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Üha intensiivistuv maakasutus ning maa kui ressursi piiratus toob kaasa vajaduse tegeleda 
maakorraldusega. Maakorraldus ei tähenda ainuüksi maaüksuste piiristamist, vaid see on 
aluseks maaomandi tekkimisele, samuti maakasutuse planeerimisele.   
Magistritöö koostamise ajendiks on maakorraldustoimingute läbiviijate erinevad 
arusaamad nende toimingute sooritamisel rakendatavatest tegevustest ning nende 
järjestusest. Sellest tulenevalt on vaja kaardistada tegevusprotsessid, kus oleks esitatud 
töövood koos maakorraldustoimingu osaliste ning ilmneda võivate takistustega.  
Magistritöö eesmärgiks on välja töötada parandusettepanekud lihtsate 
maakorraldustoimingute regulatsiooni muutmiseks õigusaktides. Eesmärgi saavutamiseks 
kasutatakse protsessianalüüsi UML (Unified Modeling Language) tegevusskeeme (activity 

diagram), mille kaudu tuuakse välja toimingu läbiviimise töövoog vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. Tulemusi võrreldakse Hades Geodeesia OÜ praktilise kogemusega ning 
analüüsi pinnalt tehakse ettepanekuid õigusaktides maakorraldusalase regulatsiooni 
muutmiseks.  
Tegevusprotsesside kaardistamisel ja analüüsimisel selgus, et kehtivas seadusandluses on 
mitmeid kitsaskohti, kus tuleks kaaluda õigusaktidesse muudatuste sisseviimist. Ilmnes 
vajadus muuta kasutatavaid termineid. Peale selle on seadustes reguleerimata tegevusi, 
mida hetkel korvatakse halduspraktikaga. Kuivõrd halduspraktika on asutustes erinev, siis 
on iga omavalitsus lahendanud olukorra isemoodi. See eelnev raskendab aga omakorda 
toimingute elluviimist.  
Järeldusi, milleni uurimistöö läbiviimisel jõuti, on võimalik rakendada maakorraldusalase 
seadusandluse ümberkorraldamisel. Magistritöö tulemusel koostatud protsessiskeemidest 
selgub, et toimingu elluviimiseks tehtavaid tegevusi on palju ning nad on ajamahukad. 
Edasistes uuringutes tasuks leida lahendusi maakorraldustoimingute optimeerimiseks. 
Selleks võiks võrrelda Eesti maakorraldustoimingute töövoogu välisriikide omadega ning 
tulemusi analüüsides pakkuda lahendusi maakorraldustoimingute läbiviimise 
lihtsustamiseks. 
  
Märksõnad: maakorraldus, tegevusprotsess, UML (Unified Modeling Language), lihtsad 
maakorraldustoimingud 
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Land as a resource is limited, also land use is continually intensifying. According to this 
there is a need to engage land consolidation to plan future land use. Land consolidation is 
not only designating boundaries, but it is also the base for land tenure, land use planning 
etc.  
The cause of this research is the different understanding of the actions in land 
consolidation (or the sequence of them). According to this there is a need for mapping 
activity processes. It will bring out the workflow with the parties in land consolidation; 
also it will prevent potential emerging problems.  
The aim of this paper is to map the simple land consolidation processes to propose 
amendments to current legislation.  
This research is based on the UML (Unified Modeling Language) activity diagrams for 
mapping the workflow, which is based on current legislation. The outcome will be 
compared with the practical experience of Hades Geodeesia Ltd. Based on that suggestions 
will be made to readjust the current legislation of land consolidation.  
As for the outcome of mapping and analysing simple land consolidation process, it was 
determined that there are several problems, so different adjustment suggestions have to be 
made to correct the current legislation. As a result in this research, it was determined that 
some of the terms in Land Consolidation Act have to be changed. Besides that, there are 
unadjusted actions in the current legislation. These actions are compensated with 
administrative practice. Although the administrative practice is different depending on 
institution, it impedes the execution of the land consolidation actions.  
It is possible (and essential) to engage the results of this research to reform the legislation 
of land consolidation. As the activity diagrams indicate, there are many actions to carry out 
simple land consolidation steps. These actions are also time-consuming. For further 
research, it would be essential to find out solutions to optimize the actions in land 
consolidation. To achieve the goal, the comparison of simple land consolidation steps 
between Estonian and foreign countries should be made. Analysing these results, it would 
be possible to offer optimizing solutions for Estonian land consolidation actions. 
 
Keywords: land consolidation, activity process, UML (Unified Modeling Language), 
Simple Land Consolidation Steps 
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva magistritöö koostamise ajendiks on maakorralduse läbiviijate erinevad 

arusaamad rakendatavatest tegevustest maakorralduslike toimingute teostamisel või nende 

järjestusest. See omakorda tingib vajaduse lihtsate maakorraldustoimingute 

tegevusprotsesside kaardistamiseks ja analüüsimiseks. Töö tulemusena selguvad 

teostatavad toimingud, mis on vajalikud maakorralduse elluviimiseks koos tegevustest 

osavõtvate isikutega ning ilmneda võivate probleemidega.  

Magistritöö eesmärgiks on välja töötada parandusettepanekud lihtsate 

maakorraldustoimingute regulatsiooni muutmiseks õigusaktides. Eesmärgi saavutamiseks 

on tõstatatud järgnevad probleemküsimused, millele uurimistöö käigus lahendust otsitakse: 

1) Mis on maakorraldus ning milles seisneb tema olulisus?  

2) Millised õigusaktid reguleerivad maakorraldust Eesti seadusandluses? 

3) Kuidas jagunevad maakorraldustoimingud vastavalt kehtivale korrale? 

4) Millised tegevused on vajalikud lihtsate maakorraldustoimingute elluviimiseks 

baseerudes kehtivatel õigusaktidel?  

5) Selgitada välja kas ja mil määral on praktika vastuolus õigusaktidest tulenevate 

normidega.  

Probleemülesannete lahendamiseks ning küsimustele vastamiseks on magistritöö jagatud 

viieks peatükiks, sissejuhatuseks ja kokkuvõtteks. Esimeses peatükis kirjeldatakse töös 

kasutatavat metoodikat. Töö empiirilise osa loomisel kasutatakse UML (Unified Modeling 

Language) tegevusskeeme (Activity diagram), mis annavad ülevaate 

maakorraldustoimingu elluviimiseks rakendatavatest tegevustest ning nende 

omavahelistest seostest. Ühtlasi selgitavad skeemid välja isikud, kes osalevad 

maakorralduse läbiviimisel. Tegevusprotsessi koostamise aluseks võetakse Eestis 

magistritöö koostamise hetkel kehtiv maakorraldusalane seadusandlus ning võrreldakse 

tulemusi Hades Geodeesia OÜ praktilise kogemusega. Uurimistöö baseerub lihtsate 

maakorraldustoimingute modelleerimisel, jättes uurimusest välja ümberkruntimist 

puudutava.  
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Käesoleva uurimistöö teine ja kolmas peatükk põhinevad kirjandusallikatel ja 

seadusandlusel. Magistritöö teine peatükk toob välja maakorralduse olemuse ja selle 

olulisuse. Siinkohal käsitletakse erinevaid maakorralduse kohta käivaid definitsioone ning 

liigitusi. Samuti vaadeldakse maakorralduse seost planeerimisega ning rõhutatakse selle 

olulisust kinnistusraamatu pidamise seisukohalt. Järgmises peatükis antakse ülevaade, 

millised õigusaktid reguleerivad käsitletavat teemat Eesti seadusandluses. Siinkohal 

võetakse aluseks uurimistöö koostamise ajal kehtivad õigusaktid. Magistritöö teemast 

tulenevalt on olulisteks seadusteks asjaõigusseadus, maareformi seadus, maakatastriseadus, 

maakorraldusseadus ja kinnistusraamatuseadus. Peale selle on maakorralduse seisukohalt 

tähtsad Vabariigi Valitsuse määrused “Riigi maakatastri pidamise kord” ja 

“Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord”.  

Magistritöö põhineb lihtsate maakorraldustoimingute modelleerimisel, seega neljas 

peatükk toob välja maakorraldustoimingute jagunemise, arvestades kehtivaid õigusakte. 

Põhjalikult iseloomustatakse maakorraldustoiminguid ning tuuakse toimingu selgitamiseks 

praktilisi asjakohaseid näiteid. Kirjeldatav peatükk koosneb tegevusskeemidest, millel 

kujutatud protsesse täiendatakse selgitava tekstilise osaga. Siin avaldub magistritöö 

praktiline väärtus, milleks on seadusandluse ja praktilise kogemuse kõrvutamine. Peale 

selle on peatükis antud lühikirjeldus Taanis läbiviidavatest maakorraldustoimingutest. 

Magistritöö põhiosa lõpetab arutelu, kus tuuakse välja teadustöö tulemused, mis põhinevad 

seadusandluse ja Hades Geodeesia OÜ praktilise kogemuse võrdluse analüüsil. Selle 

eelneva põhjal tehakse ettepanekud maakorraldusalase seadusandluse 

ümberkorraldamiseks.  
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1. TEOREETILINE TAUST 

1.1. Maakorralduse olemus ja olulisus 

Enemark (2009) on öelnud, et kõik riigid peavad ühel või teisel viisil tegelema maade 

administreerimisega. Selle all on mõeldud nii maaomandi kaitse korraldamist, maa 

väärtuse hindamist, maakasutuse planeerimist kui ka maade arendamist. Katastriüksuste 

piiristamine koos omandi registreerimisega peab tagama maaomandi kaitse. Peale selle on 

oluline, et omanik saaks kinnisvara vabalt vallata, kasutada ja käsutada, mis teeb 

võimalikuks maaomandi ülemineku ühelt isikult teisele. Maa väärtust hinnatakse peamiselt 

maa maksustamise eesmärgil. See peaks omakorda suunama omanikke kasutama oma 

maad sihtotstarbepäraselt. Ülejäänud administreerimise funktsioone, maakasutuse 

planeerimist ja maade arendamist viiakse ellu läbi planeeringute. (Ibid.) Kõiki eelpool 

nimetatuid võib lugeda osaks maakorraldusest. 

Maakorralduse mõistet on erinevatest allikatest tulenevalt defineeritud erinevalt. Eesti 

Entsüklopeedia (VI kd lk 70) kohaselt: “Maakorraldus – maa kui tootmisvahendi 

otstarbekaks kasutamiseks rakendatav abinõude kogum. Maakorraldus laiemas mõttes 

hõlmab ka maakorraldusliku mõõdistamise ning maakatastri.” Ökoloogialeksikoni (1992) 

alusel: “Maakorraldus on maa kui tootmisvahendi kasutamist, korraldamist ja maa 

kõlvikulist struktuuri reguleerivad abinõud. Maakorraldus hõlmab maa arvestust, hindamist 

ja jaotust maakasutajate vahel, maakasutuse planeerimist, tootmisüksuste 

maakasutusplaanide koostamist jne.” Võttes siinkohal aluseks Ökoloogialeksikoni 

definitsiooni, saame väita, et maakorraldus ei ole pelgalt maaüksuste piiristamine ning 

sellega kaasneva omandiõiguse vormistamine, vaid hõlmab endas laiemat 

tegevusvaldkonda.  

Virma (2004:26-27) alusel võib maakorraldustöid liigitada maakorralduseks kitsamas ja 

laiemas mõttes. Kitsamas mõttes maakorraldustööde all peetakse silmas puht 

maakorraldusliku sisuga maakorraldustoiminguid, mis MaaKS § 2 lg 2 alusel on kinnisasja 

ümberkruntimine, kinnisasja vahetamine, kinnisasja jagamine, kinnisomandi kitsenduste 

selgitamine ja kinnisasja piiri kindlaksmääramine. Maakorraldustööd laiemas mõttes lisaks 
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eespool nimetatutele on: 1) üleriigilise, maakonna- ja üldplaneeringu raames vastavate 

haldusüksuste maafondi perspektiivse kasutamise küsimuste lahendamine, maafondi 

kasutamise projektide ja skeemide koostamine, 2) erilise kasutusrežiimiga kaitsealade 

(looduskaitsealad, maastikukaitsealad, rahvuspargid) piiride määramine, 3) maa 

kasutamise ja kaitse üle kontrolli teostamine (maa kasutamise järelevalve), 4) 

katastrimõõdistamised – moodustatava katastriüksuse või kinnisasja piiride määramine, 

märkimine ja mõõdistamine, situatsiooni mõõdistamine, kõlvikute määramine, 

katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamine ning piiri maastikul tähistamine, 5) 

maade hindamise korraldamine ja maade maksustamisega seonduv tegevus, 6) 

maainfosüsteemide loomine ja pidamine (maakatastritööd), 7) maa-asulate piiride 

(lahkmejoonte) kindlaksmääramine ja muutmine (omavalitsuse maakorraldus), 8) 

maakondade, linnade ja valdade halduspiiride määramine ning märkimine looduses, 9) 

mullastiku, geobotaaniliste jm ülevaatuste ja uurimistööde tegemine, 10) maade 

kasutamisega seotud majanduslike ja õiguslike probleemide lahendamine, 11) 

keskkonnamõjude hindamine (maaseire). Maakorralduse puhul on tegemist majandusliku 

abinõuga, mille eesmärgiks on maakorralduse käigus moodustada maaüksused, mis oleksid 

teatud keskkonnas majanduslikult kõige tulusamad. Maakorralduse elluviimine toimub läbi 

õiguslike ja tehniliste toimingute. Õiguslikult on seadusandluses kehtestatud 

regulatsioonid, mis annavad aluse tehniliste toimingute elluviimiseks (maade piiristamine, 

mõõdistamine, andmete kandmine registritesse, registrites olevate andmete töötlemine jne). 

(Geomaatika...2016)  

Maakorralduse olulisus seisneb seejuures peamiselt selles, et maa kui ressurss on piiratud, 

samas maailma rahvastik kasvab jõudsalt ning inimeste ühiskondlike vajaduste 

rahuldamine toob endaga kaasa üha intensiivistuva maakasutuse. Selle tagajärjel langeb 

maa võimekus, mis võib omakorda viia maa täieliku väljakurnamiseni (Virma 2004:9). 

Eelnevast tulenevalt on viimase paarikümne aasta jooksul hakatud maailmas üha enam 

tähelepanu pöörama maa majandusliku, sotsiaalse ja keskkondliku jätkusuutlikkuse 

edendamisele (Enemark 2010). Tulenevalt maa füüsilisest piiratusest, on riik huvitatud, et 

omaniku valduses olev maa oleks võimalikult efektiivselt kasutatud. Selleks määratakse 

maaomanikule maa kasutamise sihtotstarve, samuti on kehtestatud maamaks, mis peab 

stimuleerima maaomanikku maad paremini ja efektiivsemalt kasutama. Eelneva 

tulemusena peaks riigi ja maaomaniku koostöös välja kujunema maa parim kasutus. 

Parima kasutuse all peetakse siinkohal silmas vara kõige tõenäolisemat kasutust, mis on 
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füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, juriidiliselt lubatud, finantsmajanduslikult 

teostatav ja mille tulemusena hinnatav vara omandab suurima väärtuse (Virma 2004:13-

14). Seeläbi omab maakorraldus olulist rolli maakasutuse planeerimises.  

Maakorralduse tulemusel moodustatavad katastriüksused kantakse riiklikku 

maakatastrisse, mis on omakorda oluline kinnistusraamatu pidamise seisukohast. 

Maakatastrist kui maatükkide ametlikust registrist kantakse kinnistusraamatusse 

kinnistatava maaüksuse katastritunnus, sihtotstarve, aadressi- ja piiriandmed, pindala, 

katastriüksuse moodustamise viis ning katastriüksuse plaan koos kõigi nimetatute 

muudatusandmetega (MaaKatS § 4 lg 2). 

Käesolevas uurimuses keskendutakse maakatastri ja katastrimõõdistamise rollile 

maakorralduses ehk maa registreerimise süsteemile. Katastri mõiste on siinkohal välja 

toonud FIG (The International Federation of Surveyors), kelle sõnul mõistetakse katastri 

all maaüksusepõhist ajakohast maainfosüsteemi, mis kätkeb endas omandiõigust (õigused, 

kohustused, kitsendused) koos maaüksuste geomeetrilise informatsiooniga ning maa 

hinnatud väärtusega (The FIG Statement on the...1995).  

1.2. Maakorraldus Eesti õigusaktides 

Asjaõigusseaduse (AÕS) § 68 lg 1 toob välja omandi definitsiooni – omand on isiku täielik 

õiguslik võim asja üle. Siinkohal tuleb arvestada, et kuna käesolevas uurimistöös 

keskendutakse kinnisomandi käsitlusele, siis tuleb juhtida tähelepanu, et kinnisasja 

omandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud (AÕS § 641). Maakorralduse üldised 

põhimõtted saavad alguse Eesti Vabariigi Põhiseaduse (PS) §-st 32, mille alusel on igaühe 

omand puutumatu ning võrdselt kaitstud. Lisaks eespool nimetatule on igaühel õigus enda 

omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende 

õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist (TSÜS § 68 lg 1). 

Õigust omada vara (sealhulgas kinnisvara) võib lugeda üheks inimõiguseks. Vara on üheks 

eelduseks personaalsele vabadusele, mistõttu on selle omamise õigus sisse kirjutatud kõigi 

demokraatlike riikide põhiseadustesse (mh Saksamaa, Sloveenia) (Thomas 2014).  

Vaatamata sellele võib omandit võõrandada üldistes huvides seaduses sätestatud juhtudel 

ja korras õiglase ja kohese hüvituse eest. Peale selle võib seadusega kinnisasja omandi 

kasutamisele seada kitsendusi (Ibid.) ning tehinguga või kohtuotsusest tulenevalt seada 
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kinnisomandile piiratud asjaõiguseid – servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigused, 

ostueesõigused, ja pandiõigused (AÕS § 5 lg 1).  

TsÜS § 50 lg 1 sätestab kinnisasja mõiste - kinnisasi on oma olemuselt maapinna 

piiritletud osa, mille juurde kuuluvad sellega püsivalt ühendatud asjad ehk kinnisasja 

olulised osad (sh ehitised, kasvav mets, taimestik ja koristamata vili) (TsÜS § 54 lg 1). 

AÕS § 127 lg 1 kohaselt ulatub kinnisomand maapinnale ning õhuruumile sellest kõrgemal 

ja maapõuele pinnast allpool sedavõrd, kuivõrd ulatub maaomaniku huvi. 

Omandi ja piiratud asjaõiguste andmed kantakse kinnistusraamatusse (AÕS § 51 lg 1). 

Kinnistusraamatu pidamise korra sätestab kinnistusraamatuseadus (KRS), mis on vastu 

võetud 15.09.1993. aastal ning jõustunud 01.12.1993. aastal. Kohustuslik on kanda 

kinnistusraamatusse eraomandis olevad katastriüksused. Munitsipaal- ja riigi omandis 

olevate maade puhul see nõue puudub. Riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvad 

kinnisasjad kantakse kinnistusraamatusse ainult sel juhul, kui maaüksus koormatakse 

asjaõigusega või kui maa omanik selleks soovi avaldab (KRS § 8 lg 3). Riigi maad peavad 

olema kantud Riigi kinnisvararegistrisse (Riigi kinnisvararegistri... § 8 lg 1). 

Maakorralduse läbiviimise korra ja üldised põhimõtted sätestab maakorraldusseadus 

(MaaKS), mis on vastu võetud 25. jaanuaril 1995. aastal ning jõustunud 20. veebruaril 

1995. aastal. MaaKS § 2 lg 1 toob välja maakorralduse mõiste. Maakorraldus on tegevus, 

mille eesmärgiks on läbi maakorraldustoimingute elluviimise luua võimalusi kinnisasjade 

otstarbekamaks kasutamiseks ning majandamiseks hajaasustuses. Vaatamata seaduses 

väljatoodud mõiste definitsioonile, teostatakse maakorraldust käesoleva seaduse alusel 

lisaks hajaasustusele ka tiheasustusega aladel. Tiheasustusega alade mõiste tuleneb 

maareformi seaduse (MRS) § 7 lg 4, mis sätestab, et nendeks on maa-alad, mis on 

tiheasustusega aladeks määratud kehtestatud planeeringuga. Juhul, kui puudub 

üldplaneering ning maakonnaplaneeringu alusel ei ole võimalik kirjeldatavat ala määrata, 

loetakse tiheasustusega aladeks maa-alad, mille kohta on koostatud linnade ja/või alevite 

generaalplaanid, detailplaneerimise projektid, ettevõtete gruppide generaalplaani skeemid, 

maa-asulate planeerimise ja hoonestamise projektid ning muud planeerimisprojektid, mida 

ei ole kehtetuks tunnistatud. Eespool nimetatud planeeringute puudumisel määrab 

tiheasustusega maa-alad kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul maavanem (Ibid.). 

Vastavalt MaaKS § 3 lg-le 1 viiakse maakorraldust läbi linna territooriumil, kuuludes 

kohaliku omavalitsuse pädevusse. Eeldades, et linnades viiakse maakorraldust üldjuhul 
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ellu läbi üld- ja detailplaneeringute, võib MRS § 7 lg 4 alusel väita, et tegemist on 

tiheasustusalaga maakorralduse mõistes. Seeläbi on tõlgendatav, et maakorraldust ei viida 

läbi üksnes hajaasustusega aladel nagu on sätestatud MaaKS § 2 lg 1, vaid ka 

tiheasustusega aladel. Virma (2004:25) on siinkohal öelnud, et asulate piires teostatavaid 

territoriaalseid ümberkorraldusi ei nimetata maakorralduseks, vaid planeerimiseks. 

Teine seadus, mis on tihedalt uuritava teemaga seotud, on maakatastriseadus (MaaKatS), 

mis võeti vastu 12. oktoobril 1994. aastal ning jõustus 08. novembril 1994. aastal. Maaga 

seotud informatsiooni hallatakse maakatastris. MaaKatS § 11 lg 1 kohaselt on katastri 

pidamise eesmärgiks maa väärtust ja selle looduslikku seisundit ning maa kasutamist 

kajastava informatsiooni registreerimine. Lisaks eelnevale on maakatastri pidamine vajalik 

seal registreeritud informatsiooni kvaliteedi, säilimise ning avalikkusele kättesaadavuse 

tagamiseks. Eestis kuulub maakatastri pidamine Keskkonnaministeeriumi haldusalasse, kes 

on omakorda õigused ja kohustused volitustega edasi andnud Maa-ametile (MaaKatS § 3 

lg 1 ja 11). Maareformi käigus moodustatakse eraldiseisvad katastriüksused – maakatastris 

iseseisva üksusena registreeritud maatükid -  mille topograafilised- ja piiriandmed kantakse 

riiklikku maakatastrisse (MaaKatS § 2 lg 7, § 3 lg 2).  

Riigi maakatastri pidamiseks on Vabariigi Valitsus 24.01.1995 a välja andnud määruse nr 

37 nimetusega “Riigi maakatastri pidamise kord”. Määrusega sätestatakse maaregistri 

andmete koosseis, katastriüksuse registreerimiseks/kande tegemiseks/muudatuste 

tegemiseks esitatavate dokumentide loetelu, katastrikaartide pidamise kord, maakatastri 

väljavõtte tegemise kord ja katastriarhiivi pidamise kord. Lisaks eespool nimetatule 

määratakse maakatastri pidamise korraga nõuded omavalitsuse poolt katastripidajale maa 

hariliku väärtuse (turuhinna) määramiseks esitatavate andmete loetelu kinnisvaratehingute 

kohta koos andmete esitamise tähtaegadega (Riigi maakatastri... p 1). 

Üldjuhul viiakse maakorraldust ellu instrumentaalse katastrimõõdistamise teel, mille jaoks 

on Vabariigi Valitsus 23.10.2003 a välja andnud määruse nr 264, nimetusega 

“Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord” (KTKKK). 

Nimetatud määrus reguleerib moodustatava katastriüksuse piiride määramist, nende 

tähistamist ja mõõdistamist, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist ning 

katastriüksuse kasutamise kitsenduste selgitamist. Lisaks eelnevale sätestatakse määruses 

teostatud katastrimõõdistamise kontrollimise kord (KTKKK § 1). Maakatastris 

registreeritud maaüksused eraldatakse üksteisest piirimärkidega. Maaüksuse omanik 
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vastutab piiritähiste säilimise eest ega või neid muuta või ümber paigutada (AÕS § 128 lg 

2).  

Teine levinud võimalus katastriüksuste moodustamiseks on nende registreerimine plaani- 

või kaardimaterjali alusel. Selleks on 29.04.1997 a kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus 

nr 88 nimetusega “Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra 

kinnitamine” (Plaani- või kaardimaterjali... p 2). Kirjeldatud katastriüksuse moodustamise 

viis on mõeldud eelkõige maareformi läbiviimisel katastriüksuste esmamoodustamiseks, 

seega autori hinnangul väheneb selline moodus peale maareformi lõppu oluliselt. 
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2. METOODIKA 

Uurimistöö empiiriline osa põhineb protsessianalüüsil. Protsessianalüüsi all mõistetakse 

organisatsiooni töö kaardistamist, mille käigus tuvastatakse mingi kitsama funktsiooni või 

eesmärgi saavutamiseks vajalikud erinevad tegevused, osapooled, nende vahelised seosed 

ja toimimisloogika protsessina (Protsesside analüüs...2009:7). Lihtsate 

maakorraldustoimingute kaardistamine põhineb UML (Unified Modeling Language) 

tegevusskeemidel, kasutades Visual Paradigm Modeler 13.0 tarkvara.  

Joonis 1. Tegevusskeemi struktuuri näidis (Toom 2011:16) 

Tegevusskeemi (activity diagram) all peetakse silmas vahendit protseduuriloogika, 

talitlusprotsessi ja töövoo kirjeldamiseks (Fowler 2004:91). Joonis 1 visualiseerib 

tegevusskeemi koostamise üldiseid põhimõtteid. Esmalt on vajalik tuvastada tegevuses 

osalevad tegijad ehk osapooled, kes protsessist osa võtavad, mis on eelduseks 

protsessiskeemi aluse loomisel. Tegevusprotsess on kindla algusega ning konkreetse 

lõpuga toimingute jada, seega on oluline, et oleks defineeritud protsessi algus ja lõpp. 
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Seejärel tuleb määratleda protsessi käigus teostatavad komponendid [sisenditega 

(sündmus, mis seda käivitab) ja väljunditega (tulemus) toimingud]. Siinkohal tuleb silmas 

pidada, et ühe toimingu väljund on järgmise sisendiks. Kindlas järjekorras toimuvad ja 

teineteist vastastikku mõjutavad toimingud moodustavad tegevusprotsessi (Protsesside 

analüüs...2009:11). 

Uurimistöös kasutatavad tegevusskeemide komponendid (Petuhhov 2008:1): 

1. Algussõlm (initial node) – seest täidetud must ring, millega tegevusprotsess algab; 

2. Hargmik (fork) – lühike horisontaalne must joon, millega algab paralleelne 

toimingute täitmine; 

3. Toiming (action) – ümardatud nurkadega ristkülik, millesse kirjutatakse protsessis 

osalevad olulised toimingud; 

4. Liitumispunkt (join) – samasugune joon nagu hargmikul, lõpetab hargnemise 

(paralleelsete toimingute täitmise); 

5. Otsustuspunkt (decision) – väike romb toimingute voogude vahel, millel on üks 

sisendvoog ja mitu väljundvoogu, millest igaühte valvab tõkis – nurksulgudesse 

kirjutatud lisatingimus; 

6. Lisatingimus (guard) – loogikatingimus kandiliste sulgude vahel, mille abil 

valitakse jätkatav töövoog. Lisatingimused lisatakse iga voo juurde ning nad 

peavad üksteist välistama; 

7. Jätkupunkt (merge) – tähistab otsustuspunktiga alanud erinevate töövoogude 

kohtumispaika, millel on mitu sisendvoogu ja üks väljundvoog; 

8. Voog (flow/edge) – nool, mis näitab üleminekuid ühe toimingu juurest teise juurde. 

Iga toimingu juures soovitatakse kasutada ühte sisenevat ja ühte väljuvat voogu; 

9. Tegevuse lõpp (activity final) – seest täidetud ring, millega toimingud lõpevad. 

Ühes tegevusskeemis võib olla mitu alternatiivset lõppu. 

Lihtsate maakorraldustoimingute tegevusprotsessides on välja toodud üksteisele järgnevad 

toimingud koos viitega seda reguleerivale seadusaktile. Töö koostamisel on kasutatud töö 

kirjutamise hetkel kehtivat maakorraldusalast seadusandlust. Protsessitoimingutel, mis 

tulenevad halduspraktikast, viited seadusandlusele puuduvad. Samuti sisaldavad 

protsessiskeemid märkuseid toimingute juures, kus Hades Geodeesia OÜ praktiline 

kogemus läheb vastuollu seadusandlusega. Märkustest tulenevad hilisemad ettepanekud 

seadusandluse korrigeerimiseks.  
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3. LIHTSAD MAAKORRALDUSTOIMINGUD 

3.1. Maakorraldustoimingutest ja kinnisasjadest üldiselt 

Teostatava maareformi läbiviimise eesmärk on MaaRS § 2 alusel riiklikul maaomandil 

rajanevate suhete ümberkujundamine peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, 

lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega 

kaitstud huvidest ning luues eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks. Maareformi 

lõppemine ei tähenda siinkohal sugugi maakorralduse lõppemist. Peale reformi edukat 

elluviimist jäävad alles maakorraldustoimingud, milleks on ümberkruntimine koos lihtsate 

maakorraldustoimingutega (kinnisasjade vahetamine, -jagamine, kinnisasja piiri 

kindlaksmääramine ning kinnisomandi kitsenduste selgitamine) (MaaKS § 12-15).  

Tuues siinkohal võrdluseks Taani Kuningriigi, siis leiame sealsetes 

maakorraldustoimingutes mitmeid sarnasusi Eestiga. Taanis jagunevad läbiviidavad 

toimingud: 1) ümberkruntimine, 2) jagamine, 3) piiride muutmine, 4) liitmine ja 5) piiri 

korrigeerimine. Ümberkruntimise menetlus on nimetatutest kõige keerukam, seetõttu võib 

ülejäänud toiminguid lugeda lihtsateks sarnaselt Eestis kehtivale põhimõttele. Maaüksuste 

piiride muutmine võib põhineda maaomanike omavahelisel kokkuleppel, maa 

sundvõõrandamisel, samuti selle ümberkruntimisel. Kõiki mainitud maakorralduslikke 

toiminguid teostab litsentseeritud maamõõtja, kes vastutab piiride tähistamise ja 

mõõdistamise ning maakatastri registreerimiseks vajalike dokumentide esitamise eest. 

Toimingute jaoks, mis puudutavad maaüksuste jagamist, piiride muutmist ja liitmist, tuleb 

taotleda kohalikult omavalitsuselt vastavasisuline nõusolek. Kohalik omavalitsus kaalub 

sealjuures toimingu vastavust kehtivale seadusandlusele. Näitena on üheks kontrollitavaks 

nõudeks see, et igale maaüksusele peab olema tagatud juurdepääs avalikult teelt (Property 

formation...2006:71-72). 

Eestis on kõiki lihtsaid maakorraldustoiminguid on võimalik läbi viia kinnisasja omaniku 

taotluse alusel (kitsenduste selgitamise toimingul kitsendust põhjustava objekti 

omaniku/valdaja taotluse alusel) (MaaKS § 10 lg 1). MaaKS § 3 lg 1 sätestab, et 

maakorralduse läbiviimine linna või valla territooriumil kuulub kohaliku omavalitsuse 
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pädevusse. Siinkohal tuleb täpsustada, et kuigi maakorralduse läbiviimine kuulub kohaliku 

omavalitsuse pädevusse, puudub neil üldjuhul maakorralduslike tööde tegemiseks vajalik 

tehnika ning samuti ei oma kohalikud omavalitsused tööde teostamiseks vajalikku 

tegevuslitsentsi. Seega, maakorralduse tehniliseks läbiviijaks on siiski MaaKS § 4 lg 1 

alusel vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik. Kuigi tehnilise töö teeb ära 

maamõõtja, siis osaleb kohalik omavalitsus ikkagi maakorraldustöödes, pannes paika 

detailplaneeringute koostamise vajaduse lihtsate maakorraldustoimingute läbiviimiseks 

ning määrates korraldusega uutele katastriüksustele koha-aadressid koos sihtotstarvetega. 

Täiendavalt määrab kohalik omavalitsus läbi üldplaneeringu tiheasustusega alad 

maareformiseaduse tähenduses (PlanS § 75 lg 1 p 27), millest lähtutakse 

maakorraldustoimingute täpsusnõuete määramisel (KTKKK § 10 lg 1).  

Lähtudes MaaKS § 4 lg 3 p 1 lasub vannutatud maamõõtjal või litsentseeritud 

maamõõdufirmal kohustus teavitada kohalikku omavalitsust kirjalikult kahe nädala jooksul 

lihtsa maakorraldustoimingu läbiviimisest enne nimetatud toimingu algatamist. Praktikas 

võib olla kõrvalekaldeid antud sätte vorminõudest. Nimelt eeldab kirjalikus vormis 

kohaliku omavalitsuse teavitamine omakäeliselt (TsÜS § 78 lg 1) või digitaalselt 

allkirjastatavat (TsÜS § 80 lg 2) dokumenti, kuid Hades Geodeesia OÜ praktika näitab, et 

juhul, kui tehakse KOVile eraldi teavitus töö algatamise kohta, on see pigem kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis (enamasti e-kirja teel) (TsÜS § 79).  

Maakorraldustööde tulemusel registreeritakse maakatastris uued katastriüksused. 

Maakatastri all peetakse silmas andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos 

katastrikaartide ning katastriarhiiviga (MaaKatS § 2 lg 1). Neist esimese, maaregistri all 

mõistetakse katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu (MaaKatS § 

2 lg 2). Katastrikaardid on siinkohal maakatastri koosseisu kuuluvad kaardid 

maaregistrisse kantava informatsiooni graafiliseks esitamiseks (MaaKatS § 2 lg 3). 

Katastrikaartidele kantakse nt kitsendusi põhjustavate objektide paiknemine, maa 

kvaliteedi andmed, piiride paiknemine jne. Katastrikaartide hulka kuuluvad seega 

katastrikaart, kitsenduste kaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart (Ibid.). Kolmandaks 

maakatastri osaks on katastripidaja poolt peetav katastriarhiiv, kus säilitatakse 

katastrikannete aluseks olevaid dokumente. Samuti võimaldab katastriarhiiv maaregistri 

ning katastrikaartide kasutamist (MaaKatS § 15 lg 1).    
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Maaregister koosneb üksikutest seal registreeritud katastriüksustest. Tulenevalt MaaKatS § 

2 lg 7 peetakse katastriüksuse all silmas maakatastris iseseisva üksusena registreeritud 

maatükki. Igale maaregistrisse kantud katastriüksusele antakse unikaalne tunnus – 

numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks ning nende 

sidumiseks teiste registritega (MaaKatS § 2 lg 6). Katastritunnuse all peetakse silmas 

kolmetasandilist koodi, mis koosneb katastripiirkonna tunnusest (5-kohaline number), 

katastriasumi tunnusest (3-kohaline number) ja katastriüksuse tunnusest (4-kohaline 

number) (Riigi maakatastri... p 14, p 15, p 16). Katastripiirkonna all peetakse tulenevalt 

MaaKatS § 2 lg-st 4 silmas haldusüksust või selle osa, mille määramisel on arvestatud 

omavalitsusüksuste piire. Katastri asumi all on MaaKatS § 2 lg 5 alusel mõeldud katastri 

pidamisel kasutatavat katastripiirkonna osa, mille määramisel on arvestatud olemasoleva 

asustuse väljakujunenud piire. Sealjuures eraldatakse katastritunnuse tasandid üksteisest 

kooloniga (Riigi maakatastri... p 17) (vt Joonis 2).  

----- : --- :  ---- 
Katastripiirkonna tunnus : Katastriasumi tunnus : Katastriüksuse tunnus 

 
Joonis 2.  Katastriüksuse tunnuse kujunemine (Riigi maakatastri... p 14-17)  

Kinnistusraamatuseaduse § 8 lg 1 alusel kantakse kõik kinnisasjad kinnistusraamatusse, 

kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Siinkohal tulevad sisse erisused munitsipaal- ja riigi 

omandis olevatele kinnisasjadele, mis kantakse kinnistusraamatusse ainult sel juhul, kui 

nad koormatakse asjaõigusega või kui maaomanik selleks soovi avaldab (KRS § 8 lg 3). 

Iga kinnisasja registreerimisel kinnistusraamatus, avatakse tema kohta iseseisev registriosa 

ning antakse talle eraldi number (kinnistu number) (KRS § 8 lg 1 2. lause). Kinnistuks 

nimetatakse siinkohal KRS § 51 alusel kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud 

kinnisasja (maatükki), hoonestusõigust, korteriomandit või korterihoonestusõigust. 

Kinnistusraamatu koosseisu kuuluvad KRS § 10 alusel kinnistusregister, kinnistuspäevik ja 

kinnistustoimik. Kõik kinnistusraamatu kanded tehakse kinnistusregistrisse, mis omakorda 

jaguneb neljaks jaoks ning igale registriosale on antud pealkiri (KRS § 11). Registriosa 

esimesse jakku pealkirjaga “Kinnistu koosseis” kantakse kinnistu katastritunnus, kinnistu 

sihtotstarve, kinnistu asukoht, kinnistu kasuks seatud piiratud asjaõigused, kinnistu pindala 

ja kinnistute ühendamine ja jagamine, samuti kinnistuga kinnistu osa liitmine ja kinnistu 

osa eraldamine (KRS § 13 lg 1). Registriosa teise jakku pealkirjaga “Omanik” kantakse 
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omaniku andmed (füüsilise isiku puhul: nimi ja isikukood ja juriidilise isiku puhul: nimetus 

ja registrikood) (KRS § 14). Juhul, kui kinnistu on ühises omandis, siis pannakse teise 

jakku kirja ühis- või kaasomanike andmed. Kaasomanike puhul lisaks nende kaasomandi 

osade suurused (Ibid.). Kinnistusregistriosa kolmandasse jakku pealkirjaga “Koormatised 

ja kitsendused” kantakse kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a hüpoteek, 

kinnisomandi kitsendused ja märked nende kohta), kinnistu omaniku käsutusõiguse 

kitsendused, samuti muud märked omandi kohta (KRS § 15 lg 1). Viimasesse, registriosa 

neljandasse jakku nimetusega “Hüpoteegid” kantakse hüpoteegipidaja andmed, hüpoteegi 

rahaline suurus ning märked hüpoteegi kohta (KRS § 16). Täiendavalt kuulub 

kinnistusraamatu koosseisu kinnistuspäevik, milles registreeritakse kinnistamisavaldused 

(KRS § 19 lg 1). Kinnistuspäevikusse kantakse kinnistamisavalduse vastuvõtmise 

kuupäev, puudutatud kinnistu number, määruse tegemise aeg, kestus, täiendavate 

dokumentide saabumise aeg, kandemääruse tegemise, sissekandmise ja teatavakstegemise 

aeg, kinnistamist läbiviivate isikute allkirjad, tehinguväärtus ning riigilõiv (KRS § 19 lg 2). 

Viimasena kuulub kinnistusraamatu koosseisu kinnistustoimik, kus hoitakse kõiki kinnistu 

kohta käivaid dokumente (KRS § 20 lg 1).   

Taani seadusandluse kohaselt peetakse seal sarnaselt Eestiga maaga seotud informatsiooni 

arvestamiseks kahte registrit – kataster (Cadastre) ja maaregister (Land Register). 

Maaüksused koos neile määratud tunnustega ning katastriüksuse kohta käiva 

informatsiooniga (maatüki pindala, selle geograafiline asend katastrikaardil jne) 

registreeritakse katastris. Maaregistri andmed põhinevad katastris registreeritud 

maaüksustel ning sinna kantakse nendega seotud asjaõigused (informatsioon maaomaniku 

kohta koos maatükile seatud servituutide ja hüpoteekidega). Kataster ja maaregister on 

omavahel tihedalt seotud, tagamaks ajakohast informatsiooni mõlemas registris (Property 

formation...2006:31). 

Järgnevalt käsitletakse eraldi MaaKS § 2 lg-st 2 tulenevaid maakorraldustoimingud, mis 

jaotatakse ümberkruntimiseks ja lihtsateks maakorraldustoiminguteks (kinnisasja 

vahetamine, kinnisasja jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri 

kindlaksmääramine). Käesolevas uurimistöös analüüsitakse lihtsaid 

maakorraldustoiminguid, jättes uurimusest välja ümberkruntimist puudutava.   
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3.2. Kinnisasjade vahetamine  

Kinnisasjade vahetamine (vt protsessiskeem Lisa 1) täidab tulenevalt MaaKS § 12 lõikest 1 

kolme eesmärki: vahetamist viiakse läbi kinnisasjade või nende osade koondamiseks, piiri 

korrastamiseks või kinnisasja piiri vastavusse viimiseks maakorraldusnõuetega. Uuritavat 

maakorraldustoimingut on võimalik läbi viia toimingus osalevate maaomanike 

omavahelise kokkuleppe ning vastavasisulise taotluse alusel (MaaKS § 10 lg 1). Võrreldes 

siinkohal Eesti ja Taani maakorralduslikke toiminguid, viiakse Taani Kuningriigis läbi 

katastriüksuste liitmist, maaüksuste piiride omavahelist muutmist ning maatüki piiri 

korrigeerimist, mis oma eesmärgilt võivad kõik liigituda Eestis kehtiva kinnisasjade 

vahetamise toimingu alla.  

Esiteks lubavad Taanis kehtivad õigusaktid sama isiku omandisse kuuluvad ja kõrvuti 

asetsevad katastriüksused liita üheks maatükiks. Siinkohal tuleb silmas pidada 

seadusandlusest tulenevaid erinõudeid. Näiteks on Taani Põllumajanduse seadus 

(Agricultural Act) tulenevalt maaüksuste asukohast kehtestanud liidetavatele 

katastriüksustele maksimaalse pindala, millest suuremaid maaüksusi olla ei tohi (Property 

formation...2006:73).  

Teine käesolevasse peatükki sobiv toiming Taanis on maaüksuste omavaheliste piiride 

muutmine, mida on mõistlik läbi viia selleks, et lisada osa ühest katastriüksusest teisele. 

Enne toimingu registreerimist katastris on vajalik taotleda maaregistrilt (Land Register) 

kinnitus, mille kohaselt sobib piiride muutmine maaüksuseid koormavate hüpoteekide ja 

servituutidega. See tähendab, et naabrile üleminev ala ei tohi olla kaetud hüpoteegiga ning 

samuti peavad omandi üleminekut lubama kehtivad servituudid. Juhul, kui piire muutvatel 

katastriüksustel on erinevad omanikud, tuleb lisada toimingule maaomandi ülemineku 

dokumendid (maa-ala ostu-müügileping). Siinkohal on mõeldud nii omanike vahelise 

kokkuleppe alusel tehtavaid piirimuudatusi kui ka neid, kus eraomandist võõrandatakse osa 

maad avalikuks kasutuseks (nt teemaa) (Ibid.:127).  

Kolmas võimalus Taani Kuningriigis katastriüksuste piire muuta, on teha seda läbi 

registreeritud maatüki piiri korrigeerimise. Siia toimingu alla võib muuhulgas liigitada 

mereäärsete kinnisasjade piiride muutmise rannajoone liikumise arvelt ehk kinnisasja piiri 

nihutamist vastavalt merepiiri muutusele. Toimingu elluviimiseks on vajalik maaomaniku 

avaldus, kus muuhulgas tuleb märkida, et piirimuudatust soovitakse seoses rannajoone 
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looduslike muutustega . Lisaks sellele saab olemasoleva piiri korrigeerimist kasutada 

olukorras, kus üks naabritest on pika aja jooksul (nt vähemalt 20 aastat) kasutanud teise 

naabri maad ning mõlemad omanikud on olukorraga nõus (näiteks kahe maaüksuse 

vaheline aed on ehitatud valesse kohta ning mõlemad naabrid on aastaid arvestanud seda 

omavahelise piirina). Juhul, kui mõlemad naabrid esitavad avalduse piiri korrigeerimiseks, 

on seda võimalik teha läbi käesoleva toimingu (Ibid.:74). Peale selle peab dokumentide 

hulgas olema litsentseeritud maamõõtja kinnitus, et mõlema maaomaniku arusaam 

omavahelise piiri asukohast on olnud pikal perioodil erinev võrreldes katastris 

registreeritud andmetega (Ibid.:131).  

Tulles tagasi Eestis kehtivate maakorralduslike toimingute juurde, siis kinnisasja või selle 

osa koondamise all mõistetakse kahe (või enama) maatüki ühendamist või koondamist 

selliselt, et oleks tagatud maakorralduse eesmärk – kinnisasja otstarbekam kasutamine ja 

majandamine (MaaKS § 2). Nimetatud toimingu tegevusprotsess jaguneb tinglikult kaheks, 

olenevalt sellest, kas vahetatavate katastriüksuste piirid looduses muutuvad või mitte. 

Esimesel juhul tuleb registreerida muudatused nii maakatastris (piiride muutumine 

looduses) kui ka kinnistusraamatus (omandiõiguse muutumine). Teisel juhul piisab 

kinnistusraamatu kande muudatusest (asjaõiguslepingu kaudu), kuna muudatus tehakse 

ainult olemasolevate maaüksuste omandiõiguses. Kinnisomandi üleandmine (omandi 

vahetus) kinnistusraamatus peab seejuures olema notariaalselt tõestatud (AÕS § 641).  

Praktilise näitena võib siinkohal tuua olukorra, kus kahel maaomanikul on mõlemal kaks 

maatükki, mis asuvad kummalgi pool riigimaanteed ning maakorraldustööde käigus 

koondatakse mõlema maaomaniku maatükid ühele poole riigimaanteed (vt Joonis 3). Seda 

tüüpi lahendus võimaldab maaomanikel kasutada enda omandit otstarbekamalt. Juhul, kui 

peale kinnisasjade vahetamist asuvad samale maaomanikule kuuluvad maatükid kõrvuti 

(nii nagu on visualiseeritud joonisel 3), siis on mõistlik nad ühendada üheks 

katastriüksuseks. Selle tulemusel tehakse muudatused nii maakatastris (muudatus piirides) 

kui ka kinnistusraamatus (muudatus omandiõiguses). Maakorraldustoimingu tulemusel 

registreeritakse maakatastris unikaalse tunnusega katastriüksus. Kahe katastriüksuse 

liitmisel antakse uuele katastriüksusele ühe moodustamisel osalenud üksuse katastritunnus 

(Riigi maakatastri... p 21).  
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Joonis 3. Kahe kinnisasja piirid (punane ja sinine joon) enne ja pärast kinnisasjade 
vahetamist 

Paljudel juhtudel on kasutatud kinnisasjade vahetamise toimingut avalikest huvidest 

lähtuvalt. Näitena sobib siinkohal tuua Tallinnas asuvate eraomandis oleva Saani tn 2a ja 

Tallinna linna munitsipaalomandis oleva Saani tn 2b kinnisasjade vahetuse (vt Joonis 4). 

Nimetatud maaüksuste vahetamise eesmärgiks oli siinkohal tänavamaa laiendus Saani tn 

2a arvelt. Selleks sõlmiti Tallinna linna ja eraomaniku vahel notariaalne asjaõiguslik 

leping, millega Saani tn 2a anti munitsipaalomandisse ning seni munitsipaalomandis olnud 

Saani tn 2b anti eraomandisse. Vahetatavate kinnisasjade pindalalised suurused olid enam-

vähem sarnased (Saani tn 2a 96 m2 ning Saani tn 2b 90 m2). Seevastu kahe vahetatava 

maariba maksustamise hinnad erinesid 49 600 krooni võrra (Saani tn 2a maksustamise hind 

13 400 krooni ja Saani tn 2b 63 000 krooni). Kuigi MaaKS § 12 lg 3 näeb ette rahalise 

hüvitise maksmise sellele omanikule, kelle kinnisomandi väärtus kinnisasjade vahetuse 

käigus väheneb, siis Saani tn 2a ja Saani tn 2b kinnisasjade vahetamise eest Tallinna linn 

Saani tn 2a omanikult hüvitist ei soovinud. Põhjuseks tõi Tallinna linn asjaolu, mille 

kohaselt Saani tn 2b oli Eesti Vabariigi poolt võõrandatud ja antud munitsipaalomandisse 

tasuta.  
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Joonis 4. Saani tn 2a ja Saani tn 2b kinnisasjade vahetus (Tallinna linna...2009)  

Lisaks kinnisasjade koondamisele seab MaaKS § 12 lg 1 kinnisasjade vahetamise 

eesmärgiks kinnisasjade piiri korrastamise või selle vastavusse viimise 

maakorraldusnõuetega. Peamise maakorraldusnõudena võib siingi välja tuua 

maakorralduse mõistest tuleneva eesmärgi, milleks MaaKS § 2 lg 1 alusel on võimaluste 

loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks.  

Praktikas tuleb ette olukordi, kus piir on määratud sirgjooneliselt nii, et maakatastris 

registreeritud piiri ja kraavi vahele jääb riba maad, mis kuulub naaberkinnisasja koosseisu 

(vt Joonis 5). Seda tüüpi riba on maaüksuselt halvasti ligipääsetav ning samuti ei ole 

võimalik varasemate maakorraldustööde käigus tekitatud riba mõistlikult ja otstarbekalt 

kasutada. Siinkohal on mõistlik taaskord kasutada kinnisasja vahetamise toimingut. 

Läbiviidava toimingu käigus muudetakse piiri nii, et see kulgeks mööda kraavi telge. Selle 

tulemusel saavad mõlemad maaomanikud enda omandit kasutada otstarbekalt üks ühel ja 

teine teisel pool kraavi. Kirjeldatud olukorras tuleb toimingute tulemusel teha muudatus nii 

maakatastris kui ka kinnistusraamatus.  
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Joonis 5. Kinnisasjade piir (punane joon) enne ja peale kinnisasjade vahetamist 

Kinnisasja vahetamise toimingu elluviimiseks koostab maakorralduse läbiviija vastavalt 

MaaKS § 12 lg 2 kinnisasjade (või nende osade) vahetusplaani (maakorralduskava), mille 

kooskõlastab maakorralduse osalistega. Põhinedes MaaKS § 7, loetakse maakorralduse 

osalisteks maaomanikud, kelle huve maakorraldustoiming puudutab. Vahetusplaanile 

võetakse kirjalik kooskõlastus ka kohalikult omavalitsuselt, kuigi KOV ei ole 

maakorralduse osaline MaaKS § 7 mõistes. Siinkohal on tegemist väljakujunenud 

halduspraktikaga, mida seadusandlus otseselt ei nõua. Näitena saab tuua Tallinna linna, kus 

tuleb esmalt maaomanikul konsulteerida Tallinna Linnaplaneerimise Ameti piirkondliku 

arhitektiga, kes otsustab maakorraldustööde võimalikkuse. Samuti eeldab tema nõusolek 

piiride ettepaneku plaanide koostamist maakorralduse läbiviija poolt, võttes nimetatud 

plaanidele piirkondliku arhitekti kooskõlastuse (Katastriüksuste (kinnistute) liitmine... 

2016). 

Juhul, kui toimingu teostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

detailplaneering, tuleb kinnisasjade vahetamisel arvestada detailplaneeringus olevaga, 

seega lähtutakse toimingu elluviimisel detailplaneeringu väljavõttest (KTKKK § 3 lg 7). 
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Oluline on, et selle maaüksuse omanikul, kelle kinnisasja väärtus maakorraldustööde 

tagajärjel väheneb, on õigus nõuda hüvitust selle maaomaniku käest, kelle maa väärtus 

toimingute tagajärjel tõuseb. Enamasti hüvitatakse piiride muutmisest tulenev maa väärtuse 

muutus rahaliselt ning omanike omavahelise kokkuleppe alusel (MaaKS § 12 lg 3). 

Enne kinnisasjade vahetamise toimingu tellimist maakorralduse läbiviijalt, on 

maaomanikul soovitatav pöörduda kohaliku omavalitsuse poole maaüksuste piirides 

muudatuste tegemise jaoks esialgse nõusoleku saamiseks (juhul, kui maa-alal ei ole 

kehtestatud detailplaneeringut). KOV-i esialgse nõusoleku alusel on maaomanikul piisav 

alus maakorraldustoimingu tellimiseks vannutatud maamõõtjalt või litsentseeritud 

maamõõdufirmalt. Vastasel juhul võib juhtuda, et kohalik omavalitsus maaüksuste piirides 

muudatuste tegemiseks luba ei anna (nt on maa-alal kehtiv detailplaneering, mis ei näe ette 

kinnisasjade vahetamist). Seadusandlus siiski kirjeldatud tegevust maaomanikelt ei nõua, 

kuid see on Hades Geodeesia OÜ praktika kohaselt valdavas ulatuses kasutust leidev. 

Seesugune ennetav tegevus annab maaomanikule võimaluse ebamõistlike kulutuste 

tegemise vältimiseks. 

Siinkohal võib tuua praktilise näite olukorrast, kus Tallinnas Pirita linnaosas asuvatele 

Kloostri tee 12 ja Kloostri tee 16 maaüksustele on kehtestatud detailplaneering. Nii 

detailplaneeringu aluseks oleva topogeodeetilise mõõdistuse kui ka hilisema 

katastrimõõdistuse tulemusel selgus, et Kloostri tee 12 kõrvalhoone asub vähesel määral 

Kloostri tee 16 katastriüksusel. Detailplaneering kinnisasjade vahetuse protseduuri ning 

piiri korrigeerimist ette ei näinud, kuid mõlemad maaomanikud olid probleemist teadlikud. 

Kui maaomanikud pöördusid enda sooviga peale detailplaneeringu kehtestamist kohaliku 

omavalitsuse poole, siis KOV keeldus andmast luba piiri korrigeerimiseks enne, kui 

detailplaneering on täieulatuslikult ellu viidud või kui planeeringu kehtestamisest on 

möödunud viis aastat. Siinkohal on kohalik omavalitsus tõlgendanud PlanS § 140 lg 1 p 1, 

mis sätestab, et detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui 

detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei 

ole asutud ellu viima. See on praktiline näide selle kohta, kuidas maaomanikel on võimalik 

vältida ebamõistlikke kulutusi maakorraldustööde tegemiseks, mida ei saa realiseerida. 

Maakorraldustöö võimalikkuse päring tehti Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 

piirkondlikule arhitektile e-kirja teel. Kuivõrd kehtiv seadusandlus ei reguleeri kohalikult 
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omavalitsuselt esialgse nõusoleku küsimust, ei väljastatud siinkohal haldusakti toimingu 

tegemata jätmise kohta.    

Maakorralduse läbiviija kohustub KTKKK § 4 lg 1 alusel taotlema Maa-ameti 

katastribüroolt lähteülesande maaüksuse piiride määramiseks ja tähistamiseks maastikul 

ning maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamiseks. Lähteülesannet on võimalik 

taotleda läbi e-Katastri maamõõtja Virtuaalkontori, mis on osa e-Katastri süsteemist, kus 

tegeletakse lähteülesannete haldamisega ning sisestatakse lähteülesande põhjal tehtud 

mõõdistuste või loodud katastriüksuste andmeid (e-Katastri metoodiline juhend 2015:3). 

Samuti luuakse Virtuaalkontoris toimik menetlusse saatmiseks (Ibid.). Siinkohal tasub 

märkida, et lähteülesande taotlemisel e-Katastri maamõõtja Virtuaalkontoris puudub 

katastritoimingute loetelus “kinnisasjade vahetamise” toimingu termin. Tööprotsessi 

arvestades võib käesoleva toimingu alla liigitada sealsed “katastriüksuste liitmise” ja 

“külgnevate KÜ piiride muutmise” toimingud. “Katastriüksuste liitmise” all peetakse 

metoodilise juhendi alusel silmas katastriüksuste liitmist ning “külgnevate KÜ piiride 

muutmise” all piiride muutmist nii maakorralduskava, ümberkruntimiskava, planeeringu 

kui ka omanike kokkuleppe alusel (e-Katastri metoodiline juhend 2015:5). 

Koos lähteülesandega väljastatakse teenust osutavale vannutatud maamõõtjale või vastavat 

litsentsi omavale isikule toimingus osalevate maaüksuste ning piirnevate katastriüksuste 

plaanid ja piiriprotokollid, millega maakorralduse läbiviija on kohustatud tutvuma enne 

toimingus osalevate katastriüksuste mõõdistamist (sh tuleb tutvuda piirnevatele 

maaüksustele väljastatud lähteülesannetega) (KTKKK § 4 lg 3). Maakorraldustoimingute 

teostamiseks taotletud lähteülesannet pabertoimikusse lisama ei pea, vaid piisab, kui 

lähteülesande number on välja toodud katastriüksuse moodustamise toimiku seletuskirjas 

ja/või katastritoimiku tiitellehel (e-Katastri metoodiline juhend 2015:12). 

KTKKK § 5 lg 1 alusel teeb maakorralduse läbiviija enne mõõdistustööde juurde asumist 

maastikul kindlaks halduspiiride asukoha, kitsendusi põhjustavate objektide olemasolu ja 

nende asukoha (sh objektid, mis ei ole lisatud lähteülesandele) ning 

maakorraldustoimingus osalevate maaüksuste ja nendega piirnevate katastriüksuste ühiste 

piiripunktide asukoha. Maamõõtjal tuleb veenduda varasemate mõõdistuste käigus 

paigaldatud piirimärkide seisukorras (KTKKK § 7 lg 2). Juhul, kui varem tähistatud 

piiripunkt on maastikul hävinenud või kahjustatud, on maakorralduse läbiviijal kohustus 

koheselt teavitada kahjustunud või hävinenud piirimärgist kõiki asjasse puutuvaid 
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maaomanikke tähitud kirja teel. Vajadusel tuleb kooskõlastatult maaomanikega piirimärk 

korrastada või taastada. Piirimärkide taastamise aluseks võetakse piiriprotokoll koos 

katastriüksuse plaaniga ning varasematel mõõdistustel saadud tulemused (Ibid.). 

Lähtudes KTKKK § 18 toodud nõuetest vormistab maakorralduse läbiviija 

mõõdistustulemuste alusel uu(t)e katastriüksus(t)e plaani(d). Samuti vormistab 

maakorralduse läbiviija piiriprotokolli(d) vastavalt KTKKK §-s 22 sätestatud tingimustele. 

Piiriprotokolli(d) allkirjastab selle (nende) vahetu koostaja (maamõõtja) ning 

maaomanik(ud) (KTKKK § 20). Vastavalt KTKKK § 21 lg 1 kutsutakse tähtkirja teel 

piiriprotokolli allkirjastamise juurde maaüksus(t)e asukohajärgse kohaliku 

omavalitsusüksuse esindaja (juhul, kui maaüksuse piir ühtib KOVi halduspiiriga, 

kutsutakse allkirjastamise juurde ka naaberomavalitsusüksuse esindaja). Lisaks eelnevale 

edastab maakorralduse läbiviija tähtkirjad piirinaabrite omanikele, kellega ühiseid 

piiripunkte looduses taastati ning kelle katastriüksus on moodustatud ja maakatastris 

registreeritud plaani- või kaardimaterjali alusel (KTKKK § 21 lg 3). Tähtkirjaga 

saadetavale teatisele lisatakse kinnisasja vahetusplaan koos katastriüksus(t)e plaani(de) 

koopia(te)ga ning saadetakse see eraõiguslikule maaomanikule aadressil, mille ta on 

teatanud kohalikule omavalitsusüksusele (KTKKK § 21 lg 4).  

Siinkohal tasub mainida, et kuigi tähtkirjad tuleb edastada eraisikutele neile aadressidele, 

mille nad on teatavaks teinud kohalikule omavalitsusele, siis mitmedki omavalitsused ei 

ole nõus maakorralduse läbiviijale vastavaid andmeid väljastama (nt Viimsi vald, Rae vald, 

Saue vald). Sellest tulenevalt kasutab Hades Geodeesia OÜ piirinaabritele tähitud kirjade 

saatmisel Rahvastikuregistri andmeid vastavalt koostöölepingule Siseministeeriumiga. 

Tulenevalt KTKKK § 21 lg 4 on oluline, et maakorralduse läbiviija teavitaks eespool 

nimetatud isikuid tähtkirja teel kümme päeva enne piiriprotokolli allkirjastamist. 

Piiriprotokolli allkirjastamise aeg ja koht peavad sisalduma tähtkirja teel edastatavas 

teatises (Ibid.). Juhul, kui allkirjastamise juurde kutsutud isikud esitavad piiriprotokolli(de) 

allkirjastamisel märkuseid, kantakse need piiriprotokolli(desse) (KTKKK § 21 lg 5). Juhul, 

kui kutsutud isik piiriprotokolli(de) allkirjastamisele ei ilmu, teeb maakorralduse läbiviija 

protokolli vastava märke, näidates sealjuures ära kutsutud isikule tähtkirja saatmise 

kuupäeva (KTKKK § 21 lg 6). Sealjuures loetakse kutsutud, kuid mitteilmunud isik 

piiriandmetega tutvunuks ilma märkusteta ning piirimärkide alalhoiukohustus talle 

teatavaks tehtuks (Ibid.). 
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Kehtiv katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord näeb 

ette naaberkatastriüksuse omanikule, kellega ühiseid piiripunkte taastatakse, kahel korral 

tähtkirja saatmist. Esmalt, kui välimõõdistuse käigus selgub, et piirimärk on kahjustada 

saanud või hävinenud (KTKKK § 7 lg 2) ning hiljem, kui tuleb piirinaaber kutsuda 

piiriprotokolli allkirjastamise juurde (KTKKK § 21 lg 3). Hades Geodeesia OÜ praktika 

näitab, et samale piirinaabrile kahte erinevat tähtkirja ei edastata, vaid pannakse mõlema 

eespool väljatoodud normatiivi sisu kokku ühte teatisesse, edastades maaomanikule ühe 

tähtkirja. Samuti selgub Hades Geodeesia OÜ praktikast, et olukorras, kus 

maamõõdufirmal on olemas kontakt kõigi asjasse puutuvate piirinaabritega, kaldutakse 

kõrvale normatiivakti nõudest saata maaomanikele tähtkirjad. Selle asemel võetakse kõigilt 

asjasse puutuvatelt isikutelt (sh kohaliku omavalitsusüksuse esindajalt) (digi)allkirjad 

piiriprotokolli(de)le. Läbi piiriprotokolli allkirjastamise on tõendatav, et kõik asjasse 

puutuvad isikud on tehtavatest toimingutest teadlikud ning puudub vajadus nende 

teavitamiseks tähtkirja teel. Lisaks eelnevale lubab KTKKK § 22 lg 8 piiriprotokolli 

allkirjastamist kutsutud isikute poolt. 

Võttes arvesse KTKKK § 23 tulenevaid vorminõudeid, paneb maakorralduse läbiviija 

kokku katastritoimiku, kuhu õmbleb vahele KTKKK § 24 nimetatud dokumendid ning 

lisab lahtiselt toimikusse KTKKK § 25 nimetatud dokumendid. Muuhulgas tuleb 

katastriüksuse moodustamise toimikule lisada kohaliku omavalitsuse korraldus koha-

aadresside ja sihtotstarvete määramise kohta (Riigi maakatastri... p 33 ap 6). Seda juhul, 

kui koondatakse (liidetakse) kaks katastriüksust või maakorraldustööde käigus muutub 

mõne katastriüksuse koha-aadress või sihtotstarve. Siinkohal puudub nõue, millisel hetkel 

tegevusprotsessi käigus ning milliste dokumentide alusel maakorraldustoimingu käigus 

tuleb nimetatud korraldus kohalikult omavalitsusüksuselt taotleda. Võttes arvesse Hades 

Geodeesia OÜ praktikat, taotletakse nimetatud korraldus Tallinna Linnavalitsuselt peale 

katastriüksus(t)e plaani(de) ja piiriprotokolli(de) koostamist. Viimsi Vallavalitsus väljastab 

kõnealuse korralduse peale katastritoimikute kokkupanekut ja neile esitamist, seevastu 

Lääne-Saare Vallavalitsusele piisab koha-aadresside ja sihtotstarvete määramiseks 

maaomaniku vastavasisulisest taotlusest.  

Lisaks eelnevale kuulub katastriüksuse moodustamise toimiku koosseisu maaomaniku 

taotlus uu(t)e katastriüksus(t)e registreerimiseks regionaalses katastribüroos. Siinkohal on 

praktikas enim levinud digitaalselt allkirjastatud katastrikande avalduse esitamine 
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katastripidajale. Käsikirjaliselt paberkandjal allkirjastatud avaldusel peab maaomaniku 

allkiri olema notariaalselt kinnitatud. TõS § 39 lg 1 alusel kinnitab notar allkirja juhul, kui 

see on antud või omaks võetud notari juuresolekul. Allkirjastatud dokumendi sisule pöörab 

notar sealjuures tähelepanu vaid niivõrd, kuivõrd sellest võib tuleneda võimalik alus 

ametitoimingutest keeldumiseks (TõS § 39 lg 2). Seeläbi on maaomanikule igati lihtsam 

ning kiirem allkirjastada ning edastada dokumente digitaalselt. Siinkohal tõlgendatakse 

KRS § 34 lg 21 kinnistamisavaldusele sätestatut, mille 1. lause ütleb, et kinnistamisavaldus 

peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud.     

Lähtuvalt KTKKK § 23 lg 8 esitatakse katastripidaja poolt määratud mahus ja vormingus 

katastriüksuse moodustamise toimikus sisalduvaid andmeid katastripidajale digitaalselt. 

Dokumentide digitaalne edastamine toimub e-Katastri Virtuaalkontori (e-

kataster.maaamet.ee/mvk) kaudu. Uurimistöö kirjutamise ajal edastatakse tulenevalt Hades 

Geodeesia OÜ praktilisest kogemusest läbi e-Katastri Virtuaalkontori katastripidajale 

piiriandmete tekstifaile koos digitaalselt allkirjastatud dokumentide digikonteineritega.    

Kinnisasjade vahetamise tulemusel maakorralduse läbiviija poolt kokkupandud 

katastriüksuste moodustamise pabertoimikud esitatakse katastripidajale ning nende 

saabumine registreeritakse katastri päevaraamatus (Riigi maakatastri...p 29). Sisse tulnud 

katastriüksuse moodustamise toimikule kirjutatakse pealdis katastri päevaraamatus oleva 

registreerimisnumbri ja registreerimise kuupäevaga (Riigi maakatastri...p 30). 

Katastritoimiku vahele lisatakse kontroll-leht, millele katastripidaja hakkab katastriüksuse 

moodustamise toimikut kontrollides fikseerides kontroll-lehel dokumentide vastavust 

õigusaktides kehtestatud nõuetele (Riigi maakatastri... p 31 ja p 34).  

Lähtuvalt Riigi maakatastri pidamise korra punktist 35 langetab katastripidaja otsuse 

temale kande tegemiseks esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku kohta 10 päeva 

jooksul katastritoimiku katastripidajale esitamise päevast arvates. Otsuse tegemisel peab 

katastripidaja pöörama tähelepanu, kas kõik kande tegemiseks vajalikud dokumendid on 

olemas ning korrektselt vormistatud, kas teostatud katastrimõõdistamised vastavad 

nõuetele ning kas esitatud dokumentidest tulenevad kanded sobivad katastrikaartide 

eelnevate kannetega (Riigi maakatastri... p 34). Vajadusel on katastripidajal õigus nõuda 

kande tegemiseks esitatud dokumentide kohta täpsustavaid andmeid (Riigi maakatastri... p 

36). Katastripidaja poolt nimetatud isik teeb otsuse kande tegemise või sellest keeldumise 

kohta (Riigi maakatastri... p 37). Juhul, kui katastripidaja keeldub kande tegemisest, peab 
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ta otsuse tegemisel viitama seaduse sättele, mille alusel keeldub katastripidaja kande 

tegemisest (Ibid.).  

Peale kõigi maamõõtja poolt esitatud ning katastriüksuse moodustamise toimiku koosseisu 

kuuluvate dokumentide kontrollimist registreerib katastripidaja uue katastriüksuse või 

olemasolevates katastriüksustes tehtud muudatused maakatastris (MaaKatS § 3 lg 2). 

Katastriüksuste ühendamisel antakse uuele maaüksusele ühe moodustamisel osalenud 

katastriüksuse katastritunnus (Riigi maakatastri...p 21). Peale katastriüksuse registreerimist 

maakatastris väljastatakse maaomanikule katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend 

maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse 

katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku 

alust (MaaKatS § 6 lg 4). Lisaks eelnevale väljastatakse maaomanikule katastripidaja 

pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist (Ibid.).  

Registreeringu tulemusel edastatakse uute või muutunud katastriüksuste andmed Tartu 

Maakohtu kinnistusosakonnale elektrooniliselt andmete ristkasutuse käigus (MaaKatS § 4 

lg 1 ja lg 31). Tulenevalt MaaKatS § 4 lg 2 p 1 on katastripidaja kohustatud edastama 

kinnistusosakonnale kinnistatava maaüksuse katastritunnuse, sihtotstarbe, aadressi- ja 

piiriandmed, pindala, katastriüksuse moodustamise viisi ning katastriüksuse plaani. Samuti 

edastatakse kõik muudatused eespool nimetatud andmetes (MaaKatS § 4 lg 2 p 2). 

Sealjuures tuleb silmas pidada, et kõigi esitatavate andmete õigsuse eest vastutab 

katastripidaja (MaaKatS § 4 lg 21). Teisalt edastab Tartu Maakohtu kinnistusosakond 

katastripidajale andmed kinnistu numbri ja kinnistamise kuupäeva kohta, andmed omaniku 

ja/või hoonestaja kohta ja nendega seotud muudatused ning andmed kinnistu ühendamise 

ja jagamise kohta (MaaKatS § 4 lg 3). Lähtuvalt MaaKatS § 4 lg 5 tuleb eespool nimetatud 

andmeid ristkasutuse käigus esitada mitte hiljem kui 10 päeva jooksul pärast vastava kande 

tegemist katastrisse või kinnistusraamatusse.   

Kinnisasjade koondamisel on mõistlik liita katastriüksused ühe kinnistu koosseisu. Samuti 

kõrvuti asetsevad kinnisasjad on mõistlik liita üheks katastriüksuseks. Kahe või enama 

kinnistu ühendamisel üheks kinnistuks, tuleb kinnistusraamatus sulgeda ühendatava 

kinnistu registriosa (KRS § 58 lg 1). Sealjuures tuleb kinnistusraamatusse teha märge, 

millise kinnistuga on suletav kinnistu ühendatud (Ibid.). Sellesse kinnistusregistriossa, mis 

jääb alles, märgitakse vastavalt KRS § 58 lg 2 kinnistu pindala suurenemine ning suletud 

kinnistusregistriosa number. Ühe kinnistu osa liitmisel teise kinnistuga tuleb vastavalt KRS 
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§ 57 lg 1 silmas pidada, et muudatused tuleb teha mõlema kinnistu kinnistusraamatu 

kannetes ning märkida muudatuse juurde mõlema protsessis osaleva kinnistu 

registrinumbrid. 

Kanded kinnistusraamatusse tehakse kinnistamisavalduse alusel. Kinnistamisavalduse 

esitamise õigus on isikul, kelle õigusi kanne puudutab või kelle kasuks kanne tehakse 

(KRS § 34 lg 1). Seevastu MaaKS § 11 lg 4 kehtestab, et maakorraldustoimingute 

läbiviimisel toimunud muudatused kantakse kinnistusraamatusse maakorralduse läbiviija 

kirjaliku avalduse alusel. Praktikas loetakse õigeks siiski KRS § 34 lg 1 tulenev 

kinnistamisavaldus, mistõttu nimetatud normi maakorraldusseaduses tuleb siinkohal 

korrigeerida. KRS § 34 lg 21 täpsustab, et KRS § 34 lg 1 alusel esitatav kinnistamisavaldus 

peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud. Notariaalselt kinnitatud 

kinnistamisavaldus esitatakse koos kinnistamiseks vajalike dokumentidega 

kinnistusosakonnale kinnistamisavalduse kinnitanud notari vahendusel notarite 

elektroonilise infosüsteemi kaudu (Ibid.). Sealjuures tuleb pöörata tähelepanu, et notaril on 

kohustus isikule selgitada, millised dokumendid tuleb kinnistamisavaldusele lisada ja 

millised nõuded neile kehtivad (Ibid.). Kinnistamisavalduses peab olema väljendatud soov 

kande tegemiseks, märgitud selle registriosa number, milles taotletakse kande tegemist 

koos taotletava asjaõiguse sisuga (KRS § 34 lg 6). Juhul, kui kinnistamisavalduse esitab 

volitatud isik, siis peab kinnistamisavalduse esitamise volikiri olema kas notariaalselt 

kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud (KRS § 34 lg 22). Kinnistusosakonnale esitatakse 

riigi maakatastri pidaja väljastatud kinnistu plaani koopia või skeem, kui see on vajalik 

kande mõistmiseks (KRS § 36 lg 1).  

Kinnistamisavaldust on võimalik esitada digitaalselt, paberkandjal kinnistusosakonnas või 

paberkandjal posti teel (KRS § 38). Paberil kinnistusosakonnas esitatud kinnistamisavaldus 

koos lisadokumentidega skaneeritakse ning tagastatakse dokumendid esitajale (KRS § 38 

lg 2). Posti teel edastatud kinnistamisavaldus koos lisadokumentidega hävitatakse peale 

skaneerimist või saadetakse esitajale tagasi, kui ta on selleks soovi avaldanud (Ibid.). 

Kinnistusosakonda saabunud avaldus registreeritakse koheselt kinnistuspäevikus ja 

nummerdatakse vastavalt avalduse saabumise ajale (KRS § 39 lg 1). Digitaalselt 

allkirjastatud avaldust on võimalik esitada elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemi 

kaudu – sel juhul registreeritakse avaldus ja nummerdatakse kinnistuspäevikus 

automatiseeritult (KRS § 39 lg 3). Vastavalt KRS § 40 lg 1 väljastab kinnistusosakond 
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kinnistamisavalduse vastuvõtmisel avaldaja soovil tõendi, mis kinnitab avalduse 

vastuvõtmist. Juhul, kui kinnistamisavaldus esitatakse elektroonilise kinnistusraamatu 

infosüsteemi kaudu, saadetakse avalduse esitajale automaatne vastuvõtukinnitus (KRS § 40 

lg 2).  

Kinnistamisavalduse läbivaatamisel selgitab kinnistamiseks pädev isik välja, kas kõik 

nõutavad dokumendid on esitatud ning kas kõigis dokumentides on järgitud kohustuslikke 

vorminõudeid, täiendavalt kontrollitakse, kas kinnistusraamatusse kantud või märkega 

tagatud õigustest või seadusest tulenevalt ei ole kinnistamine välistatud (KRS § 46 lg 1). 

Juhul, kui kinnistamisavaldus vastab kõigile esitatud nõuetele, teeb kinnistamiseks pädev 

isik kolme kuu jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates kandemääruse (KRS § 46 lg 

2). Kandemäärus peab sisaldama määruse tegemise aega ja kohta, kande teksti koos viitega 

kinnistusregistriosale ja selle jaole, kuhu kanne tehakse, lisaks määruse põhistust ja 

õiguslikku alust, kui kinnistamisavaldust ei rahuldata, määruse peale edasikaebamise korda 

ning tähtaega ja määruse teinud isiku nime ning ametikohta (KRS § 48). Kandemääruse 

alusel tehakse kanne kinnistusregistrisse (KRS § 49 lg 1). Kandele kirjutavad vastavalt 

KRS § 49 lg 5 alla esmalt kande teostanud isik ja peale kande kandemäärusele vastavuses 

veendumist kandemääruse teinud isik. Kanne jõustub päevast, mil kandemääruse teinud 

isik sellele alla kirjutab (Ibid.). Juhul, kui kande teostab kandemääruse teinud isik, siis 

kirjutab kandele alla vaid see isik (Ibid.).   

Vastavalt KRS § 50 lg 1 teavitatakse pärast kande tegemist sellest viivitamata kinnistu 

omanikku, kõik kinnistusregistrist nähtuvaid isikuid, kelle kasuks kanne tehti või kelle 

kinnistusregistrisse kantud õigust kanne kahjustab ning teisi seaduses sätestatud isikuid ja 

ametiasutusi (mh maakatastrit). Tulenevalt MaaKS § 11 lg 1 loetakse maakorraldustoiming 

lõpetatuks, kui kinnisasi on registreeritud riigi maakatastris ning maakorraldusest 

tulenenud muudatused on kantud kinnistusraamatusse. 

3.3. Kinnisasjade jagamine 

Maa-ameti katastribüroos registreeritud katastriüksust on võimalik maaomaniku taotluse 

alusel jagada kaheks (või enamaks) reaalosaks (MaaKS § 13 lg 1), mille tulemusena 

registreeritakse maakatastris moodustatavad katastriüksused ning antakse neile uued 

unikaalsed katastritunnused (vt protsessiskeem Lisa 2). Asja reaalosa all mõistetakse 

siinkohal piiritletud asja (maatükki) (Kiris et al. 2007: 123). Katastriüksuse jagamisel peab 
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säilima selle olemus ning peab olema tagatud juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt igale 

uuele katastriüksusele (AÕS § 156 lg 2). Sealjuures tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et 

minimaalne lubatud katastriüksuse suurus on 30 m2 (MaaKatS § 16 lg 3). Eespool 

sätestatust on võimalik kõrvale kalduda kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega (Ibid.).  

Üldjoontes on kinnisasjade jagamise tegevusprotsess sarnane kinnisasjade vahetamise 

protsessiga. Esmalt on soovitatav siingi kaaluda eelnevat konsultatsiooni katastriüksuse 

jagamise võimalikkuse ja sellele esitatavate nõuete üle kohalikus omavalitsuses. Peale 

esialgse nõusoleku saamist ja töö tellimist maakorralduse läbiviijalt, koostab 

maakorralduse läbiviija (maamõõtja) MaaKS § 13 lg 2 alusel kinnisasja jagamiseks 

maakorralduskava (jagamisplaani), mille kooskõlastab maakorralduse osalistega. 

Maaüksuse eraldiseisvateks osadeks jagamisel on oluline, et kõiki uusi katastriüksuseid 

oleks võimalik kasutada sihtotstarbepäraselt (MaaKS § 13 lg 4). Juhul, kui toimingu 

teostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneering, tuleb 

maaüksuse jagamisel arvestada detailplaneeringus olevaga, seega lähtutakse toimingu 

elluviimisel detailplaneeringu väljavõttest (KTKKK § 3 lg 7).  

Kinnisasja jagamise maakorraldustoimingu läbiviimise protsess kulgeb sarnaselt eelmises 

peatükis kirjeldatuga (vt lk 21-28), kuid mõnevõrra erinevusi siiski esineb. Lisaks KTKKK 

§ 7 lg 2, mille alusel veendutakse varem looduses tähistatud piirimärkide olemasolus ning 

seisukorras, lisatakse loodusesse KTKKK § 7 lg 1 lähtuvalt jagamisplaani või 

detailplaneeringu väljavõtte alusel piiripunktid, mis näitavad katastriüksuse jagamise 

tulemusel moodustavate katastriüksuste piiride kulgemist. Teine protsessitoiming, kus 

tuleb sisse erinevus võrreldes kinnisasjade vahetamisega, seisneb digitaalsete andmete 

esitamises maakatastrile läbi e-Katastri Virtuaalkontori. Nimelt tuleb juhtida tähelepanu 

asjaolule, et juhul, kui on tegemist katastriüksuse jagamise maakorraldusliku toiminguga, 

siis lisatakse kõigi uute moodustuvate katastriüksuste piiriandmed ühte tekstifaili, mitte ei 

koostata faili iga maaüksuse kohta eraldi nii nagu seda tehakse kinnisasjade vahetamise 

puhul. Uute katastriüksuste registreerimisel säilitab üks katastriüksustest vana 

katastritunnuse ning ülejäänud uutele katastriüksustele antakse uued katastritunnused 

(Riigi maakatastri...p 20).  

Viimasena tekib erisus võrreldes kinnisasjade vahetamisega uute maaüksuste 

kinnistamisel. Kui kinnistu jagamisel soovitakse eraldatud osast moodustada uus kinnistu, 

avab kinnistusosakond uue registriosa (KRS § 53 lg 1). Endises kinnistusregistriosas 
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näidatakse pindala vähenemine jagamise tulemusena ja uue kinnistu number (KRS § 53 lg 

2). Kinnistamiseks pädev isik võib kinnistusregistri ülevaatlikkuse huvidel KRS § 53 lg 21 

alusel otsustada avada kõigi kinnistu jagamisel tekkinud kinnistute kohta uued registriosad, 

sellisel juhul endine registriosa suletakse. Uutes kinnistusregistriosades viidatakse endise 

kinnistusregistriosa numbrile (KRS § 53 lg 3).  

Vastavalt KRS § 50 lg 1 teavitatakse pärast kande tegemist sellest viivitamata kinnistu 

omanikku, kõik kinnistusregistrist nähtuvaid isikuid, kelle kasuks kanne tehti või kelle 

kinnistusregistrisse kantud õigust kanne kahjustab ning teisi seaduses sätestatud isikuid ja 

ametiasutusi (mh maakatastrit). Sarnaselt eelmisele peatükile loetakse 

maakorraldustoiming lõpetatuks, kui kinnisasi on registreeritud riigi maakatastris ning 

maakorraldusest tulenenud muudatused on kantud kinnistusraamatusse (MaaKS § 11 lg 1). 

Katastriüksuse jagamine Taanis tähendab, et moodustatakse uus iseseisev katastriüksus, 

muutes selleks olemasoleva(te) katastriüksus(t)e piire. Üldjuhul antakse uuele 

moodustatavale katastriüksusele uus katastritunnus ning varem registreeritud üksusele 

(jääk) jääb endine tunnus. Teisalt võib uus katastriüksus formuleeruda mitme olemasoleva 

ning kõrvuti asetseva maaüksuse jagamise tulemusel (Property formation...2006:72). 

Siin tasub välja tuua, et peale maakorraldusliku toimingu registreerimist Taani katastris 

jäävad kõik jagamise tulemusel moodustunud katastriüksused kaetuks hüpoteegiga, mis 

koormas maaüksust enne jagamist. Alles siis, kui katastrisse kantud maatüki omandiõigus 

läheb üle uuele isikule, vabaneb maaomand vanast hüpoteegist. Servituutide seadmise 

vajaduse korral koostab litsentseeritud maamõõtja juba jagamisprotsessi käigus vastava 

akti, mille alusel seatakse hiljem maaregistrisse (Land Register) vajalikud servituudid 

(Ibid.:121). 

3.4. Kinnisomandi kitsenduste selgitamine 

Kinnisomandi kitsenduse all peetakse silmas seadusjärgselt kehtestatud kinnisomandi 

kasutamise piirangut või piirangute kompleksi, mille tulemusel kaotab kinnisasja omanik 

õiguse teostada piiranguteta omandit asja üle seaduses sätestatud ulatuses (Kitsenduste 

selgitamine...2015:1). AÕS § 140 kohaselt jagunevad kinnisomandi kitsendused 

seadusjärgseteks ja kohtulahendi või tehinguga seatavateks kitsendusteks. Sealjuures 

täpsustab AÕS § 141 lg 1, et seadusjärgne kitsendus kehtib kinnistusraamatusse kandmata, 



35 

 

kuid kohtulahendi või tehinguga seatud kitsendus kehtib kolmandate isikute suhtes juhul, 

kui vastav kanne on tehtud kinnistusraamatusse (AÕS § 141 lg 3).  

Kinnisomandi kitsenduste selgitamine maakorralduse mõttes tähendab seadusjärgsete 

kitsenduste väljaselgitamist kinnisasjadel, kuid kitsendusi, mis tekivad kohtulahendi või 

tehingu tagajärjel, maakorraldustoiminguid üldjuhul ei puuduta. Siinkohal tuleb märkida 

erisusena, et vastavalt AÕS § 156 lg 2 peab igale kinnisasjale olema tagatud juurdepääs 

avalikult kasutatavalt teelt (seda tuleb jälgida eelkõige kinnisasjade jagamise 

maakorraldusliku toimingu teostamisel). Vaadates katastrikaardil olevaid registreeritud 

katastriüksusi, siis väga paljudel juhtudel ei ole selle tingimuse täitmine võimalik. 

Siinkohal leiab valdavas ulatuses kasutust notariaalselt tõestatud reaalservituudi seadmine 

erateedele (AÕS § 173 lg 1), mis on üks piiratud asjaõiguste liik (AÕS § 5 lg 1). 

Reaalservituut koormab tulenevalt AÕS § 172 lg 1 teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja 

kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja 

teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma 

omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. Servituudi 

seadmine annab seadusliku võimaluse kinnisasjadele juurdepääsuteede kasutamiseks üle 

naaberkatastriüksuste, mis lahendab juurdepääsu probleemi paljudele kinnisasjadele.  

Joonis 6. Asjaõiguste ja kitsenduste kanded (Kuus 2008) 

ASJAÕIGUS

Omand

Õiguslik võim asja üle

KINNISTUSREGISTER

Piiratud asjaõigus

Servituudid, koormatised

Hoonestusõigus

Ostueesõigus

Pandiõigus

KINNISTUSREGISTER

Avalik-õiguslikud 
kitsendused

Keskkonnakaitselised

Veekaitselised

Tehnovõrgud ja -rajatised

Riikliku tähtsusega
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Tuginedes AÕS § 5 lg 1 loetakse asjaõigusteks omandit (omandiõigus) ja piiratud 

asjaõiguseid, mille alla kuuluvad servituudid ja koormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus 

ja pandiõigus (vt Joonis 6). Vastavalt KRS § 9 lg 1 kantakse kinnistut puudutavad 

asjaõigused kinnistusraamatusse (kinnistusregistrisse). Lisaks eespool nimetatud 

asjaõigustele võivad kinnistud olla koormatud kitsendustega, eelkõige seadusest tulenevate 

avalik-õiguslike kitsendustega. Nimetatud jagunevad omakorda keskkonnakaitselisteks-, 

veekaitselisteks kitsendusteks, tehnovõrkudeks ja –rajatisteks ning riikliku tähtsusega 

avalik-õiguslikeks kitsendusteks. Need andmed kantakse maakatastrisse.  

Lähtudes MaaKatS § 9 lg 5 kuulub maaregistri dokumentide koosseisu kitsenduste kaart, 

kuhu kantakse katastripidaja poolt katastriüksuse kasutamise kitsendust põhjustava objekti 

asukoht (piirid) ning vajadusel esitatakse kitsenduse ulatus (MaaKatS § 12 lg 1). 

Kitsenduste kaardile tehakse kandeid, muudetakse või kustutatakse neid Tartu Maakohtu 

kinnistusosakonna teatise, vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omava isiku poolt 

esitatud katastriüksuse moodustamise toimiku, muude õigusaktides sätestatud dokumentide 

alusel või õigusaktides ettenähtud muudel alustel (MaaKatS § 12 lg 2).  

Suurim hulk kitsenduste kaardile kantavaid objekte on ehitised koos kaitsevöönditega 

(enamasti tehnovõrgud ja –rajatised). Ehitise kaitsevöönd on tulenevalt EhS § 70 lg 1 

ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mille ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus 

taluda võõrast ehitist ning mille piires on kinnisasja kasutamine ja sellel tegutsemine 

piiratud ohutuse ning ehitise toimimise tagamiseks. Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata, et 

vastavalt EhS § 70 lg 7 tulevad andmed kaitsevööndi olemasolu, selle sisu ja ruumilise 

ulatuse kohta kanda maakatastrisse. Sealjuures andmed maakatastrisse kandmiseks esitab 

kaitsevööndiga ehitise omanik. Juhul, kui uue ehitise ehitamisel või juba olemasoleva 

ehitise asukoha muutmisel ei ole kaitsevööndit puudutavate andmete kandmiseks 

maakatastrisse esitatud avaldust 30 päeva jooksul pärast ehitise valmimist või selle 

ümberpaigutamist, siis tuleb silmas pidada, et ei teki ehitise talumiskohustust ning 

kinnisasja omanikul on õigus nõuda selle eemaldamist oma kinnisasjalt (Ibid.). EhSRS § 

30 alusel peavad 01.09.2015 a seisuga olemasolevate ehitiste kaitsevööndid olema 

maakatastrisse kantud hiljemalt 2020. aastaks.  

Katastriüksuse kasutamise kitsenduste selgitamise all on MaaKatS § 191 lg 1 alusel peetud 

silmas kitsendusi põhjustavate objektide asukohtade määramist nende maakatastris 

registreerimiseks (vt protsessiskeem Lisa 3). Riiklikud registrid ja üleriigiliste 
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andmebaaside omanikud saavad esitada andmeid vastavalt Maa-ametiga sõlmitud 

andmevahetuslepingule (Kitsenduste selgitamine ... 2015:1). KTKKK § 34 lg 2 alusel 

esitatakse andmed KPO-de kohta andmevahetuse korras digitaalselt andmevahetuslepingus 

määratud mahus ja vormingus. Juhul, kui andmevahetusleping puudub või esitatavate 

andmete maht on väike, tuleb Maa-ametile esitada kitsendusi põhjustavate objektide 

selgitamise toimik (Ibid.). Kitsenduste selgitamiseks tellib kitsendusi põhjustava objekti 

(KPO) omanik katastrimõõdistamise kitsendusi põhjustava objekti tekkimisel või selle 

asukoha muutumisel kolme kuu jooksul objekti tekkimisest/asukoha muutusest arvates 

(MaaKatS § 191 lg 2). Kinnisomandi kitsenduste selgitamist võivad KTKKK § 2 lg 2 

alusel läbi viia nii maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavad isikud (maakorralduse 

läbiviijad) kui ka geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentsi omavad isikud.  

Maa-ameti juhendmaterjalidest selgub, et esmalt tuleb kitsendust põhjustava objekti 

omanikul esitada vastavasisuline digiallkirjastatud taotlus KPO selgitamiseks vajaliku 

lähteülesande saamiseks katastripidajalt. Siinjuures tuleb märkida, et kitsenduste 

selgitamise lähteülesanne on sarnane kahepoolse lepinguga, mis sätestab täpsemalt 

tehnilised tingimused andmete kandmiseks kitsenduste kaardile. Taotlus peab sisaldama: 1) 

kitsenduse selgitamise tellija andmed, 2) kitsenduse selgitamise asukoht, 3) selgitatavad 

kitsendusi põhjustatavad nähtused vastavalt nähtuste liikide nimekirjale, 4) kitsenduste 

selgitamise põhjus (olemasolevad objektid, mida ei ole veel kantud kitsenduste kaardile) – 

kitsenduste kaardil olemasolevate objektide muutmiseks taotletakse tavaliselt eelmise 

väljastatud lähteülesande pikendamist uute tingimustega), 5) kitsenduste selgitamise 

toimiku esitaja andmed, 6) esitatavate ruumiandmete formaat (ESRI .shp, MapInfo .tab, 

Microstation .dgn, AutoCAD .dwg ja .dxf), 7) kitsenduste lisamaterjalide taotlus (nt 

digitaalsed katastriüksuste piirid). (Kitsenduste selgitamine...2015:2) 

Kitsenduste selgitamine maakorralduslikus mõttes on nende asukoha määramine 

litsentseeritud isikute poolt mõõdistamise või kaardistamise teel (KTKKK § 27 lg 1). 

Mõõdistamise teel tuleb KPO asukoht määrata juhtudel, kui on tegemist kitsendust 

põhjustava objekti rajamisega või tekkimisega, samuti juhul, kui katastris registreeritud 

KPO-l muutub kuju või asukoht (KTKKK § 27 lg 2). Kaardistamise teel on lubatud 

olemasoleva, kuid maakatastris registreerimata kitsendust põhjustava objekti 

registreerimine (KTKKK § 27 lg 3). Kitsendusi põhjustava objekti asukoha määramine ja 
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andmete esitamine teostatakse vastavalt lähteülesandes väljastatud kitsenduste selgitamise 

tingimustele (Kitsenduste selgitamine...2015:2).  

Kitsenduste selgitamisel mõõdistamise teel saadakse tulemuseks punktobjekti puhul tema 

koordinaadid, joonobjekti puhul tema otsapunktide ja käänupunktide koordinaadid ning ala 

tähistava joonkontuuri puhul tema käänupunktide koordinaadid (KTKKK § 8 lg 3). 

Kitsenduste selgitamisel kaardistamise teel määratakse kitsendusi põhjustava objekti 

asukoht kindlaks, kasutades katastri aluskaarte või erinevaid kaardistuse meetodeid 

(KTKKK § 29 lg 1). Kitsendust põhjustava objekti selgitamise tulemusena paneb tööd 

teostanud litsentseeritud isik kokku kitsenduse selgitamise toimiku tulenevalt KTKKK § 

30 lg 1 esitatud nõuetest. Toimik (ruumiandmed ja neid iseloomustavad andmed) esitatakse 

katastripidajale digitaalselt e-kirja teel või suurte andmemahtude puhul läbi Maa-ameti 

failiserveri (Kitsenduste selgitamine...2015:2). Toimiku materjalid peavad olema 

digitaalselt allkirjastatud lähteülesandes määratud andmete esitaja poolt (Ibid.). 

Kitsenduste selgitamise toimiku koosseisu kuuluvad tekstilised andmed ja ruumiandmed. 

Tekstilises osas peab olema esitatud: 1) lähteülesanne, 2) avaldus kitsenduste 

registreerimiseks, 3) seletuskiri tööde teostamise kohta, 4) registreeritavate või kustutavate 

objektide nimekiri. Ruumiandmete esitamisel tuleb silmas pidada, et andmed tuleb esitada 

vastavalt lähteülesandes kirjeldatule (ruumiandmete struktuur ja koosseis). (Kitsenduste 

selgitamine...2015:2) 

Selgitatud kitsenduste andmed registreeritakse kitsendusi põhjustavate objektide 

infosüsteemis, mille järel edastatakse Maa-ameti poolt objekti omanikule või valdajale 

kitsenduste registreerimise kinnitus. Peale selle genereerib Maa-amet KPO seadusjärgse 

kaitsevööndi ulatuse ja avalikustab andmed Maa-ameti Geoportaali kitsenduste kaardil. 

(Kitsenduste selgitamine...2015:4)    

Ülejäänud maakorraldustoimingute käigus tuleb vastavalt KTKKK § 18 lg 1 p 1 kanda 

katastriüksuse plaanile kitsendusi põhjustavad objektid. Selleks tuleb arvestada väljastatud 

maakorraldustoimingu (kinnisasjade vahetamine, jagamine, piiri kindlaksmääramine) 

lähteülesandes olevate katastris registreeritud KPO andmetega (KTKKK § 4 lg 2). 

Siinkohal tuleb märkida, et enne maaüksuste piiride tähistamist peab maakorralduse 

läbiviija (maamõõtja) tegema maastikul kindlaks kitsendusi põhjustavate objektide 

olemasolu ja nende asukoha – seda ka juhul, kui nimetatud objektid ei ole näidatud 
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lähteülesandes (KTKKK § 5 lg 1). Tulenevalt KTKKK § 12 lg 4 mõõdistatakse 

maaüksusel asuvatest KPO-st ainult maapealsed objektid, mis ei ole kantud katastri 

aluskaardile. Katastris varem registreeritud KPO-d on lubatud üle kanda katastri 

aluskaardilt kuni kahekordse suurendusega (KTKKK § 12 lg 4). Kitsendusi põhjustavate 

objektide asukoha tähistamiseks katastriüksuse plaanil kantakse plaanile leppemärk (so K1, 

K2 jne), KPO tähistava tingmärgi juurde (KTKKK § 18 lg 5). Sealjuures tuleb tähelepanu 

pöörata, et leppemärkide seletuses tuleb esitada nimetatud leppemärgile vastava kitsendust 

põhjustava objekti nimetus (Ibid.).   

3.5. Kinnisasja piiri kindlaksmääramine  

Vaatamata asjaolule, et asjaõigusseaduse § 128 lg 2 määrab maaomanikele kohustuse 

tagada piirimärgistuse säilimine, tohtimata piirimärke muuta või ümber paigutada, näitab 

Hades Geodeesia OÜ praktika, et maaomanike huvi piirimärkide säilitamise vastu on 

vähene. Probleemid ja maaomanike huvi piiri kulgemise ja selle asukohaga seoses võivad 

ilmneda alles siis, kui maaomanik soovib näiteks maaüksuse osalise võõrandamise 

eesmärgil teostada katastriüksuse jagamise maakorralduslikku toimingut. Samuti juhul, kui 

piirinaaber ehitab uue aia üle piiri naabrile kuuluvale maale. Juhul, kui piiritähised ei ole 

looduses algses asukohas säilinud ja/või piirinaabritel on erinev arusaam piiri kulgemisest, 

tekib vajadus piiride kindlaksmääramise toimingu järele.  

Piiride kindlaksmääramise toiming kuulub lihtsate maakorraldustoimingute hulka ning 

kirjeldatav tegevus tuleneb MaaKS § 15, mille lg 1 alusel teeb kinnisasjade vahelise piiri 

asukoha kindlaks maakorralduse läbiviija (vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi 

omav isik) kinnisasja omaniku või koormava asjaõiguse omaja taotlusel (viimasel 

nimetatud juhul peab piiride kindlaksmääramise toiminguga olema nõus kinnisasja 

omanik). Piiri asukoht tehakse kindlaks kinnistusraamatus, riigi maakatastris ja arhiivides 

või teistes registrites leiduvate andmete alusel (Ibid.). Juhul, kui eespool nimetatud andmed 

puuduvad, määratakse piiri asukoht piirimärkide, valduse ulatuse või piirinaabrite (nende 

puudumisel vähemalt kahe tunnistaja) ütluste alusel (Ibid.). Olukorras, kus kõik eespool 

nimetatud võimalused piiri kindlaksmääramiseks ebaõnnestuvad (k.a piiri 

kindlaksmääramine läbi valduse ulatuse määramise), lubab AÕS § 129 lg 2 teine lause 

lisada igale kinnisasjale vaidlusalusest maast ühesuuruse osa. Seejuures tuleb arvestada, et 

kui seda tüüpi piiri kindlakstegemine annab tulemuse, mis on vastuolus kindlakstehtud 
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andmetega kinnisasja suuruse ja muude olude kohta, määratakse piir kinnisasja suurust ja 

muid olusid arvestades (AÕS § 129 lg 3).    

Piiride kindlaksmääramist kasutatakse praktikast tulenevalt valdavalt kolmes erinevas 

olukorras. Esimesel juhul (vt Lisa 4-1) on piirimärgid taastatavad maakatastris jm 

registrites registreeritud andmete alusel. Seda näiteks juhul, kui kõigi piirinaabrite 

maaüksused on instrumentaalselt mõõdistatud ning saadud mõõdistustulemused on 

registreeritud maakatastris. Samuti ei vaidlusta ükski piirinaaber looduses registreeritud 

andmete alusel taastatavat piiripunkti, mis annaks aluse kohaliku omavalitsuse 

menetlustoimingute algatamiseks.  

Teisel juhul (vt Lisa 4-2) võib kirjeldada olukorda, kus on vajalik maaomanike 

omavaheline kokkulepe piiride kulgemise määramiseks maastikul. Selline olukord võib 

ette tulla näiteks aiandusühistutes, kus valdavas enamuses on katastriüksused maakatastris 

registreeritud plaani- või kaardimaterjali alusel. Juhul, kui maaüksus on moodustatud 

plaani- või kaardimaterjali alusel, siis määratakse piirid katastri aluskaardil (ortofoto, 

põhikaart vms) ning näidatakse maaüksuse piirid kätte plaanil või kaardil (Plaani- või 

kaardimaterjali... p 8). Sellest tulenevalt ei tähistata piiripunkte looduses. Kaarditäpsus 

(situatsioonielemendi täpsus) peab siinkohal olema vähemalt vastavalt mõõtkavale 1 mm 

tiheasustusega aladel ning 2 mm hajaasustusega aladel (Plaani- või kaardimaterjali... p 4). 

Selline katastriüksuse määramise viis tekitab hiljem vajaduse maaomanike omavaheliseks 

kokkuleppeks, kui hakatakse vähemalt ühte katastriüksust instrumentaalselt üle 

mõõdistama ning piire loodusesse tähistama. Kinnisasja omanik peab tulenevalt AÕS § 

129 lg 1 aitama naabri põhjendatud nõudmisel piiri kindlaks teha. MaaKS § 15 lg 2 alusel 

määratakse piir külgnevate kinnisasjade vahel plaanil ja looduses ning näidatakse kätte 

looduses kinnisasja omanikule ja/või koormava asjaõiguse omajale. Juhul, kui maaüksuste 

moodustamise aluseks olnud dokumendid ei ole piisavad piiri kulgemise tuvastamiseks 

looduses, on lihtsaim lahendus piiri kulgemine maaomanike vahel kokku leppida. Juhul, 

kui piirinaabrid kokkulepet ei saavuta ning dokumendid, mille alusel oleks võimalik piiri 

asukohta kindlaks määrata, on puudulikud, on võimalik algatada piiride 

kindlaksmääramise toiming (vt Lisa 4-2), kaasates menetlusse kohaliku omavalitsuse 

üksuse.  

Tulenevalt MaaKS § 3 lg 1 kuulub maakorralduse läbiviimine linna või valla territooriumil 

kohaliku omavalitsuse pädevusse ning maakorralduse läbiviija on vastavalt MaaKS § 4 lg 
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1 vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik. Piiri ning piirimärkide asukoha 

väljaselgitamine looduses on haldustoiming haldusmenetluse mõttes, mida viib läbi 

maakorralduse läbiviija koostöös kohaliku omavalitsuse üksusega/esindajaga. Siinkohal 

tasub märkida, et kohalikul omavalitsusel puudub üldjuhul mõõdistustöödeks vajalik 

aparatuur ning samuti maakorraldustoimingute läbiviimiseks vajalik tegevuslitsents. Sellest 

tulenevalt ei ole kohaliku omavalitsuse üksusel/esindajal ilma vannutatud maamõõtja või 

vastavat litsentsi omava isikuta võimalik piire üle mõõta ega paika panna. Küll aga saab 

kohaliku omavalitsuse esindaja võtta seisukoha piiride paika panemiseks, lähtudes 

maamõõtja mõõdistustulemustest ning olemasolevast maaüksuste kohta käivast 

dokumentatsioonist. MaaKS § 11 alusel kohaldatakse maakorraldusseaduses ettenähtud 

haldusmenetlusele haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades maakorraldusseaduse 

erisusi. 

Haldusmenetluse mõiste tuleneb haldusmenetluse seaduse (HMS) § 2 lg 1, mille alusel 

peetakse haldusmenetluse all silmas haldusorgani tegevust määruse või haldusakti 

andmisel, toimingu sooritamisel või halduslepingu sõlmimisel. Haldusorganiks 

nimetatakse HMS § 8 lg 1 alusel seadusega, selle alusel antud määrusega või 

halduslepinguga avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutus, kogu või isik. 

Eelnevast tulenevalt on tõlgendatav, et piiride kindlaksmääramise toiming, mida viib läbi 

kohalik omavalitsus koostöös vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omava isikuga, 

on haldusorgani toiming haldusmenetluse seaduse mõistes. Toimingu all peetakse 

haldusmenetluses silmas haldusorgani tegevust, mis ei ole õigusakti andmine ja mida ei 

sooritata tsiviilõigussuhtes (HMS § 106 lg 1).   

Piiride kindlaksmääramine kui haldusmenetluse läbiviimine algab taotluse esitamisega 

haldusorganile – kohalikule omavalitsusele (maaomanik või koormava asjaõiguse omanik 

maaomaniku loal) (MaaKS § 15 lg 1 1. lause, HMS § 14 lg 1). Siinkohal ei näe seadus ette 

piiride kindlaksmääramise taotlusele kohustuslikku vormi, kuid mõistlik on taotlus esitada 

kirjalikus vormis. Tuleb jälgida, et kirjalik taotlus sisaldaks esitaja nime/nimetust, taotluse 

selgelt sõnastatud sisu, taotluse esitamise kuupäeva koos taotleja allkirjaga, haldusakti või 

muu dokumendi kätte toimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid 

ja muid õigusaktidega ettenähtud andmeid (HMS § 14 lg 3). Elektroonilisele taotlusele 

lisatakse vastavalt HMS § 14 lg 4 digitaalallkiri, samuti digitaalne tempel selle olemasolul.  
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Olles taotluse menetlusse võtnud, on haldusorganil ehk siinkohal kohalikul omavalitsusel 

kohustus välja selgitada menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral 

koguda selleks tõendeid omal algatusel (HMS § 6). Samuti on haldusorganil tulenevalt 

HMS § 38 lg 1 õigus nõuda menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses 

olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja 

lahendamiseks olulised asjaolud. Haldusmenetluse seaduse alusel nimetatakse 

menetlusosalisteks isikuid, kes on esitanud taotluse haldustoimingu läbiviimiseks 

(taotlejad), isikuid, kellele haldustoiming on suunatud (adressaadid, nt piirinaabrid) ja 

isikuid, kelle õigusi või kohustusi haldustoiming võib puudutada (kolmandad isikud, nt 

hüpoteegipidaja) (HMS § 11 lg 1). Tõenditeks loetakse siinkohal menetlusosalise seletust, 

dokumentaalset tõendit, asitõendit, paikvaatlust, tunnistaja ütlust ning eksperdi arvamust. 

Kohalik omavalitsus annab piiride kindlaksmääramise menetluses esmalt võimaluse 

kõigile menetlusosalistele esitada endapoolsed vastuväited ning arvamused (HMS § 40 lg 

1). Seadusandlus ei näe ette vastuväidete ning arvamuste andmiseks kohustuslikku vormi, 

kuid siinkohal on samuti mõistlik esitada vastuväited, selgitused, arvamused jm kirjalikus 

vormis. Olles ära kuulanud kõigi menetlusosaliste arvamused, seisukohad ja vastuväited, 

otsustab kohalik omavalitsus paikvaatluse vajaduse. Üldjuhul piiride kindlaksmääramise 

menetlust ei ole võimalik läbi viia ilma paikvaatluseta.    

Taotluse esitanud maaomanikule, piirinaabrite omanikele ning muudele asjast huvitatud 

isikutele (menetlusosalistele) edastatakse järgnevalt kutsed, millega palutakse neil ilmuda 

maastikule olukorra ning probleemide tuvastamiseks (HMS § 17). Piiride looduses 

kindlakstegemisele ilmumisel on kõigil isikutel, kelle õigusi ja kohustusi 

maakorraldustoiming puudutab, õigus anda selgitusi ning avaldada arvamust. Kohapeal 

koostatakse paikvaatluse kohta protokoll, millesse kantakse piiride kindlaksmääramise 

toimingu aeg ja koht, menetlustoimingut läbiviiva haldusorgani nimi koos kohal viibivate 

menetlusosaliste nimedega, toimingu eesmärk koos toimingu käigus esitatud taotlustega 

(HMS § 18 lg 2). Samuti lisatakse koostatavale protokollile menetlusosaliste selgitused 

ning paikvaatluse tulemused (Ibid.). Piiride kindlaksmääramise menetlustoimingu 

protokollile kirjutab alla selle koostanud isik (HMS § 18 lg 3). Lisaks koostajale on 

mõistlik siia lisada kõigi kohalolnud menetlusosaliste allkirjad, mida praktikas enamasti ka 

tehakse. 
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Vastavalt HMS § 42 on isik haldusorgani kutse peale kohustatud ilmuma kutses märgitud 

ajal kutses ettenähtud kohta. Juhul, kui menetlusosalisel ei ole mõjuval põhjusel võimalik 

kutse peale kohale ilmuda, siis tuleb tal sellest viivitamatult haldusorganit teavitada. 

Siinkohal põhjuse mõjuvuse üle otsustab haldusorgan. Juhul, kui menetlusosaline jätab 

ilma mõjuva põhjuseta ettenähtud ajal kohale ilmumata, lahendab haldusorgan asja tema 

kohalolekuta.  

Paikvaatluse tulemusel kindlaksmääratud piiri kohta väljastavad osad kohalikud 

omavalitsused haldusakti (nt Kihnu Vald) ning osadel juhtudel lõpeb kohaliku 

omavalitsuse sekkumine toimingusse paikvaatlusel osalemisega (nt Tallinna linn). 

Haldusakti all mõistetakse tulenevalt HMS § 51 lg 1 haldusorgani poolt haldusülesannete 

täitmisel avalikõiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või 

kohustuste tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldust, otsust, 

ettekirjutust, käskkirja või muud õigusakti. Haldusakt antakse kirjalikus vormis, kui 

seadusest ei tulene teisiti (HMS § 55 lg 2) ning peab olema selge ja kõigile üheselt 

mõistetav (HMS § 55 lg 1).  

Vastavalt MaaKS § 15 lg 3 registreeritakse andmed kindlakstehtud piiri kohta riigi 

maakatastris maakorralduse läbiviija esitatud dokumentide alusel. Selleks pannakse kokku 

katastriüksuse mõõdistamise toimik, kuhu lisatakse täiendavalt tavapärastele nõutud 

dokumentidele (maaomaniku avaldus, katastriüksuste plaanid, piiriprotokollid, 

mõõdistusandmed, seletuskirjad jne) piiride kindlaksmääramise dokumendid (piiride 

kindlaksmääramise protokoll koos kokkulepitud piiride skeemiga).  
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4. ARUTELU 

Eesti õigusaktid reguleerivad viit erinevat maakorralduslikku toimingut – maade 

ümberkruntimist, kinnisasjade vahetamist, kinnisasjade jagamist, kinnisomandi kitsenduste 

väljaselgitamist ning kinnisasja piiri kindlaksmääramist. Käesolevas uurimuses on vaatluse 

all lihtsad maakorraldustoimingud, seega ei käsitleta siin maade ümberkruntimist. Kõigil 

toimingutel on ühiseks põhimõtteks, et nende elluviimine eeldab maaomanike 

vastavasisulist taotlust. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja töötada 

parandusettepanekud lihtsate maakorraldustoimingute regulatsiooni muutmiseks 

õigusaktides. 

Uurimistöö tulemusel selgub, et maakorraldusseaduses kasutatakse lihtsate 

maakorraldustoimingute kohta erinevaid termineid. Olgugi, et MaaKS § 12-15 nimetavad  

lihtsateks maakorraldustoiminguteks kinnisasjade vahetamist, -jagamist, -piiri 

kindlaksmääramist ning kinnisomandi kitsenduste väljaselgitamist, kasutab MaaKS § 10 lg 

4 termineid kinnisasjade ühendamine, -liitmine ja –eraldamine (mh nimetab toiminguid 

selliselt KRS § 13 lg 1). Taotledes e-Katastri Virtuaalkontorist lähteülesannet 

maakorralduse läbiviimiseks, märgitakse seal tehtava toimingu liikideks kas 

katastriüksuste esmamoodustamine, -jagamine, -liitmine, piiride asukoha kindlakstegemine 

maastikul, külgnevate katastriüksuste piiride muutmine või kaldakinnisasja piiride 

muutmine. Seadusest üheselt arusaamise eesmärgil on mõistlik nii maakorraldusseaduses, 

kinnistusraamatuseaduses kui ka e-Katastri Virtuaalkontoris olevate toimingute nimetused 

ühtlustada. 

Täpsemalt tuleks formuleerida MaaKS § 3 lg 1 ja MaaKS § 4 lg 1. MaaKS § 3 lg 1 

sätestab, et maakorralduse läbiviimine linna või valla territooriumil kuulub kohaliku 

omavalitsuse pädevusse. Teisalt toob MaaKS § 4 lg 1 välja, et maakorralduse läbiviija on 

vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik. Seaduse lugemisel võib siin tekkida 

küsimus, kas maakorralduse läbiviija all peetakse silmas kohalikku omavalitsust või 

litsentseeritud isikut. Võib eeldada, et vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav 

isik on siinkohal maakorralduse tehniliseks läbiviijaks, seevastu kohalik omavalitsus 

planeerib läbi üld- ja detailplaneeringute maakasutust enda haldusterritooriumil. 
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Omavalitsusel endal puudub üldjuhul tehniline võimekus maakorraldustoimingute 

elluviimiseks, seega kogu protsessi läbiviimine eeldab KOVi ja maamõõtja koostööd.  

Korrigeerimist vajab maakorralduse mõiste MaaKS § 2 lg 1. Nimetatud normi alusel 

loetakse maakorralduseks tegevust, mille eesmärk on maakorraldustoimingute 

läbiviimisega võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja 

majandamiseks hajaasustuses. Sellele vaatamata viiakse praktikas maakorraldust läbi nii 

tihe- kui ka hajaasustuses. Tiheasustusega alade mõiste tuleneb maareformi seaduse §-st 7 

lg 4, mis sätestab, et nendeks on maa-alad, mis on tiheasustusega aladeks määratud 

kehtestatud planeeringuga. Juhul, kui puudub üldplaneering ning maakonnaplaneeringu 

alusel ei ole võimalik tiheasustusega ala määrata, loetakse nendeks maa-alad, mille kohta 

on koostatud linnade ja/või alevite generaalplaanid, detailplaneerimise projektid, ettevõtete 

gruppide generaalplaani skeemid, maa-asulate planeerimise ja hoonestamise projektid ning 

muud planeerimisprojektid, mida ei ole kehtetuks tunnistatud. Eespool nimetatud 

planeeringute puudumisel määrab nimetatud maa-alad kohaliku omavalitsuse volikogu 

ettepanekul maavanem (Ibid.). Vastavalt MaaKS § 3 lg-le 1 viiakse maakorraldust läbi 

linna territooriumil, kuuludes kohaliku omavalitsuse pädevusse. Eeldades, et linnades 

viiakse maakorraldust üldjuhul ellu läbi üld- ja detailplaneeringute, võib MRS § 7 lg 4 

alusel väita, et tegemist on tiheasustusalaga maakorralduse mõistes. Seeläbi on 

tõlgendatav, et maakorraldust ei viida läbi üksnes hajaasustusega aladel nagu on sätestatud 

MaaKS § 2 lg 1, vaid ka tiheasustusega aladel. Tekkida võivate vastuolude kõrvaldamiseks 

ja seaduse üheselt mõistetavuse huvides tuleks seda normi parandada. 

MaaKS § 4 lg 3 p 1 seab maakorralduse läbiviijale ülesande teavitada kirjalikult kohalikku 

omavalitsust toimingu läbiviimisest. Hades Geodeesia OÜ praktika näitab, et kirjalikule 

vormile eelistatakse kohaliku omavalitsuse teavitamist kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis (peamiselt e-kirja teel), kaldudes seeläbi kõrvale kehtestatud 

vorminõudest. Siinkohal tasub kaaluda, kas kohaliku omavalitsuse teavitamine kirjalikult 

(eeldab allkirjastatud dokumenti) on seaduse ülesannetest tulenevalt nõutav või piisab 

teavitusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Uurimistöö autor on seisukohal, et 

teavitus, mis tuleb vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omava isiku ametlikult e-

posti aadressilt on piisav KOVi teostatavast maakorralduslikust toimingust 

informeerimiseks.  
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Kehtiv regulatsioon nõuab maakorralduse läbiviijalt kahel korral piirinaabritele tähitud 

kirjade edastamist – esmalt koheselt, kui on tuvastatav piirimärgi taastamise vajadus 

(KTKKK § 7 lg 2) ning teisel korral, kui on vajalik piirinaaber kutsuda piiriprotokolli 

allkirjastamise juurde (KTKKK § 21 lg 3). Praktikast tulenevalt edastatakse piirinaabrile 

tähitud kiri üks kord, teavitades maaomanikku nii piirimärgi taastamise vajadusest kui ka 

piiriprotokolli allkirjastamisest. Juhul, kui maakorralduse läbiviijal on olemas kontakt 

kõigi (või osade) piirinaabritega, võetakse naabritelt kooskõlastus piiriprotokollile. Sel 

juhul kaldutakse siinkohal kõrvale tähtkirjade saatmise nõudest.  

Seadus kehtestab, et tähitud kirjad tuleb saata maaomanikele aadressil, mille nad on 

edastanud kohalikule omavalitsusele. Sellegipoolest leidub mitmeid omavalitsusi, kes 

keelduvad maaomanike kontaktandmete edastamisest, põhjendades oma otsust 

isikuandmete kaitse seaduse rikkumisena. Hades Geodeesia OÜ on olukorra lahendamiseks 

sõlminud andmepäringu lepingu Siseministeeriumiga selleks, et saada Rahvastikuregistrist 

vajalikke kontaktandmeid.  

Maakorraldustoimingu (kinnisasja vahetamine ja -jagamine) elluviimiseks on vajalik 

kohaliku omavalitsuse korraldus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja 

sihtotstarvete määramiseks. Kehtivas seadusandluses ei ole kindlaks määratud, millisel 

ajahetkel tegevusprotsessis tuleb nimetatud korraldus taotleda ning millised dokumendid 

on selleks vajalikud. Seetõttu on iga omavalitsus olukorra lahendanud enda nägemuse 

järgi. Võttes arvesse Hades Geodeesia OÜ praktikat, taotletakse korraldus Tallinna 

Linnavalitsuselt peale katastriüksus(t)e plaani(de) ja piiriprotokolli(de) koostamist ning 

allkirjastamist. Viimsi Vallavalitsus väljastab kõnealuse korralduse peale katastritoimikute 

kokkupanekut ja neile esitamist, seevastu Lääne-Saare Vallavalitsusele piisab koha-

aadresside ja sihtotstarvete määramiseks maaomaniku vastavasisulisest taotlusest. Kuigi 

praegusel hetkel lähtub iga omavalitsus siinse küsimuse lahendamisel halduspraktikast, siis 

tekkida võivate arusaamatuste ennetamiseks peaks kirjeldatav tegevus olema 

reglementeeritud ning kõigile üheselt arusaadav. 

Täiendavalt toob uurimistöö ilmsiks maakatastriseaduse § 191 lg 2 ja ehitusseadustiku § 70 

lg 7 vasturääkivuse. Nimelt kohustab MaaKatS § 191 lg 2 kitsendusi põhjustava objekti 

omanikku tellima kitsendust põhjustava objekti registreerimise maakatastris kolme kuu 

jooksul arvestatuna objekti tekkimisest või asukoha muutumisest. Teisalt nimetab 

ehitusseadustiku § 70 lg 7 kirjeldatud tegevuse tähtajaks 30 päeva, mille möödumisel ei 
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teki maaomanikul ehitise talumiskohustust ning tal on õigus taotleda objekti eemaldamist 

oma kinnisasjalt. Nimetatu tekitab vasturääkivusi kahe seaduse vahel ning ei ole 

tõlgendatav, millises olukorras tuleb millist tähtaega kohaldada. Siinkohal tuleb täpsustada, 

et ega erinevates seadustes toodud tähtajad ei hõlma erinevaid tegevusi (või erinevat 

tõlgendamist). Näiteks ühel juhul käsitleb tähtaeg avalduse esitamist Maa-ameti 

katastribüroole ning teisel juhul peetakse silmas kitsenduste registreerimiseks mõeldud 

tähtaega (ehk protsess peab olema viidud lõpule kolme kalendrikuu jooksul).  

Oluline on märkida, et kanded kinnistusraamatusse tehakse kinnistamisavalduse alusel. 

Kinnistamisavalduse esitamise õigus on isikul, kelle õigusi kanne puudutab või kelle 

kasuks kanne tehakse (KRS § 34 lg 1). Seevastu MaaKS § 11 lg 4 kehtestab, et 

maakorraldustoimingute läbiviimisel toimunud muudatused kantakse kinnistusraamatusse 

maakorralduse läbiviija kirjaliku avalduse alusel. Praktikas loetakse õigeks siiski KRS § 34 

lg 1 tulenev kinnistamisavaldus, mistõttu nimetatud normi maakorraldusseaduses tuleb 

siinkohal korrigeerida. 

30.06.2015 a kehtetuks muutunud planeerimisseaduse § 3 lg 2 p 3 nägi ette 

detailplaneeringu koostamise kohustuslikkuse linnades ja alevites ning aleviku ja külade 

olemasolevatel ja kavandatavatel selgelt piiritletavatel kompaktse asustusega territooriumi 

osadel maa-ala kruntideks jaotamise korral. Uurimuse koostamise ajal kehtivas 

planeerimisseaduses (jõustunud 01.12.2015) nimetatud nõuet enam ei esine. Sellegipoolest 

oleks mõistlik nimetatud nõue sisse viia maakorraldusseadusesse. 

Peale selle on mitmeid olukordi, kus läbi halduspraktika on lahendatud seadusandluse 

puudujäägid. Esimese näitena võib siin tuua situatsiooni, kus maakorraldusliku toimingu 

läbiviimiseks puudub detailplaneering. Sel juhul on maaomanikul otstarbekas enne 

maakorralduse läbiviijalt töö tellimist konsulteerida kohaliku omavalitsusega, selgitades 

välja toimingu teostamise võimalikkuse. Seda tüüpi tegevus aitab maaomanikul ennetada 

ebamõistlike kulutuste tegemist maakorraldustöödele. Teisalt tugineb halduspraktikale 

maakorralduskava kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega. Vaatamata sellele, et 

omavalitsus ei ole maakorralduse osaline MaaKS § 7 mõistes, tagab kooskõlastus 

nõusoleku andmise maakorraldustoimingule. Siia alla loetakse kinnisasjade vahetamisest ja 

–jagamisest tulenevad toimingud. Need omakorda mõjutavad maaüksuste ehitusõigust, 

mida tiheasustusega aladel võrdlemisi rangelt jälgitakse. Olgugi, et kirjeldatav tegevus ei 
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ole seadusega nõutud, ei võimalda nt Tallinna Linnaplaneerimise Amet toimingu tegemist 

ilma piirkondliku arhitekti kooskõlastuseta.  

Kaardistatud protsesside analüüsimisel selgus, et kinnisasjade vahetamise ja –jagamise 

protsessid on omavahel üsna sarnased ning nende rakendamiseks vajalikud tegevused 

seadusandluses küllaltki põhjalikult kirjeldatud. Vaatamata sellele ilmnesid mitmed 

vastuolud seadusandluse ja igapäevase tegevuspraktika vahel. Kinnisomandi kitsenduste 

selgitamine ning eelkõige piiride kindlaksmääramine vajaksid seevastu detailsemat 

reguleerimist. Kitsendust põhjustavate objektide selgitamist kaardistades selgub, et valdav 

enamus materjale edastatakse andmevahetuslepingute alusel ning KPO toimikuid 

koostatakse erandjuhtudel. Lisaks tuleneb protsessi läbiviimine Maa-ameti 

juhendmaterjalidest (halduspraktikast), mitte otseselt seadusest. Piiride kindlaksmääramise 

protsessi puhul on toimingu läbiviimiseks tinglikult kolm erinevat võimalust: esimesel 

juhul on piirimärgid taastatavad arhiivimaterjalide alusel, teisel juhul on võimalik 

saavutada piiride kindlaksmääramise kokkulepe naaberüksuste omanike vahel ning 

kolmandat võimalust rakendatakse juhul, kui piirinaabrid ei saavuta omavahelist 

kokkulepet.  

Läbiviidud uurimuse tulemusi on võimalik (ja vajalik) rakendada Eesti maakorraldusalase 

seadusandluse reformimisel. Ümberkorralduste tulemusel seadustesse sisseviidavad 

muudatused aitavad kaasa õigusaktide paremale mõistmisele ning maakorraldusliku töövoo 

voolavuse parendamisele. Käesoleva uurimistöö edasiarenduse üheks eesmärgiks võib olla 

võimaluste leidmine maakorralduslike toimingute töövoo optimeerimiseks. Käesolevas 

uurimistöös sai kinnitust asjaolu, et maakorraldustoimingute näol on tegemist 

aeganõudvate, pikkade ja keerukate protsessidega, mis on mõningal määral arenevale 

tehnoloogiajastule jalgu jäänud. Ühtlasi võib välja tuua soovituse modelleerida teiste 

riikide lihtsaid maakorraldustoiminguid ja tuua sealjuures välja erinevusi Eestiga, seeläbi 

analüüsides Eesti arenguvõimalusi töövoo optimeerimiseks.  
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada parandusettepanekud lihtsate 

maakorraldustoimingute regulatsiooni muutmiseks õigusaktides. Töö eesmärgi täitmiseks 

modelleeriti lihtsate maakorraldustoimingute töövoog tulenevalt uurimuse koostamise ajal 

kehtivatest õigusaktidest. Protsessiskeemide koostamiseks kasutati UML graafilist 

modelleerimiskeelt. Skeemidele lisati märkustena kohad töövoos, kus praktika erines 

kehtivast seadusandlusest, millest sai järeldada seadusandluse ümberkorraldamise vajadust. 

Maakorraldustoimingud jagatakse kinnisasjade ümberkruntimiseks, -vahetamiseks, -

jagamiseks, kinnisomandi kitsenduste selgitamiseks ning kinnisasja piiri 

kindlaksmääramiseks. Siinses uurimistöös oli käsitletud lihtsaid maakorraldustoiminguid 

(4 tk), jättes kaardistamisest ja analüüsimisest välja ümberkruntimist puudutava.  

Töö tulemusel selgitati välja maakorralduse kohta käivad erinevad definitsioonid ning leiti, 

et suurim vajadus maakorralduse elluviimiseks on maakasutuse planeerimise ning 

kinnistusraamatu pidamise seisukohast. Seda peamiselt seetõttu, et maa ressursina on 

piiratud, mistõttu peame planeerima kinnisasjadele parimat võimalikku kasutust. Peale 

selle peab maaomanikule olema tagatud õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja 

käsutada, mis tingib ühtse registri, kinnistusraamatu, pidamise.  

Maaga seotud temaatika läbib mitmeid kehtivaid seaduseid ja Vabariigi Valitsuse 

määruseid. Õigusaktide paljusus tekitab siinkohal olukorra, kus õige normi leidmine võib 

olla ajamahukas ning raskendatud. Samal põhjusel oli lihtsate maakorraldustoimingute 

kaardistamine mõnevõrra komplitseeritud, seda eelkõige kinnisomandi kitsenduste 

selgitamise ning kinnisasja piiri kindlaksmääramise tegevuste mõistmisel.  

Tegevusprotsesside kaardistamisel ja analüüsimisel selgus, et kehtivas seadusandluses on 

mitmeid kitsaskohti, kus tuleks kaaluda õigusaktidesse muudatuste sisseviimist. Mitmed 

tähelepanekud puudutavad seaduses kasutatavate mõistete täpsustamist või 

ümberformuleerimise vajadust. Segadust tekitavad seadust läbivad lihtsate 

maakorraldustoimingute terminid ning maakorralduse mõiste defineerimine. Peale selle on 
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mitmeti tõlgendatav maakorralduse läbiviija mõiste. Täiendavalt selgus toimingute 

analüüsimise käigus, et mitmete seadusest tulenevate kitsaskohtade korvamiseks 

kasutatakse halduspraktikat. Kuivõrd see on asutustes erinev, siis on iga omavalitsus 

lahendanud olukorra erinevalt. Eelnev raskendab aga omakorda toimingute elluviimist. 

Siinkohal on välja toodud KOVi poolt väljastatava lähiaadresside ja sihtotstarvete 

määramise korralduse menetlus ning esialgse nõusoleku küsimine omavalitsusest tagamaks 

toimingu läbiviimise võimalikkuse. 

Kõigele lisaks selgus lihtsate maakorraldustoimingute kaardistamisel, et on olukordi, kus 

kaldutakse kõrvale ettenähtud vorminõuetest (nt kohaliku omavalitsuse teavitamine 

maakorraldustoimingu teostamisel) ning tähtkirjade edastamise nõudest (kui on olemas 

kontakt isikuga, siis võetakse allkiri piiriprotokollile ning nõutud tähtkirja ei edastata).  

Järeldusi, milleni uurimistöö läbiviimisel jõuti, on võimalik rakendada maakorraldusalase 

seadusandluse ümberkorraldamisel. Magistritöö tulemusel koostatud protsessiskeemidest 

selgub, et toimingu elluviimiseks tehtavaid tegevusi on palju ning nad on ajamahukad. 

Edasistes uuringutes tasuks leida lahendusi maakorraldustoimingute optimeerimiseks. 

Selleks võiks võrrelda Eesti maakorraldustoimingute töövoogu välisriikude omadega ning 

tulemusi analüüsides pakkuda Eesti tegevusprotsessidele lahendusi nende lihtsustamiseks.   
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ANALYSIS OF SIMPLE LAND CONSOLIDATION 

PROCESSES AND SUGGESTIONS FOR AMENDING THE 

CURRENT LEGISLATION 

Summary 

The aim of this paper is to map the simple land consolidation processes to propose 

amendments to current legislation. To achieve this goal and find a solution, the following 

problematic questions have been raised. Firstly, what is land consolidation and its 

significance? Secondly, which laws regulate land consolidation in Estonia? Thirdly, how 

are land consolidation steps structured based on current legislation? In addition to that, the 

paper describes the mapping of land consolidation process, i.e. how to carry out a land 

consolidation activity based on current legislation. The purpose hereby is to identify 

conflicts in workflow between current legislation and the practical experience of Hades 

Geodeesia Ltd. The empiric part of this research is based on a process analysis, which is 

defined as mapping the organizational workflow to establish essential activities, parties, 

the relation between them and the operational logic process for a specific function or 

purpose. This research is based on the UML (Unified Modeling Language) activity 

diagrams for mapping the workflow. The Visual Paradigm Modeler 13.0 software has been 

used for modelling simple land consolidation steps. The incentive for this research 

stemmed from conceptual differences in the land consolidation activities (workflow) or the 

order of these activities. These problems necessitated the mapping of activity process, 

which would lay out the workflow with the parties involved in land consolidation. It also 

describes the potential obstacles in the workflow. 

As for the outcome of this research, it was determined that there are five different land 

consolidation steps included in current Estonian legislation – reallocation, exchange and 

division of immovables, ascertainment of restrictions on immovable property ownership 

and determination of boundaries of immovables. This research includes the analysis of 

simple land consolidation steps, which means that it will not include any issues regarding 

land reallocation. All four of these simple land consolidation steps have one principle in 



56 

 

common – an application from the land owners is required in order to implement these 

actions. During the mapping it became apparent that the activity processes for both 

exchange and division of immovables are quite similar. Regardless of this several conflicts 

between current legislation and the everyday practical experience of Hades Geodeesia Ltd. 

were found. First of all it is essential to pay attention to the terminology used in the Land 

Consolidation Act. Despite the fact that articles 12–15 of the Land Consolidation Act 

describe and establish the exchange and division of immovables, ascertainment of 

restrictions on immovable property ownership and determination of boundaries of 

immovables as simple land consolidation steps, article 10 section 4 of the Land 

Consolidation Act uses terms like “merge”, “join” and “separate” to describe the terms of 

simple land consolidation steps. According to this, there is an internal conflict between the 

terms of simple land consolidation in a single act of law. Therefore the terms of division of 

land consolidation steps in Estonian e-Cadastre are incorrect as well. Another statute where 

it is essential to correct the terminology is the Land Consolidation Act article 3 section 1, 

which establishes that land consolidation in the territory of a city or rural municipality is 

within the competence of the local authority. On the other hand, article 4 section 1 of the 

Land Consolidation Act establishes that only certified surveyors or persons holding a 

corresponding licence are permitted to perform land consolidations. Hence there is a bigger 

misunderstanding between those two articles in Estonian, because both use the same term 

“maakorralduse läbiviija” (the person performing the land consolidation) in Estonian, 

which raises the question – who is the person responsible for land consolidation: the local 

authority or the person holding a corresponding licence? Next, the Land Consolidation Act 

defines the concept of land consolidation (as per article 2 section 1 of the Land 

Consolidation Act) as follows: for the purpose of this Act, “land consolidation” means 

steps with the aim of creating opportunities for the more practical use and management of 

immovables located in areas with dispersed settlement by means of land consolidation 

steps. Here is another major misunderstanding with the definition in Estonian. The 

Estonian definition states that land consolidation is used only in rural areas (in dispersed 

settlement). As analysed on page 13 in this research, it appears that land consolidation is 

also used in densely populated areas. According to this, the Estonian definition of land 

consolidation needs to be corrected. Article 4 section 3 clause 1 of the Land Consolidation 

Act establishes that the person performing land consolidation is required to inform the 

local authority of the performance of simple land consolidation steps two weeks before the 

initiation thereof. The information must be submitted as a signed document. Considering 
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the practical experience of Hades Geodeesia Ltd., it is more common to inform local 

authority with a letter in a format which can be reproduced in writing (not signed, for 

example an e-mail). Therefore the practical experience of Hades Geodeesia Ltd. deviates 

from the formal means of informing local authority. One more conflict that became evident 

from the research was that the current legislation requires the person performing the land 

consolidation to send a registered letter twice to the same boundary-neighbour – first when 

it is established that the boundary marker needs to be restored and the second time when it 

is essential to invite the boundary-neighbour to the signing of the boundary protocol. 

According to practical experience, the registered letter will be sent to the boundary-

neighbour only once, informing them of the need to restore the boundary marker and also 

inviting them to sign the boundary protocol. In case the person performing land 

consolidation has contacted all (or some) boundary-neighbours, he/she will deviate the 

requirement of forwarding registered letters, but instead will confirm the coordination from 

all or some boundary-neighbours. Current legislation establishes that those registered 

letters, as described above, must be sent to the boundary-neighbours to the contact 

addresses they have given to the local authority. Nonetheless there are several local 

authorities who refuse to transmit the contact addresses to the person performing land 

consolidation. To solve this problem, Hades Geodeesia Ltd. has signed a contract for data 

queries with the Ministry of Interior to obtain the contact addresses of boundary-

neighbours from the population register. It is essential to have a regulation from local 

authority to designate the address and intended use of land for the purpose of conducting 

the simple land consolidation steps (exchange and division of immovables). The current 

legislation does not specify at which point in the activity process should the regulation 

from the local authority be applied and which documents are required for the application. 

Therefore every local authority has its own regulation for that. It is essential to adjust the 

process for applying the regulation from the local authority to prevent misunderstandings. 

In a situation where there is no established detailed plan for conducting simple land 

consolidation steps, it is essential for the land owner to consult with the local authority 

before ordering the person performing land consolidation to start working. This is needed 

to find out the possibility of land consolidation. This type of activity helps the land owner 

avoid unreasonable expenses for land consolidation. On the other hand coordinating a land 

readjustment plan with local authority also comes from administrative practice. Despite 

that local authority is not one of the parties involved in land consolidation as stated in 

article 7 of the Land Consolidation Act, coordination ensures the local authorities' approval 
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for the land readjustment plan . Although specific action is not required by the current 

legislation, e.g. the city administration of Tallinn requires coordination with the regional 

architect, otherwise they will not allow the simple land consolidation steps to be made. The 

last conflict that the research revealed was that the Land Consolidation Act has a 

contradiction with the Building Code. Article 191 section 2 of the Land Cadastre Act 

establishes that if an object which gives rise to restrictions is created or if the location of an 

object which gives rise to restrictions and is registered in the cadastre changes, the owner 

of the object which gives rise to restrictions shall perform the act provided for in 

subsection (1) of this section within three months as of the creation of the immovable 

property ownership restriction or the change in the location of the object which gives rise 

to restrictions. In contrast to the Land Cadastre Act, article 70 section 7 of the Building Act 

stipulates that the information regarding the existence of a protection zone, its contents and 

spatial extent is entered in the Land Cadastre. The information to be entered in the Land 

Cadastre is provided by the owner of the construction work that enjoys the protection zone. 

If the application for entering the information concerning the protection zone in the Land 

Cadastre has not been submitted to the Land Cadastre within 30 days following the 

completion of the building of the construction work or following its relocation, the 

obligation to tolerate the construction work does not arise and the owner of the registered 

immovable is entitled to demand the removal of the construction work from the registered 

immovable. In the last two cases it is not possible to interpret, in which situation it is 

correct to apply which deadline. 

It is possible (and essential) to engage the results of this research to reform the legislation 

of land consolidation. The changes that are established the redevelopment of current 

legislation are essential to better understand the Acts and to improve the fluency of the  

land consolidation workflow . One of the aims of the further development of this research 

is to find or create possibilities to optimize the workflow of land consolidation. This 

research confirmed that land consolidation is a time-consuming process, and also 

somewhat out of date. In addition it is recommended to model the simple land 

consolidation steps in other countries and highlight the differences found. This would be an 

opportunity to analyse and develop the Estonian system in order to optimise the workflow 

of simple land consolidation steps. 
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Lisa 1. Kinnisasjade vahetamise protsessiskeem 



Otsustab LÜ väljastamise

Kinnisasjade omanikud Maakorralduse läbiviija Kohalik omavalitsus Maa-ameti regionaalne katastribüroo Notar

Taotlus kinnisasjade
vahetamiseks (esialgse

nõusoleku saamine KOV-ilt)

Annab kinnisasjade
vahetamiseks loa

Keeldub loa andmisest

Tellib töö maakorralduse
läbiviijalt (MaaKS § 4 lg 1) Võtab kinnisasjade (või nende

osade) vahetamise töösse

Koostab kinnisasjade
vahetusplaani

(MaaKS § 12 lg 2 )

Lähtub kehtestatud
detailplaneeringust

(KTKKK § 3 lg 7)

Kooskõlastab kinnisasjade vahetusplaani
asjaosalistega (MaaKS § 12 lg 2)

Taotleb KOV-ist
detailplaneeringu põhijoonise

kinnitatud väljavõtte ja
kinnitatud kehtestamise

otsuse/-korralduse

Taotleb Maa-ameti
katastribüroolt lähteülesande

(KTKKK § 4 lg 1)

Väljastab LÜ
(KTKKK § 4 lg 1)

Keeldub LÜ
väljastamisest

Valmistab ette välimõõdistused
(KTKKK § 4 lg 3)

Otsustab kinnisasjade
vahetamise võimalikkuse

Valib toimingu teostamise aluse
(KTKKK § 3 lg 7)

planeerimisprotsessi ei ole 

Väljastab DP põhijoonise ja
kehtestamise otsuse/-korralduse

kinnitatud väljavõtte

Otsustab vahetusplaani
kooskõlastamise

Allkirjastab kinnisasjade
vahetusplaaniToiming lõpetatakse

Teavitab KOVi tehtavast
toimingust (MaaKS § 4 lg 3 p 1)

Võtab teatavaks info toimingu
läbiviimise ja läbiviija kohta

Toiming
lõpetatakse

Otsustab vahetusplaani
kooskõlastamise

Keeldub vahetusplaani
allkirjastamast

Allkirjastab kinnisasjade
vahetusplaani

Toiming lõpetatakse

Keeldub kinnisasjade
vahetusplaani
allkirjastamast

Toiming
lõpetatakse

Maaüksuste piiride määramine ja
tähistamine maastikul (KTKKK § 5, § 7) +

situatsioonielementide kontrollimine ja
mõõdistamine (KTKKK § 12)

Piirimärkide taastamise vajaduse korral
tähtkirjaline teavitus kõigile piiripunktiga
seotud maaomanikele (KTKKK § 7 lg 2)

Otsustavad ilmumise
piiripunkti taastamise juurde

Piirinaabrid ilmuvad
piirimärgi taastamise juurde

Piirinaabrid loetakse
nõustunuks ilma

märkusteta

Taastab piiripunkti looduses koos
kohaletulnud piirinaabritega

(KTKKK § 7 lg 2 lause 3)

Vajadusel piirisihtide
rajamine (KTKKK § 6)

Katastriüksuste plaanide koostamine
vastavalt mõõdistusandmetele

(KTKKK ptk 5)

Tähtkirjade edastamine piiriprotokolli
allkirjastamise juurde kutsumiseks

(KTKKK § 21)

vaid piiripunkti taastamisest 

Tähtkirja saanud piirinaabrid
otsustavad piiriprotokolli

allkirjastamise juurde ilmumise

Tähtkirja saanud piirinaabrid
ilmuvad kirjas teavitatud ajal

teavitatud kohta

Piiride asukohad ja
piirimärkide alalhoiukohustus

loetakse teatavaks tehtuks
märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Tähtkirja saanud KOV otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

juurde ilmumise

Tähtkirja saanud KOV ilmub
kirjas teavitatud ajal teavitatud

kohta

Piiride asukohad ja piirimärkide
alalhoiukohustus loetakse teatavaks

tehtuks märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Piiriprotokolli allkirjastamine (KTKKK
ptk 6). Tähtkirjaga kohale kutsutud

isikud võivad esitada märkuseid
piiriprotokolli (KTKKK § 21 lg 5)

Piiriprotokollide koostamine
(KTKKK ptk 6)

Piirinaabrite kontaktaadresside
taotlemine KOV-ist tähtkirjade
saatmiseks (KTKKK § 21 lg 4)

Otsustab piirinaabrite
kontaktaadresside väljastamise

Keeldub piirinaabrite omanike
kontaktaadresside väljastamisest

Väljastab piirinaabrite
kontaktaadressid

Otsustab piiriprotokolli
allkirjastamise

Maaomanikud (digi)allkirjastavad
piiriprotokollid

Maaomanikud keelduvad
piiriprotokolle allkirjastamast

Toiming lõpetatakse Katastriüksuste moodustamise
toimikute kokkupanek (KTKKK ptk 7)

Dokumentide osaline esitamine
katastribüroole digitaalselt e-Katastri

Virtuaalkontori kaudu (KTKKK § 23 lg 8)

Katastrikande avalduse koostamine ja
katastritoimikule lisamine

(MaaKS § 10 lg 1)

Otsustab katastrikande avalduse
koostamise ja (digi)allkirjastamise

Maaomanikud allkirjastavad (ühise)
katastrikande avalduse kinnisasjade

(või nende osade) vahetuse
registreerimiseks maakatastris

Maaomanikud keelduvad
kandeavalduse allkirjastamisest

Toiming lõpetatakse

Katastritoimikute edastamine
regionaalsele katastribüroole

kontrollimiseks ja kannete tegemiseks

Pabertoimikute saabumine registreeritakse
maakatastri päevaraamatus (Riigi maakatastri...p 29)

Kontrollib talle esitatud dokumentide vastavust
seadusandlusele ja varasematele katastrikannetele

(Riigi maakatastri... p 34). Vajadusel on
katastripidajal õigus nõuda lisadokumente (Riigi

maakatastri... p 36)

Teeb otsuse katastrikannete tegemise kohta
(Riigi maakatastri... p 37)

Registreerib
muudatused

maakatastris (MaaKatS
§ 3 lg 2)

Keeldub katastrikande
tegemisest (Riigi

maakatastri... p 37)

Väljastab kirjaliku otsuse kandest
keeldumise kohta koos viidetega

seaduse sätetele (Riigi
maakatastri... p 37)

Esitatud dokumendid tagastatakse
maakorralduse läbiviijale koos
kontroll-lehe koopiaga (Riigi

maakatastri... p 43)

Viib toimingusse sisse katastripidaja poolt nõutud
parandused/täiendab esitatud dokumente

Esitab parandustega dokumendid uuesti katastribüroole
kontrollimiseks ja registreerimiseks

Väljastab maaomanikele õiendi
koos kinnitatud

katastriüksuste plaanidega
(MaaKatS § 6 lg 4)

Andmete edastamine Tartu
Maakohtu kinnistusosakonnale

(MaaKatS § 4 lg 1 ja lg 31)

Kinnistusosakond

Andmete elektrooniline
väljakutsumine maakatastrist

(KRS §  77)

Kinnistamisavalduse vormi
valik (KRS § 34 lg 1)

Maaomanikud esitavad digitaalselt
allkirjastatud kinnistamisavalduse

(KRS § 34 lg 2')

Notariaalselt kinnitatud
kinnistamisavalduse esitamine

(KRS § 34 2')

Saabunud kinnistamisavalduse
registreerimine ja
nummerdamine

kinnistuspäevikus (KRS § 39 lg 1)

Kontrollib esitatud dokumentide
vorminõuete täitmist ning

kinnistamist välistavaid
asjaolusid (KRS § 46 lg 1)

Kandemääruse tegemine (KRS §
46 lg 2)

Kande tegemine
kinnistusregistrisse

(KRS § 49 lg 1)

Asjaosaliste teavitamine
kinnistusregistrisse kande
tegemisest (KRS § 50 lg 1)

Maakorraldustoimingu lõpp
(MaaKS § 11 lg 1)

[Ei väljasta]

[Väljastab]

[Detailplaneeringu alusel][Maakorralduskava alusel]

[ei anna luba]

[annab loa]

[Kooskõlastab]

[Ei kooskõlasta]
[Ei kooskõlasta]

[Kooskõlastab]

[Ei] [Jah]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Väljastab]
[Ei väljasta]

[Ei ilmu]

[Ilmub]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Käsikirjaliselt allkirjastatud avaldus]

[Digiallkirjastatud avaldus]
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Lisa 2. Kinnisasjade jagamise protsessiskeem 



Otsustab LÜ väljastamise

Kinnisasjade omanik(ud) Maakorralduse läbiviija Kohalik omavalitsus Maa-ameti regionaalne katastribüroo Notar

Taotlus kinnisasjade
jagamiseks (esialgse

nõusoleku saamine KOV-ilt)

Annab kinnisasjade
jagamiseks loa

Keeldub loa andmisest

Tellib töö maakorralduse
läbiviijalt (MaaKS § 4 lg 1)

Võtab kinnisasjade
jagamise töösse

Koostab kinnisasjade
jagamisplaani

(MaaKS § 13 lg 2 )

Lähtub kehtestatud
detailplaneeringust

(KTKKK § 3 lg 7)

Kooskõlastab kinnisasjade
jagamisplaani asjaosalistega

(MaaKS § 13 lg 2)

Taotleb KOV-ist
detailplaneeringu põhijoonise

kinnitatud väljavõtte ja
kinnitatud kehtestamise

otsuse/-korralduse

Taotleb Maa-ameti
katastribüroolt lähteülesande

(KTKKK § 4 lg 1)

Väljastab LÜ
(KTKKK § 4 lg 1)

Keeldub LÜ
väljastamisest

Valmistab ette välimõõdistused
(KTKKK § 4 lg 3)

Otsustab kinnisasjade
jagamise võimalikkuse

Valib toimingu teostamise aluse
(KTKKK § 3 lg 7)

planeerimisprotsessi ei ole 

Väljastab DP põhijoonise ja
kehtestamise otsuse/-korralduse

kinnitatud väljavõtte

Otsustab jagamisplaani
kooskõlastamise

Allkirjastab kinnisasjade
jagamisplaani

Toiming lõpetatakse

Teavitab KOVi tehtavast
toimingust (MaaKS § 4 lg 3 p 1)

Võtab teatavaks info toimingu
läbiviimise ja läbiviija kohta

Toiming
lõpetatakse

Otsustab jagamisplaani
kooskõlastamise

Keeldub jagamisplaani
allkirjastamast

Allkirjastab
kinnisasjade
jagamisplaani

Toiming lõpetatakse

Keeldub kinnisasjade
jagamisplaani
allkirjastamast

Toiming
lõpetatakse

Maaüksuste piiride määramine ja
tähistamine maastikul (KTKKK § 5, § 7) +

situatsioonielementide kontrollimine ja
mõõdistamine (KTKKK § 12)

Piirimärkide taastamise vajaduse korral
tähtkirjaline teavitus kõigile piiripunktiga
seotud maaomanikele (KTKKK § 7 lg 2)

Otsustavad ilmumise
piiripunkti taastamise

juurde

Piirinaabrid ilmuvad piirimärgi
taastamise juurde

Piirinaabrid loetakse
nõustunuks ilma

märkusteta

Taastab piiripunkti looduses koos
kohaletulnud piirinaabritega

(KTKKK § 7 lg 2 lause 3)

Vajadusel piirisihtide
rajamine (KTKKK § 6)

Katastriüksuste plaanide koostamine
vastavalt mõõdistusandmetele

(KTKKK ptk 5)

Tähtkirjade edastamine piiriprotokollide
allkirjastamise juurde kutsumiseks

(KTKKK § 21)

vaid piiripunkti taastamisest 

Tähtkirja saanud
piirinaabrid otsustavad

piiriprotokolli
allkirjastamise juurde

ilmumise

Tähtkirja saanud piirinaabrid
ilmuvad kirjas teavitatud ajal

teavitatud kohta

Piiride asukohad ja
piirimärkide

alalhoiukohustus
loetakse teatavaks
tehtuks märkusteta
(KTKKK § 21 lg 6)

Tähtkirja saanud KOV otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

juurde ilmumise

Tähtkirja saanud KOV ilmub
kirjas teavitatud ajal teavitatud

kohta

Piiride asukohad ja piirimärkide
alalhoiukohustus loetakse teatavaks

tehtuks märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Piiriprotokollide allkirjastamine (KTKKK
ptk 6). Tähtkirjaga kohale kutsutud

isikud võivad esitada märkuseid
piiriprotokolli (KTKKK § 21 lg 5)

Piiriprotokollide koostamine
(KTKKK ptk 6)

Piirinaabrite kontaktaadresside
taotlemine KOV-ist tähtkirjade
saatmiseks (KTKKK § 21 lg 4)

Otsustab piirinaabrite
kontaktaadresside väljastamise

Keeldub piirinaabrite omanike
kontaktaadresside väljastamisest

Väljastab piirinaabrite
kontaktaadressid

Otsustab
piiriprotokollide
allkirjastamise

Maaomanik(ud)
(digi)allkirjastavad

piiriprotokollid

Maaomanik(ud)
keelduvad

piiriprotokolle
allkirjastamast

Toiming lõpetatakse Katastriüksuste moodustamise
toimikute kokkupanek (KTKKK ptk 7)

Dokumentide osaline esitamine
katastribüroole digitaalselt e-Katastri

Virtuaalkontori kaudu (KTKKK § 23 lg 8)

Katastrikande avalduse koostamine ja
katastritoimikule lisamine

(MaaKS § 10 lg 1)

Otsustab katastrikande
avalduse koostamise ja

(digi)allkirjastamise

Maaomanik(ud) allkirjastavad
katastrikande avalduse kinnisasjade

jagamise registreerimiseks
maakatastris

Maaomanik(ud)
keelduvad

kandeavalduse
allkirjastamisest

Toiming lõpetatakse

Katastritoimikute edastamine
regionaalsele katastribüroole

kontrollimiseks ja kannete tegemiseks

Pabertoimikute saabumine registreeritakse
maakatastri päevaraamatus (Riigi maakatastri...p 29)

Kontrollib talle esitatud dokumentide vastavust
seadusandlusele ja varasematele katastrikannetele

(Riigi maakatastri... p 34). Vajadusel on
katastripidajal õigus nõuda lisadokumente (Riigi

maakatastri... p 36)

Teeb otsuse katastrikannete tegemise kohta
(Riigi maakatastri... p 37)

Registreerib uued
katastriüksused

maakatastris (MaaKatS
§ 3 lg 2)

Keeldub katastrikande
tegemisest (Riigi

maakatastri... p 37)

Väljastab kirjaliku otsuse kandest
keeldumise kohta koos viidetega

seaduse sätetele (Riigi
maakatastri... p 37)

Esitatud dokumendid tagastatakse
maakorralduse läbiviijale koos
kontroll-lehe koopiaga (Riigi

maakatastri... p 43)

Viib toimingusse sisse
katastripidaja poolt nõutud

parandused/täiendab esitatud
dokumente

Esitab parandustega dokumendid
uuesti katastribüroole kontrollimiseks

ja registreerimiseks

Väljastab maaomanikele õiendi
koos kinnitatud

katastriüksuste plaanidega
(MaaKatS § 6 lg 4)

Andmete edastamine Tartu
Maakohtu kinnistusosakonnale

(MaaKatS § 4 lg 1 ja lg 31)

Kinnistusosakond

Andmete elektrooniline
väljakutsumine maakatastrist

(KRS §  77)

Kinnistamisavalduse vormi
valik (KRS § 34 lg 1)

Maaomanik(ud) esitavad
digitaalselt allkirjastatud
kinnistamisavalduse (KRS

§ 34 lg 2')

Notariaalselt kinnitatud
kinnistamisavalduse esitamine

(KRS § 34 2')

Saabunud kinnistamisavalduse
registreerimine ja
nummerdamine

kinnistuspäevikus (KRS § 39 lg 1)

Kontrollib esitatud dokumentide
vorminõuete täitmist ning

kinnistamist välistavaid
asjaolusid (KRS § 46 lg 1)

Kandemääruse tegemine (KRS §
46 lg 2)

Kande tegemine
kinnistusregistrisse

(KRS § 49 lg 1)

Asjaosaliste teavitamine
kinnistusregistrisse kande
tegemisest (KRS § 50 lg 1)

Maakorraldustoimingu lõpp
(MaaKS § 11 lg 1)

[Ei väljasta]

[Väljastab]

[Detailplaneeringu alusel][Maakorralduskava alusel]

[ei anna luba]

[annab loa]

[Kooskõlastab]

[Ei kooskõlasta]

[ei kooskõlasta]

[kooskõlastab]

[Ei] [Jah]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Väljastab][Ei väljasta]

[Ei ilmu]

[Ilmub]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Käsikirjaliselt allkirjastatud avaldus]

[Digiallkirjastatud avaldus]
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Lisa 3. Kinnisomandi kitsenduste selgitamise protsessiskeem 



Kitsendus põhjustava objekti omanik/valdaja Litsenseeritud isik Katastripidaja

Esitab taotluse lähteülesande
saamiseks (MaaKS § 5 lg 2 p 1)

Registreerib saabunud taotluse

Otsustab lähteülesande
väljastamise (KTKKK § 27 lg 4)

Keeldub LÜ
väljastamisest

Toiming
lõpetatakse

Väljastab LÜ
(KTKKK § 27 lg 4)

Tellib KPO selgitamise
litsenseeritud isikult

(KTKKK § 2 lg 2)

Võtab tellimuse
töösse

Teostab KPO selgitamise
vastavalt LÜ andmetele

(KTKKK § 27 lg 4)

Olemasolev, kuid
registreerimata

KPO (KTKKK § 27
lg 3)

KPO rajamine või
tekkimine,

olemasoleva
muutumine

(KTKKK § 27 lg 2)

Viib läbi vajalikud
mõõdistustööd,

arvestades KTKKK §
10 täpsusnõudeid

(KTKKK § 28)

Kaardistatakse
KPO kasutades

katastri
aluskaartisid
(KTKKK § 29)

Paneb kokku KPO selgitamise
toimiku (KTKKK § 30 lg 1)

Otsustab KPO toimiku
digitaalse allkirjastamise

Taotleb KPO omanikult
digiallkirja KPO selgitamise

toimikule (KItsenduste
selgitamine...2015:2)

Keeldub KPO toimiku
allkirjastamisest

Toiming
lõpetatakse

Allkirjastab KPO
toimiku

Edastab allkirjastatud KPO
toimiku katastribüroole

(Kitsenduste
selgitamine...2015:2)

Registreerib edastatud
digitaalse toimiku

Kontrollib andmete vastavust
lähteülesandele

Otsustab esitatud andmete
registreerimise KPO

infosüsteemis (Kitsenduste
selgitamine...2015:2)

Registreerib esitatud
andmed KPO
infosüsteemis
(Kitsenduste

selgitamine...2015:4)

Tagastab esitatud andmed
paranduste tegemiseks

Viib sisse parandused
täiendused esitatavatesse

materjalidesse

Kitsenduste registreerimise
kinnituse edastamine KPO

omanikule/valdajale

Võtab teadmiseks KPO
registreerimise maakatastris

Genereerib KPO seadusjärgse
kaitsevööndi ulatuse (Kitsenduste

selgitamine...2015:4)

Avalikustab andmed Maa-ameti
Geoportaali kitsenduste kaardil

(Kitsenduste selgitamine...2015:4)

[Ei registreeri] [Registreerib]

[Allkirjastab][Ei allkirjasta]

[Mõõdistamine] [Kaardistamine]

[Väljastab LÜ]

[Ei väljasta LÜ-d]
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Lisa 4-1. Kinnisomandi piiri kindlaksmääramise protsessiskeem 1 



Maaomanik(ud) Maakorralduse läbiviija Kohalik omavalitsus

Tellib piiride
kindlaksmääramise

maakorralduse läbiviijalt
(MaaKS § 4 lg 1)

Võtab piiride
kindlaksmääramise töösse

(MaaKS § 4 lg 1)

Maa-ameti katastribüroo

Teavitab KOVi tehtavast
toimingust (MaaKS § 4 lg 3 p 1)

Võtab teatavaks info toimingu
läbiviimise ja läbiviija kohta

Taotleb Maa-ameti katastribüroolt lähteülesande
toimingu läbiviimiseks (KTKKK § 4 lg 1)

Otsustab LÜ väljastamise

Keeldub LÜ
väljastamisest

Väljastab LÜ
(KTKKK § 4 lg 1)

Analüüsib lähteülesandega saadud
Maa-ametis registreeritud andmeid

Toiming
lõpetatakse

Valmistab ette välimõõdistuse
(KTKKK § 4 lg 3)

Vajadusel taotleb
lisadokumente (tagastamise

materjalid, abrissid vms) KOVist
ja katastribüroo arhiivist (MaaKS

§ 15 lg 1)

Otsustab KOVi valduses olevate
lisadokumentide väljastamise

Otsustab arhiivis olevate
lisadokumentide väljastamise

Keeldub
dokumente
väljastamast

Väljastab
lisadokumendid

Keeldub
dokumente
väljastamast

Väljastab
lisadokumendid

Täiendab välimõõdistuse andmeid
uute materjalide valguses (KTKKK

§ 4 lg 3, MaaKS § 15 lg 1)

Piiripunktide kontrollimine
looduses (KTKKK § 5)

Taotleb KOVist piirinaabrite
kontaktandmed tähtkirjade

saatmiseks (KTKKK § 21 lg 4)

Otsustab piirinaabrite
kontaktandmete väljastamise

Väljastab piirinaabrite
kontaktaadressid

Keeldub piirinaabrite
kontaktaadresse väljastamast

Tähtkirjade edastamine
piiripunktide taastamise juurde
kutsumiseks (KTKKK § 7 lg 2)

Piirinaabrid otsustavad
ilmumise piiripunkti
taastamise juurde

Piirinaabrid loetakse
nõustunuks ilma märkusteta

Piirinaabrid ilmuvad piirimärgi
taastamise juurde

Taastab piiripunkti looduses koos
kohaletulnud piirinaabritega

(KTKKK § 7 lg 2 lause 3)

mõõdistatud ja piiripuntidele 

Vajadusel piirisihtide rajamine
(KTKKK § 6)

Katastriüksuse plaani
koostamine vastavalt

mõõdistusandmetele (KTKKK
ptk 5)

Piiriprotokollide koostamine
(KTKKK ptk 6)

Tähtkirjade edastamine
piiriprotokollide allkirjastamise

juurde kutsumiseks
(KTKKK § 21)

Tähtkirja saanud piirinaabrid
otsustavad piiriprotokolli

allkirjastamise juurde ilmumise

Tähtkirja saanud piirinaabrid
ilmuvad kirjas teavitatud ajal

teavitatud kohta

Piiride asukohad ja
piirimärkide alalhoiukohustus

loetakse teatavaks tehtuks
märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Tähtkirja saanud KOV otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

juurde ilmumise

Piiride asukohad ja
piirimärkide alalhoiukohustus

loetakse teatavaks tehtuks
märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Tähtkirja saanud KOV ilmub
kirjas teavitatud ajal teavitatud

kohta

Piiriprotokollide allkirjastamine
(KTKKK ptk 6). Tähtkirjaga

kohale kutsutud isikud võivad
esitada märkuseid

piiriprotokolli
(KTKKK § 21 lg 5)

Katastriüksuse moodustamise
toimiku kokkupanek (KTKKK

ptk 7)

Maaomanik(ud) otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

Maaomanik(ud)
(digi)allkirjastavad

piiriprotokolli

Maaomanik(ud) keelduvad
piiriprotokolli

(digi)allkirjastamast

Toiming lõpetatakse
Dokumentide osaline

esitamine katastribüroole
digitaalselt e-Katastri

Virtuaalkontori kaudu (KTKKK
§ 23 lg 8)

Katastrikande avalduse
koostamine ja

katastritoimikule lisamine
(MaaKS § 10 lg 1)

Otsustab katastrikande
avalduse koostamise ja

(digi)allkirjastamise

Maaomanik(ud) keelduvad
kandeavalduse

(digi)allkirjastamisest

Toiming lõpetatakse
Maaomanik(ud)

(digi)allkirjastavad
katastrikande avalduse

Katastritoimiku edastamine
regionaalsele katastribüroole

kontrollimiseks ja kannete
tegemiseks

Pabertoimikute saabumine registreeritakse
maakatastri päevaraamatus (Riigi

maakatastri...p29)

Kontrollib talle esitatud dokumentide
vastavust seadusandlusele ja varasematele
katastrikannetele (Riigi maakatastri...p 34).

Vajadusel on katastripidajal õigus nõuda
lisadokumente (Riigi maakatastri...p 36)

Teeb otsuse katastrikannete tegemise kohta
(Riigi maakatastri... p 37)

Keeldub katastrikande
tegemisest (Riigi maakatastri...

p 37)

Registreerib ülemõõdetud
katastriüksuse maakatastris

(MaaKatS § 3 lg 2)

Väljastab maaomanikule
õiendi koos kinnitatud

katastriüksuse plaanidega
(MaaKatS § 6 lg 4)

Andmete edastamine Tartu
Maakohtu

kinnistusosakonnale (MaaKatS
§ 4 lg 1 ja lg 3')

Kinnistusosakond

Andmete elektrooniline
väljakutsumine maakatastrist

(KRS § 77)

Väljastab kirjaliku otsuse
kandest keeldumise kohta koos
viidetega seaduse sätetele (Riigi

maakatastri... p37)

Esitatud dokumendid
tagastatakse maakorralduse
läbiviijale koos kontroll-lehe

koopiaga (Riigi maakatastri... p
43)

Viib toimingusse sisse
katastripidaja poolt nõutud

parandused/täiendab esitatud
dokumente

pigem kirjalikku 

[Väljastab]

[Ei väljasta][Väljastab] [Ei väljasta]

[Väljastab]

[Ei väljasta]

[Ilmuvad]

[Ei ilmu]

[Ei väljasta]

[Väljastab]

[Allkirjastavad]

[Ei allkirjasta]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Jah][Ei]

[Ilmub]

[Ei ilmu]
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Lisa 4-2. Kinnisomandi piiri kindlaksmääramise protsessiskeem 2 

 

 

 

 



Maaomanik(ud) Maakorralduse läbiviija Kohalik omavalitsus

Tellib piiride kindlaksmääramise
maakorralduse läbiviijalt / Taotlus KOVile

piiride kindlaksmääramiseks (MaaKS § 15 lg
1 1. lause, HMS § 14) Võtab piiride

kindlaksmääramise töösse
(MaaKS § 4 lg 1)

Maa-ameti katastribüroo

Taotleb Maa-ameti katastribüroolt lähteülesande
toimingu läbiviimiseks (KTKKK § 4 lg 1)

Otsustab LÜ väljastamise

Keeldub LÜ
väljastamisest

Väljastab LÜ
(KTKKK § 4 lg 1)

Analüüsib lähteülesandega saadud
Maa-ametis registreeritud andmeid

Toiming
lõpetatakse

Valmistab ette välimõõdistuse
(paikvaatluse läbiviimiseks)

(KTKKK § 4 lg 3)

Vajadusel taotleb
lisadokumente (tagastamise

materjalid, abrissid vms) KOVist
ja katastribüroo arhiivist (MaaKS

§ 15 lg 1)

Otsustab KOVi valduses olevate
lisadokumentide väljastamise

Otsustab arhiivis olevate
lisadokumentide väljastamise

Keeldub
dokumente
väljastamast

Väljastab
lisadokumendid

Keeldub
dokumente
väljastamast

Väljastab
lisadokumendid

Täiendab välimõõdistuse andmeid
uute materjalide valguses (KTKKK

§ 4 lg 3, MaaKS § 15 lg 1)

Taotleb KOVist piirinaabrite
kontaktandmed kutsete
saatmiseks (HMS § 17)

Otsustab piirinaabrite
kontaktandmete väljastamise

Väljastab piirinaabrite
kontaktaadressid

Keeldub piirinaabrite
kontaktaadresse väljastamast

Tähtkirjade edastamine piiride
kokkuleppe vajadusest

teavitamiseks (HMS § 17)

Piirinaabrid otsustavad
ilmumise paikvaatlusele

Piirinaabrid ilmuvad
paikvaatlusele

Piir lepitakse kokku ja piiripunktid tähistatakse
looduses koos menetlusosalistega (KTKKK § 7 lg

2 lause 3)

Piiride kokkuleppe skeemi ja -protokolli
allkirjastamine menetlusosaliste poolt (HMS § 18

lg 2)

Katastriüksuse plaani
koostamine vastavalt

mõõdistusandmetele (KTKKK
ptk 5)

Piiriprotokollide koostamine
(KTKKK ptk 6)

Tähtkirjade edastamine
piiriprotokollide

allkirjastamisest teavitamiseks

Tähtkirja saanud piirinaabrid
otsustavad piiriprotokolli

allkirjastamise juurde ilmumise

Tähtkirja saanud piirinaabrid
ilmuvad kirjas teavitatud ajal

teavitatud kohta

Piiride asukohad ja
piirimärkide alalhoiukohustus

loetakse teatavaks tehtuks
märkusteta (KTKKK § 21 lg 6,

HMS § 42)

Tähtkirja saanud KOV otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

juurde ilmumise

Piiride asukohad ja
piirimärkide alalhoiukohustus

loetakse teatavaks tehtuks
märkusteta (KTKKK § 21 lg 6)

Tähtkirja saanud KOV ilmub
kirjas teavitatud ajal teavitatud

kohta

Piiriprotokollide allkirjastamine
(KTKKK ptk 6). Piiriprotokollile
on vajalik muuhulgas kohale

ilmunud piirinaabrite allkirjad,
kellega ühised piiripunktid

kokku lepiti

Katastriüksuse moodustamise
toimiku kokkupanek (KTKKK

ptk 7)

Maaomanik(ud) otsustab
piiriprotokolli allkirjastamise

Maaomanik(ud)
(digi)allkirjastavad

piiriprotokolli

Maaomanik(ud) keelduvad
piiriprotokolli

(digi)allkirjastamast

Toiming lõpetatakse

Dokumentide osaline
esitamine katastribüroole

digitaalselt e-Katastri
Virtuaalkontori kaudu (KTKKK

§ 23 lg 8)

Katastrikande avalduse
koostamine ja

katastritoimikule lisamine
(MaaKS § 10 lg 1)

Otsustab katastrikande
avalduse koostamise ja

(digi)allkirjastamise

Maaomanik(ud) keelduvad
kandeavalduse

(digi)allkirjastamisest

Toiming lõpetatakse

Maaomanik(ud)
(digi)allkirjastavad

katastrikande avalduse

Katastritoimiku edastamine
regionaalsele katastribüroole

kontrollimiseks ja kannete
tegemiseks

Pabertoimikute saabumine registreeritakse
maakatastri päevaraamatus (Riigi

maakatastri...p29)

Kontrollib talle esitatud dokumentide
vastavust seadusandlusele ja varasematele
katastrikannetele (Riigi maakatastri...p 34).

Vajadusel on katastripidajal õigus nõuda
lisadokumente (Riigi maakatastri...p 36)

Teeb otsuse katastrikannete tegemise kohta
(Riigi maakatastri... p 37)

Keeldub katastrikande
tegemisest (Riigi maakatastri...

p 37)

Registreerib ülemõõdetud
katastriüksuse maakatastris

(MaaKatS § 3 lg 2)

Väljastab maaomanikule
õiendi koos kinnitatud

katastriüksuse plaanidega
(MaaKatS § 6 lg 4)

Andmete edastamine Tartu
Maakohtu

kinnistusosakonnale (MaaKatS
§ 4 lg 1 ja lg 3')

Kinnistusosakond

Andmete elektrooniline
väljakutsumine maakatastrist

(KRS § 77)

Väljastab kirjaliku otsuse
kandest keeldumise kohta koos
viidetega seaduse sätetele (Riigi

maakatastri... p37)

Esitatud dokumendid
tagastatakse maakorralduse
läbiviijale koos kontroll-lehe

koopiaga (Riigi maakatastri... p
43)

Viib toimingusse sisse
katastripidaja poolt nõutud

parandused/täiendab esitatud
dokumente

Piirinaabrid ei ilmu paikvaatlusele, asi lahendatakse
ilma nende kohalolekuta (HMS § 42)

Maade omanikud otsustavad
piiri kokkuleppe dokumentide

allkirjastamise

Keelduvad dokumentide
allkirjastamisest

Toiming
lõpetatakse

Maade omanikud allkirjastavad
kokkuleppe dokumendid

Otsustab kas ja mil määral
KOV osaleb piiride

kindlaksmääramise toimingus

Osaleb piiride kindlaksmääramises
läbi maakorralduse läbiviija ja

omanike konsulteerimise

Osaleb piiride
kindlaksmääramises
ühe menetluspoolena

Kogub kokku tõendid ja
arvamused menetlusosalistelt
(HMS § 38 lg 1, HMS § 40 lg 1)Piirinaabrid otsustavad

arvamuste/vastuväidete
esitamise KOVile (HMS

§ 40 lg 1)

Piirinaabrid otsustavad
arvamusi/vastuväiteid

mitte esitada

Piirinaabrid esitavad KOVile
arvamused/vastuväited

KOV menetleb esitatud
vastuväiteid ja otsustab
paikvaatluse vajaduse

Loobub
paikvaatluse
läbiviimisest

Otsustab
paikvaatluse

läbi viia

Otsustab ilmumise
paikvaatlusele

Ei ilmu paikvaatlusele

Ilmuvad
paikvaatlusele

KOV otsustab piiride
kokkuleppe

kooskõlastamise

Keeldub piiride
kokkulepet

kooskõlastamast

Toiming
lõpetatakse

Kooskõlastab piiri kokkuleppe
dokumendid

KOV otsustab piiride
kindlaksmääramise tulemuste

haldusakti väljastamise

Keeldub haldusakti
väljastamisest

Väljastab haldusakti
(HMS § 51)

kui ei ole kõigi 

Linnaplaneerimise Amet haldusakti 

[Väljastab]

[Ei väljasta]

[Kooskõlastab

[Ei kooskõlasta]

[Ilmuvad]

[Ei ilmu]

[Viib]

[Ei vii][Esitavad]

[Ei esita]

[Allkirjastavad]

[Ei allkirjasta]

[Ei ilmu]

[Väljastab] [Ei väljasta][Väljastab] [Ei väljasta]

[Väljastab]

[Ei väljasta]

[Ilmuvad]

[Ei väljasta]

[Väljastab]

[Allkirjastavad]

[Ei allkirjasta]

[Ei allkirjasta]

[Allkirjastavad]

[Ei ilmu]

[Ilmuvad]

[Jah][Ei]

[Ilmub]

[Ei ilmu]
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