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2011.  AASTA SÜGISEL ON 
AADRESSIANDMETE SÜSTEEMIS:

ads.maaamet.ee

Käsiraamat on valminud Euroopa Liidu struk-
tuurifondide programmi „Infoühiskonna teadlik-
kuse tõstmine” raames Maa-ameti ja Riigi Info-
süsteemi Ameti tellimusel.

KÕIK EESTI 
AADRESSIDEST

900 000  HOONET
520 000  KORTERIT
610 000  KATASTRIÜKSUST
15   MAAKONDA
226   OMAVALITSUST
   (omavalitsuslikud linnad ja vallad)
4640    ASUSTUSÜKSUST (külad, alevikud, 
   alevid, vallasisesed linnad)
14   LINNAOSA
40 000  KOHANIMEOBJEKTI, NEIST:
15 000  LIIKLUSPINDA (tänavad, puiesteed)
760   VÄIKEKOHTA (endised aiandus-
   ühistud, suvilaühistud jt.)

LOE AADRESSIANDMETE
KÄSIRAAMATUST:

Mis on vahet koha-aadressil ja aadressi-
kohal?

Kuidas kõige paremini tagada, et 
määratud aadress aitaks kohta üles 
leida?

Kuidas ma saaksin oma aadressi muuta?

Miks peab koha-aadresse korrastama?

Kuidas määrata aadressid mitmele 
elamule, mis asuvad ühel maaüksusel?

Milline adresseerimise viis valida?

MAA-AMET
Mustamäe tee 51 10621 Tallinn

Tel +372 665 0600
Faks +372 665 0604
maaamet@maaamet.ee
www.maaamet.ee

KONTAKT:



ads.maaamet.ee

Käsiraamatu värskeim, pidevalt 
täiendatav versioon on alati kätte-
saadav Maa-ameti kodulehel:

ads.maaamet.eeads.maaamet.eeads.maaamet.ee

VEEBILEHELT
ADS.MAAAMET.EE LEIATE:

aadressiandmete käsiraamatu 
peatükkide lõikes;

enim vaatamiskordi kogunud ja viimati 
vaadatud artiklid;

viimati tehtud uuendused ja paran-
dused;

Maainfo teenuse ja kõik 
ülejäänud Maa-ameti avalikud kaardi-
rakendused;

aadressiandmete süsteemi avaliku 
teenuse rakenduse.

AADRESSIANDMETE KÄSI-
RAAMATUST SAAVAD OMA 
TEGEVUSES OLULIST TEAVET:

kohalike omavalitsuste ametnikud, kes 
tegelevad kohanimede ja koha-
aadresside määramisega;

andmekogude, registrite ja info-
süsteemide haldajad ja registrikannete 
tegijad;

erasektori infosüsteemide haldajad, 
erinevaid taristu teenuseid pakkuvate 
ettevõtete töötajad;

haridusasutused;

statistikaameti, päästeameti, politsei- ja 
kiirabitöötajad;

kinnisvaraspetsialistid;

vastava tarkvara arendajad.

Aadressiandmete käsiraamatusse on koonda-
tud suur hulk teavet, mis annab kohanimede ja 
aadressiandmetega igapäevatöös kokkupuu-
tuvatele ja muidu asjast huvitatud inimestele 
Eesti aadressiandmetest hea ülevaate. ads.maaamet.ee

Hästi määratud 
koha-aadress 
viib kohale! Saadaval ka PDF-vormingus

ja e-raamatuna.

raamistik aadressiobjektide (nt hooned, 
korterid, maaüksused) ja koha-
aadresside ühtseks määratlemiseks ning 
aadressiandmete töötlemise korral-
damiseks;

ruumiandmete süsteemi alustala, mis 
kindlustab andmekogude sujuva 
toimimise.

AADRESSIANDMETE SÜSTEEM 
(ADS) ON:

Aadressiandmete valdkond on mahukas ning 
tekitab rohkesti küsimusi kõigil, kes sellega tihe-
damalt kokku puutuvad. Maa-ameti koostatud 
aadressiandmete käsiraamat pakubki neile küsi-
mustele vastuseid.


