


Geoinfosüsteemi põhise register-

menetluskeskkonna 

väljaarendamine ehk „VAAL“ 



PROJEKTI TAUST

Viimsi asus välja töötama geoinfol baseeruvat 
register-menetluskeskkonda, mis liidestatakse
erinevate riiklike süsteemidega (EL rahastatav 
projekt, eelarve 0,5 milj eurot, rahastaja RIA)

Eesmärk luua Viimsi näitel ühtne omavalitsuse 
GIS-süsteem, kuhu on koondatud taristu andmed, 
taotlused, menetlused, erinevad rakendused ja 
ühendused registritega

Keskkond saab nutiseadme kui arvuti versiooni



PAREM ja 
KIIREM teenus

Et taristut hallata, teenuseid pakkuda, ülevaadet 
omada, andmeid töödelda ja analüüsida, on vajalik 
keskset süsteemi, kuhu saaks kõik info ja protsessid 
koondada

Projekti eesmärk on parandada avalike teenuste 
kättesaadavust ja vähendada ametnike koormust, 
tagada infole ja teenustele 24/7 ligipääs

Erinevad kaardikihid ja kogutav info võimaldab teha 
analüüse, aruandeid ja päringuid

Seeläbi saab vald teha läbimõeldud otsuseid



Liidestus

Arendatav süsteem liidestatakse
riikliku kaarditeenusega 
(maakorraldus, kitsendused jm 
info), ehitisregistriga, 
teederegistriga ja samuti hakkab 
süsteem võimaldama edastada 
kohaliku omavalitsuse taristu 
kohta avaandmeid.

Lisaks lisatakse tänavavaade, 
KOV üldplaneering, 
teemaplaneeringud (hiljem 
liidestus riikliku planeeringute 
süsteemiga detailplaneeringute 
osas)



FOOKUS

Loodavas süsteemis on fookuses 
sademeveetaristu, teedevõrk (sh liiklus), 
teevalgustus ja planeeringud.

Süsteem koosneb registritest, taotluste 
moodulist, töökäskude osast.

Eraldi tööna arendatakse süsteemi 
koosseisu sademevee juhtimissüsteemi 
moodulit.

Süsteem saab olema  avatud lähtekoodiga, 
mis pannakse hiljem üles veebilehele ja 
seda saavad kõik soovi korral kasutada.

Kõik kohalikud omavalitsused saavad soovi 
korral KOV-GIS süsteemi kasutusele võtta.



ÜLDINE STRUKTUUR

Töölaud – süsteemi kasutajad ja nende süsteemi sisenemine

Taotlused – kliendi  taotluste esitamine (TT, PT, DP)

Menetlus – KOV kasutaja poolt taotluste läbivaatamine ja 

menetlemine

Töökäsud – töökäskude loomine, täitmine ja töö vastuvõtmine

Register – taristuobjektide (teed, liiklus, transport, valgustus, 

kraavid, torud jm) ja nendega seotud klassifikaatorite haldus

Aruanded ja päringud – eeldefineeritud väljundid ja graafikud

Geoinfo ja kaart – geoandmete loomine, muutmine, 

visualiseerimine ja publitseerimine

Moodulid – sademevee juhtimissüsteem (eraldi arendus) ja 

geoinfo mooduli liidestamine

Administreerimine – kasutajate haldus, süsteemi häälestused

Üldised – toetav funktsionaalsus ning süsteemsed taustategevused



12 kuud veel minna…
Taristu ja ruumiandmete keskne haldamine ja 
avalikustamine.

Mugavad, lihtsad ja arusaadavad georefereeritud
andmete pärimise võimalused, visualiseerimine 
kaardikihtidena ning levitamine WFS ja WMS teenuste 
vahendusel.



TULEVIKU MÕTTED 
ehk VAAL 2.0

Veoload

Raieload 

Kaasamine

Kaevetööload

Reklaamiload

Maakorraldustööd

Hooldustööde korraldamine

Seire ja kontroll, automaatne analüütika

















ANDMEKORJE ja 
uued andmed

Üks suuremahuline töö on andmete koondamine ja 
loomine, millega tegeleme jooksvalt terve 2021 
aasta 

Vanu andmeid on paljudes eri vormingutes

VAAL saab esmaste andmetena vähemalt kogu 
Haabneeme aleviku andmed (kui olemas on, siis ka 
terve valla andmed vastavas valdkonnas)



AJAKAVA ja 
edasised tegevused

VAAL saab testimisvalmis 2021 lõpuks

2022 alguses jätkuvad testimised ja süsteemi 
seadistused ja vajadusel täiendavad arendused, 
mis ilmuvad välja kasutuse käigus

2022 mais saab VAAL ametlikult kasutusse

2022 suvel toimuvad koolitused kasutajatele

Edasi järgneb 5 aastat majutus- ja 
hooldusteenust ja pidev arendustöö



ALAR MIK

Viimsi Vallavalitsus  |  ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

tel (+372) 602 8827 | alar.mik@viimsivv.ee 

www.viimsi.ee

VAAL – Valla Avalike Andmete Lahendus


