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Ruumiandmete ristkasutus

ehitised – aadressandmete infosüsteem ja ehitisregister

teed – teeregister ja RMK

kõlvikud – maakataster

veekogud – keskkonnaregister

fotoladu.maaamet.ee







X-GIS 2.0 olulisemad uuendused

• Universaalne otsingukast

• Kihtide kataloog

• Minu kaardirakendus

• Järjehoidja

• Minu kihid

• Nutiseadmete tugi

• Eksport

• Kaartide võrdlemine

• Kaardigruppide eelvaade



X-GIS 2.0 kasutajad

• Maa-ameti hallatavad geoportaalid (Maa-ameti ja Eesti geoportaal)
• Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklik register
• Veeteede ameti navigatsioonikaardid
• Maanteeameti teeregistri kaardirakendus

Uued tulevad kasutajad (veebilehele integreeritava kaardikomponendina)
• Ravimiamet – Apteekide asukohad
• Terviseamet – Haiglate kaart
• Politsei- ja piirivalveamet – Teeninduspunktid, statistika
• Statistikaamet
• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) - Haridusasutuste 

veebilehtede platvormi kaardikomponent
• RMK



X-GIS 2.0 plaanid aastatel 2019-2020

Riiklik kaardiserver – riigi kaarditeenuste ühtne nägu

• Täielik üleminek X-GIS 2.0 peale (Flashist loobumine)

• Vendor Lock-In-ist vabanemine – arendajaid rohkem kui üks. 

• Koodihalduse üle toomine KEMIT keskkonda. 

• Komponentide põhine arendus.

• Otsingusse huviobjektide (POI) tugi (Estonia teater, Kaubamaja, Inglise 
kolledž, jne).

• Parem administreerimisliides

• Parem (ava)andmete alla- ja üleslaadimise tugi (2020. a)



Aadressiandmete süsteem ADS

• Koondab Eesti koha-aadressid. Katastriüksused, hooned ja korterid koos 
ruumikujudega.

• ADS-i andmed on teiste andmekogude (üle 100) seostamise alusandmed.

Olulisemad teenused: 

Olulisemad tarbijad:

Rahvastikuregister Äriregister



Planeeringuandmete kättesaadavus avalikkusele

otsing

Kõik detailplaneeringud alates 2016. aastast

Planeeringu põhiandmed ja viited seletuskirjale/KOV registrisse

Katastriarhiivi teenus planeeringu dokumentidele

Kaardirakenduses planeeringute 
andmed koosvaadeldavad 
riiklike andmebaaside andmete 
ja üldplaneeringu joonisega

Ristkasutatav otsing,  
kaardirakendus ja 
katastriarhiivi teenus 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver/Planeeringute-otsing-p450.html


Talumistasu kalkulaator



Maavarade uuringupunktide andmete üleslaadimine 
veebiteenuse kaudu



Ehitusgeoloogia e-teenus uuringuandmete allalaadimine



Geoloogilist kaarti koostas kuni 2017. a
OÜ Eesti Geoloogiakeskus, alates
2018. a jätkab Eesti Geoloogiateenistus, 
kasutajatele vahendab Maa-amet

Geoloogiline kaart  1:50 000



Riiklik satelliidiandmete jaotuskeskus (ESTHub)

• Kogutakse Eesti huviala kohta Sentinel ja Landsat 8 andmeid.
• Pakutakse andmete töötlemise võimekust riigisektorile ning teadus- ja 

arendusasutustele.
• Kiirem andmeühendus nii era- kui riigisektorile.





Avaandmed ja avatud Maa-amet

• Ruumiandmete, Katastriseaduse, 
AÕS, jm seaduste muudatused 
(2018.07.01)

• Avaandmed
• Kataster: 

• Märked (pindala ebatäpne; piir vajab)
• KÜ moodustamisel 4 täpsusklassi

• Piiripunktid, piirijoon

• ETAK ja kataster

• Kaasamine (maakasutajad)
• Kvaliteedi jälgimine
• Kvaliteedi täpsustamine



Avaandmed ja avatud Maa-amet

• Kodanike, ettevõtete, riigiasutuste, omavalitsuste, jt teenindamine
• Kompetentsus, kogemus, informeeritus, reeglipärasus, seaduslikkus

- Teenuste osutamise lihtsus ja selgus, arusaadavus

- Professionaalsus ja sõbralikkus 
• Avatus kogu kvaliteedi osas, sh ka selles osas, mis vajab täpsustamist, 

parandamist
• Usaldus



EuroSDR

Komisjonid:

1. Andmehõive, sensorid, kaamerad, andemete kogumine

2. Ruumiandmete töötlemine ja andmemudelite arendamine, 
kujutiste analüüs, andmekaevandamine

3. Tootmissüsteemid ja – protsessid, standardid

4. Informatsiooni kasutus, andmete spetsifitseerimine

5. Ärimudelid, äriprotsessid

6. Haridus, täiendõpe, metoodikad, parim kogemus



Moderniseerumine on pidev

• Inimesed – loovus, intelligentsus, ausus, analüütilisus
• Paindlikkus – oludega kiiresti kohanev töökorraldus 
• Ettevõtlikkus – innovatsioon ja julgus viia ellu muudatusi
• Tehnoloogia dünaamiline areng



Tänan oma kolleege!
Tänan teid tähelepanu eest!


