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MAA-AMETI SEOTUS 
MEREANDMETEGA

 Rannajoon
 Administratiivpiirid
 Kaardirakendustesse VTA-lt
 INSPIRE teenustesse VTA-lt
 Meres asuvad kitsendused: Maardlat, LKA jt objektid



MEREANDMETEGA TEGELEVAD 
PROJEKTID

 Baltic SCOPE
 Helcom-VASAB MSP töögrupid sh andmete töögrupp
 HELCOM HOLAS hinnang 2011-2015
 Merekatastrite loomise pilootprojekt
 Baltic Lines, SedGoF jne



MSP ANDMETE TÖÖGRUPP 

 Ülesanded:

 - rahvuslike kontaktpunktide nimekirja koostamine

 - alusandmete haldajate nimekirja koostamine

 - MSP koostamiseks vajalike piiriüleste andmete ja info 
väljaselgitamine ning kättesaadavuse ülevaade riikide kaupa

 - Soovitused MSP koostamiseks vajalike andmete/info kuju

 - miinimumnõuded planeeringuga toodetud andmetele

 - probleemid ja puudused andmetes

 - kaaluda olemasolevate Infrastruktuuride arendamine MSP 
sobivaks vs uue infra loomine 

 - juba käimasolevate Läänemere MSP projektide teadmiste ja 
kogemuste koondamine



MSP ANDMETE TÖÖGRUPI TÖÖ 
TULEMUSED 

 Kontaktpunkt – RM planeeringute osakond – Anni Konsap

 Andmete grupeerimine EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/89/EL, artikkel 8 toodu alusel

— vesiviljeluspiirkonnad; 

— kalapüügipiirkonnad; 

— nafta, gaasi ja muude energiaressursside, maavarade ja täitematerjalide uurimise, kasutamise ja kaevandamise ning 
taastuvenergia tootmise rajatised ja infrastruktuurid; 

— mereteed ja liiklusvood; 

— sõjaväeõppuste piirkonnad; 

— loodus- ja liikide kaitsealad ja kaitsealused piirkonnad; 

— toorme ammutamise alad; 

— teadusuuringud; 

— veealuste kaablite ja torujuhtmete trassid; 

— turism; 

— veealune kultuuripärand 

 Ülevaate table andmetest, nende haldajatest ja kättesaadavusest



PIIRIÜLESED ANDMED

 Vesiviljelus
 Kalastamine
 Tehniline infrastruktuur
 Meretransport 
 Sõjaväe harjutusväljakud
 Looduskaitsealad
 Maardlad ja mäeeraldised
 Teadusuuringud
 Kaablid ja torujuhtmed
 Turism ja rekreatsioon
 Kultuuripärand
 Muu (kaadamine, süvendamine, sadamad)
 Üldkasutatav ala
 Planeeringuala





MSP ANDMETE TÖÖGRUPI TÖÖ 
TULEMUSED 

 Soovitused MSP koostamiseks vajalike andmete/info kuju

 LIIGA PRETENSIOONIKAS ÜLESANNE
 Asutuste arv ümber Läänemere väga suur
 Andmete korrastatus väga erinev
 Mereandmete tarbijate paljusus
 Teised regulatsioonid ja andmete koondajad teevad ära suure 

töö

 Miinimumnõuded planeeringuga toodetud andmetele





MSP ANDMETE TÖÖGRUPI TÖÖ 
TULEMUSED 

 Probleemid
- Riigisektori tööjõu puudus andmetega tegelemisel;

- Andmed paberil, tabelites, tekstides – mitte Gis kujul;

- Terminoloogia ja metoodikate erinevused asutuste ja riikide vahel;

- Militaarinfo kättesaadavus;

- Kaablite omanikud ja kasutajad;

- Teadusandmete korrastatus ja planeerijate oskus neid kasutada

- Teadusasutuste GIS süsteemide integreeritus riiklike GIS süsteemidega

- Teadusandmete harmoniseerimineja järeltöötlus;

- Turismi andmed on regionaalsel tasemel kättesaadavad



HIIUMAA MEREPLANEERING

 Projektid – Hiiumaa mereplaneering

 - töös oleva planeeringu vektorkihid
 planeeringu kaardi koostamise alus
 kokku 90 andmekihti
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faili nimi geom objekte tärk sisu
sadam_kala_persp punkt 1tühi kalasadam
sadam_kaup_persp punkt 1tühi kaubasadam

sadam_vabat_merepääste_persp punkt 4tühi merepääste sadam
sadam_reisijad_persp punkt 1tühi reisisadam
sadam_persp punkt 1nimetus sadam
jäätee joon 2tühi jääteed

planeeritavad (väike)laevateed joon 165tühi laevateede koridorid

planeeritavate laevateede alad joon 11tühi laevateede koridorid

Eeliskasutusega_ala ala 1tühi
erinevad eeliskasutusega alad 
kokku liidetud

Hiiu_uued_proj_kaitsealad ala 2nimi, tyyp kaitsealad
ornitoloogide_ettepanek ala 1kirjeldus ohustatud liigi ala
ristna_lainesõidu_ala ala 1tühi lainsõit rekreatsioon
05m_ puhver_ merekaabel ala 14tühi merekaabli kaitsevöönd
Planeeringuala piir meres ala 1tühi plan välispiir meres
Planeeringuala ala 457tühi maismaa joon
Punavetikapüügi piirkond ala 1nimetus,kirjeldus punavetikad

Vesiviljelus ala 4nimetus, kirjeldus, nr vesiviljelus

Hiiu_tuulealad ala 6nr, nimetus, pindala tuulikuparkide alad, perspektiivsed
Uldkasutusega_ala ala 1tühi üldkasutusega ala koond



MEREANDMETE HALDAJAD EESTIS

 Elering AS
 Elering Gaas AS
 Telia Eesti AS
 Geoloogiakeskus
 Eesti Kaitsejõud ja Kaitseministeerium 
 Põllumajandusministeerium
 Keskkonnaministeerium, Merekoskkonna osakond 
 Maa-amet
 Veeteede Amet
 Muinsuskaitseamet 
 Tehnilise järelevalve amet
 TTÜ Meresüsteemide Instituut, Küberneetikainstituut 
 Tallinnaülikool, ökoloogiainstituut
 Tartu Ülikooli Mereinstituut, Ökoloogiainstituut
 Keskkonnainspektsioon
 Keskkonnaamet
 Keskkonnaregister
 Maavalitsused
 KOV-id



 Helcom andmebaasid – traditsiooniliselt detsentraliseeritud 
süsteemile üleminek

 INSPIRE teemavaldkonnad
 Haldav asutus?
 Rahalised vahendid?



KATTUVUS INSPIRE-GA



SAKSAMAA NÄIDE

 MDI-DE = Marine Data Infrastructure –Germany
 •Supra-institutional network for the integration of marine data from all 

relevant data sources

–Federal Institutions

–State Institutions

–Research Organizations
 •National marine and coastal information system

–Central geoportal

–Central metadata catalogue

–Local infrastructure nodes providing data and services
 •Project was funded by the German Ministry of Education and Research
 •Cooperation arrangement between the partners for permanent operation 







SAKSAMAA ARENDUSE SUUNAD

 Marine Data Infrastructure (MDI-DE)

•Service Oriented Architecture

•Decentralized network of data providing services 

•Data and Services documented with metadata 

•Focus on interoperability

•open standards (ISO, OGC).



HEA MEREANDMETE GIS SÜSTEEM

 Easy Access to spatial data

•Data could be used interdisciplinary

•The processes of providing data to different systems could be 
simplified

•Data remains with its originators

•Minimal alteration to existing data structures

•Datasets could be provided for multiple uses



Aitäh!

Maili Hirlak
Maili.Hirlak@maaamet.ee
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