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Millest juttu

16.05.2016

• Ajalugu

• Tegevused

- otsused, 
tegevused, 
inimesed

- 10 aastat

• Tulevik



Vanem ajalugu

1932. aastal kinnitatud Tallinna linna plaan (Biblioserver)
16.05.2016

Esimesed aluskaardid Tallinna 
kohta 

• Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti jt 
arhiivides paberkaartidena

• Tallinna Linnaarhiivi 
kaardikogus 
http://www.biblioserver.com/linnaarhiiv/

• Tallinna kaardiarhiivi 
rakenduses 
http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/

http://www.biblioserver.com/linnaarhiiv/
http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/


Vanem ajalugu

Aastatest 1963 ja 198516.05.2016

Vene planžetid 1:2000 
(1963, 1985) Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti 
arhiivis paberil+alusel



Noorem ajalugu

16.05.2016

Aluskaarti Tallinna kohta hakati tegema planšettide 
1:2000 kaupa (1998, 2002, 2006) joonestusfailidena

• Paberil või failina Tallinna Linnaplaneerimise Ametis 

• Tallinna kaardiarhiivi rakenduses 
http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/

http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/


Noorem ajalugu
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Olulised otsused, tegevused

16.05.2016

• 2005  - alusandmete andmebaasi lähteülesanne ja 
GIS tarkvara soetus

• 2006 - aluskaardi (1:2000) reaalsus ja esitlusmudeli 
loomine, GIS tarkvara täiendamine 

• 2007 – TARi (Tallinna ruumiandmete registri) sünd, 
majutuskeskkonna ja hoolduse hankimine, 
suuremad arendusprojektid

• 2008 – aluskaardi 1:2000 andmebaasipõhine 
uuendamine linnaosade kaupa

• ....



10 aastat tegutsemist

16.05.2016

Olulised tooted

• TAR andmestik –
1:2000 aluskaart, 1:500 
koondplaan, 
liiklusvõrgustik jt

• Tallinna aluskaart –
kujundatud ja/või 
tehniliselt teenusena 
lahendatud TAR jm 
andmestik



Tootmine

Aluskaardi  lausaline uuendus16.05.2016



Tootmine

Aluskaardi igapäevane uuendus http://gis.tallinn.ee/vead/16.05.2016



Tootmine

16.05.2016



Tootmine

Aluskaardi teenuse tegemine16.05.2016



Kasutus - trükitooted
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Kasutus – trükikaardid

16.05.2016



Kasutus – teenusena avalikes rakendustes
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Kasutus – alusena (töö)kaardirakendustes
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Kasutus – andmetena analüüsides
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• Rakendustes

- Valimispiirkonnad

- Lapsed kooli

• Analüüsides

• Teabepäringutes



Kasutus – päringutena, andmevahetustes

16.05.2016

• Andmete väljastamine

- Projekteerijad

- Üliõpilased

- Uuringud

• Andmevahetus

- Maa-amet (ETAK, ADS hooned)

- Võrguvaldajad



Kasutus – andmetena konverditult
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• Kuubikud – 2D 
hooned kõrguse 
atribuudiga

• Koondplaan GIS –
1:500 CAD to GIS

• Aluskaart CAD –
1:2000 GIS to CAD



Kasutus – kasu?

16.05.2016

• Samad andmed - erinev kujundus

• Mõõtkava ei piira - erinevad tooted

• Andmete kvaliteedi kontroll –

paremad andmed, paremad tooted

• Andmete atribuudid –

objektide kõrgus ja materjal, erinevad tüübid

• Andmeanalüüsi võimalused –

kui palju? kus? kui kaugel? (asumite kaupa)



Kuidas siis ikkagi saab?

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Teenused-1-616.05.2016

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Teenused-1-6


..andmeid ja teenuseid
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• Lepinguga                                         
http://www.tallinn.ee/est/Digitaalse-aluskaardi-ja-ortofotode-valjastamine

- Andmed (ehitised jm , teeteljed, hoone 
kuubikud)

- Teenused (detailne, üldine, hübriid, ülevaate)

• Tulevikus

- Andmed (kiiremini uuenevad) – läbi rakenduse, 
dimensionaalsemaks

- Teenused - piiranguvabaks

http://www.tallinn.ee/est/Digitaalse-aluskaardi-ja-ortofotode-valjastamine


..kaarte

16.05.2016

• Ostes – Tallinna seinakaart 
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/seinakaart

• Allalaadides ja ise trükkides 

- Linnaosade seinakaardid http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaosade-

trukikaardid

- Tallinna transpordi kaart ja Kesklinna turismikaart 
http://www.visittallinn.ee/est/turist/planeeri/kaart

• Tasuta – infopunktides, üritustel, kontakteerudes... 
(turismikaardid, jalgrattateede kaardid jt)

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/seinakaart
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Linnaosade-trukikaardid
http://www.visittallinn.ee/est/turist/planeeri/kaart


Inimesed on olulised!
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ave.kargaja@tallinnlv.ee

http://www.tallinn.ee/ehitus/

mailto:ave.kargaja@tallinnlv.ee
http://www.tallinn.ee/ehitus/

