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13. november 1918 - Tuletornide 
ja Meremärkide Valitsus/Tallinna 
Sadama Komandatuur 

Esimene ülesanne:
• Sadamate, ujuvvahendite ja 

navigatsioonimärkide üle võtmine 
sakslastelt ja korrastamine. 

Järgnevatel aastatel  kandis 
organisatsioon erinevaid nimetusi. 
 

Tänapäevase Veeteede Ameti kujunemine

Tänapäevase Veeteede Ameti missioon on luua 
tingimusi ohutuks veeliikluseks ja panustada 
merenduse arengusse.



• Koosseis: 270 inimest 
(sealhulgas 91 laevameeskonna 
liiget)

• Laevastik: 31 laeva (sh 6 
reisiparvlaeva)

• kartograafiaosakond 21 
liikmega

• hüdrograafiaosakond 13 
liikmega

 

 Kes seda kõike teeb



Veeteede Amet haldab:
•   kokku 971 ujuvmärki (244 poid ja 727 

toodrit), nendest paikneb
meres 659
sisevetel           312

•  307 püsimärki (tuletornid, tulepaagid, 
päevamärgid).

 

  Numbrites



Esimene Veeteede Ametis 1993. a ilmunud 
kaart - 516



Käibel olevad navigatsioonikaardid

• 65 paberkaarti,
• seehulgas 

rahvusvahelisse 
kaardiseeriasse 
kuuluvaid kaarte 29 
(INT kaardid)

• 4 kaardiatlast





Käibel olevad elektroonilised navigatsioonikaardid:

• General - 7
• Coastal - 14
• Approach - 25
• Harbour - 17
• Berthing – 64

Kokku 127, uuendusi 685



 veebirakendus 
Nutimeri-

• gis.vta.ee/nutimeri
• Nutimeri kuvab Veeteede Ameti ametikke 

elektroonilisi navigatsioonikaarte Maa-
ameti põhikaardi või ortofoto taustal, 
kaardikihtidele saab lisada andmekihte 
hüdrograafia infosüsteemist ja/või 
Veeteede ameti hallatavaid 
andmeobjekte, sh navigatsioonimärke, 
laevateid ja sadamaid. Rakendus töötab 
kõikides nutiseadmetes, võimaldab 
määrata oma asukohta, sooritada 
päringuid andmeobjektitele, saata 
Veeteede Ametile tagasisidet, mõõta ning 
joonistada. Veebirakenduse töö sõltub 
andmeside ühendusest. Veeteede Amet 
soovitab mitte kasutada rakendust 
esmase navigeerimisvahendina!

Täna pakume merendushuvilistele

NB! Tegemist ei ole 
navigeerimiseks mõeldud  
rakendusega

https://gis.vta.ee/SmartSea_20160711/smartsea-public/


Navigatsioonimärkide ja laeva
teede andmekogu
:

nma.vta.ee

Täna pakume merendushuvilistele

http://nma.vta.ee/
http://nma.vta.ee/


Täna pakume merendushuvilistele

Sadamaregister

www.sadamaregister.ee



-Laevaliikluse korraldamine: 

• Laevaliikluse reeglitele vastavuse jälgimine, et ära 
hoida ja ennetada võimalikke õnnetusi.

Täna :GOFREP



Täna: hüdrograafia
Roheline ala- mõõdistatud, 
töödeldud, kaartidel 
kasutamiseks valmis
Sinine ala-  mõõdistatud
Kollane ala- mõõdistamata





Tänan tähelepanu eest!

www.vta.ee
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