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Uuringu käigus leiti, et erineval viisil moodustatud katastriüksuste plaanide vormistuslikud 
vead on lohakuse vead ning vead, mis on tingitud erineval perioodil kehtinud 
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In Estonia, cadastral surveying has been performed at different times with different accuracy 
and methodology. Mistakes are made in cadastral surveying, and there are quite a lot of 
disputes about boundaries of cadastral units. 
The aim of the Master’s thesis was to identify reasons for boundary problems related to the 
formation of cadastral units, and to assess the quality of drawing up cadastre plans. For that, 
the research was methodically divided into three parts: comparing the times of the cadastral 
surveys, assessing the quality of drawing up cadastre plans, and the analysis of the 
deficiencies reported in the demands to Estonian Land Board. The necessary data were 
obtained from the Document Register and Geoportal of the Land Board. Laws have been used 
as a basis, since they prescribe the formation of cadastral units. 
The research found that the formal errors in the cadastre plans, which were drawn up in 
different ways, were caused by carelessness, or they were errors, due to the legislation in 
force during different periods. The requirements were different, so it resulted in cadastre plans 
with different quality. The research results also revealed that causes of the survey errors have 
been different formation ways of cadastral units, with very different accuracy, since 1992. 
Thus, different survey systems have caused conflicting data concerning boundaries. It can be 
concluded then that the reasons for boundary problems are mostly survey errors made by 
surveyors, or procedural errors, as no adjoining land owners were invited to the establishment 
deed of boundaries, or there was no carrying out of the establishment deed of boundaries. It 
was revealed that the errors were also caused by the owners of cadastral units, who had not 
ensured the maintenance of the boundary markers, or did not have any interest in the 
restoration of the destroyed boundary markers. 
Boundary issues result from different ways of the formation of cadastral units, the competent 
of the surveyors, and changes in legislation, and they need to be investigated also in the 
future, for example, behavioural patterns of courts in dealing with boundary problems of 
cadastral units, and how courts interpret cadastral data. 
Keywords: cadastral surveying, control surveying, cadastral data, boundary problems 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on katastrimõõdistamist teostatud erinevatel aegadel erineva täpsuse ja metoodikaga. 

Vaidlusi piiri pärast esineb palju. Üheks põhjuseks on erinevatest moodustamisviisidest 

tingitud vastuolud piiriandmetes. Maareformi ajal on kasutatud erinevaid 

mõõdistamisviise, mille täpsused on erinevad: aerofotogeodeetiline mõõdistusviis, 

mõõdistamine suvalises, kohalikus ja riiklikus koordinaatide süsteemis. Lisaks on 

katastriüksusi moodustatud ka plaani- või kaardimaterjali alusel, mille korral piirid on 

määratud kaardimaterjali alusel, kus piiride tähistamist looduses ja katastriüksuste 

mõõtmist ei ole toimunud.  

Magistritöö eesmärk on välja selgitada katastriüksuste moodustamisega kaasnevate 

piiriprobleemide tekkimise põhjused ja hinnata katastriüksuste plaanide vormistuslikku 

kvaliteeti. Töös on lähtutud katastrimõõdistamisega seotud õigusaktidest. 

Uurimisülesanded on järgmised: 

• anda ülevaade erinevatest katastriüksuste moodustamise viisidest; 

• analüüsida katastriüksuste piiri määramise vigade tekkimise põhjuseid; 

• võrrelda erineval ajaperioodil kehtinud katastrimõõdistamise juhendit ja kordasid. 

Käsitletud teema seostub erialaste teadmistega. Antud uurimistöö teemat ei ole autorile 

teadaolevalt Eestis varasemalt uuritud – seega on käesolev töö aluseks ka järgnevatele 

sarnastele uurimistöödele Eestis. Varasemalt on põgusalt kajastatud katastrimõõdistamist 

ja kaardistamist Helen Prisk ja Kaido Vainola magistritöös (Prisk, Vainola 2012). 

Magistritöö on koostatud vastavalt läbi töötatud maakorralduse, katastriüksuste 

moodustamise, maareformiga seotud artiklitele ja väljaannetele ning õigusaktidele. 

Teaduslikke artikleid antud teema kohta leidub vähe ning nende alusel ei saa teha analüüsi 

ega järeldusi, kuna katastriüksuste piiride mõõdistamine looduses ja katastriüksuse toimiku 

koostamine on õigusaktidega täpselt ära määratletud. Magistritöö esimene osa põhineb 

kirjandusallikatel ning teine osa katastriandmete analüüsimisel, milleks on kasutatud Maa-

ameti poolt väljastatud katastriüksuste andmete kontrollimise nõudekirju ning Maa-ameti 

arhiivist saadud katastriüksuste plaane. 
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Käesolev magistritöö koosneb neljast peatükist ning sissejuhatusest ja kokkuvõttest. Töö 

sissejuhatuses on välja toodud töö eesmärk, uurimisülesanded ning olulisus. Esimeses 

peatükis antakse ülevaade magistritöö teoreetilisest taustast, mis hõlmab piiride 

kindlaksmääramise selgitamist kui ka piirivaidlusi. Teises peatükis antakse ülevaade 

katastriüksuste moodustamise viisidest, kolmandas peatükis on kirjeldatud uurimistöö 

metoodikat. Neljandas on esitatud uurimistöö tulemused koos koondtabelitega ning 

arutelu, kus on  käsitletud katastriüksuste piiri probleemide tekke põhjuseid ning mille 

kohta autor on teinud uurimistööst omapoolsed järeldused ja ettepanekud.  

Kokkuvõttes on toodud töö vastavus püstitatud eemärgile, töö peamised tulemused ning 

järeldused. Kokkuvõttele järgneb viidatud allikate loetelu. 

Magistritööst saavad kasu need, kes igapäevaselt puutuvad kokku katastrimõõdistamisega 

ning Maa-ameti katastribüroo spetsialistid, kes tegelevad katastriüksuste registreerimisega. 

Seega valminud magistritöö sihtgrupiks võiks eelkõige olla inimesed, kes soovivad saada 

ülevaadet piiriprobleemide tekkimise põhjustest. Samuti võiksid uuringu tulemused 

pakkuda huvi kohalikele omavalitsustele, et lahendada piirivaidlusi ja küsimusi.  

Autor tänab magistritöö koostamisel töö juhendajat Siim Maasikamäed, Eesti Maaülikooli 

metsandus- ja maaehitusinstituudi geomaatika osakonna juhatajat ning Alo Kotkat, Maa-

ameti Rapla katastribüroo peaspetsialisti, kes on kaasa aidanud magistritöö valmimisele. 
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1. TEOREETILINE TAUST 

 
1.1 Maaomandi piiride tähtsus 

 

Maal on inimkonna elus tulnud täita erinevaid funktsioone, kusjuures maa tähtsus on 

pidevalt suurenenud. Maa on piiratud ressurss, mida ei saa juurde tekitada. Maa on püsiv, 

liikumatu ja hävimatu (Foster 2010). 

Ajalooallikates on palju dokumenteeritud maaomandi ning maaüksuse piiridega seotud 

põhialuseid, mille juured ulatuvad tagasi tsivilisatsiooni tekkimiseni, mis seotud maa 

omamisega ning kontrollimisega (maaomand). Kontroll maa üle on olnud läbi ajaloo 

impeeriumi põhiküsimusi impeeriumi tekkimisel ning langemisel (näiteks Rooma 

impeerium) ja mitmete sõdade põhjustajaks alates tsivilisatsiooni tekkimisest       

(Donnelly s.a.). Tänapäevalgi oleme tunnistajaks mitmetele sõdadele, mis saanud alguse 

kontrolli ülevõtmisest territoriaalsete piiride üle.  

Antiikajal tegelesid maamõõtjad maatükkide väljamõõtmise ehk maajagamisega 

(maaomand tänapäeva mõistes tekkis esmakordselt Vana-Kreekas). Rooma riigis nimetati 

maaplaani (katastriüksuse plaan) forma. Mõõdistamisel jagati maa-alad ristkülikuteks, 

täisnurkseteks kolmnurkadeks ja trapetsiteks, mille pindala oli lihtne määrata. 

Maamõõtmist peeti antiikmaailmas madalaks tegevusalaks, käsitöö hulka kuuluvaks. 

(Potter, Treikelder 2011) 

Igasugusel tegevusel maapinnal, nagu põllumajanduslikul, metsanduslikul, linna 

planeerimisel, infrastruktuuri haldamisel ning maavärina kahjude taastamisel, on oluline 

teada maaomanikku, kelle maad nimetatud tegevused puudutavad (Bogaerts, Zevenbergen 

2001). Samuti on oluline, et iga ehitise omanik oleks ka maaomanik. Seega on oluline 

lahendada nende ehitiste aluse maa reformimine, mille omanik pole seni maad omandanud 

(Rennu 2013). 

Miks on nii palju vaidlusi omandiõiguse üle? Miks on nii, et miski, mis on nii lõplik, 

nähtav ja kindlalt ära määratud, tekitab tülisid naabermaade omanike vahel? Vastus 

nendele küsimustele võib seisneda omandiõiguse mõistes. 
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Maaomandit võib defineerida kui viisi maad hoida või hõivata. Omand tähendab ka olulist 

osa valdusest ja maa omandiõigus laieneb vertikaalselt üles- või allapoole nii, kuidas 

omanik on suutnud seda enda kontrolli all hoida (Donnelly s.a.).  

Omandiõigus tekib läbi maareformi tegevuste. Omandiõigus kuulub asjaõiguse valdkonda 

ning annab õigustatud isikule võimaluse kaitsta oma õigust kõikide teiste isikute vastu, kes 

tema õigusi rikub või ei tunnista (Varul 1993). Vastavalt asjaõigusseadusele § 68 omand 

on isiku täielik õiguslik võim asja üle, seda vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt 

teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. 

Seega omandiõigust tõendab kinnistusraamatust tulenevad kanded – kui 

kinnistusraamatusse on kantud omanik ja katastriüksus. Õigusi ja kohustusi saab piirata 

(registri III ja IV jagu; kohtuotsus). Niisiis katastrikanne ei määra omandiõigust ega saa 

seda ka muuta. Omandiõigusest tulenevad vaidlused ja ka vaidlused naabriga piiride osas 

kuuluvad lahendamisele üldkohtus. Omandil ja omandiõigusel on sama sisu (Ibid.). 

Tänaseks on maareform lõppemas, kuid tekkinud on mitmed maaga ja omandiõigusega 

seotud probleemid, mis on põhjustatud tervikliku maapoliitika ning avaliku ja erahuvi 

vahelise kooskõla puudumise tõttu (Seeder 2011). Vastavalt maareformiseaduse § 2 on 

maareformi eesmärk kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt 

maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes endiste omanike õiguste järjepidevusest ja 

praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest, ning luua eeldused maa 

efektiivsemaks kasutamiseks. Seega kogu maismaa kandmine maakatastrisse, mille 

tulemusena igal maaüksusel on seaduslik omanik ning tagatud on maa efektiivne 

kasutamine (Tooming 2016). 

Piire saab liigitada mitmel tasandil – need võivad olla rahvusvahelised (riikide vahel); 

riiklikud (riigisisesed); piirkondlikud (maakonnad); kohalikud (kohaliku omavalitsused) 

või katastriüksuste piirid (Donnelly s.a.). Riikidevahelised piirid võivad olla füüsilised 

(näiteks merede, jõgede või järvede) või kunstlikud (näiteks geograafilise laiuse ja 

pikkusega). Piiridel on poliitilised, õiguslikud ja majanduslikud eesmärgid (Ibid.). 

Katastriüksuste piirid võib defineerida kui mistahes maatüki omandiõiguse seaduslikke 

piiranguid (Goodale jt. 2000). Katastriüksuste piiri asukoht on kindlaks määratud 

katastriüksuse plaanil. Katastriüksuste piirid on fikseeritud ning liikumatud, kuid nende 

asukoha tõlgendamine võib olla raske ja ametialane arvamus piiri asukohta tõendatavatest 
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dokumentidest võib olla erinev. Kuid vastavalt KTKKK § 7 lg 4 kohaselt plaani- või 

kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse piiripunktide maastikul tähistamisel 

lähtutakse piiriprotokollist ja/või katastrikaardi väljavõttest, katastriüksuse plaanist, 

maastikuobjektidest ning olemasolevatest piirimärkidest. See tähendab, et esimeses 

järjekorras lähtutakse piiriprotokollist ja seejärel katastriüksuse plaanist. Märgistatud piirid 

tõendavad omandiõigust (Donnelly s.a.). 

Maamõõtjad, juristid ning maade haldajad on eksperdid, kes moodustavad koos 

katastrimõõdistamise süsteemi kui maade haldamise süsteemi põhiosa (Williamson 2008). 

Maade haldamiseks nimetatakse maa omandi, väärtuse ja kasutuse kohta käiva 

informatsiooni määramist, salvestamist ning levitamist, rakendades maakorralduse 

poliitikat (Prisk, Vainola 2012: 14). 

Antud magistritöös nimetatakse maamõõdistamiseks katastriüksuste piiri määramist. 

Katastrimõõdistamine on maakorraldustoimingute teostamine, kus geodeetiliste 

mõõdistustööde käigus mõõdistatakse olemasolevate katastriüksuste (maakatastrisse 

kantud maaüksuste) piire või  moodustatakse uus või uued katastriüksus(ed) (Williamson 

2008). Seega kõik, mis hõlmab kinnistu piiride (piirimärkide ja piiripunktide) 

mõõdistamist. Vastavalt maakorraldusseaduse § 2 lg 2 kohaselt maakorraldustoimingud on 

kinnisasja ümberkruntimine, vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine 

ja kinnisasja piiri kindlaksmääramine. Ühesõnaga katastrimõõdistamine ja selle tulemusel 

koostatavad dokumendid on maakorralduslik toiming.  

Arengumaades on katastrimõõdistamine kõige enim kritiseeritavamaid, kuna see on 

aeglane ja kallis ning pidurdab majanduslikku arengut (Williamson 2008). Kasutatakse 

traditsioonilisi mõõtmismeetodeid. Ühtlasi mitmed riigid ei suuda uuendada katastrikaarti 

ning puudub võimalus ülemõõtmiste teostamiseks (Blomley 2016). 

Eestis reguleerib katastriüksuste moodustamist maakatastriseadus, mille kohaselt 

maakatastri pidamise eesmärk on maa väärtust, maa looduslikku seisundit ja maa 

kasutamist kajastava informatsiooni kogumine, säilitamine ja avalikkusele kättesaadavuse 

tagamine (MaaKS § 11 lg 1). Katastriüksuste piiride määramist, tähistamist ja 

mõõdistamist, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist ja katastriüksuse 

kasutamise kitsenduste (edaspidi kitsendused) selgitamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 

23. oktoobri 2003. a määrus nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja kontrollimise 
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kord". Katastrimõõdistamistöid teostab maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavad isikud 

(edaspidi maamõõtja). Maakorraldustööde tegevuslitsentside (edaspidi litsents) 

väljaandmist, litsentside kehtivuse peatamist ja tühistamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 

23. märtsi 2004. a määrus nr 83. Seisuga 17.03.2016. a on Maa-amet väljastanud kokku 

601 maakorraldustööde tegevuslitsentsi, millest kehtivaid on 401 ning millest omakorda 

344 on tähtajatud. 1999. aastani väljastati kokku 502 tähtajalist litsentsi, sealt edasi on 

väljastatud tähtajalisi litsentse.   

Lisaks on katastriüksuste moodustamise reguleerivateks õigusaktideks:  

• Vabariigi Valitsuse 29.04.1997. a määrus nr 88, plaani- või kaardimaterjali alusel 

katastriüksuse moodustamise kord; 

• Riigikogu 09.06.1993. a vastu võetud asjaõigusseadus;  

• Riigikogu 25.01.1995. a vastu võetud maakorraldusseadus;  

• Riigikogu 28.01.2015. a vastu võetud planeerimisseadus.  

Mõiste maakataster on enamus inimestele arusaamatu. Maakataster on andmekogu, mis 

koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist (MaaKS §2 lg 1). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 24.01.1995. a määrusega nr 37 on kinnitatud riigi 

maakatastri pidamise kord, mille kohaselt maaregister koosneb: katastriüksuste 

andmebaasist, katastrimõõtmiste andmebaasist, piiripunktide andmebaasist, omanike 

andmebaasist, kitsenduste kasutamise andmebaasist, maa kvaliteedi ja hindamise 

andmebaasist ning tehingute alamregistrist. 

Maakatastri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja ehk 

katastripidaja on Maa-amet, kes registreerib katastriüksused, maakasutusõigused ja 

seadusjärgsed kitsendused (MaK § 3). Maakatastris registreeritud katastriüksustega ja 

nende andmetega on võimalik kõigil tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse kaudu. 

Maakatastriseaduse § 6 lg 4 kohaselt on katastri ametlikeks väljavõteteks katastripidaja 

pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis 

sisaldab katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse 

moodustamise õiguslikku alust. Ning katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud koopia 

katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest.  

Maamõõtja koostab katastriüksuse plaani, millele on kantud katastriüksuse piirid, ehitised, 

kõlvikud ja andmed nende pindalade kohta ning kitsendusi põhjustavate objektide asukoht. 
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Kitsendusi põhjustavate objektide info saadakse lähteülesandega katastripidajalt (KTKKK 

§ 4 lg 2). Katastripidaja saab omakorda kitsenduste info nende valdajate käest (MaaKS § 

191). Nimetatud andmete alusel kantakse katastriüksus katastrikaardile, mis kuulub katastri 

koosseisu registrisse kantava informatsiooni (piiride, kitsendusi põhjustavate objektide 

paiknemise, maa kvaliteedi andmete jne) graafiliseks esitamiseks (MaaKS § 2 3). Vastavalt 

maakatastriseaduse § 16 lg 1 kohaselt maamõõtja koostab õigusaktis sätestatud korras 

katastriüksuse moodustamise toimiku, mille esitab õigusaktis sätestatud korras 

katastripidajale katastriüksuse registreerimiseks. Kui registreerimise käigus selgub, et 

katastriüksuse mõõdistamisel saadud andmed on vastuolus teiste katastris registreeritud või 

registreerimiseks esitatud katastriüksuste andmetega või katastrikaartidel olevate 

andmetega, on maamõõtja kohustatud katastripidaja kirjalikul nõudmisel kontrollima 

esitatud andmete õigsust (KTKKK § 31 lg 1). Kui andmete vastuolu jääb või andmeid on 

maamõõtja esitatud andmetest rohkem vaja kontrollida, pöördutakse Maa-ameti 

katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna poole, kelle ülesandeks on kontrollida 

katastrimõõdistamise tulemusi, korraldada kontrollmõõdistamist ning esitada 

maamõõtjatele kontrollinõudeid. 

Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond teostab kontrollmõõdistamistega 

analüüsi, mille käigus võrreldakse maastikul olemasoleva situatsiooni ja piirimärgistuse 

vastavust katastriüksuste algdokumentidele ning piiripunktide mõõdistamist ja 

koordinaatide määramise täpsust geodeetilise põhivõrgu suhtes (Staškevitš 2015). 

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on Maa-ametil võimalik katastriüksuse andmete 

kontrollimise nõuet saata nende katastriüksuste kohta, mis on moodustatud pärast 2003. a 

KTKKK jõustumist. Seega varasemalt moodustatud katastriüksuse maaomanikul on 

võimalus olemasolevate piiriandmete täpsustamiseks või piiride muutmiseks tellida 

katastrimõõdistamine maakorraldustööde litsentsi (MA-k) omavalt isikult. 

Katastriüksuse piir sisaldab piiriandmeid ja katastriüksuse piiril on asukoht maastikul, mis 

on tähistatud piirimärkidega ja kulgeb piirimärkide vahel sirgjooneliselt või omab seotust 

maastikuobjektidega (näiteks vooluveekogud, teed) (Pomerants 2015). Seega 

katastriüksuse piiriandmed langevad kokku situatsiooni ja piirimärkide asukohtadega 

maastikul. Kui aga piiriandmed ei lange kokku maastiku situatsiooniga, siis teostatakse uus 

katastrimõõdistamine, kus täpsustuvad mõõdistamisandmed ning piiri asukoht looduses 

jääb endiseks. 
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Enne katastrimõõdistuse juurde asumist, on vajalik ära teha eeltööd, milleks on 

asendiplaani koostamine, millel peab olema täpselt määratletud maaüksuse asukoht ja 

piiride kulgemine. Asendiplaani koostajaks on, kas kohalik omavalitsus või tema poolt 

volitatud maamõõtja. Teiseks tuleb maamõõtjal taotleda lähteülesanne katastripidajalt 

piiride määramiseks ja tähistamiseks maastikul ning piiride ja situatsiooni mõõdistamiseks. 

Maamõõtjal on kohustus enne katastriüksuse mõõdistamist tutvuda piirnevate 

naaberkatastriüksuste plaanide, piiriprotokollidega ning teiste asjassepuutuvate maaüksuste 

mõõdistamiseks väljastatud lähteülesannetega. (KTKKK § 3–7) 

Kuigi katastriüksuste plaanid on enamikes riikides maade haldamise süsteemi olulisemaid 

osi, on need maamõõtjatele ühed „arusaamatumad“ materjalid (Williamson, Enemark 

1996). Esimesed katastriüksused registreeriti 1992. a detsembris (Staškevitš 2012). 

Maareformi algusest kuni 1998. a kanti katastriüksuste piirid katastrisse registreerimisel 

paberkaardile (Staškevitš 2013). Alates 1998. a hakati katastrikaarti pidama arvutis ja 

andmete kiireks ületoomiseks varasemad katastrikaardid skaneeriti koos katastripiiridega 

arvutisse ning digitaliseeriti joonestusprogrammis MicroStation. Selline andmete 

ületoomine tekitas katastriüksuste kujudes moonutusi, eriti kaardilehtede liitumiskohtades. 

Seejärel hakati arvutis kaarti korrastama ja üksuste piiriandmeid viidi vastavusse 

algandmetega. 2001. a hakati katastrikaarti pidama ühetasandilisena, mis tähendas, et kõik 

katastrikaardid koondati ühte serverisse ja kõik katastripidajad nägid piire väljaspoole oma 

maakonda, kuna varasemalt opereeriti oma maakonna piires (Ibid.). Hiljem on selgunud, et 

tekkisid olukorrad, kus maakondade piiril ei oldud arvestatud varasemalt teises maakonnas 

registreeritud üksustega ja piiriandmed omavahel ei sobinud. Näiteks Rapla maakonnas 

asuva 16155 Silla-Jädivere tee (katastritunnus 42703:002:0810) ja Lääne maakonnas asuva 

16155 Silla - Jädivere tee (katastritunnus 34202:001:0003) omavaheline ülekattumine on 

1,6 km ulatuses. 

Kokkuvõtteks on 31.03.2016. a seisuga maakatastris registreeritud 97% Eesti pindalast ehk 

666 451 kastastriüksust (Maakatastri statistika 2016), nendest 330390 on L-EST süsteemis 

registreeritud katastriüksust. Reformimata maa pindala on 142 000 ha, sealhulgas Maa-

ameti vormistada on ligikaudu 72 000 ha (Tiits 2016). Plaani- ja kaardimaterjali alusel on 

moodustatud 99 542 katastriüksust, mis moodustavad kokku 379 285 ha.  
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1.2 Piiride kindlaks määramine Eestis 

 
Vastavalt KTKKK § 7 lg 1 maamõõtja tähistab maaüksuse piirid maastikul asendiplaani 

ning olemasolevate katastriüksuste plaanide ja piiriprotokollide alusel. Kui on aga 

ilmnenud piiriprobleem, siis võivad maaomanikud kokku leppida piiride kulgemise, mis 

tuleb kirjalikult kinnitada ja esitada katastripidajale koos asjaosaliste poolt kinnitatud 

allkirjadega (Staškevitš 2013). Allkirjadega kinnitatud kokkulepe on piiride tähistamise ja 

uue mõõdistamise aluseks maastikul. Kui aga kokkulepet ei saavutata, tuleb teha 

maakorraldustoiming, et määrata kindlaks piir, mille läbiviimiseks tuleb pöörduda KOV-i 

ja maamõõtja poole, kes MaakoS § 15 alusel teeb kinnisasjade vahelise piiri asukoha 

kindlaks kinnisasja omaniku taotlusel (Ibid.). Seega katastriüksuste andmete muutmise 

aluseks on kinnistu omaniku avaldus. Vastasel juhul ei saa alustada piiride 

kindlaksmääramise toimingut. Kui aga omanik annab oma nõusoleku toimingu 

algatamiseks, kuid ei ole nõus toimingu käigus kindlaksmääratud piiriga, siis ei viida 

toimingut lõpule (Madise 2015). Vastavalt MaakorS § 7 lg 1 ja lg 2 kehtib see ka 

naaberkatastriüksuse omaniku kohta, kelle huve ja õigusi võib maakorraldus puudutada. 

Naaberkatastriüksuste vaheline piiride kulgemine on esmajoones naabrusõiguslik 

eraõiguslik küsimus (RKTKo 3-2-1-67-12). 

Piiri taastamisel juhindutakse AÕS §-des 128 ja 129 ning MaakorS § 15 sätestatust.  Piiri 

asukoht tehakse kindlaks riigi maakatastris, kinnistusraamatus, arhiivides või leiduvate 

andmete alusel teistes registrites (Ibid.). Eeltoodud andmete puudumisel tehakse piiri 

asukoht kindlaks piirimärkide, valduse ulatuse või piirinaabrite või kui neid ei ole, siis 

vähemalt kahe tunnistaja ütluste alusel (MaakorS § 15 lg 1). AÕS § 129 lg 1 kohaselt peab 

katastriüksuse omanik aitama teha kindlaks piiri asukoht naaberkatastriüksuse omaniku 

põhjendatud nõudmisel. Kui piiri kindlaks tegemine pole võimalik muul viisil, on aluseks 

valduse ulatus. Kui omakorda valduse ulatuse kindlaks tegemine ei ole võimalik, lisatakse 

ühesuurune osa igale kinnisasjale vaidlusalusest maast (AÕS § 129 lg 2).  

AÕS § 129 lg 3 kohaselt, kui piiri kindlakstegemine AÕS § 129 lg 2 sätestatud viisil annab 

tulemuse, mis on vastuolus kindlaks tehtud andmetega kinnisasja suuruse ja muude olude 

kohta, määratakse piir kinnisasja suurust ja muid asjaolusid arvestades. Seejuures tuleb 

lähtuda eelkõige tegelikust olukorrast ja piirisuhetest looduses, MaakorS § 5 lg 2 punktides 

3–6 sätestatud asjaoludest ja katastriüksuse moodustamisel maastikul paika pandud 

piiridest. Riigikohus on käesolevas asjas asunud seisukohale, et katastriüksuse piiride 
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õigsuse saab vaidluses ümber lükata sellega, et piirid võivad olla kaardistatud valesti 

(TrtRnKo 2-09-45371). Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 12.06.2012. a otsusest nr 3-2-1-67-12 

võib järeldada, et katastriandmeid ei saa usaldada, et need ei oma alati õiguslikku väärtust, 

mis tähendab, et katastriüksuste kaardistatud piire ei saa alati aluseks võtta. 

Piiripunkt on maaüksuse välispiiri punkt, millele on õigusaktides kehtestatud korras 

määratud koordinaadid ja mille asukohta on looduses võimalik (kaardi ja plaani alusel) 

määrata (MaaKS § 2 lg 91). Piirimärk aga piiripunkti tähis looduses, mille asukohta on 

võimalik taastada (MaaKS § 2 lg 10). Siinkohal jääb segaseks asjaolu, mida seadus ei 

reguleeri, näiteks kui looduses piirimärk ei lange kokku katastrikaardil oleva piiripunktiga, 

et mida siis aluseks võtta piiride taastamisel. Vastavalt KTKKK § 9 lg 2 tuleb piirimärgid 

paigaldada selliselt, et piiri kulgemine maastikul oleks ühtemoodi mõistetav nii 

maaomanikule kui ka piirinaabritele.  

Kui piiride kindlaksmääramise tulemusena toimub piiride muutmine, siis tuleb vastavalt 

kinnistusraamatuseaduse § 13 lg 4 katastripidajale esitada omaniku ja puudutatud isiku(te) 

nõusolek andmete parandamiseks kinnistusregistris. Omaniku ja puudutatud isiku nõusolek 

peab olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud (Staškevitš 2015). 

Seega kui omanikud ei jõua omavahel kokkuleppele ühise piiri määramise osas, siis tuleb 

kohtusse pöörduda, et kaitsta oma õigusi. Kohtulahend on vaidlusele lõplik lahend  

(Madise 2015). 

 
 
1.3 Piirivaidlused 

 

Piiriandmed väljenduvad kinnistusraamatus viitena katastritunnusele (ja -kaardile). 

Piirisuhted looduses kaardistatakse katastriüksuse moodustamisel nii maa mõõdistamisega 

kui ka plaani- ja kaardimaterjali alusel. Riigikohus on selgitanud, et katastriüksuse 

kaardistatud piiride alusel ei määrata tingimata kinnisasjade tegelikke piire.  Katastri kaart 

kirjeldab mõõdistamisel tegelikku olukorda. (RKTKo nr 3-2-1-67-12)  

Piirivaidlused võivad tekkida paljudel erinevatel tasanditel – need võivad olla 

rahvusvahelised piirivaidlused (mis sageli viivad sõja puhkemiseni); regionaalsed 

piirivaidlused; või naaberkatastriüksuste omanike vahelised piirivaidlused (Donnelly s.a.). 
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Nendel on erinevad põhjused ning nimetatud piirivaidlused on kallid, aeganõudvad ning 

keeruline lahendada. 

Piirivaidlused tekivad üldjuhul seetõttu, kui üks maaomanik ei arvesta teise maaomaniku 

maaga. Sagedased naabritevahelised vaidlused on seoses juurdepääsuga, ühise piiri 

asukohaga ning looduses olemasolevatest dubleerivatest piirimärkidest, mille korral üks 

piirinaabritest peab ühte ning teine piirinaaber peab teist piirimärki oma piiri tähistavaks 

piirimärgiks (Ibid.). 

Lisaks tekivad vaidlused katastriüksuste piiride üle, kui maa asukoht on väärtuslik seoses  

mõne kinnisvara tehinguga (Lai jt 2015). Populaarsed on jätkuvalt olnud arenduskinnistud 

eramute osas. Eramuturg on aktiivne linnade ümbruses ning maal  toimuvad tehingud 

maatulundusmaaga (põllu- ja metsamaaga). Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste 

tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on metsa- või 

põllumajanduslik potentsiaal (Katastriüksuse sihtotstarvete... § 6 lg 9). Põllumehed ostavad 

kokku põllumaad ja metsafirmad metsamaad. 

Kui uurida katastriüksuste plaane, siis on näha, et moodustatud katastriüksuste piirid on 

tõmmatud sageli läbi seal asuvate ehitiste. Maakatastriandmetel on selliselt, maakorralduse 

ja geodeesia elementaarseid printsiipe eiravalt moodustatud uusi krunte Eestis tuhandeid. 

Nende piiride määramisel pole mõeldud, millist vaenu see võib tekitada uute naabrite 

vahel. Sellist krundimoodustamist õigustatakse, nagu oleks need hooned rajatud 

omavoliliselt hõivatud maale. Maakataster on avaldanud protesti selliste katastriüksuste 

registreerimisese vastu, kuid seletused linnavalitsuse poolt on, et tegemist olevat 

omavoliliselt hõivatud maale rajatud ehitusega, mis tulevatki maha lõhkuda. (Mereste 

2001: 259) 

Maakorraldusseaduse rakendamine on aastate jooksul tekitanud piirivaidlusi naabrite 

vahel. Vaidlusi tekitavad plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksused. 

Näiteks aianduskoperatiivides erastati mitmed katastriüksused plaani - ja kaardimaterjali 

alusel (Maikallo 2011). Nüüd on need tekitanud probleeme, mil omanikud on hakanud neid 

katastriüksuseid ülemõõdistama ning tulemused ei kattu looduses ja plaanil olevaga. Piire 

looduses omanikele ei olnud kohustus näidata. Lisaks on plaani- ja kaardimaterjali alusel 

erastatud katastriüksuste pindalad ligilähedased. 



 

17 
 

Naabritevahelised vaidlused on üldlevinud, mille kohta maamõõtja peab andma 

ekspertarvamuse, et lahendada erimeelsused piiri osas naaberkatastriüksuste omanike 

vahel, kas sõbralike läbirääkimiste või kohtulikul teel (Foster 2010). Maamõõtja amet 

nõuab kõrgeimat professionaalsust ning ausust. Kohtus täidavad maamõõtja ja advokaat 

erinevaid rolle. Advokaat esindab klienti ning maamõõtja on kui tunnistaja, kes annab oma 

ekspertarvamuse erapooletult ning objektiivselt (Ibid.). 

Erinevates ühiskondades lahendatakse vaidluseid erinevalt, nii on ka piirivaidluste korra 

(Wehrmann 2008). Seega on oluline, milline meetod on vaidluste lahendamiseks kõige 

sobivam. Piirivaidluste lahendamiseks on kolm võimalust. Heatahtlikud naabrid püüavad 

erimeelsuste tekkimisel jõuda vastastikusele kokkulepele mõlemale osapoolele sobiva 

piirijoone asukoha määramisega läbirääkimiste teel. Vaidluse korral valitakse koos 

maamõõtja, kes määrab piirijoone ning millega naabrid on ühiselt nõus. Kui kokkuleppele 

ei jõuta, siis lahendatakse vaidlus kohtulikul teel. Kolmandaks alternatiivseks vaidluse 

lahendamise võimaluseks on  vahekohus, mille korral tuleb nõus olla vahekohtuniku 

otsusega ilma edasikaebamise võimaluseta (Ibid.).  

Piirivaidlused on sageli pikaleveninud konflikt, seega on oluline mõista omavahelist suhet 

maa ning terava konflikti vahel (Leeuwen, Haar 2016). Kuid nõrgad seaduse 

regulatsioonid praktikas tekitavad konflikte, lõputuid vaidlusi ning soodustavad kasutute 

kokkulepete sõlmimist (Maikallo 2011). Maareformi algusaastatel seaduse üldisuse tõttu 

ning seoses mitmete lahendamata küsimuste osas ja menetlusprotseduuride puudumine, 

tekitas vaidlusi, mis omakorda on aeglustanud maareformi (Raidla 2011). 
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2. KATASTRIÜKSUSTE MOODUSTAMISE VIISID 

 
2.1 Üldine ülevaade katastriüksuste moodustamise viisidest 

 
Olenevalt mõõdistamisvahendite arengutasemest, nende kättesaadavusest, püstitatud 

täpsusest ja detailsusest (mõõtkavast) ning mõõdistaja võimekusest, oli maareformi 

algusaastatel kasutusel mitu mõõdistamisviisi. Katastriüksuste piiride mõõdistamiseks 

lubati kasutada maareformi esimestel aastatel (1991–1993) nii aerofotogeodeetilist 

(katastripiiri dešifreerimist fotoplaanidel) kui ka geodeetilist viisi. Esialgu võeti kasutusele 

Nõukogude Liidu 1942. a koordinaatide süsteem ning asulate kohaliku võrgu punktid, kuid 

võis rajada ka suvalises koordinaatide süsteemis teodoliitkäike. 1992–2001. a võeti järk-

järgult kasutusele ka L-EST92. (Potter, Treikelder 2011) 

Alates 1999. a mõõdistamine teostatakse lähteülesandes määratud koordinaatide süsteemis. 

Vastavalt KTKKK § 4 lg 1 maaüksuse piiride määramiseks ja tähistamiseks maastikul ning 

maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamiseks väljastatakse maamõõtjale lähteülesanne, 

mille väljastab katastripidaja või tema poolt volitatud isik. Katastrimõõdistamise tulemusel 

koostas maamõõtja katastriplaani (maaplaani) mõõtkavas 1:10000, 1:2000 või 1:500 ning 

kõlvikute eksplikatsiooni (Ibid.). Piiriprotokolli koostamine oli kohustuslik alates 1994. a 

katastrimõõdistamise ajutise juhendi kohaselt. 

Vastavalt MaakaS § 20 lg 5 kohaselt maa tagastamisel, erastamisel, munitsipaalomandisse 

andmisel ja riigi omandisse jätmisel võib katastriüksusi moodustada plaani- ja 

kaardimaterjali alusel ilma katastrimõõdistamiseta. KOV–i pädevus on otsustada, kas 

katastriüksuse moodustamine on võimalik olemasoleva plaani- ja kaardimaterjali alusel, 

kui omanik seda soovib või katastriüksuse mõõdistamise teel (Võrk 2008: 34). Kuna 

katastriüksuse moodustamisel plaani- ja kaardimaterjali alusel ei ole katastriüksuse piirid 

maastikul tähistatud, siis ei ole võimalik ka piiriandmete õigsust maastikul kontrollida. 

Aegade jooksul on piirivaidlusi tekitanud nii katastrimõõdistamise teel, kui ka plaani- ja 

kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksused. Maareformi algusaegadel teostati 

katastrimõõdistamised (maa tagastamisel, erastamisel, munitsipaliseerimisel ja riigi 

omandisse jätmisel) siis, kui katastriüksuse moodustamist taotlev isik seda eraldi soovis 

(Pinn, Uuetoa-Tepper 2014). 
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2.2 Plaani-või kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamine 

 
Käesoleval ajal reguleerib plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamist 

Eesti Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 1997. a määrus nr 88 „Plaani- või kaardimaterjali 

alusel katastriüksuse moodustamise kord“ ning 12. oktoobril 1994. a vastuvõetud 

maakatastriseadus § 20 lg 5 ja 51. Vastavalt nimetatud määrusele kohalik omavalitsus 

määrab maaüksuse piiri ja pindala, kusjuures kaardi täpsus tiheasustusega aladel peab 

olema vähemalt vastavalt mõõtkavale 1 mm ning hajaasustusega aladel 2 mm. 

Katastriüksuste moodustamist taotlenud isik peab oma nõusoleku kinnitama kirjalikult 

plaanil määratud maatüki piiride ja pindalaga. Piiriprotokolli üldjuhul ei koostata, välja 

arvatud juhul kui  keegi piiride kättenäitamisele ilmunud isikutest seda nõuab.    

(Staškevitš 2013) 

Maakatastriseaduse § 20 lg 51 kohaselt, kui isiku kasutuses oleva maaüksuse piiri 

muudetakse või maaüksuse piir määratakse vastavalt Eesti Vabariigi maareformi seaduse § 

7 lg 5, § 9 lg 9, § 10 lg 3 või § 221 lg 6, koostab kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja 

või vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik looduses piiriprotokolli, millele 

kirjutavad alla maa taotleja ja piirinaabrid. Seega erastamise, tagastamise, munitsipaal- või 

riigi omandisse jätmise korral teenindusmaa määramisel hoonete juurde, koostatakse 

piiriprotokoll. Maakohus leidis, et kui katastriüksused on moodustatud ostueesõigusega 

erastamisel kaardi- ja plaanimaterjali alusel ning katastriüksuste piirid näidati kinnistu 

omanikele kätte kaardil, siis tulenevalt MaaKaS § 20 lg 14 saab piiride kättenäitamine 

looduses toimuda üksnes katastrimõõdistamise teel (TlnRnKo 2-14-7256). 

Ringkonnakohus selgitab, et plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste 

registreerimisel arvestatakse maakatastriseaduses § 20 lg 12 lubatud vea suurusega. See 

tähendab, et plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuse pindala esitamine 

konkreetse arvuna ei tähenda kinnisasja täpset pindala. Plaani- ja kaardimaterjali alusel 

moodustatud katastriüksuse pindala ei saa olla tegelikkusele vastav enne, kui tehakse 

ülemõõdistamine ja märgitakse kinnisasja piiride asukoht looduses. (TrtRnKo 2-14-7256) 

Plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste täpse asukoha ja sellest 

lähtuvalt täpse pindala tuvastamiseks tuleb teostada kinnistu kastastriüksuse mõõdistamine 

ja piiride tähistamine maastikul seaduses ette nähtud korras (s.o vastavalt Vabariigi 

Valitsuse määrusele nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise 
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kontrollimise kord“). MaaKS § 20 lg 14 ja lg 12 kohaselt tuleb plaani- ja kaardimaterjali 

alusel moodustatud katastriüksuse piiride tähistamiseks looduses korraldada 

katastrimõõdistamine, mille viib läbi vannutatud maamõõtja katastriüksuse plaani või 

piiriprotokolli alusel. 

Kokkuvõtteks on plaani-või kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamine kõige 

ebatäpsem katastriüksuste moodustamise viis. Kuna registreerimisel võib juba viga olla 

kuni 50 m ja seega võivad selle alusel registreeritud üksuste piirid katastrikaardil olla 

tegelikust piirist kuni 50 m eemal (olenevalt kaardi situatsioonist). Sellisel viisil 

moodustatud katastriüksuse pindala on ligilähedane ning siinkohal ei tohi ära unustada, et 

sellekohane märge tuleb teha ka kinnistusraamatus (Ibid.). Seega plaani-või kaardimaterjali 

alusel moodustatud katastriüksused on tihti piirivaidluste põhjuseks. 

 
 
2.3 Aerofotogeodeetiline mõõdistamine 

 
Aeropildistamise rakendamine andis võimaluse tööd plaani koostamisel tunduvalt 

kiirendada ja lihtsustada (Tšebotarjov: 296). Aerofotogeodeetiline mõõdistamine on 

maamõõtjate seas tuntud kui „linditöö“, kuna mõõdistati teraslindiga piiripunktide 

vahelised kaugused (Staškevitš 2012). Selline mõõdistusviis oli lubatud mõõdistusviis 

hajaasustusega aladel maareformi algusest kuni Vabariigi Valitsuse määruse 

“Katastrimõõdistamise kord” kehtestamiseni 5. jaanuar 1999. a. Mõõdistati ainult 

joonepikkused, mis esitati, kas täismeetrini ümardatult või ühe koma kohaga. Piirilõikude 

joonepikkused mõõdeti 1m täpsusega. Koordinaate ning sisenurki ei mõõdetud, küll aga 

mõõdeti mõned või kõik nurgad enda töö lihtsustamiseks, kuid plaanile neid ei kantud. 

Aerofotoga käidi looduses, selgitati välja kõik ebaselgelt kujutatud ja varjatud detailid. 

Pindalad on ligilähedased, mis esitati hektarites ning ühe koma kohaga, need on määratud 

aluskaardilt planimeetriga või palletiga (Tšebotarjov 1956). 

Piiripunktide kandmiseks aerofotoplaanile mõõdeti piiripunktidele sidemed aerofotol 

olevatest ja maastikul tunnetatavatest looduslikest või tehislikest situatsioonielementidest. 

Kui piir määrati esmalt aerofotoplaanil, siis märgiti piiripunktid maastikule samuti 

aerofotoplaanilt mõõdetud piiripunktide sidemete järgi. (Staškevitš 2013) 

Selline mõõdistamisviis võib olla väga ebatäpne, seega võrreldes katastrikaardiga asuvad 

looduses olemasolevad piirimärgid teises kohas. Aerofotogeodeetilise mõõdistamise teel 
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moodustatud katastriüksuse piirimärkide taastamine on keeruline, kuna hävinenud 

piirimärkide tegelikku asukohta on raske tuvastada. Nimetatud mõõdistamisviisi 

kasutamine maareformi alguses oli tavapärane. 

Maakasutuspiiride dešifreerimiseks kasutati fotoplaane, mõõtkavas 1:10 000...1:15 000. 

Välitööde käigus dešifreeriti piiripunktide asukohad aeroülesvõtetel, fotoplaani 

desifreerimata eksemplaril või fotoplaani dublikaadil. Piirijoonte mõõtmisel kasutati 

kompareeritud teraslinti või –ruletti, optilisi kaugusmõõtureid, valguskaugusmõõtureid või 

elektrioptilist tahhümeetrit. Piiripunktide asukohad dešifreeriti (tunnetati) 

aerofotomaterjalidel ümbritseva situatsiooni suhtes 4 m (0,4 mm plaanil) täpsusega. 

(Piiristamistööde juhend 1984) 

 

 

2.4 Mõõdistamine suvalises koordinaatide süsteemis 

 
Kui polnud lõppenud kohaliku põhivõrgu tihendusvõrkude rajamise tööd ning ei olnud 

veel kehtestatud katastrimõõdistamise teostamisel üleriigilist ühtset koordinaatide 

süsteemi, siis tehti mõõdistamistööd suvalises süsteemis. Seega kohtades, kus riiklik või 

kohalik geodeetiline võrk puudus (mõõdistatavast maaüksuset kuni 3 km ulatuses ei 

leidunud riikliku või kohaliku geodeetilise võrgu punkte), rajati mõõdistamisvõrk suvalises 

koordinaatide süsteemis tellija määratud täpsusega ning sõltuvalt maaüksuse ulatusest 

koostati tehniline projekt. Mõõdistamisvõrk orienteeriti graafiliselt määratava 

direktsiooninurga või asimuudi järgi. Mõõdistamisvõrgu punktide paigutamisel arvestati 

antud piirkonna teiste maaüksuste piiride mõõdistamise võimalusega. Antud 

mõõdistamisviisi korral mõõdeti katastriüksuse joonepikkused ja sisenurgad 

instrumentaalselt. Vähemalt kolm maaüksuse piiripunkti seoti katastrikaardil ja looduses 

tunnetatavate objektidega. Katastriüksus oli aluskaartidega seotud situatsioonielemente 

arvestades. Sellise mõõdistusviisiga on tagatud katastriüksuse kuju ja täpne pindala.             

(Ibid. 1984) 

Seega katastriüksuse asukoht katastrikaardil võib olla nihkes, kuna katastriüksuse 

piirpunktid ei ole seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga. Olenevalt kaardistamise 

täpsusest sõltusid piirimärkide sidemed kaardil tunnetavatest objektidest. Seetõttu, mida 

ebatäpsem oli kasutatud alusplaan, seda ebatäpsemalt kanti üksus katastrikaardile 

(võrreldes tõestele piirimärkide koordinaatidele looduses).  
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2.5 Mõõdistamine kohalikus koordinaatide süsteemis 

 
Maareformi algusaastatel oli maade tagastamise põhiliseks graafiliseks lähtematerjaliks 

skeemiline katastrikaart mõõtkavas 1:10 000, mis oli koostatud 1931–1940. a või 

omaaegne katastriüksuse plaan, kui oli säilinud. Katastrimõõdistamisel kasutati 1946. a 

kehtestatud Nõukogude Liidu 1942. a koordinaatide süsteemi, mis oli Nõukogude Liidu 

salajane geodeetiline koordinaatide süsteem (Potter, Treikelder 2011).  

1920 – 1940. a rajati suuremates linnades kohalikke geodeetilisi võrke. Ning                

1963 – 1967. a arvutati ümber 1942. a süsteemilt linnade ja asulate geodeetiliste võrkude 

koordinaadid ning võeti kasutusele kohalik süsteem (Ibid.). Seejärel mitmete 

rekonstrueerimis- ja transformeerimisprojektide kaudu seoti kohalikud geodeetilised 

võrgud riikliku L-EST süsteemiga ning 2001.a, kui mindi üle ühetasandilisele 

katastripidamisele, transformeeriti kõik varasemalt kohalikus süsteemis mõõdistatud 

katastriüksused L-EST (tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem) koordinaatide süsteemi 

(Tamme 2004). Rekonstrueerimis- ja transformeerimistööde käigus määrati või arvutati 

kohaliku võrgu geodeetilistele punktidele koordinaadid L-EST süsteemis ning need 

punktid on kasutatavad mõõdistustöödeks ka tänapäeval. Seega katastrikaardile 

kandmiseks on kohaliku süsteemi koordinaadid teisendatud L-EST97 (tasapinnaliste 

ristkoordinaatide süsteem) koordinaatide süsteemi. 

 
Kohalike võrkude ülemõõtmisel L-EST97 süsteemis on sageli selgunud, et nende 

nõukogudeaegsetes andmetes olid kohati kuni meetritesse ulatuvad vead (Staškevitš 2013). 

Katastriüksuste asukoht katastrikaardil võib olla ebatäpne, mis on tingituna kohalike 

võrkude ebatäpsustest või koordinaatide teisendamisest tulenevatest vigadest.  

 

 

2.6 Mõõdistamine riiklikus koordinaatide süsteemis 

 
Keskkonnaministri 26.10.2011. a määrusega nr 64 kehtestati „Geodeetiline süsteem“, mille 

kohaselt tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST97 on ainus lubatav geodeetiline 

süsteem geodeetiliste tööde teostamiseks. Seega ka katastrimõõdistamisel ainus lubatav 

mõõdistamisviis. Katastriüksuste piiripunktid on seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga. 

Piiripunkti koordinaatide määramise täpsus geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes peab 
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olema tiheasustusega aladel +/- 10 cm ja hajaasustusega aladel +/- 70 cm                 

(KTKKK § 10  lg 1).  

Nimetatud mõõdistamisviisi korral katastriüksuste asukoht on kõige täpsemini määratud. 

Sellise mõõdistusviisi korral hävinenud piirimärkide taastamine on igal ajal võimalik, juhul 

kui maamõõtja ei ole teinud mõõdistusvigu ega eksinud koordinaatidega. L-EST97 

koordinaatide süsteemi kasutamisega on tagatud mõõdistustäpsus ning katastriüksuste 

asukohaline paiknemise täpsus kõige paremini. Teises süsteemis mõõdistatud 

katastriüksuste piiriandmete võrdlemiseks arvutatakse (transformeeritakse) koordinaadid 

ümber riiklikusse koordinaatide süsteemi (Pomerants 2015). 
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3. MATERJALID JA METOODIKA 

 
Uurimistööks vajalikud andmed koguti digitaalsel kujul ning osaliselt ka paberkandjal. 

Kasutatakse kvalitatiivset uurimisviisi, kus kirjeldatakse olukorda ja põhjusi. Seega töö 

metoodika tugineb kirjanduse, õigusaktide ja dokumentide analüüsil. 

Uurimistöö osa jaguneb metoodiliselt kolmeks: kolme erineva katastrimõõdistamise korra 

võrdlemine, katastriüksuste plaanide vormistusliku kvaliteedi hindamine ning Maa-ameti 

nõudekirjades esitatud puuduste analüüs. Seejärel toimus kolme erineva uurimistöö vahel 

seoste leidmine ning ühiste probleemide grupeerimine. 

Mõõdistamisvigade analüüsimiseks võrreldakse kehtetut Maa-ameti 01. juuli 1994. a 

käskkirjaga nr 41 kinnitatud katastrimõõdistamise ajutist juhendit, kehtetut 1999. a ja 

kehtivat 2003. a katastrimõõdistamise korda, kuna neil on oluline roll katastriandmete 

kontrollimisel. Nimetatud katastrimõõdistamise juhendi ja kordade võrdlemiseks koostati 

tabel, kus toodi välja olulisemad muudatused ja erinevused (Lisa 1). Katastrimõõdistamise 

juhendit ja kordi võrreldi omavahel järgmistes kategooriates:  

1. lähteülesanne; 

2. maaüksuse piiride määramine ja tähistamine maastikul; 

3. maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamine;  

4. katastriüksuse plaan;  

5. piiriprotokoll; 

6. katastriüksuse moodustamise toimik;  

7. kitsenduste selgitamine;  

8. katastrimõõdistamise kontrollimine. 

Antud kategooriate alusel analüüsitakse erinevatel perioodidel moodustatud katastriüksusi. 

Ühtlasi hinnatakse nende põhjal katastriüksuste plaanide vormistuslikku kvaliteeti.  

Lisaks on uurimisobjektideks antud töös maareformi käigus moodustatud katastriüksused, 

võrreldakse omavahel erinevatel perioodidel moodustatud katastriüksuste plaanide 

vormistust ja koostamist, et kaardistada peamised puudused ja erinevused. Andmed saadi 

digitaalselt Maa-ameti katastriarhiivist, kes väljastas koopiad katastriüksuste plaanist. 

Katastriüksuste plaanide otsingu teostamiseks kasutati Maa-ameti Maainfo 

kaardirakendust, kus Eesti erinevatest maakondadest valiti mõõdistamise teel ning plaani- 
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või kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksused vabalt valitud piirkonnast. 

Arvestades töö mahukust ja ajakulu ei ole uurimistöös analüüsitud katastriüksuste 

piiriprotokolle ega tehtud nende põhjal ühtegi järeldust. Uurimistöösse valiti ilma kindlaks 

määratud kriteeriumite alusel 53 katastriüksuse plaani. Seejärel koostati koondtabel, milles 

esitati märkused vastavalt antud ajahetkel kehtivale katastrimõõdistamise juhendile või 

korrale. Tabelis esitati katastriüksuste nimi, mõõdistusviis, mõõdistamisaeg, mõõdistaja, 

mõõtkava, pindala, lahustükkide arv, märkused. Viimased leiti kooskõlas vasta 

ajaperioodil kehtiva katastrimõõdistamise juhendile või korrale. Lahustükkide arv 

tähendab seda, et ühele katastriüksuse plaanile on kantud rohkem kui üks katastriüksus. 

Näiteks kui on kaks lahustükki siis on üks katastriüksuse tempel, millele on kantud kõikide 

üksuse tunnused (erineva lõpu korral näiteks 63902:001:1861–1863) ja iga maatüki juurde 

kirjutati siis tunnus välja (loogika järgi sai I maatükk 1ga lõppeva tunnuse, II maatükk 2ga 

jne. Tänapäeval kasutatakse selleks kleepsu, et märkida iga maatüki kohta oma tunnus 

(näiteks I maatükk – 14001:003:0073; II maatükk – 14001:003:0076).  

Täiendavalt analüüsiti Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna ning 

katastribüroode poolt väljastatud katastriüksuste andmete kontrollimise nõudeid ja 

teabekirju. Maa-ameti selgituste kohaselt olenevalt katastriüksuse registreerimise ajast, 

saadetakse kas nõue või selgitustaotlus. Nõue koostatakse kehtiva KTKKK ajal 

vormistatud katastriüksustele, varasemalt moodustatud katastriüksuste kohta koostatakse 

selgitustaotlus. Antud töös nimetatakse edaspidi neid ühiselt nõudekirjadeks. Andmed 

saadi Maa-ameti koduleheküljel olevast dokumendiregistrist. Antud töös vaadeldi Maa-

ameti poolt väljastatud katastriüksuste andmete kontrollimise nõudekirju ajavahemikul 

2013–2014. Antud periood valiti seetõttu, et varasemaid kõiki nõudekirju ei ole 

andmebaasi lisatud ning need ei ole avalikustatud, analüüsi teostamiseks on piisavad need, 

mis on viimastel aastatel esitatud. Avalikustatud katastriandmete kontrollimise 

nõudekirjade leidmiseks valiti dokumendiregistrist maakatastritööde korralduse alt 

katastrimõõdistuse kontroll. Seejärel sisestati registreerimise kuupäeva vahemik ning 

„juurdepääsupiirangu“ rippmenüüst valiti „avalik“. Otsingu tegi keeruliseks asjaolu, et 

dokumendiregistris olevad dokumendi pealkirjad olid väga erinevad, näiteks taotlus 

kontrollmõõdistamise läbiviimiseks, katastriüksuste andmete kontrollimise nõue ja 

selgitustaotlus, katastriüksuste andmete kontrollimise nõue, taotlus 

kontrollmõõdistamiseks. Seetõttu ei olnud võimalik kindlaks teha, palju nõudekirju on 

erinevatel perioodidel Maa-ameti poolt maamõõtjatele esitatud. Sellest tulenevalt rakendati 
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otsingukriteeriumitest ainult perioodi ning valik on tehtud juhuslikult, kuna erinevate 

parameetrite järgi päringuid teha ei olnud võimalik. Uurimistöös on kasutatud 57 

avalikustatud katastriandmete kontrollimise nõudekirja. Hinnati katastrimõõdistamise ja -

kontrolli osakonna poolt teostatud välikontrolli ja kameraalse analüüsi tulemusi. Seejärel 

koostati tabel nõudekirjades esitatud puuduste kohta, lisades nende saatmise aja, 

katastriüksuste andmed ning põhjuse, mil viisil vead avastati või kelle taotluse alusel 

nõudekirjad koostati (Lisa 2). Viimati nimetatud tabelisse on märgitud puudused vastavalt 

selliselt, nagu need nõudekirjades olid esitatud. Seega ei ole arvestatud 2013. a oktoobris 

kohalike omavalitsuste volikogude valimistega ühinenud 18 omavalitsust, mille 

tulemusena moodustati seitse uut omavalitsusüksust (Noorkõiv, Ristmäe 2014). Tabelis 

esitatud sarnased puudused klassifitseeriti 12 gruppi. Seepeale analüüsiti iga nõudekiri 

eraldi ning leiti vastavus klassifitseeritud grupile. Viimasena liideti kokku erinevates 

nõudekirjades esinenud puudused ning koostati kokkuvõttev tabel analüüsi teostamiseks. 

Võrreldavate tabelite koostamise järel hinnati Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli 

osakonna ning katastribüroode poolt väljastatud katastriüksuste andmete kontrollimise 

nõudekirjades esinenud puuduste vastavust antud ajahetkel kehtivale katastrimõõdistamise 

juhendile või korrale. 12. gruppi klassifitseeritud puuduseid hinnati antud perioodil kehtiva 

katastrimõõdistamise juhendis või korras välja toodud kategooriate alusel. Seega vaadati, 

kas nende puuduste põhjuseks on antud hetkel kehtiv katastriüksuste moodustamise 

õigusaktist tulenev nõue. 

Lisaks olid eelpool mainitud juhend ja korrad aluseks katastriüksuste plaanidel esinenud 

vormistuslike vigade leidmise allikaks. Nimetatud vormistuslikke vigu vaadati ja hinnati 

koos Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna ning katastribüroode poolt 

väljastatud katastriüksuste andmete kontrollimise nõudekirjades esinenud puudustega. 

Ühesõnaga katastriüksuste plaanidel esinenud vormistuslikud vead ning Maa-ameti 

nõudekirjades toodud mõõdistusvead ja puudused jagati neljaks erinevaks liigiks: 

1. katastriüksuse plaanide vormistus; 

2. probleemid piirimärkidega; 

3. mõõdistusvead piiriandmetes; 

4. protseduurilised probleemid. 

Nimetatud nelja probleemi alusel hinnatakse mõõdistamisvigade tekkimise põhjuseid ning 

vaadatakse koos kehtetute ja kehtiva katastrimõõdistamise juhendi ja kordadega. Seejärel 
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tabelite alusel koostati tekstiline võrdlus ning vajadusel kasutati analüüsi teostamiseks 

joonestusprogramme Bentley Powermap 2004 ning Bentley PowerCivil for Baltics V8i. 

Analüüsi põhjal selgunud informatsiooni kasutatakse, vaid uurimistöö eesmärgi 

saavutamiseks. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 
4.1 Maa-ameti nõudekirjades esinenud vead 

 

Järgnevalt arutletakse probleemide ning tähelepanekute üle, mis tekkisid analüüsi 

tulemusena. Läbi viidud uuringu alusel on võimalik teha mitmeid järeldusi, mis viitavad 

piiriprobleemide ning ühtlasi ka katastrimõõdistamise vigade tekkimisele. Autor püüab 

leida põhjuseid kontrollmõõdistamise andmete nõudekirjades esinenud vigadele. Tabelis 1 

on toodud nõudekirjades esinenud puudused protsentides.  

Andmete otsing Maa-ameti dokumendiregistrist oli aeganõudev, sest dokumendid 

salvestati ja avati ükshaaval. Otsinguvorm ei olnud kasutajasõbralik ning 

juurdepääsupiiranguga dokumentidele puudus dokumendiregistri avaliku vaate kaudu 

juurdepääs. Nende kohta oli avalikustatud ainult registreerimisandmed. Puudus võimalus 

teha korrapärane ja täpsem päring.  

 

Tabel 1. Katastriüksuste andmete kontrollimise nõudekirjades esinenud puudused  

Nr Maa-ameti nõudekirjades esinenud puudused Arv % Probleemi liik 
1 katastriüksuste plaanil olev situatsioon on vale 5 9 katastriüksuste plaanide 

vormistus 
2 piiripunktides oli piiriprotokollile mittevastav 

piirimärk 
17 30 probleemid 

piirimärkidega 
3 piirimärk ei vasta nõuetele 2 4 
4 dubleerivad piirimärgid 8 14 
5 piirile on jäetud piirimärk paigaldamata (piir ei ole 

looduses üheselt arusaadav) 
2 4 

6 piirimärk ei olnud maastikul leitav 29 51 
7 piirimärk on vastuolus naaberkatastriüksuste 

piirimärgi asukohaga (ei ole arvestatud 
naaberkatastriüksuste piiride või piirimärkidega ning  
naaberkatastriüksuste süsteemse nihkega) 

29 51 
 

mõõdistusvead 
piiriandmetes 
 

8 piirimärgid on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu 
suhtes lubamatu veaga 

42 74 

9 piiriandmed ei kajasta loodusliku objekti asukohta 
maastikul (piirimärgi paiknemine keset teed või 
kraavi asukoha erinevus tegelikkusest) 

21 37 

10 piiri on kirjeldatud maastikuobjektil, mida looduses 
enam ei eksisteeri 

1 2 

11 piirinaabrit ei ole kutsutud piiriprotokolli 
allkirjastamisele 

5 9 protseduurilised 
probleemid 

12 teostamata piiride kindlaksmääramise toiming 2 4 
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Nõudekirjades esinenud puudused klassifitseeriti 12 gruppi (Tabel 1). Kõige enam eksiti 

piirimärkide koordineerimisel geodeetilise põhivõrgu suhtes. Suurimaks veaks oli 36,34 m, 

tegemist oli piirikiviga, mille osas ei olnud läbi viidud piiride kindlaksmääramise 

toimingut. 51% on neid nõudekirju, kus oli välja toodud, et ei olnud arvestatud 

naaberkatastriüksuste piiri ning piirimärkide asukohaga. Seega piirnevate katastriüksuste 

piiri ja piirimärkide asukohad maastikul ei vastanud maakatastris registreeritud 

naaberkatastriüksuste algandmetele. 

Sarnaselt naaberkatastriüksuste piiriandmete probleemiga, ei olnud 29. korral piirimärk 

maastikul leitav. Piiriprotokollis kirjeldatud piiriandmetele ei olnud piirimärgid leitavad 

vastavas asukohas. 

Tabelis 1 esitatud puudused klassifitseeriti neljaks erinevaks probleemi liigiks. 

Katastriüksuste plaanide vormistuslik probleemi liik koosneb ühest kategooriast. 

Probleemid piirimärkidega koosneb viiest kategooriast, mõõdistusvead piiriandmetes 

koosneb neljast kategooriast ning protseduurilised probleemid koosnevad kahest 

kategooriast. Järgnevalt esitatakse erineval ajahetkel kehtinud katastrimõõdistamise 

juhendi ja kordade suurimad erinevused. Seejärel on toodud katastriüksuste plaanide 

analüüsimisel ning Maa-ameti nõudekirjades esinenud probleemide liigid. 

 

 

4.2 1994. a juhend ning 1999.a ja 2003.a katastrimõõdistamise kord 

 
1994. a kinnitas Maa-amet käskkirjaga nr 41 katastrimõõdistamise ajutise juhendi, mille 

korral tuli täita järgmisi tehnilisi nõudeid 3. ja 4. peatüki osas: 1983. a Eesti NSV 

Agrotööstuskoondise poolt kinnitatud Piiristamistööde juhend, milles käsitleti 

maakorraldustoimingut linnade ja alevite administratiivpiiride ning esmaste 

maakasutuspiiride märkimisel, kindlustamisel ja mõõdistamisel (maa looduses 

eraldamisel), samuti mõõdistatud territooriumide ja maatükkide määramisel 

(Piiristamistööde juhend 1984).  

Hiljem kehtestati Vabariigi Valitsuse 05.01.1999. a määrus nr 7 „Katastrimõõdistamise 

kord“. Nimetatud määrust hakati juba aasta pärast täiendama, täpsustusi ning muudatusi 

sisse viima, seega koostati mitmeid eelnõusid ning parandusettepanekuid, mille tulemusena 

kinnitati uus katastrimõõdistamise kord. 3.10.2003. a võeti vastu praegu kehtiv 
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„Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“ (KTKKK). 

Kehtiv katastrimõõdistamise kord reguleerib moodustatava katastriüksuse piiride 

tähistamist, määramist ja mõõdistamist, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist 

ning katastriüksuse kasutamise kitsenduste selgitamist (KTKKK § 1). 

Kuna nimetatud katastrimõõdistamise määrustel ja juhenditel on oluline roll 

katastriandmete kontrollimisel, siis Lisas 1 on toodud tabel nende muudatuste kohta. 

Nimetatud juhend ja korrad ei käsitle katastriüksuste moodustamist plaani- ja 

kaardimaterjali alusel. 

Lisas 1 on näha, et lähteülesannet maaüksuse piiride määramiseks ja piiride tähistamiseks 

maastikul ei väljastatud 1994. a juhendi kohaselt. 1999. a ja 2003. a oli see nõutud, kuid 

nende erinevus seisnes kehtivuse ajas. Kehtivas 2003. a korras lähteülesandele kehtivusaja 

kehtestamine on põhjendatud, kuna maakatastris sisalduvad andmed täienevad koguaeg 

(registreeritakse uusi katastriüksuseid), mistõttu lähteülesandega väljastatud andmed teatud 

aja jooksul vananevad. 

Maaüksuse piiride ja situatsiooni mõõdistamise peatükis on erinevus 1994. a juhendi osas, 

kui piirimärki ei ole võimalik loodusesse paigaldada. Viimati nimetatud juhendi kohaselt 

võib asetada piirimärgi eemale, sobivale kohale. Kuid 1999. a ja 2003. a kordade kohaselt 

võid jätta piirimärgi paigaldamata, kuid tuleb määrata punktide ristkoordinaadid ning 

kehtiva korra järgi tuleb võtta sidemed. Lisaks on oluline erinevus piirisihi rajamisel mil 

1994. a juhendi järgi lubati piiri asukoht tähistada puudele värvilaikude tegemisega. 

Kehtivas 2003. a korras on reguleeritud katastriüksuse piiri ning situatsiooni mõõdistamist 

ning nende mõõdistamisel saadavate andmete loetelu ning ka piiriandmete arvutus- ja 

esitustäpsust (Kranich, Vare s.a.). 1994. a juhendi järgi oli koordinaatide määramise täpsus 

0,1 m–0,4 m (olenevalt meetodist, maaüksuse asukohtast ja sihtotstarbest). 1999. a korra 

kohaselt ±0,10 m ja ±0,50 m. Kehtiva 2003. a korra järgi tagavad piiripunkti koordinaatide 

määramise täpsuse geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes tiheasustusega aladel ±0,10 m ja 

hajaasustusega aladel ±0,70 m. Seega varasemalt olid täpsus nõuded palju rangemad kui 

tänasel päeval. Sama võib öelda ka käigu lubatud suhtelise vea kohta. Lisaks üle 3 m laiuse 

kraavi või tee mõõdistamine, mil varasemalt oli kohustuslik mõõta mõlemad kaldad või 

teeääred, kuid nüüd võib mõõdistada vaid maaüksusepoolse kalda ning telgjoone 

koordinaadid määratakse arvutuslikult, arvestades vooluveekogu tegelikku laiust looduses 
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või katastri aluskaardil. Selle võrreldava näitaja kokkuvõtteks võib öelda, et maamõõtja töö 

on lihtsamaks muutunud. 

Lisas 1 nähtub, et suurim muudatus on, et iga maaüksuse kohta koostatakse eraldi  

katastriüksuse plaan. Kuid maa tagastamisel on jätkuvalt võimalus kanda ühele plaanile 

mitu katastriüksust, kui see on ettenähtud mõne teise õigustloova aktiga. Vastavalt 

õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punkt 563 kohaselt koostatakse üks 

ühine katastriüksuse toimik, kui kaasomandisse tagastatava katastriüksuse mõni 

kaasomanik on maa erastamise õigustatud subjekt. Seevastu ostueesõigusega erastamise 

korral seadusandluses ei ole konkreetset viidet mitme katastriüksuse kandmisest ühele 

plaanile või toimikusse. Sellele viitab maareformi seadus § 221 lg 2, mille kohaselt kinnistu 

võib koosneda elamualuse katastriüksusega vahetult külgnevatest katastriüksustest, kui 

nende vahel asub halduspiir või teisele isikule kuuluv tee, oja või jõgi, 

maaparandussüsteemi magistraalkraav või muude tehnovõrkude ja -rajatiste alune maa. 

Ning viimati nimetatud seaduse § 221 lg 22 kohaselt sihtotstarbelises kasutuses oleva 

loomakasvatushoone (hoonete kompleksi) juurde erastatav maa võib koosneda käesolevas 

lauses nimetatud hoone aluse katastriüksusega vahetult külgnevatest katastriüksustest, kui 

nende vahel asub halduspiir või teisele isikule kuuluv tee, oja või jõgi, 

maaparandussüsteemi magistraalkraav või muude tehnovõrkude ja -rajatiste alune maa.  

Samuti vajab märkimist katastriüksuste piiri tähistamine joonisel, varasemalt tuli see 

illumineerida punase värviga, kuid koopiate tegemisel ei pruukinud tulemus olla alati 

värviline, seega kehtiva 2003. a korra järgi tähistatakse piir 0,3 mm paksuse pideva 

joonega. Kollase värviga illumineeriti kitsendust põhjustavad objektid 1999. a korra 

kohaselt, kuid kehtiva 2003. a korra järgi kasutatakse vastavat leppemärki. 1994. a 

juhendis puudub info kitsendust põhjustavate objektide märkimise kohta.  

Uus osa kehtivas seaduses on katastrimõõdistamise kontrollimine, kui selgub, et katastris 

registreeritud katastriüksuse mõõdistamisel saadud andmed on vastuolus teiste katastris 

registreeritud või registreerimiseks esitatud katastriüksuste andmetega ja/või katastri 

kaartidel olevate andmetega. Sel juhul on mõõdistamise teostanud maamõõtjad 

katastripidaja nõudmisel kohustatud kontrollima tema poolt esitatud andmete õigsust 

(Ibid.) 
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Katastriüksuse toimiku koostamisel on olulisemaid muudatusi, et kehtiva 2003. a korra 

kohaselt korduvaid dokumente pole vaja toimikusse lisada, näiteks katastriüksuse 

jagamisel või liitmisel. Katastritoimiku koosseis on osaliselt jäänud samaks, eripäraks on 

vaid see, et uue korra kohaselt on lisatud sinna tähtkirja väljasaatmist tõendav dokument. 

Lisaks ei köideta enam toimikusse kohaliku omavalitsuse korraldust ja/või otsust 

maaüksuse moodustamise kohta ja/või maaomaniku avaldust katastriüksuse jagamise 

kohta, nagu see oli nõutud 1999. a korra kohaselt. 

Kokkuvõtteks kõigil kolmel erineval katastrimõõdistamist reguleerivatel kordadel on 

oluline roll katastriüksuste moodustamisel ning katastriandmete vigade tekkisel. Järgnevalt 

leitakse seosed Maa-ameti nõudekirjades esinenud puuduste alusel klassifitseeritud 

probleemidega. 

 

 

4.3 Katastriüksuste plaanide vormistus 

 
Antud töös hinnati 53 katastriüksuste plaani vormistuse kvaliteeti, mis moodustatud nii 

mõõdistamise kui ka plaani- ja kaardimaterjali alusel. Plaanid saadi Maa-ameti arhiivist. 

Analüüsiti 15 aerofotogeodeetilise mõõdistamisviisi teel, 7 kohalikus koordinaatide 

süsteemis mõõdistatud, 8 plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud, 8 suvalises 

koordinaatide süsteemis, 15 riiklikus koordinaatide süsteemis mõõdistatud katastriüksuse 

plaani (Lisa 3). Analüüsis esines ka katastriüksuse plaan, millel oli esitatud nii 

aerofotogeodeetilise mõõdistamisviisi teel, kui ka suvalises süsteemis mõõdistatud 

katastriüksused. Lisaks oli välja toodud katastriüksuste plaanide vormistuslikud vead Maa-

ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna poolt väljastatud nõudekirjades, mis on 

esitatud Lisas 2. Viimati nimetatud vormistuslikud vead on välja toodud koos 

mõõdistamisvigade esinemisega. 

Tabelis 2 on esitatud katastriüksuste plaanidel esinenud puudused, mis tähendab, et on 

eksitud antud perioodil kehtiva katastrimõõdistamise juhendi või korra vastu. Lisas 3 on 

toodud kontrollitud katastriüksuste plaanide andmed koos detailsete märkustega, mis leiti 

analüüsi käigus. Tabelist 2 nähtub, et kõikide katastriüksuse moodustamise viiside korral 

on eksitud situatsiooni vormistamisel. Olulisteks vigadeks on koordinaatristide väärtuste 

puudumine. Kuna direktsiooninurkade esitamine oli lubatud vastava seadusega, siis see 
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puuduseks ei olnud. Samuti ei saanud lugeda veaks põhja-lõuna noole puudumist, kuna 

1994. a juhendi kohaselt see ei olnud nõutud. 

 

Tabel 2. Katastriüksuste plaanidel esinenud vormistuslikud puudused 

Jrk 
nr 

Puudused 
KÜ moodustamise viisid 

Aerofoto- 
geodeetiline 

Suvaline 
süsteem 

Kohalik 
süsteem 

PLAK L-EST 

1 koordinaatristide väärtused 
puuduvad 

- 1 1 - 0 

2 põhja-lõuna nool puudub - - - - 0 
3 puudub selgitus 

mõõdistusviisi kohta 
0 2 0 2 0 

4 ebaselged andmed 
mõõdistaja/koostaja kohta 

1 0 1 0 1 

5 situatsiooni vormistamine 
(sh kitsenduste tähistamine, 
naabrisuunad) 

2 1 1 0 5 

6 aluskaardi nr puudub 1 0 0 0 0 
7 piiriandmete tabel 0 0 0 - 1 
8 eksplikatsiooni tabel 1 3 0 0 0 
KOKKU analüüsiti: 
15 aerofotogeodeetilisel mõõdistamisviisil moodustatud katastriüksused (mõõdistamisperiood 
on 1994-1999) 
7 kohalikus süsteemis mõõdistatud (mõõdistamisperiood on 1995-1998) 
8 plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud (mõõdistamisperiood 1993-2004) 
8 suvalises koordinaatide süsteemis mõõdistatud (mõõdistamisperiood 1996-2000) 
15 riiklikus koordinaatide süsteemis mõõdistatud (mõõdistamisperiood 1997-2002) 
 

Lisas 3 esitatud tabelis aerofotogeodeetilisel mõõdistamisviisi teel moodustatud ning 

kohalikus süsteemis mõõdistatud katastriüksuste plaanide mõõdistamisaeg oli               

1994 – 1999. a. Sel perioodil kehtis Eesti Maa-ameti 01. juuli 1994. a käskkirjaga nr 41 

kinnitatud katastrimõõdistamise ajutine juhend ning 1983. a Eesti NSV 

Agrotööstuskoondise poolt kinnitatud Piiristamistööde juhend.  

Nimetatud juhendite kohaselt aerofotogeodeetilise mõõdistamisviisi teel moodustatud 

katastriüksuste plaanidel ei pidanud olema koordinaatriste ega nende väärtuseid. 

Eksplikatsioonis esitati kitsenduste arvutus. Plaanile ei märgitud looduses tähistamata 

piiripunkte. Varasemalt registreeritud naaberkatastriüksused ning kaitsetsoonid tähistati 

eraldi värvitooniga (näiteks sinine) (Lisa 1). Plaani päises esitati õiguslik alus ja 

sihtotstarve. Kõlvikuline jaotus erineb kehtivast 2003. a korrast: vee all on eraldi toodud 

kraavid, kanalid, kunstlikud veekogud, jõed, ojad, järved. Eraldi kõlvikuna esines soo, 

võsa-põõsastik, viljapuu-marjaaed. Lisaks mõõdistajale oli plaanile alla kirjutanud tõestaja 
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ettevõttest. Piiritoru, piirikivi, piiriposti jaoks oli eraldi leppemärk. Lahusmaatükid olid 

koondatud ühele plaanile, mis oli vastaval perioodil kehtinud juhendi kohaselt lubatud. 

Lisa 3 toodud tabelis on näha, et esineb elementaarseid vormistuslikke vigu. Plaani 

koostamise aega ei ole märgitud. Mitmel plaanil pole märgitud teekatte tähistust ja laiust, 

kuid see polnud ka nõutud antud perioodil kehtiva juhendiga, seega ei saa puuduseks 

lugeda. Omapäraks on alusplaani numbri märkimine plaani vasakusse äärde, raamjoone 

taha. Ühtlasi on mitmed plaanid koostatud käsitsi. Puudu on tõestaja allkiri, 

mõõdistamislitsents ei ole tuvastatav. Põhja-lõuna nool on puudu, kuid seda ei ole üheselt 

1994. a juhendi kohaselt nõutud. Esines puuduseid leppemärkide seletuses, kuid viimati 

nimetatud juhendi kohaselt ei olnud plaanile kantavate leppemärkide täpne loetelu toodud, 

mistõttu on kantud leppemärgid vastavalt oma äranägemisele (välja arvatud piirimärkide 

tähised 1994. a juhendi p 60). Puuduseks ei ole kahe erineva mõõtkava ning 

mõõdistussüsteemi kasutamine ühel plaanil, kuna vastava juhendi kohaselt see ei olnud 

keelatud. Naabri piirisuundade puudumine ka 1994. a juhendi kohaselt ei ole viga. Mitmel 

plaanil on lisaks direktsiooninurkadele esitatud ka sisenurgad. Juhendi punkt 61 alapunkt 5 

kohaselt plaanil pidi olema direktsiooninurk, kuid vale ei olnud esitada need koos 

sisenurkadega. Ühtlasi ei olnud tähistamata piiripunktide plaanile kandmine 1999. a 

juhendi kohaselt täpselt reguleeritud, seetõttu osadel plaanidel on tähistamata piiripunktid 

ning osadel mitte. Mõnel plaanil on antud tähistamata piiripunktide kaugused tähistatud 

piirimärkidest. Lisaks on märkusena plaanil toodud, et plaanil näidatud maaüksuse piir on 

looduses määratav kinnistusraamatuseaduse § 36 lg 2 alusel, mille kohaselt alalisi 

piirimärke ei nõuta, kui piir on ilma nendeta plaanil ja looduses täpselt määratav.  

Kohalikus koordinaatide süsteemis mõõdistatud katastriüksuste plaanidel on 

koordinaattabelis esitatud piirimärgivormid, mis oli nõutud 1994. a juhendi kohaselt.  

1999. a korra kohaselt piirimärgi vorme plaani piiriandmete tabelisse enam ei nõutud. 

Tallinna kohalikus süsteemis moodustatud plaanidel on kasutatud 1:500 planzetti, seega on 

jäetud plaanile ka kõrgused, mis katastriüksuse plaanil on ebavajalikud. Ühtlasi on 

situatsiooni rohkem väljaspool maaüksust. Plaani nimetuseks on krundi plaan. 

Plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksuste plaanide mõõdistusperiood on 

1993 – 2004. a (Lisa 3). Varasematel plaanidel on esitatud joonepikkused ning pindala 

arvutus. Vigu esines võrreldes mõõdistuse teel moodustatud katastriüksuste plaanidega 
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vähem. Näiteks on kasutatud 1:10000 põhikaarti, kuid plaanil on esitatud see ebaselgelt ja 

puudulikult. 

Suvalises koordinaatide süsteemis moodustatud katastriüksuste plaanide mõõdistusperiood 

on 1996 – 2000. a (Lisa 3). Plaanidel on esitatud nii sise- kui ka direktsiooninurgad. 

Mõõdistamissüsteem on märgitud valesti. Koordinaatristide väärtused puuduvad. Lisas 3 

toodud 1997. a moodustatud katastriüksuse plaani eksplikatsioonis pole esitatud 

katastriüksuse nimetust, kuid 1994. a juhendi lisas toodud näite kohaselt on olemas selleks 

vastav lahter, mis peab sisaldama nime. Seega pean seda veaks.  

Riiklikus koordinaatide süsteemis moodustatud katastriüksuste plaanide mõõdistusperiood  

on 1997 – 2002 (Lisa 3). Lisaks sisenurkadele on plaanil ka direktsiooninurgad. 

Täiendavate andmete esitamine ei ole puudus. Kuid esines katastriüksuse plaan, mis ei ole 

puhas, plaanil olevaid piirimärke läbivad mitmed situatsiooni elemendid, mis raskendavad 

piirikulgemise arusaadavust. Leppemärkides ei ole välja toodud, kuidas on plaanil esitatud 

tähistamata piiripunktide numbrid. Kuigi 1999. a korras ei ole täpselt välja toodud, millised 

leppemärgid tuleb kindlasti katastriüksuste plaani leppemärkide seletusse kanda. Seega 

leppemärkide seletust ei saa puuduseks pidada. Naabrisuunad on mittemõistetavad. Plaanilt 

ei loe välja, millisele ettevõttele mõõdistamislitsents kuulub. Plaanil on kasutatud kahte 

erinevat koordinaatide süsteemi, mille kohta on olemas vastav märkus. 

Erineval viisil moodustatud katastriüksuste plaanide vormistuslike vigade hindamisel 

leidus mitmeid erinevaid vormistuslikke vigu (Lisa 3). Need on lohakuse vead ning vead, 

mis tingitud erineval perioodil kehtinud seadusandlusest. Võib eeldada, et maareformi 

algusaastatel laekus katastribüroodele palju toimikuid ning lihtsamaid vormistusvigu ei 

arvestatud. See tulenes sellest, et kuni kehtiva KTKKKni ei olnud täpseid vormistuslikke 

nõudeid paika pandud. Tehnika arenedes, maareformi lõppemisega ning katastribüroode 

töömahu vähenemisega, riikliku koordinaatide süsteemi kehtestamisega, neid vigu 

katastriüksuste plaanidel ei esine. 

Kuna puudus terviklik vorm, siis plaanide lugemist raskendab halvasti loetav käekiri ning 

vajalike andmete paigutus, mida peab plaanil otsima. Kompaktne info ei ole koondatud 

kokku, vaid paikneb plaanil laiali. Sama saab öelda ka leppemärkide seletuse kohta. Seega 

enne 2003. a moodustatud plaanidel puudub ühtne mõistete kasutamine. Näiteks 

aerofotogeodeetilisel teel moodustatud plaanidel on plaani pealkirjaks maaüksuse plaan, 
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mis pole korrektne, kuna vastavalt maakatastriseaduse § 2 lg 8 nimetatakse maaüksuseks 

maa või veeala piiritletud osa. Seega kui üksus on katastris registreeritud, on tegemist 

katastriüksusega. Teatavasti kasutavad mõistet maaüksus maamõõtjad kastastriüksuse 

moodustamise hetkel. 1994. a vastu võetud maakatastriseadusega ei tohiks esineda 

sobimatute mõistete kasutamist edasistel katastriüksuse moodustamise toimikutes 

esinevates materjalides. 

Lisas 3 esitatud katastriüksuste plaanid juhtusid olema väheste vormistuslike vigadega, 

kuid need siiski olid vead. Võimalik, et vead, mis ei takistanud katastris registreerimist, ei 

olnud tagasisaatmise põhjuseks ning suuremad vead lasti ära parandada enne 

maaregistrisse kandmist. Kahtlemata leidub vormistuslikke vigu ka kehtiva KTKKK 

kohaselt moodustatud katastriüksuste plaanidel, kuid seoses senisest täpsemate 

vormistuslike nõuete sätestamisega esineb vigu kindlasti oluliselt vähem. Ühtlasi ka 

maamõõtjad õpivad oma vigadest, muutuvad üha osavamaks ning tänu sellele eksitakse 

kehtiva KTKKK vastu vähem. Edaspidi tuleks analüüsida piiriprotokolle ning nende 

vastavust plaanidele. 

Mitte kõik maamõõtjad ei oma töö edukaks tegemiseks vajalikke oskusi, teadmisi ja ehk 

kompetentsusnõudeid. Näiteks välitöö käigus ei määrata piirimärgi koordinaate sellest 

kohast, kus viimane puutub kokku maaga, vaid koordineeritakse mittevertikaalse 

piirimärgi ülemisest otsast. Tihtipeale ei tunta sellist mõistet nagu mõõtkava täpsus. Ei 

mõisteta, kui katastriüksus on moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel 1:10000 

kaardil, mil piiripunkt tähistatakse maastikul kuni 20m täpsusega hajaasustuses (plaani- või 

kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord 1994, p 4). See tähendab, et 

situatsioonielemendi täpsus peab olema 2 mm ehk vastavalt mõõtkavale on see 20 m 

looduses. Maakatastriseaduse § 20 lg 12 kohaselt on katastripidajal õigus määrata 

katastriüksuse registreerimiseks lubatud vea suurus tulenevalt katastri aluskaardist, kuid 

viga ei või olla suurem kui 50 meetrit katastri aluskaardi situatsioonist põhivõrgu suhtes, 

kusjuures looduses piirimärkidega tähistatud piiri ei muudeta. Seega võib erinevus 

olenevalt situatsioonist olla kuni 50 m. Näiteks keset metsa võib plaani- ja kaardimaterjali 

alusel moodustatud katastriüksus olla oma algsest asukohast kuni 50 m erinev, sest 

sidusobjektid metsas puuduvad. Või katastriüksuse paiknemine tee ääres, kuna teisele 

poole teed minna ei saa, siis on oluline kaardistustäpsus 20 m ehk tee võib olla kaardil 

nihkes kuni 20 m. 
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Katastriüksuste plaanide vormistuslikke vigu esines ka Maa-ameti katastrimõõdistamise    

ja –kontrolli osakonna poolt väljastatud nõudekirjades. Lisas 2 on esitatud 2013. a 

väljastatud nõudekirjad, millede mõõdistusperioodiks on 1995–1999. a, 2004–2005. a, 

2007 – 2010. a ning 2012 – 2013. a. 2014. a väljastatud nõudekirjades oli 

mõõdistusperioodiks 2000. a, 2002. a, 2004 – 2014. a. Seega tuleb esimeste nimetatud 

nõudekirjade korral koos vaadata nii 1994. a katastrimõõdistamise ajutist juhendit, kui ka 

1999. a ja 2003. a katastrimõõdistamise korda. 2014. a väljastatud nõudekirjade osas tuleb 

vaadata kahte viimast katastrimõõdistamise korda. 

Tulemustes selgus, et piiriandmed ei kajasta loodusliku objekti asukohta maastikul    

(Tabel 1). Plaanile oli kandmata piirdeaiad, piiril olevad kaevud, kõrvalhooned. Kraavi 

telje andmed ei kajasta kraavi asukohta maastikul ning teemaa serva andmed ei kajasta 

teemaa serva asukohta maastikul. Katastriüksuste plaanil kujutatud situatsioon ei 

kajastanud  looduses olevat situatsiooni. Plaanidel olev kraavi laius ei vastanud tegelikule 

kraavi laiusele maastikul. Ühtlasi eksiti KTKKK § 9 lg 3 vastu, mille kohaselt, piirimärgid 

paigaldatakse maastikuobjektidel kulgevate piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse. 

Lisas 2 on toodud, et katastriüksuste plaani päises esitatud katastriüksuse nimi oli vigane. 

Samuti näiteks jõe nimi oli valesti kirjutatud. Toimikusse lisatud tähtkirja kviitungil 

saatmiskuupäev ei ühtinud piiriprotokolli märgitud tähtkirja saatmise kuupäevaga. 

Toimikust puudusid korrektsed mõõdistusandmed. Seletuskiri, mõõdistamisskeem ja 

väliandmed olid omavahel vastuolus. Katastriüksuse moodustamise toimikusse lisatud 

teodoliitkäigu arvutus oli mõne muu katastriüksuse kohta. Väliandmetes esitatud 

joonepikkuste ja nurkade järgi arvutades saadud koordinaadid erinesid väliandmetes 

esitatud koordinaatidest. Osa mõõdistamisandmetest oli toimikust puudu. Esitatud 

väliandmete järgi oli mõõdistatud jõetelge ainult osaliselt, mitte kogu katastriüksuse 

ulatuses. Katastriüksuse kuju vastas kontrollitud piiripunktide osas algdokumentidele, kuid 

piirimärgid ei olnud transformeeritud koordinaatidega vastavuses. 

Võrreldes 1994. a ajutist katastrimõõdistamise juhendit, 1999. a ning 2003. a korda, siis 

oluliseks erinevuseks on, et esimese juhendi kohaselt maaüksuse piirid nummerdatakse 

üldjuhul päripäevases järjekorras, kasutades ühtset numeratsiooni ka eraldi asetsevate 

maatükkide osas (Lisa 1). Enamus analüüsis osalenud katastriüksuste plaanidel ei ole see 

nõue täidetud. Ühtne numeratsioon puudub, kuna eeldatavasti on katastriüksuste plaani 
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valmimise järel piiri muudetud ning lisatud piiripunkte piirijoonele, seega on ühtne 

numeratsioon ära kadunud.  

Nii nagu katastriüksuste plaanidel teeb maamõõtja vormistuslike vigu, võib vigu teha ka 

Maa-amet, seda just Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakonna poolt 

väljastatud nõudekirjade osas, mis tuleb alati üle kontrollida või esitada vastuväited, sest ka 

Maa-amet eksib. Näiteks Maa-ameti nõudekirjade analüüsimisel esines nõue, mille korral 

mõõdistusandmete töötlemisel tekkisid eksitused Maa-ameti poolt, kus lõike arvutamisel 

joonepikkused läksid vahetusse. 

Kõigele eelpool esitatule juhtis Maa-amet tähelepanu, et katastriüksuse plaani 

leppemärkide seletuses tuleb kasutada mõistet „kitsendust põhjustavad objektid“, mitte 

„kitsendused“ (KTKKK § 18 lg 5). Katastriüksuse plaani leppemärkide seletuses tuleb 

märkida maastikul tähistatud piiripunkt (piirimärk), mitte piiripunkt                        

(KTKKK § 18 lg 1 p 4). Eestis kasutatava tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemi täpne 

nimetus on  L-EST97, plaanil oli märgitud L-Est 97. Soovitati edaspidi olemasoleva 

katastriüksuse piiriandmete täpsustamiseks teostatava kontrollmõõdistamise toimikut 

nimetada katastriüksuse kontrollmõõdistamise toimikuks. Piiriprotokollis soovitati 

edaspidi kasutada väljendit: „kinnitan piiriprotokolli allakirjutamise juures viibinud isikute 

ja piiriprotokollile alla kirjutanud isikute isikusamasust“ (KTKKK § 22 lg 9). 

Analüüsis osalenud 53e katastriüksuste plaanidel, kui ka nõudekirjades välja toodud 

katastriüksuste plaanide vormistuslikud vead viitavad, et tegemist on lihtsate ning 

elementaarsete plaani koostamise vigadega. Seega pole arvestatud vastaval ajaperioodil 

kehtinud katastrimõõdistamise juhendi või korraga. Võib eeldada, et selliste katastriüksuste 

plaani vormistuslike vigade põhjuseks võib olla viimati nimetatud juhendi ja kordade 

muutumine. Varasemalt ei peetud nendest vormistuslikest nõuetest rangelt kinni, kuid 

tänapäeval on need kohustuslikud seadusest tulenevad nõuded. See nähtub Lisas 1 esitatud 

tabelis võrreldava näitaja, katastriüksuste plaani osas. 1994. a juhendis ei ole täpseid 

nõudeid katastriüksuste plaani koostamise kohta, kui seda on 1999. a ja 2003. a kordades. 

Sellest tulenevalt esines enne 1999. a koostatud katastriüksuste plaanidel ebaühtlust ning 

elementaarsed plaani koostamise nõuded ei olnud kõik täidetud. 1994. a juhendis ei ole 

konkreetselt öeldud, et katastriüksuste plaanil esitatakse põhja-lõuna suund, 

koordinaatvõrgustiku ristid koos andmetega. Ühtlasi eksitakse jätkuvalt 2003. a korra 
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vastu, mistõttu esineb valede mõistete kasutamist. Viimase osas on tegemist Vabariigi 

Valitsuse määrusega, mida tuleb rangelt ja hoolikalt jälgida ja kinni pidada. 

Kokkuvõtteks võib eeldada, et katastriüksuste plaanidel esinevad vormistuslikud vead ei 

viita piiriprobleemide tekke põhjustele, vaid pigem vigadele katastriandmetes. Hinnangu 

andmiseks tuleb läbi töötada ka piiriprotokollid ja muud mõõdistamise materjalid (abrissid, 

piirimärkide sidumise joonised) ehk siis komplektselt kõik katastriüksuse materjalid. 

Vajadusel tuleb kaasata asendiplaanid, mille järgi maamõõtjal oli kohustus (või plaani- ja 

kaardimaterjali korral vormistaja) piirid määrata. Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –

kontrolli osakond saadab nõudekirju siiski mõõdistusvigade, mitte katastriüksuste plaanide 

vormistuslike vigade tõttu.  

 

 

4.4 Probleemid piirimärkidega 

 
29% nõudekirjades oli välja toodud, et piiripunktides oli piiriprotokollile mittevastav 

piirimärk, piirimärke looduses enam ei eksisteerinud või olid hävinenud (Tabel 1).  Ühtlasi 

esines dubleerivaid piirimärke. Lisas 2 esitatud nõudekirjades on näha, et maastikul ei 

olnud leitavad jagamise joonel asetsevad piirimärgid ning seda ka viimastel aastatel 

moodustatud katastriüksuste kohta. Antud analüüsi tulemusena võib eeldada, et maamõõtja 

ei selgita välja varem paigaldatud piirimärkide olukordi. Põhjuseks võib olla liigne lisatöö 

(ajakulu), sest vastavalt õigusaktidele hävinenud piirimärkide korral, peab maamõõtja 

tähitud kirjaga informeerima katastriüksuse omanikku ning tuleb kooskõlastatult 

asjassepuutuvate maaomanikega piirimärgid korrastada või taastada (KTKKK § 7 lg 2). 

Tähitud kirjade saatmine omanikele ning naaberkatastriüksuste omanikele on 

maamõõtjatele tülikas ning aeganõudev, sellisest formaalsusest üritatakse mööda minna 

või seda nõuet eirata. Seega pole kutsutud kohale piirinaabrit, ei ole teavitatud puudutatud 

isikuid, mil tuleb lähtuda KTKKK § 21 lg 4 sätestatud tähtkirja ja kümne päeva nõudest. 

56st analüüsitud nõudekirjadest selgus, et piirimärkide kaugus tee teljest ei vastanud 

piiriprotokolli kirjeldusele (Lisa 2). Tekib küsimus, kas teemaa äärde tuleks paigaldada 

torusid, kuna talvel lumekoristuse käigus ei suuda keegi nende säilimist garanteerida. 

Teiseks, kas põllumaadele märgitud piirimärke looduses on ikka vaja ning kas nende 

taastamist on vaja maamõõtjatelt nõuda kontrollmõõdistamise käigus. Võibolla piisaks 

koordinaatidest, kuna tänapäeval on maamõõdutehnika väga heal tasemel, et piirimärkide 
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asukohti vajadusel kindlaks määrata. Probleemiks on, et katastriüksuste plaanil esitatud 

piiriandmed ei kajasta looduses tee serva, mistõttu ka piiriandmed ei ole kooskõlas 

piiriprotokolliga.  

Puudus piirimärkide nõuetekohane paigaldamine loogilistesse asukohtadesse, vajadusel 

arvestades naaberkatastriüksuse piiriandmetega. Piirimärkide asukoht maastikul oli Maa-

ameti hinnangul ebaloogiline (Lisa 2). Näiteks jäeti piirimärk paigaldamata kraavi telje 

pikendusele kraavi pervele. Piirimärgid paigaldatakse piiri käänupunktidesse ja 

maastikuobjektidel kulgevate piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse (KTKKK § 9 lg 3). 

Tulemustest on näha, et piiride ja piirimärkide taastamisel ei juhinduta AÕS § 128 ja 129 

ning MaakorS § 15 sätestatust. Maamõõtjad ei taasta piirimärke mitte piiriprotokolli, 

katastriüksuste plaani ja varasematel mõõdistamistel saadud andmete alusel, vaid katastri 

piirikihi järgi. Sellest tulenevalt taastatakse valesti või piirimärgid dubleeritakse. Taaskord, 

et aega kokku hoida ja mitte välitöid teha, jätavad maamõõtjad enamus piirimärke 

taastamata või siis ei korrasta nõuetele mittevastavaid piirimärke. Võib järeldada, et siingi 

on eesmärk katastriüksuse toimik kiiresti katastrile edastada võimalikult väikese töö- ning 

ajamahuga. 

Antud töö põhjal võib teha järelduse, et maaomanikud ise ka põhjustavad piiriprobleeme, 

kuna nad ei ole teadlikud oma katastriüksuse piiridest, ei tunne huvi piirimärkide asukoha 

märgistamise ega hävinenud piirimärkide taastamise vastu. Rohkem huvituvad 

maaomanikud pindalast, kui katastriüksuse piiri asukohast maastikul või siis huvi piiri 

asukoha kohta tekib siis, kui on juba liiga hilja, kas siis hilisema kasutamise ajal või uue 

piirinaabri ilmumisel. Siinkohal on vajalik just teada oma piiride asukohti maastikul 

katastriüksuse moodustamise ajal. Paljud kinnisasja omanikud ei ole teadlikud, et peavad 

tagama piirimärgistuse säilimise, et ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada (AÕS § 

128 lg 2). Tänapäeval mitmed maaomanikud ning naaberkatastriüksuste omanikud 

muudavad piirimärkide asukohti, sest nende teadmised piiridest maastikul erinevad 

katastriüksuse plaanil kujutatud piiridest. Ühesõnaga maaomanikud kergekäeliselt 

teisaldavad piirimärke. Varasemalt oli piirimärkide rikkumine, hävitamine ja omavoliline 

teisaldamine reguleeritud karistusseadustikus § 371, kuid alates 18.01.2016. a reguleerib 

seda ruumiandmete seadus § 79, milles sätestatakse väärteokorras karistatava teo kirjeldus 

ning kus sätestatakse ka juriidilise isiku vastutus. 
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Võrreldes 1994. a ajutise juhendiga on tänane katastrimõõdistamise kord muutunud.    

Lisas 1 on näha, et 1994. a juhendi kohaselt piiri asukoht oli  lubatud tähistada puudele 

värvilaikude tegemisega, kui omanik ei soovinud piirisihte rajada. Nimetatud korral on 

oluline osa piiride taastamisel ning piirimärgi asukoha kindlaks tegemisel puittaimestikuga 

kaetud alal. Võimalik, et enne 1999. a korda moodustatud katastriüksustel piirimärgid ei 

ole looduses leitavad. Näiteks 1994. a juhendi kohaselt linnalistes asulates, kus piirimärgi 

asukoht ühtis kapitaalse ehitise või rajatise betoonist või kivist nurga või tsentriga, loeti 

piiripunktiks vastav nurk või tsenter ning piirimärke ei asetatud, vaid piir mõõdistati 

magistraaljoonte (-käigu) abil või muul viisil. 1999. a ja 2003. a kordades on piirimärgiks 

ainult kapitaalse ehitise nurk või tsenter, mitte rajatise betoonist või kivist nurk või tsenter 

(Lisa 1). Lisaks 1994. a juhendi kohaselt võis maaüksuse piiri märkida ühele poole 

teeserva. Siinkohal tekib küsimus, mis tähendab üldjuhul ühele poole tee serva, seega seda 

võib mõista erinevalt, mistõttu piiride kindlaks tegemisel ning taastamisel on sellel oluline 

osa. See võib olla põhjuseks, miks teemaa serva andmed ei kajasta teemaa serva. 

Kuid vastavalt Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995. a määrus nr 37 “Riigi maakatastri 

pidamise kord” punkt 36 sätestab katastripidaja õiguse nõuda kande tegemiseks esitatud 

dokumentide kohta täpsustavaid andmeid. Samuti Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a 

määrus nr 264 “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise 

kord” § 31 sätestab katastrimõõdistamise kontrollimise kohustuse ja tingimused 

maamõõtja poolt. Probleemiks on, maamõõtja ei saa ega suuda valvata igat piirimärki, 

mida ta on aastate jooksul töökäigus paigaldanud. Maamõõtjatel ei ole võimalik käia igal 

aastal kontrollimas enda mõõdistatud maaüksuseid. Siinkohal on autor arvamusel, et 

nimetatud õigusaktide punktid vajavad täpsustamist ning tuleks üle vaadata.  

Niisiis piirimärkide valesti taastamine on tingitud ka asjaolust, et maaomanikud tunnevad 

vähe huvi piirimärkide paigaldamise ja säilitamise vastu. Piirimärgid on sageli looduses 

halvasti või puudulikult tähistatud ning mittetuvastatavad. Piirimärgid tuleks ümbritseda 

kupitsaga, sest siis on piirimärkide hävimise puhul neid lihtsam taastada.  
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4.5 Mõõdistusvead piiriandmetes 

 
Ajavahemikul 2013 – 2014. a Maa-ameti poolt väljastatud nõudekirjadest selgus, et 

enamus nende sisuks oli piirimärkide koordineerimine lubamatu veaga geodeetilise 

põhivõrgu suhtes (Tabel 1). Tabelist 1 selgub, et viimati nimetatud viga esines 73% 

analüüsitud nõudekirjadest. Või siis olid koordineeritud nõutava piiripealse täpsusega. 

51% uuritud nõudekirjadest ei olnud piirimärgid maastikul leitavad ning olid vastuolus 

naaberkatastriüksuse piirimärgi asukohaga (Tabel 1). Seega ei ole arvestatud 

naaberkatastriüksuse piiridega ega süsteemse nihkega. Näiteks piirimärkide asukohad ei 

vastanud tiheasustusalal nõutava täpsuse ulatuses Tallinna kohaliku koordinaatide 

süsteemist L-EST süsteemi transformeeritud koordinaatidele. Eeltoodut arvestades on 

kahtlus, et teadlikult on esitatud maakatastris registreerimiseks valeandmeid, sobitades 

osaliselt piiripunktide koordinaadid varasematel mõõdistamistel määratud valede 

koordinaatidega.Mõõdistusvigade allikateks on väga erineva täpsusega katastriüksuste 

moodustamise viisid alates 1992. a. Maareformi käigus on kasutatud erinevaid 

moodustamise viise, mille täpsused on väga erinevad. Moodustatud on plaani- ja 

kaardimaterjali alusel. Mõõdistamised on teostatud aerofotogeodeetilisel meetodil või 

suvalises ja kohalikus koordinaatide süsteemis ning riiklikus ristkoordinaatide L-EST97 

süsteemis. Seega erinevates mõõdistussüsteemidest on tingitud vastuolulised piiriandmed. 

Lisaks on aegade jooksul väga palju muutunud katastrimõõdistamisel kasutatav tehnika.  

Kindlasti tekitas maamõõtjatele piirimärkide ja piiri taastamisel segadust, et varasematel, 

enne 1999. a katastrimõõdistamise korda koostatud katastriüksuste plaanidel esitati 

piirisuundade direktsiooninurgad, kuid teistel piiripunktide vahelised sisenurgad. Vastavalt 

kehtivale katastrimõõdistamise korrale esitatakse katastriüksuse plaanil sisenurgad, mitte 

direktsiooninurgad. 

Analüüsi tulemustest võib teha järelduse, et piiriprobleemide tekkepõhjusteks on peamiselt 

maamõõtja poolt tehtud mõõdistusvead. Piiriprobleemid tekivad sagedasti, kui maamõõtjal 

enne tööde alustamist on tegemata eeltööd, milleks on asendiplaaniga tutvumine ning selle 

järgimine, mille käigus ei arvestata varem moodustatud naaberkatastriüksuste 

piiriandmetega või piiripunktidega maastikul. Jäetakse tutvumata andmetega piirnevate 

maaüksuste mõõdistamiseks väljastatud lähteülesannete kohta (KTKKK § 4 lg 3). Seetõttu 

erinevad maamõõtjad naaberkatastriüksuste üheaegsel mõõdistamisel tähistavad piiri 
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erinevalt. Lisaks ei tehta kindlaks enne maaüksuse piiride tähistamist ja välitööd, 

halduspiiride asukohta, kitsendust põhjustavate objektide olemasolu, maaüksuste kui ka 

piirnevate katastriüksuste piiripunktide asukohti (KTKKK § 5 lg 1).  

37% analüüsitud nõudekirjadest selgus, et piiriandmed ei kajasta loodusliku objekti 

asukohta maastikul (Tabel 1). See viitab sellele, et aega ja kulusid kokku hoida, sageli 

maamõõtjad ei teosta piisavas mahus välitöid, vaid määratakse piiriandmed aluskaardilt 

(näiteks teemaa ääres või jõe teljel kulgev piir). Selliselt toimiti 2000.ndate aastate alguses 

palju, et hoida aega kokku. Ühtlasi oli sellisel viisil võimalik koostada katastriüksuse 

toimik väga kiiresti ilma välitööd  tegemata. Katastriandmete kontrollimise nõudekirjadest 

selgub, et on eksitud, kui piiriks on olnud loodus- või maastikuobjekt, mille asukoht on 

olnud aluskaardil vale või aluskaardil või piirikirjelduses olnud objekti looduses enam ei 

eksisteeri. Samuti on piir määratud valesti, näiteks kui piir on määratud kulgema ekslikult 

läbi hoonete või rajatiste (Staškevitš 2015). Maamõõtjad soovivad katastrimõõdistamise 

toimiku kiiresti ilma vigadeta katastribüroole esitada ning piiri asukoht maastikul jäetakse 

kindlaks tegemata, mille tulemusena andmed kaardil ja maastikul on erinevad. Lisaks piiri 

mõõtmisel ei mõõdeta piisava tihedusega punkte.  

Lisas 2 toodud tabelis on mitmed puudused seoses teemaa serva kaugusega. Plaanil olevate 

piiripunktide piiriandmed ei kajasta teemaa serva asukohta maastikul. Erinevused on      

1,2 m – 9 m. Kuna teemaa laius on muutuv suurus, siis 1,2 – 9 m erinevus on teemaa 

tunnetuse küsimus. Teemaa kaugused tee teljest on muutuv suurus. Maamõõtjatelt 

nõutakse katastriüksuse mõõdistamise kontrollimist (teemaa mõõdistamine), kuna 

katastribüroode töötajad saavad teise tulemuse arvutiga töötades. Autor teeb ettepaneku, et 

puhvertsoon võiks olla 1 m – 1,5 m, kuna teemaa laius muutub remondi ning lume 

lükkamise tulemusena. Siinkohal peaksid Maa-amet ning Maanteeamet tihedamat 

koostööd tegema ning dialoogi pidama.  

Viimati nimetatud tõsiasi viitab sellele, et sageli arvutiga töötavate ametnike ning looduses 

välitöid teostava maamõõtja nägemused ning arusaamad ei lähe kokku. Siinkohal tuleb aru 

saada, et katastribüroo töötajad lähtuvad oma töös eelkõige õigusaktidest, mida sageli 

maamõõtjad ei mõista. Tulemuseks on konfliktid katastribüroo töötajate ning maamõõtjate 

vahel, ühelt poolt maamõõtja, kes viibib reaalselt looduses kohapeal objektil ning teiselt 

poolt katastribüroo töötaja, kes näeb asja teistmoodi töödeldes andmeid arvutis.  
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Töö tulemustest selgus, et mitmed nõudekirjades välja toodud vead avastati 

naaberkatastriüksuse jagamise tulemusena (Lisa 2). Kuid teadaolevalt enamus sellisel viisil 

avastatud mõõdistamisvigadest ei teavitata Maa-ameti katastribürood ega 

katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakonda, kuna aja kokkuhoiu tõttu kohandatakse need 

andmed katastribüroole „vastuvõetavaks“, seega mõõdistusvead „vaikitakse maha“. Maa-

ameti poolt katastriüksustele kontrollmõõdistamise teostamine katastribüroode, isikute ja 

asutuste esitatud kirjalike taotluste alusel on pikk protsess, mistõttu katastriüksuste 

omanikel puudub kannatus ning maamõõtjatel on soov töö kiiresti valmis teha. Jääb 

arusaamatuks, milleks mõõdistada, kui vead jäävad maamõõtja poolt parandamata. 

Tänapäeval leidub vähe ausaid ja korralike maamõõtjaid, eriti neid, kes katastriüksuse 

moodustamiseks teevad korraliku mõõdistamiskäigu koos tasandamistega ning on 

huvitatud olemasolevate piirimärkide leidmisest või taastamisest olemasolevate materjalide 

alusel. Võiks eeldada, et selliselt toimivad pigem vanemaealised maamõõtjad. Nooremad 

lähevad kiire elutempoga kaasa ega mõtle nii põhjalikult oma tööprotsessi läbi, suhtumine 

on pigem „peaasi, et tehtud saab“. Lisaks tehnika arenguga jääb maamõõtjal vähem tööd 

edaspidi.   

Kuna piiriandmed ei kajasta looduslikku asukohta maastikul, siis need tekitavad probleeme 

ja vaidlusi naaberkatastriüksuste omanike vahel. Piirivaidlused tekivad siis, kui 

naaberkatastriüksuste maaomanikud ei ole nõus omavahelise piiri asukohaga. Enamasti on 

see tingitud sellest, et ühe naabri arusaam piiri asukohast on erinev naaberkatastriüksuse 

omanikust, sest ühe naabri poolt valitud maamõõtja poolt määratud piir ei ühti teise naabri 

arusaamisega. Seetõttu valib teine naaber oma maamõõtja, lootes, et saadakse enda 

arusaamisele vastav piiri asukoht. Loogika seisukohalt teine maamõõtja peaks saama ka 

sama tulemuse, mille sai esimene maamõõtja, kuid ajalugu ja kogemused näitavad midagi 

muud. Kuid sageli on maamõõtjad eriarvamusel piiri asukoha suhtes, mitte sellepärast, et 

üks maamõõtja on parem, kui teine, vaid sellepärast, et iga maamõõtja tõlgendab 

olemasolevaid materjale erinevalt (Foster 2010). Eriarvamusel olevad maamõõtjad peaksid 

leidma ühise arusaama piiri määramise osas. Tegelikkuses aga ei tunta maaomanike 

probleemide vastu huvi, egoism ning mittenõustumine teise maamõõtja arvamusega, 

vähendavad erineval arvamusel olevate maamõõtjate koostööd. 
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Piiriprobleemide lahendamisel on oluline koostada kirjalik kokkulepe (protokoll), millesse 

on kaasatud kõik naaberkatastriüksuste omanikud. Sealjuures peab maamõõtja tegema 

põhjaliku selgitustöö piiride kindlaksmääramisel. 

Lisaks vastavalt MaakorS § 3, § 4 ja § 15 on võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse 

ning maamõõtja poole, et viia läbi piiride kindlaks määramine. Vajadusel osaleb Maa-amet 

erapooletu eksperdina piiride kindlaksmääramise toimingutes (Ibid.). Sageli inimesed 

arvavad, et Maa-amet lahendab piirivaidlusi ning taastab puuduvaid piirimärke. Maa-amet 

kontrollib katastrimõõdistamise tulemusi ning esitab kontrollinõudeid ning jälgib, et neid 

täidetakse. 

Seega analüüsis osalenud nõudekirjades esitatud vigade põhjustajaks võid pidada 

maamõõtjat, kes on eksinud nii katastriüksuse piiri määramisel, tähistamisel. Lisaks ei ole 

arvestatud naaberkatastriüksuste piiriandmetega. Katastriüksuse piiriandmed peavad 

ühtima situatsiooni ja piirimärkide asukohtadega maastikul. Kuid teiseltpoolt võib põhjus 

peituda katastrimõõdistamise kordade muutumises. Näiteks 1994. a juhendi kohaselt, kui 

jõgi oli riigi- või munitsipaalomandis, siis märgiti piir kaldajoonele, kuid 1999. a korra 

kohaselt piir määrati mööda jõe telgjoont ning mõõdeti mõlemad jõe kaldad (Lisa 1). Kuid 

2003. a korra kohaselt võib mõõta maaüksusepoolse kalda ning jõe telje koordinaadid võib 

määrata analüütiliselt. Viimati nimetatuga on võimalik põhjendada, miks piir on tähistatud 

valesti või piiriandmed ei kajasta loodusliku objekti asukohta maastikul (piirimärgi 

paiknemine keset teed või kraavi asukoha erinevus tegelikkusest) (Tabel 1). 

Tänu kaasaegsele mõõtetehnikale on mõõdistamine muutunud täpsemaks ning lihtsamaks, 

mis lihtsustab maamõõtjate tööd ning vead on kergemini avastatavad ka tänu parematele 

ning selgematele ortofotodele, mis on avalikult kättesaadavad Maa-ameti geoportaalis ja 

mille kaudu saavad omanikud tutvuda oma katastriüksuste piiride ja muude andmetega. 

Inimesed on teadlikumad ning üha enam leidub neid, kes soovivad oma katastriüksuse 

piire korrigeerida ning olemasoleva katastriüksuse ülemõõdistada täpsema tulemuse 

saamiseks. Ühtlasi ka maamõõtjad õpivad oma vigadest, muutuvad üha osavamaks ning 

tänu sellele eksitakse kehtiva KTKKK vastu vähem. 
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4.6 Protseduurilised probleemid 

 

Analüüsis osalenud nõudekirjades toodi kahel korral välja, et maamõõtjad on jätnud 

katastrimõõdistamise käigus piiride kindlaksmääramise toimingu läbi viimata, kuigi selleks 

oli vajadus olemas erineva piirimärgi vormi tõttu võrreldes naaberkatastriüksusega (Lisa 

2). Kui selgub, et piirnevate katastriüksuste piiri ja piirimärkide asukohad maastikul ei 

vasta maakatastris registreeritud naaberkatastriüksuste algandmetele, on maamõõtja 

kohustatud viima läbi piiride kindlaksmääramise toimingu. Siinkohal on eksinud 

maamõõtja, kes ei ole lähtunud maakorraldusseaduse § 3 ja § 15 ja asjaõigusseaduse § 129, 

mille kohaselt tuleb algatada maakorraldustoiming piiride kindlaksmääramiseks. 

Maakorraldusseadus kehtib alates 1995. a, seega maamõõtjad ei ole täitnud seadusest 

tulenevaid nõudeid. 

Käesoleva töö autor pakub välja lahenduse, kuidas lihtsamalt piire kindlaks määrata ja 

olemasolevaid vigasid likvideerida. Hetkel tuleb piiride kindlaksmääramiseks omanikud ja 

kohaliku omavalituse esindaja kohale kutsuda, piirid looduses omavahel kokku leppida 

ning see paberil vormistada. Seejärel tuleb katastriüksus (-ed) terves ulatuses mõõdistada, 

koostada toimikud ning nende alusel saab alles katastrikannet muuta. Lihtsam oleks piiride 

kindlaksmääramise käigus määrata juba kindlaks määratud piirilõigule uued koordinaadid 

ning kajastada see piiride kindlaksmääramise protokollis. Selle protokolli alusel tehakse 

katastris kõigi puudutatud üksuste piiriandmetes muudatused. Maakataster tekitaks uue 

katastriüksuse plaani (piiriandmed saadakse osalt endised, osalt uuelt piiride 

kindlaksmääramise toimingust, situatsioon ja kõlvikute info saab põhikaardilt ning ehitiste 

info tuleb ehitisregistrist). Selline katastriüksuse plaan oleks omanikele kättesaadav          

e-Katastri vahendusel. Probleemiks on kehtiv piiriprotokoll. Ainult mõõtmisvigade korral 

saab kasutada endist protokolli. Kui aga piiride kindlaksmääramise tulemusena muutub 

piirikirjeldus (näiteks kraavi telje asemel on sirgjoon), siis peaks levitama koos vana 

katastriüksuse piiriprotokolliga piiride kindlaksmääramise protokolli, milles on toodud 

uued piiripunktid ning piirilõigu piirikirjeldus. 

Analüüsitud nõudekirjadest 9% oli neid, kes ei olnud kooskõlastanud piiri naabriga ehk siis 

ei olnud kutsunud naaberkatastriüksuse omanikku piiriprotokolli koostamise juurde   

(Tabel 1). Selline eksimine tekitab piirivaidlusi naaberkatastriüksuste omanike vahel. 

Kehtiva 2003. a korra kohaselt tuleb naabrite kohale kutsumiseks saata tähitud kiri, mis 
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maamõõtjate jaoks on tülikas ja aega nõudev. Kuid 1994. a ajutise juhendi kohaselt piiride 

märkimist ei takistanud maaomaniku või valdaja mitteilmumine (Lisa 1). Seega enne  

1999. a korda moodustatud katastriüksuste omanikud ning asjassepuutuvad osalised ei 

pruugi olla enda katastriüksuse piiridest teadlikud. Kehtetu 1999. a ja kehtiva 2003. a korra 

kohaselt, kui maamõõtja avastab katastrimõõdistamise käigus, et maastikul oleva 

piirimärgi vorm ei vasta piirneva katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi 

vormile, tuleb piirneva katastriüksuse omanik kutsuda piiriprotokolli allakirjutamise juurde 

(Lisa 1).  

Kuna nõudekirjades on välja toodud mitmeid lohakusvigu, on vajalik üle vaadata ka 

maamõõtjate haridustasemed ning tähtajatud maakorraldustööde tegevuslitsents. Siinkohal 

tuleks viimased muuta tähtajaliseks. Tegelikkus on aga see, et maaomanikud ei kasuta 

nende maamõõtjate teenust, kes teevad oma tööd hästi ning kvaliteetselt, vaid valitakse 

see, kes teeb kõige odavamalt ja mitte kõiki täpseid töövõtteid kasutades. Sellele viitavad 

töö tulemustest selgunud katastriüksuse plaanide elementaarsed vormistuslikud vead ning 

piiri kirjeldamine maastikuobjektil, mida looduses enam ei eksisteeri 

Nüüdisajal on Maa-amet kasutusele võtnud e-Katastri Virtuaalkontori, mis on autenditav 

veebikeskkond, kus maamõõtja saab taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid, 

tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega ning üleslaadida ja katastripidajale edastada 

mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente. Seoses e-Katastri 

Virtuaalkontori kasutusele võtmisega maamõõtja jaoks sisuliselt midagi muutunud pole, 

vaid sisestatavate andmete maht on suurem. Kõik ülejäänud on endine nagu maamõõtmine, 

andmete töötlus, plaanid, piiriprotokollid, kooskõlastamised, toimiku koostamine. Endiselt 

tuleb omada spetsiaalseid programme nii andmetöötluseks, kui vormistamiseks. 

Kitsenduste info oli varasemaltki Maa-ameti geoportaalis nähtav ning I – II kategooria 

kaitsealuste liikide info andis katastripidaja lähteülesandega kaasa. Ühesõnaga kasu 

maamõõtjale on minimaalne, enne kui ei võeta kasutusele digitaalne katastriüksuse 

moodustamise toimik. 

Seega maamõõtjad ei järgi õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sest maakatastriseaduse      

§ 16 lg 2 järgi vastutab katastrimõõdistamisi teostav, vastavat litsentsi omav isik tema 

poolt teostatud mõõdistamise ning koostatud katastriüksuse moodustamise toimiku õigsuse 

ja seaduslikkuse eest. Katastriüksuse plaanil esitatud andmete ja situatsiooni tegelikkusele 

vastavuse eest vastutab maamõõtja. 
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KOKKUVÕTE  

 
Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada katastriüksuste moodustamisega 

kaasnevate piiriprobleemide tekkimise põhjused ning hinnata katastriüksuste plaanide 

vormistuslikku kvaliteeti. Anti ülevaade erinevatest katastriüksuste moodustamise viisidest 

ning analüüsiti 1994. a katastrimõõdistamise juhendi, 1999. a ja 2003. a korra muudatusi. 

Uuringu käigus leiti, et erineval viisil moodustatud katastriüksuste plaanide vormistuslikud 

vead on lohakuse vead ning vead, mis tingitud erineval perioodil kehtinud alustest, kus 

nõuded olid erinevad. Seega tulemuseks oli erineva kvaliteediga katastriüksuste plaanid. 

See tulenes sellest, et kuni kehtiva KTKKK-ni ei olnud täpseid vormistuslikke nõudeid 

paika pandud. Analüüsitud katastrimõõdistamise juhendil ja kordadel on oluline roll 

katastriüksuste moodustamisel ning katastriandmete vigade tekkimisel. Seega võib 

eeldada, et katastriüksuste plaanidel esinevad vormistuslikud vead ei viita piiriprobleemide 

tekke põhjustele. Hinnangu andmiseks tuleb läbi töötada ka piiriprotokollid ja muud 

mõõdistamise materjalid (abrissid, piirimärkide sidumise joonised) ehk siis komplektselt 

kõik katastriüksuse materjalid. Vajadusel tuleb kaasata asendiplaanid, mille järgi 

maamõõtjal oli kohustus (või plaani- ja kaardimaterjali korral vormistaja) piirid määrata. 

Maa-ameti katastrimõõdistamise ja –kontrolli osakond saadab nõudekirju siiski 

mõõdistusvigade, mitte katastriüksuste plaanide vormistuslike vigade tõttu.  

Tulemustest selgus, et mõõdistusvigade allikateks on väga erineva täpsusega 

katastriüksuste moodustamise viisid alates 1992. a-st. Kõige ebatäpsem katastriüksuste 

moodustamise viis on plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamine. 

Aerofotogeodeetilise mõõdistusviisi korral on piirimärkide taastamine raskendatud, kuna 

võrreldes katastrikaardiga asuvad looduses olemasolevad piirimärgid teises kohas. 

Kohalikus ja suvalises süsteemis moodustatud katastriüksuste piiripunktid ei ole seotud 

riikliku geodeetilise põhivõrguga, seega võib katastriüksuse asukoht katastrikaardil olla 

ebatäpne. Seevastu riiklikus koordinaatide süsteemis mõõdistatud katastriüksuste asukoht 

on kõige täpsemini määratav ja kontrollitav. Seega erinevatest mõõdistussüsteemidest on 

tingitud vastuolulised piiriandmed.  
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Magistritöö tulemusena jõuti järeldusele, et piiriprobleemide tekkepõhjusteks on valdavalt 

maamõõtja poolt tehtud mõõdistusvead ning protseduurilised vead, mille korral ei ole 

kutsutud piiride kättenäitamise juurde piirinaabrit või on jäetud läbi viimata piiride 

kindlaksmääramise toiming. Selgus, et ei hangita algseid katastriüksuse moodustamise 

dokumente ega selgitata välja täpset piiride kulgemist. Järeldati, et maamõõtjad ei ole 

teinud maareformi hiilgeaegadel piisavalt välitöid, vaid mitmed katastritööd vormistati 

kameraalselt. Seega maamõõtjate lohakas töö tekitab tänaseni mitmeid piirivaidlusi 

naaberkatastriüksuste omanike vahel. Seega katastriüksuse toimiku piiriprotokollis ja 

seletukirjas esitatakse andmed välimõõdistust mitte teostades, et ei peaks kooskõlastama 

piiri naaberkatastriüksustega. Ühtlasi kirjeldatakse piiri maastikuobjektil, mida looduses 

enam ei eksisteerigi.   

Lisaks selgus, et vead on põhjustatud ka katastriüksuste omanike poolt, kes ei ole taganud 

piirimärkide säilimist. Kinnisasja omanikud ei ole teadlikud, et peavad tagama 

piirimärgistuse säilimise, et ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada 

Töös käsitletud teema on väga aktuaalne, mida tuleks edaspidi käsitleda laiemalt. 

Erinevatest katastriüksuste moodustamise viisidest, seadusandluse muutustest, on tingitud 

piiriprobleemid, mis vajavad lisauurimist ja  lahendamist. Edaspidi uurida kohtute 

käitumismudelit katastriüksuste piiriprobleemide lahendamisel, kuidas kohus on 

tõlgendanud katastriandmeid.  
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DETERMINATION PROBLEMS OF THE CADASTRAL 

BOUNDARIES 

 
Summary 
 
The aim of the Master’s thesis was to identify reasons for boundary problems related to the 

formation of cadastral units, and to assess the quality of drawing up cadastral plans. It 

gives an overview about different ways of formation cadastral plans, analysis of the causes 

of mistakes in the determination of the cadastral boundaries and comparison of cadastral 

survey instructions which were valid in different time period. 

The first part of Master’s thesis is based on the literatures and second part on the analysis 

of cadastral data which were taken from demand letters of Estonian Land Board and also 

from archives of cadastral plans. Scientific articles on the subject are rare and analysis and 

conclusions cannot be done based on that because survey of the cadastral boundaries in the 

nature and preparing cadastral files are exactly regulated by the laws. 

The research was methodically divided into three parts: comparing the times of the 

cadastral surveys, assessing the quality of drawing up cadastral plans, and the analysis of 

the deficiencies reported in the demands to Estonian Land Board. After this similarities of 

three different research were evaluated and similar problems were grouped. 

To analyze the errors of surveying invalid Land Board Cadastral Manual was used which 

was confirmed by decree no 41  in the 1st of July 1994 and valid Cadastal Surveying Act 

from 2003 because they have important role of controlling cadastral data. For comparing of 

Cadastral Survey Manual and Act, the table was made with all important changes and 

differences.  

In addition, cadastral units were studied which were formed during the land reform, 

comparing formations and drawing up of cadastral plans at different time period to find out 

main problems and differences. For the research of 53 cadastral plans were chosen. 

Summery table was prepared, where remarks were made according to the Cadastral 

Surveying Manual and Act, which were valid at certain time period.  
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Additionally analyzed the deficiencies reported in the demands to Estonian Land Board 

issued by cadastral survey and controlling department of Land Board. The demand letters 

of controlling cadastral data from the period 2013-2014 were observed. This certain period 

was chosen because earlier claims were not added into the database and these are not 

public. 57 demand letters were chosen for the reseach. The results of fieldwork inspection 

obtained by the Cadastral Survey and Controlling Department were evaluated. After that, 

table was prepared about the deficiencies reported in the demands where was added 

sending time, also cadastral data and the reason in which way errors were found out or why 

demand letters were sent. The table presented similar deficiencies which were classified 

under 12 groups and were evaluated according to the manual or Act valid at this time 

period.  

In short, formal errors in the cadastral plans and surveying errors in demand letters of Land 

Board were divided into four: 

1. forming cadastral plans; 

2. problems with boundaries; 

3. surveying errors of boundaries; 

4. procedural problems. 

Based on the named four problems, reasons of surveying errors assessed and will be 

reviewed together with the valid and invalid Manual and Act of Cadastral Surveying.  

The research found that the formal errors in the cadastral plans, which were drawn up in 

different ways, were caused by carelessness, or they were errors, due to the legislation in 

force during different periods. The requirements were different, so it resulted in cadastral 

plans with different quality. This was because there were no accurate drawing up 

requirements before valid cadastral surveying act. It can be concluded that cadastral 

formatting errors do not refer to reasons of boarder problems. To give the evaluation it 

needs the analysis with the boarder protocols and other surveying cadastral materials. If 

necessary, site plans should be used according to which surveyor should designate 

boundaries. The Cadastral Surveying and Controlling Department of Land Board is 

sending the demand letters because of the surveying errors not because of the drawing up 

errors of the cadastral plans. 
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The research results also revealed that causes of the survey errors have been different 

formation ways of cadastral units, with very different accuracy, since 1992. Thus, different 

survey systems have caused conflicting data concerning boundaries. 

In the Master’s thesis it was concluded that the reasons for boundary problems are mostly 

survey errors made by surveyors, or procedural errors, as no adjoining land owners were 

invited to the establishment deed of boundaries, or there was no carrying out of the 

establishment deed of boundaries. It came out that original documents are not used and 

land surveyors do not find out the exact boundaries. Also land surveyors have not done 

enough fieldwork during the land reform and many cadastral works were made inside the 

office without any fieldwork. Surveyors’ sloppy work is still causing the problems between 

the owners of the neighbor cadastral units.  

It was found out that the errors were also caused by the owners of cadastral units, who had 

not ensured the maintenance of the boundary markers, or did not have any interest in the 

restoration of the destroyed boundary markers. Nowadays neighbouring land owners 

changes the location of the boundary marks, because their knowledge about the accurate 

location is different.  

 

The topic of the Master’s thesis is very actual and should be inspected broader. Boundary 

issues result from different ways of the formation of cadastral units, the development of 

survey technology, and changes in legislation, and they need to be investigated also in the 

future, for example, behavioural patterns of courts in dealing with boundary problems of 

cadastral units, and how courts interpret cadastral data. 



 

58 
 

LISAD 

 
 



 

59 
 

 
 

LISA 1. 1994. A KATASTRIMÕÕDISTAMISE JUHENDI, 1999. A JA 2003. A KORDADE VÕRDLUS 

Võrreldav näitaja 1999. a juhend 1999. a kord 2003. a kord 
A B C D 

1. lähteülesanne – tähtajatu kehtib kuus kuud 
2. maaüksuse piiride määramine ja 
tähistamine maastikul 

Kui maaüksuse piir kulgeb mööda mere või järve 
kaldajoont või mööda oja, jõe telge või looduses kohas, 
kuhu ei ole võimalik piirimärke paigaldada, siis asetatakse 
need eemale, sobivale kohale ning piir mõõdistatakse 
magistraaljoone (-käigu) abil või polaarkiirte viisil.  

Kui piirimärk kahjustab maa kasutamist, võib selle asetada maa 
alla. Piirimärgi võib maaomaniku taotlusel jätta paigaldamata, 
kui see ka maa alla paigaldatuna segab haritavamaa ja loodusliku 
rohumaa kasutamist. Sel juhul määratakse piiripunktile 
ristkoordinaadid ning piiripunkti asukohta kirjeldatakse 
piiriprotokollis. 

Piirimärgi võib jätta paigaldamata maaomaniku kirjaliku taotluse 
alusel ja sellisel juhul on maamõõtja kohustatud piiripunkti asukoha 
siduma (s.o. määrama kauguse) vähemalt 3 maastikul asuva 
loodusliku või tehisliku püsiobjektiga.  

Maaüksuse piir kantakse plaanile vastavalt mere või järve 
kaldajoone kulgemisele, jõgede, ojade ja vähemalt 3 
meetri laiuste kraavide keskjoonele. Kui jõgi on riigi- või 
munitsipaalomandis, siis märgitakse piir kaldajoonele. 

Maaüksuse piirid määratakse looduslike jatehislike 
maastikuobjektide puhul järgmiselt:vähemalt 3 meetri laiusel 
kraavil –telgjoonele.  

Kui maaüksuse piirideks on looduslikud või tehislikud 
maastikuobjektid, siis määratakse maaüksuse piir järgmiselt: 
vähemalt 3 meetri laiusel vooluveekogul, välja arvatud riigi- või 
munitsipaalomandis olevatel veekogudel – veekogu telgjoonele; 

Linnalistes asulates, kus piirimärgi asukoht ühtis 
kapitaalse ehitise või rajatise betoonist või kivist nurga 
või tsentriga, loeti piiripunktiks vastav nurk või tsenter 
ning piirimärke ei asetatud, vaid piir mõõdistati 
magistraaljoonte (-käigu) abil või muul viisil.   

Kui piirimärgi asukoht ühtib kapitaalse ehitise betoonistvõi kivist 
nurga või tsentriga, loetaksepiiripunktiks 
vastav nurk või tsenter ning piirimärki ei asetata. 

Kui piiripunkti asukoht ühtib kapitaalse ehitise nurga või tsentriga, 
loetakse piirimärgiks vastav nurk või tsenter ning piirimärki ei 
paigaldata. 

Kui metsamaal maaüksuse piiride mõõdistamiseks ei ole 
vaja ja /või maaomanik (-valdaja) ei soovi piirisihte 
rajada, siis on piiri asukoht lubatud tähistada puudele 
värvilaikude tegemisega. 

Piirisihte ei rajata parkides, haljasaladel, istandikes, 
hoiumetsades ja kuni 20 meetri kaugusel valitsevatele tuultele 
Avatud metsa servades. 

Piirisihtide rajamise korraldab maaomanik või muu õigustatud isik 
(tagastamise ja ostueesõigusega erastamise õigustatud subjekt, maa 
riigi omandisse jätmise või munitsipaliseerimise taotleja, 
maaomanik või nende poolt volitatud isik). 

Maaüksuse piiri võib märkida ühele poole teeserva.   Maaüksuse piirid määratakse looduslike ja tehislike 
maastikuobjektide puhul järgmiselt: teel - teemaa servale, põhja-
lõuna suunas suunduvatel teedel määratakse piiriks idapoolne 
teemaa serv, idalääne suunas tee lõunapoolne teemaa serv, kui ei 
lepita kokku teisiti. 

Kui maaüksuse piirideks on looduslikud või tehislikud 
maastikuobjektid, siis määratakse maaüksuse piir järgmiselt:teel – 
teemaa servale. 

3. maaüksuse piiride ja  
situatsiooni mõõdistamine 

– – GPS-mõõdistamise nõuded. 
Maaüksuse piiride maastikul märkimiseks ja 
mõõdistamiseks geodeetilisel mõõdistamisviisil 
arvutatakse vajalikud geodeetilised andmed (joonte 
pikkused, nurgad, sidemed, pindala) piiripunktide 
koordinaatide sidumiseks riikliku või kohaliku 
geodeetilise võrguga või olemasoleva või 
mõõdistamisotstarbeks loodud mõõdistamisvõrguga. 
Aerofotogeodeetilisel mõõdistamisviisil võetakse 
maaüksuse piirijoonte pikkused ja sidemed 
aerofotoplaanil olevate ja looduses tunnetavate 
objektidega. 

– – 

Piiripunktide ristkoordinaatide määramisel võib kasutada 
teodoliitkäike (polügonomeetriat), polaarkiirte viisi, GPS 
tehnoloogiat, või muid geodeesias tuntud mõõdistamise 
meetodeid ja viise, mis kindlustavad koordinaatide 
määramise täpsuse 0.1-0.4m (olenevalt meetodist, 
maaüksuse asukohtast ja sihtotstarbest). 

Maaüksuse piiride mõõdistamisel kasutatakse geodeetilisi 
mõõdistamisviise, mis tagavad piiripunkti koordinaatide 
määramise täpsuse geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes 
tiheasustusega aladel ±0,10 m ja hajaasustusega aladel ±0,50 m. 

Maaüksuse piiride mõõdistamisel kasutatakse geodeetilisi 
mõõdistamisviise, mis tagavad piiripunkti koordinaatide määramise 
täpsuse geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes tiheasustusega aladel 
±0,10 m ja hajaasustusega aladel ±0,70 m. 

– Käigu lubatud suhteline viga tiheasustusalas 1:10 000 ja 
hajaasustusalas 1:3000. 

Käigu lubatud suhteline viga tiheasustusalas 1:10 000 ja 
hajaasustusalas 1:5000. 
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Lisa 1 järg 

A B C D 
3. maaüksuse piiride ja  
situatsiooni mõõdistamine 

Kui maaüksuse vaheline piir kulgeb mööda üle 3 meetri 
laiust kraavi või teed, siis mõõdistatakse mõlemad kaldad  
või teeääred. 

Kui maaüksuste vaheline piir kulgeb mööda kraavi, oja või jõe 
telgjoont, siis mõõdistatakse mõlemad kaldad. 
Kui maaüksus piirneb merega, kantakse piir plaanile 
koordinaatide järgi vastavalt katastrikaardil olevale rannajoonele. 

Kui maaüksuse piir kulgeb mööda kraavi, oja või jõe telgjoont, võib 
mõõdistada vaid maaüksusepoolse kalda ning telgjoone 
koordinaadid määratakse arvutuslikult, arvestades vooluveekogu 
tegelikku laiust looduses või katastri aluskaardil. Võimalusel 
mõõdistatakse ka veekogu telgjoon. 

4. katastriüksuse plaan Plaanil peavad olema: maaüksuse nimetus, mõõtkava, 
leppemärkide seletus, eksplikatsioon, sihtotstarve, 
kitsendused.  Piirimärgi number, koordinaadid, 
direktsiooni nurk, joonepikkused, piirimärgi vorm ja 
asukoht ning märge koordinaatide süsteemi kohta. 
Mõõdistaja ees ja perekonnanimi, allkiri ja mõõdistamise 
kuupäev, kui plaani koostamise eest vastutab 
tegevuslitsentsi omav ettevõte, siis ettevõtte nimi, 
vastutava isiku nimi kuupäev ja vastutava isiku allkiri. 

Katastriüksuse plaanil peavad olema järgmised andmed: 
1) maakonna ja valla, linna ja linnaosa või asula nimed 
ningkatastriüksuse nimi ja/või aadress; 
2) katastriüksuse plaani mõõtkava,põhja-lõuna suund, vähemalt 
neli koordinaatide võrgu risti; 
3) plaanil kasutatud leppemärkide seletus; 
4) eksplikatsioon; 
5) piiriandmete tabel, kus märgitakse piiripunkti 
number,koordinaadid, sisenurk, joonepikkused; 
6) märge kasutatud koordinaatide süsteemi kohta; 
7) litsentsitud isiku nimi, litsentsi number, vastutava isiku ees- 
japerekonnanimi, allkiri, mõõdistamiseaeg ja 
plaani koostamise kuupäev; 
8) katastriüksuse moodustamise õiguslik alus; 
9) õigusaktidest tulenevaid kinnisomandi kitsendusipõhjustavate 
objektide asukoht(piirid); 
10) piirnevate katastriüksuste nimed või aadressid; 
11) katastrikaardi number; 
12) halduspiirid. Eksplikatsioonis tuuakse kitsenduste arvutus.  

Katastriüksuse plaanile peavad olema kantud järgmised andmed: 
1) katastriüksuse piir (sh piiripunktid ning piiripunktide numbrid) ja 
situatsioon (sh ehitised, kõlvikud, kitsendust põhjustav objekt); 
2) maakonna ja valla, linna (linnaosa) või küla nimi ning 
maaüksuse nimi ja/või aadress; 
3) katastriüksuse plaani mõõtkava, põhja-lõuna suund, vähemalt 
neli koordinaatide võrgu risti (nendest ühe risti kohta esitatakse 
koordinaatide väärtused); 
4) kõigi plaanil kasutatud leppemärkide (sh katastriüksuse piir, 
maastikul tähistamata piiripunkt, maastikul tähistatud piiripunkt 
(piirimärk), piiripunkti number, kitsendust põhjustav objekt, 
halduspiir vms) seletus; 
5) eksplikatsioon; 
6) piiriandmete tabel, kus märgitakse katastriüksuse plaanil 
kujutatud piiripunkti number, selle koordinaadid, sisenurgad, 
piirijoonte pikkused; 
7) andmed kasutatud koordinaatide süsteemi kohta; 
8) maamõõtja nimi (juriidilisel isikul lisaks katastriüksuse plaani 
koostaja ees- ja perekonnanimi), litsentsi number, plaani koostaja 
allkiri, mõõdistamise aeg ja plaani koostamise kuupäev; 
9) piirnevate katastriüksuste nimed või aadressid (nende 
puudumisel katastritunnused) ning piiri kulgemise suunad; 
10) katastri aluskaardi number (numbrid); 
11) halduspiirid. 

Maaüksuste piirimärgid nummerdatakse üldjuhul 
päripäevases järjekorras, kasutades numeratsiooni ka 
eraldi asetsevate maatükkide osas. 

– 
– 

Lahusmaatükid seotakse üksteisega, kui nende 
vahekaugus ei ületa 1 km. 

Nn lahustükid olid kantud ühele plaanile Iga maaüksuse kohta koostatakse eraldi katastriüksuse plaan, kui 
õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti. 

Maaüksuse plaanil ja selle koopiatel illumineeritakse 
maaüksuse piirijooned punase värviga. 

Plaanil illumineeritakse katastriüksuse piirid seestpoolt punase 
värviga.  

Katastriüksuse plaanil tähistatakse katastriüksuse piir 0,3 mm 
paksuse pideva joonega. Sama tähistusega on muude elementide 
kujutamine plaanil keelatud. 

– Kitsendusi põhjustav jooneline (punkt)objekt kollase 
paralleeljoone (ringiga) ja pinnalise objekti piir seestpoolt kollase 
värviga. Kui pinnalise objekti ulatus on suurem kui katastriüksus, 
illumineeritakse seestpoolt katastriüksuse välispiir. 

Kitsendust põhjustava objekti asukoha tähistamiseks katastriüksuse 
plaanil kantakse plaanile leppemärk 
(s.o K1, K2 jne) kitsendust põhjustavat objekti tähistava tingmärgi 
juurde. 
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Lisa 1 järg 

A B C D 
5. piiriprotokoll Piiride maastikul kättenäitamise ja piirimärkide alalhoiu 

teatavaks tegemise kohta koostatakse piiriprotokoll, 
millele kirjutavad alla maamõõtja ja kutsutud asjaosaline 
või asjaosalised (maaomanikud või maavaldajad sh. Maa 
rentimist või hoonestusõigust taotlevad isikud). 

Maamõõtja, õigustatud isiku(te) ja kohalikuomavalitsusüksuse 
esindaja allkirjad (juriidilistel isikutel ka pitsati jäljend) 
katastriüksuse piiride maastikul kättenäitamise ning õigustatud 
isikule piirimärkide alalhoiukohustuse teatavaks tegemise kohta. 
Katastriüksuse piiri ühtimisel valla või linna halduspiiriga 
kirjutab piiriprotokollile alla ka naabervalla või -linna esindaja. 

Maamõõtja kinnitus piiriprotokolli allakirjutamise juures viibinud 
isikute ning piiriprotokollile allakirjutanud 
isikute isikusamasuse tuvastamise kohta. 

Maaüksuste piiride maastikul märkimise juurde 
kutsutakse soovitavalt maaomanik (-ud) või valdaja. 
Nende mitteilmumine ei takista piiri märkimist. 

Kui varem mõõdistatud piirneva katastriüksuse piirile 
paigaldatakse uusi piirimärke või kui piirnev katastriüksus 
on moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel, kutsutakse 
piiriprotokolli koostamise juurde ka piirinaabrid. Tähitud kiri 10 
päeva etteteatamisega. 

Kui mõõdistatava maaüksusega piirneva, varem mõõdistatud 
katastriüksuse piirile paigaldatakse uusi piirimärke, taastatakse 
olemasolevaid piirimärke või kui piirnev katastriüksus on 
moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel, kutsutakse 
piiriprotokolli allakirjutamise juurde piirinaaber. Tähitud kiri 10 
päeva etteteatamisega. 

6. katastriüksuse moodustamise 
toimik 

– Soovituslikud toimiku vormistamise nõuded. Toimiku vorminõuete senisest täpsem sätestamine. 
– Õigusaktidega sätestatud juhtudel mitme katastriüksuse kohta  

koostatakse üks toimik. 
Iga moodustatava katastriüksuse kohta vormistatakse eraldi toimik. 

7. kitsenduste selgitamine – – Kitsendust põhjustavate objektide asukoht registreeritakse 
maakatastris 

8.katastrimõõdistamise kontrollimine Kontrollmõõtmise metoodika, kontrollpunktide ja 
mõõtude hulga määrab kontrollija. Välikontrolli 
mõõtmistulemused kantakse väliraamatusse. Välikontrolli 
tulemused vormistatakse aktiga. Tööd, mis kuuluvad 
välikontrolli tulemusel ümbertegemisele, kontrollitakse 
väljas uuesti. Puuduste kõrvaldamist tõestab selle töö 
kontrollija vastava märkega välikontrolli aktis. 

– Teostatud mõõdistamise kontrollimise käigus teostatavad 
toimingud. 
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LISA 2. MAA-AMETI POOLT VÄLJASTATUD NÕUDEKIRJAD 

Nõudekirja 
saatmise aasta 

ja kirja nr 
Saaja 

Kontrollitava 
katastriüksuse aadress ja 

mõõdistamise aeg 

Kontrollmõõdista-
mise taotleja 

Nõudekirjas esitatud puudused 

A B C D E 
2013. a 
12.3-
2/12/16600 

OÜ Nivello Põlva maakond, Põlva 
vald, Nooritsmetsa küla, 
Kooskorametsa 
(61902:002:0066) ja 
Kooskorapõllu 
(61902:002:0065) (2013) 

Põlva katastribüroo 
taotluse alusel 
(jagamise käigus) 

Piirimärk (puitpost) piiripunktis nr 8 ei olnud piiriandmeid arvestavas asukohas maastikul leitav. Piiripunktis nr 10 on piirimärgiks piiriprotokollile 
mittevastav piirimärk. Piirimärgid piiripunktides nr 4, 5, 6, 7 ja 9 ei olnud maastikul leitavad. 
Piirimärk piiripunktis nr 26 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on kuni 8.30 meetrit. Piirimärk piiripunktis nr 
26 peab vastavalt katastriüksuse plaanile asuma kraavi idakaldal, piiripunkti nr 26 piiriandmeid arvestav asukoht satub kraavi läänekaldale. 
Piirilõikudel 27-28 ja 28-29 esitatud kraavi telje andmed ei kajasta kraavi asukohta maastikul. Erinevused on kuni 8.5 m. 
Piirilõikudel 20-21, 21-22, 22-23 ja 23-24 esitatud teemaa serva andmed ei kajasta teemaa serva (6.5 m tee teljest) asukohta maastikul. Erinevused on 
kuni 1.4 m. Katastriüksuse plaani päises esitatud katastriüksuse nimi on vigane. 

2103. a 
12.3-4/9058 

OÜ 
Maamõõdubür
oo 4x4 

Pärnu maakond, Halinga 
vald, Naartse küla, 
Suurekraavi 
(18801:001:003) (2008) 

Maakatastri 
osakonna Lääne 
regiooni juhi Tõnu 
Kägo taotluse alusel 

Piiripunkti nr 3 piirianemd ei kajasta Allika jõe telgjoone asukohta maastikul. Esinevus on üle 3 m. Võrreldes põhikaardil kujutatud Allika jõe 
asukohaga erineb Teie poolt määratud jõe telje asukoht kuni 7 m. Suurekivi katastriüksuse plaanil ja piiriprotokollis olete Allika jõge nimetatud 
Aveste ojaks.  
Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 2 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 3.63 m.  
Piiripunktis nr 1 ei olnud piirimärk maastikul leitav, kuid koordinaatide järgne asukoht sattub 3.95 m Padme katastriüksuse (18801:001:0032) 
ualatusse, arvestades maastikul olevaid Padme katastriüksuse piirimärke piiripunktides nr 7 ja 33. 

2013. a  
12.3-
1/12/7588 

AS Eesti 
Kaardikeskus 

Harju makond, Kõue vald, 
Kukepalu küla, Rauapuu 
(36302:003:0660) (1999) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud osaline 
kontrollmõõdistus 

Piirimärk (piirikivi) piiripunktis nr 1 on koordineeritud põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus 1,2 m 

2013. a 
12.3-4/17802 

Peeter Karpa Pärnu maakond, Saarde 
vald, Sigaste küla, Koidi 
(71101:001:0179) (2004) 

Maa-ameti 
Kinnisvara 
haldamise osakonna 
taotluse alusel 

Piiripunktide 1 ja 5 vahelise kraavi (laiusega ca 6.5m) telje mõõdistamisel saime maksimaalseks erinevuseks ca 1,4m.  
Toimikust puuduvad korrektsed mõõdistusandmed, 
6.1 Seletuskiri, mõõdistamiskäigu skeem ja väliandmed on omavahel vastuolus. 
6.2. Toimikusse lisatud kinnise teodoliitkäigu arvutus ei ole Koidi katastriüksuse mõõdistamise kohta, vaid samal ajal mõõdistatud ca 400 m 
kaugusel asuva Kivi katastriüksuse (71101:001:0180) mõõdistamise kohta. Mõõdistamiskäigu skeemilt nähtub, et käigupuntkide 11-99-88-200 
vaheline käik on rippuv.  
6.3. Väliandmetes esitatud joonepikkuste ja nurkade järgi arvutades saadud koordinaadid erinevad väliandmetes esitatud koordinaatidest. 
6.4. Osa mõõdistusandmetest on toimikust puudu. Esitatud väliandmete järgi on mõõdistatud jõe telge ainult osaliselt, mitte kogu katastriüksuse 
ulatuses. 
Piirimärk piiripunktis nr 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 3.03 m. Teie poolt esitatud piiripunkti nr 3 
kooridnaatidele vastav asukoht on Lähkme jões. Piirilõigu 3-4 joonepikkus on täpselt sama (219,99 m), mis varem suvalises. 

2013. a  
12.3-1/10344 

OÜ Revala 
Maamõõdubür
oo 

Harju maakond, Harku 
vald, Suurupi küla, 
Kivinina tee 
(19802:002:0001) (2007) 

Aiandusühistu 
Kivitee juhatuse 
liikme Urmas Mei 
avalduse alusel 

1.1. Piiriprotokollile vastavalt peavad kõikides piiripunktides piirimärkideks olema raudtorud. 
1.2. Piiripunktides nr 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 29 on maastikul piirimärkideks metalltorud, piiripunktis nr 12 on piirinael ja 

piiripunktis nr 14 on aiaposti tsenter. 
1.3. Piirimärgid piiripunktides 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 26, 27, 28, 29 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. 

Erinevused on 0.33 m kuni 0.52 m. Teistest piiripunktidest suurem erinevus on piiripunktis nr 23 - 1.50 m, seetõttu vajab piiripunkti nr 23 
asukoht maastikul koos piirinaabritega kindlaks määramist. 

2013. a  
12.3-1/2852 

AS Elisor Harju maakond, Tallinna 
linn, Lasnamäe linnaosa, 
Punane tn 68b 
(78403:314:012) (2008) 

Harju katastribüroo 
taotluse alusel 

1.1. Piiripunktides nr 4, 5 ja 6 olevad piirimärgid (metalltorud) ei vasta piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile (piirinaelad). 
1.2. Piiripunktis nr 22 olev piirimärk (piirinael) ei vasta piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile (metallvai). 
1.3. Piiripunktis nr 23 olev piirimärk (metalltoru) ei vasta piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile (metallvai). 
1.4. Piiripunktis nr 20 ei olnud piiriprotokollis kirjeldatud metalltoru leitav, kuid piiriandmetele vastavast asukohast 0.14 m kagu suunas on 

maastikul metallaiapost. 
1.5. Piiripunktis nr 35 ei olnud piiriprotokollis kirjeldatud metalltoru leitav, kuid piiriandmetele vastavast asukohast 0.66 m lääne-edela suunas 

on maastikul armatuurraud. Piirimärgid piiripunktides nr 5, 13, 14, 15, 17, 18 ja 22 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes 
lubamatu veaga. Erinevused on kuni 0,65 m.  
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2013. a 
12.3-2/1085 

Elker RMT 
OÜ 

Põlva maakond, Orava 
vald, Suuremetsa küla, 
Kõosalu (54701:003:0158) 
ja  Punga 
(54701:003:0152), (2004) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Kõosalu katastriüksus: 
1.1. Looduses kontrollitud piirimärgid nr 2, 3, 6 ja 7. 
1.2. Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 6 ei olnud maastikul piiriandmeid arvestavas asukohas leitav. 
1.3. Piirimärgid piiripunktides nr 2, 3 ja 7 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevused on vastavalt 7.24 m,  

5.04 m ja 6.63 m. 
2. Punga katastriüksus: 

2.1. Looduses kontrollitud piirimärgid nr 7 ja 8. 
2.2. Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 8 ei olnud maastikul piiriandmeid arvestavas asukohas leitav. 
2.3. Piirimärk piiripunktis nr 7 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus on 6.63 m. 
2.4. Esitatud piiriandmed ei kajasta piirnevate kraavide ja Umbjärve oja asukohta maastikul. Kraavide ja oja telgede koordineerimise erinevus on 

kuni 9.1 m. 
2.5. Vastavalt piiriprotokollile kulgeb piirilõik 6-7 mööda kraavi telge. Maastikul on piirimärk piiripunktis nr 7 kraavi otsast ligikaudu 43 m 

eemal ning asub kraavi pikenduselt ligikaudu 18 m kagus. Piiri asukoht piiripunktide nr 6 ja 7 vahel tuleb piirneva Lehese katastriüksuse 
(54701:003:0002) omanikega kokku leppida ja piiriandmeid ja/või piiri kirjeldust täpsustada.  

2013. a 
12.3-4/14646 

OÜ Hadwest Hiiu maakond, 
Kõrgessaare vald, Luidja 
küla, Kippari 
(39201:002:0762). (1998) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostatud 
kontrollmõõdistus 

Teostatud kameraalse analüüsi tulemusel on selgunud: 
Piiriprotokolli allkirjastamise juurde kutsutud piirinaabrile  Kõriku Puit OÜ-le  saadetud kutse kuupäevaks on piiriprotokollis märgitud 23.05.2013, 
toimikusse lisatud tähtkirja kviitungil on saatmiskuupäevaks aga 2.09.2013. 

 

2013. a 
12.3-4/145 

OÜ Kirss 
Grupp 

Lääne maakond, Nõva 
vald, Hindaste küla, 
Suuresoo 
(53101:002:0085). (2005) 

Lääne katastribüroo 
taotluse alusel 

1. Piirimärgid (metalltorud) piiripunktides nr 18, 4, 10 ja 11 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on 
vastavalt 1.45 m, 1.12 m, 7.55 m ja 1.91 m.  

2. Kahtlustame mõõdistusviga ka piiripunktis nr 12, kus piirimärk (metalltoru) on taastatud piirneva Tooma katastriüksuse (53101:002:0190) 
jagamise käigus detsembris 2012. Nimetatud piiripunkt peab asuma Tooma katastriüksuse piiripunktide nr 11 ja 12 vahelisel piirijoonel. 
Maastikul asub piirimärk nimetatud piirijoonest 0.68 m erinevusega. Suuresoo katastriükse piiripunkti nr 12 piiriandmetele vastav asukoht 
jääb maastikul olevast piirimärgist 6.79 m loode suunas ja Tooma katastriüksuse piiripunktide nr 11 ja 12 vahelisest piirijoonest 7.36 m 
kaugusele. 

3. Piirimärgid piiripunktides nr 5 ja 17  ei olnud maastikul leitavad. 
4. Esitatud piiriandmed ei kajasta piirikraavide asukohta maastikul. Erinevus on kuni 6 m. 
5. Piiripunkti nr 13 asukoht on katastriüksuse plaani graafilise osa järgi kraavide ristumise kohas. Piiriandmed ei kajasta kraavide telgede 

ristumise kohta maastikul. Erinevus on 1,45 m. Vastavalt KTKKK § 9 lg 3 tuleb piirimärgid paigaldada piiri käänupunktidesse ja 
maastikuobjektidel kulgevate piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse. KTKKK § 9 lg 4 alusel, kui lg 3 nimetatud kohta ei ole võimalik 
piirimärki paigaldada, siis paigaldatakse piirimärk maaüksuse piirile nii, et tähistamata jääva piiripunkti asukoht jääb eelmise või järgmise 
piirilõigu geomeetrilisele pikendusele. Eeltoodust lähtuvalt tuleb Teil piirilõigule 12-13, piiripunkti nr 13 juurde paigaldada piirimärk. 

Katastriüksuse plaani graafilises osas kraavi otsas kujutatud piirimärk nr 4 asub maastikul kraavi telje pikendusest ca 3 m kõrval. Meie hinnangul on 
vajalik kraavi otsa määrata täiendav looduses tähistamata piiripunkt 

2013. a 
12.3-1/5528 

Optiset OÜ Harju maakond, Kernu 
vald, Kustja küla, Aasu 
(29701:006:0507). (2008) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

3. Piirimärk piiripunktis nr 6 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus on 4.74 m. 
4. Looduses tähistamata kraavi telje punkti nr 5 piiriandmed asuvad kraavi teljest ligikaudu 1.2 m Aasu katastriüksuse pool.  

 

2013. a 
12.3-2/4659 

Geotar OÜ Tartu maakond, Ülenurme 
vald, Täsvere küla, 
Mäepealse 
(52801:011:0149). (2006) 

Tartu katastribüroo 
taotlusel 

1. Mõõdistusega on kontrollitud katastriüksuse idapiiriks oleva Ilmatsalu jõe telgjoone asukoht piiripunktide nr 2 ja 3 vahel. 
2. Piirilõigul 2-3 on jõe telgjoone koordineerimise erinevus kuni 8 m. Piiriandmetele vastav piir sattub terves ulatuses Ilmatsalu jõe vastaskaldale. 
Piirilõigul 2-3 on kujutatud jõge katastriüksuse plaanil sirgjoonena, kuid maastikul teeb jõgi mitu looget, mida tuleb piiri määramisel arvestada. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2013. a 
12.3-3/3628 

OÜ LOG & 
KER 

Ida-Viru maakond, Alajõe 
vald, Karjamaa küla, 
Toome tee 2 
(12201:001:0844). (2008) 

Ida-Viru 
katastribüroo 
taotluse alusel 

1. Piirimärgid (metalltorud) piiripunktides nr 3, 4 ja 5 ei olnud maastikul leitavad.  
2. Piiriprotokollile vastavalt peab piiripunkt nr 4 asuma 3 m kaugusel kohaliku tee teljest. Piiripunkti nr 4 piiriandmetele vastav asukoht sattub 

maastikul kohaliku tee ulatusse, ligikaudu 1.3 m tee teljest ida poole. Katastriüksuse plaanil on katastriüksust, sh piiripunkti nr 4 kujutatud aga 
teest lääne pool asuvana. Katastriüksus on mõõdistatud septembris 2008, kuid juba 2006. a ortofotolt on tuvastatav, et piiriandmeid arvestav 
piiripunkti nr 4 asukoht on tee idapoolses servas.  

3. Piiriprotokollile vastavalt peab piir piirilõikudel 7-8, 8-9, 9-10 ja 10-11 kulgema Karjamaa oja keskteljel. Katastri aluskaardiks olevalt ortofotolt 
on tuvastatav, et Teie poolt koordineeritud katastriüksuse piir ei jää oja ulatusse. Sellest lähtuvalt palume Teil kontrollida ka katastriüksuse 
läänepiiril asuva Karjamaa oja telje mõõdistusandmeid. 

2013. a 
12.3-
2/12/16697 

OÜ VMB 
Grupp 

Viljandi maakond, Pärsti 
vald, Puiatu küla, Puiatu 
Erikooli Metsa 
(62902:001:0069). (2005) 

Viljandi 
katastribüroo 
taotluse alusel 

1.1. Piiripunktis nr 2 on kõrvuti 2 metalltoru, arvestasime piirimärgina suuremat, ca 4 cm läbimõõduga metalltoru.  
1.2. Piiripunktis nr 4 on samuti 2 metalltoru 0.23 m vahega. Arvestasime piirimärgina suuremat, ca 4 cm läbimõõduga metalltoru. 

2. Piiripunktis nr 5 olev piirimärk (metallist aiapost) ei vasta piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile (metalltoru). 
3. Piirimärk piiripunktis nr 2 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus on 1.85 m.  
4. Katastriüksuse moodustamisel ei ole arvestatud varem moodustatud Kuusiku katastriüksuse (62902:001:0008) piiri asukohaga piirilõigul 7-8. 

Olete määranud Kuusiku katastriüksuse piiripunkti nr 7 asukoha valesti ja tekitanud sellega katastriüksuste kattumise. Kuusiku katastriüksuse 
piiripunkt nr 7 vastab Juuriku katastriüksuse (62902:001:1390) piiripunktile nr 11 ja Puiatu Erikooli Metsa piiripunktile nr 3, mitte Puiatu 
Erikooli Metsa piiripunktile nr 2. 

5. Piirimärk piiripunktis nr 3 ei olnud maastikul leitav. Oleme arvamusel, et piirimärki ei saa taastada piiripunkti nr 3 koordinaatide alusel, sest 
koordinaatidele vastav asukoht ei ole kooskõlas Kuusiku katastriüksuse vastava piiripunkti nr 7 asukohaga, lähtudes Kuusiku katastriüksuse 
piiriandmetele vastavast kujust. Meie hinnangul saab piirimärgi nr 3 taastada lähtudes piirimärgi nr 2 asukohast maastikul ja piirilõigu 2-3 
joonepikkusest (6.58 m), mis vastab ka Juuriku katastriüksuse vastava piirilõigu 1-11 joonepikkusele (6.56 m). 

6. Lähtuvalt sellest, et Kuusiku katastriüksusega ühise piiri määramisel on eksitud, on vajalik kontrollida, kas Puiatu Erikooli Metsa katastriüksuse 
mõõdistamise käigus paigaldatud piirimärk nr 1 jääb Kuusiku katastriüksuse piirijoonele 7-8. 

2013. a 
12.3-2/13496 

Arved Küngas Võru maakond, Urvaste 
vald,Urvaste küla, 
Salusaare 
(84301:002:0138). (2010) 

OÜ Kagu 
Õigusbüroo avalduse 
alusel 

1. Kontrolliti piiripunkte nr 1, 2 ja 3 ning piiripunkti nr 1 juures Antsla-Kanepi tee telje asukohta. 
2. Piiripunktis nr 2 on maastikul piirimärgiks piiriprotokollile vastavalt puitpost. Puitposti kõrval on ka w-kujulise profiiliga lattraud. 
3. Piiripunktis nr 3 ei olnud piirimärk (piiriprotokollile vastavalt puitpost) maastikul piiriandmetejärgses asukohas leitav.  
4. Seletuskirjast ei selgu, millised piirimärgid olid mõõdistamise ajal maastikul olemas ja millised paigaldati mõõdistamise käigus (KTKKK § 26 lg 

4). Kuna piiriprotokolli allakirjutamise juurde ei ole piirnevate Lauri, Ala-Lauri, Tamme-Lauri ja Vana-Vallamaja katastriüksuste omanikke 
kutsutud, eeldame, et piirimärgid olid maastikul mõõdistamise ajal olemas. 

5. Piiripunkti nr 3 piirimärgi vormis (piiriprotokolli järgi puitpost) on vastuolu. Piirneva, varem moodustatud Tamme-Lauri katastriüksuse 
(84301:002:0211) vastava piiripunkti nr 3 piirimärgi vormiks on piiriprotokolli järgi raudvai {piirimärk on esmakordselt paigaldatud Tamme-
Lauri katastriüksuse mõõdistuse käigus, augustis 1994 Ala-Lauri katastriüksuse (84301:002:0191) piiripunktide nr 4 ja 5 vahelisele joonele. 
Oleme arvamusel, et juhul, kui maamõõtja avastab katastrimõõdistamise käigus, et maastikul oleva piirimärgi vorm ei vasta piirneva 
katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile, tuleb piirneva katastriüksuse omanik kutsuda piiriprotokolli allakirjutamise juurde. 

6. Piiripunktis nr 3 olev piirimärk peab asuma Ala-Lauri katastriüksuse piiripunktide nr 4 ja 5 vahele moodustuval piirijoonel, kuid piiriandmetele 
vastav asukoht on 3.93 m Ala-Lauri katastriüksuse ulatuses. Seega ei ole Salusaare katastriüksuse moodustamisel arvestatud Ala-Lauri 
katastriüksuse piiriga. Ka katastriüksuse moodustamise toimikus esitatud mõõdistamisandmetest ei selgu, et Ala-Lauri katastriüksuse piiri 
asukoha tuvastamiseks oleks mõõdistatud Ala-Lauri katastriüksuse piirimärki nr 4. 

7. Piiri kirjelduse järgi peab piiripunkt nr 1 asuma Antsla-Kanepi tee teljest 9.5 m kaugusel, kuid kontrollmõõdistamise andmetel asub piirimärk nr 
1 tee teljest ca 8.4 m kaugusel. Erinevus on  ca 1.1 m. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2013. a 
12.3-1/9279 

Vello Kruus Harju maakond, Maardu 
linn, Huulheina tee 24 
(44601:003:0204), 
Hundiaugu tee 22 
(44601:003:0203) ja 
Huulheina tee 26 
(44601:003:0205). (2010) 
 

Huulheina tee 24 
katastriüksuse 
omaniku Mare 
Raspeli avalduse 
alusel 

Mare Raspel märkis oma kirjas, et piirneva Hundiaugu tee 23/Huulheina tee 22 katastriüksusel 27.06.2013 teostatud mõõdistamise käigus pandi ka 
uus piirimärgistus Tema krundile. 
Huulheina tee 24 katastriüksus (katastritunnus 44601:003:0204, maakatastris registreeritud 15.03.2012) 
1.2. Piiripunktides nr 2 ja 3 on vastavalt 0.44 m ja 0.59 m vahega topeltmetalltorud, millest loodepoolsed on Mare Raspeli väitel temale teadaolevad 
vanad piirimärgid, kuid kagupoolsed on paigaldatud 27.06.2013 Hundiaugu tee 23/Huulheina tee 22 omaniku tellimusel. Huulheina tee 24 ja 
Huulheina tee 22 katastriüksuste vahelise maakasutuspiiriga sobivad loodepoolsed (vanad) piirimärgid. 
1.3. Piiripunktis nr 5 on maastikul piiriprotokollile vastav metallaiapost ja selle kõrval ka metalltoru. Maaomanik Mare Raspel teab piirimärgina 
metalltoru. 
1.4. Piirimärk piiripunktis nr 4 ei olnud maastikul leitav, piiriandmetele vastav asukoht jääb võrkaia nurgast 0.60 m ida-kagu suunas. 
1.6. Maaomanikule Mare Raspelile teadaolevad piirimärgid piiripunktides nr 2 ja 3 (loodepoolsed metalltorud) on koordineeritud geodeetilise 
põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 0.52 m ja 0.54 m. 
1.7. Väidetavalt 27.06.2013 piiripunktidesse nr 2 ja 3 paigaldatud kagupoolsed punased metalltorud asuvad lubatud mõõdistamistäpsuse ulatuses 
piiriandmetele (koordinaatidele) vastavates asukohtades. Erinevus on vastavalt  0.08 m ja 0.05 m. 
1.8. Piiriprotokollile vastav piirimärk (kandiline metallaiapost) piiripunktis nr 5 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. 
Erinevus on 0.45 m. Kui piirimärgiks peab olema aiaposti kõrval asuv metalltoru, oleks koordinaatide erinevus samuti 0.45 m. 
1.9. Huulheina tee 22 katastriüksusega ühisel piirilõigul 2-3 on Mare Raspeli väitel ühiselt naabriga rajatud kaev, mis peab täpselt piiril olema. Kaevu 
asukoht jääb piiripunktides nr 2 ja 3 olevate loodepoolsete (vanade) metalltorude vahelisele piirijoonele. 
1.10. Katastriüksuse plaanil kujutatud situatsioon ei kajasta looduses olevat situatsiooni. Plaanile on märgitud hoone ja kõlvikuks looduslik rohumaa. 
Plaanile on kandmata piirdeaiad, piiril olevad kaevud, kõrvalhooned. Looduslikku rohumaad on kõlvikuna kujutatud 1960. a aianduskrundi plaanil, 
kuid praeguseks on situatsioon muutunud. 
1.11. Piirilõigu 3-4 pikkus (19.43 m) sobib mõõduga piiripunktis nr 3 olevast loodepoolsest vanast metalltorust piiripunkti nr 4 orienteeruvas 
asukohas oleva võrkaia nurgani (19.43 m 
 
2. Hundiaugu tee 23/Huulheina tee 22 katastriüksus (44601:003:1860) 
2.2. Piiripunktides nr 73 ja 74 on vastavalt 0.59 m ja 0.44 vahega topeltmetalltorud, millest loodepoolsed on Huulheina tee 24 omaniku Mare Raspeli 
väitel vanad piirimärgid, kuid kagupoolsed on paigaldatud 27.06.2013 Hundiaugu tee 23/Huulheina tee 22 omaniku tellimusel. Huulheina tee 24 ja 
Huulheina tee 22 katastriüksuste vahelist maakasutuspiiri kajastavad loodepoolsed (vanad) piirimärgid. 
2.3. Võttes piiripunktides nr 73 ja 74 aluseks loodepoolsed (vanad) piirimärgid, sobivad piirilõikude joonepikkused (tiheasustusalal nõutava 
mõõdistustäpsuse ulatuses) katastriüksuse plaanil esitatud joonepikkustega. Erinevused on järgmised: 
2.3.1. Piirilõigu 70-73 joonepikkus on maastikul 0.03 m võrra plaanil esitatust pikem. 
2.3.2. Piirilõigu 73-74 joonepikkus on maastikul 0.02 m võrra plaanil esitatust lühem. 
2.3.3. Piirilõigu 74-72 joonepikkus on maastikul 0.05 m võrra plaanil esitatust lühem. 
2.3.4. Piirilõigu 72-71 joonepikkus on maastikul 0.04 m võrra plaanil esitatust lühem. 
2.3.5. Piirilõigu 71-70 joonepikkus on maastikul 0.08 m võrra plaanil esitatust lühem 
2.4. Võttes piiripunktides nr 73 ja 74 aluseks uued kagupoolsed piirimärgid, ei sobi piirilõikude 70-73 ja 74-72 pikkused katastriüksuse plaanil 
esitatud joonepikkustega.  
2.4.1. Piirilõigu 70-73 joonepikkus oleks maastikul 0.61 m võrra plaanil esitatust pikem. 
2.4.2. Piirilõigu 74-72 joonepikkus oleks maastikul 0.38 m võrra plaanil esitatust pikem.  
 
3. Huulheina tee 26 katastriüksus (44601:003:0205) 
3.3. Piiripunktis nr 5 on maastikul metallaiapost ja selle kõrval ka metalltoru. 
3.4. Piirimärk piiripunktis nr 4 ei olnud maastikul leitav. 
3.7. Piirimärk piiripunktis nr 10 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.14 m. 
3.8. Piirimärk (kandiline metallaiapost) piiripunktis nr 5 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.45. Kui 
piirimärgiks peab olema aiaposti kõrval asuv metalltoru, oleks koordinaatide erinevus samuti 0.45 m. 
 
4. Hundiaugu tee 22 katastriüksus (44601:003:0203) 
4.4. Piirimärk piiripunktis nr 10 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.14 m. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2013. a 
12.3-2/13290 

Geotar OÜ Viljandi maakond, Suure-
Jaani vald, Suure-Jaani 
linn, 24124 Viljandi-
Suure-Jaani tee T3 
(76001:003:0014) ja  
24124 Viljandi-Suure-
Jaani tee T4 
(76001:003:0035). (2012) 

Viljandi 
katastribüroo 
taotluse alusel 

1. 24124 Viljandi-Suure-Jaani tee T3: 
1.1. Piirimärk piiripunktis nr 8 on piiriprotokollile mittevastav piirinael (piiriprotokollis on metalltoru). Piirimärk on taastatud maamõõtja Vello 

Leeduks’i poolt juunis 2013 teostatud Tallinna tn 6a mõõdistamise käigus. 
1.2. Piirinael piiripunktis nr 12 ei olnud maastikul leitav. 
1.3. Piirimärk piiripunktis nr 11 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.24 m. 
1.4. Piiripunkti nr 10 määramisel ei ole arvestatud külgneva varemmoodustatud Tallinna tn 8 (76001:001:0460) katastriüksuse olemasolevate 

piirimärkide piiripunktides nr 2 ja 3 vahele moodustuva piirijoonega. Ehitise nurgas asuv piiripunkt nr 10 ei paikne Tallinna tn 8 
katastriüksuse piirimärkide piiripunktides nr 2 ja 3 vahele moodustuval piirijoonel, vaid sellest 0.17 m edelas, tekitades katastriüksuste 
vahele vahe. 
Vello Leeduks’i poolt juunis 2013 teostatud Tallinna tn 6a mõõdistamisel on arvestatud Tallinna tn 8 katastriüksuse piirimärkidele vastava 
piiriga ning piirimärkide piiripunktides nr 2 ja 3 vahele moodustuvale piirijoonele on paigaldatud piirinael. 
Märgime, et Tallinna tn 8 katastriüksuse maastikul olevate piirimärkide vaheline joonepikkus ei vasta katastriüksuse plaani piiriandmete 
tabelis esitatule. 

2. 24124 Viljandi-Suure-Jaani tee T4: 
2.1. Piirinaelad piiripunktides nr 43 ja 45 ei olnud maastikul leitavad. 
2.2. Piirimärk piiripunktis nr 44 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.24 m. 

2013. a 
12.3-2/12295 

OÜ Geotar Põlva maakonD, Põlva 
vald, Partsi küla, Ojaääre 
(61903:004:0087) ja Põhja-
Savioja (61903:004:0086). 
(2012) 

Oja katastriüksuse 
(61903:004:0548) 
omaniku Lydia 
Prükk´i taotlusel 

1. Ojaääre katastriüksus: 
1.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunkte nr 6, 8, 9, 10 ja 11.  
1.2. Piiripunktis nr 9 olev piirimärk (armatuurraud) ei vasta piiriprotokollis kirjeldatud piirimärgi vormile (metalltoru). 
1.3. Piiripunktis nr 10 on piiriandmetejärgses asukohas metalltoru, kuid piiriprotokollis on piirimärgina kirjeldatud puitposti. Seletuskirjas on 

lisaks märgitud, et piiripunktis nr 10 oli piirimärk (puitpost) maastikul olemas. Piirnevate varemmoodustatud Oja katastriüksuste 
(61903:004:0548 ja 61903:004:0549) piirimärgiks peab vastavas piiripunktis olema puitpost. Jagamiseelse Savioja katastriüksuse 
(61903.004:0066) vastavas piiripunktis on piirimärgina samuti kirjeldatud puitposti, kuid koordinaatidele vastav asukoht ühtib jagamisel 
moodustatud Ojaääre katastriüksuse piiripunkti nr 10 koordinaatidega.  Maastikul asub pehkinud ja pikali vajunud puitpost metalltorust 10.6 
m lõuna-kagu suunas, suure kivi taga. Arvestades maastikul olevaid piirimärke ja piiripunkti nr 10 piiriandmeid, on Ojaääre katastriüksusel 
piirneva Oja (61903:004:0548) katastriüksusega kattumine ja Oja (61903:004:0549) katastriüksusega vahe. Eeltoodut arvestades on vajalik 
Ojaääre katastriüksuse piiripunkti nr 10 asukoht koos piirinaabritega maastikul välja selgitada.  

1.4. Piiripunktis nr 11 ei olnud piirimärk (piiriprotokollis kirjeldatud puitpost) piiriandmetejärgses asukohas leitav. Piirneva Oja katastriüksuse 
omaniku esindaja väitel erineb piiripunkti nr 11 piiriandmetele vastav asukoht 1998. a toimunud Oja katastriüksuse mõõdistamise käigus 
näidatud piiri asukohast.  

2. Põhja-Savioja katastriüksus: 
2.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunkte nr 9 ja 11.  

2014. a 
12.3-2/10294   

Tiit 
Hindrichson 

Pärnu maakond, Vändra 
vald, Rae küla, Raelti 
(93002:005:0087). (2008) 

Vändra 
maakorraldaja Meeli 
Helm taotluse alusel 

Piirimärk piiripunktis nr 73 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga.  
Piiripunkti nr 73 asukoht maastikul ei sobi piirneva varemmoodustatud, suvalises süsteemis mõõdistatud Raemäelti katastriüksuse (93002:005:0059) 
piiriandmetega. Kui täpsustada Raemäelti katastriüksuse piiri asukohta omavahel sobivate piirimärkide nr 2 ja 3 järgi, peaks Raemäelti piiripunkt nr 
1 (Raelti piiripunkt nr 73) olema 6,18 m praegu maastikul olevast metalltorust edela pool (ka see asukoht jääb kraavi kaldale).  
Vastuoluliste andmete tõttu piiripunktis nr 73 tuleb läbi viia piiride kindlaksmääramise toiming Raelti ja Raelt-Kuusiku (93002:005:0259) 
katastriüksuste vahel. 

2014. a 
12.3-1/14467 

OÜ Geomap Harju maakond, Rae vald, 
Karla küla, Mätliku 
(65301:003:0725). (2006) 

Maa-ameti Harju 
katastribüroo 
taotluse alusel  

Piirimärgid piiripunktides nr 13 ja 16 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Koordinaatide summaarsed erinevused on 
0.74 m (sh x-koordinaatide erinevus on 0.73 m). 

2014. a 
12.3-1/17536 

Viive Igatova Rapla maakond, Märjamaa 
vald, Metsküla küla, 
Saable-Uuehoone 
(50403:003:0045).  
(2001 ) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud osaline 
kontrollmõõdistus 

Piiripunktis 32 2,38 meetrit, piiripunktis 33 5,72 meetrit ja piiripunktis 34 0,77 meetrit. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-1/12305 

Nivello OÜ Harju maakond, Anija 
vald, Kehra linn, Niidu tn 
12 (29001:003:0051) (2006 
), Niidu tänav 
(29001:003:0097) (2011 ), 
Niidu tn 14 // Tuleviku tn 6 
(Niidu tn 14 // Tuleviku tn 
6). (2003 ) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

Niidu tn 12- Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 3 ei olnud maastikul leitav. Piiripunktis nr 2 asuv metalltoru on koordineeritud lubamatu 
erinevusega. Erinevus on 0.30 m. 
Niidu tänav- Piirimärgid piiripunktides nr 13 ja 16 ei olnud maastikul leitavad.  
Piirimärgid (metalltorud) piiripunktides nr 17, 19 ja 20 on koordineeritud lubamatu erinevusega. Erinevused on vastavalt 0.30 m, 0.18 m ja 0.43 m. 
Piiripunkti nr 14 piiriandmeid arvestavast asukohas ei olnud piirimärk leitav, kuid sellest 0.94 m edela suunas on maastikul viltune metalltoru. 

2014. a 
12.3-1/17039 

Vello Kruus Harju maakond, Harku 
vald, Liiva küla, Vainu I 
(19801:001:1309). (2003) 

Seoses Onni 1 
(19801:001:1032) 
jagamise käigus 
(Maamõõtja Taimi 
Kirs) 

Maamõõtja Taimi Kirs on teostanud Harku vallas Liikva külas katastriüksuse Onni 1 (19801:001:1032) jagamise 07.07.2014 ja tuvastanud 
mõõdistamise käigus vastuolud moodustatava katastriüksuse Onni-Niidu ja naaberüksuste Vainu 1 (19801:001:1309, reg. 28.10.2003 mõõdistaja 
Vello Kruus), Pärna (19801:001:1484, reg. 01.04.2004 mõõdistaja OÜ EKE Projekti Maamõõdubüroo), Lõo (19801:001:1810, reg 15.06.1998, 
mõõdistaja OÜ TS-Harkelt) piiriandmetes sealhulgas ka jagatava Onni 1 andmetes. 
Vainu 1 (19801:001:1309) 
Jagamise käigus moodustatud katastriüksuse Onni-Niidu  piiripunktis nr 4 (metalltoru) ja Vainu 1 pp 5 (metalltoru) on mõõdistusandmetes erinevus 
4,27 m, samas piiripunktis olev piirimärk on ühine veel Pärna ja Lõo katastriüksustega. 

2014. a 
12.3-2/2904   

Peeter Karpa Viljandi maakond, Karksi 
vald, Mäeküla küla, Rängle 
laut (60001:005:0050). 
(2008) 

Viljandi 
katastribüroo 
tatoluse alusel 

Piirimärgid piiripunktides nr 2 ja 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on kuni 1,00m. 

2014. a 
12.3-1/17966 

OÜ Nivello Harju maakond, Anija 
vald, Kehra linn, 
C.R.Jakobsoni tn 2b 
(29001:003:0049). (2004)   

Seoses Anija vallas 
Kehra linnas Carl 
Robert Jakobsoni 
tänava 
mõõdistamisega  

Katastriüksuse piiripunktid 2 ja 3 on moodustatava piirinaabri üksuse punktidega ca 1,20 nihkes. Samuti on kattumine nimetatud piirilõigul ca 1m.  
Teie poolt moodustatud Carl Robert Jakobsoni tänav (mõõdistatud 24.04.2009) katastriüksuse seletuskirja kohaselt on 2006 aastal registreeritud 
piirinaabri C.R.Jakobsoni tn 2b koordinaadid määratud valesti. 

 

2014. a 
12.3-1/6277 

As Silmsirkel Viljandi maakond, Viljandi 
vald,Vardja küla, Jakobi 
(89201:004:0361). (2011) 

Tabre katastriüksuse 
omaniku soovil 

Jakobi kü piiripunktis nr 13 on piiripunktide plaaniline asendi erinevus katastrikaardil Tabre kü piirpunktist nr 23 1,69 m. Samuti palun kontrollida 
piirimärkide nr 14, 15 ja 16 asukohta looduses, sest tõenäoliselt võib olla nende koordinaatide järgne asukoht geodeetulise põhivõrgu suhtes nihkes. 

2014. a 
 12.3-1/15622 

OÜ Rapla 
Maamõõdubür
oo 

Rapla maakond, Kaiu vald, 
Kaiu alevik, Kasvandu tee 
9 (27701:002:1928). 
(2002) 

Rapla katastribüroo 
taotluse alusel 

Rapla katastribüroole esitati registreerimiseks Basseini katastriüksus (Kaiu alevik, Kaiu vald, Rapla maakond; mõõdistatud juunis 2014, koordinaadid  
süsteemis). Selle andmete järgi peab olema piirimärk nr 19 ühine teie firma poolt mõõdistatud Kasvandu tee 9 katastriüksuse (27701:002:1928; Kaiu 
alevik, Kehtna vald; mõõdistatud 02.09.2002, koordinaadid  süsteemis; katastris registreeritud 23.10.2002) piirimärgiga nr 2, kuid mõõtmise erinevus 
on 1.51 meetrit. Basseini katastriüksuse mõõdistaja on teostanud oma mõõdistusele kontrolli ja jääb esitatud andmetele kindlaks. 

2014. a 
12.3-2/6911 

OÜ Geotar Tartu maakond, Puhja 
vald, Mäeselja küla, 
Lootare (60501:003:0350). 
(2011) 

Kängata II 
katastriüksuste 
omaniku Elle 
Karlsoni esindaja 
Hanno Karlsoni 
taotlusel 

1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunkte nr 1, 2 ja 9.  
2. Piiriprotokollile vastavalt peavad piiripunktides nr 1, 2 ja 9 piirimärkideks olema metalltorud. Maastikul on piiripunktides nr 1 ja 2 

piiriprotokollile vastavalt metalltorud. Metalltoru piiripunktis nr 9 ei olnud maastikul leitav. Lootare katastriüksuse omaniku väitel on 
piirimärk piiripunktis nr 1 paigaldatud aprillis 2011 toimunud mõõdistamise käigus ning piiripunktis nr 9 näitas maamõõtja piirimärgina üle 
kraavi asuvat metalltoru, mis on Kobilo mõis (33101:001:0250) katastriüksuse piirimärgiks piiripunktis nr 10. 

3. Piirimärk piiripunktis nr 1 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus on 16.06 m 
4. Piirilõigul 9-1 on piiri asukoht vastuoluline külgneva Kängata II katastriüksusega. Kängata II katastriüksuse piirilõigul 3-4 on piiriprotokollis 

kirjeldatud ja katastriüksuse plaanil on kujutatud piiri kulgemine sirgjooneliselt mööda tee lääneserva 3 m kaugusel teljest. Tee maastikul 
sirge ei ole ning Kängata II katastriüksuse omanik teab piiri kulgemist mööda tee lääneserva kuni viimase käänakuni enne kraavi, sealt 
sirgjooneliselt üle kraavi oleva kivi juures vedelevasse metalltorusse. Lootare katastriüksuse piir ühisel piirilõigul kulgeb sirgjooneliselt 
piirimärgist piirimärki ning on kohati kuni ligikaudu 19 m tee servast Kängata II katastriüksuse pool. Kuna piiriandmed on vastuolulised, 
katastriüksused on kuni ligikaudu 23 m piiriandmetejärgses kattumises ja omanike teadmised ühise piiri kulgemisest on erinevad, siis tuleb 
piiri asukoht kokku leppida.  
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-4/9819 

Kaljo Nõmm Pärnu maakond, Tõstamaa 
vald, Tõstamaa alevik, 
Nooruse tn 2 
(82601:001:0131). (2013) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Maastikul on kontrollitud piirimärgid kõikides piiripunktides. 
2. Piiriprotokollile vastavalt peavad piirimärkideks olema metalltorud. Piiripunktides nr 1, 2 ja 6 ei olnud piiriprotokollile vastavad piirimärgid 

maastikul leitavad. Piiripunktides nr 3, 4 ja 5 ei olnud samuti piiriprotokollile vastavad piirimärgid maastikul leitavad, kuid maastikul on 
metalltorust aiapostid. 
Kontrollmõõdistamise juures viibinud külgneva Ringi tn 1 (82602:004:0071) katastriüksuse omanikule teadaolevalt on piiripunktides nr 3 ja 4 
olnud piirimärkideks alati aiapostid, metalltorusid ei ole temale teadaolevalt seal kunagi olnud. 

3. Arvestades, et metalltorust aiapost piiripunktis nr 3 asub piiriandmeid arvestavas asukohas, erinevusega 0.08 m, ning seda, et külgneva Ringi tn 1 
katastriüksuse omanikule teadaolevad piirimärgid piiripunkides nr 3 ja 4 on metalltorust aiapostid, võib eeldada, et piirimärkideks piiripunktides 
nr 3, 4 ja 5 on mõeldud samuti metalltorust aiaposte. Eeltoodut arvestades saame öelda, et piirimärgid (metalltorust aiapostid) piiripunktides nr 4 
ja 5 on koordineeritud lubamatu veaga, erinevused on vastavalt 0.60 m ja 0.23 m. 

4. 05.03.2014. a koostatud Nooruse tn 2 katastriüksuse piiriprotokolli allkirjastamise juurde ei ole kutsutud külgneva plaani- või kaardimaterjali 
alusel moodustatud Ringi tn 1 katastriüksuse omanikku (KTKKK § 21 lg 3). Kuna Ringi tn 1 katastriüksuse omanikul on teadmine, et 
piirimärkideks piiripunktides nr 3 ja 4 on aiapostid, tuleb Teil piirmärkide asukohad kooskõlastada ka Ringi tn 1 katastriüksuse omanikuga. 

5. Katastriüksuse moodustamise toimiku koosseisus olevas katastrimõõdistamise seletuskirjas esitatud mõõdistusandmete võrdlused piirnevate 
katastriüksustega on ebatäpsed. Seletuskirja kohaselt on piiripunkti nr 4 erinevus Metsa tn 9 katastriüksuse piiripunkti nr 3 piiriandmetega 0.01 
m, tegelikult on erinevus 0.03 m, seletuskirjale vastavalt piiripunktis nr 6 erinevust Nooruse tn 3 katastriüksuse piiripunkti nr 2 piiriandmetega ei 
olnud, tegelikult on erinevus 0.02 m. 

2014. a 
12.3-2/3267 

OÜ Elker 
RMT 

Võru maakond, Lasva 
vald, Saaremaa küla, 
Kunnalandu 
(38902:004:0159). (2009) 

Võru katastribüroo 
tatoluse alusel 

1. Piiripunktis nr 2 on maastikul piirimärgiks metalltoru. 
2. Piiripunktides nr 3 ja 4 on maastikul piirimärkideks piirikivid (ristikivid). 
3. Piirimärgid piiripunktides nr 2, 3 ja 4 on mõõdistatud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 1.20 m, 4.32 m ja 

5.42 m. 
4. Soovitame üle kontrollida kõik piiripunktid. 

2014. a 
12.3-2/8867 

OÜ Elker 
RMT 

Põlva maakond, Vastse-
Kuuste vald, Koorvere 
küla, Asuri 
(87202:001:0079). (2008) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

6. Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 1 ja 2. 
7. Piiriprotokollile vastavalt peab piiripunktis nr 1 olema metalltoru ja piiripunktis nr 2 piirikivi. 

Maastikul on piiripunkti nr 1 piiriandmeid (koordinaate) arvestavas asukohas piiriprotokollile vastavalt metalltoru. Piiripunkti nr 2 piiriandmeid 
arvestavas asukohas piirikivi ei olnud leitav, ristikivi asus koordinaatidele vastavast asukohast 5.64 m lõuna-kagu suunas. Piiriandmeid 
arvestavas asukohas on metalltoru. Kontrollmõõdistamise juures viibinud Lembit Tomikase sõnul ei ole piiriandmetele vastavates asukohtades 
olevad metalltorud 2008 aastal teostatud mõõdistamisaegsed, vaid need on paigaldatud selle aasta kevadel geodeetilise alusplaani mõõdistamise 
käigus. Piiripunkti nr 1 koordinaatidele vastavast asukohast 9.24 m kagu suunas on maastikul maakividega kupits. Lembit Tomikase sõnul on 
seal kupitsas kunagi olnud ka metalltoru, mis praeguseks on kadunud. 

8. Arvestades seda, et metalltorud piiripunkides nr 1 ja 2 on paigaldatud alles selle aasta kevadel geodeetilise alusplaani mõõdistamise käigus ning 
piiriprotokollile vastav piirimärk (ristikivi) piiripunktis nr 2 on maastikul olemas, saab öelda, et piirimärk piiripunktis nr 2 on koordineeritud 
geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga, erinevus on 5.29 m. 

9. Asuri katastriüksuse koordinaatidele vastav piir kulgeb kuni ligikaudu 5.6 m Lodjaske-Peeter 7 katastriüksuse ulatuses. Asuri katastriüksuse 
piiripunkti nr 1 koordinaatidele vastav asukoht on ligikaudu 5.4 m Lodjaske-Peeter 7 katastriüksuse sees ning piiripunkti nr 2 koordinaatidele 
vastav asukoht on ligikaudu 5.3 m Lodjaske-Peeter 7 katastriüksuse sees. Selle tulemusena on tekitatud Asuri ja Lodjaske-Peeter 7 
katastriüksuste piiriandmetejärgne kattumine. 

2014. a 
12.3-1/4302 

Vello Kruus Harju maakond, Tallinna 
linn, Haabersti linnaosa, 
Pikaliiva-Nurme 
(78406:606:0012). (2006) 

Harju katastribüroo 
taotluse alusel 

Piirimärgiks piiripunktis nr 1 on piiriprotokollile vastavalt metalltoru, piiripunktis nr 2 on piiriprotokollile vastavalt metallvai. 
2. Piirimärkide nr 1 ja 2 asukohad ei vasta tiheasustusalal nõutava täpsuse ulatuses Tallinna kohaliku koordinaatide süsteemist L-EST süsteemi 
transformeeritud koordinaatidele. Erinevused on vastavalt 0,18 m ja 0,54 m. 
 

2014. a 
12.3-2/11850 

KG-Büroo OÜ Tartu maakond, Nõo vald, 
Luke küla, Tooma 
(52801:011:0239). (2014)  

Kodanik Voldemar 
Penner`i 11.08.2014 
taotluse nr 12.3-
2/11850 alusel  

5. Piiripunktis nr 6 on maastikul piiriprotokollile mittevastav kõver metallvai.  Välikontrolli käigus selgus, et metallvai on taastatud maaomaniku 
esindaja Voldemar Penner`i poolt, kuna piiriprotokollile vastav metalltoru olevat piirinaabri poolt hävitatud. Metallvai on paigaldatud maastikule 
0.60 m täpsusega. 

6. Piiripunktis nr 4 ei olnud piirimärk piirandmeid arvestavas asukohas maastikul leitav. Piiriandmeid arvestava asukoha lähedal asetses maapinnal 
sinise otsaga piirimärgile sarnanev metalltoru. 

7. Piirimärk piiripunktis nr 12 on koordineeritud lubamatu veaga. Erinevus on 1.82 m. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-2/11564 

AS 
GEOMARK 

Viljandi maakond, Viljandi 
vald,  Holstre küla, Holstre 
tee 6 (89801:001:0027) ja 
52 Viljandi-Rõngu tee T-
12 (89801:001:0028). 
(2013) 

Viljandi 
katastribüroo 
taotluse alusel 

1. Holstre tee 6 katastriüksus 
1.1. Viljandi Vallavalitsuse andmetel on tegemist tiheasustusalaga. 
1.2. Piiripunktides nr 5 ja 6 on maastikul piirimärkideks piiriprotokollile vastavalt metalltorud 
1.3. Piirimärk piiripunktis nr 6 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.37 m.  
1.4. Soovitame üle kontrollida kõik piiripunktid. 

2. 52 Viljandi-Rõngu tee T-12 katastriüksus 
2.1. Viljandi Vallavalitsuse andmetel on tegemist tiheasustusalaga. 
2.2. Piiripunktides nr 3 ja 4 on maastikul piirimärkideks metalltorud. 
2.3. Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.55 m (dx=0.03 m, 

dy=0.55 m).  
2.4. Piiripunkti nr 3 läheduses on maastikul riigitee teljest 9.7 m kaugusel lisaks ka roheline metallaiapost, mis jääb piiriandmetele vastavast 

asukohast 0.17 m põhja suunas. Olete piiripunkti nr 3 koordinaadid ühitanud piirneva jagamiseelse Holstre tee 2 katastriüksuse piirilõigu 2-3 
pikendusel asuva looduses tähistamata tee serva punkti koordinaatidega. Nimetatud looduses tähistamata piiripunkt asub kehtivate Holstre 
tee 2 piiriandmete põhjal Holstre tee 2 piirimärgist nr 3 0.85 m kaugusel, tee pool. Holstre tee 2 jagamisel moodustatava Holstre tee 2 
katastrimõõdistamise seletuskirjas olete märkinud, et Holstre tee 2 piiripunkti nr 3 paigaldati piirimärk. Praegu on tekkinud segane olukord, 
kus maakatastris registreeritud 52 Viljandi-Rõngu tee T-12 katastriüksuse ja moodustatava Holstre tee 2 katastriüksuse piiriprotokollide 
kirjelduste kohaselt peaks katastriüksuste ühiseks piirimärgiks olema metalltoru, mille asukoht erineb esitatud koordinaatidest 0.55 m ja mis 
jääb riigitee teljest ca 10.3 m kaugusele. Arvestades piiriprotokollide kirjeldusi, saab öelda, et katastriüksuste moodustamisel olete teinud 
piirimärgi nr 3 koordineerimise vea ja lisaks ei ole piiri määramisel arvestanud Holstre tee 2 katastriüksuse tee servas asuva looduses 
tähistamata piiripunktiga. Lähtudes aga sellest, et esitatud piiripunkti nr 3 koordinaadid on ühitatud Holstre tee 2 looduses tähistamata 
piiripunkti koordinaatidega ja lisaks sobivad rohkem maastikul oleva metallist aiapostiga (erinevus on 0.17 m), saaks ka öelda, et olete võib-
olla eksinud piiriprotokollis piirimärgi vormi kirjeldamisega (piirimärgiks nr 3 olete võib-olla arvestatud hoopis metallaiaposti) ja jätnud 
arvestamata jagatava Holstre tee 2 katastriüksuse piiripunkti nr 3. 

1.1. Soovitame üle kontrollida kõik piiripunktid. 
2014. a 
12.3-3/10613 

Sõmeru 
Maamõõdu 
OÜ 

Ida-Viru maakond, 
Avinurme vald, Sälliksaare 
küla, Liisukünka 
(16401:002:0446). (2013) 

Haaviku 
(16401:002:0745) 
katastriüksuse 
omaniku Vahur 
Kaarama taotluse 
alusel 

1. Kontrollitud on kõiki piiripunkte. Piiriprotokollile vastavalt peavad piiripunktides nr 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 piirimärkideks olema metalltorud ning 
piiripunktis nr 5 peab piirimärgiks olema piirikivi. 

2. Piiripunktides nr 1, 2, 3, 4  ja 6 on maastikul piirimärkideks metalltorud. 
3. Piiripunkti nr 5 koordinaatidele vastavas asukohas on maastikul suur tsentriauguta maakivi, mille kõrval on tähis. Piirimärk piiripunktis nr 5 ei 

vasta  Vabariigi Valitsuse 23.oktoobri 2003. a määruse nr 264 “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord” 
(KTKKKord) § 8 lg 1 p 1 sätestatud piirimärgi nõuetele. 

4. Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 8 ei olnud maastikul leitav. 
5. Piiripunktis nr 5 oleval suurel kivil puudub tsentriauk, kuid kivi asukoht vastab nõutava mõõdistamistäpsuse (0.70 m) ulatuses piiriandmetele.  
6. Seletuskirjas on märgitud, et „Pikk-Allekere plaanil märgitud piiripunkt 4 piirikiviks, aga looduses oli raudtoru“. Meil on kahtlus, et piiripunktis 

nr 4 olev metalltoru on paigaldatud Pikk-Allekere katastriüksuse (16401:002:0382) katastrikandele vastavasse asukohta, kuna piirimärgi asukoha 
erinevus nimetatud katastrikandest on vaid 0.43 m. 

7. Arvestades Haaviku kinnistu omanikule teadolevat Haaviku katastriüksuse (16401:002:0745) põhjapoolse piiri asukohta Liisukünka 
katastriüksuse piirilõigust 4-5 ca 30 m põhja pool asuval metsasihil ja Liisukünka katastriüksuse piiriandmetele vastavates kohtades olevaid 
piirimärke, on Haaviku ja Liisukünka katastriüksused kattumises ca 0.43 ha ulatuses.  

8. Arvestades, et Pikk-Allekere katastriüksuse piirimärgiks piiripunktis nr 15 on maastikul metsasihil olev vana ristikivi ja piiripunktis nr 12 on 
piirimärgiks metalltoru, mis on ühtlasi piirneva Ernsti katastriüksuse piiripunkti nr 11 asukohaks,  on Pikk-Allekere ja Liiskünka katastriüksused 
kattumises ca 0.24 ha ulatuses. 

9. Liisukünka katastriüksus on moodustatud maa riigi omandisse jätmiseks, katastrimõõdistamise tellijaks on olnud Maa-amet. 
Katastrimõõdistamine teostati Maa-ameti ja Sõmeru Maamõõdu OÜ vahel 18.04.2013 sõlmitud töövõtulepingu nr 48 alusel. Nimetatud lepingu 
lisaks oleva „Riigi omandisse jäetava maa mõõdistamise juhendi“ punkti 7.5 kohaselt oli töövõtja kohustatud viima läbi piiride 
kindlaksmääramise toimingu juhtudel, kui selgub, et piirnevate katastriüksuste piiri ja piirimärkide asukohad maastikul ei vasta maakatastris 
registreeritud naaberkatastriüksuste algandmetele. Meie hinnangul on Sõmeru Maamõõdu OÜ jätnud katastrimõõdistamise käigus piiride 
kindlaksmääramise toimingu läbi viimata, kuigi selleks oli vajadus olemas erineva piirimärgi vormi tõttu piiripunktis nr 4. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-1/15238 

Vello Kruus Harju maakond, Jõelähtme 
vald, Liivamäe küla, 
Pärnaste 1 
(24504:003:0814), Küüni 
tee (24504:003:0817), 
Küüni tee 10 
(24504:003:0816) ning 
Küüni tee 8 
(24504:003:0815). (2007) 

Küüni tee 14 
katastriüksuse 
(24504:003:0212) 
omaniku taotluse 
alusel 

1. Pärnaste 1 katastriüksus: 
9.1. Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 11, 12, 13, 14, 17, 18 ja 22. 
9.2. Piirimärgid piiripunktides nr 11, 12 ja 13 ei olnud maastikul leitavad.  
9.3. Piirimärk piiripunktis nr 14 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 1.38 m. 
9.4. Pärnaste katastriüksuse esmamoodustamisel plaani ja -kaardimaterjali alusel on 16.12.1998 a. koostatud piiriprotokoll, kus on kirjeldatud 

katastriüksuse loodepiiri piki kiviaeda kulgevana. Metalltoru piiripunktis nr 14 asub Küüni tee 14 loodepiiril oleva kiviaiaga ja Pärnaste 1 
loodepiiril oleva kiviaiaga samal joonel. 

9.5. Piiripunkti nr 22 koordinaatidele vastavast asukohast 0.16 m (tiheasustusalal lubamatu erinevus) kirde suunas asub maastikul metalltoru, 
mille asukoht ei ole vastavuses jagamiste-eelse, esmamoodustatud Pärnaste katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldatud piiri asukohaga, mille 
kohaselt pidi piir kulgema piki kiviaeda. Piiripunktis nr 22 olevast metalltorust 0.79 m loode suunas asub lisaks eksitav metallvai.  

9.6. Piirimärgid piiripunktides nr 17 ja 18 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes nõutava või selle piiripealse täpsusega. Erinevused on 
vastavalt 0.07 m ja 0.12 m.  

 
2. Küüni tee katastriüksus: 

2.1. Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. 
2.2. Piirimärgid piiripunktides nr 1, 9, 10, 11, 12 ja 13 ei olnud maastikul leitavad.  
2.3. Piirimärgid piiripunktides nr 14 ja 15 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 1.38 m ja 

1.27 m.  
2.4. Piiripunktis nr 14 asuv metalltoru ja piiripunktis nr 15 asuv piirikivi jäävad maastikul piirneva Küüni tee 14 katastriüksuse loodeküljel 

kulgeva kiviaia pikendusele. Piki kiviaeda on määratud ka jagamise-eelse, esmamoodustatud Pärnaste katastriüksuse (24504:003:0760) 
loodepiir.  

 
3. Küüni tee 10 katastriüksus: 

3.1. Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 3, 4, 5, 6 ja 7. 
3.2. Piiripunktis nr 6 asub metallvai piiriandmete järgsest asukohast 1.35 m loode suunas (piirikivi ei olnud maastikul leitav).  
3.3. Piiripunktis nr 7 ei olnud piirimärk (metalltoru) maastikul leitav. 
3.4. Piirimärgid piiripunktides nr 3 ja 5 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 0.26 m ja 0.76 

m.  
3.5. Uuema välimusega metalltoru, mis asub piiripunktis nr 5 olevast tsentriauguga piirikivist 0.83 m edela suunas, asub koordinaatide järgses 

asukohas (erinevus on 0.07 m). Küüni tee 14 omaniku esindaja sõnul paigaldati see metalltoru mõned kuud tagasi Raja katastriüksuse 
omaniku poolt tellitud geodeetide poolt. 

 
4. Küüni tee 8 katastriüksus: 

4.1. Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 1, 2, 3, 7, 8, 9 ja 23. 
4.2. Piirimärgid piiripunktides nr 1, 2, 7 ja 9 ei olnud maastikul leitavad.  
4.3. Piirimärk piiripunktis nr 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.26 m.  
4.4. Piirimärgid piiripunktides nr 8 ja 23 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes nõutava või selle piiripealse täpsusega. Erinevused on 

vastavalt 0.14 m (dx=0.11 m; dy=-0.08 m) ja 0.02 m.  
 
Küüni tee katastriüksuse piiripunktis nr 15 ja Küüni tee 10 katastriüksuse piiripunktis nr 5 olevad piirikivid on Pärnaste katastriüksuse algse omaniku 
Leonhard Pärnaste sõnul tema poolt paigaldatud Pärnaste katastriüksuse (24504:003:0760, maakatastris registreeritud 30.09.1999) jagamise käigus 
2001. a ja on oma endistes asukohtades. Eeltoodut arvestades on meil kahtlus, et olete teadlikult esitanud maakatastris registreerimiseks valeandmeid, 
sobitades osaliselt piiripunktide koordinaadid varasematel mõõdistamistel määratud valede koordinaatidega. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-2/15268 

Meelis 
Lõhmus 

Võru maakond, Misso 
vald, Määsi küla, Niine 
(46801:002:0264) ja Hõdso 
(46801:002:0252). (2009) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Niine katastriüksus (46801:002:0264, reg 16.10.2009) 
1.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 2, 3, 4, 5 ja 6 ning piirneva Määsi-Kiviora mnt telgjoon piiripunkti nr 6 kohal. 
1.2. Piiripunktis nr 6 on maastikul kaks metalltoru: tee teljest 6 m ja 8 m kaugusel. Piiriprotokollile vastavalt peab  piirimärk asuma 8 m 

kaugusel tee teljest. 
1.3. Piirimärgid piiripunktides nr 2 ja 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes küllalt suure erinevusega, kuid siiski hajaasustusega alal 

nõutava täpsusega. Erinevused on vastavalt 0.71 m (dx=0.33 m, dy=0.63 m) ja 0.78 m (dx=0.39 m, dy=0.67 m).  
1.4. Piirimärgid piiripunktides nr 4 ja 5 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 0.89 m 

(dx=0.40 m, dy=0.80 m) ja 0.81 m (dx=0.21 m, dy=0.78 m).  
1.5. Piiripunktile nr 6 Teie poolt esitatud piiriandmed sobivad 0.02 m erinevusega tee teljest 6 m kaugusel asuva metalltoruga; tee teljest 

piiriprotokollile vastaval, 8 m kaugusel asuva metalltoru suhtes on koordinaatide erinevus 1.89 m. Meie hinnangul tuleb piiri määramisel 
arvestada tee teljest 8 m kaugusel asuva metalltoruga, mille asukoht sobib riigitee laiusega, aga ka piirneva Sooniidu katastriüksuse 
(46801:002:0033) maastikul olemasolevate piirimärkide järgi moodustuva kujuga. 

2. Hõdso katastriüksus (46801:002:0252, reg 13.04.2009) 
2.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 1, 2, 3, 4 ja 5, mis vastavalt piiriprotokollile peavad olema piirimärkidega tähistatud.  
2.2. Piiripunktis nr 2 on maastikul piirimärgiks piiriprotokollile vastavalt piirikivi (piirikivil puudub nõuetekohane tsentriauk). 
2.3. Piirimärgid (metalltorud) piiripunktides nr 1, 4 ja 5 ei olnud maastikul leitavad. 
2.4. Piirimärk piiripunktis nr 3 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 0.80 m (dx=0.33 m, dy=0.73 m).  

2014. a 
12.3-1/2075 

Revala 
Maamõõdubür
oo OÜ 

Harju maakond, Anija 
vald, Vikipalu küla, 
Karulaane üldmaa 
(14003:003:0002). (2012) 

Karulaane vkt 22 
katastriüksuse 
(14003:003:0200) 
omaniku avalduse 
alusel 

1. Kontrolliti piiripunkte nr 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 45, 53, 54, 55, 59, 61, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 102 ja 103. 

2. Piiripunktides nr 5, 17, 23, 39, 40, 41, 76, 82, 84, 85, 86, 87, 88 ja 91 on piirimärkideks piiriprotokollile vastavalt metalltorud. 
3. Piiripunktides nr 7, 8, 10, 12, 14, 26, 27, 28, 45, 53, 54, 55, 59, 61, 77, 78, 79, 81, 89, 92, 96, 102 ja 103 on piirimärkideks piiriprotokollile 

vastavalt metallaiapostid. 
4. Piiripunktis nr 16 on piirimärgiks piiriprotokollile vastavalt betoonaiapost. 
5. Piiripunktis nr 38 on piirimärgiks piiriprotokollile vastavalt betoonpost. 
6. Piiripunktis nr 11 ei olnud piiriprotokollis kirjeldatud metallaiapost piiriandmetele vastavas asukohas leitav. Piiriandmetele vastavast asukohast 

0.88 m ida-kagu suunas on kividest laotud aiapost. Piirneva Karulaane vkt 22 katastriüksuse (14003:003:0200) omaniku väitel on metallaiapost 
kividest aiaposti sees. Piiriandmetele vastav asukoht sobib enam-vähem ka piirneva Karulaane vkt 22 katastriüksuse piiriandmetega. Piirimärgi 
saaks taastada, arvestades Karulaane vkt 22 piirimärke nr 87 ja 101 ning piirilõikude 87-102 ja 101-102 joonepikkuseid (vastavalt Karulaane 
üldmaa piirimärke nr 10 ja 12 ning piirilõikude 10-11 ja 12-11 joonepikkuseid). Piiripunkti nr 11 asukoht tuleb koos Karulaane vkt 22 
katastriüksuse omanikuga välja selgitada. 

7. Piiripunktis nr 13 peab piiriprotokollile vastavalt piirimärgiks olema metallaiapost, looduses on piiriandmetele vastavas asukohas (summaarse 
erinevusega 0.11 m) piiriprotokollile mittevastav betoonaiapost (pilt nr 11) ja selle kõrval kõrge metallist nurkraud. Betoonaiapostist 0.40 m 
põhja-kirde suunas on metallaiapost, lisaks on betoonaiapostist 0.3 m kagu suunas veel kaks metalltoru, millest ühe on paigaldanud Karulaane 
vkt 22 katastriüksuse omanik Andres Aas. Piiripunkti nr 13 asukoht tuleb koos piirinaabritega välja selgitada. 

8. Piiripunktis nr 9 ei olnud piirimärk (metalltoru) maastikul leitav. 
9. Piirimärgid piiripunktides nr 12, 16, 17, 54, 76, 78, 84, 89 ja 91 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes tiheasustusega alal nõutava 

piiripealse täpsusega (x- ja y-koordinaatide erinevused on kuni 0.14 m). 
Piirimärgid nr 14, 23, 41, 79 ja 92 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes tiheasustusega alal lubamatu veaga, koordinaatide summaarsed 
erinevused on 0.17 m kuni 0.39 m. 

2014. a 
12.3-1/10754 

OÜ Elker 
RMT 

Järva maakond, Väätsa 
vald, Lõõla küla, Metsise 
(93701:001:0281) ja 
Metsisemetsa 
(93701:001:0282). (2012) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

Teie firma maamõõtja Jüri Visnapuu on juunis 2012 mõõdistanud Väätsa vallas Lõõla külas Metsise (algne Kadaka) katastriüksuse (93701:001:0296) 
jagamise Metsise (93701:001:0281) ja Metsisemetsa (93701:001:0282) katastriüksusteks, registreeritud 24.08.2012. Mõõdistamise seletuskirjas 
väidetakse, et Metsisemetsa katastriüksuse piiripunktis 5 on olemasolev metalltoru ja piiripunktis 6 taastatud metalltoru, kuna algne piirimärk 
piirikivi on hävinud metsatööde käigus. OÜ Kippreegel maamõõtja Ville Kruusmann mõõdistas märtsis 2014 riigihanke korras Metsisemetsa 
katastriüksuse kõrvale Lauka katastriüksuse ning leidis Metsisemetsa katastriüksuse piiripunktis 6 (Lauka piiripunkt 1) piirikivi. Metsisemetsa ja 
Lauka katastriüksuste piirimärkide mõõdistamisandmete erinevus on suurem KTKKK § 10 lg 8 lubatust. Metsisemetsa katastriüksuse piirimärgi 5 
(metalltoru) ja Lauka katastriüksuse vastava piirimärgi 2 (metalltoru) plaanilise asendi erinevus on 1,20 m ning Metsisemetsa katastriüksuse 
piirimärgi 6 (metalltoru) ja Lauka katastriüksuse vastava piirimärgi 1 (piirikivi) plaanilise asendi erinevus on 4,00 m.  
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-4/9454 

Peeter Karpa Lääne maakond, Lihula 
vald, Lautna küla, Keblaste 
(41103:001:0246) ja 
Linnumetsa 
(41103:0014:0247). (2011) 

Saare kinnistu 
katastriüksuse 
41103:001:0431 
omaniku Anne 
Põldääre taotluse 
alusel 

1. Keblaste katastriüksus (41103:001:0246) 
1.1. Kontrolliti piiripunkte nr 1, 21, 3, 4, 13, 17, 18, 19, 20 ja 12. 
1.2. Piiripunktides nr 12 ja 21 ei olnud piirimärgid (metalltorud) maastikul leitavad.  
1.3. Piiripunktis nr 20 ei olnud piiriprotokollis kirjeldatud metalltoru maastikul leitav. Piirneva, esimesena moodustatud katastriüksuse 

41101:003:0732 (plaanil Harjaka) andmetel peaks vastavas piiripunktis piirimärgiks olema piirikivi. 
1.4. Piirimärgid piiripunktides nr 1, 3, 17, 18 ja 19 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 

13.32 m, 4.69 m, 1.39 m, 1.67 ja 2.82 m. 
1.5. Keblaste katastriüksuse piiriandmete ja looduses olevate katastriüksuse 41103:001:0431 (Saare) piirimärkide järgi on piirid kattuvuses. Piir 

piirilõigul 1-21 peab meie hinnangul kulgema mööda vana metsasihti, millel asuvad varemmoodustatud katastriüksuse 41103:001:0431 
piirimärgid (piiriprotokollile vastavad piirikivid) nr 3 ja 2. 

1.6. Piirimärgi (metalltoru) nr 3 asukoht maastikul on meie hinnangul ebaloogiline. Teie poolt samal ajal (juunis 2011) mõõdetud Keblaste ja 
Linnumetsa katastriüksuste piiriandmete järgi peavad Linnumetsa piiripunkt nr 2, Linnumetsa ja Keblaste ühine piiripunkt nr 22 ning 
Keblaste piiripunktid nr 3 ja 4 asuma enam-vähem ühel sirgel. Kuna piirneva Linnumetsa katastriüksuse piirimärgi nr 2 ja Keblaste 
katastriüksuse piirimärgi nr 4 vahelise sirgjoone asukoht ei sobi piirneva katastriüksuse 41103:001:0522 plaanil kujutatud piiriga ning  
Keblaste piirimärk nr  3 asub nimetatud sirgjoonest ligikaudu 4 m lõuna pool, tuleb Teil läbi viia katastriüksusega 41103:001:0522 ühise 
piiri asukoha väljaselgitamise toiming. 

1.7. Kontrollmõõdistamise käigus tuleb Teil piiri asukoha väljaselgitamise toiming läbi viia ka katastriüksustega 41103:001:0431, 
41103:001:0732, 41103:001:0562 ja 41103:001:0552 ning Linnumetsa katastriüksusega ühise piiri osas ja koostada piiri asukoha 
kokkuleppimise kohta vastav protokoll. 

2. Linnumetsa katastriüksus (41103:001:0247) 
2.1. Kontrolliti piiripunkte nr 2 ja 21. 
2.2. Piiripunktis nr 2 on maastikul piirimärgiks piiriprotokollile vastavalt piirikivi, mis on ühine katastriüksusega 41103:001:0431. Nimetatud 

piirimärk on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 36.34 m. 
2.3. Piiripunkti nr 21 piiriandmetele vastavas kohas ei olnud piirimärk maastikul leitav. Piirimärk ei olnud leitav ka metsasihil olevas loogilises 

asukohas. 
2.4. Linnumetsa katastriüksuse piiriandmete ja looduses olevate katastriüksuse 41103:001:0431 piirimärkide järgi on piirid kattuvuses kuni 33 

m. Piir piirilõigul 21-2 peab meie hinnangul kulgema mööda vana metsasihti, millel asuvad varemmoodustatud katastriüksuse 
41103:001:0431 piirimärgid (piiriprotokollile vastavad piirikivid) nr 3 ja 2. Meie hinnangul võiks piiripunkt nr 22 asuda piirimärgi nr 2 
(piirikivi) ja Keblaste katastriüksuse piirimärgiks nr 4 oleva piirikivi vahelisel joonel. 

2.5. Teie poolt samal ajal (juunis 2011) mõõdetud Keblaste ja Linnumetsa katastriüksuste piiriandmete järgi peavad Linnumetsa piiripunkt nr 2, 
Linnumetsa ja Keblaste ühine piiripunkt nr 22 ning Keblaste piiripunktid nr 3 ja 4 asuma enam-vähem ühel sirgel. Kuna Linnumetsa 
katastriüksuse piirimärgi nr 2 ja Keblaste katastriüksuse piirimärgi nr 4 vahelise sirgjoone asukoht ei sobi piirneva katastriüksuse 
41103:001:0522 plaanil kujutatud piiriga, tuleb läbi viia katastriüksusega 41103:001:0522 ja Keblaste katastriüksusega ühise piiri asukoha 
väljaselgitamise toiming. 

2014. a 
12.3-1/16154 

Marek 
Tammemäe 

Rapla maakond, Märjamaa 
vald, Metsküla küla, Hinsu 
(50404:001:0062), (2005) 
ja Metsa 
(50404:001:0054), (2002) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Hinsu katastriüksus (50404:001:0062) 
1.1. Piiripunktis nr 5 ei olnud piirimärk maastikul leitav.  
1.2. Piirimärgid piiripunktides on 1 ja 2 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 2.38 m ja 4.46 

m. 
2. Metsa katastriüksus (50404:001:0054). 

2.1. Piiripunktis nr 2 on maastikul piirimärgiks piirikivi, piiriprotokollis on kirjeldatud metalltoru. Vastavas piiripunktis olete piirneva Hinsu 
katastriüksuse piiriprotokollis kirjeldanud piirimärgina piirikivi. Piirikivi on vastavas piiripunktis piirimärgina kirjeldatud ka esimesena 
moodustatud piirneva Saable-Uuehoone katastriüksuse piiriprotokollis ning maamõõtja Viive Igatova poolt piirneva Sable-Madise 
katastriüksuse (50403:003:0039) kontrollmõõdistamise käigus 10.09.2014 koostatud piiriprotokollis. 

2.2. Piiripunktis nr 3 ei olnud piirimärk maastikul leitav.  
2.3. Piiripunktis nr 4 ei olnud nõuetekohane tsentriauguga piirikivi maastikul leitav, koordinaatidele vastavas asukohas oli maastikul logisev 

maakivi.  
2.4. Piirimärgid (piirikivid) piiripunktides on 1 ja 2 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 

5.72 m ja 2.38 m. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-4/14209 

OÜ 
Maamõõdubür
oo 4x4 

Pärnu maakond, 
Häädemeeste vald, Ikla 
küla, Kraaviperve 
(21303:006:0273). (2014) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

10. Maastikul on kontrollitud piirimärk piiripunktis nr 6 ning katastriüksuse ida- ja läänekülgedel asuvaid kraave ja katastriüksuse lõunaküljel asuvat 
teed. 

11. Katastriüksuse idapiiril, piirilõigul 1-2 ei ole arvestatud külgneva varemmoodustatud Laasipõllu (21303:006:0129) katastriüksuse piiripunktiga 
nr 26. Selle tulemusena on tekkinud Laasipõllu katastriüksusega ligikaudu 1.3 m piiriandmetejärgne kattumine. Laasipõllu katastriüksuse 
piiripunktis nr 26 peab piiriprotokollile vastavalt olema metalltoru, mis ei olnud maastikul leitav. Kraaviperve katastriüksuse ringpiirile seda 
punkti arvestatud ei ole. Katastriüksuse plaani graafilisel osal on näidatud ainult Laasipõllu katastriüksuse piiri kulgemise suund, kuid selliselt 
võib kujutada vaid maastikuobjektil asuvast piiripunktist kulgevat piiri suunda. 
Piiriprotokollile vastavalt peab piir piirilõigul 1-2 kulgema tähistamata piiripunktide vahel piki kraavi mõttelist keskjoont. Maastikul ei ulatu 
kraav piiripunktini nr 2, vaid keerab ligikaudu 14 m enne piiripunkti nr 2 ida suunas. Loogiline oleks olnud paigaldada piirimärk kraavi telje 
pikendusele kraavi pervele. Arvestamata jäetud Laasipõllu katastriüksuse piiripunkti nr 26 piiriandmetele vastav asukoht ongi kraavi telje 
pikendusel kraavi pervel. 
Piiriprotokolli allkirjastamise juurde ei ole kutsutud Laasipõllu katastriüksuse omanikku. 
Piirilõigul 1-2 tuleb koostöös Kraaviperve ja Laasipõllu katastriüksuste omanikega piiri asukoht kindlaks määrata. Piiri kulgemisest ühese 
arusaadavuse ja nõuetekohase piiri tähistamise tagamiseks ning kattumise likvideerimiseks tuleb Laasipõllu katastriüksuse piirimärk piiripunktis 
nr 26 taastada ning arvestada see ringpiiri koosseisu. 

12. Piiripunktis nr 4 on piiri kirjeldus eksitav. Piiripunkti nr 4 juures katastriüksuse plaanil kujutatud situatsioon vale. Katastriüksuse plaanil on 
kujutatud looduses tähistamata piiripunkti nr 4 katastriüksuse lõunapiiril oleva tee servas, katastriüksuse läänepiiril oleva kraavi telje pikendusel 
praktiliselt kraavi otsas. Maastikul asub piiripunkti nr 4 piiriandmetele vastav asukoht aga katastriüksuse lõunapiiril oleva tee ja 2130045 
Piiriküla tee pöörangul, keset reaalselt kasutatavat teeosa. Samuti ei ulatu katastriüksuse läänepiiril olev kraav piiripunktini nr 4, vaid pöörab 
ligikaudu 15 m enne piiripunkti Kraaviperve katastriüksusele. Plaanil kujutatud kraavi käänakust lõunapoole jäävat kraavi osa maastikul ei ole. 
Juba 2012. a ortofotol on näha, et teede ja kraavi asukohad on samad, mis oktoobris 2014 meie poolt teostatud kontrollmõõdistamise ajal. 
Piirilõigul 4-5 tuleb paigaldada piirimärk kraavi telje pikendusele kraavi pervele. Kuna piiripunkti nr 4 piiriandmetele vastav asukoht on keset 
teed, siis piirimärgi paigaldamine sinna ei ole otstarbekas. Piiripunktis nr 4 võiks jätta piirimärgi paigaldamata, lisades toimiku koosseisu 
vastavasisulise maaomaniku või muu õigustatud isiku allkirja ja koostamise kuupäevaga varustatud kirjaliku taotluse ning sidemete skeemi, kus 
on piiripunkti asukoht seotud vähemalt kolme maastikul asuva loodusliku või tehisliku püsiobjektiga. 

2014. a 
12.3-
2/13/17399 

OÜ Mulgi 
Maamõõdubür
oo 

Viljandi maakond, Suure-
Jaani vald, Vihi küla, 
Elujõu (75901:002:0108), 
Siimu  (75901:002:0107) 
ja Vainu  
(75901:002:0105). (2010) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Elujõu katastriüksus: 
1.1. Piirimärgid piiripunktides nr 6, 7, 8, 13, 14 ja 15 on piiriprotokollile vastavalt metalltorud. 
1.2. Piiriprotokollile vastav metalltoru piiripunktis nr 9 ei olnud maastikul leitav. 
1.3. Piirimärgid piiripunktides nr 6, 7, 8, 14 ja 15 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on kuni 1.38 m. 
1.4. Piirimärk piiripunktis nr 13 on koordineeritud lubatu piiripealse erinevusega (∆x=0.70 m, ∆y=0.64 m, summaarne erinevus 0.95 m). 
1.5. Piirilõikudel 5-6, 6-7 ja 7-8 on külgneva Allika-Löövi katastriüksuse omanikul erinev teadmine piiride kulgemisest. Sellepärast tuleb 

eelnimetatud piirilõikudel läbi viia piiride kindlaksmääramise toiming. Jagamisel tekkinud Elujõu katastriüksuse piir järgib jagamise eelse 
Vainu katastriüksuse piiriandmetele (joonepikkused, sisenurgad) vastavat piiri. Külgneva Allika-Löövi katastriüksuse omanikul on 
teadmine, et piir peab kulgema ca 25 m piiripunktist nr 6 lääne pool, Elujõu katastriüksuse ulatuses. 

2. Siimu katastriüksus: 
2.1. Piirimärgid piiripunktides nr 6, 7 ja 8 on piiriprotokollile vastavalt metalltorud. 
2.2. Piirimärgid piiripunktides nr 6 ja 7 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 1.10 m ja 1.18 

m. 
2.3. Piirimärk piiripunktis nr 8 on koordineeritud lubatu piiripealse erinevusega (∆x=0.70 m, ∆y=0.64 m, summaarne erinevus 0.95 m). 

3. Vainu katastriüksus: 
3.1. Piiriprotokollile vastav metalltoru piiripunktis nr 26 ei olnud maastikul leitav. 
3.2. Piiriprotokollis märgitud ja nõuetele vastav piirikivi piiripunktis nr 27 ei olnud maastikul piiriandmeid arvestavas asukohas leitav, kuid 

sellest 1.22 m edelas on maastikul ilma tsentriauguta maakivi. Seda kivi pidas oma piirimärgiks piiripunktis nr 6 ka kontrollmõõdistamise 
juures viibinud külgneva Allika-Löövi katastriüksuse omanik. 

3.3. Piirimärk piiripunktis nr 22 on koordineeritud lubatu piiripealse erinevusega (∆x=0.70 m, ∆y=0.64 m, summaarne erinevus 0.95 m). 
3.4. Analüüsi käigus tuvastasime, et Elujõu, Siimu ja Vainu katastriüksused on kontrollitud piiripunktide osas mõõdistatud süsteemse 

erinevusega. Kui seda erinevust arvestada kogu Vainu katastriüksuse osas, siis tekivad piiriandmetes lubatust suuremad vastuolud Lepiku 
(katastritunnus 75901:002:0080) ja Kalda (katastritunnus 75901:002:0081) katastriüksustega. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-2/8521 

OÜ 
Geoprojekt 

Valga maakond, Palupera 
vald, Hellenurme küla, 
Mõisa-Saare 
(58201:001:0031) ja 
Kabelimetsa 
(58201:001:0030). (2013) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

1. Mõisa-Saare katastriüksus 
1.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 1, 2, 3 ja 4, piirnev riigitee ning piirnev talutee. 
1.2. Piirimärk piiripunktis nr 4 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 1.15 m 
1.3. Piirimärgi nr 4 asukoht maastikul ei vasta piirimärgi asukoha kirjeldusele piiriprotokollis. Piiriprotokolli kirjelduse järgi peab piirimärk 

piiripunktis nr 4 asuma tee teljest 3 m kaugusel, kuid maastikul asub piirimärk (metalltoru) tee teljest 2.2 m kaugusel (mõõdetuna risti tee 
teljega). Piiripunkti nr 4 Teie poolt esitatud piiriandmetele vastav asukoht on tee teljest 3 m kaugusel. Juhul, kui selgub, et piirimärgi õige 
asukoht peab olema piiriandmetele vastavas asukohas, tuleb Teil piirimärgi asukoha muutmisest eelnevalt kirjalikult teavitada puudutatud 
katastriüksuste (Mõisa-Saare ja Udumäe) omanikke, kutsudes nad maastikule piirimärgi õigesse asukohta paigaldamise juurde ning 
koostada maastikul teostatud toimingu kohta kirjalik protokoll. Puudutatud isikute teavitamisel soovitame lähtuda KTKKKorra § 21 lg 4 
sätestatud tähtkirja ja kümne päeva nõudest. 

1.4. Teie poolt esitatud piiriandmed kajastavad piirneva riigitee ja talutee asukohti maastikul. 

2. Kabelimetsa katastriüksus 
2.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16 ja 17, piirnev riigitee ning 7 m laiune piirikraav. 
2.2. Piirimärgid piiripunktides nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16 ja 17 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes nõutava täpsusega.  

2014. a 
12.3-2/2421 

OÜ Elker 
RMT 

Valga maakond, Palupera 
vald, Miti küla, Härma 
(58201:002:2740). (2007) 

Valga katastribüroo 
taotluse alusel 

1. Piirimärgid piiripunktides nr 5 ja 6 on mõõdistatud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 1.60 m ja 0.93 m. 

2014. a 
12.3-1/3007 

Meelis 
Lõhmus 

Harju maakond, Kernu 
vald, Mõnuste küla, 
Mutisauna 
(29701:006:0543) ja 
Tammevälja 
(29701:006:0544). (2011) 

Maa-ameti 
kinnisvara haldamise 
osakonna taotluse 
alusel 

1. Mutisauna katastriüksus (29701:006:0543) 
1.1. Piiripunktides nr 1, 2, 5, 6 ja 12 ei olnud piirimärgid (raudtorud) maastikul leitavad.  

1.1.1. Piiripunkti nr 6 koordinaatidele vastavast asukohast 11.26 m loode suunas on kraavi idakaldal piirikivi, mis on piirneva, 
varemmoodustatud Miilimaa katastriüksuse (29701:006:0170) piirimärgiks piiripunktis nr 2. Mõõdistamisel ei ole arvestatud Miilimaa 
katastriüksuse piiripunktis nr 2 oleva piirimärgiga (piirikiviga). 

1.2. Piiripunkti nr 3 piiriandmetele vastava asukoha lähedalt leidsime metalltoru ja piiripunkti nr 4 piiriandmetele vastava asukoha lähedalt 
piirikivi, mis meie hinnangul on Miilimaa katastriüksuse piirimärgiks piiripunktis nr 4. 

1.3. Piirimärgid piiripunktides 3 ja 4  on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevused on vastavalt 4.95 ja 9.71 m, 
sealjuures jääb piiripunktis nr 3 asuv metalltoru Miilimaa katastriüksuse piiripunktides nr 4 ja 5 asuvate piirimärkide (piirikivide) vahele 
moodustuvast piirijoonest 0.92 m Miilimaa katastriüksuse poole. Piiripunkti nr 3 piiriandmetele vastav asukoht jääb Miilimaa katastriüksuse 
piiripunktides nr 4 ja 5 asuvate piirikivide vahele moodustuvast piirijoonest 4.03 m kaugusele. 

1.4. Piiripunktide nr 7, 8 ja 9 piiriandmed kajastavad kraavi asukohta maastikul kuni 0.8 m täpsusega.  Piiripunktide nr 10 ja 11 piiriandmed ei 
kajasta kraavi asukohta maastikul. Erinevus on kuni 15.5 m. 

1.5. Piiripunktile nr 12 vastavat Männiku katastriüksuse (29701:006:0488) piiripunkti nr 12 on varemmoodustatud Männiku katastriüksuse 
plaanil kujutatud  ida-läänesuunalise kraavi pikendusel, kraavi käänakust 16.88 m ida suunas, kuid piiripunkti nr 12 koordinaatidele vastav 
asukoht on sellest kohast ca 16 m põhja suunas. 

1.6. Piiri tähistamine piirilõigul 11-12 ei vasta KTKKK § 9 lg 3 sätestatule. 
2. Tammevälja katastriüksus (29701:006:0544) 

2.1. Piiripunktides nr 1, 7, 8 ja 9 ei olnuid piirimärgid maatikul leitavad.  
2014. a 
12.3-
3/13/15717 

OÜ Geodeesia 
SAR 

Lääne-Viru maakond, 
Vinni vald, Aruküla küla, 
Vanametsa 
(90002:005:0171). (2011) 

Lääne-Viru 
katastribüroo 
taotluse alusel 

1. Piiripunktides nr 6, 7 ja 8 on maastikul piirimärkideks piiriprotokollile vastavalt metalltorud. 
2. Piiripunktis nr 5 ei olnud piiriprotokollile vastav piirikivi maastikul leitav, kuid piiriandmeid arvestavas asukohas on betoonpost. 
3. Piirimärk (metalltoru) piiripunktis nr 6 on koordineeritud geodeetilise põhivõrgu suhtes lubamatu veaga. Erinevus on 1.35 m 

2014. a 
12.3-2/12738 

Meelis 
Lõhmus 

Võru maakond,Antsla vald, 
Soome küla, Hiire 
(14301:001:0096). (2014) 

Maa-ameti 
katastrimõõdistamise 
ja -kontrolli 
osakonna poolt 
teostaud 
kontrollmõõdistus 

Maastikul on kontrollitud piirimärgid piiripunktides nr 13, 14, 15 ja 16. 
3. Piirimärk (raudtoru) piiripunktis nr 13 ei olnud maastikul leitav. 
4. Piiripunktis nr 14 asuv tsentriauguta maakivi on koordineeritud lubamatu erinevusega. Kivi asub piiriandmetele vastavast asukohast 0.86 m ida 
suunas (∆x=0.07 m ja ∆y= 0.86 m). 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-1/3007 

AS Elisor Harju maakond, Kernu 
vald, Mõnuste küla, Sihi 
(29701:006:0309), (2002), 
Männiku 
(29701:006:0488), (2002) 
ja Kemba 
(29701:006:0449), (2006) 

Maa-ameti 
kinnisvara haldamise 
osakonna taotluse 
alusel 

1. Sihi katastriüksus (29701:006:0309) 
1.1. Piiripunktides nr 5, 6 ja 2 ei olnud maastikul piiriprotokollile vastavad piirimärgid (metalltorud) leitavad.  

1.1.1. Piiripunkti nr 6 koordinaatide järgsest asukohast 2.75 m kagu suunas on maastikul vana piirikivi, mis asub kraavi teljel. Piiripunkti nr 6 
koordinaatide järgne asukoht on kraavi teljest 2.5 m põhja pool.  

1.1.2. Piiripunkti nr 2 koordinaatide järgsest asukohast ca 12 m kaugusel ida pool on kraavi idakaldal vana piirikivi, mis on piirneva Miilimaa 
katastriüksuse (29701:006:0170) piirimärgiks piiripunktis nr 2. Sihi katastriüksuse piiripunkti nr 2 koordinaatidele vastav asukoht jääb 
lubatud mõõdistamistäpsuse ulatuses Miilimaa katastriüksuse piirimärkide nr 1-2 vahele moodustuvale piirijoonele, erinevus on 0.13 
m. 

1.2. Piirilõigul 7-1 peab piir piiriprotokollile vastavalt kulgema kraavi teljel. Katastriüksuse plaanil on kraavi laiuseks märgitud 4 m, kuid tegelik 
kraavi laius maastikul on ligikaudu 1 meeter ja kraavi ei ole olemas kogu piirilõigu 7-1 ulatuses (kraavi ei ole olemas ca 71 m pikkusel 
lõigul). Vastavalt KTKKK § 9 lg 3 tuleb piirimärgid paigaldada maastikuobjektidel kulgevate piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse. 

1.3. Piiripunkti nr 1 koordinaatide järgne asukoht ei kajasta katastriüksuse plaanil kujutatud kraavide ristumise kohta maastikul. Kraavide 
ristumise koht jääb maastikul piiripunkti nr 1 koordinaatidele vastavast asukohast ca 15.5 m lõuna-edela suunas. 

1.4. Piirilõigu 1-14 koordinaatidele vastav asukoht (piiriprotokolli järgi kulgeb piir kraavi teljel) erineb kraavi asukohast maastikul ida-
läänesuunaliselt kuni 5 m. Piiripunkti nr 14 koordinaatidele vastav asukoht kajastab kraavi telje asukohta 0.9 m erinevusega. 

2. Männiku katastriüksus (29701:006:0488) 
2.1. Piiripunktides nr 9, 11, 2, 13, 12, 14, 1, 10, 24, 15 ja 16 ei olnud maastikul piirimärgid leitavad.  

2.1.1. Piiripunkti nr 14 koordinaatide järgsest asukohast 2.75 m kagu suunas on maastikul vana piirikivi, mis asub kraavi teljel. Piiripunkti nr 
14 koordinaatide järgne asukoht on kraavi teljest 2.5 m põhja pool.  

2.2. Piirilõigul 25-30 peab piir piiriprotokollile vastavalt kulgema kraavi teljel. Katastriüksuse plaanil on kraavi laiuseks märgitud 4 m, kuid 
tegelik kraavi laius maastikul on ligikaudu 1 meeter ja kraavi ei ole olemas kogu piirilõigu 25-30 ulatuses (kraavi ei ole olemas ca 71 m 
pikkusel lõigul). Vastavalt KTKKK § 9 lg 3 tuleb piirimärgid paigaldada maastikuobjektidel kulgevate piirilõikude alg- ja lõpp-punktidesse. 

2.3. Esitatud piiripunktide nr 25 ja 30 piiriandmed ei kajasta kraavi asukohta maastikul. Erinevus on kuni 15 m.  
2.4. Piiripunkti nr 12 koordinaatidele vastav asukoht maastikul ei vasta katastriüksuse plaanil kujutatud piiripunkti asukohale (ida-lääne 

suunalise kraavi pikendusel, kraavi käänakust 16.88 m ida suunas). Erinevus on ca 16 m. 
2.5. Looduses tähistamata piiripunkt nr 8 tuleb tähistada piirimärgiga (KTKKK § 9 lg 2). 

3. Kemba katastriüksus (29701:006:0449) 
3.1. Katastriüksuse mõõdistamisel ei ole piiripunktis nr 16 arvestatud piirneva, varemmoodustatud Miilimaa katastriüksuse (29701:006:0170) 

vastavas piiripunktis (nr 5) oleva piirimärgiga (piirikiviga), mis on maastikul (metalltorust 6.36 m põhja pool) olemas. Selle tulemusena on 
tekitatud Kemba ja Miilimaa katastriüksuste piiride kattumine. 

3.2. Piiripunktis nr 14 on piiriprotokollis piirimärgina kirjeldatud metalltoru, mis ei vasta samuti piirneva, varemmoodustatud Miilimaa 
katastriüksuse vastava piiripunkti nr 7 piirimärgi vormile (piirikivi). Meil on alust kahelda, et ka selles piiripunktis ei ole Te arvestanud 
Miilimaa katastriüksuse piirimärgi (piirikivi) asukohaga. 

2014.a 
12.3-
1/13/14640 

OÜ Survey Harju maakond, Kuusalu 
vald, Tammistu küla, 
Heigu-Jaani 
(42301:003:0779). (2003) 

Seoses Kuusalu 
vallas Tammistu 
külas Loksa 
metskond 300 
mõõdistusega 

Seoses Kuusalu vallas Tammistu külas Loksa metskond 300 mõõdistusega (AS Geomark, Peeter Jänes) selgus, et teie poolt mõõdistatud Heigu-Jaani 
katastriüksuse (42301:003:0779, L-EST 97, reg. 26.07.2005) 4 piirimärgi (piirikivi) ja Loksa metskonna 300 2 piirimärgi (piirikivi) vahel on erinevus 
~1,60 m. 
 

2014. a 
12.3-1/2179 

OÜ Siraike Harju maakond, Määra 
küla, Pdise vald, Sillu 
(56202:002:0293). (2005) 

Koidaku 
katastriüksuse 
(56202:002:0411 
Määra küla Padise 
vald) jagamisega 

Harju katastribüroole on esitatud registreerimiseks Koidaku katastriüksuse (56202:002:0411 Määra küla Padise vald) jagamise toimikud. Tööd on 
teostanud novembris 2012 maamõõtja Neeme Milva (20-MA-k). Kontrollimisel on ilmnenud lubatust suuremad erinevused OÜ Siraike poolt 2005. 
aasta aprillis L-EST süsteemis mõõdistatud ja 31.10.2005.aastal registreeritud Sillu katastriüksuse piiriandmetega (56202:002:0293). Sillu 
katastriüksuse piiripunkti 2 (piirimärgiks on piirikivi) plaanilise asendi erinevus Koidaku piiripunkti 4 (piirikivi) on 12,27 m. Joonepikkuste vahe 
Sillu piirilõigu 2-3 ja Koidaku piirilõigu 4-3 vahel on 3,87 m. 
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Lisa 2 järg 

A B C D E 
2014. a 
12.3-2/2672 

Tiit Jõeveer Põlva maakond, Kanepi 
vald, Piigandi küla, 
Jakupioja 
(28501:004:0128), (2013) 
ja Jakupipõllu 
(28501:004:0129), (2013) 

Järve katastriüksuse 
(28501:004:0292) 
omaniku Lembit 
Kade avalduse alusel 

Järve katastriüksus (28501:004:0292) on mõõdistatud oktoobris 1993 ja maakatastris registreeritud 18.05.1994. Katastriüksus on mõõdistatud 
aerofotogeodeetilisel meetodil RE Eesti Maauuringud Põlva Maamõõdubüroo poolt. 
1. Jakupipõllu katastriüksus: 

1.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunkt nr 1 ning osaliselt piirnev tee. 
2. Jakupioja katastriüksus: 

2.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 1, 2 ja 7 ning osaliselt piirnev tee. 
2.2. Teie poolt esitatud piiripunktide nr 4 ja 5 piiriandmed ei kajasta piirneva tee serva (4 m tee telgjoonest) asukohta maastikul. Erinevus on 

kuni 1.2 m.  
3. Jakupimetsa katastriüksus: 

3.1. Mõõdistusega on kontrollitud piiripunktid nr 1, 2, 3 ja 13 ning piirnev tee. 
3.2. Piiripunktis nr 2 ei olnud piirimärk (piiriprotokollis kirjeldatud metalltoru) piiriandmetejärgses asukohas leitav. Piirneva Järve 

katastriüksuse (28501:004:0292) omaniku väitel on piirimärgiks piirikivi (uus ristikivi), mis on maastikul olemas ja asub piiripunkti nr 2 
piiriandmetele vastavast asukohast 3.87 m lääne-edela suunas. Ka jagamise-eelse Jakupi (28501:004:0784) ja piirneva Hinno 
(28501:004:0773) katastriüksuste vastavas piiripunktis on samuti piirimärgina kirjeldatud piirikivi. Nimetatud piirikivi on sarnane Järve 
katastriüksuse piiripunktides nr 12 ja 14 olevate piirikividega ning selle asukoht vastab Järve katastriüksuse abrissil esitatud mõõdule (tee 
teljest 45 m) ja piirneva Hinno katastriüksuse abrissil esitatud mõõdule (kraavi otsast 4 m). Järve katastriüksuse omaniku väitel on 
piirikividesse ristid raiutud 1994. a. Meie hinnangul tuleb piiripunktis nr 2 piirimärgina arvestada maastikul olevat piirikivi. 

3.3. Teie poolt esitatud piiripunktide nr 15 ja 16 piiriandmed ei kajasta piirneva tee serva (4 m tee telgjoonest) asukohta maastikul. Erinevus on 
kuni 1.2 m. 

2014. a 
12.3-
1/13/14647 

Revala 
Maamõõdubür
oo OÜ 

Harju maakond, Kuusalu 
vald, Viinistu küla,  Uus-
Hansu (42301:003:0144). 
(2000) 

Seoses Kuusalu 
vallas Viinistu külas 
Loksa metskond 300 
(AS Geomark, 
Peeter Jänes, L-
EST97) 
mõõdistamisega 

Seoses Kuusalu vallas Viinistu külas Loksa metskond 300 (AS Geomark, Peeter Jänes, L-EST97) mõõdistamisega, selgus, et teie poolt mõõdistatud 
Uus-Hansu katastriüksuse (42301:003:0144, L-EST92, reg. 03.11.2000) 29 piirimärgi (piirikivi) ja Loksa metskonna 300 2 Piirimärgi (piirikivi) 
vahel esineb erinevus ~ 1.95 m. Palun kontrollida, samuti palun kontrollida 30 piirimärgi vormi. 
 

2014. a 
12.3-1/4482 

AS Elisor Harju maakond, Kernu 
vald, Mõnuste küla, 
Vallaotsa 
(29701:006:0077). (2002) 

Sidruni 
(29701:006:0245) 
jagamisega 

Harju katastribüroole on registreerimiseks esitatud Sidruni (29701:006:0245) katastriüksuse jagamise toimikud Mõnuste külas Kernu vallas. Tööde 
teostajaks on Aivar Aleksejev (MA-k 240).  Toimikute kontrollimisel on selgunud erinevused  AS Elisori poolt L-EST süsteemis mõõdistatud 
Vallaotsa (29701:006:0077) katastriüksusega, mis on katastris registreeritud 01.03.2002. aastal. 
 Sidruni katastriüksuse jagamistööde käigus teostas maamõõtja 2 piirimärgi taastamise (Vallaotsa piirimärk 9 ja 7). Piirimärgi 7 asukoht koordinaadi 
järgi looduses ei vastanud katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile, seepärast viidi läbi piiri ja piirimärkide kindlaks määramine maastikul (määrati 
ka kraavi telje asukoht). Plaanilise asendi erinevus 4,52 m. 
Seoses leitud erinevustega mõõdistusandmetes palume teil kontrollida Vallaotsa katastriüksuse andmete õigsust. 

Märkused. Veerus „Nõudekirjades esitatud puudused“ on välja jäetud töösse mittepuutuvad punktid. Selle võrra on muudetud järjekorrapunktide numbreid. 
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LISA 3. ERINEVAL VIISIL MOODUSTATUD KATASTRIÜKSUSED 

Aadress Mõõdistusviis 
Mõõ-
dis- 

tusaeg 
Mõõdistaja Mõõtkava Pindala 

L
ah

us
-

tü
kk

id
e 

ar
v 

Märkused 

A B C D E F G H 
Rapla maakond, Loodna 
vald, Kohatu küla, Käända-
Laane, 42701:001:0240 

aerofotogeo-
deetiline 

1998 OÜ Loodna 
Maamõõtja 

1:10000 90,2ha 1 – 

Harju maakond, Anija 
vald, Partsaare 
küla, Tuha, 14001:001:0210 

aerofotogeo-
deetiline 

1995 Kalev Lass 1:10000 10,5 ha 1 Teekatte tähistused puuduvad, kuigi väljaspool 
üksust teede detailset tähistamist ei nõutud. 

Harju maakond, Anija vald, 
Lükati küla, 
Varna,14002:002:0310 

aerofotogeo-
deetiline 

1996 J. Pruus 1:10000 30,3ha 1 – 

Harju maakond, Kose vald, 
Nõmbra küla, Kuristuse mets, 
33702:001:0331 

aerofotogeo-
deetiline 

1997 J. Pruus 1:10000 44,8ha 2 Teekatte tähistused ja laiused puuduvad, kuigi 
väljaspool üksust teede detailset tähistamist ei 
nõutud. 

Harju maakond, Nissi vald, 
Nurme küla, Metsavahi, 
51801:002:0130 

aerofotogeo-
deetiline 
 

1996 Aivar Aleksejev 1:10000 25,1ha 1 Teekatte tähistused puuduvad, kuigi väljaspool 
üksust teede detailset tähistamist ei nõutud. 

Rapla maakond, Raikküla 
vald, Põlma küla, Rehe, 
65403:001:0351 

aerofotogeo-
deetiline 

1997 Urve Kenk 1:10000 28,5ha 2  Teekatte tähistused puuduvad, kuigi väljaspool 
üksust teede detailset tähistamist ei nõutud. 
Põld on tähistamata kõlvikuna. 

Rapla maakond, Märjamaa 
vald, Metsaääre küla, Kännu, 
 50403:003:0730 

aerofotogeo-
deetiline 

1999 Viive Igatova 1:10000 9,2ha 1 – 
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Lisa 3 järg 

A B C D E F G H 
Rapla maakond, Raikküla 
vald, Purku küla, Kadaka, 
65403:001:0130 

aerofotogeo-
deetiline 

1995 Jaak Pregel 1:10000 10,5ha 1 Mõõdistamislitsents ei ole tuvastatav. Teekatte 
tähistused puuduvad, sest väljaspool üksust 
teede detailset tähistamist ei nõutud. 
Alusplaani number plaanile kandmata.  

Lääne-Viru 
maakond, Kadrina 
vald, Mõndavere 
küla, Matsu,  
27301:001:0700 

aerofotogeo-
deetiline 

1997 AS Genn (Enn 
Gross) 

1:10000 3,0ha 1 
 

Piiripunkti numbrid asuvad piirimärkidest 
ebamääraselt kaugel, kuigi kaugus ei olnud 
määratud. 

Harju maakond, Saue 
vald, Vatsla küla, Rehaka,  
72701:001:0230 

aerofotogeo-
deetiline 

1995 Harju 
Maamõõdubüroo 
(Uno Liiv) 

1:10000 6,5ha 1 Teekatte tähistusi ei ole, kuigi väljaspool 
üksust teede detailset tähistamist ei nõutud. 

Jõgeva maakond, Jõgeva 
küla, 
Vanajaagu, 24801:001:0210 

aerofotogeo-
deetiline 

1994 Jõgeva 
maakorraldusbüroo 

1:10000 31,8ha 1 Aluskaardi number asub plaani vasakus ääres, 
raamjoone taga. Plaan joonistatud käsitsi. 

Viljandi maakond, Suure-
Jaani vald, Päraküla küla, 
Pärnu tn 29, 75901:004:0112 

aerofotogeo-
deetiline 

1995 Viljandi maakond 
Kinnisvara ja 
Maamõõdubüroo 

1:5000 13,0ha 3 Põhja-lõuna nool puudub, mis ei olnud juhendi 
kohaselt nõutud. 

Ida-Viru maakond, Tudulinna 
vald, Sahargu küla, 
Jagora, 81501:003:0034 

aerofotogeo-
deetiline 

1998 OÜ Lõuna-Eesti 
MMB 

1:10000 34,6ha 4 Plaanil on neli maaüksust, mis raskendab 
plaani lugemist. Teekatteid ning laiuseid pole 
märgitud, kuigi katastriüksusest välja jääva 
situatsiooni plaanile kandmist ei nõutud. 

Lääne-Viru maakond, Vinni 
vald, Aruküla küla, 
Vilu, 90002:005:0720 

aerofotogeo-
deetiline 

1996 AS GEM 1:10000 3,6ha 1 Leppemärkides piirimärkide numbrite seletus 
puudub. Juhendi kohaselt ei olnud plaanile 
kantavate leppemärkide täpne loetelu ära 
toodud. Alusplaani number on märgitud plaani 
vasakule poole, raamist välja.  
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Lisa 3 järg 

A B C D E F G H 
Lääne-Viru maakond, Vinni 
vald, Aruküla küla, 
Männi, 90002:005:1021 

aerofotogeo-
deetiline ja 
suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1996 AS GEM 1:10000 
1:2000 

11,04ha 2 Kaks erinevat mõõtkava ja kaks erinevat 
mõõdistamissüsteemi. Eksplikatsioonis ei ole 
esitatud pindala kokku. Põhja-lõuna nool 
puudub, kuigi seda ei olnud nõutud. 
Leppemärkides puudub piirimärgi numbri 
tähistuse seletus (plaanil näidatava 
leppemärkide täpne loetelu ei olnud 
määratud). Suvalises koordinaatide süsteemis 
moodustatud katastriüksuse on esitatud 
pindalad kaks kohta peale koma, kuid 
aerofotogeodeetilisel teel üks koht peale koma 

Lääne-Viru maakond, 
Rakvere vald, Eesküla küla, 
Rometu, 66204:002:1350 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1998 Jüri Aaremäe 1:10000 17,56ha 1 Mõõdistuslitsentsi nr puudub. Leppemärkides 
puudub piirimärgi numbri tähistuse seletus 
(leppemärkide täpne loetelu, mida peab plaanil 
näitama, ei olnud määratud). Puudub põhja-
lõuna nool, mis ei olnud nõutud. 

Harju maakond, Kiili vald, 
Kiili alevik, Kase tn 4, 
30401:001:0280 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1995 AS OPTISET 1:500 1495m2 1 
 

– 

Harju maakond, Rae vald, 
Lageid alevik, Jõe tn 15 
65301:013:0300 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1997 OÜ Viljar 1:500 6160m2 1 Puudub põhja-lõuna nool, mis ei olnud 
nõutud. Plaanile on ekslikult jäänud metsamaa 
pindala arvutus. 

Harju maakond, Tallinna 
linn, Haabersti linnaosa, 
Ehitajate tee 122 
78406:602:0120 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1997 OÜ Geomap 1:500 2319m2 1 Koordinaatristide väärtused puuduvad. 
Leppemärgid puuduvad. Plaanilt ei selgu, kas 
tegemist on mõõdistamise või plaani 
koostamise kuupäevaga. 
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Lisa 3 järg 

A B C D E F G H 
Põlva maakond, Põlva vald, 
Põlva linn, Lao tn 
24, 62001:006:0130 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1996 AS 
Maamõõdubüroo 
A&O 

1:1000 16413 m2 1 Koordinaatristide väärtused puuduvad. 

Viljandi maakond, Suure-
Jaani vald, Suure-Jaani linn, 
Karja tn 1a, 76001:005:0060 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1997 Viljandi 
Maamõõdu Büroo 

1:2000 9137 m2 1 Puudub põhja-lõuna nool, mis ei olnud 
nõutud.  

Tartu maakond, Tähtvere 
vald, Tuti küla, Ändi tee 
18, 83101:001:0171 

kohalik 
koordinaatide 
süsteem 

1998 Tartu 
Maakorralduse OÜ 

1:2000 20029 m2 1 – 

Harju maakond, Rae vald, 
Ülejõe küla, 
Kassisaba, 65301:011:0129 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

2003  OÜ A Projekt 1:10000 3,43ha 2 – 

Järva maakond, Roosna-
Alliku vald, Valasti küla, 
Metsari, 68401:002:0100 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

1993 OÜ Järva 
maamõõdubüroo 
(A. Sarjas) 

1:10000 13,4ha 1 – 

Harju maakond, Kose vald, 
Kose alevik, Allika tn 
4, 33702:003:2110 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

1998 Harju 
Rajooni Töörahva 
Saadikute Nõu-
kogu Täitevkomite
e 

– 1172m2 1 Plaanilt mitteloetav 

Võru maakond, Antsla vald, 
Antsla linn, Pärna tn 
10, 14401:007:0003 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

2001 Ester Hommik 1:1000 2033 m2 1 – 

Viljandi maakond, Kõpu 
vald, Tipu küla, Soomaa 
rahvuspark 
20, 36001:001:0015 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

2004 OÜ Mulgi 
Maamõõdubüroo 

1:10000 3,2ha 1 Põhja-lõuna suund puudub, mis ei olnud 
nõutud. Naabrisuunad puuduvad, mis ei olnud 
nõutud.  
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A B C D E F G H 
Saare maakond, Lääne-Saare 
vald, Uduvere küla, Teise 
elu, 27002:001:0056 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

2002 OÜ Tukat 1:5000 3,2ha 1 Põhja-lõuna nool puudub, mis ei olnud 
nõutud. Kasutatud 1:10000 põhikaardi lehte, 
mida on suurendatud kaks korda. 

Pärnu maakond, Saarde vald, 
Marina küla, 
Mariina, 78201:002:0059 

plaani- ja 
kaardimaterjali 
alusel 

2001 OÜ 
Maamõõdubüroo 
4x4 

1:10000 28,1ha 2 Puudub mõõdistamisviis. Tee nimetus puudub. 
Kasutatud on küll 1:10000 põhikaarti, kuid 
plaanil on esitatud see ebaselgelt ja 
puudulikult. Piiriandmed puuduvad. 
Katastripidaja on lisanud pitsatijäljendi, et 
katastriüksus moodustatud plaanimaterjali 
alusel. 

Rapla maakond, Loodna 
vald, Kohatu küla, Villardi, 
42702:001:0690 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1998 OÜ Loodna 
Maamõõtja 

1:10000 2,1ha 1 Elektriliini pinge puudub (leppemärgi järgi 
kõrgepinge). 

Harju maakond, Jõelähtme 
vald, Haapse küla, 
Kullaranna,  
24505:001:0290 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1996 AS Geolander 1:2000 1,44ha 1 Põhja-lõuna nool puudub, mida ei olnud 
nõutud. 

Harju maakond, Kose vald, 
Kose alevik, Pargi tn 
35, 33702:003:1270 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1997 Tallinna Linna 
Arhitektuuri 
ja Planeerimise 
Valitsuse Toot-
misgrupp 

1:500 1200m2 1 
 

– 

Võru maakond, Antsla vald, 
Antsla linn, Tsooru linn, 
Tsooru mnt 31,  
14401:008:0160 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1996 AS ES Invest 1:2000 57252 m2 1 Lisaks sisenurkadele on esitatud ka 
direktsiooninurgad, mis oli lubatud. Plaanile 
on märgitud mõõtkavaks 1:2000 
(kooordinaatristide vahe on 200m ja vastab 
1/2000 mõõtkavale), kuid eksitust tekitab, et 
piirimärgi leppemärgid on erineva suurustega.   
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A B C D E F G H 
Rapla maakond, märjamaa, 
Metsaääe küla, Saeveski,  
50403:003:1300 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

2000 Neeme Laurits 1:10000 24,69ha 1 – 

Valga maakond, Puka vald, 
Purtsi küla, 
Küti, 60801:001:0670 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1996 Tartu 
Maamõõdubüroo 
OÜ 

1:5000 6,92ha 1 Koordinaatristide väärtused puuduvad. 
Eksplikatsioonis ei ole ära toodud 
katastriüksuse nime. 

Valga maakond, Põdrala 
vald, Pikasilla küla, 
Jantka, 61301:005:0580 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1998 OÜ Eramaake 1:10000 18,8ha 1 Eksplikatsioonis puudub katastriüksuse nimi. 
Nii sisenurgad kui ka direktsiooninurgad. 
Plaanil ei ole märgitud, mis süsteemis on 
antud katastriüksus mõõdetud. 

Ida-Viru maakond, Tudulinna 
vald, Tudulinna alevik,  
Ülejõe tn 9,  
81501:005:0800 

suvaline 
koordinaatide 
süsteem 

1997 Lõuna-Eesti 
Maaparandus- ja 
Maamõõdubüroo 

1:2000 4,00ha 1 Ebaselge mõõdistussüsteem. Katastripidaja on 
plaanile märkinud, et mõõdistussüsteem on 
suvaline. Eksplikatsioonis puudub 
katastriüksuse nimetus, kuigi 1994. a juhendi 
lisas olevas näites on olemas vastav lahter 
nimetusega. Leppemärkide seletuses puudub 
piiripunktide numbrite tähis, kuigi seda ei 
olnud nõutud. Aluskaardi number on kantud 
plaani vasakusse äärde, raami taha. 

Harju maakond, Harku vald, 
Vääna küla, Karja Keskus 3,  
19801:011:0163 

L-EST92 2001 AS Optiset (Arvo 
Pikk) 

1:2000 61189m2 1 – 

Harju maakond, Nissi vald, 
Riisipere alevik, Riisipere 
raudteejaam, 
51802:003:0060 

L-EST92 2000 AS Hades 1:2000 85872m2 1 – 
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A B C D E F G H 
Harju maakond, Jõelähtme 
vald, Kullamaa küla, Suigu, 
24505:001:0032 

L-EST92 1999 AS Elisor (Veiko 
Punab) 

1:5000 3,55ha 1 – 

Jõgeva maakond, Pajusi vald, 
Tapiku küla, Reino, 
 57302:001:0036 

L-EST92 2002 Avo Toomla 1:10000 26,40ha 1 Leppemärkides ei ole välja toodud, kuidas on 
plaanil esitatud tähistamata piiripunktide 
numbrid. 1999.a korras ei ole täpselt välja 
toodud, millised leppemärgid kantakse plaani 
leppemärkide seletusse. Naabrisuunad 
mittemõistetavad. 

Jõgeva maakond, Jõgeva 
vald, Lemuvere küla, Tralla, 
24805:001:1400 

L-EST92 2000 AS EOMAP 1:10000 12,88ha 1 Plaan ei ole puhas, plaanil olevaid piirimärke 
läbivad mitmed situatsiooni elemendid, mis 
raskendab piirikulgemise arusaadavust. 

Tartu maakond, Tähtvere 
vald, Ilmatsalu küla, Raba tee 
8, 83101:002:0112 

L-EST92 1997 Tartu 
Maakorralduse OÜ 

1:10000 6,25ha 1 – 

Harju maakond, Anija vald, 
Pillapalu küla, 
Tuipalu, 14001:003:0073 

L-EST92 2000 AS Eesti 
Kaardikeskus 

1:10000 49,97ha 2 – 

Rapla maakond, Rapla vald, 
Tuti küla,  Miku-Jüri,  
66904:003:1431–1432 

L-EST92 1999 OÜ Geo 1:10000 12,59ha 2 – 

Viljandi maakond, Suure-
Jaani vald, Kildu küla, 
Kasetuka, 87001:001:0019 

L-EST92 2002 Vello Leedukas 1:5000 2,89ha 1 – 

Põlva maakond, Mooste vald, 
Kadaja küla, Otiveski teine, 
47301:001:0021 

L-EST92 2001 AS Elker RMT 1:5000 2,52ha 1 – 
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A B C D E F G H 
Lääne maakond, Tapa vald, 
Läpi küla, Kõrtso,  
40001:003:0032 

L-EST92 1999 OÜ Georam 1:2000 17342 m2 1 Raudteest tulenev kitsendus plaanile 
kandamata (50m). 

Hiiumaa, Pühalepa vald, 
Sarve küla, 
Uuetoa, 63902:001:1861 

L-EST92 1998 Avo Saue 1:10000 32,12ha 3 Põhja-lõuna nool puudub ja leppemärkides 
piiripunkti numbri seletus puudub.  

Harju maakond, Kose vald, 
Lööra küla, Jõeääre,  
36301:001:0009 

L-EST92 1999 AS Eesti 
Kaardikeskus  

1:10000 18,59ha 1 – 

Harju maakond, Harku vald, 
Kütke küla, Laiatee,  
19801:012:0043 

L-EST92 1998 OÜ Eis Kinnisvara 1:10000 19,65ha 1 Piirinaabri suund puudub, mis ei olnud nõutav. 
Kitsendust põhjustavad objektid plaanil 
tähistamata. 

Harju maakond, Padise vald, 
Harju-Risti, Nurme,  
56201:003:0036 

L-EST92 2000 OÜ Siraike 1:10000 8,76ha 1 Piiripunkti ja piirimärgi tähis on ühesuurune. 
Kõrvuti asetsevad piiripunktid ei ole plaanil 
loetavad. Piirilõikudest 8-9 ja 10-11 oleks 
pidanud tegema suuremas mõõtkavas 
väljavõtte. Tulenevalt mõõtkavast ei ole  
punktide asukoht üheselt arusaadav ja 
tähistamata punkti leppemärk katab tähistatud 
punkti leppemärgi. Plaanil leppemärkide järgi 
peab piirimärk olema seest tühja ringiga, aga 
plaanil on piirijoon neist läbi. 
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A B C D E F G H 
Valga maakond, Põdrala 
vald, Kaubi küla, 
Neuhof, 61301:004:0234 

L-EST92, 
suvaline 
koordinaati- 
de süsteem 

2001 Kalle Kolts, 
tõestaja Kalev 
Kask 

1:10000 33,77ha 3 Plaanil ei loe välja, millisele ettevõttele 
mõõdistamislitsents kuulub. Plaan on raskesti 
loetav, kuna puuduvad tähistamata 
piiripunktide numbrid. Leppemärkide seletus 
on puudulik. Plaanil on kasutatud kahte 
erinevat koordinaatide süsteemi, mille kohta 
on olemas vastav märge. Piiriandmete tabelis 
ei ole numeratsiooni, ilma piiriprotokollita on 
raskesti loetav. 
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