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Globaalsete megatrendide* mõju 

• Elanikkonna eluea pikenemine (Extreme longevity); 

• Nutikate masinate ja süsteemide kasutuselevõtmine 
(Rise of smart machines and systems); 

• Programmeeritav maailm (Computational world); 

• Uue meedia ökosüsteem (New media ecology); 

• Uut tüüpi organisatsioonid (Super-structured 
organisations); 

• Globaalselt seotud maailm (Globally connected world). 

 
* Tuleviku uuringute instituut Phoenix’i Ülikoolis 
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• Maa elanikkonna koormuse teenindamise võimekuse 
piiri saavutamine vt. ttp://www.theworldcounts.com/  

• Tsivilisatsioonide võitlus ( Samuel P. Huntingtoni, 1993 ) 

• Tootmis ja väärtuspakkumiste protsesside 
fundamentaalne muutumine 

• Riiklike struktuuride valitsemisega koos (asemel?) 
võrgustik organisatsioonide valitsemine? 

• Ebaproportsionaalsus tehnoloogiliste võimekuste kasvu 
ja vastutuse võtmise küpsuse kasvu vahel 

• KÕIK KEERUKUSE KASVU OHJAMIST VÕIMALDAV 
MUUTUB VÄLTIMATULT VAJALIKUKS 

http://www.theworldcounts.com/
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Milleks see jutt nendest 
trendidest? 

Ma olen GIS päevadel ja tükk aega 
pole ühtegi kaardi pilti olnud! 

 



Dateli filosoofia 

• Tõeline väärtuspakkumine ei saa olla 
tehnoloogia põhine. Õige väärtuspakkumine 
kestab ka vahendite muutumisel.  

• Väärtuse suunamisel spetsiifilisematele 
kogukondadele on mured sarnased ja üle 
maailmselt korduvad 

• Väärtuse pakkumist on võimalik pakendada 
kiirelt kasutusele võetavateks tööriistadeks 

• Empowering smart communities 

 



Mõned kogukonnad näidetena 

• Järelevalve 

• Ruumiandmete tootjad 

• Planeerijad ja projekteerijad 
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Väliinspektori vaade 



Kontroll ja korrastamine kaardil  



Kuva operatiivkaartil: operatsiooni 
toimumisest või ka ajalugu sellest 



Kohalikud kogukonnad liituvad 



Kus sünnivad uued vallad? 



Enne 



Pärast 



Projekteeriijad/planeerijad: GIS ja CAD 





Ruumikuju kantud kaardile 



ehitusgeodeetiliste tööde andmed 



Tulemused kaardil 



Tulemused kaardil 



Enne maailma vallutamist … 

• … mis on see, mis on olemas Eesti 
tehnoloogiafirma arendajatel ning mida pole 
suurel tootmishoone täiel pakistanlastel ? 

• Eesti IKT müütilise edu tagavad oleva firmad on 
enamasti muutnud/murdnud väärusahelaid 

• 10 aastat e-riigi hingamist on - meile endale 
märkamatult - andnud võime mõelda uutes 
väärtusahelates, mida kogu maailm veel ei taju 



Lähtepositsioon minekuks maailma  

• Tugevad tooted välja arendatud koduturul 

• Jätkuv tootearendus Eestis 

• Selgelt kõnetatavad kogukonnad 

• Valmisolek õppida teistest kultuuri ja 
äriruumidest 

• Valimisolek kiireks tarnimiseks: tarkvara 
pilveteenusena 



• … 



• … 



• … 



• … 



• … 



• … 



Väljas on põnev 

• Erinevad maailmad: 

– Katastri tähendus USA-s 

– Avalike andmete kategooriad 

– Arendus ja tööprotsesside erinevus 

• Suunatus väärtuse loomisele  

• Tihe konkurents eeldab teenuse kasutamisel 
VAU elamust – teine teeninduskultuur 



TÄNUD! 



• Mõtestamine – võime mõtestada ja väärtustada väljendatu sisulist 
tähendust;  

• Sotsiaalne intelligentsus – oskus tunnetada suhtlemisel inimeste vajadusi ja 
soove ning luua nendega usalduslik suhe;  

• Loovus ja kohanemine – oskus kiiresti reageerida ootamatule situatsioonile 
ja leida mittestandartseid lahendusi;  

• Kultuuride-vaheline kompetents – oskus edukalt toime tulla erinevates 
kultuurikeskkondades;  

• Programmeeriv mõtlemine – oskus teisendada suuri andmemahtusid 
abstraktseteks mõisteteks ja aru saada andmetepõhist (tõenduspõhisest) 
otsustamisest;  

• Uue meedia kirjaoskus – oskus kriitiliselt hinnata ja luua sotsiaalmeedias 
uut sisu ning kasutada seda veenvaks kommunikatsiooniks;  

• Transdistsiplinaarsus – oskus aru saada erinevate distsipliinide 
(ainevaldkondade) mõistetest;  

• Disain-mõtlemine – oskus tegevusi (töös vajalikke protsesse) 
eesmärgipäraselt (soovitud eesmärgi saavutamisele suunatult) kavandada;  

• Kognitiivne koormuse ohjamine –  oskus filtreerida andmeid tähtsuse järgi 
ja maksimeerida kognitiivset võimekust, kasutades erinevaid meetodeid; 

• Virtuaalne koostöö – oskus töötada tulemuslikult erinevates (ka 
virtuaalsetes) töörühmades, hoida inimesi pühendunud ja motiveeritud 
ning tekitada neis kollektiivi tunnet. 
 




