
ESRI PÄEVADE AUHIND 2018

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 keskkonnas, ühiskonnas, asutuses jne paremaks;

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

- Uudne, innovaatiline ja pretsedenti loov



Esri päevade auhinna „Aasta GIS-i tegu“ nominendid

• Tartu Linnavalitsus - GIS-tehnoloogia suurepärase rakendamise eest Tartu linna geoandmete

haldamisel ja levitamisel ning ühtse Targa Omavalitsuse GIS-platvormi kasutuselevõtu eest 

erinevates kohaliku omavalitsuse valdkondades. 

• Eesti Geograafiaõpetajate Ühing - Eesti koolides „GIS kooli“ programmi eduka juurutamise eest.

• Veeteede Amet - Navigatsioonihoiatuste rakenduse loomine: https://gis.vta.ee/navhoiatused/

https://gis.vta.ee/navhoiatused/


Esri päevade auhinna „Aasta GIS-i tegu“ saaja

• Tartu Linnavalitsus - GIS-tehnoloogia suurepärase rakendamise eest Tartu linna geoandmete

haldamisel ja levitamisel ning ühtse Targa Omavalitsuse GIS-platvormi kasutuselevõtu eest 

erinevates kohaliku omavalitsuse valdkondades. 



Tartu kalmistute kaardirakendus
https://arcg.is/2k50AjV

Tartu linna üldplaneering 2030+ kaardilugu
http://arcg.is/2ok1F48

Tartu rattaringuluse asukohad ja tihedus
https://bit.ly/2viKyYU

Kultuuripealinna ideekorje
http://bit.ly/2I2XHqn

https://arcg.is/2k50AjV
http://arcg.is/2ok1F48
https://bit.ly/2viKyYU
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2I2XHqn&sa=D&ust=1523959352929000&usg=AFQjCNGv9h1-meNgczluOxo5EyDtIUA8Xg


ESRI PÄEVADE AUHIND 2018

Parim ArcGIS Online veebikaart



Esri päevade auhinna „Parim ArcGIS Online veebikaart“ nominendid

• Keskkonnaagentuur, Kristi Seevri - Tartu linna keskkonnaseisund: http://arcg.is/1Om9zS

• Tartu Linnavalitsus, Tiiu Kelviste - Tartu kultuuripealinna 2024 ideekorje: http://bit.ly/2I2XHqn

• Hendrikson & Ko, Jaanus Padrik - Haabneeme arendajate ettepanekute ülevaade ja ettepanekud 

üldplaneeringu lahendusele: http://bit.ly/2jW84CR

• Skepast&Puhkim, Triin Lepland - Raasiku valla üldplaneeringu Mõttenope: http://bit.ly/2Gxx1Rx

• Eesti Maaülikool, Anne Kull - Nõva-Noarootsi piirkonna rannikuala tsoneeringu ideekorje: 

https://bit.ly/2HdeWGm

http://arcg.is/1Om9zS
http://bit.ly/2I2XHqn
http://bit.ly/2jW84CR
http://bit.ly/2Gxx1Rx
https://bit.ly/2HdeWGm


Kaardilugu „Tartu linna 
keskkonnaseisund“, 

http://arcg.is/1Om9zS

Keskkonnaagentuur

Kultuuripealinna ideekorje
http://bit.ly/2I2XHqn

Tartu 
Linnavalitsus

Haabneeme arendajate ettepanekud 
üldplaneeringu lahendusele

http://bit.ly/2jW84CR

Hendrikson & Ko

Raasiku valla üldplaneeringu Mõttenope
http://bit.ly/2Gxx1Rx

Skepast&Puhkim

Nõva-Noarootsi piirkonna rannikuala 
tsoneeringu ideekorje

https://bit.ly/2HdeWGm

Eesti Maaülikool

http://arcg.is/1Om9zS
https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2I2XHqn&sa=D&ust=1523959352929000&usg=AFQjCNGv9h1-meNgczluOxo5EyDtIUA8Xg
http://bit.ly/2jW84CR
http://bit.ly/2Gxx1Rx
https://bit.ly/2HdeWGm


Esri päevade auhinna „Parim ArcGIS Online veebikaart“ saaja

• Keskkonnaagentuur, Kristi Seevri - Tartu linna keskkonnaseisund: http://arcg.is/1Om9zS

http://arcg.is/1Om9zS


Esri noore teadlase auhind 2018



Esri noore teadlase auhind 2018

• Eesmärk

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

kasutama

• Auhind

- Üliõpilane sõidab 9.-13.07.2018 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

• Töödele andsid lõpphinnangu Eesti tunnustatud õppejõud erinevatest ülikoolidest

- Prof. Tõnu Oja, Tartu Ülikool; prof. Artu Ellmann, Tallinna Tehnikaülikool; prof. Kalev Sepp, Eesti Maaülikool; 

Martin Melioranski, Eesti Kunstiakadeemia, Reimo Rivis Tallinna Ülikool.



Holger Virro, Tartu Ülikool
Eesti linnade kasvu kvantifitseerimine 
linnalise ala tiheduse funktsiooni näitel

Kairit Kase, Eesti Maaülikool
Teemakaartide kasutamise võimalused 
kinnisvaraturu uuringutes

Behzad Valipour Shoukouhi,
Tartu Ülikool
Ligipääsetavus rohealadele Tartu linnas



Esri noore teadlase auhind 2018

• Võitja

Holger Virro, Tartu Ülikool

• Uurimistöö „Eesti linnade kasvu 

kvantifitseerimine linnalise ala tiheduse 

funktsiooni näitel“




