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Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata Eesti kohalike omavalitsuste geoandmete 

arhiivide olukorda nii kohalike omavalitsuste kui ka geodeetide seisukohast.  

Vastavalt seadustele on kohalikel omavalitsustel (KOV) Eestis kohustus koguda ja 

arhiveerida geodeetiliste mõõdistuste andmeid. Kuna omavalitsused erinevad aga nii 

suuruse kui ka rahvaarvu poolest, on nende hallatavad geoandmete arhiivid erineva 

arengutasemel.  

Töös kasutati uurimuse andmestiku saamiseks ankeetküsitlusi, mis saadeti erinevatele 

kohalikele omavalitsustele ning geodeesiaga tegelevatele firmadele. Kahe Eesti suurima 

kohaliku omavalitsuse esindajatega viidi läbi intervjuu. Lisaks uuriti erinevates riikides 

kasutusel olevaid geodeetilise andmestiku kogumise ja arhiveerimise tavasid.  

Käesoleva töö tulemusel selgus, et 10% kohalikest omavalitsustest ei kogu geoandmeid. 

Samuti selgus, et 11 küsimustikule vastanud kohalikus omavalitsuses vastutab geoandmete 

arhiveerimise eest vähemalt kaks ametnikku, kelle tööülesanded ei pruugi olla seotud 

geodeesiaga.  

Töö autor leiab, et olukorda saaks parandada maakonna põhiste geoandmete arhiividega, 

eeldusel, et nõuded nende haldamiseks oleksid ühed terves riigis.  

Märksõnad: kohalik omavalitsus, geodeetiliste mõõdistuse arhiiv, geoinfosüsteem 
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The aim of this thesis is to evaluate Estonia’s local government’s geodetic survey data 

archives from the standpoint of local governments and geodesist.  

In Estonia local governments are obliged to collect and archive geodetic survey data 

according to the law. However since local governments differ from each other in terms of 

size and in terms of population, survey archives are in different stages of development.  

A questionaries’ were sent to both focus groups local governments as well as land 

surveying companies. An interview was conducted with two largest municipal officials. In 

addition the geodetic survey data collection and archiving practices in different countries 

were studied.  

The results show that 10% of local governments do not archive geodetic survey data. It 

also became clear that in 11 municipalities at least 2 different officials are responsible for 

archiving survey data although their work assignments are not necessarily related to 

geodesy.  

The author of this thesis believes that the situation could be improved by county-based 

geodetic survey data archives, provided that requirements for managing these would be the 

same across the country.  
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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on hinnata Eesti kohalike omavalitsuste geoandmete 

arhiivide olukorda nii kohalike omavalitsuste kui ka geodeetide.  

Infosüsteem on info kogumise, töötlemise, säilitamise, ja väljastamise vahendite kogum 

(Eesti keele seletav sõnaraamat). Geoinfosüsteem või geoandmete arhiiv on kohaliku 

omavalituse (KOV) poolt kogutud, süstematiseeritud ja arhiveeritud geodeetiliste andmete 

kogum. Andmeid geoarhiivide tarbeks kogutakse lähtuvalt järgnevatest seadustest „Topo-

geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning 

„Ehitusseadustik“. Varem tehti seda 2015. aastani kehtinud seaduste „Ehitusgeodeetiliste 

uurimistööde tegemise kord“ ja „Ehitusseadus“ järgi. Geoandmete arhiivid on vajalikud nii 

omavalitsusele endale, maamõõdu ettevõttele kui ka tehnovõrkude valdajatele.  

Geodeetilisi mõõtmisi tehakse igapäevaselt üle kogu Eesti. Andmeid on palju, kuid suurem 

osa neist pärast töö tellijale esitamist enam kasutust ei leia, ehkki mõnel teisel firmal, 

eraisikul või omavalitsusel oleks neist veel hiljemgi kasu. Geodeesiafirmad salvestavad 

mõõdistusandmed enamasti enda andmebaasidesse. Sellisel viisil ei saa keegi teine neile 

ligi ning andmed ongi sisuliselt kasutud. Probleemi lahendaks ühtne geoinfosüsteem, mis 

haldaks Eesti Vabariigi pinnal tehtud geodeetiliste mõõtmiste andmeid. 

Hetkeseis erinevate omavalitsuste lõikes on järgmine: suurematel omavalitsustel on olemas 

enda loodud geoinfosüsteem. Neist geodeetiliste andmete küsimine käib enamasti läbi 

omavalitsuse hallatava veebirakenduse, kust on võimalik andmeid üles või alla laadida. 

Küll aga pole väiksemad omavalitsused võimelised veebirakendust geodeetiliste andmete 

jaoks ülal pidama ja selle tõttu tegelevad geodeetidele andmete jagamisega ise. Kui 

suuremates omavalitsustes tegelevad geodeetiliste mõõtmisfailidega geoinfospetsialistid, 

geodeedid või maakorraldajad, siis võib juhtuda, et väiksemates omavalitsustes peavad 

selle töö tegema hoopis ehitusnõunikud, planeerimisspetsialistid või koguni valla juhid ise. 

Geodeetiliste mõõtmiste kohta infot küsivale maamõõtjale tähendab see aga seda, et 

kõigepealt tuleb omavalitsuses tuvastada ametnik, kellele geoandmete arhiveerimine 

ülesandeks on tehtud.  
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Geoinfosüsteemid oleksid kasulikud nii geodeetidele kui ka kohaliku omavalitsuse 

töötajale. Tihti küsivad geodeedid pärast kliendilt lähteülesande saamist kohalikult 

omavalitsuselt infot tööpiirkonnas varem tehtud geodeetiliste mõõtmiste kohta. Kohalikest 

omavalitsustest, kus geoandmete arhiivide haldamiseks on välja töötatud spetsiaalsed 

veebirakendused, on geodeetiliste andmete kättesaamine lihtsam ja kiirem. Enamasti on 

nendeks Eesti suurimad linnad või vallad. Teiste omavalitsuste puhul tegelevad 

geodeetiliste andmete jagamisega eraldi inimesed.  

Hetkel toimivad geoinfosüsteemid järgmiselt: maamõõtja algatab pärast tellijalt 

lähteülesande saamist töö vastava kohaliku omavalitsuse geoarhiivi veebirakenduses. 

Samas rakenduses tuleb ära märkida ka tööala, mille tulemusel saab geodeet kõne all 

olevas tööpiirkonnas varem koostatud geodeetiliste mõõtmiste failid. See tähendab aga, et 

ühes määratud piirkonnas võib olla sadakond faili, mis tuleb täpse ülevaate saamiseks kõik 

läbi töötada. Erinevate failide vahel liikudes selgub aga, et ühe maja neli nurka erinevad 10 

sentimeetrit. Selles olukorras ei ole võimalik selgeks teha, millised varasemalt tehtud tööd 

antud piirkonnas on õiged ja millised mitte.  

Eelnevas lõigus seletatud probleemi üheks lahenduseks võiks olla loodud geoinfosüsteem, 

milles on olemas kindlad statsionaarsed punktid. Näiteks hoonete nurgad, põlispuud, teed 

jne. Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) on enda asutuse siseseks kasutuseks loonud 

nii öelda geodeetilise alusplaani, kasutades neile esitatud digitaalseid jooniseid aastast 

2007. Sellisest digitaalsest alusplaanist ei saa väljavõtteid geodeetidele jagada mitmel 

põhjusel. Esiteks võib geodeetilise alusplaani koostamisel kasutada vaid aasta vanuseid 

jooniseid. TLPA ei suuda tõendada andmete vastavust tõelisele olukorrale. Teine põhjus, 

miks andmeid ei väljastata on, et geodeedid ei pruugi pärast joonise kätte saamist olukorra 

tõelisust enam kontrollida. Selline käitumine tekitab aga vigade kandumist ühelt plaanilt 

teisele.  

Käesoleva töö esimeses peatükis vaadatakse, milliseid võimalusi kasutatakse mujal 

maailma riikides ning kuidas on lahendatud infovahetus sealsete geodeetide ning 

omavalitsuste vahel. Samuti tehakse ülevaade Eestis kehtivatest seadustest, et näha, kas 

geoinfosüsteemi loomise takistus seisneb seadusandluses ning, et kas ja kui palju peavad 

kohalikud omavalitsused geodeetide poolt saadetavat infot koguma ning arhiveerima. 

Teises peatükis tutvustatakse metoodikat, mida kasutati töö jaoks andmete kogumisel ja 

nende töötlemisel. Lisaks antakse ülevaade töö tarbeks loodud ankeetküsimustikest ning 
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seletatakse lahti kontaktide valimite loomise põhimõte. Samuti räägitakse andmetöötlusest, 

kirjeldatakse, milliseid andmeid ankeetküsitlustest saadi ja kuidas neid töödeldi. Teises 

peatükis on ka juttu Tallinna ja Tartu geoinfosüsteemidest. Neile omavalitsustele ankeete 

ei saadetud vaid töö autor võttis ühendust nii Tartu geodeesiateenistuse juhataja ja 

peageodeedi Taavi Pedajaga kui ka Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja 

maakorralduse osakonna juhataja Jaanis Lillega.  

Kolmandas ja neljandas peatükis on juttu tööde tulemustest ja andmete analüüsist. Samuti 

hindas autor hetkel toimivat süsteemi ning andis omapoolse nõuande tulevikuks.  

Lõpetuseks tahab käesoleva töö autor tänada kõiki, kes aitasid selle töö tegemisel. Olen 

väga tänulik kõigile, kes olid nõus minu küsimustele vastama ja seletasid korduvalt, kui 

midagi selgusetuks jäi. Samuti kohalike omavalitsuste töötajaid, kellel oli aega minuga 

isiklikult kohtuda. Suur aitäh Talis Pulk ja Aigar Nõgene, kes vaatasid üle töö lauseehituse 

ja õigekirja. Tänan ka Toomas Orasoni ja Mart Raed, kes selgitasid töökorraldust Rootsis 

oma töökogemuste põhjal. Eriti suur aitäh Aive Liibuskile igakülgse abi ja juhendamise 

eest.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

Geograafiline infosüsteem või geoinfosüsteem (GIS) on omavahel seotud kogum 

tarkvarast ja andmetest, mida kasutatakse geograafilise info vaatamiseks ja haldamiseks, 

ruumiliste seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks (Sisas, 

Suurna 2010). 

Käesoleva töö kontekstis nimetatakse geoinfosüsteemiks kohalike omavalitsuste poolt 

hallatava geodeetiliste mõõtmiste andmete digitaalseid arhiive. Iga kohaliku omavalitsuse 

(KOV) kohustus on koguda ja arhiveerida geodeetiliste uurimistööde tulemusi. Millisel 

kujul ja kuidas neid andmeid säilitatakse on iga KOV-i enda valik. On loogiline, et mida 

suurem on KOV, seda paremad on võimalused arendada veebipõhist süsteemi. Näitena 

saab siinkohal tuua suuremad linnad, nagu näiteks Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu.  

GIS üleüldiselt on oma olemuselt võrgustik, mille osadeks on:  

 Riistvara 

 Tarkvara 

 Andmebaas 

 Toimingud 

 Inimressurss 

GIS-i aluseks on info vahetamine paljude erinevate osapoolte vahel. Selletõttu on GIS-i 

oluliseks osaks tänapäeval internet, mille abil ühendatakse kõik eelnevalt nimetatud 

võrgustiku osad (Sisas, Suurna 2010). 

 

1.1. Ülevaade Eestis kehtivatest seadusest  
 

Kohaliku omavalitsuse andmekogu on „Avaliku teabe seaduse“ kohaselt kohaliku 

omavalitsuse ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud 

andmete kogum, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis 

või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks (Avaliku teabe seadus 2000). 
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Vastavalt „Avaliku teabe seaduse“ §43 lõike 1 on andmekogu vastutav töötleja (haldaja) 

kohaliku omavalitsuse asutus, kes korraldab andmekogu kasutusele võtmist, teenuste ja 

andmete haldamist. Andmekogu vastutav töötleja vastutab andmekogu haldamise 

seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest. „Avaliku teabe seadus“ sätestab, et 

andmekogus töödeldavad andmed peavad olema avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole 

seadusega või selle alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut (Avaliku teabe seadus 2000, 

§43 lg 1, lg 2, lg 3). 

Vastavalt „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale“ mis kehtis 30. juunini 2015 

on ehitusgeodeetiline uurimistöö projekteerimise ja planeeringu teostamiseks vajalike 

geodeetiliste tööde kogum. Sama seaduse §10 lõige 1 ütleb, et geodeetiliste uurimistööde 

tulemus vormistatakse aruandena, mis koosneb erinevatest seaduses sätestatud osadest. §11 

lõige 2 ütleb, et geodeetilise uurimistöö tegija peab §10 nimetatud aruande ühe eksemplari 

ning maa-ala digitaalse plaani esitama kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde 

lõpetamise päevast arvates (Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 2007, §10 lg 1, 

§11 lg 2). 

„Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korra“ järgi tuleb ka teostusmõõdistused 

vormistada teostusjoonise või -jooniste komplektina. Sarnaselt geodeetilisele uurimistööle 

tuleb teostusmõõdistuse tegijal esitada kohalikule omavalitsusele digitaalne teostusjoonis 

10 päeva jooksul pärast tööde lõpetamist (Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 

2007, §12 lg 1, §13 lg 2). 

Alates 22. aprillist 2016 on Eestis kehtiv „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisel esitatavad nõuded“. Seadus on vastu võetud Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ning on tuntud ka kui MKM nõuded. Selle seaduse 

§1 lõigete 1 ja 2 järgi on topo-geodeetiline uuring geodeetiliste tööde kogum, mille käigus 

selgitatakse välja, kirjeldatakse ja esitletakse olemasolevat olukorda planeeringuga seotud 

maa-alal või kavandatava või ehitatava ehitisega seotud maa-alal enne ehitusprojekti 

koostamist. Topo-geodeetilise uuringu eesmärk on saada lähteandmed planeeringu või 

ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks (Topo-geodeetilistele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded 2016, §1 lg 1, lg 2). 

Sama seaduse §1 lõike 4 järgi on teostusmõõdistamine ehitamise ajal ja vahetult valmimise 

järel ehitise või selle osa asendi ja käesolevas määruses nimetatud tehniliste andmete 
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tuvastamine ning dokumenteerimine (Topo-geodeetilistele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded 2016, §1 lg 4). 

2002. aastal vastu võetud ja 2015. aastani kehtinud „Ehitusseaduse“ §20 lõige 2 ütles, et 

ehitusuuringuid tegev ettevõtja on kohustatud ehitusuuringute tulemused esitama 

kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul ehitusuuringute lõpetamise päevast arvates. 

Lõige 3 kohustab kohalikku omavalitsust ehitusuuringute tulemusi säilitama vähemalt 99 

aastat tulemuste esitamise päevast arvates (Ehitusseadus 2002, §20 lg 2, lg 3). 

Vastavalt „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 

üleandmisele esitatavate nõuete ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 

esitavate nõuete“ järgi hakati alates 2016. aasta 1. aprillist ehitusdokumente esitama 

Ehitisregistrile. (Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 

üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 

esitatavad nõuded 2015, §16 lg 4).  

2015. aastast kehtiva „Ehitusseadustiku“ järgi tuleb ehitamist kajastavad dokumendid üle 

anda Ehitisregistrile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule õigusaktiga määratud 

pädevale asutusele. Seadus ütleb, et eelistada tuleb elektroonilist üleandmist.  

Eelnevalt mainitud ehitamist kajastavad dokumendid on eelkõige:  

 Teostusjoonised 

 Ehituspäevik 

 Kaetud tööde aktid 

 Töökoosolekute protokollid 

 Muud ehitamist iseloomustavad dokumendid (Ehitusseadustik 2015, §15 lg 3, lg 4). 

„Ehitisregistri põhimääruse“ järgi on Ehitisregister (https://www.ehr.ee/app/esileht?0) 

andmekogu, mille eesmärgiks on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, 

ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ning nendega seotud menetluste kohta. (Ehitisregistri 

põhimäärus 2015 §2) Ehitisregistrit haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Ehitisregistri näol on tegemist ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguga, mis 

koosneb dokumendi andmebaasist ja registriandmetest. Kõiki andmeid säilitatakse 

elektroonselt andmekandjal ning registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud ja 

manuaalset andmetöötlust (Ehitisregistri põhimäärus 2015, §3 lg 1, lg 2, §4 lg 1).  
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Viimaste aastate jooksul on Eesti riigis püütud arendada ehitusdokumentatsiooni 

digitaalset esitamist. Alates 2016. aasta 1. aprillist tuleb esitada kõik ehitusel tehtud 

geodeetilise mõõtmise andmed koos ülejäänud ehitusdokumentidega Ehitisregistrisse, kus 

neid arhiveeritakse. Jätkuvalt tuleb samu dokumente esitada ka kohalikule omavalitsustele, 

kes samuti kõike arhiveerima peavad.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vastavalt „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale“ 

ning „Ehitusseadustikule“, tuleb kõik ehitusega seotud geodeetilised mõõtmised koos 

dokumentatsiooniga esitada kohalikule omavalitsusele, kellel on kohustus kõiki andmeid 

säilitada. Uuendusena on sinna juurde viimastel aastatel tekkinud ka nõue esitada kõik 

ehitusega seotud geodeetilise mõõdistuse tulemused ka Ehitisregistrile.  

 

1.2. Ülevaade teistes riikides kasutusel olevatest 

geoandmete arhiividest 
 

Geodeetiliste andmete kogumine kohalikes omavalitsustes erineb riigiti väga palju. Kui 

Eestis on kohalikel omavalitsustel seadustega ettenähtud kohustus geodeetiliste mõõtmiste 

teel kogutud andmete kogumine ja arhiveerimine, siis teistes riikides see nii ei pruugi olla. 

Parema võrdluse tekitamiseks on tulemused kõikide riikide kohta koondatud ühte tabelisse 

(Tabel 1).  
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Tabel 1. Erinevates riikides toimivate geoandemete salvestamise infosüsteemide võimalused 

Riik 
Jooniste alla 

laadimine 

Ühtsed 

nõuded 

joonistele 

Mõõdistusfailide 

esitamine 

Mõõdistus-

dokumentatsiooni 

esitamine 

Ligipääs 

geodeetidele 

Ligipääs 

kohaliku 

omavalitsuse 

töötajale 

Ligipääs 

maad 

haldavale 

ametkonnale 

Ligipääs 

kodanikule 

Eesti x x x x x x   

Rootsi      x   

Kanada x  x x x x x x 

Austraalia  

Queensland 
x x x x x  x x 

USA, 

Orange 

County 

x    x x x x 

USA, Utah 

County 
x    x x x x 
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1.2.1. Rootsi 

 

Töö autor suhtles Rootsi kohta teabe saamiseks mõne seal riigis geodeedina töötanud 

inimesega. Nende ütluste põhjal selgus, et Rootsis koguvad kohalikud omavalitsused ainult 

enda tellitud tööde andmeid. Pärast objekti lõpetamist, esitatakse KOV-ile kogu ehitusega 

seotud dokumentatsioon peatöövõtja poolt. Dokumentatsiooni hulgas on ka geodeetilised 

mõõdistustulemused. Kui Eestis on võimalik geodeetidel saada varem teostatud 

mõõdistuste andmeid kohalikest omavalitsustest, siis Rootsis geodeet andmeid KOV-ist ei 

saa.  

Töö käigus intervjueeritud geodeedid ütlesid, et suureks erinevuseks Eesti ja Rootsi vahel 

on see, kuidas Eestis on geodeetidel kohustus jooniste vormistamisel järgida MKM 

nõudeid, mis kindlustavad, et kõik joonised oleksid ühtede reeglite järgi tehtud. Rootsis 

tehakse joonised vastavalt oskustele või tellija nõuetele. Kui kohalik omavalitsus tellib töö, 

siis määrab ta ka koordinaat- ning kõrgussüsteemi. Vastavalt geodeetide ütlustele, pidi 

Rootsis olema jätkuvalt kümneid koordinaatsüsteeme ja vähemalt 2 kõrgussüsteemi.  

2013. aastal viidi Rootsis läbi 9 konverentsi kohalike omavalitsuste jaoks, selgitamaks 

üleminekut ühisele kõrgussüsteemile (Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Landsting 

2013).  

 

1.2.2. Kanada: 

 

MyCLSS on akronüüm sõnadest My Canada Lands Survey System, mis on Kanada 

Maamõõtjate Assotsiatsiooni (Association of Canada Lands Surveyors – ACLS), Kanada 

Valitsuse esindaja Survey General Branch (SGB) ja Kanada Loodusressursi Ameti 

(Natural Resources Canada – NRCan) koostöös arendatud veebirakendus (Joonis 1).  
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Joonis 1. My Canada Lands Survey System avaleht (https://www.myclss.ca/myclss) 

Kõnealune rakendus annab võimaluse maamõõtjatel kasutada internetist saadavat olulist 

informatsiooni, otsida andmebaasidest infot ning teha päringuid varasemate mõõdistuste 

kohta. Lisaks täiendada kohandatud loetelu enamikele mõõdistusdokumentidele ja jälgida 

mõõdistusdokumentide staatust projekti alustamisest kuni lõpetamiseni Kanada Maamõõdu 

Mõõdistusandmete Registri (Canada Lands Survey Records – CLSR) poolt (My Canada 

Lands Survey System).  

Kanada Valitsus on koondanud kõik ametkonnad ühele interneti leheküljele 

www.canada.ca. Tavakasutajal on võimalik sealt leida informatsiooni erinevatest 

eluvaldkondadest alustades maksude maksmisest ja immigratsioonist kuni transpordi ja 

infrastruktuuri küsimusteni. Kõnealune interneti lehekülg on üles ehitatud selgelt ja 

loogiliselt ning kõik on lihtsalt leitav.  

MyCLSS on hallatav just Kanada Loodusressursi Ameti, Kanada Maamõõtjate 

Assotsiatsiooni ja maamõõtjate ühenduse poolt. Kanadas on loodud üleriigiline 

geoinfosüsteem geodeetiliste mõõtmiste andmete esitamiseks, kontrollimiseks, jagamiseks 

ja arhiveerimiseks. Ühtset süsteemi kasutavad kõigis osariikides nii geodeedid kui ka maa 

haldusega tegelevad ametkonnad. Kasutusõiguseid jagatakse kahe asutuse poolt: 

maamõõtjad saavad need Kanada Maamõõtjate Assotsiatsiooni poolt ning ametnikud 

Kanada valitsuse ja maamõõdu osakonna esindaja käest (Association of Canada Lands 

Surveyors, Surveyor General Branch 2015).  

https://www.myclss.ca/myclss
http://www.canada.ca/
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Maamõõtjad saavad veebirakendust kasutada kõikide toimingute jaoks projekti 

alustamisest kuni lõpetamiseni (Joonis 2). Selleks on mitu erinevat töö astet:  

 Projekti alustamine 

o Mõõdistatava piirkonna valik 

o Asukoha valik 

o Mõõdistuse tüüp 

o Mõõtmisinstruktsioonide küsimine 

 Maamõõtja taotleb mõõdistusdokumentatsiooni digitaalset põhja projekti raames 

(tulemuse põhjal koostatakse kontrollnimekiri, mille punktid peavad olema edasises 

faasis täidetud) 

 Maamõõtja teostab mõõdistuse 

 Mõõdistuse dokumentatsiooni üles laadimine (joonised, välitööde märkmed jne) 

 Automaatkontroll, mille nimekirja punktid peavad olema täidetud. Kontrolli 

tulemusel koostatakse raport, kus on kirjas: jah, ei ole kohaldatav, ei. 

 Enne dokumentatsiooni esitamist tuleb maamõõtjal allkirjastada enda esitatavad 

plaanid digitaalselt 

 Viimasena esitatakse kogu projekt (Association of Canada Lands Surveyors, 

Surveyor General Branch 2015).  

 

Joonis 2. MyCLSS Minu projekti aken aktiivsete projektidega. (Association of Canada Lands Surveyors, 

Surveyor General Branch 2015) 

Maamõõtjate esitatud projekti vaadatakse üle kahe ametkonna poolt: esiteks kontrollib 

projekti SGB, kes vastavalt kiidab selle heaks või lükkab tagasi. Samuti vaatab projekti üle 
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maa halduse eest vastutav ametnik. Kogu protsess viiakse läbi MyCLSS keskkonnas 

(Association of Canada Lands Surveyors, Surveyor General Branch 2015).  

Kui maamõõtja projekt lükatakse tagasi on tal kaks võimalust. Kõigepealt on tal võimalus 

apelleerida ning põhjendada oma vigu. Kui see ei toimi, tuleb vead parandada ning kogu 

protsess alates automaatkontrollist uuesti läbi teha. Kui apellatsiooni tulemusel 

tunnistatakse kõik õigeks, salvestatakse kogu projekt Kanada Maamõõdu 

Mõõdistusandmete Registri e-registrisse (Association of Canada Lands Surveyors, 

Surveyor General Branch 2015).  

MyCLSS veebirakendust saavad kasutada ka tavakodanikud, kuigi nad pole registreeritud 

kasutajad. Registreerimata kasutajad saavad veebirakendust kasutada mõõdistusplaanide 

otsimiseks ja kaartide alla laadimiseks. Siinkohal tuleb ära mainida, et mõõdistusplaane 

alla laadida ei saa (Association of Canada Lands Surveyors, Surveyor General Branch 

2015).  

 

1.2.3. Austraalia, Queensland 

 

Queenslandi osariik on Austraalia kirdepoolseim osariik. Queenslandis lahendatakse 

maaga seotud küsimused Loodusressursi ja kaevanduse osakonnas (Department of Natural 

Resources and Mines). Vastav osakond vastutab kaardistamise ja geodeetiliste andmetega 

tegelemise eest (Land and property 2017).  

Loodusressursi ja kaevanduse osakonna ülesandeks on kehtestada mõõtmisstandardeid 

Queenslandi osariigis, tagada maamõõtjatele ligipääs erinevatele dokumendi vormidele ja 

anda võimalus vahetada digitaalselt mõõdistusandmeid erinevate osapoolte vahel. Selle 

jaoks loodi Loodusressursi osakonna poolt veebiportaal eSurvey Portal (Joonis 3) 

(Queensland Government 2016b).  
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Joonis 3. Queenslandi Loodusressursi ja kaevanduste osakonna eSurvey Portal avalehekülg (https://survey-

portal.information.qld.gov.au/) 

eSurvey Portal hõlmab endas mitmeid erinevaid teenuseid:  

 Tasuta teenused (vaba ligipääs kõigile ja tasuta teenused)  

 Tasulised teenused (vaba ligipääs kõigile ja tasulised teenused) 

 Teenused maamõõtjatele (ligipääs registreeritud maamõõtjatele) (eSurvey Portal 

User Guide 2015).  

Suurem osa teenustest on seotud katastrimõõdistustega. Tasuta teenused hõlmavad endas 

mõõdistusandmete uurimist ja ka alla laadimist. Tulemuseks saavad kliendid detailsed 

andmed mõõdistuse teostuse kohta ja mõõdistuspiirkonnas tehtud eskiisi. Tasuliste 

teenuste alla kuuluvad digitaalse geodeetilise mõõdistusplaani ja endale huvipakkuvas 

piirkonnas läbiviidud katastrimõõdistustööde informatsiooni tellimine. Tasuliste teenuste 

eest saab maksta vaid krediitkaardiga (eSurvey Portal User Guide 2015).  

Peamiselt on eSurvey Portal mõeldud siiski maamõõtjatele kasutamiseks. Seetõttu 

saavadki maamõõtjad kasutada kõiki veebirakenduse tööriistu, eeldusel, et nad on 

registreeritud Maamõõtjate ühenduse juhatuse poolt. Olles registreeritud, on maamõõtjatel 

võimalus esitada ja alla laadida erinevaid mõõdistusfaile, küsida informatsiooni varasemate 

mõõdistuste kohta ja loomulikud saavad geodeedid kasutada kõiki rakendusi, mida 

tavakodanikud(eSurvey Portal User Guide 2015).  

Queenslandi osariigis on geodeetiliste mõõdistuste andmeid kogutud ja arhiveeritud alates 

osariigi asutamisest aastal 1859. Praeguseks on suurem osa mõõdistusplaanidest ka 

https://survey-portal.information.qld.gov.au/
https://survey-portal.information.qld.gov.au/
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skaneeritud ning on kättesaadavad digitaalselt. Vastavat teenust saab kasutada eSurvey 

Portal’i kaudu (Survey plan search 2017).  

 

1.2.4. Ameerika Ühendriigid 

 

Ameerika Ühendriikides peavad geodeedid ja maamõõtjad erialase töö tegemiseks olema 

litsentseeritud. Litsentsi saamiseks tuleb maamõõtjatel pöörduda Riikliku Inseneri ja 

Maamõõdu Eksamineerijate Nõukogu (National Council of Examiners for Engineering 

and Surveying) poole. Kõnealusel ühendusel on igas osariigis oma esindaja, kellelt litsentsi 

saamiseks tuleb kirjutada avaldus ja osaleda eksamil (National Council of Examiners for 

Engineering and Surveying).  

Igal maakonnal erinevates osariikides on oma maamõõtjad, kes tegelevad maakonna 

huvide täitmisega. Kõnealused maamõõtjad ei tohi seaduse järgi teostada mõõtmisi 

erakliendile. Kui erakliendil on huvi oma maa peal geodeetiline mõõdistus läbi viia, tuleb 

tal selleks otsida mõni eraettevõte.  

Küll aga saavad erakliendid maakonnast alla laadida geodeetilisi mõõtmisi. On maakondi, 

kelle arhiividest saab alla laadida vaid katastrimõõdistustööde andmeid, kuid on ka 

maakondi, kust saab ka eramõõdistuste andmeid. Alljärgnevalt on toodud kaks näidet, 

Orange County, California osariigist ning Utah County, Utah osariigist.  

 

Orange maakond asub Vaikse ookeani rannikul, Ameerika Ühendriikide läänekaldal. 

Orange maakonnas vastutab geodeetiliste mõõdistusandmete eest Orange County Public 

Works ja selle halduse alla kuuluv Maamõõdistus osakond (Orange County Public Works, 

OC Survey).  

Maakonna maamõõtja ei teosta eramõõdistusi, töid teostatakse vaid maakonna vajaduse 

põhiselt. Maakonna poolt hallatavateks objektideks on maakonna piirides asuvad sadamad, 

teed ja maatükid ning üleujutuse kontrollpunktid (Orange County Public Works. 

Freaquently Asked Questions)  

Orange maakonna alluvuses töötav ametnik peab arhiveerima tuhandeid maa ja 

maamõõtmisega seotud kaarte ja dokumente, mida maamõõtjad maakonda saadavad. Selle 

jaoks on neil välja töötatud Land Records arhiiv (Joonis 4), mis on digitaalne ja suures osas 

ka tavakasutajatele kättesaadav (Orange County Public Works Land Records).  
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Joonis 4. Orange maakonna Land Records arhiivi avaleht (http://landrecords.ocpublicworks.com/ocsl/) 

Vastavalt „Professionaalsete maamõõtjate seadusele“ („Professional Land Surveyor’s 

Act“) võivad maamõõtjad saata omavalitsuse ametnikule ehk arhiivi haldajale kõik 

maakonna piires tehtud geodeetilise mõõdistuse andmed. Tuleb saata kõik mõõdistuse 

andmed, mis on seotud maa või omandi piiride muutusega. Selleks esitatakse peale 

mõõdistustööde lõpetamist Orange maakonna mõõdistustööde dokumentatsioon (Record of 

Survey). (Professional Land Surveyors’ Act 2017) 

Kuigi maamõõdistusandmete arhiiv Land Records on digitaalne, viivad geodeedid ja 

maamõõtjad oma mõõdistuse andmed ja dokumendid maakonda siiski paberkandjal. Kõik 

dokumendid peavad olema allkirjastatud ja templiga kinnitatud töö teostanud inseneri poolt 

(Professional Land Surveyors’ Act 2017). 

Orange maakonna Land Records süsteemist saavad tavakodanikud vaid katastritöödega 

seotud andmeid. Land Records arhiivist on võimalik alla laadida informatsiooni 

katastriandmete, piiritorude, mõõdistusplaanide ja geodeetiliste punktide asukoha kohta. 

Andmete kohta saab informatsiooni otsida mitut moodi. Kõigepealt on võimalik kasutada 

kaardirakendust, millel saab sisse lülitada endale huvi pakkuvad kihid. Mõõdistusandmeid 

on võimalik otsida ka projekti numbri, mõõdistuse läbi viimise kuupäeva või tänava järgi 

(Orange County Public Works Land Records).  

Utah maakond on Utah osariigis, Ameerika Ühendriikides asuv maakond. Utah maakonnas 

vastutab maamõõtmise eest sarnaselt Orange maakonnaga omavalitsuses ametnikuna 

töötav peageodeet. Tema ülesanneteks on korraldada enda hallatava piirkonna jaoks 

vajalike mõõdistuste teostamine või teostada neid ise. Samuti vastutab peageodeet Utah 

http://landrecords.ocpublicworks.com/ocsl/
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maakonna kõikide mõõdistuste kogumise ja arhiveerimise eest. Erinevalt Orange 

maakonnast tegeletakse Utah’s ka eramõõdistuste kogumise ja arhiveerimisega.  

Utah County on nii geodeetiliste mõõdistuste kui ka teiste erinevate kaardimaterjalide 

jaoks välja töötatud erinevad kaardirakendused, millest on võimalik ka andmeid endale 

salvestada (Joonis 5).  

 

Joonis 5. Utah maakonna kaartide ja GIS andmete 

veebirakendused.(http://www.utahcounty.gov/OnlineServices/maps/index.asp)  

Joonisel 5 kujutatud erinevaid kaarte saab uurida Utah maakonna kodulehelt. Kõik 

rakendused on avalikkusele kättesaadavad ning tasuta kasutamiseks. Erinevalt Orange 

maakonnast kogutakse ja arhiveeritakse Utah’s ka eramõõdistuste andmeid. Alates 1989. 

aastast, kui maakonnas võeti vastu seadusemuudatus, tuleb kõik erakliendile tehtud 

mõõdistuse andmed tuleb esitada ka kohalikule maakonna peageodeedile. (County 

Surveyor 2009) Mõõdistuste jaoks on Utah maakonnas eraldi kaardirakendus (Joonis 6). 

http://www.utahcounty.gov/OnlineServices/maps/index.asp
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Joonis 6. Utah maakonna Private Survey Map 

(http://maps4.utahcounty.gov/PrivateSurveys2/PrivateSurveys.html) 

Joonisel 6 kujutatud kaardirakenduses saab mõõdistuse andmeid otsida erinevatel viisidel. 

Esiteks on võimalik kasutada kaarti, samuti saab otsida aadressi järgi. Andmeid 

mõõdistuste kohta saab otsida igaüks. Vajalik on vaid Internet Exploreri olemasolu, sest 

teiste veebibrauseritega saab küll kaardirakendust uurida, kuid andmeid lähemalt vaadata 

ei saa.  

 

  

http://maps4.utahcounty.gov/PrivateSurveys2/PrivateSurveys.html
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2. METOODIKA, ANDMED JA ANDMETÖÖTLUS 
 

Käesoleva magistritöö raames koguti andmeid kvantitatiivsel uurimismeetodil. Andmete 

kogumiseks loodi kaks üksteisele sarnanevat ankeetküsimustikku: üks erinevatele Eesti 

omavalitsustele (Lisa 1) ning teine geodeesiaga tegelevatele firmadele (Lisa 2). Lisaks 

kasutati andmete kogumisel ka intervjuu vormi. Intervjuud viidi läbi kahe inimesega: Tartu 

geodeesiateenistuse juhataja ja peageodeedi Taavi Pedajaga ning Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja Jaanis Lillega.  

 

2.1. Ankeedid kohalikele omavalitsustele 
 

Küsimustiku koostamisel lähtuti sellest, et vastused annaksid selge ja ühemõttelise pildi 

omavalitsuste hetke olukorrast (Lisa 1). Ankeetküsitlus oli üles ehitatud nii, et esialgu 

tuleks välja kas ja millisel kujul kohalikud omavalitsused geodeetilisel mõõtmisel kogutud 

andmeid arhiveerivad. Lisaks küsiti, milliste tööde andmeid peamiselt arhiveeritakse, kes 

geodeetilisi andmeid omavalitsustesse peamiselt saadavad ja kellele on andmed 

kättesaadavad. Küsimusi oli ka selle kohta, kes kohalikus omavalitsuses geodeetilisel 

mõõtmisel kogutud andmete arhiveerimise eest vastutab.  

Järgmine suurem küsimuste blokk uuris, kas kohalik omavalitsus teeb ruumiandmete 

säilitamise koostööd mõne teise omavalitsusega. Ka uuriti, kas on olnud kokkupuudet 

suuremate linnade ja valdade loodud geoarhiividega ning millised on nende arhiivide 

plussid ja miinused.  

Viimaseks taheti teada, kas Eestil võiks olla üle-eestiline geoarhiiv ning kes seda võiks 

hallata.  

Kuigi omavalitsuste küsimused erinesid geodeesiaga tegelevate firmade omadest, on osa 

küsimustest võrdluse tekitamiseks siiski samaks jäetud. Näiteks uuriti kohalikelt 

omavalitsustelt, kas geodeetiliste mõõdistustööde andmeid arhiveeritakse ja kes selle tööga 

tegelevad. Samuti uuriti, et milliste tööde andmeid peamiselt arhiveeritakse, kes neile 

geoandmeid peamiselt saadavad ning kellele need andmed kättesaadavad on. Vaid 
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kohalikelt omavalitsustelt küsiti ka, et kas nad teevad ruumiandmete säilitamisel koostööd 

mõne muu kohaliku omavalitsusega.  

Sarnaselt geodeesiaga tegelevate ettevõtetega küsiti ka kohalikelt omavalitsustel, kas nad 

on erinevate toimivate geoandmete arhiividega kokku puutunud ning millised on selliste 

arhiivide plussid ja miinused. Samuti uuriti KOV-de käest, et kas Eestil võiks olla üle-

eestiline geoandmete arhiiv ning kelle halduse alla võiks see kuuluda.  

Kontaktandmed saadi internetist. Omavalitsuste adressaatide valikul lähtuti põhiliselt 

sellest, et esindatud oleks omavalitsusi igast maakonnast. Valim koosneb 47 linnast ja 63 

vallast (Joonis 7). Esindatud on ka valdade sisesed linnad ehk asustusüksused, mis on 

omavalitsusliku linna ja valla ühinemisel jäänud omavalitsusliku staatuseta. Eestis on 17 

vallasisest linna. Valimi koostamisel püüti lähtuda põhimõttest, et sinna kuuluks kõik 

suuremad omavalitsused, sest neil on suurema tõenäosusega olemas toimiv 

geoinfosüsteem.  

 

 

Joonis 7. Kohalikud omavalitsused, kellele käesoleva töö käigus ankeetküsitlus saadeti. Ankeetküsitluse 

saanud omavalitsused on kujutatud kaardil rohelise värviga ja linnad lillaga.  
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Küsimustikud saadeti omavalitsustesse nende kodulehelt leitud geodeetiliste andmetega 

tegeleva isiku meiliaadressile. Kuna omavalitsused ei ole kõik ühesugused, tekkis 

probleeme geoandmete arhiveerimise eest vastutava isiku leidmisega. Seda võib 

põhjendada omavalitsuste erineva suurusega. Suurematel omavalitsustel on rohkem 

võimalusi ja ametnikke, väiksemates omavalitsustes on ühel ametnikul rohkem 

tööülesandeid.  

Küsitlus viidi läbi ajaperioodil 02.02.2016 – 10.02.2016, kasutades selleks 

www.docs.google.com küsitluskeskkonda (Google). Jooniselt 8 on näha, et vastajate määr 

oli suurim esimesel kahel päeval. Sellest ajavahemikust pärinevad 60% vastuseid.  

 

Joonis 8. Küsimustikule vastanute arv päevade lõikes 

 

2.2. Ankeedid geodeesiaga tegelevatele ettevõtetele 
 

Küsimustiku koostamisel püüti lähtuda sellest, et vastused annaksid realistliku pildi 

geodeesiaga tegelevate ettevõtete seisukohtadest. Püüti aru saada, millised on ettevõtete 

arvamused omavalitsuste geoarhiivide kohta ja millisel kujul nad näeksid ette tulevikku.  

Küsimustiku esimesed küsimused oli ettevõtte üldise tegevuse kohta – millega tegeletakse 

ja millises mahus (Lisa 2). Järgmisena uuriti koostöö kohta omavalitsustega. Kõigepealt 

küsiti milliste tööde tegemisel on vaja KOV-iga konsulteerida ja millised probleemid 

sellega kaasnevad. Edasi küsiti, millises formaadis andmeid peamiselt omavalitsustesse 

saadetakse ja millises formaadis andmeid ettevõtted tegelikult eelistaksid saada.  
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Uuriti ka geodeetide arvamust, et kas kohalikud omavalitsused on geodeetilisel mõõtmisel 

kogutud andmete arhiveerimisest huvitatud ja millisel kujul KOV-d andmeid saada 

tahavad.  

Edasi küsiti, kas on olnud kokkupuuteid olemasolevate digitaalsete geoandme arhiividega. 

Ka paluti küsimustikus välja tuua, milliseid geoandme arhiive on töö käigus tulnud 

kasutada. Ka paluti geodeetidel välja tuua erinevate omavalitsuste geoarhiivide plusse ja 

miinuseid.  

Viimased küsimused olid tuleviku kohta. Kõigepealt küsiti, et kas Eestil võiks olla üle-

eestiline geoarhiiv. Lisaks paluti oma vastust põhjendada. Viimasena uuriti, kelle halduse 

alla peaks selline geoarhiiv kuuluma.  

Ettevõtetele saadetud küsimustikud erinesid vähesel määral omavalitsustele saadetud 

küsimustikest, kuid võrdluse tekitamiseks on osa küsimustest siiski samad. Näiteks küsiti 

geodeesia ettevõtetelt nende firma kohta käivaid üldiseid küsimusi. Esimeste küsimuste 

eesmärgiks oli saada pilt, et millega peamiselt tööturul tegeletakse ja millises mahus. 

Samuti uuriti, et milliste tööde tegemisel on vaja kohalike omavalitsustega konsulteerida 

ning millised on peamised probleemid, millega geodeetiliste mõõdistusandmete küsimisel 

on kokku puututud.  

Ka uuriti millises formaadis andmeid KOV-d geodeesia firmadele annavad ning kas 

ettevõtetele tundub, et kohalikud omavalitsused on geodeetiliste mõõdistusandmete 

arhiveerimisest üldse huvitatud.  

Kohalike omavalitsustega sarnased olid küsimused Eestis toimivate geoarhiivide kohta. 

Kas ja kui palju on geodeesiaga tegelevad firmad nendega kokku puutunud. Millised on 

nende plussid ja miinused. Ning kas ettevõtted leiavad, et Eestis võiks olla üle-eestiline 

geoandmete arhiiv ning kelle halduse alla võiks see kuuluda.  

Geodeesiaga tegelevate ettevõtete kontaktid koguti internetist erinevate firmade 

veebilehtedelt. Oluline oli, et valituks osutuval ettevõttel oleks kodulehele märgitud e-

postiaadress, millele ankeetküsitlus saata. Sellisel viisil koguti valimisse 77 ettevõtte 

kontaktandmed. (Joonis 9).  
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Joonis 9. Küsimustiku saanud ettevõtete asukoht 

Küsitlus viidi läbi ajaperioodil 02.02.2016 – 10.02.2016, kasutades selleks 

www.docs.google.com küsitluskeskkonda (Google). Jooniselt 8 on näha, et sarnaselt 

omavalitsuste küsimustikule on ka ettevõtete küsimustikule vastatud kõige rohkem esimese 

kahe päeva jooksul. 50% vastuseid pärinevad just sellest ajavahemikust.  

 

2.3. Ülevaade Tartu Geoarhiivist 
 

Eesti suurimatele omavalitsustele (Tallinn ja Tartu) käesoleva töö raames ankeetküsitlust ei 

saadetud. Nende puhul võeti ühendust mõlema omavalitsuse geodeesia valdkonna eest 

vastutava spetsialistiga, kellele esitati teistele omavalitsusetele saadetud 

ankeetküsimustikuga sarnased küsimused. 3. märtsil 2016. aastal kohtuti Tartu 

geodeesiateenistuse juhataja ja peageodeedi Taavi Pedajaga.  

Tartu piirkonna geomõõdistuste infosüsteem Geoarhiiv on töövahend geodeetiliste 

mõõtmiste menetlemiseks ja arhiveerimiseks. Seda kasutavad kuus erinevat omavalitsust: 

Luunja, Nõo, Rõngu, Tartu ja Ülenurme vallad ning Tartu linn (Joonis 10). 
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Joonis 10. Tartu Geoarhiiv (https://geoarhiiv.tartu.ee/) 

Geodeetilise mõõtmise andmeid on Tartu linn kogunud juba Nõukogude ajast. Vanimad 

joonised pärinevad 1940ndatest aastatest. Siis esitati jooniste aruanded paberkujul ja 

joonised kujutati paberil või planšettidel. Alates 1995. aastast hakati jooniseid Tartu 

linnavalitsuse poolt koguma ka digitaalselt. Tollel ajal arhiveeriti digitaalseid mõõdistusi 

Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna sisemises rakenduses ApsRED2002. 

2004. aastal hakkas tööle maamõõtjatele suunatud veebirakendus Geoweb.  

Geowebi veebirakenduse arendajaks oli Tarkvarastuudio OÜ, kes arendas ka Tallinna 

geomõõdistuste infosüsteemi. 2012. aastal võeti kasutusele praegu toimiv veebirakendus 

Geoarhiiv . Geoarhiivi arendajaks on Affecto Estonia OÜ, alltöövõttu tegi Geospatial OÜ. 

Geoarhiivi andmebaasi loomiseks saadi toetust Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna 

regionaaltoetusest. Ka praegu tegelevad Geoarhiivi arenduse ja tugiteenuste pakkumisega 

samad ettevõtted.  

Alates 2015. aasta juunist võetakse toimikuid vastu ainult digitaalsena. Arhiveerimiseks 

saab saata andmeid järgmiste mõõdistuste kohta: 

 Geodeetilisi alusplaane 

 Teostusmõõdistusi 

 Katastrimõõdistusi 

 Ehitusgeoloogilisi töid (Särak 2012).  

Geodeedid saavad mõõdistustoimikud üles laadida Geoarhiivi lehel (Joonis 11).  



28 
 

 

Joonis 11. Tartu Geoarhiivi avaleht geodeetidele (https://geoarhiiv.tartu.ee/).  

Tartu linnaga sama süsteemi kasutavad omavalitsused haldavad oma piirkonna töid ise. 

Igal omavalitsusel on ka põhimõtteline kohustus kontrollida enda piirkonna kohta esitatud 

tööde õigsust. Kuigi Geoarhiivil on olemas automaatne jooniste kontrollimise võimalus, 

võib siiski juhtuda, et andmetesse jääb sisulisi vigu. Selle tõttu tuleb kõik joonised kiht kihi 

haaval läbi vaadata. Jooniste kontrollimiseks peab omavalitsuses olema aga kasutamiseks 

AutoCad või Bentley Microstation programm. Kui aga väiksemates omavalitsustes pole 

kõnealuste programmide omamine võimalik, siis ei saa nad ka joonistel esitatud andmeid 

kontrollida. Tartu linna piiride siseseid töid kontrollib ja kannab registrisse Tartu 

Linnavalitsuse geodeesiateenistuse ametnik. Kuna aga kontrollijaks on üks inimene, siis 

kiiretel aegadel kui tööd ühe inimese jaoks palju on, võib kannatada ka kontrolli kvaliteet. 

Tööde kontrollimisel lähtutakse täielikult seadusest „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.  

Tartu Geoarhiivi ei ole eraldi trassiandmeid kantud, on vaid need, mis joonistele tehtud. 

Need ei pruugi aga olla hetke olukorrale vastavad andmed. Trasside andmeid küsivad 

geodeedid trassivaldajate käest. Viimastel aastatel on räägitud võrgurajatiste menetlemise 

mooduli loomisest ja praeguseks hetkeks on teada, et see tuleb lisana Ehitisregistri juurde. 

Seoses uue seaduse „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 
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nõuded“ vastu võtmisega tuleb geodeetiliste tööde aruanded esitada lisaks omavalitsusele 

ka Ehitisregistrisse.  

Hetkel määravad trassivaldajad ära nende huvipiirkonnad. Geodeet saab esitada taotluse 

kooskõlastuseks ning trassivaldajad teevad kindlaks, kas geodeedi tööpiirkond asub 

trassivaldaja huvipiirkonnas.  

Erinevalt Tallinna GeoVeebist ei ole Tartu Geoarhiivis nii öelda viimase seisu plaani 

kokku pandud. Selline töö oleks geodeesiateenistusele liialt töömahukas ja raske ning 

poleks otstarbekas. Viimase seisu esitamiseks loodava kaardirakenduse loomiseks tuleks 

linnavalitsusel töödelda väga suurt hulka andmeid. Andmete pideva uuenemise tõttu tuleks 

seda teha aga järjepidevalt ja kogu aeg. Hetkel keskendutakse pigem geodeetiliste andmete 

korrastamisele, kontrollimisele ja andmebaasi töös hoidmisele. Geoarhiivi edasi 

arendamine sõltub väga suures osas olemasolevast tark- ja riistvarast, nende võimekusest ja 

võimalustest. 

 

2.4. Ülevaade Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteemist GeoVeebist 
 

Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteemist ülevaate saamiseks võeti ühendust Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja Jaanis Lillega.  

Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteem ehk GeoVeeb on arendatud selleks, et 

edendada, ühtlustada ja kiirendada kahesuunalist andmevahetust Tallinna linnavalitsuse, 

maamõõdu ettevõtete ja tehnovõrkude haldajate vahel (Joonis 12).  
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Joonis 12. Tallinna geomõõdistuste infosüsteemmi avaleht (https://geo-tln.tallinnlv.ee/index.php#) 

GeoVeeb võimaldab arhiveeritud geodeetiliste mõõdistuste infoga tutvumist, uute esitatud 

geodeetiliste tööde arhiveerimist ning mõõdistustööde lähte info väljastamist maamõõdu 

ettevõtetele (Joonis 13).  

 

Joonis 13. Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi kaardirakendus mõõdistusfailide vaatamiseks (https://geo-

tln.tallinnlv.ee/index.php#) 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on kogunud geodeetiliste mõõdistuste andmeid 

süstemaatiliselt juba 80ndatest. Sellel ajal kanti joonised planšettidele. Alates 1990ndate 

aastate algusest hakati järjest enam jooniseid esitama pabertoimikutena. 2005. aastal hakati 

vastu võtma ka digitaalseid jooniseid. 2006. aasta lõpus loodi Tarkvarastuudio poolt 
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Tallinna linna geomõõdistuste infosüsteem GeoVeeb. GeoVeebi hakati laiemalt kasutama 

2007. aastast. 2007. aasta oktoobrist võeti Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi 

(MKM) poolt vastu „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“, mis pani aluse 

kontrolliva rakenduse (kontrolleri) loomisele (Joonis 14).  

 

Joonis 14. Kontrolleri kasutamine Tallinna geomõõdistuste infoüsteemis (https://geo-

tln.tallinnlv.ee/index.php#) 

Alates 2010. aastast hakati kokku panema koondplaani Tallinna linna kohta. Selleks 

kasutatakse kõiki GeoVeebi esitatud digitaalseid geodeetiliste mõõtmiste jooniseid alates 

2007.aastast. Varasemaid jooniseid ei ole kasutatud, kuna enne MKM nõuete välja andmist 

koostas iga geodeet jooniseid enda kogemuse kohaselt. Üldised nõuded jooniste 

koostamiseks olid puudu.  

Koondplaan on Tallinna Linnavalitsuse siseseks kasutamiseks. Igapäevaselt lisatakse 

koondplaanile uut materjali ja parandatakse vanu mõõdistusi. Koondplaani kasutatakse 

enamasti geodeetiliste mõõdistuste digitaalsete jooniste kontrollimisel. Lisaks 

koondplaanile on Tallinna linnavalitsusel lepingud ka erinevate trassivaldajatega. Ka neilt 

saadetav trassiinfo kantakse koodplaanile.  

Praeguseks hetkeks on aga GeoVeeb end ammendanud ja Tallinna Linnaplaneerimise 

Ametis otsitakse GeoVeebile uut väljundit. Hetkel ei ole veel teada, mis selleks saab, aga 

võimalusi oli erinevaid. Ühe võimalusena toodi välja lootus, et tulevikus kogutakse kõik 

andmed vaid Ehitisregistrisse. Kuna see veel kindel pole, siis otsitaksegi uusi lahendusi. 
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3. TULEMUSED JA ANDMETE ANALÜÜS 
 

Käesolevas töös kasutusel olnud küsitlused saadeti 107-le kohalikule omavalitsusele ning 

76-le geodeesiaga tegelevale firmale. Küsimustikule vastas 31 kohaliku omavalitsuse 

töötajat ja 24 ettevõtet. See tähendab, et ankeetidele vastamise protsendid olid vastavalt 28 

ja 32. Üleüldine vastamisprotsent oli 30.  

Andmetöötluse käigus analüüsiti ankeetküsitluse tulemusi. Selle tarbeks tehti andmetest 

kokkuvõte kasutades Google Drive’i. Antud küsitluskeskkonnas sai andmeid analüüsida 

kahel viisil. Kõigepealt oli võimalik kasutada küsitluskeskkonna poolt loodud kokkuvõtte 

andmeid (Joonis 15) või laadida ankeetküsitluse tulemused arvutisse ja kasutada Exceli 

tüüpi tabelivaadet (Tabel 2). Excelis oli andmete põhjal võimalik koostada erinevaid 

graafikuid, mis tulemused ühemõtteliselt esitaksid.  

 

Joonis 15. Google Drive'i ankeetküsitluste kokkuvõtte vaade 



33 
 

Tabel 2. Andmetöötluseks kasutatud tabelivaade Microsoft Exceli programmis 

 

 

3.1. Kohalikud omavalitsused 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli teada saada, et kas ja kui paljud Eesti kohalikud 

omavalitsused enda administratiivpiirides teostavate geodeetiliste mõõtmiste andmeid 

koguvad ja arhiveerivad.  

Kohalikele omavalitsustele saadetud ankeetidest tuli selgelt välja, et enamik neist siiski 

tegelevad geodeetiliste andmete arhiveerimisega (Joonis 16). Ankeetidele vastanud 31 

kohalikust omavalitsusest vastas „Jah“ geoandmete kogumise kohta 28 omavalitsust. Vaid 

kolm omavalitsust tunnistas, et ei tegele geodeetilisel mõõtmisel saadud andmete 

arhiveerimisega.  

 

Joonis 16. Geodeetiliste andmete arhiveerimine kohalikes omavalitsustes  

Seoses tehnika arengu hüppelise kasvuga on kohalikes omavalitsuses kasvanud ka 

digitaalsete andmete arhiveerimine. Hetkel arhiveeritakse geoandmeid nii paberkandjal kui 

28
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ka digitaalselt, kuid on ka omavalitsusi, kus tegeletakse vaid digitaalsete andmete 

arhiveerimisega. Ankeetküsitlustest tuli välja, et 28 omavalitsusest 5 arhiveerivad 

geoandmeid ainult digitaalsel kujul. Peamiselt arhiveeritakse andmeid siiski mõlemal kujul 

(Joonis 17). 

 

Joonis 17. Omavalitsuses arhiveeritavate andmete kuju 

Digitaalseid andmeid arhiveerides kasutatakse erinevaid andmeformaate. 

Enimkasutatavateks on .dwg, .pdf ja .dgn. Seda saab kindlasti põhjendada sellega, et need 

andmeformaadid on kõige laialdasemalt levinud. Vähem kasutatakse .shp formaati ning 

veel harvem .tab või .postgre. Mõlemaid mainiti vaid ühe korra. Küsitlusest tuli ka välja, et 

kahel korral geoandmeid ei arhiveerita üldse ning ühel korral vastati, et arhiveeritakse vaid 

paberkandjal andmeid (Joonis 18). 

 

Joonis 18. Peamised digitaalsete andmete arhiveerimise formaadid 

Kohalikelt omavalitsustelt uuriti, et milliste geodeetiliste tööde andmeid peamiselt 

arhiveeritakse. Ankeetidest tuli välja, et põhiliselt arhiveeritakse topogeodeetiliste 

mõõtmiste ning teostusmõõdistuste andmeid. Ka saadetakse omavalitsustesse andmeid 
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trassimõõdistuste või katastrimõõdistustööde kohta. Vähemal määral arhiveerivad 

kohalikud omavalitsused märkimistööde või laserskaneerimise andmeid. Üks omavalitsus 

märkis eraldi, et arhiveerivad geoaluseid (Joonis 19). 

 

Joonis 19. Peamised geodeetilised tööd, mille andmeid kohalikes omavalitsustes arhiveeritakse 

Üldiselt arhiveeritakse siiski nende tööde andmeid, mida enim tehakse. Ankeetküsitlustest 

tuleb selgelt välja, et peamiselt tegeletakse ehitusgeodeetiliste tööde arhiveerimisega. 

Sinna alla kuuluvad topogeodeetiliste mõõtmiste andmed ehk geoalused, 

teostusmõõdistuste andmed ning trassimõõdistuste andmed. „Ehitusseadustiku“ kohaselt 

on kohustus enne ehitusprojekti koostamist tellida geodeetiline mõõdistamine, mille alusel 

saab koostada projekti. Geodeetilise mõõdistamise andmed tuleb esitada 10 päeva jooksul 

mõõdistustööde lõpetamisest kohalikule omavalitsusele, kelle kohustuseks on neid 

andmeid säilitada. Selle tõttu on loogiline, et peamiselt arhiveeritakse kohalikes 

omavalitsustes neid andmeid.  

Geoandmete arhiveerimisega on seotud ka andmete kättesaadavus. Ankeetküsitlustest 

selgus, et küsitletud kohalikest omavalitsustest 13 väljastatakse geoandmeid neile, kes 

küsivad. See tähendab, et geoandmeid võivad küsida endale kasutamiseks nii geodeedid, 

eraisikud kui ka ametnikud (teiste omavalitsuste töötajad, riigiametnikud jne). 14 

omavalitsuses ei jagata geoandmeid eraisikutele, kuid ametnikud ning geodeedid saavad 

siiski andmetele ligi. Kahes omavalitsuses ei väljastata andmeid aga mitte kellelegi (Joonis 

20).  
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Joonis 20. Geodeetiliste andmete kättesaadavus erinevate isikute poolt 

Eestis on praegusel hetkel (01.04.2016) 213 kohalikku omavalitsust. Paraku ei ole kõigil 

omavalitsustel võimalusi ega ka mõtet pidada üleval ametikohta geoandmetega tegelejale. 

Seetõttu tegelevad erinevates kohalikes omavalitsustes geodeetiliste andmetega erinevad 

ametnikud. Ankeetküsitluse põhjal tuli välja, et andmete arhiveerimisega tegelevad 

kohalikes omavalitsustes peamiselt ehitusnõunikud või maakorraldajad (Joonis 21).  

 

Joonis 21. Kohalikes omavalitsustes geodeetiliste mõõtmistega tegelevad ametnikud 

Erinevaid ametnikke toodi välja aga teisigi:  
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 Keskkonna – ja kommunaalnõunik 

 Arhitekt 

 Planeerimisspetsialist 

Geoandmetega tegelevate ametnike rohkust saab põhjendada ressursside vähesusega. 

Kõigepealt ei ole väiksemates perifeerias asuvates kohalikes omavalitsustes mõtet pidada 

ametikohta geoandmetega tegeleva inimese jaoks. Väikses omavalitsuses, milles on 

valdavalt hajaasustus ei teostata geodeetilisi mõõtmisi nii palju kui tiheasustusega aladel. 

Seetõttu ei tegeleta nendes omavalitsustes ka geodeetiliste mõõtmiste arhiveerimisega nii 

palju.  

Enamasti saadavad kohalikesse omavalitsustesse geoandmeid geodeedid. See kohustus 

tuleneb seadusest „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 

nõuded“. Küll aga selgus, et geoandmeid saadavad kohalikele omavalitsustele ka 

trassivaldajad. Vähem saadavad geodeetilisi mõõtmisi omavalitsustele eraisikud. Eraldi 

toodi välja projekteerijad ja ehitajad, kes ehitusobjekti kasutusloa taotlemiseks esitatava 

dokumentatsiooni raames saadavad teostusjooniseid (Joonis 22). 

 

Joonis 22. Kohalikku omavalitsusesse geodeetilise mõõtmise andmete saatjad 

Üheks lahenduseks ruumiandmete paremaks jagamiseks on koostöö erinevate kohalike 

omavalitsuste vahel. Selleks uuriti, kas mõni omavalitsus juba töötab ruumiandmete 

säilitamise nimel koos teiste kohalike omavalitsustega (Joonis 23). Vaid 1 KOV tunnistas, 

et ruumiandmete säilitamisel töötatakse koos Orissaare vallavalitsusega. Ülejäänud 

kinnitasid, et koostöö puudub.  
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Joonis 23. Erinevate omavalitsuste koostöö ruumiandmete säilitamisel 

Järgnevalt uuriti kohalike omavalitsuste käest, kas nad teevad koostööd mõne teise KOV-i 

loodud geoandmete arhiiviga. 28 ankeetküsitlusele vastanut vastas „Ei“. Ülejäänud kolm 

tegid koostööd kas Tallinna, Tartu või Kuressaare loodud süsteemiga (Joonis 24).  

 

Joonis 24. Erinevate omavalitsuste kokkupuude teiste poolt loodud geoarhiividega 

Kohalike omavalitsuste seisukohad nende poolt loodud geoandmete arhiividele olid 

erinevad. Plussidena toodi välja, et andmebaasid on vajalikud info ühes kohas säilitamiseks 

ning, et geoandmete arhiivid on olulised haldussuutlikkuse tagamisel. Samas oli ühel 

omavalitsusel seisukoht, et plussid sellistel andmebaasidel puuduvad või, et ametlikult pole 

geoandmete arhiveerimine kohustuslik.  

Miinustena toodi välja, et loodud geoarhiivide kontrollimise reeglid on liialt jäigad ja et 

geodeedid peavad ennast kõikides omavalitsustes eraldi registreerima. Samuti leiti, et suuri 

probleeme on loodud andmebaasides praegu süstematiseerimise ja andmete leidmisega.  

Küsimusele, et kas Eestis oleks mõtet luua geoandmete arhiveerimiseks ühtne andmebaas 

vastas 25 vastajat positiivselt. Vaid kuus vastajat 31-st leidis, et ühtne geoandmete arhiiv ei 

leiaks Eestis kasutust. (Joonis 25).  
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Joonis 25. Ühtse geoarhiivi olemasolu kohalike omavalitsuste seisukohtast 

Üle-eestilise geoarhiivi loomise poolt ja vastu argumente oli palju (Tabel 3). Peamiste 

vastuargumentidena toodi välja andmete kiire vananemine, mis muudaks arhiivi 

ebaotstarbekaks. Ka lisati, et see tooks juurde tööd kohalikule omavalitsusele, kes peaks 

tegema ülevaate oma haldusterritooriumil toimuva tegevuse kohta. Näitena oli toodud 

Pärnu linn, kus andmete järjepideva ja süstematiseeritud kogumisega on tegeletud aastaid. 

1995. aastast alustati olemasolevate andmete digitaliseerimist ning andmekogude loomist. 

Selle põhjal on tänaseks loodud terviklik geoinfosüsteem, mis on ennast õigustanud.  

Poolt argumentidena toodi põhiliselt välja, et üle-eestilise süsteemi puhul oleksid kõik 

andmed ühes kohas ning sellega seoses ei tekiks probleeme, kust andmeid küsida ja 

väheneks ka kohaliku omavalitsuse ametniku töökoormus. Lisaks toodi välja, et ühtne 

süsteem tõhustaks andmete kättesaadavust, muutes seda lihtsamaks.  

Eraldi märgiti ära, et ühtse süsteemi puhul oleks kõigile samad reeglid, mis tähendab, et 

andmeid kontrollitaks enam, mille tagajärjel andmete kvaliteet paraneks. Üks omavalitsus 

tõi positiivse poole pealt välja, et kasutades üle-eestilist geoandmete arhiivi, lihtsustuks 

koostöö kohalike omavalitsuste, geodeetide ning tehnovõrgu valdajate vahel. Ka mainiti, et 

ühtse arhiivi puhul suudetaks vältida liigsete mõõdistustööde tegemist (Tabel 3).  

Tabel 3. Poolt ja vastu argumendid tervet Eestit hõlmava geoarhiivi kohta 

Poolt argumendid Vastu argumendid 

Andmete saamiseks oleks üks kindel koht. 

Ei peaks otsima erinevate omavalitsuste ja 

trassivaldajate käest 

Ei ole vajadust 

Andmed oleksid kõik digitaalsed 

Liiga suur ettevõtmine. Riigis tundub 

olevat olulisemalt tähtsamaid kohti kuhu 

raha paigutada 

Andmeid ei tuleks mööda arhiive otsida, 

geoinfospetsialisti töökoormus väheneks 
Eesti on liialt väikene haldusüksus 

Arhiveeritavatel andmetel üks vorm Andmed vananevad selleks liialt kiiresti 
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Andmete esitamisel ja kättesaamisel on 

ühised tingimused 

Ühtset süsteemi on raskem hallata ja 

kohalikul omavalitsusel peab olema 

ülevaade tema haldusterritooriumil 

toimuvate tegutsemiste ja info kohta 

Ühtne süsteem oleks kasulik nii 

projekteerimisfirmadele, omavalitsustele 

kui ka muudele asjast huvitatud 

asutustele/ettevõtetele 

Teostataks andmete kontrolli 

Geoandmete kvaliteet oleks ühtlane ja 

välditaks liigseid mõõdistustöid 

Maandaks paremini turvariske 

Väikesel omavalitsusel ei ole otstarbekas 

omada enda arhiveerimise süsteemi, sest 

aastas laekuvate tööde arv ei ole nii suur. 

Samas vajadus süstematiseeritud arhiivi 

järele on 

Paljud trassid ja mõõdistused on suurema 

ulatusega kui üks või mitu omavalitsust 

Lõpetuseks arvasid kohalikud omavalitsused, et kui peaks loodama üle-eestiline 

geoandmete arhiiv, siis oleks loogiline, kui see kuuluks Maa-ameti halduse alla. Selle 

seisukoha poolt oli 21 kohalikku omavalitsust. Oli ka arvamusi et vastava andmebaasi 

loomiseks tuleks luua uus ametkond või et andmebaasi võiks hallata ka Majandus- ja 

Kommunikatsiooni ministeerium. Kahel korral arvati, et pole vahet, kes andmebaasi 

haldab, tähtis on, et kokkuvõtteks selline asi toimiks. Üks kord arvati, et andmebaasi 

loomine ei oleks otstarbekas, kuna tugev kohalik omavalitsus haldab oma andmeid ise 

(Joonis 26). 

 

Joonis 26. Ametiasutus, kelle halduse alla võiks üle-eestiline geoandmete arhiiv kuuluda 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et üle-eestiline geoandmete arhiiv oleks otstarbekas väiksemate 

kohalike omavalitsuste jaoks. Just nende jaoks, kes praegu geoandmete süstematiseeritud 

arhiveerimisega ei tegele ja kellel selle jaoks ka eraldi ametnikku pole. Suuremate ja 

endale toimiva geoandmete arhiveerimise süsteemi juba välja töötanud kohalike 
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omavalitsuste jaoks pole üle-eestiline geoarhiiv otstarbekas. Nende jaoks tekitaks see 

juurde lisatööd, mis tähendaks toimiva süsteemi lammutamist ning uue juurutamist.  

 

3.2. Geodeesiaga tegelevad firmad 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärgi täitmiseks esitati sarnased küsimused ka geodeesiaga 

tegelevatele firmadele. Küsimuste sisu oli sarnane kohalikele omavalitsustele esitatud 

küsimustega, küll aga esines teatavaid erinevusi.  

Et saada teada, milliste tööde tegemisega tegelevad geodeesia firmad Eestis praegu, uuriti 

nende peamiste töövaldkondade kohta. Suures mahus tegeletakse Eestis siiski 

topogeodeetiliste mõõdistuste ehk geoalustega või teostusmõõdistustega. Palju oli esinenud 

ka märkimistöid. Seda saab põhjendada sellega, et praegusel hetkel ei saa Eestis teha 

ehitusprojekti, kui pole tellitud geodeetiline mõõdistus.  

Teiseks väga suurelt esindatud töö liigiks olid ka katastritööd. Vähem tegeletakse 3D 

laserskaneerimise, hoonete mõõdistuse, geodeetiliste võrkude rekonstrueerimise või 

modelleerimise ja visualiseerimisega. (Joonis 27).  

 

Joonis 27. Peamised tööd, mida erinevad geodeesia ettevõtted teevad 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et geodeesia alaselt tegeletakse Eestis praegusel hetkel peamiselt 

ehitusgeodeesiaga ning katastritöödega.  

Erinevate tööde teostamisel konsulteerivad geodeesia firmad kohalike omavalitsustega 

vastavalt vajadusele. Peamiselt on tarvis kohalike omavalitsustega suhelda kui teostatakse 

topogeodeetilisi töid. Ankeetküsitlustest selgus, et 21 firmat küsivad omavalitsusest 

olemasolevate andmete kohta infot enne geoaluste tegemist. Ka katastritööde puhul 

konsulteeritakse kohalike omavalitsustega. Seda teevad 15 küsimustikule vastanud firmat. 
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Ehitusgeodeetiliste tööde puhul, see tähendab teostusmõõdistuste ja märkimistööde tarbeks 

konsulteerivad geodeesia firmad kohalike omavalitsustega veidi vähem. 

Teostusmõõdistuste puhul 12 firmat, märkimistööde puhul vaid kaks. 3D 

laserskanneerimisel kohalike omavalitsustega ei konsulteerita. Üks firma tõi välja, et 

kohalike omavalitsusega tuleb ühendust võtta, kui tegeletakse ka kohalike võrkude 

rekonstrueerimisega (Joonis 28). 

 

Joonis 28. Tööd mille tegemisel tuleb kohaliku omavalitsusega konsulteerida 

Käesolevat tööd ajendas koostama just geodeetide poolne kriitika andmete kättesaadavuse 

kohta kohalikest omavalitsusest. Selle jaoks uuriti peamiste probleemide kohta, mis 

tekivad kohalikest omavalitsustest andmete küsimisel.  

Põhilisi probleeme oli kaks. Esiteks toodi välja, et omavalitsuses ei tegeleta enda 

piirdkonnas tehtud geodeetiliste mõõtmiste käigus kogutud andmete arhiveerimisega, seda 

arvamust pooldati 20 korral. Teiseks toodi välja, et omavalitsuses pole inimest, kes haldaks 

olemasolevaid andmeid ning vastutaks nende süstematiseerimise eest, seda toodi välja 21 

korral. 9 korral arvati, et olemasolevad andmed on vananenud. Ühel korral toodi välja, et 

puudub seadusandlik kohustus tegeleda nende andmetega (Joonis 29).  
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Joonis 29. Põhilised probleemid kohalikest omavalitsustest andmete küsimisel 

Seoses geoandmete küsimisega on geodeetidel ka eelistused, mida nad saada sooviksid. 

Kuigi suures osas kattuvad eelistused reaalse tulemusega, on saadavate andmete formaadid 

siiski seinast seina.  

Ankeetküsitlustest tuli välja, et enamasti jagatakse kohalike omavalitsuste poolt 

digitaalseid andmeid .dwg ja .dgn formaadis (Joonis 30). Tuleb ka ette, et andmeid antakse 

.pdf formaadis või lausa paberkujul. Kaks vastajat tõid välja, et on saanud ka .shp 

failiformaadis geoandmeid. Andmete kättesaadavus kohalikest omavalitsustest on aga 

erinev, mida kaks vastajat põhjendasid, et jagatakse üldiselt siiski seda, mida 

omavalitsustele saadetud on ja mida omavalitsuses töötav ametnik leiab. Ka suusõnaline 

info oli ühe vastaja poolt välja toodud.  

 

Joonis 30. Omavalitsustest jagatavate andmete formaat 

Geodeedid ise eelistaksid aga pigem digitaalseid faile saada .dwg ja .dgn formaadis. .dwg 

failiformaati eelistasid 21 ja .dgn failiformaati eelistasid 17 ettevõtte esindajad (Joonis 31). 
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Üks vastaja leidis, et kõik andmed peaksid olema digitaalsed. Võib järeldada, et ka 

ülejäänud arvavad sarnaselt, sest vaid 2 vastajat leidis, et kohalikust omavalitsusest saadav 

info võiks olla paberkujul. .pdf formaadis failide jagamist toetas 7 ja .shp failide jagamist 

vaid 2 vastajat, põhjendusega, et iga infokild on vajalik ükskõik, mis kujul seda võimalik 

saada on. 

  

Joonis 31. Geodeetide poolt eelistatud andmeformaat 

Geodeetide seisukoht teemal kohalike omavalitsuste geoandmete arhiveerimise huvi kohta 

on aga vastuoluline. Nimelt 13 ankeetküsitlusele vastanud geodeesia firma esindajat leidis, 

et kohalikud omavalitsused ei taha geoandmeid arhiveerida. (Joonis 32) 

 

Joonis 32. Geodeetide arvamus kohalike omavalitsuste huvist arhiveerida geodeetilise mõõtmise andmeid 

Töö autori seisukoht on, et vastav olukord on tekkinud kohalike omavalitsuste suuruste 

erinevuste tõttu. Eestis on hetkel (01.04.2017) 213 kohalikku omavalitsust. Statistikaameti 

andmete järgi on rahvaarvult suurim omavalitsusüksus Tallinna linn, milles elab 423 420 

inimest ning väikseim Piirissaare vald, milles elab 99 inimest (Statistikablogi 2016). 

Paraku on omavalitsuse finantsiline suutlikkus võrdelises suhtes rahvaarvuga.  
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Väikses kohalikus omavalitsuses peab üks ametnik tegema ära mitme ametniku töö. 

Seetõttu ei ole sellel ühel ametnikul aega, energiat ega finantsilist ressurssi töötada välja 

toimivat geoandmete arhiivi. On ka suur tõenäosus, et vastutav ametnik pole ka erialast 

koolitust saanud. Seetõttu tekib geodeetidele mulje, et kohalikud omavalitsused ei taha 

geoandmeid arhiveerida. Tegelikkuses pole neile selleks võimalusi antud.  

Kaheksas küsimus uuris, millised on kohalikule omavalitsusele edastatavad andmed. Kõige 

enam edastatakse joonise materjale, 21 ettevõtte esindajad vastasid nii. 16 vastajat 

kirjutasid, et soovitakse ka töö aruanded. Eraldi toodi välja, et nõutakse faile digitaalsel 

kujul. Üks vastajatest kirjutas, et omavalitsused ei nõua geodeetidelt geoarhiivide jaoks 

üldse materjale (Joonis 33).  

 

Joonis 33. Omavalitsuste poolt geodeetidelt nõutavad andmed geoarhiivide tarbeks 

Eesti on pindalalt väike riik, seega on loogiline, et ühes linnas asuv geodeesia ettevõte 

tegutseb ka teistes Eesti linnades. On täiesti tavaline, et üks geodeesia ettevõte töötab terve 

Eesti ulatuses. Selle tõttu uuriti, et kas geodeedid on mõne omavalitsuse loodud 

geoandmete arhiiviga kokku puutunud (Joonis 34). Vastustest selgus, et vaid üks ettevõte 

polnud ühtegi geoandmete arhiivi kasutanud.  

 

Joonis 34. Kohalike omavalitsuste loodud geoarhiivide kasutatavus 
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Kõige enam kasutatakse geodeesia ettevõtete poolt Tallinna Geomõõdistuste Infosüsteemi. 

Tulemus on loogiline, sest ankeetküsimustikuks valimi loomisel selgus, et Tallinnas on 

kõige rohkem geodeesia ettevõtteid. Järgmise geoandmete arhiivina toodi välja Tartu 

Geoarhiiv. Ka Pärnu, Narva ja Kuressaare geoandmete arhiivid olid mitmeid kordi 

mainitud. Mõnel korral mainiti ka Haapsalu linna (Joonis 35).  

 

Joonis 35. Peamised kohalike omavalitsuste geoarhiivid, mida geodeedid on kasutanud  

Jooniselt 35 on aga näha, et mitmed ettevõtted tõid välja ka Tallinna lähiümbruse vallad – 

nimelt Kiili, Rae ja Harku. Nii Harku kui ka Rae valdade puhul on tegemist suhteliselt 

suurte ja edukate kohalike omavalitsustega. Ka Kiili vald on järjepidevalt kasvanud ning 

on seetõttu iseseisev. Lisaks on need kolm valda ühed vähestest, kes käesoleval aastal 

teostava haldusreformi käigus ühegi teise vallaga vabatahtlikult ei liitu, kuna täidavad 

elanike arvuga määratud kriteeriumid.  

Geodeetidelt uuriti, et millised on kohalike omavalitsuste loodud geoandmete arhiivi 

plussid ja miinused (Tabel 4). Plussidena toodi välja, et andmete kättesaadavus on kiirem 

ja lihtsam. Kaob omavalitsuse töötajate järgi ootamine. Välja toodi ka see, et andmed on 

kättesaadavad digitaalselt. Mitmed vastajad ütlesid, et geoarhiivi omamine ise ongi väga 

suur pluss.  

Miinustena toodi aga välja, et erinevate omavalitsuste geoarhiivide nõuded ei lange 

omavahel kokku ja et geoarhiivis olevad andmed ei ole need, mida geodeet eelistaks. 

Näiteks toodi, et trassiandmeid tuleb jätkuvalt tehnovõrkude haldajate käest küsida. Öeldi 

ka, et olemasolevad geoarhiivid sisaldavad palju vanu andmeid, mis vastajate sõnul arhiivi 

risustavad. Kahel korral toodi välja, et sisuliselt on olemasolevate geoarhiivide näol 

tegemist vaid informatiivse infoallikaga, mille andmed tuleb alati üle kontrollida. Ka 

kirjutati, et nii öelda „hetke seisu“ puudumine on miinus.  

0 5 10 15 20

Tallinna

Tartu

Narva

Kuressaare

Pärnu

Harku

Haapsalu

Rae

Kiili

9. Kui vastasite eelmisele küsimusele Jah, siis millist?



47 
 

Tabel 4. Kohalike omavalitsuste loodud geoandmete arhiivi plussid ja miinused 

Plussid Miinused 

Andmete kogumine Erinevad nõuded 

Kiire andmete kättesaadavus 
Geodeedile pisut lisategevust 

Andmete koondatus 

Olemasolevad teostusmõõdistused, 

põhivõrguandmed 
Endiselt palju erinevusi 

Lihtne ja ei pea erinevaid ametkondi 

tüütama 

Geoinfosüsteemi puudumine enamikus 

omavalitsustest. Andmeid haldavad hoopis 

trasside hooldajad mitte trassi omanikud 

(omavalitsused). Geoarhiivis peaks olema 

ainult kommunikatsioonid (trasside 

andmed), mitte topomõõdistused. See 

väldib asjade edasi müümist. Kahjuks ei 

uuendata seda pidevalt, sest puuduvad 

selleks eraldi inimesed. Märkuseks: 

Tallinnas on asi parem.  

Värskeimad joonised saadaval igal 

ajahetkel.  

Vanad joonised, mis pigem risustavad 

andmebaasi 

Andmeid saab ise kätte. Ei pea ootama 

kunas omavalitsuse ametnik leiab aja, et 

kuskilt riiulilt otsida geodeedile huvi 

pakkuvat infot. Tihti võtab see liialt kaua 

aega ja tegutsema hakatakse alles siis, kui 

geodeet helistab, et millal vastus varem 

saadetud meilile tuleb 

Ülesehitus on keeruline ja kohmakas. 

Kõiki andmeid ei pruugi olemas olla ning 

seega on andmete ülevõtmise 

usaldusväärsus kaheldav. Sisuliselt on 

tegemist vaid informatiivse andmeallikaga, 

mille andmeid tuleb alati üle kontrollida Kõik joonised on arhiveeritavad ja 

kättesaadavad 

Saab ise toimetada 

Kiire info kättesaadavus 
Osadel puudub otsene juurdepääs kogu 

olemasolevale arhiivi infole 

Eraldi plusse välja tuua ei ole mõtet, sest 

korras ja kaasaaegne arhiiv on hindamatu 

väärtusega. See säästab palju energiat ja 

vaeva, rahast rääkimata.  
Erinevalt üles ehitatud, info vanemate 

tööde kohta puudub (va Tallinn ja Narva) 
Saab varem tehtud tööd kiirelt kätte (eriti 

teostusjoonised), see teeb töö tellijale 

odavamaks ja töö aja lühemaks 

Mõõdistamisala avades leiab andmeid 

palju (Tartu). Tallinna geomõõdistuse 

infosüsteem on lahja mõne koha pealt. 

Tartu arhiivist on paberkandjal vanu asju 

raske kätte saada, sest arhivaar on vähe 

kompetentne. Valdad ehitusnõunikud 

otsivad andmed paberkandjal välja ning 

teevad neist pdf faili. Kohalikud 

omavalitsused võiksid tahta 

teostusmõõdistamisi ja geoaluseid oma 

arhiivi. Arhiivid võiksid olla tänapäeva 

digitaalsed.  

Üks suur pluss sõltumata lahendusest on, 

et mõõdistusala kohta saab olemasoleva 

Kunagi loodetud ja ka Tartu puhul 

eesmärgiks olnud lahendus, kus saadakse 
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info digitaalselt. Samuti on kättesaadavad 

teostusjoonised ilma, et neid peaks 

erinevatest ametkondadest ja tellijatelt 

otsima.  

ühtne suur geodeetiline plaan, kuhu ainult 

uusi asju kaardile lisatakse, ei toimi.  

Andmed kogutakse ühte kohta 

Enamik varasemaid mõõdistusi on olemas 

ja kättesaadavad, mis teeb selle heaks 

infoallikaks. Lihtne viis andmeid 

omavalitsusse saata. Süsteemi 

automaatkontroll tagab suuremalt osalt 

joonise vastavuse MKM nõuetele 

Näeb töid, mis on esitatud 

Tööde nimekiri ei ole täielik Lihtsustab tööd, kuid joonised tuleb siiski 

alati ise üle kontrollida 

Juba arhiivi olemasolu on iseenesest pluss, 

teisiti ei kujuta tegevust ettegi 

Puudub nii öelda „viimase seisu“ 

hoidmine. Palju tuleb tegeleda vanade 

asjade mõistatamisega ja täiendava 

uuringuga, seda just torustike ja kaablite 

osas 

Geodeetide seisukohast on loogiline, et geoarhiiv võiks olla täiendatud kõige uuemate 

andmetega nii öelda viimase seisuga. Tegelikkuses pole see aga võimalik. Ühelgi kohalikul 

omavalitsusel pole ressurssi, et pidada üleval ja täiendada kaardirakendust, milles andmed 

pidevalt vastavalt mõõdistustele muutuvad.  

Geoarhiivi eesmärk peaks olema korduvate mõõdistuste vältimine. Ei ole mõttekas ühte ja 

sama hoonet mitu korda üle mõõta. Samas tekib andmete jagamisega aga uus probleem. 

Kuidas kindlustada, et geodeet, kes geoarhiivist andmed alla laeb, päriselt kontrollib talle 

usaldatud andmete väärtust? Ettevõtte seisukohast on lihtsam võtta geoarhiivist andmed, 

lisada alla oma nimi ja esitada need tellijale.  

Esimese probleemiga käib käsikäes ka vigade ühelt jooniselt üle kandumine. Kohalikud 

omavalitsused ei kontrolli joonisel olevate andmete õigsust. Suuremate omavalitsuste 

loodud geoandmete arhiividel on olemas kontrollerid, mis kontrollivad jooniste vastavust 

MKM nõuetele. Seetõttu võivad märkamata jäänud mõõdistusvead kanduda ühelt jooniselt 

teisele, mis võib tekitada hilisemal andmete kasutamisel oluliselt suuremaid probleeme, 

alustades andmete kokku viimist teiste joonistega, lõpetades mõõtmisest tulenevate 

ehitusvigadega.  

Sarnaselt kohalike omavalitsustega, arvasid ka geodeesiaga tegelevad ettevõtted, et Eestil 

võiks olla ühine geoandmete arhiiv. 22 küsitlusele vastanud geodeesia firmat oli ühise 

geoarhiivi poolt, 2 vastajat arvasid aga, et kõnealust arhiivi ei oleks vaja (Joonis 36).  
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Joonis 36. Ühtse geoarhiivi olemasolu Eestis geodeetide seisukohast 

Poolt argumendina toodi kõige rohkem välja seda, et kui andmed oleksid ühes süsteemis, 

siis oleks ka andmete esitamise nõuded ühed. Mitmed vastajad tõid näitena välja, et igal 

omavalitsusel on oma kord andmete kasutamiseks ja esitamiseks. See teeb geodeedi töö 

raskemaks ja aega nõudvamaks. Kui enne andmete küsima asumist tuleb aega viita ka õige 

ametniku leidmisega, siis venib nii töö tegemise aeg ning lõppkokkuvõttes läheb kõik see 

kliendile kallimaks.  

Palju esitati ka ettepanekuid, et geoarhiivid peaksid olema maakonnapõhised. 

Põhjenduseks toodi, et üle-eestiline süsteem võib muutuda liialt aeglaseks ning andmete 

kätte saamisega läheks liialt aega. Maakonna põhine süsteem peaks aga olema ikkagi 

ühtsete nõuetega.  

Vastu argumentidena toodi välja, et kuna andmed vananevad kiiresti, oleks raske 

üleriigilist süsteemi hallata. Ühe vastaja arvates ei ole vaid ülevaatlikust andmebaasist kasu 

ning see raiskaks üksnes riigi raha. Geoandmetel põhineval arhiivil oleks mõte vaid siis, 

kui andmed oleksid kindlasti värsked ja tingimata tõesed. Samas leidis teine vastaja, et 

üleriigilisel andmebaasil ei peaks olema väga suur täpsus. Tähtis oleks, et näha saaks mis 

kuskil on, kuid detailset infot andmete kohta ei olekski vaja.  

Ühe vastaja arvates oleks üleriigilisel süsteemil liiga palju kasutajaid ja see teeks kogu 

olukorra raskemaks. Ka pakuti kõnealuse vastaja poolt lahenduseks see, et arhiiv igas 

maakonnas oleks parim variant.  

Geodeetide vastustest kõlas läbi palju rahulolematust kohalike omavalitsuste omapoolset 

seaduste tõlgendamist seoses geoandmete arhiividega. Kuigi Eestis tuleb kohalikel 

omavalitsustel geoandmeid koguda, paistab geodeetidele, et iga KOV teeb seda nii nagu 

ise tahab. Selline käitumine tekitab aga segadust ja mõistmatust. Geodeetide seisukoht on, 

22

2

10. Kas Eestis võiks olla ühtne geoandmete arhiiv?

Jah Ei
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et igas KOV-is peaks kehtima ühised ja selged nõuded, mille järgi igal pool sama moodi 

käitutaks.  

Geodeetide arvates peaks üle-eestilist geoandmete arhiivi haldama kas Maa-amet või 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Joonis 37). Ka kohalikud omavalitsused 

olid seisukohal, et Maa-amet peaks vastavat arhiivi haldama.  

 

Joonis 37. Ühtset geoarhiivi haldav asutus 

Jooniselt 37 on näha, et mõnel korral arvati, et kohalikud omavalitsused peaksid 

geoandmete kogumisega siiski ise edasi tegelema. Käesoleva töö autor usub samuti, et üle-

eestiline geoandmete arhiiv ei oleks otstarbekas. Kindlasti suudaks andmete kogumisele 

orienteeritud ametkond tagada spetsialistide pädevuse paremini, kuid töökoormus, mida 

kõnealune ametkond taluma peaks, oleks väga suur. Samuti on geoandmete kogumine 

Eestis piirkonniti erinev. Suurtes linnades tehakse mõõtmisi igapäevaselt rohkem kui 

metsade ja põldudega kaetud perifeeria aladel.  

 

3.3. Haldusreformi mõju geoarhiividele 
 

Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu 

kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, 

konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel. Selle 

eesmärgi elluviimiseks nähakse seadusega ette valdade ja linnade haldusterritoriaalse 

korralduse muutmine, mille tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema 

võimelised iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu ning täitma seadusest 

tulenevaid ülesandeid. (Haldusreformi seadus 2016) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maa-amet

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Omavalitsus

Andmebaasi haldamiseks tuleks luua uus ametkond

Nii Maa-amet kui ka MKM

11. Kelle halduse alla võiks selline andmebaas kuuluda?
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Vastavalt „Haldusreformi seadusele“ tuleb eelnevalt kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks 

haldusterritoriaalse korralduse muutmisel eelistada kohaliku omavalitsuste üksuste 

moodustamist, kus elab vähemalt 11000 elanikku. Haldusreformi miinimum suuruse 

kriteeriumiks on, et ühes kohaliku omavalitsuse üksuses elab vähemalt 5000 elanikku.  

Käesoleva töö seisukohast on kohalike omavalitsuste liitmine positiivne nähe. 

Ankeetküsitlustest tuli välja, et väiksemad omavalitsused tegelevad andmete 

arhiveerimisega vähem kui suuremad omavalitsused. Ka ei ole vähemate elanikega 

omavalitsustel mõtet üleval pidada eraldi ametikohta geodeetiliste andmetega tegelevale 

inimesele. Uurimusest tuli välja, et tihti tegeleb selle tööga maakorraldaja, maanõunik, 

ehitusnõunik või mõnel juhul isegi vallavanem. See tähendab, et võib tekkida olukord, kus 

geodeetiliste andmetega tegeleb inimene, kellel puudub piisav kvalifikatsioon vastavate 

andmete haldamiseks ja arhiveerimiseks.  

Haldusreformi positiivse küljena võib välja tuua ka väiksemate omavalitsuste kokku 

liitmise suuremate omavalitsustega. Sellisel juhul võib arvata, et väiksemates 

omavalitsustes hakatakse kasutama samu süsteeme andmete säilitamisel nagu suuremates 

omavalitsustes. Näiteks võib tuua Saaremaal toimuva. 1. detsembril 2016. aastal 

allkirjastasid kümme Saaremaa valda ja Kuressaare linn ühinemislepingu, mille tulemusel 

luuakse ühtne Saaremaa omavalitsus.  

Geoarhiivide seisukohast on kohalike omavalitsuste liitmine hea. Suuremate omavalitsuste 

haldamine on kergem. Igas omavalitsusüksuses on korralikult välja koolitatud ametnik 

ning kaovad ära erinevad ametinimetused. Suuremate omavalitsuste puhul koonduvad 

andmete haldamine suurematesse keskustesse. Saaremaa näitel, kus omavalitsus 

moodustatakse üheteistkümnest erinevast väikesest vallast. Omavalitsuse keskuseks jääb 

Kuressaare, kus on juba toimiv geoarhiiv välja töötatud. On tõenäoline, et andmete 

lisamine sinna ei ole nii keeruline kui olukorras, kus geoarhiiv tuleb nullist üles ehitada.  

Jooniselt 38 on näha, millises seisus on ühinemisläbirääkimised kohalike omavalitsuste 

üksuste seas. Kuni 2016. aasta lõpuni oli võimalik kohalikel omavalitsustel ühineda 

omaalgatusel. Alates 2017. aasta jaanuarist, tegeles sellega edasi Vabariigi Valitsus, kes 

esitas kohalikele omavalitsustele sundliitmise plaani. Kohalikel omavalitsustel on võimalus 

plaaniga tutvuda kuni 15. maini 2017. Selleks kuupäevaks tuleb esitada KOV-i omapoolne 

arvamus Valitsuse ettepanekule.  
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Joonis 38. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisläbirääkimised (seisuga 08.02.2017) 

(Rahandusministeerium 2017) 

Kohalike omavalitsuste liitmiste valguses leiab autor, et üle-eestilise geoandmete arhiivi 

loomine ei ole vajalik. Oluliselt mõttekam on, et iga kohalik omavalitsus kogub, 

süstematiseerib ja arhiveerib enda administratiivpiirides tehtavate mõõtmistööde andmeid. 

Kõigile omavalitsustele kehtivad samad nõuded ja seadused, mille alusel tuleb andmeid 

koguda.  
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4. ANALÜÜS 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata Eesti kohalike omavalitsuste geoandmete 

arhiivide olukorda nii geodeetide kui ka kohalike omavalitsuste enda seisukohast ning anda 

soovitused geoandmearhiivide edaspidise haldamise kohta.  

Sarnaselt Eestiga kogutakse paljudes teistes riikides geodeetiliste mõõtmiste andmeid. 

Enamasti tegeletakse sellega kohaliku omavalitsuse tasandil. Käesoleva töö raames uuritud 

riikidest on Kanada ainus, milles geodeetiliste mõõdistusandmete arhiveerimiseks on välja 

töötatud üleriigiline süsteem. Nende geoandmete arhiivis säilitatakse terves riigis läbi 

viidud geodeetilisi mõõtmisi. Selle haldamisega tegeleb Kanada Loodusressursi Amet. 

Teistes riikides, mida magistritöö raames vaadeldi, haldasid geodeetiliste mõõdistuste 

arhiive kohalikud omavalitsused.  

Andmete kogumine erines riigiti. Näiteks Kanadas kasutati arhiveerimiseks 

veebirakendust, kuhu geodeedid said andmeid üles laadida. Austraalias, Queenslandis sai 

mõõdistustöid samuti esitada läbi veebirakenduse. Ameerika Ühendriikides nii Orange kui 

ka Utah maakonnas tuli geodeetilised mõõtmised kohalikule omavalitsusele esitada koos 

avaldusega, mis tõestab mõõdistuste õigsust. Rootsis võtavad kohalikud omavalitsused 

vastu vaid enda poolt tellitud mõõdistuse andmeid. Kõikide kohaliku omavalitsuse 

administratiivpiirides läbi viidud geodeetiliste mõõdistuse andmeid ei koguta. 

Ka andmete jagamine erineb riigiti mõnevõrra. Kanadas saavad registreeritud maamõõtjad 

enda jaoks huvipakkuva piirkonna kohta nii kaardimaterjali kui ka 

mõõdistusdokumentatsiooni läbi veebirakenduse. Tavakodanikud saavad erinevaid 

otsinguid kasutades leida enda jaoks informatsiooni mõõdistuse läbi viimise ning teostaja 

kohta. Informatsiooni saab otsida erinevate mõõdistusandmete kohta. Austraalias ja USAs 

Orange maakonnas sai informatsiooni erinevalt Kanada süsteemist vaid katastrimõõdistus 

andmete kohta. Austraalias, Queenslandis toimiva süsteemi suur erinevus teistest on, et 

kaardimaterjali ja mõõdistusdokumentatsiooni saamine on tasuline teenus. Maksta tuleb 

krediitkaardiga ning läbi mõõdistusandmete veebirakenduse. Alles peale maksmist 

kuvatakse kliendile huvipakkuv informatsioon ning on lubatud see arvutisse salvestada. 
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Rootsis geodeetiliste mõõdistuste andmeid ei jagata. Vastavalt selles riigis töötatud 

geodeetidele, ei ole see info peale kohaliku omavalitsuse kellelegi kasutamiseks.  

Eestis saavad geodeetiliste mõõdistamiste andmeid kasutada peamiselt vaid geodeedid ja 

ametnikud, kellel on andmeid vaja tööga seoses. Näiteks ei ole mõõdistusandmed 

tavakodanikule kättesaadavad Tallinna ja Tartu geoarhiividest. Küll aga selgus 

ankeetküsitlustest, et 42% vastanud ametnikest jagavad andmeid kõigile, kes neid küsivad. 

Vaid 2 omavalitsust ütlesid, et ei jaga andmeid kellelegi.  

Sarnaselt teiste riikidega arhiveeritakse Eestis geodeetiliste mõõdistuste andmeid kohaliku 

omavalitsuse tasandil. Kõikidelt KOV-lt küsiti, kas nende haldusalas läbi viidud 

geodeetilisi mõõdistustulemusi arhiveeritakse ning 90% vastanutest kirjutasid „Jah“. See 

tähendab, et 10% vastanutest tunnistas, et kuigi vastavalt „Topo-geodeetillisele uuringule 

ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ ning „Ehitusseadustikule“ on neil kohustus 

geoandmeid koguda, nad seda siiski ei tee.  

Sarnane küsimus esitati ka geodeetidele. Vastanutest 46% arvasid, et kohalikud 

omavalitsused ei ole geodeetiliste mõõtmiste andmete kogumisest ja arhiveerimisest 

huvitatud. Kui uuriti peamiste probleemide kohta, mis KOV-ist andmete küsimisel tekivad, 

siis leiti, et kohalikus omavalitsuses pole inimest, kes andmete vastuvõtmisega tegeleks 

ning vastutaks nende haldamise eest.  

Kohalike omavalitsuste ankeetidest tuligi välja, et tegelikult on geodeetiliste mõõtmiste 

andmetega tegeleval ametnikul hoopis teised tööülesanded. Vastustele tuginedes võib 

öelda, et mõnes omavalitsuses tegeleb geoandmete arhiveerimisega mitu inimest. Kõige 

enam toodi välja, et andmete arhiveerimine on maakorraldaja töö. Vaid 6 kohalikku 

omavalitsust ütles, et neil tegeleb andmete arhiveerimisega geoinfospetsialist või 

registripidaja. 11 omavalitsuses tegeleb geoandmetega rohkem kui üks ametnik.  

Selliste tulemuste põhjal võib tõesti tekkida geodeetidel tunne, et kohalikul omavalitsusel 

pole huvi geoandmetega tegeleda. On tõenäoline, et ametnik, kellelt geodeet küsib 

varasemalt esitatud mõõdistusi või kellele geodeet soovib esitada enda poolt teostatud 

mõõdistusandmeid, on üle töötanud ja stressis. Selline probleem on töö autori arvates 

enamasti väiksemates ja vähemate ametnikega omavalitsustes. Paraku tehti töö aga 

anonüümselt, seega ei tea töö autor, kui suured on ankeetküsitlustele vastanud kohalikud 

omavalitsused  
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Üheks põhjuseks, miks vahel tundub, et väikesed omavalitsused ei kogu geoandmeid, on 

vähene ehitustegevus. Nimelt ei tehta väikestes perifeerias olevates valdades nii palju 

ehitustöid nagu tehakse linnades ja suuremates valdades. Kõnealuse probleemi tõi välja üks 

väikese kohaliku omavalitsuse ametnik, kellega töö autor suhtles. Tema tunnistas, et nende 

vald ei nõua näiteks valla elanikult imbväljaku rajamisel geodeetilist mõõdistust, kuigi see 

on seadusega ettekirjutatud. Nende poolset otsust põhjendati sellega, et ehitustegevus on 

kallis. Kui sinna lisada geodeetiline mõõdistus, mida tuleb tellida linnast, võib juhtuda, et 

inimene, kelle jaoks hind on määrav, otsustab mitteehitamise kasuks. Kui aga nii käituvad 

paljud kohalikud omavalitsused, võib geodeetidele tõesti tekkida mulje, et geoandmeid ei 

kogutagi. Väikesed omavalitsused saavad lihtsalt nii vähe geomõõdistuste andmeid, et 

toimivat geoarhiivi pole mõtet välja töötada.  

Küll aga leiab töö autor, et sellise probleemi lahenduseks võib olla Eesti kohalike 

omavalitsuste seas populaarsust koguv e-valla lahendus. Nimelt pakub firma EOMAP 

kohalikele omavalitsustele enda loodud lahendust EVALD. Oma kodulehel kirjutavad nad, 

et nende GIS lahendusega on liitunud juba üle 130 kohaliku omavalitsuse (EOMAP 2013) 

KOVGIS EVALD on vabavaralisele alustarkvarale toetuv serveripõhine GIS lahendus, 

mille kasutamiseks on vaja vaid internetibrauserit. Iga KOV saab ise määratleda, kes 

millisel määral erinevatele andmetele ligi pääseb. Samuti on KOV-il õigus valida milliseid 

mooduleid ta kohaliku omavalitsuse tööks vajab. Hetkel kuulub põhimoodulite hulka ka 

geoarhiivi moodul. Muidugi on see iga kohaliku omavalitsuse enda otsustada, kas nad 

vajavad omavalitsuse tööks just sellist moodulit. (OÜ Geodata Arendus 2017)  

Ankeetküsitluste vastustest selgus, et 5 kohalikku omavalitsust 31-st koguvad geodeetiliste 

mõõdistuste andmeid digitaalselt. See tähendab, et 16% kohalikest omavalitsustest ei võta 

vastu geodeetiliste mõõdistustulemuste andmeid paberkandjal. KOV-i ametniku jaoks teeb 

see töökohustuste täitmise kindlasti lihtsamaks. Eeldatavasti on nendes kohalikes 

omavalitsustes ka toimiv geoandmete arhiiv. Nii Kanadas kui ka Austraalias toimivates 

süsteemides sai vaid digitaalseid andmeid esitada. Mõlemas Ameerika Ühendriikides 

olevas maakonnas tuli aga geodeetilide mõõtmise järel koostada toimik, see pitseerida ning 

allkirjaga kinnitada ning ise kohalikku omavalitsusse esitada. Digitaalne süsteem on töö 

autori arvates mugavam nii geodeedile, KOV-i ametnikule kui ka tavakodanikule, kes 

loodud arhiivi hiljem kasutada saavad.  
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Vastavalt ankeetküsitlustele võib öelda, et Eestis tehakse enamus andmete esitamistest 

digitaalselt. 17% vastanud kohaliku omavalitsuse töötajatest tunnistas, et ei võta enam 

paberkandjal andmeid vastu. Paraku oli ka neid kohalikke omavalitsusi kuhu tuli esitada 

mõõdistusandmed ja dokumendid paberkandjal. 63% KOV-s võetakse aga andmeid vastu 

nii paberkandjal kui ka digitaalselt.  

Geodeetidele esitatud küsimusele, et millises formaadis nad enamasti andmeid saavad, 

vastas 11 maamõõtjat, et saadavad andmed on paberkandjal. Üks vastanu kirjutas, et 

jagatakse ka suusõnalist infot. Ülejäänud andmed on siiski digitaalsed, kuid tihti erinevate 

andmeformaatidega.  

Nii geodeetidelt kui ka kohaliku omavalitsuse töötajatelt küsiti olemasolevate 

geoandmearhiivide plusside ja miinuste kohta. Kui geodeedid vastasid sellele küsimusele 

väga pikalt ning igal vastajal oli oma arvamus, siis kohalike omavalitsuste esindajatest 

vastas vaid 6. Kaks ei saanud täpselt küsimusest aru ning üks kirjutas, et plusse sellisel 

geoandmete arhiivil pole. Ülejäänud leidsid, et andmebaasid on olulised haldussuutlikkuse 

tagamisel ning vajalikud info ühes kohas säilitamiseks.  

Geodeedid leidsid enamasti, et suurimateks plussideks on andmete koondatus ning kiire 

kättesaadavus. Paljude maamõõtjate jaoks tekitab probleeme see, et andmete kätte 

saamiseks tuleb oodata kohaliku omavalitsuse töötaja järel. Üks geodeet põhjendas 

olukorda järgmiselt: saades kohalikust omavalitsusest varem tehtud tööd kiiremini kätte, 

teeb see ka kliendile hinna odavamaks.  

Miinuste poolelt tõid KOV-i esindajad välja, et hetkel on suuri probleeme andmebaasidest 

andmete süstematiseerimise ja leidmisega. Samuti arvati, et geodeetidele ei meeldi, kui nad 

peavad end igas kohalikus omavalitsuses eraldi registreerima. Probleemina toodi ka välja 

olemasolevate geoarhiivide jäigad kontrollimise reeglid.  

Geodeetide vastustest tuleb välja, et rahul ei olda kiirelt vananevate andmetega ning et 

maamõõtja peab ise kontrollimisele aega kulutama. Ka öeldi, et vanu mõõtmisi pole või on 

raske kätte saada. Kokkuvõtvalt võib öelda, et geodeedid tahaksid andmebaasi, mis 

sisaldab kõiki uusi ja kontrollitud mõõdistusandmeid, et kordusmõõtmisi enam tegema ei 

peaks. Tegelikkuses pole selline asi võimalik. Välja toodi ka olemasolevate arhiivide 

ülesehituse erinevust ning andmete esitamisele kehtestatud erinevad nõuded.  
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Nii kohalikud omavalitsused kui ka geodeedid arvasid, et Eestil võiks olla ühtne 

geoandmete arhiiv. Mõlema poole poolt argumendina kõlas seisukoht, et sellisel juhul 

oleksid kõik andmed ühes kohas ja neile kehtiks samad nõuded. Poolt argumendina kõlas 

ka seisukoht, et kuna paljud trassid ning mõõdistused on suurema ulatusega kui ühe 

omavalitsuse piir, siis oleks ainuõige, et andmebaas haldaks endas mitme omavalitsuse 

andmeid. Vastuargumendina leiti aga, et geodeetilised mõõdistused vananevad väga 

kiiresti ning seetõttu oleks üleriigilist andmebaasi raske hallata. Ka leiti, et sellises mahus 

andmebaasi loomine oleks kallis ja ebaotstarbekas.  

Geodeetide poolt pakuti välja ka lahendus, et geoandmete arhiivid peaksid olema 

maakonnapõhised. Põhjenduseks toodi, et üleriigiline süsteem võib suure tarbijaskonna 

tõttu muutuda aeglaseks. Märkusena lisati, et nõuded peaksid igas maakonnas olema siiski 

ühesugused.  

Küsimusele, kes peaks üleriigilist geoandmete arhiivi haldama arvasid 38% geodeetidest, 

et Maa-amet ja 33%, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ka 70% vastanud 

kohalike omavalitsuse ametnike uskusid, et Maa-amet oleks parim arhiivi haldama. Vaid 

10% leidis, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium oleks sobilik arhiivi haldama.  

Töö tulemuste põhjal julgeb autor öelda, et hetkel on paljud kohalikud omavalitsused 

raskustes elanike teenindamise, vajalike spetsialistide leidmise ja lihtsate ülesannete 

täitmisega. Pärast Haldusreformi ei tohiks Eestis olla enam ühtegi kohalikku omavalitsust, 

mille elanike arv jääb alla 5000. See tähendab, et omavalitsused oleksid suuremad ja 

jätkusuutlikumad. Sellisel juhul suudaksid nad ka paremini lahendada geoandmete 

arhiividega seotud probleeme.  

Kokkuvõtvalt leiab autor, et kui kõik kohalikud omavalitsused järgiksid neile seadusega 

pandud kohustusi, oleks olukord geoandmete arhiivide seisukohast parem. Samuti peavad 

geodeedid aru saama, et arhiivi, mis igapäevaselt annaks neile nii öelda hetke seisu, ei ole 

võimalik luua. Samuti tekitaks see probleeme milleks on andmete kopeerimine, ilma 

selgeks tegemata, kas need on õiged. Ilma kontrollimata andmeid esitades võivad aga vead 

edasi kanduda ning kokkuvõttes tulevikus palju lisaprobleeme tekitada.  
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5. KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli hinnata Eesti kohalike omavalitsuste geoandmete 

arhiivide olukorda nii kohalike omavalitsuste kui ka geodeetide seisukohast.  

Kohalike omavalitsuste ja geodeetide arvamuse teada saamiseks saadeti mõlemale 

fookusgrupile eraldiseisvad, kuid samal ajal üksteisele sarnanevad ankeetküsitlused. 

Ankeetküsitluste vastuste põhjal saadi selge pilt, milline on seis praegu kohalike 

omavalitsuste seisukohast ja kuidas suhtuvad sellesse geodeesiaga tegelevad ettevõtted. 

Kahele Eesti suurimale geoandmete arhiivi haldajale, Tallinnale ja Tartule ankeetküsitlust 

ei saadud. Nende linnade esindajatega võttis töö autor ühendust ja viis läbi intervjuu, mille 

teemad olid sarnased kohalike omavalitsustele saadetud küsimustega.  

Käesoleva töö raames vaadeldi võrdluseks ka Rootsis, Kanadas, Austraalias ja Ameerika 

Ühendriikides olevaid geodeetiliste andmete arhiive ja võrreldi neid Eesti omadega. 

Kanada oli ainus riik töö vältel uuritud riikidest, kellel oli üle maa kasutusel sama 

geoandmete esitamiseks, arhiveerimiseks ja alla laadimiseks arendatud veebiportaal. 

Teistes riikides toimus geoandmete arhiveerimine omavalitsuse põhiselt, sarnaselt Eestis 

kasutusel oleva süsteemiga.  

Suureks erinevuseks oli ka andmete kogumine. Kui Kanadas kogutakse kõiki mõõdistuse 

andmeid, siis Austraalias ja Ameerika Ühendriikides pandi rõhku enam katastrimõõdistuse 

andmete kogumisele. Eestis tegeletakse ka kõikide mõõdistusandmete kogumisega. 

Üldiselt arhiveerivad kohalikud omavalitsused pigem ehitusgeodeetilise mõõtmise käigus 

kogutud andmeid, katastrimõõdistuse andmete jaoks on Eestis olemas Maa-ameti halduse 

alla kuuluv Kataster.  

Eestis koguvad geodeetiliste mõõdistuste andmeid kohalikud omavalitsused. See kohustus 

on neile sätestatud seadustega „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele 

esitatavad nõuded“ ja „Ehitusseadustik“. Töö tulemusel selgus, et paljud geodeedid ei usu, 

et kohalikud omavalitsused on huvitatud geodeetiliste andmete kogumisest.  

Geodeesiaga tegelevate spetsialistide seisukoht on, et praegune geoarhiivide süsteem ei ole 

väga hästi toimiv. Näiteks arvasid vaid 46% vastajatest, et kohalikud omavalitsused on 
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huvitatud geodeetilistel mõõtmistel kogutud andmete arhiveerimisest. Samuti avaldasid 

geodeedid, et probleeme on ka omavalitsustest andmete küsimisega. 88% vastajatest arvas, 

et kohalikes omavalitsustes pole inimest, kes haldaks olemasolevaid andmeid ning 

vastutaks nende süstematiseerimise eest. 83% vastajaid leidsid, et omavalitsused ei tegele 

enda piirkonnas tehtud geodeetiliste mõõtmiste käigus kogutud andmete arhiveerimisega. 

Ka tunnistasid 10% vastanud kohalike omavalitsuse ametnikest, et tegelikult ei arhiveeri 

nad geodeetilise mõõdistuse andmeid. See tähendab, et kuigi seadusega on neil kohustus, 

otsustavad mõned KOV-id nõudeid mitte täita.  

Ankeetküsitluse vastustest selgus, et geodeetide meelest pole omavalitsustes inimest, kes 

tegeleks andmete arhiveerimisega. Erinevate omavalitsuste vastustest selgus tõsiasi, et 

enamasti on andmete arhiveerimise kohustus erinevatel ametnikel. 10 omavalitsuses teeb 

seda tööd maakorraldaja. 9 kohalikus omavalitsuses tegeleb selle tööga kas maanõunik või 

ehitusnõunik. Vaid 6 omavalitsusel on geodeetiliste andmete arhiveerimiseks 

geoinfospetsialist. Kõige üllatavam oli, et 11 kohalikku omavalitsust tunnistas, et nende 

haldusüksuses tegeleb geoandmete arhiveerimisega vähemalt kaks erineva 

ametinimetusega ametnikku.  

Käesoleva töö raames paluti geodeetidel välja tuua ka omavalitsuste poolt loodud 

geoarhiivide plusse ja miinuseid. Kui plussidena toodi välja andmete kättesaadavus, 

tõsiasi, et andmed on digitaalsed ja süstematiseeritud ning nendega saab iseseisvalt 

tutvuda, siis vastukaaluks leiti ka, et erinevate omavalitsuste nõuetes on ebakõlasid. Eraldi 

mainiti ka, et vanade jooniste olemasolu on häiriv ning, et osadele arhiividele puudub 

otsene juurepääs.  

Nii geodeetidelt kui ka kohalikelt omavalitsustelt küsiti viimaste küsimustena, et kas Eestil 

peaks olema üleriigiline geoandmete arhiiv. Geodeetide hulgas leidsid 92% vastajatest, et 

peaks olema küll, vaid 8% ehk 2 vastajat leidsid, et selleks ei oleks mõtet. Kohalike 

omavalitsuste hulgas arvasid 80% vastajatest, et Eestil võiks olla üleriigiline geoarhiiv, 

20% leidsid, et selle jaoks ei oleks Eesti riigil otstarvet. Nii geodeedid kui ka kohalike 

omavalitsuste töötajad põhjendasid arhiivi vajalikkust vajadusena ühtse süsteemi järele. Ka 

leiti, et see teeks paremaks koostöö erinevate osapoolte vahel kelleks on geodeedid, 

trassivaldajad ja kohalikud omavalitsused.  

Vastukaaluks toodi aga, et üleriigiline süsteem ei oleks kõige parem lahendus. Välja 

pakuti, et paremini toimiks kõik siis, kui arhiveerimine toimuks maakonna põhiselt. 
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Sellisel juhul peaks maakonnas olema keegi, kes tegeleb andmete arhiveerimisega ning 

kõikidele arhiividele kehtiks ühesugused nõuded. Ka töö autori arvates oleks see lahendus 

parim. Praegusel hetkel tegeletakse suuremates maakonnakeskustes geodeetiliste 

mõõtmiste arhiveerimistega nagunii. Sellisel juhul peaks nende välja töötatud süsteeme 

edasi arendama. Ka on maakonnakeskustel paremad võimalused kui mõnel väiksemal 

kohalikul omavalitsusel. Väiksed kohalikud omavalitsused ei ole võimelised andmeid 

koguma, töötlema ja arhiveerima. Neil jääb puudu rahalistest vahenditest, spetsialistidest 

ning ka andmetest, mida arhiveerida.  

Töö autor leiab, et tulevikus oleks kasulik selline uurimus veelkord läbi viia. Seda tuleks 

teha mõni aasta pärast Haldusreformi elluviimist, et näha, kas peale reformi on asjad 

geodeetiliste andmete arhiveerimise suhtes paremaks või halvemaks läinud.  
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THE EXISTENCE AND CONDITION OF LOCAL 

GOVERNMENTS’ GEOARCHIVES IN ESTONIA 

Summary 

 

The aim of this thesis was to evaluate Estonia’s local governments’ geodetic survey data 

archives from the standpoint of local governments and geodesist and.  

A questionaries’ were sent to both focus groups local governments and land surveyors. 

Although the questionaries’ were separate from each other, they had similar questions to 

generate a comparison. Based on the answers a clear picture was formed of what is the 

current situation on local governments’ geodetic data archives and how geodesist felt about 

it. Tallinn and Tartu being the two biggest local authorities in Estonia did not get the 

questionnaires. Author of this thesis had an interviews with both of the local government’s 

officials about similar topics as the questionnaires.  

In order to generate comparison Sweden’s, Canada’s, Australia’s and United States of 

America’s geodetic survey archives were studied. Canada was the only country where they 

had created a web portal of land survey data. Geodesist could use it for submission, 

archiving and downloading geodetic survey data. In other countries geodetic survey data 

was collected and archived by local governments as in Estonia.  

Data collection was one of the major differences between different countries. In Canada all 

survey data was collected, but in Australia and United States mostly cadastral survey data 

was collected. In Sweden local governments collected all survey data when survey was 

ordered by themselves. Like in Canada all survey data is collected and archived in Estonia. 

Mostly local governments archive engineering survey data, for cadastral survey Estonia 

has Land Board’s Cadaster.  

In Estonia geodetic survey data is archived by local governments. They are obligated to do 

that by Estonian laws. The questionnaires answered showed that geodesist do not believe 

that local governments want to archive geodetic survey data.  

The work showed that many surveyors do not believe that the local authorities are 

interested in geodetic data collection. Surveyors thought that current survey archive system 
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is not working properly. Only 46% of the respondents felt that local governments want to 

archive survey data. Surveyors also have problems requesting data form municipalities. 

88% of respondents said that municipalities do not have a person who would manage 

survey data and be responsible for organizing it. 83% of the surveyors felt that 

municipalities are not engaged in archiving survey data made in their own administrative 

districts.  

10% of local government respondents admitted that despite the laws they do not archive 

geodetic survey data. This means that although they have a responsibility they decide not 

to execute them.  

According to surveyors municipalities do not have officials who would manage survey 

data archiving. Government responses revealed the fact that in most cases survey data is 

archived by different officials. In 10 municipalities this work is made by land managers. In 

9 municipalities geodetic survey data is archived by construction advisor or land advisor. 

Geographic information specialist is archiving survey data in 6 municipalities. The most 

surprising is that 11 municipalities acknowledged that at least 2 different officials are 

responsible for archiving survey data.  

Surveyors were asked to name pros and cons about local government’s digital geodetic 

survey archives. The main advantages of the digital archives were the availability of survey 

data, the fact that it is digital and systemized and lastly everyone can have a look of the 

survey data themselves. On the negative side surveyors said that different local 

governments require various things. They also pointed out that the existence of old 

drawings is disturbing and some archives have no access for surveyors.  

Both surveyors as well as local governments were asked whether Estonia should have 

national geodetic survey data archive. 92% of respondents among surveyors stated that it 

would be necessary, the remaining respondents felt that this would not make sense. 80% of 

respondents among local authorities thought like most of surveyors. Both respondent 

groups justified their answer with the need for a common archive system. It was pointed 

out that nationwide geodetic survey archive would make cooperation between different 

parties better.  

On the other hand, it was brought out that nationwide archiving system would not be the 

best solution. It was proposed that in order to better serve all parties, archiving should be 

done on county basis. If this would be the case, it is crucial that all survey archives would 
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have same requirements. In the authors’ opinion this would be the best solution. Every 

major municipality center is currently collecting, processing and archiving survey data 

anyway. If survey data collecting and archiving would be county-based they should 

upgrade already developed systems in order to save money and time, instead of setting up 

new archive system.  

County based survey archives would be a good solution, because smaller local 

governments are not able to collect, process and archive survey data. They lack the 

financial resources, specialist as well as survey data.  
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