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Aadressiandmete käsiraamat-
kõik Eesti aadressidest



Ettekande sisu

• Mis see ADS on?

• Kuidas mõte tekkis?

• Raamat? – Kellele? Milleks?

• Kes tegi? Kes aitas?

• Mis valmis sai?

• Kust seda kätte saab?

Hästi määratud koha-aadress viib kohale!



Mis on ADS?

ADS on: 

• ruumiandmete infrastruktuuri põhikomponent, mis 
kindlustab andmekogude sujuva toimimise; 

• raamistik aadressiobjektide (nt hooned, korterid, 
maaüksused) ja koha-aadresside ühtseks 
määratlemiseks ning aadressiandmete töötlemise 
korraldamiseks.

• Täpsem info: http://geoportaal.maaamet.ee/



ADS-i 
haldussüsteem 2011



Andmed ADS-is

• 900 000 hoonet 

• 520 000 hooneosa (korterit ja muud adresseeritavat hooneosa) 

• 610 000 katastriüksust 

• 15 maakonda 

• 226 omavalitsust (omavalitsuslikud linnad ja vallad) 

• 4640 asustusüksust (külad, vallasisesed linnad, alevid, alevikud) 

• 14 linnaosa 

• 40 000 kohanimeobjekti, neist: 

– 15 000 liikluspinda (nt tänavad, puiesteed) 

– 760 väikekohta (nt endised aiandusühistud, suvilaühistud)

ADS andmed on tasuta kättesaadavad!



Uus ADS

• Alates 2012.a. peavad KOV-id ise hakkama 
sisestama aadresse ja nende muudatusi 
otse ADS-i süsteemi. 

• Selleks loome uue veebirakenduse – ADS 

menetlusrakendus KOV-idele

• Maa-ametile lisandub järelevalve funktsioon



ADS avalikud teenused
http://geoportaal.maaamet.ee/



Kuidas mõte tekkis?

• Aadressiandmete valdkond on mahukas ning 
tekitab rohkesti küsimusi kõigil, kes sellega 
tihedamalt kokku puutuvad. 

• Aadressiandmete osakonnas töötab 9 
inimest, kes igapäevaselt konsulteerivad nii 
omavalitsusi kui teisi teemast huvitatuid.

• Vajalik oli tekitada nii küsijatele kui ka 
vastajatele koht, kuhu koondada kõik 
valdkonda puudutavad seisukohad nõnda, 

et neid on lihtne ajakohastada.



Miks just veebiraamat?

• Paberraamatut ei saa muuta; 

• Aga informatsioon muutub ja „loksub paika“;

• Muutub ka seadusandlus – tulemas on uus 
ADS määrus;

• Pidevalt tekivad uued probleemistikud ja 
alamvaldkonnad; 

• Kui saabub stabiilsem olukord, on võimalik 
teha ka paberraamat. 



Raamat? 
– Kellele? Milleks?

• Kohalike omavalitsuste ametnikud;

• andmekogude, registrite ja infosüsteemide haldajad 
ja registrikannete tegijad;

• erasektori infosüsteemide haldajad,

• taristu teenuseid pakkuvate ettevõtete töötajad;

• haridusasutused;

• statistikaameti, päästeameti, politsei- ja 
kiirabitöötajad;

• kinnisvaraspetsialistid;

• vastava tarkvara arendajad;

• kõik teised huvilised



Kes tegi? Kes aitas?

• Käsiraamat on valminud Euroopa
Liidu struktuurifondide programmi 
„Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” 

raames Maa-ameti ja Riigi Infosüsteemi Ameti tellimusel.
• Koostajad on Maa-ameti Aadressiandmete osakonna 

töötajad. Veebilahendus ja keeletoimetus - Must OÜ.

• Abiks on olnud Eesti Keele Instituudi, Siseministeeriumi, 
Võru Instituudi, Maanteeameti, Veeteede Ameti, Majandus-
ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Raudtee, Eesti 
Posti jt asutuste töötajad. 

• Maa-amet tänab kõiki, kes on raamatu koostamisel 
abiks olnud! 



Mis valmis sai?

• 63 peatükki, umbes 180 lehekülge teksti;

• Valdkonna, kohanimede ja koha-aadresside ning 
kasutuses olevate mõistete üldine tutvustus;

• Kohanimede reeglite ja haldamise täpsem kirjeldus;

• Koha-aadresside reeglite ja haldamise täpsem 

kirjeldus;

• Levinumate vigade kirjeldused;

• Aadressiandmed riigi registrites;

• Juhiseid infosüsteemide arendajatele.



Kust seda kätte saab?

• Käsiraamatu uusim versioon on alati 
kättesaadav Maa-ameti kodulehel: 
ads.maaamet.ee

• Saadaval ka PDF-vormingus ja e-raamatuna.



TÄNAN 
TÄHELEPANU EEST!

Mall Kivisalu
mall.kivisalu@maaamet.ee
tel 6750852
juhataja kt
Aadressiandmete osakond
Maa-amet

Hästi määratud

koha-aadress viib kohale!


