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EOMAP täna

• Tehnoloogiaettevõte, mille põhifookuses on enda poolt 

toodetud tarkvaralahendused, tuntuim neist KOVGIS EVALD / 

MGIS EVALD

• Ruumiandmete tootmine ja korrastamine sh teede, 

välisvalgustuse ja liiklusmärkide inventariseerimine ning 

sisendandmed klientide lahendustesse

• Aga jätkuvalt tegeleme ka kõige klassikalise käega-

katsutavaga:  turismikaardid ja atlased, väli- ja seinakaardid, 

kalendrid, postkaardid, õppevahendid, erinevad trükised ja muu 

pudi-padi



Meie tarkvaraarenduste 

üldpõhimõtted – selge eristumine 

kõigist teistest

• Teeme vaid oma tooteid - me ei osale reeglina riigihangetel 

(erandiks on seni olnud Tallinn)

• Tegeleme vaid toodete, millele on olemas reaalne nõudlus, 

arendamisega ja näeme potentsiaali olla turuliider 

• Tootepõhine ärimudel – kliendi esimese uue tootega liitumise 

hinnal ei ole mitte mingit pistmist tegelike arenduskuludega 

• Me ei osale mitte mingites „abirahadega“ tarkvara tootmistes

• Me ei jaga kellegagi ega loovuta kellelegi enda autoriõigusi –

kõik tarkvara aluskomponendid baseeruvad vabavarale 

• Kõik tooted on suunatud klientide äriloogika toetamisele, mitte 

aeguvate, staatiliste kaardikihtide vorpimisele



Meie omavalitsuste kliendibaas



KOVGIS EVALD-i põhiomadusi 

• modulaarse ülesehitusega eestikeelne tarkvaralahendus, 

kõikide klientide lahendused jooksevad ühel ja samal 

tarkvarakoodil

• kasutatakse vabavaralist alustarkvara (PostgreSQL, Open 

Layers, MapServer) 

• kasutamiseks vajab veebibrauserit, puuduvad piirangud 

kasutajate arvule

• tarkvara kasutusõigused on viidud kuni objektipõhiste (sh veel 

objektisiseste tähtaegsete) kasutusõigusteni, hallatakse ka 

lepingute / tööde tähtaegasid kalendrivaates

• kasutajaliidese äärmuslik lihtsus – igaüks saab hakkama peale 

max 1-tunnist kasutajakoolitust 

• kasutame turvalist https:// protokolli, ID-kaardi ja mobiil-ID 

põhist autentimist, IT infrastruktuuris on koht turvaserveril ja X-

tee live päringutel 



KOVGIS EVALD-i põhiomadusi 

• meie jäätmekäitluse moodul ja jäätmejaama moodul on riigi 

ametlikud, RIA ja AI poolt kinnitatud, standardlahendused

• Oleme X-teel ametliku Andmeteenuse vahendaja staatuses 

• kasutame Telia pilveservereid – 30 pv järjest on kõigi päevade 

kohta olemas andmete täismahus koopiad

• logifailide säilitamine X-teega seotud moodulites 2 aastat – kes, 

kuna, mida ja milleks on vaadanud

• ID-de unikaalsus; erinevate osapoolte unikaalsete ID-de seoste 

loogika; infosüsteemidevaheline automaatne andmevahetus 

• reeglite ja normide järgimine: KOVGIS EVALD toetub õigusaktidele ja 

normidele (sh turvalised autentimisvahendid) ning ametlikele 

klassifikaatoritele. Reeglite puudumisel loome need ise (jäätmevaldkonnas 

on automaatse andmevahetuse protokollid, andmekoosseisud ja 

näidispõhimäärused loodud peamiselt meie eestvõttel)



KOVGIS EVALD-i tänased tooted

• Detailplaneeringute moodul

• Üldplaneeringute menetlemise moodul

• Avalikustamise töökeskkond
• Geoarhiivi moodul

• Munitsipaalmaade moodul

• Jäätmekäitluse moodul

• Teede moodul

• Jäätmejaama moodul

• Müügikohtade moodul

• Munitsipaalkinnisvara moodul

• hulk erinevas arendusstaadiumis teisi mooduleid



Detailplaneeringute moodul



Detailplaneeringute moodul



Detailplaneeringute moodul



Detailplaneeringute moodul



Üldplaneeringute menetlemise moodul



Avalikustamise töökeskkond



Avalikustamise keskkonna (sh ÜP 

kaasamise protsessi) funktsionaalsus

• Luuakse kaardipildiga seotud kinnise grupi või avalik sündmus koos 

põhiliste metaandmetega

• Seadistatakse sündmuse tingmärkide loetelu, tüübid ja kujundus, 

kasutajaliidese teavitustekstid ja muud juhendmaterjalid

• Seadistatakse sündmuse info menetlusloogika (sh info liikumise 

adressaadid) ja sündmuse ruumikuju ulatus 

• Antakse avalikus vaates süstematiseeritud ülevaade ideedest / 

ettepanekutest (aeg, tekst ja ruumikuju) ka autentimata isikutele, 

esitaja andmete mitteavalikustamisega avalikus vaates

• Võimaldatakse ettepanekuid esitada autendituna (mobiil-ID või ID-

kaart + elukoha registreeringu tõendamine X-tee  päringuga 

Rahvastikuregistrist) nii, et esitajal on teavitustega meiliaadressile  

seos idee / ettepaneku staatuse või otsustega kuni menetluse lõpuni



Avalikustamise keskkonna

funktsionaalsus



Avalikustamise keskkonna

funktsionaalsus



Avalikustamise keskkonna

funktsionaalsus

• Võimaldatakse personaliseeritud e-hääletuste läbiviimist 

(nt kaasava eelarve hääletused sissekirjutusega 

elanikele)

• Võimaldatakse detailplaneeringute avalike arutelude 

läbiviimist eraldi sündmustena

• Võimaldatakse ruumiandmebaasiga mitteseotud 

küsitluste korraldamist ja läbiviimist

• Teostatakse päringuid vastavalt õigustele ja 

päringufiltritele



Täna live versioonis olevad esimesed

sündmused

• Kehra linna keskuse ideekorje Anija vallas 
https://service.eomap.ee/anijavald/#/kodanik/yritus/kehra-linna-keskuse-ideekorje/

https://service.eomap.ee/anijavald/#/kodanik/yritus/kehra-linna-keskuse-ideekorje/


Kehra linna keskuse ideekorje 

Anija vallas



Täna live versioonis olevad esimesed

sündmused

• Kaasava eelarve e-hääletus Põhja-Sakala vallas 
https://service.eomap.ee/pohjasakalavald/#/kodanik/yritus/kaasav-eelarve-2020/

https://service.eomap.ee/pohjasakalavald/#/kodanik/yritus/kaasav-eelarve-2020/


Erinevused senistest (idee)korjetest

• Sündmusele määratakse ajaraamid - igal asjal on algus ja lõpp

• Seadistatakse vaid konkreetsele sündmusele vajalikud tingmärgid ja 

nende märkimise võimalused, täpselt nagu vaja

• Ettepanekuid saab esitada vaid selle ala kohta, mille kohta 

küsitakse + ka soovi korral ruumikujuga mitteseotud ettepanekutena

• Määratakse selged osalemise reeglid, ettepanekute tegijad 

isikustatakse ja soovi korral osalusõigust piiratakse omavalitsusse 

registreeritud elanikega (sh vanusevahemikega või kasvõi külade 

kaupa) või võimaldatakse ettepanekuid esitada ka anonüümselt

• Määratakse ise sündmuse menetluskäik ja teated asjaosalistele 

• Ettepanekute esitajad osalevad iseendana (KOV-i vaates) edasises 

ettepanekute menetluses, võimalusega oma ettepanekuid vajadusel 

menetluse käigus ka täiendada kuni lõpptulemuse saavutamiseni



Kokkuvõte:

Tänan tähelepanu eest!

Vello Solna

vello.solna@eomap.ee


