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Eestis on maareform lõpusirgel, mistõttu registreeritud maaüksuste keskel on veel üksikud 

maa-alad registreerimata. Samuti kehtib selline olukord riigimetsa maa-alade kohta, kus 

suurte metsamassiivide vahele on jäänud üksikuid maatükke.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada probleemid, mis tekkivad vabade 

metsamaa tükkide katastrimõõdistamisel. Teema valikut mõjutas asjaolu, et nende „aukude“ 

registreerimine registreeritud maa-alade keskel tekitas praktikas probleeme. Lisaks autorile 

teadaolevalt on katastriüksuste piiride määramisel tekkivaid probleeme vähe uuritud, eriti just 

maa riigi omandisse jätmise kontekstis. 

Probleemide hindamiseks selgitatakse katastrimõõdistamisel tekkivate vigade päritolu. 

Seejärel koostati erinevate õigusaktidele tuginedes vabade maade katastriüksuste 

moodustamise protsess. Uurimustöö objektiks antud töös on Riigimetsa Majandamise 

Keskusele kuuluvad riigimetsa maatükid. Kasutatud katastriüksused on registreeritud maa 

riigi omandisse jätmise teel 2015. aastal. Katastriüksuste andmeid koguti katastribüroo 

katastripidajatelt ning ajal, millal autor töötas maakorraldus töödega tegelevas ettevõttes. 

Lähtudes protsessis esitatud tegevustest ning kolmest vaatluse all olevast katastriüksusest on 

välja selgitatud probleemid, mis kerkisid esile katastriüksuste piiride määramisel maa riigi 

omandisse jätmise korral. Tulemusena saadi seitse probleemi. Üks probleem kerkis esile enne 

välimõõdistusi, viis probleemi välimõõdistuste ajal ning viimane probleem puudutab inimeste 

arusaama piiri kulgemise kohta. 

Kuna vaatluse all olevad vabad metsamaatükid asusid varem registreeritud maaüksuste vahel, 

oli oluline jälgida, et ühised piiripunktid saaksid ühtima. Kuid mõnedel maaüksustel puudus 

informatiivne katastriüksuse plaan, piiriprotokoll, abriss vms, mille järgi saaks piiri kulgemist 

määrata. Välimõõdistamisel esinesid probleemid piiritähiste mitte leidmise, piiritähiste 

taastamise vajalikkuse, uute piiritähiste sidumine looduslike objektide näol. Lisaks sellele tuli 

ette tõrkeid GPS levi puudumisel ning naabrite arusaam piirilõigu kulgemisest. Katastriüksuse 

piir peab kulgema kõikidele inimestele arusaadavalt ning üheselt mõistetavalt.  
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The aim of the given master’s thesis was to find out the problems, which arise during a 

cadastral surveying of the free parcels of forest land. The choice of topic was influenced by 

the fact that the registration of these „holes“ between the registered parcels of land was 

causing problems in practice. In addition to the author, the problems that arise during a 

cadastral surveying of borders have been little-studied, especially in the context of keeping 

the land as state property. 

To evaluate the problems, first the origin of the arising mistakes is being found out. Then, 

based on different legal acts, a cadastral unit forming process of the free lands was 

composed. The object of this thesis is the parcels of forest land that belong to the State 

Forest Management Centre. The used cadastral units were registered to remain as state 

property in 2015. Data on cadastral units was gathered from cadastre keepers of the 

cadastral biuro and during the time, when the author was working in a land surveying 

company. 

On the basis of the activities presented in the process and the three cadastral units that 

were under observation, problems, that have arised during the border setting in the context 

of keeping as state property, have been found out. As a result seven problems have been 

found out. One problem arised before outer surveying, five problems during the outer 

surveying and the last problem regards the people’s understanding of the border’s 

progression.  

Since the free parcels of forest land that were under observation lied previously between 

registered cadastral units, it was important to follow that the common border marks would 

coincide. But some parcels of land had no informative cadastral units’ plan, border 

protocol, draft or whatsoever to determine the progression of the border. Problems during 

the outer surveying in the form of not finding the border marks, the necessity of border 

marks’ recovery, linking the new border marks in the form of natural objects occurred. In 

addition, there were glitches due to the absence of the GPS diffusion and neighbours’ 

understanding of the border progression. The cadastral unit’s border’s progression should 

be undubiously clear to all. 
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SISSEJUHATUS 

Eestis on juba rohkem kui 20 aastat kestnud maareform, mille eesmärgiks on olnud 

kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil 

põhinevateks suheteks. Lisaks sellele on eesmärgiks luua eeldused maa efektiivsemaks 

kasutamiseks. (Maareform 2016) Oma tegevuselt tähendab maareform seda, et endiste 

omanikele või õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa saaks tagastatud või 

kompenseeritud. 31.07.2016. a. seisuga on Eesti riigi territooriumist registreeritud 97,6% 

kogu Eesti territooriumist. (Maareformi statistika 2016) Sisuliselt tähendab see seda, et 

registreeritud maaüksuste vahel on registreerimata maad, mis tuleb ära registreerida. 

Samuti kehtib selline olukord riigimetsa maa-alade kohta, kus suurte metsamassiivide 

vahele on jäänud üksikud maatükid. Teema valikut mõjutas asjaolu, et nende „aukude“ 

registreerimine registreeritud maa-alade keskel tekitas praktikas probleeme. Samuti 

mõjutas teema valikut ka see, et autorile teadaolevalt on Eestis vähe uuritud katastriüksuste 

piiride määramisel tekkivatest probleemidest, eriti just maa riigi omandisse jätmise 

kontekstis.  

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada probleemid, mis tekivad vaba maatükkide 

registreerimisel ja piiride määramilsel. Eesmärgi saavutamiseks püstitati töös järgmised töö 

ülesanded:  

1. Selgitada teoreetilises plaanis omandipiiride mõiste sisu, olemust ja selle olulisust 

ning anda lugejale ülevaade omandipiiride mõõdistamise viisidest; välja on toodud 

võrdlus erinevate koordinaatide süsteemidest ja nende andmete täpsusest. 

2. Katastriüksuste moodustamise maa riigi omandisse jätmise protsessi selgitamine. 

3. Katastriüksuste piiride määramisel ilmnenud probleemide esitamine praktiliste 

näidete põhjal  

Uurimustöö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvad riigimetsa 

maatükid, mis sai registreeritud maa riigi omandisse jätmise teel 2015. aasal. Andmed 

saadi autori töötamisel maakorraldusega tegelevast ettevõttest. 
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Ülesehituselt on käesolev töö esitatud järgnevalt. Sissejuhatusele järgneb töö teoreetiline 

osa, kus erinevate kirjandus allikate tuginedes antakse ülevaade omandipiiride olemusest ja 

selle olulisusest. Samuti kirjeldatakse mõõdistamise teel tekkivatest vigadest ja selle 

mõjust katastriüksuse piiri kulgemisele. Teine peatükk lõppeb põhjaliku analüüsiga 

erinevate koordinaatide süsteemide täpsusest. Kolmas osa annab lugejale ülevaate 

mõõdistamisel tekkivate vigade tagajärgedest. Sellele järgneb kirjeldus töö tegemise 

metoodikast. Viiendas peatükis esitatakse lugejale katastriüksuste moodustamise 

protsessist maa riigi omandisse jätmise korral. Protsessi esitamisel tuginetakse erinevatele 

kehtivatele õigusaktidele. Töö kõige olulisemaks osaks on kuues peatükk, kus tuuakse 

välja piiride määramise probleemid, mis esinesid Riigimetsa Majandamise Keskuse vabade 

metsamaa tükkide registreerimisele. Töö sisuline osa lõppeb kokkuvõtva peatükiga.  

Siinkohal pöörab autor tähelepanu, et käesolevas töös ei tehta vahet maamõõtjal, geodeedil 

ega maakorraldajal. Neid termineid kasutades mõtleb autor kõiki isikuid sama aegselt.  
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1. OMANDIPIIR 

Kõik riigid tegelevad mingil moel maade haldamisega. Põhiliselt hõlmab maade haldamine 

kõiki tegevusi, mis on seotud maa arendamisega ning loodusvarade kasutamisega. 

Omakorda on see vajalik just poliitiliste ja sotsiaalsete eesmärkide ning säästva arengu 

saavutamiseks. Põhilisteks tegevussuundadeks maade haldamisel maakorralduse kontekstis 

on 1) maavaldus, kui maa kindlustamine ja õigus maa- ja loodusvarale, 2) maa väärtus, 

nagu turuväärtus, maa maksustamine jne, 3) maakasutus, kui planeeringud, kontrollid jne, 

4) maa arendus, kui infrastruktuuride, ehitusprojektide arendamine. Riigiti tegeletakse 

maade haldamisega erinevalt. Arenenud riigis võidakse kõiki funktsioone võtta kui üht 

süsteemi ning keskendutakse kõikidele funktsioonidele korraga. (Enemark 2009, Silayo 

2005) Kuid selleks, et maade haldamisega tegeleda on vaja omandipiirid paika panna.  

Foster (2010) sõnul omandipiiridel peavad olema kindlad, taastatavad ja tuletatavad piirid. 

Wallis (2010) arvates on omandipiir piiritletud piiritähistega ning tavaliselt tehakse 

kinnistuid siis, kui maa-ala läheb ühelt omanikult teisele või kui maa-alale koostatakse 

arendatavaid planeeringuid. Buitléir´i ja Prendergast´i (2014) nimetavad omandipiirdeks 

sammuti piiritähistega tähistatud maa-ala ning nende sõnul kuulub üks omand üldjuhul 

ühele omanikule.  

Üheks olulisemaks varaks igas riigis võibki nimetada maa-ala kui omandiüksust. 

Maaomandile annab väärtuse tema kasutusvaldkond, olgu selleks põllumajanduslik 

tootmine, infrastruktuuri arendamine/kasutammine või mõni muu kasutus otstarve. Ehk 

tänu maa olemasolule ollakse kindlustatud nii toidu varustamisele kui ka muu maailmaga 

ühenduses olemisele. (Nuhu 2007) 

Peale inimeste vajaduste rahuldamisele täidab maa registreerimine veel üht väga olulist 

rolli. Nimelt maade registreerimine on olnud tähtis element arenenud turumajanduses. Maa 

on põhiline ressurss, mida saab kõige tõhusamalt kasutada, vahetada, müüa, osata jne. Seda 

muidugi tingimusel, et maa-ala on vastavalt õiguslike alustega registreeritud. (Nuhu 2007, 

Wallace, Williamson 2004, Hanstad 1998, Dalrymple jt 2003) 

Watkins´i, Maslen´i ja Pannill´i arvates muutuvad omandipiiride tähistamine inimeste 

jaoks vajalikuks alles siis, kui hakatakse maa-alaga tegema tehinguid või kui tahetakse 
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määrata kas maa väärtust või maamaksu. Enne seda ei pruugi omanikel oma kinnistu 

piiritähiste asukohast selget arusaama olla. Lisaks sellele on Watkins, Maslen ja Pannill 

arvamusel, et omandipiiride tähistamine muutub vajalikuks ka siis, kui metsas algab metsa 

maha võtmine või hooldusraie. Selgelt määratletud kinnistu piirid aitavad vältida puidu 

varastamist.  

Lisaks kinnisvara tehingutele võib kindlalt määratletud omandipiirid tulla kasuks 

erinevates vaidlustes. Tihtipeale naabritel puudub üksmeel ühise piirilõigu kulgemise kohta 

ning pika vaidlemise peale minnakse probleemi kohtusse lahendama. Seda vältides, tuleb 

kasuks naabrite omavahelised kompromissid ning soov kohtu väliselt probleeme 

lahendada. (Simonns 2010) 

Piire saab piiritleda tehislike ja looduslike objektidega. Tehislikeks tähisteks on näiteks 

torud, aiad, seinad jne. Looduslikeks objektideks loetakse näiteks järve, ojade, kraavide 

kaldad vms. Oluline on, et omandipiiri kulgemine looduses oleks üheselt mõistetav ka 

mõne aasta möödudes. (Donnelly 2012)  
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2. OMANDIPIIRIDE MÕÕDISTAMISVIISID 

2.1. Mõõdistamisviiside liigitus 

Katastrimõõdistamine on tegevus, kus mõõdistamise käigus saadud andmete põhjal 

kirjeldatakse piiri kulgemist, sh uute, taastatud või muutunud piiripunktide infot. (Silayo 

2005) Kuid mõõdistamise peamine eesmärk on siiski saada kindel info mõõdistatava 

maatüki ruumilise asukoha, suuruse ja kuju kohta. (Silayo, 1997: 16-20) 

Katastrimõõdistamisel saadud informatsioon on vajalik kinnisasja arendamisel, kinnisasja 

tehingute tegemisel, maa maksustamisel ja teiste maa-alaga seotud tegevustega. Samuti on 

asjakohane katastriinfo üheks eelduseks linnamaade pideva arengu saavutamiseks. (Silayo 

2005) 

Maaüksuse piiride mõõdistamisel kasutatakse geodeetilisi mõõdistamisviise, mis tagavad 

katastrimõõdistamisel nõutava täpsuse geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes. On kaks 

võimalust, kuidas saab katastri info inimesteni tuua: teha mõõdistamisi maapinnal või 

õhus. Õhus tehtud mõõdistamisi nimetatakse aerofotogeodeetiliseks mõõdistamiseks. 

(Binns 1950) Maapinnal mõõdistamisi tehes on võimalus kasutada kolme erinevat 

mõõdistamise viisi, milleks on suvalises-, kohalikus- ja riiklikus koordinaatide süsteemis 

mõõdistamist. (Staškevitš 2013, Land Survey...) Lähteülesandes on väljastaja poolt 

määratud mõõdistamisviis, millest tuleb mõõdistuste teostamisel geodeedil kinni pidada. 

(Katastrimõõdistamise..., §10 lg 3) 

Maakatastriseaduse kohaselt peavad Eestis mõõdetud katastriüksuse piiripunktid olema 

seotud riikliku või kohaliku mõõdistamise põhivõrguga. Põhivõrgu punktide puudumisel 

tuleb vähemalt kaks piiripunkti siduda looduses tunnetavate püsiobjektidega nii, et kõikide 

piiripunktide asukohad oleksid taastavad. (Maakatastriseadus, §17 lg 1) 

2.2. Aerofotogeodeetiline mõõdistamine 

Aerofotogeodeetiline mõõdistamist on otstarbekas kasutada suurte alade mõõdistamisel. 

Selle otstarbekuse määrab ära mõõdistamisele kuluv aja ja hinna suhe. Õhus mõõdistamist 
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suudetakse teha tunduvalt kiiremini, kui seda jõuab teha üks geodeet maapinnal. Sellest 

tulenevalt sõltub ka mõõdistamise maksumus. (Binns 1950) 

Juhul, kui suure ala mõõdistamisele ei ole määratud lühike aeg, on siiski mõistlik kasutada 

geodeeti, kes teostaks maapinnal mõõdistamisi. Seda just sellepärast, et maapinnal 

mõõdistamisega saavutatakse täpsem tulemus aerofotogeodeetilisel mõõdistamisel. (Binns 

1950) 

Eestis on aerofotogeodeetiliselt mõõdistatud maaüksustel piirilõikude joonepikkused 

mõõdistatud 1 m täpsusega, kuid piiripunktide koordinaadid ja sisenurgad on 

mõõdistamata. Pindalad on ligilähedased, mis on aluskaardilt määratud 

planimeetriaga. (Staškevitš 2013) Sellist mõõdistamisviisi on hea kasutada juhul, kui 

pindala on ulatuslik ning maaüksuse piirid on nähtavad ka aerofotogeodeetilisel 

mõõdistamisel. (Binns 1950) 

2.3. Suvalises koordinaatide süsteemis mõõdistamine 

Enne kohaliku põhivõrgu tihendusvõrkude rajamist ning katastrimõõdistamisel üleriigilist 

ühtset koordinaatide süsteemi teostati katastrimõõdistamisi suvalises koordinaatide 

süsteemis. Sisuliselt tähendab suvalises süsteemis mõõdistamist seda, et iga geodeet alustas 

maatüki mõõdistamist enda valitud meelepäraste koordinaatide järgi. See pidi tagama 

piiripunktide asukohtade täpsuse vähemalt ühe kinnistu piires. (Mis on 

katastrimõõdistamine?, 2016) 

Antud mõõdistamisviisiga mõõdistatakse katastriüksuste sisenurgad ja joonepikkused. 

Lisaks sellele on tagatud katastriüksuse kuju ja täpne pindala. Kuid kuna katastriüksuse 

piiripunktid ei ole seotud riikliku geodeetilise põhivõrguga, võib katastriüksuse asukoht 

katastrikaardil olla ebatäpne. (Staškevitš 2013)  

2.4. Kohalikus koordinaatide süsteemis mõõdistamine 

Enne L-EST97 võrku rajati suurematesse linnadesse kohalikke geodeetilise võrke, mille 

eesmärgiks oli tagada geodeetiliste tööde tegemine ühtses riiklikus koordinaat- ja 

kõrgussüsteemis. Lisaks linnadele leidus kohalikke geodeetilise võrke ka omavalitsuste 
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territooriumil ning asulates. Selle süsteemi kasutamine tähendas sisuliselt seda, et 

katastriüksuse piiripunktide koordinaadid sai mõõdetud kohalikus koordinaatide süsteemis 

ning katastrikaardile kandmiseks tuli need teisendada L-EST97 koordinaatide süsteemi. 

(Geodeetiline süsteem) 

Kohalike võrkude üle mõõtmisel L-EST97 süsteemi on selgunud asjaolu, et nende 

nõukogudeaegsetes andmetes olid kohati kuni meetrini ulatuvad vead. Seega 

katastriüksuste asukoht katastrikaardil võib olla ebatäpne. Ebatäpsuse suurus on sõltuv 

kohalike võrkude ebatäpsusest ja koordinaatide teisendamisest tulenevatest vigadest. 

(Staškevitš 2013, Kohalik geodeetiline võrk 2009)  

2.5. Riiklikus (L-EST97) koordinaatide süsteemis mõõdistamine 

Katastrimõõdistamisel peavad kõik piiripunktid olema mõõdetud riiklikus süsteemis, et 

saavutada mõõdistamisel vajalik täpsus. Lisaks sellele tagab see piiritähiste leidmist ka 

tulevikus. Samuti pole probleemi piiritähiseid taastada, kui mõõdistamisel on kasutatud 

riikliku koordinaatide süsteemi. (Rydval, Tomandl 2007) 

Tasapinnaliste ristkoordinaatide (x, y) süsteem on L-EST97, mis on kehtestatud 

Keskkonnaministri määrusega “Geodeetiline süsteem” ning on  jõustunud 31.10.2011.a. 

Tänasel päeval on L-EST97 ainus lubatav mõõdistusviis katastrimõõdistamisel. 

Katastrimõõdistamisel saavutatav vajalik täpsus piiripunktide koordinaatide määramisel 

geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes peab olema tiheasustusega aladel +/- 10 cm ja 

hajaasustusega aladel +/- 70 cm (KTKKK § 10 lg 1). Kasutades riikliku koordinaatide 

süsteemis mõõdistamist on katastriüksuse asukoht kõige täpsemini määratud. (Staškevitš 

2013, Katastrimõõdistamise..., §10 lg 1, Geodeetiline süsteem, §6) 

Pindala esitamise täpsus sõltub plaani mõõtkavas: 1:500 kuni 1:2000 esitatakse kõlvikute 

pindalad 1 m
2
 täpsusega; ning väiksema mõõtkava plaanidel esitatakse vastavad andmed 

0,01 ha täpsusega. Piirijoonte pikkused ja koordinaadid esitatakse ümardatult 0,01 meetri 

täpsusega ning sisenurgad ümardatult täisminutini või 0,01 goonini. (Staškevitš 2013)  
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2.6. Erinevate mõõdistusviiside võrdlus 

Erinevad mõõdistamisviisid tulenevad kasutatavates tehnikatest, esitatavatest andmetest ja 

nende täpsusest. Järgnevalt on kokku võetud kõik mõõdistamisviisid ja lühidalt esitatud 

lugejale nendest saadavate andmete täpsused (vt tabel 1). 

Läbi aegade on Eestis kasutatud kõiki mõõdistamisviise. Aerofotogeodeetilist 

mõõdistamisviisi on kasutatud enamasti suuremate katastriüksuste mõõdistamiseks. Seda 

muidugi eeldusel, et piiritähised peavad olema selgesti eristatavad, et saaks kätte 

katastriüksuse ligilähedane pindala koos piirilõikude joonepikkused 1m täpsusega.  

Kasutatud on ka suvalises ja kohalikus koordinaatide süsteemis mõõdistamist. Mõlema 

süsteemi puhul võib kaardil asukoha määramisega esineda ebatäpsusi. Hoolimata sellest on 

suvalises koordinaatide süsteem ebatäpsem. Seda sellepärast, et suvalises koordinaatide 

süsteemi kasutades valib geodeet endale ise meelepärased koordinaadi ning piiripunktide 

omavaheline paiknemise täpsus esineb vaid mõõdistatava kinnistu piires. Teised tema 

piirinaabrid võivad olla muude koordinaatidega määratud, mistõttu naaber maaüksuste 

piiripunktide koordinaadid ei pruugi samade väärtustega olla. 

Tabel 1. Omandipiiride mõõdistamisviiside koondtabel 

Mõõdistamisviis 

Mõõdistamise 

tulemusel saadavad 

andmed 

Mõõdistamise andmete täpsus 

Aerofotogeodeetiline 

mõõdistamine 

piirilõikude 

joonepikkused 
1 m täpsusega 

pindala ligilähedane 

Suvalises koordinaatide 

süsteemis mõõdistamine 

piiripunktide asukoha 

täpsus 

suvalised; piiripunktide omavaheline 

 paiknemise täpsus ühe kinnistu piires 

sisenurgad minuti täpsusega 

joonepikkused cm täpsusega 

kuju, pindala täpne 

asukoht kaardil võib esineda ebatäpsusi 
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Mõõdistamisviis 

Mõõdistamise 

tulemusel saadavad 

andmed 

Mõõdistamise andmete täpsus 

Kohalikus koordinaatide 

süsteemis mõõdistamine 

piiripunktide 

koordinaadid 
kohalikus koordinaatide süsteemis 

asukoht kaardil võib esineda ebatäpsusi 

Riiklikus (L-EST97) 

koordinaatide süsteemis 

mõõdistamine 

piiripunkti koordinaadid 

riiklikus L-EST97 tasapinnaliste 

ristkoordinaatide süsteem;  

 piiripunkti täpsus tiheasustusega 

aladel  +/- 10 cm   

ja hajaasustusega aladel   

+/- 70 cm 

sisenurgad minuti täpsus 

joonepikkused cm täpsusega 

pindala 

1:500 kuni 1:2000 esitatakse 1 m
2
 

täpsusega. Väiksemas mõõtkavas 

esitatakse 0,01 ha täpsusega. 

piirijoonte pikkus, 

koordinaadid 
ümardatult 0,01 meetrini 

sisenurgad 
ümardatult täisminutini või 0,01 

goonini 

 

Kohalik koordinaatide süsteem on suvalisest koordinaatide süsteemist täpsem, kuna 

siinkohal on piiripunktide koordinaadid määratud omavalitsuse/asula piires ühtses 

koordinaatide süsteemis. See tähendab, et piiripunktide asukoha täpsus on suurem, kui 

ainult kinnistu piires.  

Lisaks on Eestis kehtiv riiklik koordinaatide süsteem, mille tulemusel aktsepteeritakse  

L-EST97 süsteemis mõõdistamist kõige rohkem. Riikliku koordinaatide süsteemi 

kasutamisel saavutatakse ka katastrimõõdistamisel nõutav täpsusklass. Isegi kui geodeet 

sooviks valida endale meelepärast mõõdistamisviisi, siis seda ta teha ei saa. Mõõdistamisel 

kasutatava koordinaatide süsteemi kohta on esitatud andmed lähteülesandes, millest tuleb 

geodeedil kinni pidada. 
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3. OMANDIPIIRIDE MÕÕDISTAMISEL TEKKIVATEST 

VIGADEST 

Mõõdistamised ei saa olla üdini täpsed. Nii mõõtevahendites kui ka inimese tajudes on 

hallatavad ja mitte hallatavad tegurid, mis mõjutavad mõõtmis tulemuste täpsust. Läbi selle 

on mõõdistamise vead jaotatud kaheks: vead (blunders) ja errorid (errors). (Tafesse, 

Gobena 2005) 

Erroriteks (errors) nimetatakse neid vigu, mis esinevad mõõdetud ja tegelikkuse väärtuse 

erinevusel. Need vead on põhjustatud instrumendi ebatäiuslikkusest. Lisaks sellele 

kuuluvad ka looduslikud segavad tegurid (temperatuur, haljastus jne) errorite hulka. Ehk 

erroritest tulenevad vead ei ole tingitud hooletusest ning neid vigu ei saa kunagi täielikult 

kõrvaldada. Kuid kasutades erinevaid parandustegureid ja kindlaid instrumente on 

võimalik neid vigu vähendada. (Tafesse, Gobena 2005)  

Vigadeks (blunders) nimetatakse neid vigu, mis on inimese poolt tekitatud. Üldiselt 

tulenevad inimese poolt tekitatud vead mõõdistaja tähelepanematuse või hooletuse 

tagajärjel. Näiteks mõjutab antud viga kas andmete väärtustes või kogustes (nt 

piiripunktide arvust). Vead võivad olla tingitud nii vale sihtmärgi-, vale nurga all 

mõõtmisest kui ka aparaadi mõõdistamise fikseeritud oleku muutmist jne. Ehk tegelikkuses 

on kõik vead tingitud sellest, et mõõdistaja tähelepanu on olnud segatud. (Tafesse, Gobena 

2005)  

Omandipiiride mõõdistamisel tuleb olla väga hoolas ning tuleb arvestada ka naaber 

maaüksuste piiride kulgemisega. Kui naaber maaüksuste piiridele ei pöörata piisavalt 

tähelepanu, ei pruugi erinevate katastriüksuste piirid kokku langeda. Christopher´i ja 

Wickern´i (2009) sõnul esineb tihti selliseid olukordi, kus 1) kinnistu piirides esineb 

vastuolulisi kirjeldusi ühiste naaber piirilõikudega; 2) naaber katastriüksuste piirid ei lange 

kokku ning nende vahele jäävad lüngad/augud; 3) naaber katastriüksuste piirides esineb 

kattuvusi. (Christopher, Wickern 2009) 

Simmons´i (2010) sõnul piiripunktide lahknevus tuleb esile siis, kui mingil suuremal alal 

on piiride erinevus sisse tulnud. Ehk iga eelnev viga mõjutab järgmist mõõdistamist ning 
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lõpuks on maaüksuste omavaheliste piiride erinevus suur. See aga võib tekitada järgmise 

probleemi.  

Kui piiritähised panna maha vigaste piiripunkti koordinaatidega võib juhtuda, et teine 

geodeet antud piiritähisega ei nõustu. Tulemusena lisatakse loodusesse ka teine piiritähis. 

(McKenna 2016)  

See võib olla tingitud erinevatest mõõdistusandmetest. Lisaks sellele võib mitme piiritähise 

asumine üheskohas olla tingitud ka muudest asjaoludest, nagu näiteks maaomanike 

vähesest huvist piiritähiste säilimise kohta. (Staškevitš 2013) 
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4. KATASTRIÜKSUSTE MOODUSTAMINE MAA RIIGI 

OMANDISSE JÄTMISE KORRAL  

Käesolevas peatükis antakse lugejale ülevaade katastriüksuste moodustamise protsessist 

maa riigi omandisse jätmise kontekstis. Katastriüksuste moodustamisega seotud tegevuste 

kirjeldamisel on aluseks võetud teatud õigusaktide sätted, nagu näiteks Maa riigi 

omandisse jätmise kord, Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise 

kontrollimise kord ning Maakatastriseadus. Protsess on esitatud tabeli kujul (vt tabel 2), 

kus on välja toodud kolm põhilist punkti: kes teeb, mida teeb ja mis on tegevuse tulemus. 

Protsess algab algusest ehk tellija soovist ning lõppeb eesmärgi saavutamisega ehk 

katastriüksuse registreerimisega. Tellijaks on võetud Riigimetsa Majandamise Keskus 

(edaspidi RMK) ning maakorralduse protsess on esitatud maa riigi omandisse jätmise 

maade näitel.  

Objektideks on valitud kolme katastriüksuse esmamoodustamine, mida ümbritsevad juba 

varem registreeritud katastriüksused. Asukohaliselt asuvad objektid Harjumaal, Raplamaal 

ja Järvamaal. Tegemist on metsamaa tükkidega, mille maa-ala suurusjärk jääb 6843 m² - 4 

ha vahemiku. Kõikidel katastriüksustel oli lähteülesandes mõõdistamisel kasutatavaks 

koordinaatide süsteemiks märgitud L-EST97. Tegemist on maa riigi omandisse jätmise 

maaüksustega. Nendel maatükkidel olid katastrimõõdistamise töid algatavad õiguslikud 

alused juba olemas, mistõttu maakorraldaja ei pidanud neid eraldi taotlema. Siinkohal 

õiguslikeks alusteks on Keskkonnaministri käskkiri, kohaliku omavalitsuse (edaspidi 

KOV) korraldus ning lähteülesanne.  

Esimesed kaks tegevust (vt tabel 2) puudutavad õiguslike aluste taotlemist, et üldse saaks 

katastriüksuste moodustamise toiminguga tegeleda. Alguses esitab RMK ehk tellija 

avalduse keskkonnaministrile, kuna keskkonnaminister on riigimetsa maa riigi omandisse 

jätmise otsustajaks. Peale keskkonnaministri nõusolekut tuleb KOV-ilt otsus (korraldus) 

saada. Maa riigi omandisse jätmise otsus peab sisaldama maa-ala asukohta, suurust, 

sihtotstarvet ja viidet maareformi seaduse paragrahvidele, mille alusel maa jäetakse riigi 

omandisse. KOV-i korraldusega koos väljastatakse maa-alale ka lähteülesanne.  
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Tabel 2. Katastriüksuse moodustamise protsess maa riigi omandisse jätmise põhimõttel 

Jrk 

nr 
Tegija Tegevus Tulemus 

1 
RMK (tellija) 

esitab avalduse. 

Avalduse esitamine 

Keskkonnaministeeriumisse 
Otsuse edastamine KOV-i 

2 KOV Korralduse väljastamine KOVi otsus.  

3 RMK Maakorraldus tööde tellimine Maakorraldaja leidmine 

4 Maakorraldaja Ettevalmistustööd välitöödeks  
Kindel ettekujutus maaüksuse 

omapärast 

5 
Maamõõtja/ 

maakorraldaja 

Katastrimõõdistuste ehk 

välimõõdistuste teostamine. 
Mõõdistusandmete olemasolu.  

6 Maakorraldaja 
Katastriüksuse plaani ja 

piiriprotokolli koostamine. 

Katastriüksuse plaani ja 

piiriprotokolli olemasolu 

7 Maakorraldaja Tähtkirjade saatmine 

Asjasse puudutavate isikute 

sidumine katastriüksuse 

moodustamisega 

8 Maakorraldaja 
Muud toimiku koosseisu kuuluvate 

dokumentide koostamine  

Muude toimiku koosseisu juurde 

kuuluvate dokumentide valmimine.  

9 Maakorraldaja Piiriprotokollile allkirjade võtmine 
Piiriprotokoll allkirjastatud kujul 

olemas 

10 Maakorraldaja 
Toimiku kooseisu kuuluvate 

dokumentide kinni köitmine 
Toimik on valmis 

11 Maakorraldaja 

Katastriüksuse toimik jm failid 

esitatakse katastribüroosse 

registreerimiseks. 

Katastripidaja saab toimiku kätte. 

12 
Katastribüroo 

katastripidaja 

Kontrollib katastriüksuse toimikus 

olevate andmete õigsust. 

Katastripidaja esitab toimiku 

koostajale kontrolli tulemustest.  

13 
Maamõõtja/ 

maakorraldaja 

Juhul kui nõutakse siis esitab 

katastripidajale selgitused andmete 

lahknevuste kohta või uued 

mõõdistustulemused. 

Esitab parandatud katastritoimiku 

katastribüroosse.  

14 
Katastribüroo 

katastripidaja 

Esitab toimiku koostajale kirjaliku 

teate andmete õigsusest ning 

maaüksuse registreerimisest.  

Maa-ala registreeritakse. Maa-ala 

katastriüksuse piirid kantakse 

kaardiserverisse. 
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Kui kõik õiguslikud dokumendid katastriüksuste moodustamiseks on olemas, saab 

põhimõtteliselt alustada maakorraldustöödega. Maa riigi omandisse jätmise otsustamiseks 

koostab taotleja või tema poolt volitatud isik katastriüksuse toimiku. Kuid kuna RMK ise 

katastrimõõdistamisi ei teosta, esitab ta maakorraldustööde tellimuse mõnda 

maakorraldusetöödega tegelevasse firmasse. Või otsib läbi riigihanke keskkonna endale 

tööde teostamiseks litsentseeritud maakorraldaja. Tulemuseks on RMK ja maakorraldaja 

on omavahel kokku leppinud tööde teostamise tähtaja ja maksumuse.  

Enne välimõõdistuste teostamist tuleb maakorraldajal piirnevate katastriüksuste plaanide ja 

piiriprotokollide andmetega tutvuda. Piirnevate katastriandmete tutvumine ja väljavõtte 

saamine toimub Katastri arhiivi büroo, piirkondlike katastribüroode, Maainfo 

kaardirakenduse või avaliku WMS teenuse vahendusel. (Juhend: kuidas teha...2016) Lisaks 

tuleb kindlaks teha halduspiiride asukohad, kitsendusi põhjustavate objektide olemasolu 

ning nende asukohad.  

Pärast seda, kui ettevalmistustööd on tehtud, saab alustada välimõõdistus ehk 

katastrimõõdistus töödega. Katastrimõõdistus töödega võib tegeleda nii maamõõtja kui ka 

maakorraldaja, ehk need kaks isikut võivad olla ka ühes. Siinkohal ei ole tehtud neil 

terminitel vahet, vaid võetaksegi neid kui ühe tähenduslikeks.  

Pärast välimõõdistuste teostamist tuleb hakata analüüsima mõõdistusandmeid. Analüüsi 

tulemusel valmib mõõdistatava ala kohta katastriüksuse plaan, mis on üheks oluliseks 

toimiku koosseisu kuuluvast dokumentidest. Lisaks katastriüksuse plaanile on mõistlik ka 

piiriprotokoll valmis teha nii, et saaks allkirjastamise juurde kutsuvatele inimestele 

tähtkirjad välja saata. Tähtkirja teel tuleb allakirjutamise juurde kutsuvatele isikutele 

teatada allakirjutamise aeg ja koht vähemalt kümme päeva ette. Kohale kutsumise päeval 

on asjaosalistel võimalus esitada pretensioone. Pretensioonide olemasolul tuleb 

maakorraldajal nendega arvestada ja teha vastav märge piiriprotokolli. Vastuväidete 

puudumisel kogutakse piiriprotokollidele allkirjad. Piiriprotokollile on allkirju kohustatud 

lisama piiriprotokolli koostaja, maamõõtja ning maaomanik või muu õigustatud isik. 

Seejärel tuleb maakorraldajal koostada kõik muud toimiku koosseisus kuuluvaid 

dokumente, nagu näiteks seletuskiri, mõõdistamisvõrgu skeem, pindalaline jaotus jne.  

Tabelis 2 esitatud punktid nr 6, 7 ja 8 on kõik sellised tegevused, mille omavaheline 

järjekord ei ole oluline. Neid võib teha samm-sammult, aga võib ka teha läbi segi. Nende 
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punktide tegevuste järjekord sõltub pigem maakorraldajast. Oluline on, et, lõpuks saaks 

kõik toimiku koosseisu kuuluvad dokumendid valmis. Seejärel on toimik kinni köitmiseks 

valmis.  

Pärast toimiku kinni köitmist on katastriüksuse toimik valmis ning toimik esitatakse 

katastribüroosse registreerimiseks. Lisaks katastriüksuse toimikule on vaja veel mõned 

olulised failid katastribüroole esitada. Nendeks on digitaalselt allkirjastatud failid ning 

katastripiiri tekstifail. Neid faile saadetakse e-maili teel Maa-ameti ametlikule e-mailile.  

Katastribüroo katastripidaja hakkab katastriüksuse toimikute kättesaamisel kontrollima 

esitatud andmete õigsust. Kui katastripidaja on toimiku läbi vaadanud, esitab ta tööde 

teostajale kirjalikult menetlus teavituse, kus selgub katastripidaja otsus. Otsus jaguneb 

kaheks: kas katastriüksus registreeritakse või mitte. Viimasel juhul on toimikus esitatud 

andmetes vastuolud kas naaber maaüksuste andmetega, mõõdistatud maaüksuse andmetega 

või on koguni mõni muu oluline info puudu.  

Maakorraldaja on kohustatud 1 kuu jooksul arvates katastripidaja kirjaliku nõude saamise 

päevast esitama selgitused kontrollimisele saadud andmete lahknevuse kohta või uued 

mõõdistustulemused. Kuna maa riigi omandisse jätmise teel registreeritavad maaüksused 

asuvad enamasti registreeritud maaüksuste vahel, siis registreeritava maaüksuse 

piiripunktid peavad langema tema piirinaabrite ühiste piiripunktidega. Juhul, kui 

piirinaabrite ühised piiripunktide asukohad ei lange kokku, tulebki antud olukorda 

katastripidajale põhjalikult lahti seletada. Seejärel esitab maakorraldaja parandatud toimiku 

uuesti katastribüroosse. Need kaks viimast toimingut kestavad nii kaua kuni katastripidaja 

rohkem vastuolulisi andmeid ei leia.  

Pärast andmete parandamist esitab katastripidaja maaüksuse toimiku koostajale kirjaliku 

teate andmete õigsusest ning katastriüksuse registreerimisest. Seejärel katastriüksus 

registreeritakse ning maa-ala piirid kantakse kaardi serverisse. 
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5. EMPIIRILISTE UURINGUTE MATERJALID JA 

METOODIKA 

5.1.  Materjalid 

Esimene töö osa käsitleb omandipiiride mõõdistamisel kasutatavatest ristkoordinaat 

süsteemidest; mõõdistamise teel tekkivatest vigadest; katastriüksuse moodustamise 

protsessist maa riigi omandisse jätmise kontekstis. Nende teemade ülevaate koostamisel on 

kasutatud erinevaid omandi piiride käsitlevaid teaduslikke artikleid ja väljaandeid. 

Vabamaa katastriüksuste moodustamise protsessi koostamisel on tuginetud erinevatele 

õigusaktidele.  

Uurimustöö objektiks antud töös on Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvad 

riigimetsa maatükid. Kasutatud katastriüksused on registreeritud maariigi omandisse 

jätmise teel 2015. aastal. Katastriüksuste andmeid koguti katastribüroo katastripidajatelt 

ning ajal, millal autor töötas maakorraldus töödega tegelevas ettevõttes.  

5.2. Metoodika 

Metoodiliselt jaguneb käesolev töö neljaks: alguses antakse ülevaade katastriüksuse 

mõõdistamisel kasutatavatest koordinaatide süsteemidest ning tabelis 1 on esitatud võrdlus 

kõikide mõõdistamisviisidest tulenevatest andmete täpsusest. Seejärel antakse lugejale 

teada, milliseid on mõõdistamisel tekkinud vigade tagajärjed. Kolmandaks on kirjeldatud 

katastriüksuse moodustamise protsessist maa riigi omandisse jätmise näitel. Viimaks on 

välja toodud probleemid, mis esinesid Riigimetsa Majandamise Keskusele maade maa riigi 

omandisse jätmise näitel.  

Vaatluse alla on võetud kolm maa riigi omandisse jätmise teel moodustatud katastriüksust, 

mis kuuluvad Riigimetsa Majandamise Keskusele. Vaatluse all olevate katastriüksuste 

nimed on Loksa metskond 313, Velise metskond 77, Rava metskond 420. Asukohaliselt 

asuvad katastriüksused Harjumaal, Raplamaa ning Järvamaal. Pindalaliselt jäävad 

katastriüksuste suurused vahemikku 6843 m² -4 ha.  
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Andmeid sai töödeldud ja kokku kogutud katastriüksuste moodustamise ajal. Ehk ajal, 

millal autor töötas maakorraldustöödega tegelevas ettevõttes. Töötamise ajal sai kokku 

kogutud kõik praktikas käivad tegevused ja piiride määramisel ilmnevad probleemid. 

Hiljem toimus katastriüksuse moodustamise protsessi koostamine ning katastriüksuste 

piiride määramisel tekkivate probleemide põhjalik analüüs maa riigi omandisse jätmise 

kontekstis. 

Järgmises peatükis on keskendatud probleemidele, mis esinevad katastriüksuse piiride 

määramisel. Esmalt selgitatakse katastriüksuste kaupa piiride määramisel esinenud 

probleeme. Hiljem võetakse kokku kõik katastriüksused ning püütakse välja selgitada, 

milliste tõrgetega tuleb maakorraldajal maaüksuse piiride määramisel kõige enam kokku 

puutuda. 

Probleemide hulgast on välja jäetud kõik need, mis nende objektide puhul ilmsiks ei 

tulnud. Näiteks üheks suureks probleemiks on kindlasti mitme piiritähise leidmine ühest 

piiripunktist (Staškevitš, 2015). Kuid kuna vaatluse all olevatel objektidel sellist nähtust ei 

esinenud, siis seda probleemi ei peetud otstarbekaks sisse tuua.  
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6. KATASTRIÜKSUSE PIIRIDE MÄÄRAMISEL 

ILMNENUD PROBLEEMID 

6.1. Velise metskond 77 

Velise metskond 77 asub Nurme külas, Märjamaa vallas, Rapla maakonnas. Naabriteks 

on kolm katastriüksust: Jaagu, Sõeru ja Velise metskond 38. Jaagu maaüksus kuulub 

eraisikule, Sõeru maaüksus juriidilise isikule ning Velise metskond 38 on RMK valduses. 

Enne registreerimist oli Velise metskonna 77 hinnanguliseks pindalaks 3,97 ha, mis on 

määratud Märjamaa Vallavalitsuse korralduses nr 817 (08.10.2014.a.).  

Välimõõdistus tööde ettevalmistamisel on lähtutud naaberüksuste plaanidest ja 

piiriprotokollidest tulenevast infost. Kahel naaber maaüksusel oli olemas katastriüksuse 

plaan ja piiriprotokoll. Kolmas naaber maaüksus, Velise metskond 38 on 454,9 ha 

suurune maaüksus, mis on registreeritud kaardi ja plaani alusel. Piiriprotokoll või plaan, 

mis sisaldaks piirikirjelduse andmeid antud maaüksusel puudub.  

 

Joonis 1. Ainuke informatiivne plaan, mida kataster edastas Velise metskonna 38 kohta 

(allikas: Velise metskond 38 katastriüksuse toimik) 

Joonis 1 on esitatud ainuke Velise metskonna 38 plaan, mida tellimise peale Rapla 

katastribüroo autorile saatis. Terve toimikuga saab tutvuda Rapla katastribüroos. 
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Autor uuris ka, miks kohe ei kaasatud praeguse Velise metskonna 77 ala sisse, kui toimus 

Velise metskonna 38 registreerimine. Selle kohta teadis Rapla katastribüroo ametnik 

rääkida järgmist – „Esialgu vormistati maad, mis olid metskondade käsutuses. Hiljem 

hakati taotlema vabaks jäänud maid“. Ehk tegemist oli lihtsalt ühe töö protsessiga. Nüüd 

tuli peale teine töö protsess, kus toimus katastriüksuse esmamoodustamine mõõdistamise 

teel maa riigiomandisse jätmise eesmärgil. 

Velise metskond 77 mõõdistati veebruaris 2015.a ning registreeriti oktoobris 2015.a 

suurusega 4,0 ha. Velise metskond 77 katastriüksuse piiripunkte on kokku 19, millest 

piiripunktid 2, 3, 4 ja 5 on tähistatud metalltorudega. Mõõdistamise ajal leiti ja 

koordineeriti looduses Velise metskonna 77 piiritähised nr 2, 3 ja 4. Piiripunkt nr 5 on nö 

uus punkt, mida tähistati looduses esimest korda, kuna see sai pandud eelmise piirilõigu 

geomeetrilisele pikendusele. Ülejäänud piiripunktid on looduses tähistamata, kuna 

piiripunktid 6-10 asuvad kraavi mõttelisel telgjoonel ning piiripunktid 11-1 asuvad 

Rogenese oja mõttelisel oja telgjoonel. (vt Lisa 1, Lisa 2) 

Velise metskonna 77 katastriüksuse välimõõdistamisel esines ka GPS levi häiritus. Kuna 

tegemist oli metsaga, siis puud olid antud maatükil niivõrd tihedalt, et mõõdistamise 

perioodil tuli u 1 tund oodata, millal GPS-i ja satelliitide omavaheline signaal uuesti 

taastuks. Tulemusel saime leitud piiritähised üle mõõta ning uued piiritähised sisse mõõta 

vajaliku täpsusega. Kui aga puud oleksid lehtes olnud, poleks GPS mõõtmine 

õnnestunud.  

Katastriüksuste piiride määramisel võib tekkida probleeme ka siis, kui piirid seotakse 

looduslike objektidega ära. Ehk moodustatava maaüksuse registreerimise tulemusel ei 

kattu naaber maaüksuse ühise piirilõiguga kokku.  

Joonisel 2 on näidatud kohta, kus peale Velise metskonna 77 registreerimist on tekkinud 

nn „auk“. Pärnu katastribüroo selgitas antud olukorda järgnevalt: „Katastriüksuse 

plaanide ja piiriprotokollide põhjal saab öelda, et kaardil on pilt põhimõtteliselt õige. 

Kuna Sõerul kulgeb piir mööda kraavi telge (mööda kurvi) ja Velise mk 77 piir kulgeb 

kraavi kurvi juures tema telje pikendusel asuvasse piirimärki, siis jääbki üksuste vahele 

see kummaline "auk"“. 
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Joonis 2. Velise metskond 77 seisuga 14.04.2016.a. suurendusega kagu poolsemast 

nurgast (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) 

Autor küsis seisukohta ka Märjamaa vallast, sealt öeldi, et Sõeru katastriüksuse piirimärk 

nr 7 on ringpiiriväline märk ja piir kulgeb mööda kraavi telgjoont. Ehk sellest võib 

järeldada, et sellise „augu“ tekkimine on paratamatu. Et antud olukorda lahendada tuleks 

Sõeru katastriüksus üle mõõdistada ning tema piirikulgemine siduda ära Velise 

metskonna 77 punkti nr 5-ga. 

6.2. Loksa metskond 313 

Loksa metskond 313 asub Loksa külas, Kuusalu vallas, Harju maakonnas. Naabriteks on 

neli katastriüksust: Nõmmeoru, Aruaasu, Jõeallika ja Aasuveski. Kõik naaber 

maaüksused kuuluvad eraisikutele ning Loksa metskond 313 on RMK valduses. Enne 

registreerimist oli Loksa metskonna 313 hinnanguliseks pindalaks 0,69 ha, mis on 

määratud Kuusalu Vallavalitsuse korralduses nr 39 (15.01.2015.a.).  

Välimõõdistus tööde ettevalmistamisel on lähtutud naaberüksuste plaanidest ja 

piiriprotokollidest tulenevast infost. Sarnaselt Velise metskonna 77-le esines ka siin 

naaber maaüksusel informatiivse plaan puudumine.  

Joonisel 3 on välja toodud Loksa metskonna 313 naaber maaüksuse Nõmmeoru 

katastriüksuse plaan. Katastriüksuse plaani kõrvale (vasakule) on suurendatud 

katastriüksuse piir. Joonisel olev punane joon tähistab Loksa metskonna 313-ga ühist 

piiri. Joonisel 3 on näha, et Nõmmeoru katastriüksuse plaanilt on raske välja lugeda, 

kuidas maaüksuse piir täpsemat kulgeb. 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
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Joonis 3. Nõmmeoru katastriüksuse plaan koos Loksa metskonna 313 ühise piiri asukoha 

väljavõttega (allikas: Nõmmeoru katastriüksuse toimik) 

Loksa metskond 313 mõõdistati 2015. aasta veebruaris ning registreeriti septembris 

2015.a suurusega 6843 m². Loksa metskond 313 katastriüksuse piir on tähistatud 11 

piiripunktiga. Piiripunktid 2, 5 ja 7 on looduses tähistatud metalltorudega, piiripunkti nr 6 

tähistab looduses piirikivi ning piiripunkte 3 ja 4 tähistavad looduses naaberüksuse 

Aruaasu piiri tähistega - metallist aiapostidega. Katastriüksuse läänepoolseim piir sai 

paika pandud mööda Valgejõe jõe telge. Mõõdistatud on Valgejõe maaüksusepoolne 

kallas ning telgjoone koordinaadid on määratud arvutuslikult, arvestades Valgejõe jõe 

laiust (vt Lisa 3, Lisa 4). 

Piiripunktid nr 2 ja 5 on loodusesse tähistatud uued piirimärgid. Piiripunkt nr 2 on pandud 

järgmise piiripunkti geomeetrilise pikenduseks, mille abil määratakse tähistamata 

piiripunkt nr 1. Piiripunkt nr 5 on piiripunktide nr 3 ja 4 geomeetriline pikendus 

naaberüksuse Jõeallika piirilõiguni.  

Erinevalt Velise metskonna 77 katastriüksusest on Loksa metskond 313 katastriüksus 

registreeritud nii, et selle tulemusel ei tekkind nn „tühja auku“ juurde.  

6.3. Rava metskond 420 

Rava metskond 420 asub Mägede külas, Albu vallas, Järva maakonnas. Naabriteks on 

kolm katastriüksust: Rava metskond 1, Aegviidu metskond 23 ja Vahtramäe. Enne 

registreerimist oli Rava metskonna 420 hinnanguliseks pindalaks 1,18 ha, mis on 

määratud Albu Vallavalitsuse korralduses nr 56 (24.03.2015.a.).  
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Lisas 5 on välja toodud Rava metskonna 420 katastriplaan, mis on registreeritud 

11 476 m² suurusena maaüksus. Katastriüksuse piir on määratud 33-ne piiripunktiga, 

millest neli piiripunkti on tähistatud metalltorudega ning ülejäänud on tähistamata 

piiripunktid.  

Piiripunktid nr 29 ja 31 on taastatud Vahtramäe katastriüksuse piiripunktid 

metalltorudega. Piiripunktid nr 32 ja 33 on samuti tähistatud metalltorudega, kuid need 

piiritähised olid antud asukohas esimest korda looduses tähistatud ehk nn uued 

piiritähised. Vahtramäe katastriüksuse andmete kohaselt peaks piiripunkt nr 30 tähiseks 

olema piirikivi. Looduses piirikivi tuvastada ei olnud võimalik, mistõttu on osapoolte 

kokkuleppel antud piiripunkt tähistamata jäänud. Siinkohal osapoolteks on naaberüksus 

Vahtramäe omanik, Järvamaa metskonna metsaülem ning RMK kui maa valdaja poolne 

esindaja. (vt Lisa 6) 

Piiripunktide mitte leidmisega kaasnevad ka omad probleemid. Näiteks Rava metskonna 

420 piiripunkti nr 31 tähis tuli looduses taastada. Mõõdistamise ajal viibis koha peal 

naaber maaüksus Vahtramäe omanik, kes teadis rääkida, et tema mäletamise mööda 

peaks piiritähis asuma nõlva all. Sellistel juhtudel peab maakorraldaja kuulama hoolega, 

kuid ta ei tohi olla mõjutatav. Pahatahtlike inimeste usaldamisega võib piiride määramisel 

väga suurt kahju teha mõõdistatava alale. Juhul, kui mõõdistamise käigus oluliselt 

suurendatakse naaber maaüksuse pindalalt mõõdistatava maa-ala arvelt. Kindlasti ei ole 

see alati nii. Olemas on ka heatahtlike inimesi, kes täpselt teavad, kus piiritähised asuvad 

ning seeläbi aitavad mõõdistajal piiritähised kiiremini üles leida.  

Sarnaselt Velise metskonna 77-le esines ka selle katastriüksuse mõõdistamisel GPS-i ja 

satelliitide omavahelised ühendumise tõrkeid. Kui Velise metskonna 77-l suudeti GPS-i 

abil katastrimõõdistamised lõpuni viia, siis Rava metskonna 420-l nii ei läinud. Siin olid 

liiga kõrged puud, mis nõrgestasid GPS levi liiga palju. GPS-iga jäi mõõdistamata üks 

punkt, piiripunkt nr 32. Katastrimõõdistusi lõpule viies tuli kasutusele võtta 

elektrontahhümeeter.  
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6.4. Arutelu 

Tabelis 3 on kokku võetud probleemid, mis esinesid katastriüksuse piiride määramisel. 

Antud tabel on seoses neljandas peatükis esitatud tabel 2-ga. Tabelist 2 on võetud 

tegevused koos järjekorra numbritega. Ehk tabelis 3 on näha, milliste tegevustega on 

kõige enam probleeme esile kerkinud. Iga probleemi järele on lisatud katastriüksuse nimi, 

mis näitab probleemi olemasolu mingil katastriüksusel. Mõnel katastriüksusel esines mitu 

probleemi ning mõnel ainult üks. Probleemidena ei ole arvestatud selliseid asjaolusid, mis 

takistaks protsessi (katastriüksuse moodustamise) ajalist kiirust. Probleemidena on 

keskendatud ainult piiride määramise probleemidele. 

Kõige esimeseks probleemiks katastriüksuste piiride määramisel võib esineda juba enne 

välimõõdistuste teostamist. Näiteks, kui registreeritava maa-ala piirinaabriteks on kaardi 

ja plaani alusel registreeritud katastriüksused, siis üldjuhul puudub neil informatiivne 

katastriüksuse plaan, piiriprotokoll, abriss vms. Nende puudumisel on maakorraldajal 

keerulisem määrata katastriüksuse piiride kulgemise.  

Näiteks Loksa metskonna 313 naaber maaüksuse Nõmmeoru katastriüksuse plaani peale 

on määratud ainult kõlvikuline koosseis ning Rava metskonna 420 naaber maaüksuse 

Aegviidu metskonna 23-l puudub selline plaan, mida saaks teatud õigusaktide kohaselt 

üldse katastriüksuse plaaniks nimetada. Ehk antud plaanidel puuduvad piiripunktide 

koordinaadid, joonte pikkused või mõni muu katastriüksuse piirikulgemist iseloomustav 

kirjeldus.  

Peamiselt kerkivad probleemid esile alles katastrimõõdistamise teostamisel. Olenevalt 

maastikust ja haljastuses võib esineda ka nõrka sidet satelliitide ja GPS-i vahel. Sellise 

situatsiooniga tuli toime tulla Velise metskond 77-e ja Rava metskond 420-e 

mõõdistamisel  

Välimõõdistuste teostamisel kohtutakse konkreetsete situatsioonidega, eriti just 

piiritähistega. Piiritähistega seotud probleeme on mitmeid, nagu nt piiritähiste mitte 

tuvastamine, piiritähiste taastamise vajalikkus, uute piiritähiste seostumine looduslike 

objektidega jne.  
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Tabel 3. Katastriüksuste moodustamise teel ilmnenud maaüksuse piiride määramise 

probleemid 

Nr (seoses 

Tabeli 2-ga) 

Tegevus, etapp 

(seoses tabeli 2) 

Katastriüksuse piiride 

määramise probleemid 
Maaüksuse nimi 

4 

Tutvumine piirnevate 

katastriüksuste 

plaanide ja 

piiriprotokollidega.  

Naaber katastriüksusel 

puudub informatiivne 

plaan või plaani juurde 

kuulu piiriprotokoll, sh ka 

abriss.  

Velise metskonna 77 

Loksa metskonna 313 

Rava metskonna 420  

5 
Katastrimõõdistuste 

teostamine. 

Piiritähise mitte leidmine Rava metskond 420 

Piiritähise taastamise 

vajalikus/mitte vajalikus 
Rava metskond 420 

Uue piiritähise sidumine 

looduslike objektidega. 

Tulemusel ühised 

piiripunktid piirinaabriga 

ei lähe üks-ühele kokku.  

Velise metskond 77 

GPS levi/satelliitide 

puudumine 

Velise metskond77 

Rava metskond 420 

Naabrite arusaam 

katastriüksuse piiri 

kulgemisest 

Rava metskond 420 

7 

Piirikulgemise 

vastuväidete 

olemasolu 

Katastriüksuse piir peab 

kulgema kõigile 

arusaadavalt ning üheselt 

mõistetavalt. 

Rava metskond 420 

 

Piiritähise taastamise mitte vajalikus tuli esile just Rava metskonna 420 katastriüksuse 

registreerimisega. Tegemist oli pehme ja soise pinnasega, kus ei tuvastatud piiritähist. 

Vahtramäe katastriüksuse piiriprotokolli järgi oleks pidanud seal olema piirikivi. Kuid 

kuna antud piiripunkt asus nii registreeritava kui ka olemas oleva katastriüksuse piiri 

geomeetrilisel sirgel, siis maakorraldaja ei pidanud otstarbekaks antud kohas piiritähist 

taastada. Selle tulemusel tuli maakorraldajal koostada dokument, milles oli piiritähise 

mitte taastamise kohta põhjendatud selgitus ning enne katastribüroole esitamist kogus 

maakorraldaja dokumendile kõikide osapoolte allkirjad. Antud juhul osapoolteks olid 

maakorraldaja, tellija, metskonna metsaülem ning ühise piiripunkti piirinaabri 

maaomanik.  
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Samuti üheks suureks oluliseks mõjutajaks maaüksuste piiripunktide määramisel on 

maaomanike arusaam. Juhul, kui geodeedid tahavad lihtsalt ja kiirelt piiritähised üles 

leida, on mõistlik võtta ühendust katastriüksuste omanikega. Omanike käest võib saada 

rohkem infot, kui seda on katastriüksuste plaani või piiriprotokolli peal.  

Tabelis nr 3 on üheks probleemiks esitatud ka piirikulgemise arusaama kohta. See 

puudutab pigem katastriüksuse piiriprotokolli koostamist kui välimõõdistamist. 

Piiriprotokollis antakse kirjeldus katastriüksuse piiri kulgemise kohta. Juhul, kui 

maaüksuse piiri kulgemine on ära seotud olemasolevate looduslike objektidega, tuleb 

piirikirjelduses väga täpselt ära seletada, kuidas maaüksuse piir kulgeb. Kui 

piiriprotokolli kooskõlastamise juurde kutsutud inimestele ei ole üheselt arusaadav piiri 

kulgemise kohta, tuleb kirjeldus teha täpsemaks ja konkreetsemaks.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada probleemid, mis tekkivad vabade 

metsamaa tükkide katastrimõõdistamisel. Uurimustöö eesmärgi saavutamiseks püstitati 

kolm eesmärki, mille tulemused võib kokku võtta järgmiselt. 

Tuginedes erinevatele kirjandus allikatele võib öelda, et omandipiiride mõiste on üheselt 

arusaadav kõigile. Omandipiirideks peetakse maa-ala, mis on piiritletud piiritähistega 

ning on vastavalt õiguslikele alustele registreeritud katastriüksus. Omandipiiride 

määramine on oluline tegevus, mis aitab lihtsustada maa-alaga seotud tehinguid, ära 

hoida piirivaidlusi, aitab vältida metsa raiet võõral katastriüksustel jne.  

Omandipiiride mõõdistamisel on läbi aegade kasutatud erinevaid mõõdistamise viise, 

milleks on aerofotogeodeetiline mõõdistamine, suvalises-, kohalikus- ja riiklikus 

koordinaatide süsteemis mõõdistamine. Aerofotogeodeetilist mõõdistamist kasutatakse 

pigem suurte massiivide mõõdistamiseks. Üheks eelduseks on muidugi, et õhus lennates 

on piiritähised selgesti eristatavad. Järgmised süsteemid saab panna täpsuse järjekorda. 

Suvalist koordinaatide süsteemi kasutades saavutatakse piiripunktide omavaheline 

paiknemise täpsus vaid kinnistu piires. Kohalikus koordinaatide süsteemis toimusid 

mõõdistamised kohaliku/asula koordinaatide süsteemis, st mõõdistamised olid 

kohaliku/asula täpsusega. Riikliku koordinaatide süsteemis mõõdistamine on tänasel 

päeval ainuke mõõdistamisviis, mille abil saadakse katastrimõõdistamiseks vajalik 

täpsus.  

Omandipiiride mõõdistamisel esineb kahte sorti vigu: inimesest tingitud vead (blunders) 

ja masinatest tingitud vead (errors). Masina poolt tekitatud vigu täiesti nulli-lähedale pole 

võimalik viia, kuid tänu parandusteguritele saab vigu viia minimaalseks. Inimese poolt 

tekitatud vead on üldjuhul tingitud hooletusest. Hooletuse tagajärjel võib tekkida järgmisi 

olukordi, kus: 

1. Kinnistu piirides esineb vastuolulisi kirjeldusi ühiste naaber piirilõikudega; 

2. Naaber katastriüksuste piirid ei lange kokku ning nende vahele jäävad 

lüngad/augud; 
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3. Naaber katastriüksuste piirides esineb kattuvusi. 

Probleemide vältimiseks tuleb mõõdistamisel olla hoolas ning arvesse tuleb võtta ka 

naaber katastriüksuste piirid.  

Uurimustöö objektiks on võetud Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvad riigimetsa 

maatükid. Kasutatud katastriüksused on registreeritud maa riigi omandisse jätmise teel 

2015. aastal. Katastriüksuste andmeid koguti katastribüroo katastripidajatelt ning ajal, 

millal autor töötas maakorralduslike töödega tegelevas ettevõttes. Vaatluse all olevate 

katastriüksuste nimed on Loksa metskond 313, Velise metskond 77 ja Rava metskond 

420. Asukohaliselt asuvad katastriüksused Harjumaal, Raplamaa ning Järvamaal. 

Pindalaliselt jäävad katastriüksuste suurused vahemikku 0,68 – 4,00 ha. 

Lähtudes uurimistöö objektidele on koostatud katastriüksuse moodustamise protsess maa 

riigi omandisse jätmise kontekstis. Antud töös koosneb protsess 14 punktist. Protsess 

algab algusest ehk tellija soovist ning kohaliku omavalitsuse poolt korralduse 

väljastamisega. Sellele järgneb maakorraldus tööde tellimine. Maakorraldaja koostab 

katastriüksuse toimiku, mis on lahti jaotatud 8-ks väiksemaks etapiks. Pärast 

katastriüksuse toimiku valmimist esitatakse see katastribüroo katastripidajale 

kontrollimiseks. Katastripidaja kontrollib toimikus esitatud andmeid ning esitab 

kontrollitud toimiku koostajale tagasi. Kontrolli tulemustes selgub, kas toimikus on vaja 

kontrollida esitatud andmete õigsust või katastriüksus registreeritakse. 

Lähtudes protsessis esitatud tegevustest ning kolmest vaatluse all olevast katastriüksusest 

on välja selgitatud probleemid, mis kerkisid esile katastriüksuste piiride määramisel maa 

riigi omandisse jätmise korral. Tulemusena saadi seitse probleemi. Üks probleem kerkis 

esile enne välimõõdistusi, viis probleemi välimõõdistuste ajal ning viimane probleem 

puudutab inimeste arusaama piiri kulgemise kohta.  

Kuna vaatluse all olevad vabad metsamaatükid asusid varem registreeritud maaüksuste 

vahel, oli oluline jälgida, et ühised piiripunktid saaksid ühtima. Selle tulemuseks tuli 

analüüsida naaber maaüksuste katastriüksuse plaane ja piiriprotokolle. Mõningatel 

maaüksustel puudus informatiivne katastriüksuse plaan, piiriprotokoll, abriss vms, mille 

järgi saaks piiri kulgemist määrata.  
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Välimõõdistamisel esinesid probleemid piiritähiste mitte leidmise, piiritähiste taastamise 

vajalikkuse, uute piiritähiste sidumine looduslike objektide näol. Lisaks sellele tuli ette 

tõrkeid GPS levi puudumisel ning naabrite arusaam piirilõigu kulgemisest. 

Katastriüksuse piir peab kulgema kõikidele inimestele arusaadavalt ning üheselt 

mõistetavalt.  
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SUMMARY 

The aim of this master’s thesis was to specify the problems that arise during cadastral 

surveying of free parts of the forest land. Three objectives were set to reach the aim of 

this research. The results can be summed up as following. 

Relying on different literary sources it could be said that the term „property line“ is 

unambiguously clear to all. Property line is a parcel of land that is bounded by border 

marks and is a legally registered cadastral unit. Setting the property lines is an important 

action, which helps to simplify the transactions that involve the particular parcel of land, 

it helps to prevent border arguments and to avoid deforestation of foreign cadastral units 

etc. 

Through times different types of surveying have been used to survey the property lines: 

aerophotogeodetic surverying, surveying in random, local and state coordinate systems. 

Aerophotogedetic surveying is mostly used to survey large massifs. One premise is, of 

course, that the border marks are clearly distinguishable during flight. The following 

systems can be organized by accuracy. While using the random coordinate system, the 

accuracy of the location between property lines is only within the property. In the local 

coordinate systems, surveying surveyed the local/settlement coordinate systems, this 

means that the surveying was with local/settlement accuracy. Surveying within the state 

coordinate system is the only surveying type nowadays, which reaches the needed 

accuracy for cadastral surveying. 

There are two types of mistakes that occur while surveying the property lines: human 

caused mistakes (blunders) and mistakes caused by machines (errors). The machine-made 

mistakes cannot be reduced to zero, but the correcting factors can reduce the mistakes to 

minimum. The human caused mistakes usually occur due to negligence. Negligence can 

cause the following situations, in which: 

1. Contradictory descriptions of neighbouring borders are made within the property; 

2. The neighbouring cadastral borders do not coincide and there are gaps/holes 

between them; 

3. Overlaps with the neighbouring cadastral borders occur. 
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Diligence is neccessary to avoid problems, also neighbouring cadastral units’ borders 

should be taken into account. 

Parcels of land of the state forest belonging to the State Forest Management Centre are 

the object of this master’s thesis. Used cadastral units were registered to remain as state 

property in 2015. Data on cadastral units was gathered from cadastre keepers of the 

cadastral biuro and during the time, when the author was working in a land surveying 

company. The names of the cadastral units that were under observations were Loksa 

metskond 313, Velise mestkond 77 and Rava metskond 420. The cadastral units are 

situated in Harjumaa, Raplamaa and Järvamaa. The area of the cadastral units is between 

0,68 – 4,00 ha.  

On the basis of the object of this research, a cadastral unit forming process in the context 

of keeping as state property has been constructed. Given work consists of 14 points. The 

process starts from the beginning – the customer’s wish and the local authority’s order’s 

output. This is followed by ordering the surveying works. Land surveyor forms a 

cadastral unit’s file, which is divided into 8 smaller stages. After the cadastral unit’s file 

is ready, it is presented to the cadastral biuro’s cadastre keeper for examination. Cadastre 

keeper checks the data provided in the file and gives the examined file back to the file 

compiler. The results of the examination will determine, whether the provided data’s 

accuracy should be checked or if the cadastral unit will be registered. 

On the basis of the activities presented in the process and the three cadastral units that 

were under observation, problems, that have arised during the border setting in the 

context of keeping as state property, have been found out. As a result seven problems 

have been found out. One problem arised before outer surveying, five problems during 

the outer surveying and the last problem regards the people’s understanding of the 

border’s progression.  

Since the free parcels of forest land that were under observation previously lied between 

registered cadastral units, it was important to follow that the common border marks 

would coincide. In order to get this result, it was necessary to analyse the neighbouring 

parcels’ of land cadastral units’ plans and border protocols. Some parcels of land had no 

informative cadastral units’ plan, border protocol, draft or whatsoever to determine the 

progression of the border. 
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The problems during the outer surveying were not finding the border marks, the necessity 

of border marks’ recovery, linking the new border marks in the form of natural objects. In 

addition, there were glitches due to the absence of the GPS diffusion and neighbours’ 

understanding of the border progression. The cadastral unit’s border’s progression should 

be undubiously clear to all. 

The land reform in Estonia is nearing closure, which is why only several parcels of land 

still remain unregistered between the registered parcels of land. This also applies to the 

parcels of state forest land, where between the big forest massifs only some parcels of 

land remain. 
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Lisa 1. Velise metskond 77 katastriüksuse plaan 
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Lisa 2. Velise metskond 77 katastriüksuse piiriprotokoll 



43 

Lisa 3. Loksa metskond 313 katastriüksuse plaan 
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Lisa 4. Loksa metskond 313 katastriüksuse piiriprotokoll 
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Lisa 5. Rava metskond 420 katastriüksuse plaan 
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Lisa 6. Rava metskond 420 katastriüksuse piiriprotokoll 
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