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Eesti topograafia andmekogu (ETAK) 

Riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu 5.12.2013 
 
Alusdokumendid: 
     lidarandmed, aeropildid ja 
ortofotod 
     mõõdistusandmed sh 
teostusjoonised 
     andmevahetuse teel laekunud 
andmed 
 
Topoandmed: 
    vektorkujul topograafilised andmed 
 
Kaardid: 
  erinevad aluskaardid sh Eesti põhikaart 



ETAKi juriidika 
Ruumiandmete seadus 
Eesti topograafia andmekogu asutamine ja 
andmekogu pidamise põhimäärus 
Topograafiliste andmete hõive kord ja 
üldist tähtsust omavad topograafilised 
nähtused 

Eesti topograafia andmekogu andmete 
kasutusse andmise ja teenuste osutamise 
kord 
Topograafilistele kaartidele kantavate 
andmete koosseis, topograafiliste kaartide 
nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja 
kartograafiliste tööde teostamise korraldus 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016012
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/131032015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001
https://www.riigiteataja.ee/akt/106122013001


Tänu KIK-i abiga soetatud uuele aerokaamerale 

Leica ADS100 kaetakse kahe aastaga kogu Eesti territoorium 
uute, 25 cm resolutsiooniga piltidega. Varem kulus riigi 
täielikuks aeropildistamiseks neli aastat. 



Aeropildid 
Pildistatakse aprillist septembrini, XGISi 
jõuavad veebruaris või märtsis 

Metsanduslikud ortofotod on avaandmed 

Pildistamise aja informatsioon on 
metaandmetes XGISis, planeeritavad 
lennualad leiate geoportaalist. 

ETAKi pidajal on juurdepääs 
 Maa-ameti sisemisele  
teenusele, kuhu esialgsed  
pildid jõuavad paari päevaga. 
 









ETAK - ruumiandmete allikas 
 
Varustab ruumiandmetega teisi riigi 
andmekogusid: 
 
•Aadressiandmete infosüsteem – ehitised, teed 
 
•Teeregister – teed 
 
•Keskkonnaregister – seisu ja vooluveekogud 
 
•Kohanimeregister – teed, veekogud jne 
 
•Maaparandussüsteemide register - veekogud 
 
•Maakataster, KPO IS – veekogud, kõlvikud 
 



Ehitised 

Ehitised  on seotud 
Aadressandmete 
infosüsteemiga ja 
läbi ADS ka 
Ehitisregistriga. 

Andmed uuenevad 
kiirendatud korras 
ca 4 aastase 
tsükliga. 

Eristatakse elu või 
ühiskondlik hoone, kõrval või 
tootmishoone, vundament, vare, 
katusealune, kasvuhoone, muu 
rajatis, maa-alune hoone. 





Veekogud, kaldajoon 

ETAK kui ruumikuju 
hoidja ja uuendaja 

Seostatud 
Keskkonnaregistriga, 
Kohanimeregistriga 

Kitsenduste arvutamise 
lähtejoon 

Halduspiiride 
lähteandmestik  

Rannajoone eristaatus: 
uuendatud 2012 
pildistuse alusel, 
järgmine uuendus 2020. 
aastal 





Teed 

Andmevahetus: 

Teeregister,  
Kohanimeregister 

Nii ristmikevahelised 
lõigud kui ka 
tervikteed 

Tüübid: riigimaanteed 
(põhi-, tugi-, 
kõrval-, ramp, muu), 
tänavad, muud teed, 
kergliiklusteed, 
rajad 

Uus teeregister vabastab 
ETAKi tervikteedest 
ja teeb teede 
ruumikujudest 
avaandmed 1.06.2017 





Kõlvikud 

Moodustavad koos veekogudega 
lausalise katte. 

Kõige subjektiivsem kiht  - 
eriarvamused. 

Lisarahastusega uuendatud 
ennaktempos, loodetavasti 
ka edaspidi 

Alternatiiviks  LIDAR 
andmete töötlustulemid 

Maakataster vrs paberkaart 

 



Ootame uut LIDARIT 
 
Kõrgusandmed sh  
taimkatte kõrgusmudel 
XGISis ja  
WMS- teenuses 





Ruumiandmete osakond 

Hollandi  ja Euroopa eeskuju 

Protsesside kaardistamine -  LEAN ja 
kaizen 

generaliseerimise automatiseerimine, 

 andmete uuendamise  tarbija konteksti 
asetamine, 

Ahela lühendamine, optimeerimine 

Usalduse teke, silotornide vältimine 

 



Aitäh! 
Lea Pauts 
Lea.pauts@maaamet.ee 


