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Näited riigi teenusetest, milles välja arendatud prototüüpi oleks 
võimalik kasutada:

 Hüdroloogiline operatiivseire

 Riiklikud planeeringud

 Kalastiku seire

 Elupaikade/Metsaseire



1. Hüdroloogiline operatiivseire

 Üleujutuste ruumilise operatiivinfo pakkumine Riigi Ilmateenistuse kodulehel koos 
jaamades teostavate paikmõõdistustega.

 https://qgiscloud.com/ItiMari/Ujutusalad/

EstHub-l/ametkonna 
serveril töötab 

operatiivselt üleujutuste 
kaardistamise tööprotsess

Värsked andmed 
kuvatakse igapäevaselt 

veebikaardile koos 
paikvaatluse andmetega

Tulem: Kättesaadav on avalik info üle-ujutatud alade kohta

Võimalik teenuse 
ülesehitus

https://qgiscloud.com/ItiMari/Ujutusalad/


2. Riiklikud jt. planeeringud

Näide: Veega kaetud perioodi 
kestvus (%) ajavahemikul 
01.06.2019-01.06.2020

 Erinevad planeeringud vajavad infot korduvalt esineva suurvee/üleujutuste piiri määramiseks.

 Satelliitandmetelt saab statistilisest hinnata korduva suurvee ulatust ja sagedust ning selle põhjal 
määrata korduva suurvee  piir nii mererannikul kui siseveekogudel. 



Üleujutuse/korduva suurvee piiri
hindamine siseveekogudel

• Digitaalne kõrgusmudel ei
näita alati piirkonda kuhu vesi
looduses koguneb/seisma
jääb.

• Satelliitinfolt on võimalik
statistiliselt hinnata korduvalt
veega kaetud alad.

Tulem: Korduva suurvee piir erinevates planeeringutes on usaldusväärselt 
hinnatud.

EstHub-l/ametkonna serveril 
töötab operatiivselt 

üleujutuste kaardistamise 
tööprotsess

arhiveeritud andmekogu
üleujutuste kaaridest
(ametkonna serveril)

Tellimuse korral teeb 
hüdroloog/analüütik päringu 

andmebaasi ja koostab 
statistilise kaardi vastavalt 
piirkonnale/ajaperioodile

Võimalik teenuse 
ülesehitus



EstHub-l/ametkonna serveril 
töötab operatiivselt 

üleujutuste kaardistamise 
tööprotsess

arhiveeritud andmekogu
üleujutuste kaaridest
(ametkonna serveril)

Tellimuse korral teeb 
hüdroloog/analüütik päringu 

andmebaasi ja koostab 
statistilise kaardi vastavalt 
piirkonnale/ajaperioodile

Võimalik teenuse 
ülesehitus

Tulem: Täieneb kalade kudemisefektiivsuse hinnang.

3. Kalastiku seire
• Varasemad uurimustööd on kinnitanud, et kudemise efektiivsus sõltub nii üleujutuse 

ulatusest kui kestvusest kudealadel. 
• Perioodiliselt koondatud andmed üleujutuse ulatuse ja kestvuse kohta kudemise 

piirkondades saaksid anda täienduse kalastiku seiresse, mis on aluseks kalade 
püügikvootide määramisel

20192020
Näide: Üleujutuse ulatus ja kestvus
kalade kudealal Hiiumaal- Kassari 
piirkonnas (märts- aprill). 



4. Üleujutuste statistika metsade/elupaikade seires

• Soojade talvedega on sagenenud üleujutused sügis-talvisel perioodil metsade all

• Kogutud üleujutuste ruumiandmebaasist saab koostada statistilise ülevaate üleujutustest 
metsade all

Näide talv 2019/2020=> pikaajalised ujutused metsade all 07.11.2019- 07.03 2020 
(kokku ca 65 satelliitpilti)

Võimalik teenuse 
ülesehitus

EstHub-l/ametkonna serveril 
töötab operatiivselt üleujutuste 

kaardistamise tööprotsess

arhiveeritud andmekogu
üleujutuste kaaridest
(amerkonna serveril)

Tellimuse korral teeb 
hüdroloog/analüütik päringu 

andmebaasi ja koostab 
statistilise kaardi vastavalt 
piirkonnale/ajaperioodile

Tulem: Täieneb metsade/elupaikade seireinfo.



 Need neli näidet ei ole kindlasti ainukesed 
üleujutuste prototüübi võimalikud 
kasutusalad.

AITÄH KUULAMAST

Küsimuste/ettepanekute korral võib alati 
pöörduda: liis.sipelgas@taltech.ee


