
ESRI PÄEVADE AUHIND 2019

Aasta GIS-i tegu



Esri päevade auhinna „Aasta GIS-i tegu“ eesmärk

• Eesmärk:

- Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel 

aastal

• Hindamiskriteeriumid:

- Muutnud tänu GIS-tehnoloogiale midagi organisatsioonis, ühiskonnas, tööprotsessides jne paremaks;

- Laiem positiivne mõju GIS-valdkonna, tehnoloogia ja kasutajaskonna arengule;

- Uudne, innovaatiline ja pretsedenti loov



Esri päevade auhinna „Aasta GIS-i tegu“ nominendid

• Tallinna Reaalkool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Jakob Westholmi Gümnaasium ja Tallinna Saksa 

Gümnaasium - Õpilasprojekti „Kooli ja omavalitsuse koostöö Tallinna virgestusalade 

kaardistamisel“ eest. 

• Tallinna Linnaplaneerimise Amet - GIS-tehnoloogia laiemal kasutuselevõtul kogu linna 

organisatsioonis, linna ruumiandmete vabalt kättesaadavaks tegemise ning mitmete kodanike 

kaasamise rakenduste (Tallinna jalgrattateede kaardirakendus - https://gis.tallinn.ee/andmekorje/ 

jt) eest.

• Maa-amet - Eesti ruumiandmekogude vabalt kättesaadavaks tegemise eest. 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed-p487.html

https://gis.tallinn.ee/andmekorje/
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed-p487.html


Esri päevade auhinna „Aasta GIS-i tegu“ saaja

• Tallinna Linnaplaneerimise Amet - GIS-tehnoloogia laiemal kasutuselevõtul kogu linna 

organisatsioonis, linna ruumiandmete vabalt kättesaadavaks tegemise ning mitmete kodanike 

kaasamise rakenduste (Tallinna jalgrattateede kaardirakendus - https://gis.tallinn.ee/andmekorje/ 

jt) eest.

https://gis.tallinn.ee/andmekorje/


Põhja-Tallinna trükikaart 1:5 000

Projekti Baltic Urban Lab kaardilugu „Uuenev 
linnaruum Põhja-Tallinnas“

http://arcg.is/CCnfD

Jalgrattateede murekohtade andmekorje 
tulemused

http://arcg.is/CCnfD


ESRI PÄEVADE AUHIND 2019

Parim veebikaart



Esri päevade auhinna „Parim veebikaart“ nominendid

• Hendrikson & Ko, Jaanus Padrik - Eesti mereala planeering: http://mereala.hendrikson.ee

• Keskkonnaagentuur, Juan Manuel Garcia Diaz - Pinnavee ja põhjavee seisund: 

https://bit.ly/2up3DVL

• Valga Vallavalitsus, Lenna Hingla  - Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus: https://bit.ly/2BkOcSI

• Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Maarja Kõue (koostöös linnaplaneerijatega) - Uuenev linnaruum 

Põhja-Tallinnas: http://arcg.is/CCnfD

• Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Triinu Ojala (koostöös Kommunaalameti jalgrattaspetsialistiga) -

Tallinna rattateede andmekorje: https://bit.ly/2YqpKZS

• OÜ Skepast&Puhkim, Kati Kraavi - Raasiku valla üldplaneeringu rakendus: https://bit.ly/2BZsxlI

http://mereala.hendrikson.ee/
https://bit.ly/2up3DVL
https://bit.ly/2BkOcSI
http://arcg.is/CCnfD
https://bit.ly/2YqpKZS
https://bit.ly/2BZsxlI


Eesti mereala planeering
http://mereala.hendrikson.ee

Hendrikson & Ko, Jaanus Padrik

Projekti Baltic Urban Lab kaardilugu „Uuenev 
linnaruum Põhja-Tallinnas“

http://arcg.is/CCnfD

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Maarja Kõue 

„Pinnavee ja põhjavee seisund“ kaardilugu 
https://bit.ly/2up3DVL  

Keskkonnaagentuur, Juan Manuel Garcia Diaz 

Jalgrattateede murekohtade andmekorje 
tulemused

http://arcg.is/CCnfD 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Triinu Ojala 

Valga valla üldplanering
https://bit.ly/2BkOcSI

Valga Vallavalitsus, Lenna Hingla 

Raasiku valla üldplaneeringu rakendus
https://bit.ly/2BZsxlI 

Skepast&Puhkim, Kati Kraavi 

http://mereala.hendrikson.ee/
http://arcg.is/CCnfD
https://bit.ly/2up3DVL
http://arcg.is/CCnfD
https://bit.ly/2BkOcSI
https://bit.ly/2BZsxlI


Esri päevade auhinna „Parim veebikaart“ saaja

• Hendrikson & Ko, Jaanus Padrik - Eesti mereala planeering: http://mereala.hendrikson.ee

http://mereala.hendrikson.ee/


Esri noore teadlase auhind 2019



Esri noore teadlase auhind 2019

• Eesmärk

- Edendada Eesti ülikoolides GIS-i õpetamist ja motiveerida tudengeid oma töödes GIS-i 

kasutama

• Auhind

- Üliõpilane sõidab 8.-12.07.2019 San Diegosse Esri kasutajate konverentsile. 

- Stipendium sisaldab lennupileteid San Diegosse, hotellikulusid, pääset Esri kasutajate 

konverentsile ning päevaraha

- Erinevate riikide esindajate võidutööd riputatakse ülesse Esri Map Galeriisse, mida külastab 

konverentsi ajal ligi 30 000 GIS-i huvilist

- Kohtumine Esri president Jack Dangermond-ga

• Auhind jääb 2019.a välja andmata


