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Miks on vajalik KOV-i põhine GIS?
Peaaegu igal linnavalitsuse ja volikogu otsusel on ruumiline mõju
• 90 % informatsioonist saab inimene visuaalselt - üha rohkem
suureneb vajadus ka kohaliku tasandi nii dokumentide kui ka sõnumi
visualiseerimiseks (seda nii 2D (kaart) kui ka 3D (mudel) kujul)
KOV-i põhine GIS pole juriidiliselt kohustuslik, aga on vajalik kuna
•
nii arengukavasid kui ka detail – ja üldplaneeringuid (sh.
KSH/KMH) on vajalik kaardimaterjaliga toetada ja avalikustada
•
linna poolt hallatava ja arendatava taristu (näit. tänavavalgustus,
kergliiklusteed) paremaks opereerimiseks (sh. infrastruktuuri
planeerimisel ja teenuste asukoha valikul)
•
kohalikele vajadustele kohandatud andmekihtide sidumiseks
riiklike andmebaaside ja kaardirakendustega
•

(uue) linnavalitsuse töö nähtavakstegemine, (uued) ootused ja lootused

Narva linnaplaan (aastal 1645)
http://vana.narvaplan.ee/vananarva/1645.jpg

Vana-Narva rekonstruktsioon (Hades Geodeesia 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=eBExW-ZBmBc

Elemendid Narva digilinnast (Google Earth Pro ground-level view)

Kas on võimalik…

Kaasaja planeerimise väljakutsed
Kaasaegne planeerimine sisaldab endast lisaks veel läänemaailmas kuni 1960-ndate
aastateni
domineerinud
tehnilis-arhitektuurilise
(ja
nõukogudeaegse
nn.
maestroplaneerimise) ekspert-lähenemistele eelkõige alates 20. sajandi lõpukümnenditel
esilekerkinud
• keskkonna, säästliku- ja suundumuste (trendide) planeerimise aspekte,
• kus planeerimise alane kokkulepete sõlmimine ja kaalutlusotsused toimivad läbi
kommunikatiivse- ja kogukonnaplaneerimise meetodi (Taylor 1998 alusel)
Urban planning theory since 1945;
https://dl.epdf.pub/download/urban-planning-theory-since-1945.html?hash=3d6b787bf897e137818b1be7e12cff8a&captcha=7071f6431a0e0104dcfe90a3a6256442

Kogukond

• Kokkulepped
• Kommunikatsioon
• Kaasamine

Administratiivne
protsess

• Planeeringumenetlus
• Suundumused, analüüs
• Väljundi loomine

Ruumi
kaardistamine

• Inimruum ja rohetaristu
• Maakasutus ja tsoneering
• Kitsendused ja piirangud
• Ruumistrateegia ja -mudel

Riikliku ruumilise planeerimise
infosüsteemi (RPIS) problemaatika
•
•
•

RPIS-i kasutajad valdavalt vastavas pilootprojektis osalenud omavalitsused
näit. puuduvad elanikkonna kaasamise abivahendid + loogiline/atraktiivne lahendus
sh. osalevad omavalitsused ei piirdu vaid menetluskeskkonna ehk RPIS-i kasutamisega

•

-> hetkel arendust ei toimu, järgmistel aastatel on ministeeriumil plaanis otstarbekust analüüsida

Generaalplaani (1986) pärand vs reaalne olukord
„Narva 2030+“ üldplaneeringu kontekstis
•
•
•
•

Planeeritud kiire kasv Narva linnas on asendunud kiire kahanemisega
Üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute osakaal mitmeid kordi
kõrgem Eesti keskmisest
Vajadus
kohanda
planeerimiskontseptsiooni
(uute
ehitiste
projekteerimiselt ja ehitusalade kaardistamiselt pigem jätkusuutliku
(loodus-, majandus-, sotsiaal-kultuurilise) ruumi tervikkontseptsioonini)
(Ruumi)strateegias oleks vajadus keskenduda tõenduspõhiselt (mitte
unistuspõhiselt) püstitatud eesmärkidele

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/ruumiline/planeerimistegevuse_ulevaade_07092015.pdf

GIS-i lahenduste haldamise teadvustamine
Narva Linnavalitsuse töötaja(te) tööülesannetes
linna ametite põhimäärus(t)es ja nende
• Märge planeeringute spetsialisti ametijuhendist (alates juuni 2018):
(17) Vajadusel planeeringute elektroonilise andmebaasi, videomaterjali ja
GIS (geograafilise infosüsteemi) lahenduste kavandamine ja elluviimise
korraldamine*
• Märge Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
põhimääruses (jõustus 15.09.2019):
§ 7 Arhitektuuri- ja planeerimise osakonna põhiülesanded lõige 19:
linnavalitsuse poolt geoinfosüsteemi (GIS) haldus ja sellealase töö
koordineerimine
-> § 6 Ameti põhiülesanded on Narva linna haldusterritooriumi katmine
planeeringutega (1)…
-> koostamisele tulev linna uus üldplaneering võiks nö. vedada ka GIS-i
vankrit

Märkus(*): vajadusel viitab teatavas olukorras rakenduvale lisaülesandele (näit. Narvaga võrreldava suurusega Tartu Linnavalitsuses tegeleb sarnaste
planeerimisülesannetega lisaks 2 GIS-i valdkonna spetsialistile veel 3 detailplaneeringute osakonna ning 3 üldplaneeringu- ja arenguosakonna planeerijat).
https://www.tartu.ee/et/linnaplaneerimise-ja-maakorralduse-osakond

Ajakava seoses GIS-i tehnoloogiate kaasamisega Narva
Linnavalitsuse töösse

Miks kaldus valik ESRI-ile?
Vajadus: sobiv planeeringute, taristu- ja (ehitus)projektide haldussüsteem
Lahendus: planeerimisele ja linnamajandusele sobib ESRI toodete

„tegevusraadius“ (sh. võrdluses CAD-i ja muude „BIM for
Infrastructure“

süsteemidega

(Puust

2018)

Ehitusinfo modelleerimine (BIM)- teedeehitus: Sissejuhatus -https://ekool.tktk.ee/pluginfile.php/185066/mod_resource/content/11/EHE011_00_Uld_04_Sissejuhatus-BIMi_slaidid.pdf

Kaasaja Narva võimalused laiendada GIS-i
rakendusvaldkondi
Olemasolev kasutus
1) Geodeetilise mõõdistuse infosüsteem (GMIS)
2) Avalike ja tasuta GIS-i rakenduste võimaluste kasutamine

Teostamisplaanides olevad tööd
1)

Narva linna ametiteülesed (ALPA, LMA, lisaks ka AÖA, KO, SAA, RA,
Linnakantselei, muud asutused) GIS-i lahendused (ALPA)

2)

projektdokumentide avalikustamine (ALPA, Linnaarhiiv)

3)

Taristuhaldus kuni Narva „targa linnani“ (LMA)

4)

GIS-i põhiste 1) uuringute ja 2) analüüside teostus (ALPA, LMA) jm

-> piltlik hüpe „Zaporožetsist“ „Mercedesesse“ (-> eeldab, et ka „sõidetaks“)

https://www.uihere.com/
free-cliparts/

Rakendused: Maa-ameti planeeringute kaardirakendus, Statistika kaardirakendus (https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR), Google MyMaps

Näide linnaruumi varasemast modelleerimisest
Narva üldplaneeringu koostamisel
Osa Ocean North arhitektuuribüroo poolt aastal 2000 Narva linna
üldplaneeringu eeluuringute ja alusmaterjalina valmistatud andmekihtidest

Evolving Narva: Urban growth model for the city of Narva http://vana.narvaplan.ee/Narvalay.pdf; https://portfolio.sotamaa.net/Evolving-Narva

Teostatud projektid
1) Linna aluskaart
• Maa-ameti poolt avaldatud avaandmete kaardi andmete põhjal
2019 aasta I pool - …..
2) Detailplaneeringute register
• avalik kasutus, Maa-ameti registrile sarnanev, aga täielike andmetega alates
aastast 2000
2019 aasta II pool - …..
3) Üldplaneeringumaterjalid veebikaardi ja kaardiloo kujul
• 2013 aastast kehtiva üldplaneeringu digikaart, mis võimaldab nii jälgida
näiteks erinevaid asukohapõhiseid andmeid ja piiranguid (näit. maakasutuse
sihtotstarve, tänavavõrk, miljööväärtuslikud objektid, rohestruktuur +
täiendav GIS andmebaas nagu elektritaristu ja tänavavalgustus)
• ja lisada/täpsustada andmeid uues koostatavas üldplaneeringus (sh. kehtiva
üldplaneeringu vormistus ja ülesehitus ei arvesta ka 1. novembril 2019
kehtima hakanud riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusega nr 50
"Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded„.
2019 I pool – eeldatavalt 2023 II pool (operatiivselt täiendatav)

Valik Narva linna kohta käivatest
materjalidest
• Kaardirakendused ja -atlased, andmekogud, veebiväljaanded jms

Materjale Narva linna kohta - ttps://narva.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=9b2ec1d71a5141ae8208093720c9585ds

Üldplaneeringu koostamist ettevalmistavad
andmebaasid ja kaardimaterjalid (1)
•
•

Koostamise vajaduse ja lähteseisukohtade analüüs (kaardiloo kujul)
Kaardirakendus kehtivast üldplaneeringust (95 andmekihti)

•

sh. kaardiloo formaati võib põhimõtteliselt lugeda planeeringulahenduste tulevikuformaadiks

Narva linna üldplaneeringu koostamise vajaduse ja lähteseisukohtade analüüs (perioodiliselt uuendatav tööversioon seisuga 31.10.2019) - https://arcg.is/5rG9m

•
•

Üldplaneeringu koostamist ettevalmistavad
andmebaasid ja kaardimaterjalid (2)
Integreerida Narva linna üldplaneeringusse (kehtestatud 2013) ka
varasemad linna osade (kehtestatud 2010 ja 2012 aastal) üldplaneeringud
näit. üldplaneeringu märgib, et vastuolude korral üldplaneeringu ja linna osade
üldplaneeringute vahel tuleb kehtivaks lugeda linna osa üldplaneeringus määratu

Narva üldplaneeringud - https://arcg.is/DqiTb

Linna taristut haldamist abistavad
geoandmebaasid
•
•

Narva linna kergliiklusteid, valgustuspunkte, juhtimiskilpe jms sisaldav andmebaas (48
andmekihti)
Seoses uuendatavate kergliiklusteede ja tänavavalgustuse lõikudega on eeldatavalt plaanis need
andmed siduda piirkonna detailplaneeringute põhijoonistelt saadud andmekihtidega

•

sh. isegi üle-euroopalise teedevõrgu TEN-T lõik Narva linna piirist kuni piiripunktini on linna hallata

Narva linna taristuobjektid - https://arcg.is/Lb50O

Detailplaneeringute ja ehitusprojektide
menetlusi abistavad andmebaasid
•

•

Kehtestatud detailplaneeringute rakendus (Maa-ameti aluskaardiga)

Kaugemas plaanis alustada nii eelmainitud taristu arendusprojektide kui ka
detailplaneeringute ja ehitusprojektide koostamise käigus esitatud materjalide
põhjal kas 1) plaanitava, 2) tegeliku ja/või 3) ajaloolise „Digi-Narva ehitamine“,
mis võiks perspektiivis viia ka tervikliku Narva linnamudeli koostamiseni
(eeldatavalt nii ArcGIS Pro kui ka CityEngine platvormil)

Narva linna territooriumil kehtestatud detailplaneeringud - https://arcg.is/80eXj

Narva linna ruumiandmekogu
•
•
•
•

Narva ülelinnaliste kaardikihtide tervikkogum
Materjalid valdavalt Maa-ameti ja Narva Linnavalitsuse andmebaasidest
sh. põhikaart, aluskaardid, planeeringud, taristu (elekter, kergliiklus jms)
Momendil kokku 221 andmekihti, mis täiendaksid nii riik kui ka omavalitsus

Narva linna ruumiandmekogu - https://arcg.is/0LG1D1

Teostamisele tulevad tegevused
Uuringute kontekstis ka esmaste välitööde läbiviimine
• näit. Collector for ArcGIS-i abil – teostamisele läheb üldplaneeringu eelsete
uuringute nimekirjast taju-uuring (s.o vajalik veel viia läbi hanke(d)
uuringute läbiviimiseks), siis eeldatavalt 2020 aasta I pool
Perspektiivis ka aeg-ruumilised uuringud: linnakeskuse, tootmise, teenuste
nihkumine linnaruumis, elanike tiheduse muutumine linnapiirkondades jms
• võrrelda tulemusi Ocean Project poolt 2000 aastal teostatud
modelleeringute ja Hendrikson&Ko poolt läbi viidud taju-uuringu
tulemustega
• kaaluda avalikustamise tööriistade (Survey 123. Hub jms) kasutusvõimalusi

Evolving Narva: Urban growth model for the city of Narva http://vana.narvaplan.ee/Narvalay.pdf; Narva linna üldplaneering 2000-2012 http://vana.narvaplan.ee/voistlus2/yp2000.pdf

Võimalikud tulevikuprojektid
Potentsiaalsed (aga momendi seisuga ebatõenäolised) GIS-i põhised
arendusprojektid ja jooksvad analüüsid koostöös Linnamajandusametiga alates 2020 aasta I poolest
Igapäevane tehniline seire:
• Tänavavalgustuse haldamise ja juhtimise infosüsteemi integreerimine
andmevahetuskihiga
• Lumekoristusvahendite töö GPS-põhine seire infosüsteem
• Teedehoolduse seisukorra geoinfoandmebaas
• Haljasalade hooldustasemete geoinfoandmebaas
• Muinsus- ja miljooväärtusega ehitiste seisukorra geoinfoandmebaas jms
Jooksvad ja iga-aastased analüüsid (võimalikud näited)
• prügikonteinerite, pargipinkide, haljasalade jms kättesaadavuse analüüs
• seire tasulise parkimise ala muudatusteks
• avaliku sektori eelarveeralduste ruumiline jaotumine
• piiriülese liikumise mõju modeleering jms
Pikaajalise perspektiiviga analüüsid (teostatavad näit. üldplaneeringu
koostamise kontekstis)
• koolivõrgu, ühistranspordi kättesaadavus, tuletõrje veevõtukohtade ja
teedevõrgu optimeerimine,
• linna ruumilise arengu visualiseerimine
• müra-, õhu-ja veesaaste (kohalik) kaardistamine jms

Näiteid küsimustest, mille vastuseid tasuks
kaardistada ruumiotsuste tegemisel (1)
•Millistes linnaosades rahvastik kahaneb/kasvab kõige
aeglasemalt/kõige kiiremini (animatsioon)? (ALPA, SAA)
•Millistes linnaosades võib kasvada linna omanduses olevate
korterite hulk? (SAA, ALPA, LMA)
•Milline on optimaalseim ühistranspordi marsruut? (RA, LMA)
•Milline
võiks
välja
näha
optimaalne
maakondlik
ühistranspordikorraldus? (AÖA, RA)
•Kuidas tõhustada elanikelt elavamat tagasisidet erinevate
avaliku ruumi taristu osade kohta? (ALPA, Linnakantselei)
•Milliseks võib kujuneda piirikaubanduse ja turismitööstuse
mõju piiripunkti lähialadele? (AÖA, ALPA)
•Palju naaberomavalitsuse elanikke tarbivad linnas pakutavaid
teenuseid? Kus on teenuste järgi nõudlust? (ALPA, LMA)
•Millistes paikades tekib tõenäoline vajadus majade
renoveerimistoetuste järele? (ALPA, SAA)

Näiteid küsimustest, mille vastuseid tasuks
kaardistada ruumiotsuste tegemisel (2)
•Millised tänavavalgustid vajavad hooldust või uuendamist? Millised
valgustid vajavad kohest reageerimist? (LMA)
•Milline on optimaalseim ja säästlikuim linnavalgustuse asetus? Kuhu
paigutada autonoomsed (päikesepatareiga) valgustid? (RA, LMA)
•Kuidas optimeerida tuletõrje veevõtukohtade ja hüdrantide paiknemist?
(ÄÖÄ, ALPA)
•Kuidas saada elanikelt elavamat tagasisidet erinevate arhitektuuriliste ja
planeerimisalaste lahenduste kohta? (ALPA, Linnakantselei)
•Millistes piirkondades häirivad elanikke heakorraprobleemid? (LMA)
•Kus elavad linna eakad? Kas teenused on neile kättesaadavad (näit. 10
min jalutuskäigu raadiuses)? (SAA)
•Millised piirkonnad on liikluses kriitilisemad?
Millised
mürarikkamad? Kus vajatakse enim avaliku sektori investeeringuid?
(AÖA, RA, ALPA)
•Kuhu lubada paigutada linna territooriumil rohelise energeetika
infrastruktuure? (ALPA, AÖA)

Edasistest tegevuskavadest
Tegeleda läbi sise- ja väliskoolituste GIS-tehnoloogiate (+ tulevikus läbi nn. digitaalsete
kaksikute ka BIM-i ja CIM-i) kasutamise kultuurkihi tekitamisega (a la
kaardirakendused pole vaid kartograafidele). Pädevad linnavalitsuse ametite töötajad
peaksid olema võimelised
• tegutsema ArcGIS Online´s vastavalt oma tööülesannetele ja pädevustele
• tegema vajalikke päringuid (näit. üldplaneeringu või taristuobjektide kohta)
• kasutama töövahendina näiteks kaardilugu
Tulevikus võib ehk vajadusel rakendada
• multidokumendi standardi juurutamist, kus digitaalne planeeringudokument on
soovitavalt kaardiloo kujul (ehk kus seletuskirja lugedes avanevad automaatselt
põhijoonis, tugijoonis, 3D mudel, lisamaterjalid jne)
• kaardiloo linkide lisamist linna dokumendiregistri materjalidesse ja/või eelnõudele
lisana
-> päris maha maetud pole veel ka tegevused, mis viiksid Narva linnamudeli valmimiseni

ArcGIS Data Interoperability: Tips for LiDAR, 3D, and BIM - https://www.youtube.com/watch?v=2-I3eGb9GeQvused

TÄNAN TÄHELEPANU
EEST!

