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Millest jutt?
https://www.ria.ee/public/RIHA/RIHA_kooskolasta

mine/MA_menetluskord_RIHAs.pdf

https://www.ria.ee/public/RIHA/RIHA_kooskolastamine/MA_menetluskord_RIHAs.pdf


Kättesaadav RIA kodulehel:
https://www.ria.ee/ee/kooskolastamine.html

https://www.ria.ee/ee/kooskolastamine.html


Ruumiandmed on andmed, 
…mis on seotud konkreetse asukoha või 

geograafilise alaga 
Näiteks: 
• koha-aadressid - sh. isiku või sündmuse 

asukoha aadressid; 

• kohanimed;
• hoone, tee, maa-ala vm. piir - kujutis 

kaardil.



Maa-amet kooskõlastab 
andmekogu enne selle:
• asutamist; 
• kasutusele võtmist; 
• andmekoosseisu muutmist; 
• lõpetamist (sh andmekogu jagunemisel, 

andmekogude ühendamisel). 



Kooskõlastusmenetlus võib 
lõppeda järgmiselt:
• kooskõlastamine;
• kooskõlastamine märkustega või tingimuslikult;
• mittekooskõlastamine; 
• läbi vaatamata jätmine seoses kooskõlastaja

pädevusse mittekuulumisega.



Kooskõlastuse käigus teeb 
Maa-amet kindlaks, kas 
… töödeldakse ruumiandmeid (sh aadressiandmeid 

või kohanimesid).
Kui seda ei tehta, katkestatakse menetlus ja 

tehakse läbivaatamata jätmise otsus.
Kui töödeldakse ruumiandmeid, siis kontrollitakse 

nõuete täitmist. (nt ADS-iga liidestus)



Kinnituskiri
Kui nõuded ei ole täidetud, kuid nõuete täitmise 

tingimused on dokumenteeritud (fikseeritakse 
tähtaeg, sisuline kirjeldus, rahastusallikas).

Kinnituskiri ei garanteeri kooskõlastust, kuid võib 
olla abiks. 

Eeldus, et asutus on usaldusväärne – st on varem 
oma lubadused täitnud.



Koostöö
Soovitame kõigil andmekogudel juba 

arendustööde planeerimisel, projekteerimise ja 
tehnilise analüüsimisel pidada nõu Maa-
ametiga ADS-i liidestumise küsimustes.



Alusdokumentide ja 
üldandmete kontroll
Võrreldakse andmete koosseisu (põhimääruses ja 

RIHA-s).
Andmeobjekte tuleb kirjeldada arusaadavalt.
Andmeobjekti nimetus peab olema põhimäärusega 

kooskõlas või lisatud selgitus kommentaari 
lahtrisse. 



Põhiandeteks määramine
Andeobjektidele peab olema lisatud info, millised 

andmed on põhiandmed (st neid luuakse 
kõnealuses süsteemis), millised on tehnilised 
andmeväljad ning millised andmed küsitakse 
teistest infosüsteemidest. 

NB! Aadressiandmed on ADS-i põhiandmed! 
Seega ei saa neid määrata põhiandmeteks 
teistes andmekogudes.



Aadressiandmete 
töötlemine
Aadressiandmete töötlemisel aadressiandmete 

süsteemi kasutamine (st liidestumine ADS-iga) 
on teabevaldajale kohustuslik ning seda ka juhul, 
kui tegemist ei ole riigi infosüsteemi kuuluva 
andmekoguga. (Ruumiandmete seaduse § 59)



ADS-iga liidestumine (ADS-i
määruse § 4 lg 4):

• Andmekogus kasutuses olevad koha-aadressid 
viiakse vastavusse ADS-i struktuurielementidega.

• Seostatakse oma andmekogu koha-aadressid 
ADS-i infosüsteemi identifikaatoriga.

• Tagatakse seoste ajakohastamise ADS-iga nt X-
tee teenuste kaudu.

(Nt arhiveeritud andmete seoste ajakohastamine ei 
ole vajalik.)



ADS-i teenused
Maa-amet pakub liidestumiseks järgmisi teenuseid:
• In-ADS –
integreeritav aadressiotsing

• Geokodeerija 
ja normaliseerija

• X-tee teenused (andmete normaliseerimiseks ja 
uuendamiseks)

Hea meelega abistame liidestujaid andmete 
seostamisel.

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/In-ADS-p504.html
http://inaadress.maaamet.ee/geocoder/bulk;jsessionid=88427F5244043561308ED09B569D6932BE8730D7C581F56C
http://inaadress.maaamet.ee/geocoder/bulk;jsessionid=88427F5244043561308ED09B569D6932BE8730D7C581F56C
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/X-tee-teenused/Aadressiandmete-susteemi-X-tee-teenused/Valminud-on-ADS-i-X-tee-V6-teenused-p559.html


ADS-i kontrollküsimused
• Kas andmekogu on liidestunud ADS-iga otse või 

kaudselt? (mille kaudu, milline on peavõti)
• Milliste ADS-i andmetega salvestatakse seos?
• Millised ADS-i andmed veel salvestatakse?
• Ajakohasuse vajadus, uuendamise regulaarsus, 

milliste teenuste kaudu, kirjeldus. 
• Kas säilitatakse aadresside ajalugu? Kuidas? 



ADS-i kontrollküsimused jätk
• Kas andmekogu edastab aadressiandmeid oma 

teenuste (sh avalike rakenduste jms) kaudu 
teistele osapooltele? Millistele?

• Aadresside töötlemise eesmärk. 
NB! Kui erinevate andmeväljade korral on 
aadressiandmete töötlus ja  liidestus erinevalt 
lahendatud, siis kontrollküsimuste vastused on 
vajalikud iga andmevälja kohta eraldi. (näiteks 
tegevuskoht, kontaktaadress, juriidilise isiku aadress, füüsilise isiku 
elukoht, ürituse toimumiskoht jne) 



ADS-i dokementatsioon
• ADS-i tehniline kirjeldusdokument: ADS 

spetsifikatsioon.

• ADS-ga liidestumise juhend ADS liidestumise juhend ja 
juhendi lisa - seosmudelid ADS liidestumise 
seosmudelid

Kogume peatselt liidestujate korduma kippuvatele 
küsimused ja vastused Maa-ameti Geoportaali.

Soovitus: Aadressiandmete käsiraamat - siia on 
koondatud suur hulk aadressiandmete ja kohanimede 
valdkonna teavet (mõisted, näited, selgitused - sh kõik 
allolevatel viidetel avatavad juhised).

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Aadressiandmed/Taiendavad-materjalid-p138.html
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADS_spetsifikatsioon.pdf?t=20180214134620
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADS-ga_liidestumise_juhend.pdf?t=20171229090303
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/aadress/ADS_liidestumise_seosmudelid.pdf?t=20150611163834
http://ads.maaamet.ee/


Aitäh!

Mall Kivisalu
Maa-amet
Aadressiandmete osakond
juhataja
Mall.Kivisalu@maaamet.ee
6750852
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