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3D projekti eesmärgid

• Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus
• Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete registris 

(TAR)
• Väärtuslikud infoandmed vanalinna kohta
• Võimalus 2D-andmete visualiseerimiseks 3D-s 
• Väljund 3D-andmete visualiseerimiseks
• Meetodid 3D-andmete andmeuuenduseks
• Konverterid 3D-andmete andmevahetuseks ja TAR-is 

hoidmiseks



2D andmed
• Hooneid ~ 700
• Ehitisi  ~ 200
• Monumente ~ 55
• Valgusteid ~ 1500
• Puid ja põõsaid ~ 800
• Aedasi ja müüre ~ 2000

Pindala 

~121 ha

+ turismi info AB

Vanalinna 
muinsuskaitse ala



Projekti erinevad tulemid

1. Algandmed: tihe laserskaneeritud punktipilv + detailne 
ortofoto

2. Andmed tulemitena: 3D-mudelid (hooned, müürid, 
monumendid, tüüpsümbolmudelid, maapinnamudel)

3. Konverterid
4. Andmebaas meedia (panoraamfotod, nii ajaloolised kui 

tänapäevased fotod, videod, audiod, kirjeldused, 
ringkäigud) ja turismi infoga

5. Interneti-põhine 3D-rakendus



1. Algandmed:
laserskaneeritud andmestik ja pildimaterjal

Laserskaneerimine
• 2 meetodit – õhust (35 punkti ruutmeetrile) ja maapinnalt 

(1000 punkti ruutmeetrile)
• Erinevad objektid – maapind, hooned ja ehitised

Pildistamine
• Õhust – ortofoto pikseli suurusega 5 cm
• Maapinnalt – hoonete mudelite tekstuuri fotod



Andmete saamine
Õhust Maapinnalt

autoga statiiviga



Laserskaneeritud andmed



Laserskaneeritud andmed



Laserskaneeritud andmed



Tekstuuri pildid hoonete jaoks



Ortofoto



Ortofoto



3. Andmed: 3D mudelid

• Hooned – 3 detailsusklassi:
- I kl suure detailsusega (erinevused 15 cm)
- II kl keskmise detailsusega (erinevused 50 cm)
- III kl väikse detailsusega



3D-hoone detailid

I II III



3. Andmed: 3D mudelid

• Hooned – 3 detailsusklassi:
- I suure detailiga (erinevused 15 cm)
- II keskmise detailiga (erinevused 50 cm)
- III väikse detailiga
• Erinevad rajatised (müürid, aiad, trepid jt)
• Linna keskkonna väiksemad detailid (valgustid, puud-

põõsad, aiad, monumendid jt)
• Maapinna kõrgusmudel



3D hooned



3D tüüpsümbolmudelid



3D tüüpsümbolmudelid ja kunstiobjektid



Digitaalne kõrgusmudel



Digitaalne kõrgusmudel



3. Konverterid

Erinevad konverterid, et 3D mudelid saaks linna 
andmebaasi (TAR) ja tagasi



4. Andmebaasi uuendus:
multimeedia failid ja turismi info

Panoraamfotod (101)

Fotod nii ajaloolised (70) kui tänapäeva linnavaated (30)

Audio tuurid (9)

Audio klipid (10)

Videod (3)

Objektide kirjeldused (66)

Turisti info (uuenev andmebaas)



Meedia kiht – multimeedia failid 
andmebaasina (~200)



Multimeedia andmed

3 videot – näha ja kuulda

10 audio klippi

66 objekti kirjeldust



Multimeedia andmed

3 videot – näha ja kuulda

10 audio klippi – kuulda ja imestada

66 objekti kirjeldust



Multimeedia andmed

3 videot – näha ja kuulda

10 audio klippi – kuulda ja imestada

66 objekti kirjeldust – imestades lugeda



Fotod – ajaloolised

~1900



Fotod – ajaloolised

~1900



Fotod – ajaloolised ja tänapäevased koos

2009



Fotod – ajaloolised ja tänapäevased koos

2
0
1
0



Multimeedia andmed – temaatilised tuurid

9 ringkäiku – vanalinnaga 
võimalik tutvuda läbi erinevate teemade



Turismiinfo kiht – osa andmebaasist (~250)

Kasulik ja 
värske info 

turistile



Panoraamfotod
• Erinevad tüübid – silinder ja sfääriline
• Erinevad kohad – fotodega on kaetud kogu vanalinna ala
• Erinevad vaated – vaatamisväärsustest, hoonete 

interjööridest, ehitiste katustelt, tänavaated
• Erinevad navigeerimise võimalused – ikoonid, aluskaart, 

pildiriba
• Omaette liides 3D-rakenduses

• Praegu kasutatav aadressilt 360.tallinn.ee 



5. Rakendus

• Midagi enneolematult head (huvitapakkuv, lihtsalt ja 
kergelt kasutatav, hästi disainitud, viimane tehnoloogia) 

• Peasuunitlus - turism
• 3-keelsus (eesti, vene, inglise)
• 3D rakenduse kui panoraamfotode liides
• Andmete ja ala laienemise ning uuendamise võimalus
• Pilvemajutus



5. Rakendus 3D maailm

keelevalik

lingi genereerimine

valikmenüü

tegutsemisabi

2D kaart

navigeerimine





















Projekti vedajad

Linna seest:
• Tallinna Linnaplaneerimise Amet
• Tallinna Ettevõtlusamet
• Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Väljast
• Regio
• 3D Technologies R&D
• Webmedia
• EDS Systems
• Downtown
• Eesti Kaardikeskus



Projekti tulevik

Ootame avalikustamist, vastukaja.. ja siis alles edasi

Võimalused:
• Uuendada andmed
• Lisada andmeid
• Laiendada ala
• Arendada rakendust
• Konverteerida 3D andmeid
• Jagada 3D andmeid
• Kasutada linnaplaneerimisel



Tallinna vanalinn panoraamfotode vahendusel 
www.360.tallinn.ee !

Tänan!
Ave.Kargaja@tallinnlv.ee


