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Tartu kalmistud
• Esimesed praegu eksisteerivad rajatud 1773

• Tartu linna halduses on järgmised kalmistud või 
kalmistute grupid:

Raadi – ca 24,5 ha, 8 ajaloolist kalmistut

Puiestee – ca 6 ha, 4 kalmistut

Pauluse – ca 8,5 ha, 2 kalmistut

Rahumäe – ca 5 ha

Vanausuliste – ca 0,6 ha

Tuigo – ca 33 ha

• kokku 17 kalmistut või kalmistu osa 6 asukohas

• pindala kokku 77 ha, ca 33 000 hauaplatsi, ca 

80 000 teadaolevat maetut

• 68 km teid

• 4 leinamaja, 4 kontorihoonet jpm objekte 
(kabelid, veevõtukohad, WC-d)

• ca 1000 matust aastas



• Kalmistu haldaja peab koguma andmeid tema hallatavale 
kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside 
kasutajate kohta.

• Vanad kalmistuplaanid ja maetute nimekirjad hävinud.

• 1990.-ndatel alustati Tartu kalmistute inventariseerimist ja 
kaardistamist (DOS FoxPro ja MegaCAD).

• Vajadus – luua kaasaegsed töövahendid kalmistu töötajatele 
Kalmistuseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

• Pakkuda kodanikele võimalust neid huvitavate hauaplatside 
ja maetute leidmiseks.

Ülesanded



Kaalumisel oli ka Haudi:
• suured püsikulud
• andmebaas võõrastes kätes
• ei olnud erilist arengulootust
Kui Spintekil soov, saab kasutada Tartu linna
avaandmeid.
Jäi ArcGIS:
• kogu linna geoinfo ühel platvormil
• oluliselt odavam
• arenguvõimalus
• töövahendite olemasolu



• Analüüs
• Kalmistuplaanide konverteerimine, korrastamine ja sidumine    

koordinaatsüsteemiga, välitööd
• Andmebaasi korrastamine nii palju kui võimalik
• Kalmistutöötaja rakenduse KALMU loomine ja töötajate 

koolitus
• ArcMapi koolitus peakasutajatele
• Teedevõrgu genereerimine, kontroll looduses ja korrigeerimine
• Töövahendite (Collector, Workforce) kasutuselevõtt
• Avaliku rakenduse loomine

Andmekogu loomine



KALMU

http://tartu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4dc783dc1e3b4c04bb474092f21d16e4
http://tartu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4dc783dc1e3b4c04bb474092f21d16e4


Avalik kaardirakendus

• Tartu kalmistute ajaloost
• Otsing platsi, maetu nime jm tunnuste järgi

(ka kalmistute kaupa)
• Veevõtukohad, leinamajad, WC-d jms
• Võimalik panna marker platsile
• Tulevikus liidestatakse kultuuriväärtuste info

Avalikkus nõuab äppi: 
• nutiseadmetele optimeeritud
• asukoht, teejuhatus jms

http://tartu.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e88d04570b4488181e0ead8e616001d
http://tartu.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3e88d04570b4488181e0ead8e616001d


Collector
• hooldamata hauaplatside

arvelevõtmine
• hauaplatside kontroll 

ja inventariseerimine
• ohtlike puude asukohtade

märkimine
• uute platside väljaandmine

• saab vaadata infot platside,
maetute, kasutajate kohta

• võimalik lisada infot ning
fotosid ja need andmebaasi 
saata



Tänan kuulamast!

Workforce – tööülesanded välitöötajatele ja kontroll

Survey123 – hooldamata platside arvelevõtmine, akteerimine jms

Hulk plaane edaspidiseks:
• liidestamine dokumendihaldusega
• äpp nutiseadmetele
• Workforce ja Survey123 kasutusele võtmine


