
Avatud linn

Ave Kargaja  



Avatud olek

• Tallinnal on olemas Vaba Waldorfkool, Avatud Kool ning Vabalava

• Pea igakuiselt avatakse Tallinnas mõni suur ehitusobjekt

• 2015 avas Tallinn oma andmed avaandmete lehel

• 2016 toimus Tallinna Vanalinna päevade avakontsert „Avatud linn“

• 2017 moodustati ajutine komisjon „Tallinna avamine merele“ elluviimiseks

• 2018 valmis „AvaLinn“ äpp linnaruumi muudatuste tutvustamiseks

• 2018 said ka avalikuks Tallinna ruumiandmed läbi Tallinna geoportaali
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Tallinna planeeringute register

http://tpr.tallinn.ee
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http://tpr.tallinn.ee/


Tuleviku Tallinna linnaruum

https://www.tallinn.ee/est/Tuleviku-Tallinna-linnaruum

• Peatänav

• Reidi tee

• Tammsaare park

• Linnahall

• Haabersti ristmik
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https://www.tallinn.ee/est/Tuleviku-Tallinna-linnaruum


Tallinna linnaruumi koosplaneerimine

https://tallinn.ee/avalinn/

• Skoone Balti jaama ala

• Vana Kalamaja tänav

• Süsta park
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https://tallinn.ee/avalinn/


AvaLinn äpp
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AvaLinn tulemus heatmapina

Süsta pargi uus nägu
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AvaLinn tulemus storymapsis

Uuenev linnaruum 

Põhja-Tallinnas

http://arcg.is/CCnfD
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http://arcg.is/CCnfD


AvaLinn äpi statistika
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Kaardipõhine ideekorje

Põhja-Tallinna üldplaneeringu avalik ruum             

Linnaianduse asukohad ja tegijad 
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Kaardipõhine andmekorje

https://gis.tallinn.ee/andmekorje/ Tallinna rattateede murekorjekaart
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https://gis.tallinn.ee/andmekorje/


Tallinna avaandmed

http://avaandmed.tallinn.ee/
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http://avaandmed.tallinn.ee/


Tallinna geoportaal

MIKS

• andmete teke korrapärane, 

laiaulatuslik, kvaliteet hea

• andmeid vajatakse 

(planeeringud, analüüsid, 

teenused) 

• andmete jagamine (sh 

lepingud) keerukas
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KELLELE

• ametnikud ise

• (üli)õpilased, 

õpetajad

• arhitektid, planeerijad

• ruumianalüütikud

• teenuste pakkujad

• andmevahetajad

KUIDAS

• ajurünnakud – mis

• analüüs – mida 

kuidas 

• visioon – kuidas 

mida kellele

• teostus – vers1, 

vers2



Tallinna geoportaal

PÕHIMÕTTED

• avada andmed, millel kvaliteet (aluskaart jt)

• koondada kaarditeemad Tallinnas (andmed, teenused, rakendused)

• uuendada järjepidevalt (uued andmestikud, uuenevad andmed)

• küsida tagasisidet (andmekasutuse näited, kasutuskogemus)

• tagada mobiilivaate sõbralikkus, kasutusmugavus läbi lihtsuse
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Tallinna geoportaal

TULEVIK

• näidata välja, kus andmed asuvad ehk luua kaart

• koondada Tallinnas tekkivad ruumiandmed kaardile

• võimaldada kaardilt andmeid maha laadida

• loobuda Tallinna veebikaardist

• luua interaktiivsete kaartide kogu
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Tallinna geoportaal
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https://www.tallinn.ee/geoportaal/

https://www.tallinn.ee/est/geoportaal/


Rakendused

17



Kaardid

18



Andmed
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Näited
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Statistika (aprill-aug 2018)
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Statistika (aprill-aug 2018)
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aluskaart

gdb 28.06.2018 260 MB 14

gdb 07.06.2018 260 MB 33

gdb 20.04.2018 232 MB 52

gdb 20.10.2017 246 MB 30

aluskaart

dwg 28.06.2018 135 MB 23

dwg 21.06.2018 135 MB 9

dwg 10.05.2018 105 MB 45

dwg 26.10.2017 132 MB 81

kuubikud dwg 29.06.2018 54 MB 23

dwg 26.10.2017 53 MB 112

kaardid

Tallinn kaart A3 69

parkimise seinakaart 36



Aitähh kuulamast, head GISpäeva 
ning mõtelgem avatult, ruumiliselt!
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Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Geoinformaatika ja kartograafia osakond

gis@tallinnlv.ee 
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