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Millest räägime... 

Mis on Geoarhiiv?  

- Põhifunktsionaalsus 

Kasutajad 

- Ligipääsu saamine 

- Õigused ja piirangud 

Rakenduse demo 

- Mõõdistustööde vastuvõtmine 

- Kaardiaken 

- Loogilised nähtusklassid (objektid) 
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Geoarhiiv on 

Tartu piirkonna digitaalne geoarhiiv 

- Tartu linn 

- Tartumaa vallad (Rõngu, Ülenurme, Tartu, Nõo, Luunja) 

geodeetilistel mõõdistustel baseeruvate kaartide ning 

muude ruumiandmete arhiveerimise, haldamise ja jaotamise 

keskkond 

- Geodeetilised alusplaanid 

- Teostusmõõdistused 

- Katastrimõõdistused, ehitusgeoloogia, andmekorrastus 
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Kasutajad 

KOV töötajad  

Maamõõdufirmade töötajad 
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Geoarhiivi põhifunktsionaalsus 

Geodeetiliste mõõdistustööde (geoalused, teostusjoonised) 

ja andmekorrastustööde menetlemine 

- Tööde algatamine, esitamine, vastuvõtmine, teavitused 

Mõõdistusfailide kontroll  

- MKM nõuded 

Mõõdistusfailist kaardikihtidele elementide laadimine 

- Kaardi „vahekihid“ 

Kaardiandmete korrigeerimine, loogiliste objektide haldus  

Mõõdistusdetailsuses kaardi avalikustamine 

- Kaardi „põhikiht“, mõõdistusfailide allalaadimine, väljavõte 

kaardist 
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Loogiliste nähtusklasside registrid 

Hooned (hoonete grupid, hooned) 

Teed (teede grupid, teed, teelõigud) 

Veekogud 

Geodeetilised põhivõrgupunktid, reeperid  
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Dünaamiline mudel 

„Loogilisi nähtusklasse peab saama vabalt juurde tekitada“ 

Klassikirjeldused andmebaasis:  

- Objektiklass 

- Objektiklassi atribuudid, andmetüübid 

- Atribuudi nähtavus: avalik/piiratud kasutajaring 

- Lubatud geomeetriad  

- Lubatud seosed objektiklasside vahel 

 

Objekti sisestus- ja vaatamisvormid genereeritakse 

vastavalt klassikirjeldusele  
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Kasutajate õigused 

Kasutajate registreerimine www.eesti.ee ‘s 

- Iga asutus haldab oma kasutajaid ise 

- Erinevad kasutajarollid (maamõõtja, KOV ametnik, vaataja, 

admin jne) 

Lisaks  Geoarhiivis maamõõduettevõttele tööde 

algatamiseks loa sisestamine KOV poolt 

Uute tööde algatamise limiidid 
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http://www.eesti.ee/


Andmetele ligipääsu piirangud 

Kõik kasutajad näevad tehtavate tööde üldandmeid ja 

registreeritud tööde kaardiandmeid 

Töö detailandmeid näeb ainult töö teostaja asutus ja tööga 

seotud KOV töötaja 

Andmebaasi väljavõtet kaardist ja mõõdistusfaile saab alla 

laadida ainult algatatud tööde piirides 

Piiratud ligipääsuga alad 

Loogilistel objektidel eraldi konfitavad õigused asutuste ja 

KOV lõikes (piiratud ligipääsuga atribuutide vaatamiseks) 
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Rakenduse põhiaken 
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Töö sisestusvorm 
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Kaardiaken vaatamisel (indekskaart) 
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Kaardiaken vaatamisel (põhibaasi kihid) 
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Kaardiaken muutmisel 
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Tööde olekumudel 

Uus 

Algatatud 

Esitatud 

Tagasi lükatud 

Registreerimise ootel 

Registreeritud 

Tühistatud 
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 stm Geomõõdistuse töö olekumudel

Algatatud

Uus

Esitatud

Registreeritud

Tühistatud

Tagasi lükatud

Registreerimise ootel

Kustutatud

Töö lõplik registreerimine

[töö tühistamine]

töö esitamine [parandused lisatud]

töö esmane salvestamine

[töö tühistamine]

töö vastuvõtmine KOVis [töö korrektne,

kõikidelt KOVidelt aktsept olemas)]

Töö tagasi lükkamine KOVis [töö pole korrektne,

tagasilükkamise taotlus rahuldatud]

töö tühistamine
[töö algatamine ei ole lubatud]

töö algatamine [algatamine lubatud] [tööala muutmise

taotluse rahuldamine]

[mõõdistuste laadimine töö andmetesse,

andmebaasi vahekihile]

töö tühistamine

töö esitamine

töö vastuvõtmine [osadelt

KOVidelt aktsept puudu]



Mõõdistusfailid 

Microstation DGN V7 ja V8 

Autodesk DWG 2010 ja varasemad versioonid 

 

Esitatavad failid peavad vastama MKM nõuetele: 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a 

määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12861144  
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MKM nõuetele vastavuses kontrollitakse 

elemendi geomeetria  (punkt, joon , pind) on seda tüüpi elemendile  

lubatud, 

geomeetria nimi on õige (tingmärk, joonestiil) 

kiht (kihi number ja /või kihi nimi) on õige, 

element jääb koordinaatsüsteemi  (st kas mahub Eesti alale),  

elemendid on õigete värvidega 

sama liiki elemendid sama nime ja pöördenurgaga ei kattu 

geomeetriad on korrektsed  

mõõdistusfail sisaldab mõõdistusala piiri 
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Tööala lukustamine 

Lukustatakse selleks, et samal ajal samas kohas ei saaks 

teha paralleelseid muudatusi 

Lukustatakse tööala  mõõdistusfaili vahekihile kandmise 

hetkel 

Lukust vabastatakse töö tagasilükkamisel, tühistamisel ja 

põhibaasi registreerimisel 
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Küsimused? 
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Aitähh! 
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