
GIS-i juurutamine vee-
ettevõttes ELVESO
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Ettevõtte ülevaade
AS ELVESO on 100 % Rae valla omandis olev elektri-, vee- ja soojusettevõte, mille
põhitegevusalad on järgmised:

- vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine;

- soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük;

- elektrivõrguteenuse osutamine ja elektrienergia müük;



Üldinfo
Kaugküttega tegeletakse nii Jüris kui Vaidas.
Elektrivõrguga ja elektri müügiga tegeletakse ainult
Jüris, kuid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuseid pakutakse suuremas osas Rae vallas.

Klientide arv: 3000
Veevõrgu pikkus: 160 km
Kanalivõrgu pikkus: 220 km
Soojavõrgu pikkus: 11 km
Elektrivõrgu pikkus: 14 km
Pumplad, töötlusjaamad: 21
Kanalisatsioonipumplad: 150
Reoveepuhastid: 2



Olukord enne GIS-i

Palju erinevaid teostusjooniseid 
(.dwg ja .dgn formaadis)

Majandustarkvara SAF kliendiandmetega 
(lepingud, tarbimine jms)

Failipõhine servituutide register

Pildid, skeemid võrguobjektides

?



GIS-i juurutamise eesmärgid

- Saada parem ülevaade AS ELVESO hallatavast infrastruktuurist ja sellega seotud
protsessidest;

- Korrastada teostusjooniste haldamine (teostusjooniste register);
- Siduda põhivaratabelid GIS-ga;
- Siduda servituudid GIS-ga;
- GIS-i ja majandustarkvara SAF integreerimine;
- Lihtsam ja kiirem raportite koostamise võimalus;
- Võrguandmete visualiseerimine kaardil (teemakaartide koostamise võimalus);
- Avarii, hooldustööde ja sulgemiste registreerimine GIS-is ning sidumine kliendi ja/või

võrguobjektiga.



GIS-i struktuur
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Server
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Kasutatavad GIS rakendused



Desktop tarkvara
AS Elvesos on kasutusel ArcGIS for Desktop Standard tarkvara (1 võrgulitsents). Tarkvara kasutab GIS peakasutaja ning 
sellega toimub võrguandmete sisestus ja analüüs.



Server tarkvara
Kaarditeenuste publitseerimiseks veebi- ja mobiilirakendustele kasutatakse ArcGIS for Server Standard tarkvara.



GIS veebirakendused
Võrguandmete kontrollimiseks ja atribuutandmete muutmiseks on loodud igale võrguteenistusele eraldi andmete muutmise 
rakendus. Vastavate rakenduste kaudu toimub andmete täiendamine, kontrollimine, skeemide ja piltide lisamine/sidumine 
ja kõik muu, mis on seotud võrgu atribuutandmetega. 

ÜVK andmete muutmise rakendus

Kaugküttevõrgu andmete muutmise rakendus Elektrivõrgu andmete muutmise rakendus

Klientide ja veenäitude rakendus



Geotöölaua rakendus
Rakendus on mõeldud ettevõtte avarii ja hooldustöödega seotud töökäskude haldamiseks ning nende visualiseerimiseks 
kaardil. Rakenduse olulisemad funktsioonid on: töökäskude haldamine, kliendiandmete visualiseerimine, teostusjooniste 
register, servituutide register, põhivara visualiseerimine kaardil, raportite koostamine, printimine ja StreetView. 



GIS mobiil
Rakendus on mõeldud võrguandmete ja kliendiandmete vaatamiseks nutiseadmetes. Kasutatakse Collector for ArcGIS 
rakendust.



Olukord pärast GISi juurutamist
Kuna andmeid hakati hoidma geoandmebaasi põhiselt, siis tekkis parem ülevaade ettevõtte hallatavatest võrkudest.

Vee- ja kanalivõrk Kaugküttevõrk

Elektrivõrk



Olukord pärast GISi juurutamist
Tekkis teostusjooniste register ning võimalus teostusjooniseid automaatselt geoandmebaasi importida.



Olukord pärast GISi juurutamist
Põhivara ja servituutide visualiseerimine kaardil



Olukord pärast GISi juurutamist
Majandustarkavara integreeritud GIS-ga, mis võimaldab kliente visualiseerida kaardil ning pärida infot nende kohta.

ÜVK kliendid

Kaugkütte kliendid

Elektri kliendid



Olukord pärast GISi juurutamist
Tekkis võimalus lihtsasti ja kiirelt saada erinevaid raporteid võrguobjektide, klientide ja arvestite kohta.



Kokkuvõte
- Parem ülevaade vee-, kanali-, kaugkütte- ja elektrivõrgu andmetest;
- Tekkis teostusjooniste register;
- Kliendiandmete visualiseerimine kaardil võimaldab lihtsat ja kiiret ülevaadet;
- Vähem paberimajandust;
- Lihtsam teosutsjooniste sisestus geoandmebaasi;



Tänan tähelepanu eest!


