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Maareformi läbiviimine reformimata
maast moodustatud katastriüksustel
Aluseks võttes maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 38 lõike 2 punkti 4, annab Maa-amet
üldised selgitused, kuidas rakendada maareformi läbiviimisel menetluskordasid ja teha
maareformi läbiviimiseks vajalikke toiminguid kui reformimata maast on moodustatud
katastriüksused.
Menetluskordade kehtivus
Reformimata maast moodustatakse kaardimaterjalil Maa-ameti katastri registriosakonna (edaspidi
katastripidaja) poolt katastriüksused Maa-ameti peadirektori 04.12.2019 korralduse nr
1-17/19/3147 alusel. Maareformi perioodil kaardimaterjalil katastriüksuste moodustamist
reguleerib maakatastriseaduse (edaspidi MaaKatS) § 20.
MaaRS alusel kehtestatud
menetluskorrad on rakendatavad ka siis, kui enne maareformi sisuliste toimingute läbiviimist või
sellel ajal on katastripidaja moodustanud reformimata maast kaardimaterjali alusel
katastriüksused. Seetõttu kehtivaid kordasid kehtetuks tunnistada või muuta ei ole vaja. MaaRS ja
menetluskordade rakendamine ei ole takistatud ka siis, kui reformimata katastriüksuse piire on
vaja maareformi läbiviimiseks muuta või katastriüksust on vaja jagada. Reformimata maast
kaardimaterjalil katastriüksuste moodustamine on üks etapp maareformi läbiviimises, mille teeb
katastripidaja oma käsutuses olevaid tehnilisi vahendeid kasutades nn masskandena. Kui MaaRS
alusel kehtestatud menetluskorrad näevad reeglina ette, et katastriüksus moodustatakse pärast
reformitava maaüksuse piiride määramist, siis edaspidi tuleb menetlustoimingute järjekorda veidi
muuta ja paljud maareformi eeltoimingud tehakse alles pärast katastriüksuse moodustamist.
Nimetatu ei muuda maareformi üldisi põhimõtteid ega ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
Maa-amet selgitab välja riigi omandisse jäetavad ja munitsipaalomandisse antavad maad
Pärast masskannet koostab Maa-amet kohalikule omavalitsusele ettepaneku maadest, mida on
otstarbekas anda munitsipaalomandisse või jätta riigi omandisse. Seega on nende maade osas
otstarbekas ära oodata Maa-ameti ettepanek. Sellise töökorraldusega saab omavalitsuse piires
maareformi läbi viia tõhusamalt, võimaldades otsustuste tegemisel kaalutleda reformimata
maafondi tervikuna. Kui mõne maaüksuse puhul on maareformi läbiviimisega eriti kiire (nt
vajadus rajada trasse), siis tuleb kohalikul omavalitsusel sellest Maa-ametile teada anda.
Maa-ameti ettepanekule vastamisel ootame, et kohalik omavalitsus edastaks vajaliku info ja
otsused kõigi küsitud maade kohta korraga. Kui objektiivsetel põhjustel ei ole see võimalik,
palume vastuskirjas välja tuua, millal kohalik omavalitsus saab esitada Maa-ametile puuduolevad
andmed ja dokumendid. Üldjuhul soovib Maa-amet kohaliku omavalitsuse piires otsustada maade
munitsipaalomandisse andmise või riigi omandisse jätmise samaaegselt.
Maa munitsipaalomandisse andmise korralduses tuuakse ka see välja, millised maaüksused
soovitab katastripidaja piiride täpsustamiseks mõõdistada. Munitsipaalomandisse antud
maaüksust võib mõõdistada ka pärast kinnistamist. Mõõdistamine on vajalik, kui puudutatud
katastriüksuse alusandmete kvaliteedist ja muudest tähtsust omavatest asjaoludest tulenevalt ei ole
katastripidajal võimalik kaardimaterjali alusel õiget piiri asukohta määrata. Mõõdistusvajadus on
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siiski üksikutel katastriüksustel. Katastripidaja väljastatud mõõdistustingimustest selgub, kas
maaüksus tuleb mõõdistada terves ulatuses või osaliselt.
Masskande järgne katastriüksuste piiride kontroll ja katastrimõõdistamise vajadus
Masskandega moodustatud katastriüksuse piirid ja pindala võivad seoses piirnevate
katastriüksuste andmete korrastamisega muutuda. Pärast masskannet kontrollib katastripidaja
moodustatud katastriüksuste piirid üle. Kui katastriüksuste piirid on kontrollitud, siis antakse
sellest linna- või vallavalitsuse maaspetsialistile teada. Katastripidaja määrab ära ka need
katastriüksused, mida on vaja mõõdistada. Sellisel juhul tuleb tellida töö maamõõtjalt ning
maareformi kaardimaterjali alusel lõpule viia ei saa. Kui katastripidaja ei ole kohalikule
omavalitsusele katastriüksuste üle vaatamise kohta teadet saatnud, tuleb enne maareformi otsuse
vastu võtmist või linna- või vallavalitsuse poolt piiride määramist lasta katastripidajal konkreetse
katastriüksuse piirid üle kontrollida. Seetõttu palume kohalikul omavalitsusel eraisikutega seotud
maareformi eeltoimingute ajal küsida katastripidajalt, kas konkreetse katastriüksuse piirid on üle
kontrollitud. Võimalik on küsida ka katastri väljavõtet. Alles pärast piiride kontrollimist saab
kohalik omavalitsus katastriandmete alusel määrata reformitava maa pindala ja kõlvikulise
koosseisu.
Katastripidaja annab seisukoha, et masskandega moodustatud katastriüksus tuleb maareformi
läbiviimiseks mõõdistada, kui puudutatud katastriüksuse alusandmete kvaliteedist ja muudest
tähtsust omavatest asjaoludest tulenevalt ei ole katastripidajal võimalik määrata kaardimaterjali
alusel piiri asukohta (MaaKatS § 20 lõige 5). Lisaks tuleb arvestada maa taotleja või ehitise
omaniku soovi maa mõõdistada. Maareformi üldpõhimõtetest tulenevalt tellib
katastrimõõdistamise õigustatud isik, v.a riigi kulul maa tagastamise korral. Erandiks on ka ehitise
omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine, kus katastrimõõdistamise korraldab Maa-amet. Vallavõi linnavalitsus korraldab riigi kulul maakorraldustööde tegijate leidmiseks vähempakkumise
vastavat litsentsi omavate isikute vahel, kui maa tagastatakse riigi kulul (Vabariigi Valitsuse
omandireformi reservfondist Maa-ametile eraldatud rahast). Enne maamõõtjale tellimuse esitamist
on otstarbekas katastripidajalt küsida mõõdistustingimusi, millest selgub, kas maaüksus tuleb
mõõdistada terves ulatuses või osaliselt. Siis on ka maamõõtjal võimalik teha hinnapakkumine
konkreetselt nende tööde eest, mida tellija vajab.
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine või piiride kulgemise ettepaneku
koostamine
Kohalik omavalitsus viib läbi kõik maareformi eeltoimingud vastavalt kehtivatele
menetluskordadele ja maareformi seaduses sätestatule. Kuigi on moodustatud katastriüksus, on
jätkuvalt kohustus maareformi läbiviimisel (maa erastamine, tagastamine, korteriomandi
seadmine, ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine jm) maale koostada piiride
kulgemise ettepanek või määrata ehitise teenindamiseks vajalik maa. Nendesse menetlustesse
tuleb kaasata ka õigustatud isik (ehitise omanik, maa taotleja), omavalitsusele kuuluva ehitise
teenindusmaa puhul Maa-amet. Asendiplaanina võib vajadusel kasutada katastri väljavõtet.
MaaRS § 40 lõike 3 kohaselt pidi valla- või linnavalitsus koostama ehitise teenindamiseks vajaliku
maa piiride kulgemise ettepaneku hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril. Maa-amet on ka varasemalt
selgitanud, et kui nimetatud tähtpäevaks on piiride kulgemise ettepanek jäänud koostamata, tuleb
see teha esimesel võimalusel. Juhtudel, kus ehitise teenindamiseks vajalik maa on veel määramata,
tuleb kohalikul omavalitsusel esimesel võimalusel läbi viia ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise menetlus vastavalt Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusele nr 144. Teenindusmaa
määramiseks on vajalik teha kõigepealt teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanek,
kooskõlastada see ehitise omanikuga (kohalikule omavalitsusele kuuluva ehitise puhul Maaametiga) ja võtta vastu otsus teenindusmaa määramise kohta. Kui senise katastriüksuse piirid
muutuvad, on katastripidajal sõltuvalt määratud piiridest vajalik otsustada, kas uued
katastriüksused saab moodustada kaardimaterjalil või tuleb läbi viia katastrimõõdistamine.
Nõusoleku võtmine plaanil määratud maatüki piiridega nõustumise kohta
Kui eraisikuga seotud menetluses viiakse maareform läbi kaardimaterjali alusel, siis
keskkonnaministri 14.08.2018 määruse nr 30 § 44 lõike 1 kohaselt näitab maaüksuse piiride
määraja õigustatud isikule maaüksuse plaanil kätte maaüksuse piirid ja võtab temalt kirjaliku
nõusoleku plaanil määratud maatüki piiridega nõustumise kohta. Kohalik omavalitsus saab
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piirkondlikult katastrilt küsida katastriüksuse plaani väljavõtet, millele lisab vajalikud andmed
plaanil piiride näitamise kohta ja võtab plaanile õigustatud isiku allkirja. Adobe Acrobat Readeris
saab pdf-is kirjutamiseks kasutada töövahendit
.
Plaani allkirjastab selle koostaja (enamasti KOV ametnik). Nimetatud plaan võib olla kohaliku
omavalitsuse maareformi läbiviimise otsuse lisaks.
Katastriüksuse väljavõtet saab küsida järgmistelt e-posti aadressidelt:
Harju maakond harjumk@maaamet.ee
Hiiu maakond hiiumk@maaamet.ee
Ida-Viru maakond i-virumk@maaamet.ee
Jõgeva maakond jogevamk@maaamet.ee
Järva maakond jarvamk@maaamet.ee
Lääne maakond laanemk@maaamet.ee
Lääne-Viru maakond l-virumk@maaamet.ee
Põlva maakond polvamk@maaamet.ee
Pärnu maakond parnumk@maaamet.ee
Rapla maakond raplamk@maaamet.ee
Saare maakond saaremk@maaamet.ee
Tartu maakond tartumk@maaamet.ee
Valga maakond valgamk@maaamet.ee
Viljandi maakond viljandimk@maaamet.ee
Võru maakond vorumk@maaamet.ee
Kui piiride kättenäitamisele või piiriprotokolli koostamisele kutsutud isik kohale ei ilmu või ei
nõustu kaardimaterjalil näidatud piiridega või keeldub piiriprotokollile alla kirjutamast, loetakse
piirid kätte näidatuks maaüksuse plaanil märgitud piirides. Sel juhul lisatakse plaani juurde ka
informatsioon allkirja puudumise põhjuste kohta.
Kohaliku omavalitsuse eeltoimingute ja kaardimaterjalil maaüksuse piiride määramise
kulud
Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maareformi eeltoimingute teostamise kulu on enamiku
menetlusliikide puhul 35 eurot, juhul kui katastriüksus moodustatakse kaardimaterjali alusel.
Lisaks sätestab MaaKatS § 20 lõige 15, et kui kaardimaterjalil maaüksuse piiride määrajaks on
kohalik omavalitsus või riik, tasub maareformi seaduse alusel maa omandamiseks õigustatud isik
maaüksuse piiride määramise eest 100 eurot. Kui maa tagastatakse või erastatakse mitme
katastriüksusena, tasutakse iga täiendava katastriüksuse eest lisaks 33 eurot. Kuigi reformimata
maast on katastriüksused moodustatud masskandena, on tegemist kaardimaterjalil piiride
määramisega ja Maa-ameti hinnangul on eraisikutega seotud menetlustes maa taotlejalt kulude
nõudmine põhjendatud, kuna kohaliku omavalitsuse töötaja näitab üldjuhul õigustatud isikule
plaanil maaüksuse piirid ja võtab temalt kirjaliku nõusoleku plaanil määratud maatüki piiridega
nõustumise kohta. Samuti peab kohaliku omavalitsuse töötaja katastri väljavõtte eelnevalt
sobivaks kujundama, täiendades plaani lisainfo ja isiku andmetega. Vajadusel tuleb piirid ka
looduses kätte näidata.
Reformimata maast moodustatud katastriüksustele sihtotstarbe määramine
Reformimata maa katastriüksus on moodustatud kaardimaterjali alusel ja kantud maakatastrisse
(edaspidi katastrisse) märkega, et pindala on ebatäpne ja omandi ulatus on selgitamisel. Kui
omavalitsus ei ole maaüksusele sihtotstarvet määranud, on see katastrisse kantud sihtotstarbeta
maa sihtotstarbega. Sellisele katastriüksusele peab kohalik omavalitsus maareformi läbiviimisel
määrama MaaKatS § 20 lõike 7 alusel sihtotstarbe, seda isegi juhul kui katastriüksuse
sihtotstarbeks jääb sihtotstarbeta maa sihtotstarve. Rõhutame, et tegemist on reformimata maast
moodustatud katastriüksusega, mille osas tuleb läbi viia tavapärased maareformi toimingud ja
mille puhul rakendatakse maareformialaseid õigusakte.
Reformimata maa katastriüksuse piiride muutmine (sh jagamine, liitmine)
Kui maareformi eeltoimingute ajal selgub, et reformimata maast moodustatud katastriüksuste
omavahelised piirid vajavad muutmist või moodustatud katastriüksused jagamist, siis koostab
kohalik omavalitsus vastava jagamisplaani või asendiplaanid, mille alusel katastripidaja hindab,
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kas uusi katastriüksusi on võimalik moodustada kaardimaterjali alusel. Olukordades, kus
katastripidaja hinnangul on enne maareformi läbiviimist vajalik katastrimõõdistamine, tuleb see
läbi viia. Juhime tähelepanu, et maareformi käigus kaardimaterjalil katastriüksuse
moodustamiseks loa andmine on katastripidaja pädevuses (MaaKatS § 20 lg 5) ning loa andmisel
lähtutakse puudutatud katastriüksuse alusandmete kvaliteedist ja muudest tähtsust omavatest
asjaoludest. Täiendavalt selgitame veel, et neil juhtudel, kus reformimata maast moodustatud
katastriüksused on vaja enne maareformi otsuste vastuvõtmist liita, saab seda enamasti teha
katastripidaja. Kui katastripidaja on reformimata maast moodustatud katastriüksuse kohta andnud
hinnangu, et seal ei ole mõõdistamine vajalik, saab sellise katastriüksuse jagada kaardimaterjali
alusel, kui maa taotleja ei soovi mõõdistamist.
Kõikidel juhtudel, kus selgub, et reformimata maast kaardimaterjali alusel nn masskandega
moodustatud katastriüksuste piire tuleb muuta, on vajalik kohaliku omavalitsuse ja Maa-ameti
koostöös määrata uued piirid ja leida parim viis uute katastriüksuste moodustamiseks.
Kaardimaterjali alusel masskandena moodustatud katastriüksuste piiride muutmiseks või
jagamiseks pöördub kohalik omavalitsus Maa-ameti maareformi osakonna poole ja uued
katastriüksused registreeritakse maakatastris. Uute katastriüksuste moodustamise keskkonnana
kasutatakse reformimata maa kaardirakendust, kuhu maareformi osakond kannab jagamise plaani
(olemasolul koordinaatide) alusel moodustatavate katastriüksuste piirid. Seejärel täidab kohaliku
omavalitsuse esindaja reformimata maa kaardirakenduses maaüksuse kohta puuduolevad
tärkandmed ja tekitab ADS-i aadressipunkti ning jõustab uued lähiaadressid. Pärast aadresside
jõustamist taotleb maareformi osakond katastripidajalt uute katastriüksuste moodustamist.
Moodustatud katastriüksustest teavitatakse kohalikku omavalitsust. Eraisiku huviga katastriüksuse
korral esitab Maa-amet kohalikule omavalitsusele ka katastri väljavõtte.
Maa erastamine
Pärast seda, kui katastripidaja teatab linna- või vallavalitsusele katastriüksuse üldpindala ja
kõlvikute pindalad ning edastab väljavõtte katastrikaardist, saab kohalik omavalitsus määrata
erastatava maa suuruse, piirid, sihtotstarbe ja maa maksustamishinna. Linna- või vallavalitsus
esitab pärast erastamise eeltoimingute kohta korralduse vastuvõtmist maa erastamise toimiku koos
otsusega erastamise korraldajale. Otsuse lisaks võib olla maatüki piiridega nõustumise plaan.
Erastamise korraldaja (Maa-amet) kontrollib maa erastamise toimiku õigusaktidele vastavust ja
edastab katastripidajale linna- või vallavalitsuse otsuse maa erastamise kohta, olemasolul
maaüksuse plaani maatüki piiridega nõustumise kohta ja piiriprotokolli ning esitab taotluse
katastriüksuse registreerimiseks või kande muutmiseks.
Riba erastamise korral edastab pärast erastamise korralduse vastu võtmist linna- või vallavalitsus
katastripidajale erastamise korralduse, olemasolul maaüksuse plaani maatüki piiridega nõustumise
kohta (võib olla ka korralduse lisa) ja piiriprotokolli ning taotluse katastriüksuste registreerimiseks
(kui uued katastriüksused moodustatakse mõõdistamise teel) või katastrikande muutmiseks. Ka
ribade puhul võib katastripidaja teatada mõõdistamise vajadusest. Kui katastrimuudatused on
registreeritud, esitab linna- või vallavalitsus erastamise eeltoimingute käigus vastu võetud
korraldused ning kogutud ja koostatud dokumendid erastamise korraldajale. Edasised erastamise
toimingud viib lõpuni Maa-amet.
Juhime tähelepanu, et iseseisva kasutusvõimaluseta maaüksuse ehk riba erastamist saab alustada
alles siis, kui kõigi piirnevate maade osas on maareform lõpule viidud. Palume mitte alustada riba
menetlusi sellistel katastriüksustel, kus piirnevad maad on alles reformimata, isegi kui esialgu on
moodustatud eraldi katastriüksus piirneva kinnisasjaga liitmiseks. Piirnevatel maaüksustel
maareformi läbi viies kontrollitakse veelkord üle kõik asjaolud, sh piirid ja on võimalik, et riba ei
jäägi või muutuvad selle piirid.
Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmine ja selle käigus maa erastamine
Hoonestusõiguse seadmisel teeb linna- või vallavalitsus otsuse hoonestusõiguse seadmise
võimalikkuse kohta pärast ehitisele teenindamiseks vajaliku maa määramist. Hoonestusõiguse
seadmise korral korraldab katastriüksuste jagamist ja mõõdistamist Maa-amet pärast seda kui
kohalik omavalitsus on esitanud hoonestusõiguse seadmise toimiku.
Maa tagastamine
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Valla- või linnavalitsus esitab maa tagastamise toimiku koos katastrile esitatava katastriüksuse
registreerimise avaldusega kümne päeva jooksul tagastamiskorralduse tegemise päevast arvates
Rahandusministeeriumile, kes kontrollib maa tagastamise toimiku materjali ja maa tagastamise
korralduse vastavust õigusaktidele.
Kui valla- või linnavalitsuse esitatud maa tagastamise toimik on vormistatud nõuetekohaselt,
edastatakse avaldus katastripidajale tagastatud katastriüksuse katastris registreerimiseks. Kui maa
tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses, edastatakse tagastamise otsus ja taotlus
katastrikandeks pärast võla täies ulatuses tasumist või lepingu sõlmimist ja võla osalist tasumist.
Tagastatud maa kantakse kinnistusraamatusse valla- või linnavalitsuse esitatud
kinnistamisavalduse alusel (Vabariigi Valitsuse 05.02.1993 määruse nr 36 punktid 62 ja 65). Kui
maa tagastamine (sh katastrimõõdistamine) toimub riigi kulul, esitatakse dokumendid vastavate
kulude kohta Maa-ametile pärast seda kui katastripidaja on mõõdistusandmete alusel teinud
muudatused maakatastris.
Korteriomandi seadmine
Valla- või linnavalitsus esitab katastripidajale ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise
korralduse korteriomandi seadmiseks, maaüksuse plaani maatüki piiridega nõustumise kohta (võib
olla ka korralduse lisa), olemasolul piiriprotokolli ja taotluse katastriüksuse registreerimiseks (kui
katastriüksus jagatakse mõõdistamise teel) või katastrikande muutmiseks (kui katastriüksuse piirid
ei muutu).
Kui õigusjärglane puudub, korraldab korteriomandite kinnistamiseks avalduse esitamise
munitsipaalomandis olevate eluruumide puhul linna- või vallavalitsus. Kui eluruumide erastamise
kohustatud subjekt ei olnud kellegi valitsemisalas, korraldab korteriomandite kinnistamiseks
avalduse esitamise eluruumi asukoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus.
Maa munitsipaalomandisse andmine
Pärast maa munitsipaalomandisse andmise otsustamist korraldab Maa-ameti maareformi osakonna
munitsipaalmaade büroo katastriüksuste andmete muutmise katastris, st kandeavaldusena
registreeritakse maa munitsipaalomandisse andmise otsus, vajadusel ka sihtotstarbe määramise
otsus. Muudatustest teavitatakse valla- või linnavalitsust üldisel e-posti aadressil. Seejärel peab
kohalik omavalitsus korraldama munitsipaalmaa kinnistamise. Munitsipaalomandisse antud maa
kantakse kinnistusraamatusse kohaliku omavalitsuse kinnistamisavalduse alusel, millele lisatakse
maa munitsipaalomandisse andmise otsus ja katastri andmed.
Kui munitsipaalomandisse antav maa tuleb olemasolevast katastriüksusest välja jagada
mõõdistamise teel, korraldatakse katastriüksuse jagamine pärast maa munitsipaalomandisse
andmise otsustamist. Mõõdistamise korral tellib maaüksuse mõõdistamise kohalik omavalitsus.
Kui uued katastriüksused on võimalik moodustada kaardimaterjali alusel, korraldatakse see
tegevus Maa-ameti maareformi osakonna ja kohaliku omavalitsuse koostöös.
Munitsipaalmaade büroo korraldab ka nende maaüksuste katastrimuudatuste registreerimise, mis
on munitsipaalomandisse antud enne masskannet, kuid maareformi otsus on jäänud katastris
registreerimata. Juhul, kui maa munitsipaalomandisse andmiseks koostatud asendiplaani alusel
määratud pindala ja katastriüksuse katastris registreerimisel määratud pindala erinevad üle 8
protsendi või maaüksuse piirid on oluliselt muutunud, korraldab Maa-amet vajadusel enne
muudatuse registreerimist ka varasema maa munitsipaalomandisse andmise otsuse muutmise
senise olukorraga kooskõlla viimiseks. Vajadusel kaasatakse sellesse kohalik omavalitsus, kuid
kohalik omavalitsus ei pea ise otsuse muutmiseks taotlust esitama.
Maa riigi omandisse jätmine
Maa riigi omandisse jätmiseks pöördub kohaliku omavalitsuse poole maa riigi omandisse jätmist
menetlev asutus. Enne maa riigi omandisse jätmise menetluse alustamist on riigi omandisse
jäetavate katastriüksuste piirid katastripidaja üle kontrollinud. Maa-amet on menetluse läbiviijat
teavitanud, kas maareformi läbiviimiseks tuleb reformimata maa katastriüksus mõõdistada või
saab maa riigi omandisse vormistada juba moodustatud katastriüksusena. Maa riigi omandisse
jätmisel viidatakse üldjuhul omavalitsusele saadetavas kirjas katastritunnusele ja seetõttu puudub
vajadus esitada täiendavalt asendiplaan. Asendiplaan esitatakse juhul, kui riigi omandisse
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taotletakse maad moodustatud katastriüksusest erinevates piirides.
Linna- või vallavalitsus näitab eraldi ära maa riigi omandisse jätmist takistavad asjaolud. Vajaduse
korral lisatakse arvamust põhjendav või selgitav plaan või kaart.
Juhime tähelepanu, et üldreeglina ei jäeta riigi omandisse maad, kus asub teise isiku omandis olev
ehitis. Seega palume üle vaadata kõik maaüksused, mille maareformi liigiks reformimata maa
kaardirakenduses on märgitud „riigi omandisse jätmine maareservina“ ja millel asuvad ehitised.
Palume välja selgitada iga ehitise seisukord, õiguspärasus ja omanik.
Juhul kui omavalitsus leiab, et tegemist on MaaRS § 6 lõike 3 kohase õiguslikul alusel püstitatud
ehitisega ja ehitise omanik on välja selgitatud, tuleb valla- või linnavalitsusel tähtaegselt esitatud
avalduse olemasolul läbi viia maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud või Vabariigi
Valitsuse 05.06.2014 määruse nr 74 „Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja
selle käigus maa erastamise korra“ alusel hoonestusõiguse seadmise eeltoimingud. Kui
omavalitsus on kasutanud kõiki seaduspäraseid võimalusi vallasasjast ehitise omaniku välja
selgitamiseks ja/või omandiõiguse tõendamiseks kuid see ei ole õnnestunud, siis tuleb Maa-ameti
ja valla- või linnavalitsuse koostöös leida otstarbekaim viis maareformi läbiviimiseks.
Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõikele 2 on peremehetu ehitise hõivamise
õigus ja kohustus kohalikul omavalitsusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Pärast
peremehetu ehitise hõivamist ja oma valdusesse võtmist tuleb kohalikul omavalitsusel vastavalt
Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 määrusele nr 144 määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa
suurus ja piirid ning edastada Maa-ametile vajalikud dokumendid ehitise teenindamiseks vajaliku
maa munitsipaalomandisse saamiseks.
Kui tegemist on MaaRS § 6 lõikes 31 kirjeldatud lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitisega,
siis palume ehitise omanikule määrata tähtaeg ehitise kõrvaldamiseks. Tähtaja määramisest
palume informeerida ka Maa-ametit.
Kui riigi omandisse soovitakse jätta või munitsipaalomandisse anda maad, mis piirneb maaga, kus
maareform tuleb läbi viia tagastamise, erastamise, hoonestusõiguse seadmise või korteriomandi
seadmise teel, siis määrab linna- või vallavalitsus maareformi seaduses sätestatust lähtudes teise
isiku omandis oleva ehitise, teenindamiseks vajaliku maa või ehitise juurde ostueesõigusega
erastatava või tagastatava maa suuruse ja piirid enne maa riigi omandisse jätmise või
munitsipaalomandisse andmise kohta otsuse vastuvõtmist.
Täiendavaid selgitusi maareformi läbiviimiseks on võimalik küsida Maa-ameti maareformi
osakonna büroodest vastavalt maareformi liigile. Munitsipaalmaade büroo, riigimaade büroo,
eramaade büroo ja maareformi osakonna ametnike ja töötajate kontaktandmed on leitavad
https://www.maaamet.ee/et/kontakt?tid_with_depth%5B0%5D=849. Kohtumise aeg palume
eelnevalt kokku leppida. Kirjalikud selgitustaotlused palume edastada aadressil
maaamet@maaamet.ee.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Triinu Rennu
peadirektori asetäitja
Lisad:

1. Eraisikutega seotud menetluste skeem
2. Lihtsustatud skeem katastriüksuse jagamise kohta

Raul Ermus
675 0821 raul.ermus@maaamet.ee
Maire Salu
675 0877 maire.salu@maaamet.ee
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