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1. Sissejuhatus 
 
Käesolev raport võtab kokku Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) hanke nr HKL800781 tegevuse nr 1. 
"Hetkeolukorra kaardistamine" (sisaldab: tegevus 1.1. Eesti kosmosetehnoloogia maapealsete teenuste arendajate 
ja pakkujate kaardistamine; tegevus 1.2. Satelliitidelt tulevaid andmeid kasutavate Eesti avaliku- ja erasektori 
organisatsioonide kaardistamine; tegevus 1.3. Eesti ettevõtete ja organisatsioonide potentsiaali võrdlev 
analüüs) tulemused. Kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste institutsionaalseid lõppkasutajaid ja raken-
duste tänaseid ning potentsiaalseid arendajaid intervjueeris Invent Baltics OÜ (töörühma liikmed Kristo 
Reinsalu ja Tõnis Eerme) 2009.a. augustist novembrini. Esialgne tööplaan nägi ette läbi viia vastavalt 20 
intervjuud avaliku- ning 10 intervjuud erasektori organisatsiooniga. Lisaks otsustati töö käigus viia täiendavalt 
läbi 2 intervjuud teadus-arendusasutuste esindajatega, kes on aktiivselt tegevad kosmosetehnoloogiate maa-
pealsete rakenduste teadus- ja arendustööl. Invent Baltics OÜ töögruppi juhtis vanemkonsultant Tõnis 
Eerme. 
 
Tegevus 1 „Hetkeolukorra kaardistamine― on jaotatav kokku kolmeks alamtegevusteks. Esmalt alustati satelliidi-
andmete kasutajate (nõudluse pool ja turu ootused) intervjueerimisest, tegemist oli avaliku sektori organi-
satsioonidega (ministeeriumid ja rakendusasutused). Paralleelselt alustati ettevalmistusi ka Eesti kosmose-
tehnoloogiate maapealsete teenuste arendajate kaardistamiseks (potentsiaalne pakkumise pool).  
 
Tegevuse 1 üldiseks eesmärgiks oli tuvastada hanke kolme fookusvaldkonna – satelliitkommunikatsioon, 
satelliitnavigatsioon ja satelliitkaugseire – rakenduste institutsionaalsed lõppkasutajad ning potentsiaalsed 
teenusepakkujad Eestist. 
 
Tegevus 1 oodatavad tulemused olid järgmised: 

 Ülevaade satelliitidelt tulevaid andmeid kasutavatest Eesti avaliku- ja erasektori organisatsioonidest, 
nende kompetentsidest ja võimekusest ning nende poolt satelliidi andmete kasutamise viisidest ja 
eesmärkidest (käesoleva raporti 3. peatükk), 

 Ülevaade Eesti kosmosetehnoloogia maapealsete teenuste arendajatest ja pakkujatest, nende 
võimekusest ja kompetentsidest ning nende poolt pakutavatest teenustest ning kasutatavatest 
ärimudelitest (käesoleva raporti 4. peatükk). 

 
 
 

2. Eesti kosmosestrateegia võtmevaldkonnad 
 
Eesti kosmosepoliitikat käsitlevas dokumendis „Towards an Estonian Space Policy & Strategy‖ (Tallinn, 2008) on 
välja toodud viis võtmevaldkonda, millistes on Eesti arenduspotentsiaal ja ka uute tehnoloogiate kasutusele-
võtust tulenev mõju majandusarengule tugevaim. Nendeks valdkondadeks on: 

 põllumajandus ja metsandus; 

 turvalisus ja (sise)julgeolek; 

 transport; 

 turism ja rekreatsioon; 

 tervishoid ja keskkonnahoid. 
 
Järgnevalt mõningad näited konkreetsematest rakendusaladest toodud võtmevaldkondades: 
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Põllumajandus ja 
metsandus 

Turvalisus ja 
julgeolek Transport Turism 

Tervis- ja 
keskkonnahoid 

Maaüksuse 
identifitseerimine 

Hädaolukordade 
ennetamine 

Liikluse planeerimine 
ja juhtimine 

GIS-põhine 
navigatsioon Meteoroloogia 

Täppisviljelus 
Kriiside 

reguleerimine 
Transpordivahendite 

ja kaupade seire 
Asukohapõhised 

teenused 
Keskkonnaseire ja -

kaitse 

Metsade 
majandamine Mereohutus Kiire andmeside   

Taastuvenergia 
ressursid 

 
Satelliitidelt tulevaid andmeid kasutavate Eesti avaliku- ja erasektori organisatsioonide kaardistamiseks koos-
tati valim intervjueeritavatest asutustest, üritades saavutada eri valdkondade vahel võimalikult suurt tasakaalus-
tatust. Intervjueeritute lõplik valim oli järgmine: 
 

Põllumajandus ja 
metsandus Turvalisus ja julgeolek Transport Turism 

Tervis- ja 
keskkonnahoid 

Põllumajandus-
ministeerium 

Siseministeerium (1. 
piirivalve; 2. eriolukorrad; 

3. infotehnoloogia- ja 
arenduskeskus) 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium  

(1. transport; 2. energeetika) Keskkonnainspektsioon 

PRIA Kaitseministeerium Maanteeamet EAS  Maa-amet 

Metsakaitse- ja 
metsauuenduskeskus Piirivalveamet 

AS Tallinna 
Sadam   

Keskkonnaministeeriumi 
Info- ja Tehnokeskus 

  Päästeamet 
Tallinna Linnavalitsuse Kantselei, 

Infotehnoloogia Teenistus 
Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituut 

  Lennuliiklusteeninduse AS 
  

  

Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut 

Tartu Observatoorium 

Eesti Kaitsetööstuse Liit 

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus 

 
 

3. Uuringu tulemused 

3.1. Võtmevaldkond 1: põllumajandus ja metsandus 

3.1.1. Maaüksuste identifitseerimine 

 
Riigiasutuste esindajate intervjueerimise tulemusena võib väita, et maaüksuste identifitseerimine satelliitkaug-
seire meetodeil toimib juba põllumajanduses ning teatud potentsiaal satelliitkaugseire kasutuselevõtuks on ka 
metsanduses. 

 
Põllumajandus: Satelliitkaugseire on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) pidevalt 
kasutuses 2005.aastast pindalatoetuste menetlemise protsessis. 
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Joonis 1.  Toetuste menetlemise tsükkel PRIAs  
Allikas: Kai Raudvere, PRIA 

 
PRIAs on kasutusel kaugseire kontrolli metoodika, mis on välja töötatud Euroopa Komisjoni JRC (Joint 
Research Centre1) poolt, ühtne kõikides EL liikmesriikides (vt ka Common Technical Specifications for the 2009 CwRS 
Campaign2). CwRS (ehk Control with Remote Sensing) alusfilosoofia näeb ette maaüksusute kontrolli „kontoris― nii 
palju, kui see on võimalik. 
  
Arvestades nõudmisi administratiivse kontrolli täpsusele (0,01 ha), siis kasutatakse üksnes suure lahutusvõi-
mega satelliidipilte (very high resolution image), mille piksli suurus on alla 1 m. Selliseid pilte pakuvad näiteks 
järgmised satelliidid: 

• QuickBird; 

• Ikonos ; 

• Geo Eye 1(alates 2009.aastast); 

• Eros B (ei ole kasutuses 2009.a.). 
 
Satelliitkaugseire on võetud kasutusele, kuna: 

• Kontrollitakse pindalatoetuste taotlusi ja põldude pindalade mõõtmine ilma kaugseireta on väga inim-
ressursimahukas ja füüsiliselt raske töö. 

• Satelliidipildil, mis on tehtud sama aasta mai lõpus- juuni alguses, on näha selle konkreetse aasta 
põldude piirid. 

• Satelliidipildil on biomassi erinevused (põllu piir) paremini nähtavad- põllust saab parema ülevaate. 
 
Satelliitkaugseirega on PRIA-s pidevalt seotud 3 kaugseire valdkonna töötajat. Lisaks kaasatakse hooajaliselt 
(suvel) 8 ajutist digitaliseerijat (üldjuhul MapInfot õppinud tudengid TÜ- st ja EMÜ-st). Töö toimub üle 
PRIA sisevõrgu. Satelliidipilte ja mõõtmisjooni näevad ka inspektorid maakondades on-line. Samasse töökesk-
konda sisestavad ka inspektorid oma GPS mõõtmisjooned (teisele kihile). 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm  
JRC üksus, mis toetab teaduslik-tehnilise teabega Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika elluviimist, on MARS (Monitoring 
Agricultural Resources). Üksuse üheks ülesandeks on toetada Euroopa Liidu maakasutusega seotud projekte ja teha koos-
tööd GMES programmiga. 
2 http://mars.jrc.it/Bulletins-Publications/Common-Technical-Specifications-for-the-2009-CwRS-Campaign  

 
FAKTE RAKENDUSE KOHTA: 

• Pilootprojekt 2003.a.; 
 

• Satelliidipildid saadakse Euroopa 
Komisjoni hankest (laaditakse alla tootja 
FTP serverist); 

 

• Eesti sat. pildi ressurss igal aastal on 676 
km2, s.o. 4 ala á 13 km x 13 km; 

 

• Alad valitakse riskianalüüsi teel; 

 

• Seejärel tellitakse pilditöötlus Tartu 
Observatooriumist. 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
http://mars.jrc.it/Bulletins-Publications/Common-Technical-Specifications-for-the-2009-CwRS-Campaign
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Uutest PRIA meetmetest, mille tarvis võiks (satelliit)kaugseire alast tööd laiendada, võiks välja tuua näiteks 
keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse3. Selle meetme puhul peaks talunik jätma teede äärde 2-5 m 
laiused ribad, kus ta ei tohi arendada põllumajandustegevust. Samas peab taotleja aga ala hooldama, vältides 
ala võsastumist. 2010.a. on kavas uurida, kas satelliidipildilt oleks võimalik kuluefektiivselt ja piisava täpsusega 
tuvastada taotleja vastavust KSM toetuse nõuetele.  
 
Eeldused satelliitkaugseire metoodika edukaks kasutamiseks PRIA igapäevaste tööülesannete täitmisel: 

• Satelliidipiltide tootmist finantseerib Euroopa Komisjon ja selle eest ei pea PRIA tegema lisakulutusi 
peale satelliidipiltide töötlemise (tsentraalne initsiatiiv Euroopa Liidu tasandil) – PRIA seisu-
kohalt nö tasuta pildid. 

• Kättesaadav on piltide töötlemiseks vajalik oskusteave Tartu Observatooriumis.4  

• Satelliitkaugseire abil põllu pindalade mõõtmine on 4-6 korda odavam kui kohapealne kontroll 
GPS mõõtmisega. Seda osaliselt tänu sellele, et satelliitkaugseiret kasutatakse PRIA tugimeetme 
puhul, kus on palju taotlusi ja taotlejad paiknevad kontsentreeritult. Märkimisväärset kulude kokku-
hoidu (inspektorite tööjõukulud, kütusekulud, transpordivahendite kasutamise ja amortisatsiooni-
kulud) oodatakse satelliitkaugseire rakendamisel ka nt KSM toetuse puhul. 

 
 

Metsandus:5  Metsaomanikul, kes soovib metsas raieid teha, tuleb tellida metsainventeerimisandmed. Tellida 

saab andmeid tegevusloaga metsakorraldusettevõttest. Metsa võivad inventeerida atesteeritud metsakorral-
dajad. Üldjuhul koostatakse koos metsa inventeerimisega ka metsaomanikule metsamajandamiskava, välja 
arvatud juhul, kui ta seda ei soovi. Metsakorraldusfirma saadab metsa inventeerimisandmed Metsakaitse- ja 
Metsauuenduskeskusesse metsakorralduse spetsialistile, kes need andmed kontrollib. Konkreetsete andmete 
kinnitamisel edastab metsakorraldusettevõtte andmed omanikule. Seejärel võib omanik esitada Keskkonna-
ameti vastava piirkonna metsaspetsialistile metsateatise, võimalik esitada ka e-teatis. Teatisele positiivse 
vastuse saamisel võib metsas teostada raie.  
 
Metsakorralduse spetsialistid kasutavad oma töös  topograafilise kaardistuse (lennud teostab kevadel 
Maa-amet) ja spetsiaalselt metsakaardistuse (lennud toimuvad suvel) tarbeks toodetavaid 
ortofotosid.. Pildilt hinnatakse eraldise6 piire, metsa liigilist koosseisu, surnud puude osakaalu, raielankide 
paiknemist ja suurust. Ortofotod tellitakse Maa-ametilt kevadiste lendudena.  

 
Aerofotod saaks tehnoloogiliselt asendada satelliidipiltidega, kuid nende ruumiline lahutusvõime peaks olema 
siis võrreldav aerofotode ruumilise lahutusvõimega (tsiviilkasutuses satelliitide lahutusvõime on alates ~40 
cm, aerofotodel alates ~5 cm). Suurima ruumilise lahutusvõimega satelliitide nagu GeoEye-1 (standardne 
ortofoto 50 cm), Quickbird (60 cm) või Ikonos (1 m) piltide hinnad on kõrged. 
 

                                                 
3 www.pria.ee/toetused/valdkond/taimekasvatus/keskkonnasobraliku_majandamise_toetus_2009/  
4 Ligikaudne teenuse maht 2009.aastal on Tartu Observatooriumi andmetel 80 000 krooni.  
5 Kohtumine Metsakaitse ja Metsauuenduskeskuses,vt memo Lisas 2.1. 
6 Vastavalt Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimääruse (www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13136865) § 6: 
(1) Metsaregistri registriobjekt on metsa inventeerimise käigus eraldi üksusena kirjeldatud, pinnalt terviklik metsaosa 
(edaspidi metsaeraldis).  
 
(2) Metsaeraldise kirjeldus peab sisaldama järgmisi andmeid: 
1) metsaeraldise paiknevust kajastav digitaalne metsakaart; 
2) metsaeraldise pindala, tagavara, seisundi, kasutamise ja kitsenduste andmed; 
3) metsaeraldise asukohakirjeldus, mis sisaldab maakonda, valda, kinnistu nimetust ja katastriüksuse tunnust; 
 

http://www.pria.ee/toetused/valdkond/taimekasvatus/keskkonnasobraliku_majandamise_toetus_2009/
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13136865
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3.1.2. Täppisviljelus7 

 
Hetkeolukorra kirjeldus: Eesti põldude mullastik on enamasti varieeruv suures ulatuses ja seetõttu on 
mõistetav tootjate huvi tehnoloogia võimaluste ärakasutamise vastu. Kahjuks on muutlik põllumajandus-
saaduste turg ja mõningane ebakindlus tulevikus ees viimasel aastal oluliselt pärssinud põllumeeste uute 
võimalustega eksperimenteerimise julgust. 
 
Eesti tootjad jagunevad uue tehnoloogia kasutuselevõtul kaheks. Ühed on kasutuseloleva põllumajandus-
tehnika hankimisel olnud üsna konservatiivsed ja eelistanud odavamaid ning töökindlamaid masinaid. Teised 
on masinate valikul arvestanud tulevikuvõimalustega, sealhulgas täppisviljeluse võimaluste kasutuselevõtuga. 
See eeldab masinatelt esmalt infovahetuse võimet nii masin-masin kui masin-inimene ja inimene-masin. 
Teiselt poolt on sellised masinad varustatud elektriliste või elektrohüdrauliliste juhtseadistega. See võimaldab 
asukohapõhiseid tegevusi ellu viia ilma lisaseadmeid hankimata. 
 
2006. aasta alguses tehti Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) teadurite poolt Eesti taimekasvatusettevõtteis 
küsitlus, kui paljud neist kasutavad täppisviljelust, olgu see siis mingite põllu punktide koordinaatide 
määramine või tööde tegemine navigatsiooniseadme abil. Küsitlusele vastanuist oli kõigil täppisviljeluse 
kasutajail vähemalt 100 hektarit haritavat maad.8 Statistikaameti andmetel valdas enam kui 100 hektarit 
põllumajandusmaad 2007. aastal Eestis kokku 1 549 füüsilist ning juriidilist isikut. Neist 647 põhitegevuseks 
oli teraviljakasvatus. Selliseid põllumajandustootjaid võib ka pidada peamisteks potentsiaalseteks täppisvilje-
luse rakenduste kasutajateks. 
 
Kõige enam on Eestis (nagu ka mujal maailmas) levinud juhiabistid – kohtmäärangusüsteemi asukohasignaali 
kasutatakse kas juhi abistamiseks nõutud tööeel püsimisel (ekraanid, dioodtablood) või roolimisautomaadi 
sisendina. Selliseid masinaid on Eestisse müüdud üle saja, kuid pidevalt kasutusel on need paarikümnes ette-
võttes. Peamised tööd on taimekaitse, väetamine ja saagikoristus, vähemal määral mullaharimine (sh künd). 
Enamasti on selliste seadmetega varustatud ettevõtete suuremad traktorid-kombainid. 
 
Ettevõtete valmisolek ja soov kaardistada põldude saagikust on vähenenud, kuid mitmed ettevõtjad jätkavad 
andmete analüüimiseks vajaliku saagiinfo kogumist. Eestis on ca 50 kombaini, millel on nii saagikuse kui 
asukoha määramise seadmed. Kümmekond ettevõtet kogub järjekindlalt ja süstemaatiliselt saagikuse 
andmeid. Palju rohkem on neid ettevõtteid, kus saagikaarte on vaid mõnelt aastalt ja needki üksikutelt 
põldudelt – sellise kaootilise infoga ei saa täppisviljeluse meetodeid kuigi hästi rakendada. 
 
Põllumajandustootjate kasutatav tarkvara piirdub enamasti kombaini või muu seadmega kaasatulnud lihtsama 
programmiga. Erandi moodustab siin John Deere kombainidega kaasa tulev tarkvara FieldOffice, mis 
võimaldab üsna ulatuslikku andmete analüüsi. Kahjuks eeldab see tarkvara vastava firma masinate kasutamist 
ja ühildub teiste tootjate masinatega halvasti. Põllumajanduslike andmekogudega töötamiseks ette nähtud 
eriprogramme Eesti põllumeestel teadaolevalt kasutusel pole. 
 
Peale ülaltoodud võimaluste tehakse mõningal määral asukohapõhist väetamist (mitte rohkem, kui mõnel 
tuhandel hektaril) ning taimekaitset (välditakse tarkvara abil ülekatet ja mitmekordset töötlemist, pindala ei ole 
teada). 
 
Põllumajanduse jaoks uudne, kuid logistikas juba tuntud võimalus on kasutada kohtmäärangusüsteemi masina 
reaalajaseireks. Kõige rohkem (üle 50) on paigaldatud süsteemi, mis jälgivad mootori töö parameetreid, 

                                                 
7 Täppisviljelus on taimekasvatuse tehnoloogia, mis arvestab tingimuste muutlikkust põllu ulatuses, rakendades 
eesmärkide saavutamiseks agronoomilisi, tehnilisi ja infotehnoloogilisi võtteid. Teisisõnu – täppisviljelusena käsitletakse 
neid tehnoloogilisi võtteid, mille tegemisel arvestatakse põllu omaduste varieeruvusega. 
8 Kalvi Tamm, Taavi Võsa (2007) 
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jõuülekande koormust ja kütusetaset paagis. Selliseid seadmeid on paigaldatud ka väga vanadele masinatele 
(näiteks silo tallamise traktorid K701). 

  



 

10 

3.2. Võtmevaldkond 2: turvalisus ja julgeolek 
 

3.2.1. Hädaolukordade ennetamine ja päästetööde koordineerimine 

 
Riigi üheks oluliseks ülesandeks on valmis olla ja õigeaegselt reageerida hädaolukordadele, mis võivad 
ohustada Eesti riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt looduskeskkonda, tekitada häireid 
elutähtsa teenuse toimimises või tekitada ulatuslikku majanduslikku kahju. Riiklike 2008. aasta hädaolukorda-
de riskianalüüside kohaselt on hinnatud väga kõrgete riskidega hädaolukordadeks (tagajärjed väga rasked 
või katastroofilised; tõenäosus alates keskmine) järgmised võimalikud hädaolukorrad:9 

 Ulatuslik merereostus; 

 (Nafta)reostus rannikul; 

 Paljude kannatanute ja/või suure looduskeskkonnakahjuga õnnetus rongiga, mis veab ohtlikke 
aineid; 

 Bioloogiliste riskide poolt tekitatud hädaolukord 

 Episootia;  

 Ulatuslik küberrünnak. 
 
Kõrgete riskidega hädaolukordadeks (hädaolukord alates raskest tagajärjest ning keskmisest tõenäosusest, 
aga ka väga raske tagajärje ja väikese tõenäosusega hädaolukorrad) on hinnatud järgmised hädaolukorrad:  

 Ulatuslik metsa- ja maastikutulekahju; 

 Tulekahju ja/või plahvatus tööstus- ja laohoonetes; 

 Massirahutus; 

 Paljude kannatanutega õnnetus reisirongiga; 

 Paljude kannatanutega reisilaeva õnnetus või selle hukk; 

 Torm; 

 Üleujutus tiheasustusega piirkonnas; 

 Ulatuslik keskkonnareostus; 

 Pantvangikriis; 

 Massiline mürgistus. 
 
Siseministeeriumi hinnangul on satelliitkaugseire rakendamisel potentsiaali kohtades, kus selle 
saaks integreerida elanikkonna teavitamisesüsteemi. 10 
 

3.2.1.1. Kaugseire merereostuse tuvastamisel 
 
Ülal loetletud hädaolukordade puhul kasutatakse Eestis satelliitkaugseire võimalusi merereostuse enneta-

misel11 ja likvideerimise planeerimisel. Suure ehk ulatusliku (merekeskkonnas üle 30 tonni naftasaadusi) 
mõjuga avariisid toimub Eestis keskmiselt 3-5 juhtumit 10 aasta jooksul. Suurim avarii Eestis toimus 2000.a. 
septembris, kui tankerilt „Alambra― lekkis Muuga sadamas merre 250 tonni toornaftat. Selle likvideerimine 

                                                 
9 www.siseministeerium.ee/public/Riiklik_HORA_2008_avalik.pdf  
10 Satelliidipilte ei saa reaalajas ning nende kasutatavuse kriteeriumiteks võiks olla: väga kõrgete riskidega hädaolukordade 
puhul võiks sobida pildiedastuse ajakohasusena 4-12 tundi; kõrgete riskidega hädaolukordade puhul 5-24 tundi ja rutiinse 
seire puhul 9-72 tundi. 
11 Teenusega seotud osapooled Eestis on Siseministeerium ja Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon. Merereostuse 
ennetamise probleemidega tegeletakse ka Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudis. 

http://www.siseministeerium.ee/public/Riiklik_HORA_2008_avalik.pdf
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läks maksma suurusjärgus 4 miljonit krooni. 2006.a. jaanuaris toimus Loode-Eesti rannikureostus, mil 
rannikult korjati üle 30 tonni naftasaadusi ning rannikul hukkus ligikaudu 4000 lindu. 2006.a. algul uppus 
Soome lahes kaubalaev Runner 4 ning merekeskkonda sattus üle 100 tonni naftasaadusi. 2008.a. avastati Eesti 
vastutusalas 69 merereostussündmust – 66% juhtudest Lääne-Eestis ja 34% Põhja-Eestis. Ühtegi ulatuslikku 
merereostust 2008.a. ei olnud. 
 
Piirivalve ja Keskkonnainspektsioon kasutavad satelliiditeenuseid merealade seireks merereostuse tuvastamise 
eesmärgil. 2007 a liitus Eesti Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA12) projektiga CleanSea Net, mis 
võimaldab kõigil EL liikmesriikidel, EFTA riikidel, liitumisläbirääkimisi pidavad riikidel ja Euroopa Komis-
jonil tasuta tellida ja saada eelanalüüsitud satelliidipilte koos teabega huvipakkuvatest merealadest. 
Satelliidipilte tellitakse kuu kuni paar ette, EMSA poolt väljapakutud piirkondade alusel. Piirivalve tellib kõik 
pildid, mis hõlmavad Eesti merealasid. Nädalas teevad satelliidid keskmiselt 4 pilti Eesti vastutusaladest. 
Piirivalve koordineerib eelolevad satelliitide ülelennuajad lennukipatrulli aegadega, et võimalusel kohe 
reageerida satelliidipildil kujutatud võimaliku reostuse ja süüdlaste tuvastamiseks. 
 
EMSA vahendab teavet, mis saadud sünteetilise avamusradari sensoritega varustatud polaarorbiidiga satelliiti-
delt. Täpsemalt, Euroopa Kosmoseagentuuri ASAR sensoriga varustatud ENVISAT satelliiti koos Kanada 
Kosmoseagentuuri RADARSAT-1 ja RADARSAT-2 satelliidiga. Optiline vaatlus MODIS-Aqua abil pakub 
analüüsiks täiendavat teavet. Selline tehnika võimaldab seiret nii pimedas kui pilvkatte korral, saates välja 
mikrolaineimpulsse ja mõõtes peegeldunud lainete tugevust ja peegeldumiseks kulunud aega. Sel meetodil 
saab teavet mõõdistatava objekti pinnamoest. Kuna õlilaik muudab merepinna siledamaks, muutub ka tagasi-
peegeldunud mikrolainete iseloom ja tulemuseks on tumedam pind kuvandil ja seda käsitletakse automaatses 
töötlusprotsessis kui võimalikku õlireostust, mis kontrollitakse kogenud EMSA analüütikute poolt üle. Lisaks 
reostusele võib sarnaseid anomaaliaid tekitada ka tuul, jää, vetikad, õietolm, tormijärgselt üleskerkinud muda. 
Lõpliku kinnituse annab siiski kohapealne kontroll vastavas riigis merereostuse ohjamise eest vastutava amet-
konna poolt, kas siis lennuvahenditega või laevadega. 
 

 
Joonis 2.  Näide EMSA teenuse kasutajaliidesest  
Allikas: Keskkonnainspektsioon 

 
Satelliidi poolt edastatakse graafiline info lähimale maapealsele vastuvõtujaamale, kus need töödeldakse ja ana-
lüüsitakse. Juhul kui on alust oletada reostust, edastatakse pilt ja hoiatusteade vastava liikmesriigi vastutavale 

                                                 
12 www.emsa.europa.eu/  

http://www.emsa.europa.eu/
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ametkonnale 30 minuti jooksul peale satelliidi ülelendu piirkonnast. Seejärel on nimetatud riigil võimalus oma 
ressursid suunata võimaliku reostuse piirkonda reostuse olemasolus veendumiseks ja võimalike süüdlaste 
tuvastamiseks. Täiendades riiklike lennuvahendite ja laevade seirevõimekust satelliidiinfoga, on tulemuseks 
nende kulukate ressursside säästlikum kasutamine. Korraga suuri merealasid hõlmav satelliidiinfo (405 km x 
405 km pildi kohta) aitab kaasa võimalike tahtlike reostajate heidutamisele. 
 
EMSA kaudu saadav satelliidiinformatsioonil põhinev teave hõlmab: 

 naftareostuse häireteated liikmesriikidele ja piirkonda hõlmava kõigi kättesaadavate satelliidipiltide 
kiire vahendamine liikmesriigile; 

 merereostuse asukoht, kuju, ulatus ja muster; 

 liidetud meteoroloogiline teave tuule ja lainetuse kohta; 

 teave tuule ja lainetuse kohta, mis põhineb satelliitinfol. Häireteated liikmesriikide kontaktisikutele 
edastatakse emailiga või mobiiltelefoni SMS kaudu. 

 
Satelliidiinfo ei sisalda praegu:  

 automatiseeritud modelleerimise lahendust, mis suudaks kasutajasõbralikult (s.o. väheste operatsioo-
nidega) modelleerida tarkvaraliselt reostuse võimaliku leviku ja võimaliku allika (varajane hoiatus); 

 reostuse kihi paksust, selle kogust merepinnal; 

 õlireostust veepinna all. 
 
Märgatud võimaliku reostuse levikut modelleeritakse, et määrata reostuspunkti võimalik asukoht ajas ja 
tuvastada seda punkti läbinud laevad, kasutades HELCOM13 naftareostuse leviku prognoositarkvara 
SEATRACK14 veebirakendust ja HELCOM laevade automaatse tuvastamissüsteemi (AIS, Automatic 
Identification System) andmeid.  
 
 

3.2.1.2. Kaugseire teiste hädaolukordade teavitussüsteemides 
 
Euroopas on satelliitkaugseire ja satelliitnavigatsiooni rakendused kujunenud väga oluliseks vahendiks ka 
metsatulekahjude varajasel avastamisel ja kustutustööde jooksval planeerimisel. Euroopa Komisjoni 
keskkonna peadirektoraat on koostöös Joint Research Centre’iga (JRC) välja töötanud Euroopa metsatule-
kahjuteabesüsteemi EFFIS15 (The European Forest Fire Information System), mille kontaktasutuseks Eestis on 
Päästeamet.  
 
Metsatulekahjude avastamiseks Eestis teadaolevalt satelliitkaugseiret eriti aktiivselt ei kasutata, kuigi Tartu 
Observatoorium avalikustab iga päev MODIS/Terra andmetest tuletatud pildi Eesti ja lähiümbruse tule-
kahjude jaotuse kohta (500 m lahutusega)16. Seni on peamiselt tuginetud lennuseirele, s.t. vaatlejad lennukil 
jälgivad metsi, läbides kindlaid marsruute.  
 
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on 2007.a. Läänemaal käivitanud pilootprojektina automatiseeritud 
elektroonse metsatulekahjude avastamise süsteemi. Süsteem koosneb mobiilsidemastidesse paigaldatud 
viiest kaamerast (maksumusega u 1,3 miljonit krooni) ja keskusest, kus on vastava tarkvaraga arvutid ja 
monitorid. Kaamerate tööraadius on kuni 20 km. Pilootsüsteemi tööala on kokku 1750 km² ja ligikaudne 
maksumus 8,1 miljonit krooni. Hoiatussüsteem põhineb suitsu kaugtuvastamisel nähtavas spektrialas. Kaame-

                                                 
13 HELCOM ehk Helsinki Commission (Baltic Marine Environment Protection Commission). 
14 http://seatrack.smhi.se/seatrack/  
15 http://effis.jrc.ec.europa.eu/  
16 www.aai.ee/~andres/weathergifs/modis.jpg 

http://seatrack.smhi.se/seatrack/
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
http://www.aai.ee/~andres/weathergifs/modis.jpg
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rad tuvastavad algavad metsatulekahjud automaatselt distantsilt ning edastavad alarmandmed ja pildid sobi-
vasse keskusesse, kus valvepersonal lõpliku otsuse langetab. 
 
Erinevate hädaolukordade puhul eeldab adekvaatne reageerimine heal tasemel meteoroloogilist infot – nt 

keemiareostuse leviku hindamine (modelleerimine), üleujutusohu hindamine17 (modelleerimine), päästetööde 
planeerimine reostuse ja tulekahjude puhul (tuule suund jms). Siseministeeriumi nägemuses tuleks tulevikus 
kriisireguleerimise infosüsteemi liidestada satelliitidelt tulev (meteoroloogiline) info nii planeerimise 
moodulisse kui ka hädaolukordade lahendamise moodulisse.  
 
Euroopa tasemel  tegeleb hädaolukordadele reageerimise toetamiseks satelliidipiltide ja in-situ andmete integ-
reerimisele suunatud arendusprojektide koordineerimisega GMES hädaolukordadele reageerimise tuumik-
teenus (ERCS). Viimasel ajal EL raamprogrammidest finantseeritud kriisijuhtimislahendusi välja töötavates 
konsortsiumites (nt RISK-EOS, PREVIEW, ORCHESTRA, OSIRIS) Eesti partnereid teadaolevalt ei ole.  
 
 

3.2.1.3. Satelliitnavigatsioon päästetöötajate töös 
 
Satelliitnavigatsiooni võimalused on politseinike, päästetöötajate, kiirabitöötajate igapäevaellu juba jõudnud. 
Näiteks E-politsei komplekt koosneb sülearvutist, ekraanist ning GSM/GPS kontrollerist, mis vahendab 
GPS-positsioneerimisseadmest ja GSM-võrgust tulevat infot arvutisse ning toimib modemina andme-
baasidesse päringute tegemise korral.  
 
2007.a. lõpus käivitus uus ametkondadevahelise operatiivraadioside (ORS) võrk. ORS raadiosidevõrk on 
oluline selle poolest, et tagab vajaliku operatiivkoostöö politseiasutuste, piirivalve, kaitsepolitsei, päästeteenis-
tuste ning Maksu- ja Tolliameti vahel. Lisaks on vajadusel võimalik võrku liita teisi asutusi ning kriisi-
reguleerimisega seotud ettevõtteid. EADS Secure Networks OY poolt välja ehitatud ORS raadiosidevõrk 
põhineb TETRA (Terrestirial Trunked Radio) tehnoloogial. TETRA terminal on kahesuunaline saatja-vastu-
võtja, mille funktsionaalsus ja menüüsüsteem on oma olemuselt GSM-terminali sarnane. TETRA terminale 
on võimalik GPS abil positsioneerida. 
 
Ettevalmistavas faasis on Päästeameti ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse poolt veetav 
projekt „Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine -Häirekeskuste side- ja infotehnoloogiasüsteemide 
arendamine‖ ehk GIS-112, mille eesmärgiks on vähendada aega, mis kulub õnnetusteate saamisest 
sündmuskohale jõudmiseks, kasutades GIS ja positsioneerimisinfot.  
 

 

3.2.2. Riiklik julgeolek 

 
Euroconsult andmetel on kaitse- ja julgeolekuotstarbelised satelliitkaugseire rakendused meteoroloogia järel 
suuruselt teine segment satelliitkaugseire lisandväärtusteenuste turul Euroopas18. Eestil puuduvad oma luure-
satelliidid, küll aga on Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina seotud Euroopa Liidu Satelliidikeskusega 
(European Union Satellite Centre, EUSC). Hispaanias asuv EUSC on loodud 1992. aastal. EUSC on Euroopa 
Liidu Nõukogu asutus ja selle ülesanne on Maa satelliitkujutiste analüüsimisel saadava teabe kogumine ja 
kasutamine. Sellega toetatakse Euroopa Liidu otsustamisprotsessi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 

                                                 
17 Tallinna Tehnikülikooli Meresüsteemide Instituudi koduleheküljel on pidevalt saaada andmed meretaseme kohta 
erinevates mõõtmispunktides Eesti rannikul: http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php . 
18 Euroconsult, 2007, Assessment of the downstream value-adding sectors of space-based applications  

http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php
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valdkonnas. Keskus on oma kohustuste täitmisel sõltumatu ning tegutseb Euroopa Liidu Nõukogu poliitika- 
ja julgeolekukomitee järelevalve all. Satelliidikeskuse tegevust juhib nõukogu peasekretär. 
 
Keskuse liige saab olla riik, kes nimetab täpsema ametkonna, kes reaalselt tegevusi koordineerib. Eesti puhul 
on selleks ametkonnaks Kaitseministeerium. Info kasutajate hulka kuuluvad nii EL liikmesriigid kui EL 
välismissioonid kui ka rahvusvahelised organisatsioonid. Kõik liitunud EL riigid saavad keskuselt sama 
analüüsipaketi (satelliidipildid ning nende analüüsid). Analüüsipakettide sisu ja suunitluse määrab riikide 

esindajatest koosnev juhtorgan. Keskus teeb koostööd Euroopa Kosmoseagentuuriga. 

  



 

15 

3.3. Võtmevaldkond 3: side ja transport 
 

3.3.1. Liikluse juhtimine ja koordineerimine 

 
Eesti Vabariigi Valitsus toetab täielikult Euroopa Liidu liiklusohutusalast strateegiat ja algatusi liiklusohutuse 
tõhustamiseks, sealhulgas aktiivsemat intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu, milliste üheks 
elemendiks on satelliitnavigatsioonil ja geoinfosüsteemidel põhinevad rakendused. 
 
Eesti Vabariigi Valitsus on oma poliitikates sõnastanud toetuse satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo kiirele 
väljaehitamisele ning rakendamisele, kuid leiab, et üksikute teenuste arendamine, nagu näiteks 
positsioneerimine ja sellega kaasaskäivad riist- ja tarkvaralised rakendused, peab jääma erasektori arendada. 19  
 
Tõepoolest, satelliitnavigatsiooni tehnoloogiate kasutuselevõtt võib anda ettevõtetele (näiteks transpordi-
sektoris) märkimisväärse kulude kokkuhoiu ning aidata kaasa parema organisatsioonikultuuri väljakuju-
nemisele. Otsene majanduslik kasu loob nõudluse ja turg areneb ilma riigipoolse sekkumiseta. Siiski on riigil 
olemas võimalused valdkonna tehnoloogilist ja ettevõtluse arengut kiirendada, nt läbi hanketingimuste sead-
mise avalike teenuste ostmisel või investeeringuobjektide tellimisel (nt teenuste kontrollisüsteemid). 
 
Eestis on tehtud esimesed sammud satelliitnavigatsiooni rakenduste juurutamisel ühistranspordi juhtimiseks ja 
planeerimiseks. Lähiaastatel on oodata satelliitnavigatsiooni rakenduste oluliselt ulatuslikumat kasutuselevõttu 
nii ühistranspordis kui ka näiteks riigimaanteedel lume- ja libedusetõrjel. Ühiskonnas on tekkinud diskussioon 
ja on näha esimesi arenguid asukohapõhiste tehnoloogiate juurutamiseks liiklusohutuse tõstmiseks ja kasuta-
miseks liikluskindlustuse süsteemis.  

 
 

3.3.1.1. Ühistransport 
 
Suuremates Euroopa linnades on kasutusel arenenud, asukohainfot kasutavad ühistranspordi 
teavitussüsteemid, mis sisaldavad reaalajas teavet ühistranspordivahendite asukoha ja nende võimaliku 
sõiduplaanist hälbimise kohta ning millel on reisijatele mõeldud kasutajaliidesed (nt infotablood peatustes). 
Teavitussüsteemide juurutamise üldiseks eesmärgiks on tõsta reisijatele pakutava teenuse kvaliteeti.  
 
Näiteks kavandatakse Helsinkis alates 2011. aastast maksta reisijatele kompensatsiooni kuni 50 euro ulatuses, 

kui reisija on ühistranspordivahendite hilinemise (enam kui 20 minutit) tõttu sunnitud võtma takso.20 Selline 

initsiatiiv motiveerib transporditeenuse pakkujat oma sisemisi protsesse täiustama, vältimaks probleeme 
sõidugraafiku järgimisel. 
 
Eesti ühistranspordi arenguprogramm 2006-201021 toob ühistranspordi korralduse suurimate probleemidena 
välja: 

 Tervikliku käsitluse ning pikaajaliste, riiklike ja maakondlike visioonide puudumine; 

 Ühistranspordi korraldamine ja järelevalve on killustatud, vähene koostöö kohalike oma-
valitsuste, riigi ja vedajate vahel; 

 Turu korrastamatus, sh avaliku teenindamise lepingu liinide ja kommertsliinide, erinevate veoliikide 
koordineerimatus, tarbijavajadustele optimeerimata liinivõrk ja sõiduplaanid; 

                                                 
19 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007–2011;  www.riigikantselei.ee/failid/ELPOL_2007_2011.pdf  
20 www.hs.fi/english/print/1135249645732  
21 Ühistranspordi arenguprogramm 2006-2010, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium,  
www.mkm.ee/public/_histranspordi_arenguprogramm_2006_-_2010.pdf  

http://www.hs.fi/english/print/1135249645732
http://www.mkm.ee/public/_histranspordi_arenguprogramm_2006_-_2010.pdf
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 Riikliku järelevalve ebaühtlane ja puudulik tase avaliku teenindamise lepingu täitmise, 
piletitulude ja kulude, tehnonõuete täitmise ning üldise seaduskuulekuse kontrolli osas. 

 
Maanteeametis (MNT) on plaanitud välja töötada GPS-jälgimisel põhinevad ühistranspordi reaalaaja 
teavitussüsteemid ühe osana Ühistranspordi Infosüsteemist (ÜTRIS), mis annaksid peatustes asuvate 
elektrooniliste tabloode kaudu reisijatele informatsiooni ühissõidukite asukoha ning täpse saabumisaja kohta. 
Esmajärgus soovitakse rakendada süsteemi elektriraudteel. Bussiliinidel ei ole sarnase süsteemi rakendamine 
üle-vabariigiliselt otstarbekas, kuna peatusi on liinidel palju (kokku umbes 9000) ning busside täituvus üldiselt 
väike. Reaalselt võiks MNT spetsialistide hinnangul selline lahendus töötada suuremates omavalitsustes 
(Tallinn, Tartu) ning sealgi olulisemates sõlmpunktides. Elektriraudteel lubaks seiresüsteem olulise aspektina 
jälgida rongide kiirusi piirangutega alades ning peatustes kuluvat aega tipptundidel. 
 

 
Joonis 3. Ühistranspordi infosüsteemi komponendid (Allikas: MKM) 
 
Bussiliinide puhul on MNT-is arutatud võimalust varustada bussid GPS vastuvõtjat sisaldavate kassaaparaati-
dega, mis koos ÜTRISes sisalduvate peatuste koordinaatidega näitaksid täpselt igale marsruudile müüdud 
piletite arvu ning võimaldaksid seeläbi pidada arvet piletimüügist laekuvate summade üle. Eesmärgiks on siin 
tõhustada riiklikku järelvalvet, saades täpsema info piletimüügi tegelike mahtude kohta. 
 
Tallinna linn osales 2005-2009 Euroopa Liidu 6. raamprojekti CIVITAS II22 initsiatiivi raames rahastatud 
projektis SMILE. Projekti käigus uuendati Tallinna ühistranspordi infosüsteeme ning ehitati välja ühis-
transpordi prioriteedisüsteem, mis vajadusel võimaldab teatud ühistranspordi suundadel rohelise fooritule 
kestust pikendada või punase fooritule kestust lühendada. 2006. aastal viis Tallinn läbi 43 miljoni kroonise 
mahuga riigihanke „Ühissõidukite prioriteedi- ja sõitjate infosüsteemi ostmine‖, mille võitnud AB Thoreb 
andis 2008. aastal Tallinna linnale üle prioriteedisüsteemi, mis hõlmab 30 ristmikku (foorikontrollerite lisa-
seadmed, fooride lisasektsioonid, vilkuv prioriteedi signaaldiood), 110 bussi ja 59 trolli (raadiomodem). Info-
seadmetega (pardakompuutrid, GPS-seadmed, WLAN-modemid, 3 välitablood, sisetabloo, häälseadmed) 
varustati 235 Tallinna Autobussikoondise ASi bussi (+20 haagist), 91 trolli, 57 trammi ja 30 MRP Linna 
Liinide AS bussi. 

                                                 
22 CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability ehk Linn-Elujõulisus-Jätkusuutlikkus) tegeleb puhtama ja ökonoomsema 
linnatranspordi rakendamisega Euroopa Liidu linnadesse. 
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Joonis 4  Infosüsteem sõidukis (vasakul) ja prioriteedisüsteemi toimimise skeem (paremal) 
Allikas: Tallinna Transpordiamet 

 
Tartu Linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse andmetel sõidab Tartus 2009.a. novembri seisuga kaks GoBusi 
linnaliini bussi, mida jälgitakse GPS-seadmete abil. Tulevikus on kavas asukoha määramiseks tarvilike sead-
metega varustada kõik linnaliine teenindavad bussid – eelduste kohaselt 2011. aastal. 
 
 

3.3.1.2. Liiklus ja liiklusohutus maanteedel 
 
Maanteeameti tellimusel on koostatud erinevaid liiklusuuringuid ja kogutud statistikat. Eesti teedel surmaga 
juhtuvatest liiklusõnnetustest on 47% juhtudest põhjuseks ülemäärane ja/või ebaõige sõidukiirus. 
Eesti maanteedel kehtivat lubatud 90 km/h liikumiskiirust ületab rohkem kui 10 km/h enam kui 25% 
juhtidest. On välja selgitatud, et kui keskmist sõidukiirust vähendada 1 km/h, siis väheneb liiklusõnnetustes 
hukkunute arv 4%.23 

 
2007.aastal tulid mitmed Eesti juhtivad liikluseksperdid (initsiaator T.Tuisk, I.Sirk, V.Vane, D.Antov jt) välja 
ideega kasutada GPS tehnoloogiat, mis paigaldatakse riigi finantseerimisel kohustuslikus korras sõidukitele, 

liiklusjärelvalves24. Idee kohaselt on GPS/GSM-seade ühendatud sõiduki elektrisüsteemiga ning väljund 

ekraani (2x2 cm) näol on toodud sõiduki armatuurlauale. Seade kasutab asukoha määramiseks GPS süsteemi, 
aluskaardiks on olemasolev digitaliseeritud Eesti teede kaart koos liikluspiirangutega. Seade on varustatud 
kolme erivärvilise tulega: rohelise, kollase ja punasega. Tavarežiimis on valgustatud seadme roheline tuli, 
liikluseeskirja rikkumisel kustub roheline tuli ja hakkab vilkuma kollane ning seade väljastab juhile kuuldava 
katkendliku helisignaali. Liikluseeskirja jätkuval või rängal rikkumisel süttib punane tuli ning seade väljastab 
juhile kuuldava pideva helisignaali. Kui juht kokkulepitud ajavahemiku jooksul liikluskäitumist kehtivatele 
normidele vastavaks ei vii, siis registreerib seade rikkumise, salvestab ja edastab kokkulepitud ajaühiku järel 
liikluseeskirjade rikkumiste info pädevale ametkonnale (näiteks: politsei andmebaasi).  
 
Kui ülaltoodud idee realiseerimine nõuab äärmiselt põhjalikke taustauuringuid ja märkimisväärseid inves-
teeringuid nii tehnoloogiasse kui infosüsteemidesse, siis märksa lihtsam on realiseerida andmebaas alalistest 
ja ajutistest kiirusepiirangutest ning võimaluse korral ka muudest liikluspiirangutest (teede 
sulgemised jms). MNT soovibki sellise andmebaasi luua, et teha see kättesaadavaks erinevatele GPS 

                                                 
23 Raising Compliance with Road Safety Law; 1st Road Safety PIN Report; 2007, ETSC, Brussels, Belgium 
24 Vt www.sirk.ee/popFile.php?id=4 

http://www.sirk.ee/popFile.php?id=4


 

18 

seadmete ning navigatsioonitarkvara tootjatele. Ettevõtted kohaldaksid andmestiku enda seadmetega ning 
võimaldaksid GPS seadmete kasutajatel selle teatud ajavahemiku tagant alla laadida.  
 
Eesti toetab eCall süsteemi juurutamist ja teisi ohutusega seotud rakendusi. Siseminister Jüri Pihl kirjutas 
2009.a. aprillis alla Euroopa Komisjoni vastastikuse mõistmise memorandumile automaatse hädaabikõne 
süsteemi eCall rakendamiseks.25 Sõidukist tehtav eCall on hädaabikõne, mis algatatakse kas manuaalselt sõidu-
kis olevate isikute poolt või automaatselt sõiduki sensorite poolt. Aktiveeritud eCall loob ühenduse asjaomase 
kõnekeskusega (PSAP ehk Public Safety Answering Point). Minimaalselt nõutavate andmete hulka, mida eCall 
peab sisaldama, kuulub ka sõiduki täpne asukoht. eCall peaks rakenduma 2014. aastal. Eestis on üheks 
oodatavaks mõjuks kiirabi oluliselt kiirem reageerimine asulavälistel teedel juhtunud liiklusõnnetustele, kui 
sõidukis olevad inimesed on kas šokis või pole suutelised andma selgitusi õnnetuse asukoha detailide kohta. 
Üle-euroopaliselt tuuakse eCall süsteemi rakendumise oodatavate positiivsete mõjudena välja inimohvritega 
lõppevate õnnetuste ja seotud rahalise koormuse vähenemine, aga ka liiklusummikute vähenemine.26 

 
Eesti huvi on väiksem liiklusjuhtimise ja infrastruktuuriga seotud satelliitnavigatsiooni rakenduste osas, kuna 
Eesti liiklusmahud on väikesed ning infrastruktuuris ei ole keerulisi liiklussõlmesid. Näiteks ei ole Eestis põh-
jendatud laialdane elektrooniliste liiklusmärkide kasutamine. 
 
 

3.3.1.3. Kasutuspõhine kindlustus ja maksustamine 
 
Tulevikus – GPS (ja GALILEO) seadmetega varustatud sõidukite osakaalu tõustes – jõuavad ilmselt ka 
Eestisse ―pay-as-you-drive‖ (PAYD) liikluskindlustuslahendused. Kasutuspõhine sõidukikindlustus on kindlus-
tusliik, mille maksed sõltuvad kindlustuse objektiks oleva liiklusvahendi reaalsest kasutusest, mitte sellele 
arvutusmudelite põhjal omistatud riskikategooriast ning kindlustusvõtja riskikoefitsendist.  
 
Kasutuspõhise liikluskindlustuse klientide autodele paigaldatakse spetsiaalne seade, mis lihtsaimal juhul mõõ-
dab läbisõitu sõiduki odomeetrilt või GPS-satelliitsüsteemi kasutades. Läbisõiduandmed saadetakse mobiil-
sidekanali kaudu automaatselt kindlustuspakkujale, kes arvutab nende põhjal kliendi kindlustusmakse suuruse. 
Enamus maailmas turule toodud kasutuspõhise kindlustuse teenuseid kasutavad GPS tehnoloogial põhinevaid 
jälgimisseadmeid, kuivõrd selline lahendus võimaldab lisaks sõiduki läbisõidule siduda kindlustuse suuruse ka 
muude liiklemist kirjeldavate parameetritega – sõidu ajaga (näit. on kindlustusmakse öösel läbitud vahemaa 
eest kõrgem), sooritatud sõidu asukohaga (teatud piirkonnas tehtud sõitude eest makstakse kõrgemat maksu) 
jne. 
 
Hetkel on kasutuspõhine sõidukikindlustus ennekõike suunatud klientidele, kelle aastane läbisõit jääb keskmi-
sest väiksemaks. Uuringufirma Frost & Sullivani arvutuste kohaselt võimaldab kasutuspõhine kindlustus 
madala läbisõiduga klientidel hoida kokku keskmiselt 30% aastastest kindlustuspreemiast27. Frost & Sullivan 
hinnangul oli 2007. a Euroopas kokku 106 500 kasutuspõhise kindlustusteenusega liitunut ning aastaks 2015 
oodatakse klientide arvu kasvu 1,58 miljonini. Rahalises väärtuses hinnati turu suuruseks 2007. aastal 18,64 
miljonit eurot28. 2015. aastaks prognoosib Frost & Sullivan turumahuks 141,8 miljonit eurot.29  
 

                                                 
25 www.siseministeerium.ee/public/MOU_eCall_270409_ENG.rtf  
26 http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligentcar/docs/right_column/intelligent_car_brochure.pdf  
27 www.newswiretoday.com/news/39915/  
28 Riikidest on kõige tähtsamaks PAYD teenuste turuks Itaalia, mille turu 11,6 miljoni euro suurune kogukäive 
moodustas 62% kogu Euroopa kasutuspõhise kindlustuse müügist.  
Hollandi valitsus kavatseb aga üle minna PAYD maanteemaksule 2012.aastaks. 
29 www.frost.com/prod/servlet/report-brochure.pag?id=M29D-01-00-00-00  

http://www.siseministeerium.ee/public/MOU_eCall_270409_ENG.rtf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/intelligentcar/docs/right_column/intelligent_car_brochure.pdf
http://www.newswiretoday.com/news/39915/
http://www.frost.com/prod/servlet/report-brochure.pag?id=M29D-01-00-00-00
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3.3.2. Transpordivahendite ja kaupade seire 

 
Satelliitnavigatsiooni rakendused transpordivahendite jälgimiseks (asukoha täpsusega u 1 m) on Eestis võrdle-
misi arenenud. Turul on mitmeid GPS-põhiste seireteenuse pakkujaid, kes teenindavad nii era- kui avalikku 
sektorit. Kahe suurusjärgu võrra täpsemaid asukohaandmeid (asukoha täpsusega u 1 cm) vajavad masin-
kontrolli lahendused on käesoleval hetkel vähearenenud ja Eesti turg jääb turuosaliste hinnangul lähiaastatel 
marginaalseks. 

 
Riigi huvi transpordivahendite seirel seostub eeskätt avalike teenuste kvaliteedi kontrolliga. MKM ja 
Maanteeamet planeerivad lähitulevikus hakata lepingupartneritelt nõudma GPS-põhist seiresüsteemi teede 
talihooldust teostavate masinate jälgimiseks. Süsteem peaks võimaldama ühest küljest jälgida ning salvestada 
taliteenistuse masinate teekonda, aga ka võtta vastu tööandmeid masinatel asuvatelt seadmetelt, ennekõike 
lumesahkadelt ja soolapuisturitelt. 

 
Kõik teehooldajad peavad tagama riigimaanteede nõutava seisundi oma regioonis. Info taliteenistuse masinate 
asukoha ja tööorganite asendite kohta võimaldaks jälgida tee vastavust seisundinõuetele ning teehooldetööde 
vastavust lepingus ettenähtud tähtaegadele. Saadavad andmed peaksid jõudma nii regionaalsetesse üksustesse 
kui ka Maanteeametisse ja kuvatakse kogu vabariiki haaraval kaardirakendusel. 
 
Tehnoloogilisest küljest on lahendamist vajavaks probleemiks puisturite kontrolleritest tööandmete kätte-
saamine. Puisturid on valmistatud erinevate tootjate poolt, kes kasutavad vaid enda seadmetele omaseid 
tehnilisi lahendusi (Eestis on enamlevinud Hollandi ja Soome tootjate seadmed). Eesti ettevõte Track24 OÜ 
on enda sõnutsi ühildanud populaarsemate puisturite tööandmed GPS-põhise jälgimissüsteemiga ning lubab 
lähitulevikus (sügisel 2009) demonstreerida rakendust, mis suudab lisaks asukoha määramisele registreerida 
teele kantavaid soola koguseid.  

 
Teehoolde teostajaid võiks seadmete paigaldamisel motiveerida täpsema ülevaate saamine sõidukite läbisõidu 
ja kütusekulu kohta ning lisaks lubaks telemaatikateenus neil loobuda tülikast, aga samas kohustuslikust 
hoolduspäeviku pidamisest. Tööandmete kogumisel ja analüüsil tekkiva teabe alusel saab luua juba keeruka-
maid telemaatikarakendusi. Nii on kavas tulevikus muuta kogu süsteem praeguse masinakesksuse asemel 
rohkem teekeskseks, lisades kaardirakendusele veel lisaks teeilmajaamade andmeid, mis võtavad arvesse 
ilmastikuolusid ja –prognoose, teetüüpe jms. 
 
 

3.3.3. Satelliitandmeside 

 
Satelliitinterneti eelised on üldjuhul sarnased mobiilse interneti eelistega teiste tehnoloogiate ees, s.o. võimal-
dab lairibaühendust ka sellistes geograafilistes asukohtades, kuhu pole otstarbekas püsti panna maapealset 
fiiberoptikal põhinevat infrastruktuuri. Satelliitinterneti peamine eelis tuleneb asjaolust, et ta on kättesaadav 
praktiliselt kõikjal, kuid tal on ka terve rida tehnoloogilisi puudusi. Eesti puhul on mobiilside kiire või ka Eesti 
Energia poolt pakutava KÕU-interneti levik pärssimas satelliitinternetiteenuste arendamist. Satelliitinternetist 
oluliselt odavama mobiilse interneti levialad katavad ära 99,9 % kogu Eestist ja teenusepakkujate (EMT, Elisa) 
väiteil ulatuvad 70 kilomeetrit merele (Soome laht) välja. 
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Satelliitside kasutajad Eestis on peamiselt kas eksootilistesse kohtadesse reisivad inimesed või institutsio-

naalsed kliendid. Olulisimad kliendisegmendid on merelaevandus30 (Eestis Tallink Group) ja riigiasutused. 

Teenusepakkujate arv on vastav turu piiratud mahule. Ainsa olulise satelliitside seadmete müüja ja –süstee-
mide paigaldajana võib välja tuua AA-SAT Professional OÜ. 

 
Valitsusside ja satelliitkommunikatsioon: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) üldhinnangul on 
Eesti andmesidevõrk heal tasemel. Satelliitandmeside vajadus võib tekkida eriolukordades, kui nt Eestit 
välismaailmaga ühendavad valguskaablid saavad kannatada. 
 
RIA haldab ja arendab riigiasutuste andmeside magistraalvõrku PeaTee, mis on alguse saanud Piirivalve-
ameti, Tolliameti ja Politseiameti ametkondlikust võrgust. Riigiasutustele osutatakse andmesideteenuseid, mille 
puhul on tarvilik täita riigisaladuse seadusest tulenevaid nõudeid ning nõuet andmeside kõrgele käideldavusele. 
Teenus luuakse turul pakutavate erinevate operaatorite teenuste parimaist komponentidest.  
 

RIA konsolideerib riigiasutuste vajadused ning juba praegu käib >90 % riigi tsiviilotstarbelisest andme-
sidest üle PeaTee. RIA andmetel piirdub praegu satelliitside kasutamine riigiasutustes üldjuhul tavaliste käsi-
seadmetega, mille andmevahetuskiirused on 64 kbps. Siiski on osadel ministeeriumitel vaja eriolukordade 
puhuks kindlamat ja operatiivset sidet kui tänased süsteemid võimaldavad ning ühe lahendusena kaalutakse 
satelliitside kasutuselevõttu. Satelliitside peaks olema võimalikult tsentraliseeritud. Side sõlmpunktide 
määratlemisel tuleb vaadata, kus asuvad andmekogud või olulisemad serverid või kuhu on paigutatud riigi 
toimimise seisukohalt kriitilisemad funktsioonid (nt Schengeni piiri toimimine). 

 
Eraldi tuleks vaadelda militaar- ja julgeolekuotstarbelisi sidevajadusi. Kaitseministeeriumi allasutustest vajab 
Kaitsevägi satelliitsidet kogu Eesti enda territooriumi katmiseks ning samuti välismissioonidel ning teatud 
puhkudel ka laiemalt. Kaitsevägi kasutab täna satelliitsidet järgmistel puhkudel: õhuseire; teisaldatavad termi-
naalid (kasutatakse kombinatsioonis nt koos TETRA-ga); käsikantavad seadmed (militaar-satelliitkommuni-
katsiooni võimekusega, satelliittelefonid ja raadiojaamad). Sidekanali kasutamise kulu on märkimisväärne - 
2mBit maksab 200 tuhat krooni kuus.  
 
Tsiviil- ja julgeolekuotstarbeliste sidevajaduste konsolideerimise ideesse eri asutuste andmeside 
tagamiseks satelliitsidega, mis võimaldaks suhteliselt kalli tehnoloogia puhul saavutada mastaabisäästu efekti, 
tuleks RIA hinnangul suhtuda reservatsioonidega. Mujal maailmas on hea tava hoida tsiviil- ja julgeoleku-
otstarbelised sidekanalid eraldi.  

  

                                                 
30 Globaalsest mobiilse satelliitkommunikatsiooni turust moodustab see segment ligi 2/3. 
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3.4. Võtmevaldkond 4: turism 
 
Turism on Eestile oluline majandusharu. Eesti Riiklik Turismiarengukava aastateks 2007-2013 toob välja 
peamiste turismisektori probleemide või kitsaskohtadena Eestis: 

 vähene turismitoodete valik; 

 sesoonsus; 

 info levitamine olemasolevate toodete kohta; 

 Eesti vähene tuntus, jätkuvalt parandamist vajav maine, Eesti omapärade mittetundmine välisriikides; 

 turismiteenuste kvaliteediga seotud probleemid. 
Üheks võimaluseks turismitoodete kohta info levitamiseks on nt asukohapõhiste infoteenuste arendamine. 
 
 
Asukohapõhised infoteenused:  Asukohapõhised infoteenused on olemuselt ja sisult võrreldavad 
Eestiski tuttavate positsioneerimisteenustega „Leia lähim―, mis aitavad kasutajal leida lähimaid huvipakkuvaid 
objekte ning nende asukohta. Kui varem on sellised teenused määranud kasutaja asukoha raadiosignaalide abil 
mobiilimastide võrgustikus, siis viimastel aastatel on koos nutitelefonide levikuga saanud valdavaks 
seadmete positsioneerimine oluliselt täpsema GPS signaali põhjal. Samuti on teenused muutunud 
vormilisest aspektist – SMS sõnumi abil info edastamine on asendunud erinevate telefonisse installeeritud 
aplikatsioonidega, milles tehakse päringud ning kuvatakse nende tulemused. 
 
Info kuvamine toimub mobiilsete asukohapõhiste infoteenuste puhul sarnaselt märksõnadepõhilisele reklaa-
mile interneti otsingumootorites. Esiteks valib ettevõte mobiilses reklaamisüsteemis märksõnad, mis on tema 
äriga seotud sõnad ja fraasid ning määrab ruumilise konteksti, milles paiknevatele inimestel ta soovib, et 
reklaami näidatakse. Kui reklaamiostja poolt määratud piirkonnas asuv kasutaja sisestab infoteenuses mingi 
märksõna, mis ühtib ettevõtte poolt määratud märksõnaga, siis otsingutulemuste lehel kuvatakse 
esmajärjekorras reklaami ostnud ettevõtte kontaktinformatsioon või sõnum. 
 

 
Joonis 5  Eesti reisi planeerimisel kasutatud infoallikad (kust saite infot Eestisse reisimiseks? %Eestis ööbinud 
välisturistidest, suvi 2007) 
Allikas: EAS 
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Eeldatavasti võtavad asukohapõhised infoteenused tulevikus turuosa ennekõike ärikataloogidelt (nii trükitud 
kui internetis asuvatelt) ning nende andmebaasidel põhinevatelt infoteenustelt (infotelefonid jms). Asukoha-
põhised infoteenused ning asukohateadlik reklaam on otseseks konkurendiks ärikatalooge välja andvate ette-
võtetele, kelle sissetulek põhineb reklaamimüügil kataloogidesse. Veelgi enam, 80%-90% kataloogikirjastajate 
kliendibaasist moodustavad väikese ja keskmise suurusega firmad, kes võidaksid potentsiaalselt kõige enam 
asukohateadlikust reklaamist. 
 
Kõige mitmekülgsema turundustoega turismi valdkonna infobaas Eestis on Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse (EAS) hallatavates portaalides www.visitestonia.com ja www.puhkaeestis.ee. Portaalide sisu on 
jaotatud mitmetesse kaardikihtidesse: majutus, atraktsioon/vaatamisväärsus, üritus, spaa, konverentsikeskus, 
pakett, toitlustus, muu. Selle andmebaasi alusel mobiilse kaardirakenduse loomine, mis suudaks lugeda asu-
kohainfot kas telefoni sisseehitatud GPS-ist või välisest Bluetooth-liidesega GPS-ist, on EASi sõnul kavas 
paari järgmise aasta jooksul.  
 
Eestis on olemas mitmeid väikeettevõtteid (nt ImExpo OÜ31, Audioguide OÜ32), mis pakuvad muuhulgas ka 
GPS-toega audiogiide.33 Juba 2005. aastast pakub AS Hansabuss Tallinnas linnatuuri (City Tour)34 teenust. 
Ekskursioon toimub audiogiidi vahendusel kokku 10 keeles. Audiogiid tutvustab marsruudi tähtsamaid vaata-
misväärsusi, annab ülevaate olulisematest Tallinna ja Eesti ajaloo sündmustest ning faktidest. Hansabussi hop 
on-hop off linnaekskursioon valiti ka 2005. aastal Eesti parimaks turismitooteks. 
 
Ehkki Eestis on olemas eeldused sisu ning ettevõtete üldise infotehnoloogilise taseme ja kogemuse näol35 
GPS signaali kasutavate asukohapõhiste teenuste pakkumiseks näiteks mobiilsete rakendustena, ei ole ette-
võtjate hinnangul turul piisavalt nõudlust, et Eesti-kesksete rakenduste arendamine ennast majanduslikult ära 
tasuks. Ka eelmise põlvkonna asukohapõhiste teenuste müügitulemuste analüüs kinnitab seda.  
 
Juba 2004. aastal avas AS EMT WAP-is testimiseks asukohapõhised teenused, mis võimaldavad tuvastada 
telefonikasutaja asukohta ning sellele lähimaid majutus- ja toitlustuskohti, tanklaid, meditsiiniasutusi jms. AS 
EMT seisukohalt võib asukohapõhiseid teenuseid pidada oluliseks müügiedustuse mõttes, kuid majanduslikult 
on tegemist marginaalsete teenustega. Hinnanguliselt teenib AS EMT mõne teenuse pealt mõnisada tuhat 
krooni aastas – andmesidest ja tasulistest tegevustes. 
 
AS Regio pakub samuti aastaid T-numbri mobiilset lisateenust. T-number36 on teenus, mis võimaldab 
mobiiltelefoniga kuulata ligikaudu minutilist tutvustust huviväärsuste kohta. Igale huviväärsusele on antud 
neljakohaline number ehk objekti kood. Objekti koodi saab klient kätte uuematelt Regio kaartidelt – teenus 
sobib hästi näiteks autoga iseseisvalt mööda Eestit reisivale turistile. AS Regio tulud T-numbri teenusest on 
marginaalsed.  

 
Kui GPS-põhiste mobiilsete kaardirakenduste ja seotud nn „leia lähim― tüüpi infoteenuste arendamine aitab 
kaasa Eesti Riiklikus Turismiarengukavas kirjeldatud eesmärkide – Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 
rahvusvahelistel sihtturgudel ja turismiinfo kättesaadavuse tagamine – saavutamisele, siis peaks EAS kaaluma 
võimalust selliste teenuste hankimiseks Eesti ettevõtluspartneritelt, sest hetkel puudub eraettevõtetel 
majanduslik motivatsioon selliste teenuste arendamiseks.  

                                                 
31 www.a-guide.ee  
32 www.audioguide.ee  
33 Audiogiid on elektrooniline seadeldis, mis taasesitab teatud audioinfot, eesmärgiga asendada reaalse giidi kohalolekut. 
34 www.tourism.tallinn.ee/bmenu/convention/incentive_ideas/city_tour  
35 Näiteks AS Regio poolt läbi aastate arendatud asukohapõhised teenused, mida eksporditud paljudesse riikidesse, või 
OÜ Nutiteq poolt arendatav NutiGuide tarkvara (www.nutiteq.com/mobile-audio-guide).  
36 www.regio.ee/static/body/files/3.T_nr_kasutamine.pdf 

http://www.visitestonia.com/
http://www.puhkaeestis.ee/
http://www.a-guide.ee/
http://www.audioguide.ee/
http://www.tourism.tallinn.ee/bmenu/convention/incentive_ideas/city_tour
http://www.nutiteq.com/mobile-audio-guide
http://www.regio.ee/static/body/files/3.T_nr_kasutamine.pdf
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3.5. Võtmevaldkond 5: keskkonnahoid ja tervishoid 
 

3.5.1. Meteoroloogia – ilmaennustus ja seire 

 
Euroconsult andmetel37 moodustasid meteoroloogiaga seotud teenused satelliitkaugseire lisandväärtusteenuste 
turu mahust Euroopas enam kui 50 %. Eestis kasutatakse võrdlemisi palju teistes riikides analüüsitud meteo-
roloogilisi seireandmeid. Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI) on alles hiljuti asunud satelliit-
meteoroloogia võimalusi kasutama ja hetkel teenindab EMHI arendusosakond peamiselt instituudi teisi 
üksusi.  

 
Satelliitmeteoroloogia olukorrast Eestis: EMHI on EUMETSAT (www.eumetsat.int) info põhi-
kasutajaks Eestis. 2006. aastal saadi EUMETSAT koopereerunud liikmeks: 

 Juuli 2006 – EMHI hakkas kasutama EUMETCast teenust; 

 November 2006 – EUMETSAT teeb kõik satelliitandmed EMHI-ile kättesaadavaks EUMETCast38 
teenuse vahendusel; 

 Detsember 2006 – EMHI liitus EUMETSAT-iga. 

 
EUMETSAT koopereerunud liikme aastane liikmemaks on 2 miljonit Eesti krooni. Ligipääs EUMETCast 
teenuse kaudu saadavale infole on ülimalt kasulik EMHI sünoptikutele ja potentsiaalselt ka teadlastele. 
EUMETCast võimaluste kasutamiseks tuleb teenused liidestada kohalike infosüsteemidega. Teenuste 
häälestamine on piiratud inimressursi juures aeganõudev, sest EMHIs tegelevad satelliitkaugseirega aktiivselt 
vaid 2 inimest. Teenuste häälestamisel tuleb olla leidlik kasutatava tarkvara osas, võttes võimalikult palju üle 
teistes riikides loodud vabavara. 
 
EMHI suurimaks probleemiks on hetkel uute meetodite juurutamine, eriti just satelliidipiltide kasutamine 
(näiteks jäävaatluses), asendamaks inimesi, keda on merevaatlusjaamadest koondatud 2009.a. eelarvekärbete 
tõttu. EMHI on kohustatud koostama Eesti merealade ning laevatatavate sisevete ilmateated, ilmaprognoosid, 
tormihoiatused ning jääprognoosid ja jääkaardid ning edastama tasuta nimetatud teabe Veeteede Ametile ning 
avaldamiseks Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutusele ja Eesti Raadiole.39 

 

 

3.5.2. Energeetika ja energiaressursid 

 
Satelliitkaugseire rakenduste globaalsel turul on riiklike tellimuste osakaal satelliidioperaatorite tuludest isegi 
kuni 2/3.40 Erasektoris on olulisimaks kliendisegmendiks kujunenud energia valdkond (peamiselt nafta- ja 
gaasitootjad). Kaugseiret kasutatakse, avastamaks võimalikke naftalaike maapinnal või meres, mis võivad olla 
tingitud maardla asukohast. Satelliitkaugseire on kuluefektiivne meetod traditsiooniliste naftamaardlate 
avastamise tehnoloogiatega võrreldes, eriti raskesti ligipääsetavates piirkondades. 
 

                                                 
37 Euroconsult, 2007, Assessment of the downstream value-adding sectors of space-based applications  
38 EUMETCast on EUMETSAT-i poolt opereeritud satelliitandmete edastusssüsteem, kus kasutatakse 
telekommunikatsiooni satelliite. EUMETCast teenuse kaudu on hetkel võimalik vaadata Meteosat-9 ja NOAA-17,-18 
satelliidipilte ning Meteosat satelliidipõhiseid NWCSAF hetkennustusprodukte.  
39 Meresõiduohutuse seaduse §49 (www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198714).  
40 Euroopa Kaugseireettevõtete Assotsiatsiooni (The European Association of Remote Sensing Companies, EARSC, 
www.earsc.eu) andmetel.  

http://www.eumetsat.int/
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13198714
http://www.earsc.eu/
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Eesti seisukohalt on oluline jälgida arenguid satelliitkaugseire tehnoloogiate vallas, mis on seotud taastuv-
energia ressursside kaardistamisega, kavandamaks uute tuuleparkide väljaehitamist või taastuvenergia kasutu-
selevõttu ja poliitikat laiemalt. Taastuvate energiaallikate kasutamise toetamist elektrienergia tootmisel regulee-
rib Eestis elektrituruseadus. 
 
Vabariigi Valitsuse 26.02.2009 korraldusega nr 74 kinnitatud elektrimajanduse arengukava näeb ette taastuva-
test energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu suurenemise 2015. aastaks 15%-ni. Arengukava kohaselt 
avaldub Eesti taastuvenergia potentsiaal eeskätt bioenergial baseeruvas elektri ja soojuse koostootmises, tuule-
energias ning vähesel määral ka hüdroenergeetikas, mille tootmisvõimsuse suurendamine kuni 10 megavatini 
võimaldaks toota keskmise veehulgaga aastal 45-55 GWh elektrit. Viimaste aastate arengud taastuvatest 
energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu dünaamikas on kirjeldatud järgnevas tabelis.41 
 

Energiaallikas Toodang, GWh 
2006 

Toodang, GWh 
2007 

Toodang, GWh 
2008 

Tuuleenergia 76,3 91 133 

Hüdroenergia 13,5 22 28 

Muu 38 36 38 

Kokku 127,8 149 199 

Elektrienergia 
tarbimine 

6 901 7 180 7 427 

Taastuvenergia  
osakaal 

1,9 % 2,1 % 2,7 % 

 
Elektrimajanduse arengukava näeb ette suurendada maismaatuulikute võimsust 400 MW-ni aastaks 2013 – 
seetõttu on Vabariigi Valitsus algatanud elektrituruseaduse muudatuse, mille kohaselt suurendatakse elektri-
tuulikute toodetud toetatavat summaarset elektrienergia kogust 600 GWh-ni aastas (praegune piirang on 400 
GWh). Elektrituulikute võimsuse ulatuses tuleb rajada ka uusi elektrijaamu, mis tasakaalustaksid elektrituuli-
kute toodangu ebastabiilsust. Elektrisektori arendamisel järgnevatel aastatel tuleb mõistlikul määral suuren-
dada taastuvate energiaallikate kasutamist ning koostootmisjaamade toodangut, võttes energiaallikate kasuta-
misel arvesse kõiki elutsükli keskkonnamõjusid ning sotsiaalmajanduslikke tegureid. Turvas, jäätmed ja bio-
kütus omavad olulist energeetilist potentsiaali jätkusuutlike väikeste koostootmisjaamade talitlemiseks. 

 
 
Satelliitkaugseire taastuvenergeetikas:  Taastuvenergia – päikeseenergia, laineenergia, tuuleener-
gia– ressursid on tundlikud väliskeskkonna tingimuste muutustele ning tootmisüksuste väljund varieerub sõl-
tuvalt nii kella- kui aastaajast. Kindlasti tuleb uute energiajaamade planeerimisel arvestada energiaressursside 
erinevusi aastate kaupa, mis eeldab pikemaajalisi keskkonna parameetrite mõõtmisi. Sedalaadi uurimistöö 
aitaks näiteks kaasa tuuleenergia balansseerimise tehnoloogiate väljatöötamisele, sest Eestis tugeva potent-
siaaliga tuuleenergia laialdasem kasutus nõuab uusi tehnoloogiaid balansseerimise, ülekande ja reservvõimsuse 
probleemide kõrvaldamiseks.42 
 
Tuuleprognooside võimalikest kasutajatest on olulisim sihtgrupp tuuleparkide arendajad. Eesti Energia AS 
ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel satelliitkaugseiret ja sellel põhinevaid analüüsiteenuseid Eestis 
praktikas tuuleprognooside koostamisel ei kasutata. Taastuvenergia ettevõtted lülitasid lühi- ja pikaajaliste 
tuuleenergia potentsiaali mudelite väljatöötamise arendussuuna OÜ Nelja Energia ja Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni eestvõttel koostatud taastuvenergia tehnoloogiate arenduskeskuse projekti, teaduspartneriteks 

                                                 
41 Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest 2007—2009; 
www.mkm.ee/public/Taastuvate_aruanne_2009.docx  
42 Eesti Energiatehnoloogia Programm  

http://www.mkm.ee/public/Taastuvate_aruanne_2009.docx
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Tallinna Tehnikaülikooli ja EMHI. Tuuleenergeetikale suunatud tuuleressursside hindamine on ka üks Tartu 
Ülikooli Füüsika Instituudi Atmosfäärifüüsika labori tegevusvaldkondi. Nimelt on tuuleressursi kaardista-
miseks alati vaja atmosfääri dünaamikast lähtuvaid mudelarvutusi. 

 
Biomassi juurdekasvu mõõtmine satelliitkaugseire meetoditel on Eestis arenemas ja kindlasti on tegemist 
tulevikus olulise valdkonnaga. Valdkonna arengus on tähtsal kohal Tartu Observatooriumi teadlaste teadus-
tööd. Teadussuundi on mitmeid. Otseselt metsandusega seotud primaarproduktsiooni hinnanguteks kasuta-
takse satelliidi MODIS pilte, mille ruumiline lahutus on 250 – 1000 m (olenevalt kanalist), kuid eeliseks see, et 
MODIS lendab üle Eesti kaks kuni neli korda päeva jooksul (pilvitutest päevadest saab analüüsiks vajaliku 
aegrea). 
 
Eesti tingimustes oleks kindlasti vaja kasutada parema ruumilise lahutusvõimega pilte kui MODISe 250m – 
1000 m ja MERIS 300 m ruumilise lahutusega satelliidipildid. Eestis on suur osa aastast suhteliselt pilvine, 
mistõttu pilvevabade satelliidipiltide saamine on omaette probleem, kui tellida pildid suure ruumilise 
lahutusega sensoritelt (nt SPOT). Biomassi juurdekasvu saab hinnata kaudselt fotosünteesi iseloomustavate 
parameetrite järgi. Biomassi juurdekasvu hindamist satelliitkaugseire meetoditel on Eestil potentsiaal kasutama 
hakata, aga Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse hinnangul tõenäoliselt alles Euroopa Liidu eestvõttel, s.t. kui 
tsentraalselt arendatakse välja sarnaselt PRIAs kasutatava maaüksuste identifitseerimise teenusele liikmes-
riikidele pakutav teenus (mis võiks olla üks GMES tuumikteenuseid). 
 

3.5.3. Keskkonnaseire ja keskkonnakaitse 

 
Euroopa initsiatiiv GMES (Global Monitoring for Environment and Security) on osa globaalsest Maa jälgimise süs-
teemist, et tagada järelevalve ja adekvaatne reageerimine elukeskkonda ohustavate looduslike või inimtekke-
liste õnnetuste puhuks. Keskkonnaseire (sh keskkonnakaitse otstarbel) on seega üks olulisemaid satelliit-
kaugseire rakendusvaldkondi. 
 
Eestis tegelevad mitmed rahvusvaheliselt hinnatud teadusgrupid mere-, vee-, metsa-, maastiku- ja õhuseirega, 
kasutades ja analüüsides satelliitidelt tulevat informatsiooni. Tartu Observatooriumi ja Keskkonna-
ministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse poolt 2007.a. välja antud artiklikogumik „Kaugseire Eestis―43 annab 
valdkonna teadus-arendustegevuse tasemest piisava ülevaate. Kui uurimisgruppide teaduslik tase on kõrge, siis 
satelliitkaugseire alane teadmussiire ettevõtlusesse või avalike teenuste pakkumisse on olnud piiratud nii 
rahaliste ressursside piiratuse kui ka vähese informeerituse tõttu.  
 
 
Riiklik keskkonnaseireprogramm: Keskkonnaseire põhieesmärkideks on (keskkonnategurite ning 
keskkonnaseisundi järjepideva jälgimise ning hindamise kaudu) keskkonnategurite ning seisundi muutuste 
prognoosimine väljatöötatud indikaatorite süsteemi ja prognoosimudelite abil. Keskkonnaseire raames 
kogutav andmestik on aluseks keskkonnapoliitika kavandamisel ja  elluviimisel, keskkonnameetmete 
kavandamisel, elluviimisel ning vajadustekohasel korrigeerimisel. Keskkonnaseire on Eestis jagatud 
järgmisteks alamprogrammideks:  

 Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire; 

 Kiirgusseire; 

 Kompleksseire; 

 Meteoroloogiline seire; 

 Metsaseire; 

                                                 
43 Kättesaadav: www.keskkonnainfo.ee/index.php?lan=EN&sid=65&tid=67&act=pub&actargs=40  

http://www.keskkonnainfo.ee/index.php?lan=EN&sid=65&tid=67&act=pub&actargs=40


 

26 

 Mullaseire; 

 Põhjavee seire; 

 Rannikumere seire; 

 Seismiline seire; 

 Siseveekogude seire; 

 Välisõhu seire.44 
 
Keskkonnaseiret on aastate jooksul tehtud enam kui 6000 seirejaamas. Keskkonnaseire tulemusi koondab ja 
avalikustab keskkonnaregistri kaudu Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus (ITK). Keskkonnaseire 
korraldamiseks kulus 2008. aastal 25 miljonit krooni. Lisaks riigiasutustele teevad keskkonnaseiret ka 
ettevõtted ja omavalitsused. 45 

 
Riikliku keskkonnaseire rahastamine Eestis toimub riigieelarvest. Seiratavate programmide üle otsustab ja 
eelarve kinnitab keskkonnaminister. Eelarve valmistab ette Keskkonnaministeerium. Seireprogrammid valib 
välja Seirenõukogu46 ja ka metoodikate muutused (sh ka satelliitkaugseire rakenduste kasutuselevõtu) pakub 
välja Seirenõukogu. Metoodikate muutused kinnitab ametlikult keskkonnaminister, sisulise valiku teeb 
Seirenõukogu. 
 
Keskkonnaseirega tegeleva ITK üldine teadlikkus satelliitkaugseire võimalustest ja ka GMES initsiatiivist on 
kõrge. ITK on Euroopa Keskkonnaagentuuri kontaktasutus Eestis ja selle kaudu omab head ülevaadet 
GMESi, SEISi jt üle-euroopaliste initsiatiividega seotud arengutest. Pidades silmas GMESi ülesehituse üldist 
loogikat ja asjaolu, et ITK koondab keskkonnaseire in-situ andmeid, siis peaks ITK tulevikus kindlasti osalema 
Eesti kosmosepoliitika kujundamisel GMESi suunal.  
 
Satelliitkaugseire võimaluste rakendamist keskkonnaseires pärsib ITK spetsialistide hinnangul see, et enamasti 
on seirejaama47 mastaap liiga väike, et satelliidipildi ja –andmete alusel saaks midagi järeldada. Lähemas 
tulevikus võiks eeskätt kõne alla tulla peamiselt maastikuseires sobilikud rakendused (eluslooduse mitme-
kesisuse ja maastike seire alamprogramm), aga ka õhu- (nt saasteosakeste leviku mudelid, mis kasutavad 
algandmetena meteoroloogiliste satelliitide andmeid), mere- ja metsaseire rakendused. 48 
 
Riigikontroll on oma aruandes olnud keskkonnaseire korralduse suhtes ülimalt kriitiline. Riigikontrolli hinnan-
gul49 ei ole keskkonnaseire Eestis korraldatud hästi, sest avalikkusel ja otsustajatel puudub keskkonna seisundi 
kohta piisav info. Suurimaks puuduseks on see, et riikliku keskkonnaseire korraldamisel ei analüüsita, milliseid 

                                                 
44 http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb/  
45 Keskkonnaseire korralduse tõhusus; Riigikontrolli aruanne nr OSIV-2-1.4/07/23; 18.05.2007 
46 Seirenõukogu koosseis: 
Harry Liiv (esimees), Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsler 
Erik Puura, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi direktor 
Jaan Saar, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi peadirektor 
Ena Poltimäe, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni juhataja kt 
Leo Saare, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse direktor 
Anto Raukas, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi Kvaternaarigeoloogia osakonna juhataja 
Irja Alakivi, Eesti Linnade Liit 
 
47 Vastavalt Keskkonnaseireseadusele (www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118444): 
Keskkonnaseirejaam või -ala 
(1) Keskkonnaseirejaam või -ala on koht vaatlusvõrgus, kus tehakse keskkonnaseire allprogrammiga määratud vaatlusi ja 
mõõtmisi. Keskkonnaseirejaamas on alalised või alalised ja ajutised keskkonnaseireehitised koos seadmetega. 
Keskkonnaseirealal alalised keskkonnaseireehitised puuduvad. 
48 http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb/index.php?id=13  
49 Keskkonnaseire korralduse tõhusus; Riigikontrolli aruanne nr OSIV-2-1.4/07/23; 18.05.2007 

http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb/
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118444
http://eelis.ic.envir.ee:88/seireveeb/index.php?id=13
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andmeid keskkonda mõjutavate otsuste tegemiseks tegelikult vaja on. Seetõttu pole tagatud, et seiret tehakse 
kõige olulisemates valdkondades ja piisava põhjalikkusega. Piisavalt pole pööratud tähelepanu ka seireprog-
rammi otstarbekuse analüüsimisele. Kuna seiretulemusi analüüsitakse vähe ja neid on raske kätte saada, siis ei 
saa neid keskkonnakorralduses otsuste langetamiseks vajalikul määral kasutada. Puuduste tõttu keskkonna-
seire korralduses ei saa olla kindel, et keskkonnaprogrammide raha kasutatakse tulemuslikult ja esmajärje-
korras suurimate probleemide lahendamiseks. 
 
Avalikkuse informeerimiseks on loomisel EL tõukefondi abil veebiülene keskkonnaseire infosüsteem seire-
andmete kasutajatele kolmel erineval tasandil. Milliseid andmeid keskkonda mõjutavate otsuste tegemiseks 
kasutatakse, on määratud erinevate regulatsioonide ja direktiividega EL tasandilt ja samuti Eesti oma 
õigusaktidega. Riiklik seireprogramm on välja töötatud pikaajaliste rahvusvaheliste koostööprogrammide 
raames, lähtudes Eesti keskkonnaseisundist ja keskkonnakaitse vajadustest. Programmi ulatust ja sagedust 
piirab aga eelarve, mis tavaliselt ei kata kõiki vajadusi.  
 
Prioriteetseteks suundadeks keskkonnaseires on õhu, mere- ja pinnavee ning looduse mitmekesisuse ja maa-
katte seire koos kliimategurite ja inimtegevuse mõjuga ning ohuolukordade ennetamine. Kaugseire toimib siin 
koos in situ seirevõrguga ja eeldab kaugseire metoodikate arendamist, tihedat info- ja andmevahetust riiklike, 
regionaalsete ja üleilmsete infosüsteemide vahel, andmejagamist ja -kvaliteeti ning veebiülest info kättesaada-
vuse tagamist.  
 
ITK möönab, et sageli on keskkonnaseire korraldus seotud seda läbi viivate ekspertide oskusteabega – seire-
programmide valik näib mõneti lähtuvat pigem sellest, millised spetsialistid on Eestis olemas, mitte sellest, 
millistele valdkondadele tuleks ehk rohkem tähelepanu pöörata. Samuti sõltub esitatud seireandmete kvaliteet 
tihti seirajast, mitte seiremetoodikast. 

 

 
Keskkonnaseire ettevõtte tasandil:  

 
Vastavalt kehtivale Keskkonnaseireseadusele teostab ettevõtja keskkonnaseiret oma kulul tema tegevuse või 
sellega keskkonda suunatavate heitmete mõjupiirkonnas: 

 ettevõtja enda soovil oma tarbeks; 

 ettevõtjale seaduse alusel antud keskkonnaregistri seaduse § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud 
keskkonnaloaga50 määratud mahus ja korras. 

 
Ettevõtete käitumise määrab seega vajadus täita normatiivaktidest tulenevaid nõudeid võimalikult kulu-
efektiivselt. Teisisõnu - satelliitkaugseire võimalused võetakse kasutusele, kui see osutub soodsamaks alterna-
tiivsetest meetoditest. Eestis pakuvad satelliitkaugseire alaseid teenuseid käesoleval hetkel vaid teadus-aren-
dusasutused – Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Observatoorium. Ettevõtete tellimusel on neist 
keskkonnaseire otstarbel satelliitkaugseire tehnoloogiaid kasutanud teadaolevalt Tallinna Tehnikaülikool 
(Meresüsteemide Instituut), kes on rakendanud satelliitkaugseiret merekeskkonda mõjutavate tegevuste – 
sadamate ja teiste vesiehitiste rajamine, merepõhja süvendamine ja kaadamine, merepõhjast liiva kaevanda-
mine – keskkonnamõju modelleerimisel AS Tallinna Sadam tellimusel. 
 
AS Tallinna Sadam analüüsib oma arendustegevuste planeerimisel kõiki keskkonnamõjusid. Tulenevalt ASi 
Tallinna Sadam suuremahulistest arendusprojektidest, on muutunud üha olulisemaks keskkonnakaitsega seon-
duvad tegevused. 2008. aastal ulatusid ASi Tallinna Sadam keskkonnakaitsealased kulud ligi 30 milj kroonini, 
millest keskkonnaalasteks uuringu- ja konsultatsioonitegevusteks kulus kokku 3,4 milj krooni51. Viimaste 

                                                 
50 Keskkonnalubade infosüsteem: http://klis.envir.ee/klis  
51 www.ts.ee/?k=1&p1=2&p2=68&t=keskkond  

http://klis.envir.ee/klis
http://www.ts.ee/?k=1&p1=2&p2=68&t=keskkond
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aastate olulisemad keskkonnamõjutused olid seotud ehitustegevusega Muuga sadamas, Saaremaa sadamas 
ning Paldiski lõunasadamas. Samuti teostati merekeskkonnaseiret Naissaare liivamaardlas seoses liiva kaevan-
damisega Muuga sadama idaosa laiendamiseks. Seireid teostasid eksperdid Tallinna Tehnikaülikooli Mere-
süsteemide Instituudist, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist ja Eesti Ornitoloogiaühingust. 
 
Paldiski Lõuna- ja Põhjasadama laiendamisega kaasnesid suuremahulised süvendustööd, mille käigus mere-
setete koostise tõttu (väikesefraktsiooniline muda ja liivsavi) paiskusid vette suured kogused heljumit, mis 
hoovuste ja lainete koosmõjul võib levida ulatuslikule merealale, sealhulgas mereelustiku jaoks tundlikusse 
piirkonda. Keskkonnamõjude uurimisel kasutas Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut nii hüdro-
dünaamilise modelleerimise kui otseste mõõtmiste meetodeid, sh optilisi mõõtmisi ja kaugseiret.  
 
AS Tallinna Sadam liitus 2008. aastal Euroopa sadamatevahelise keskkonnakaitseorganisatsiooniga 
EcoPorts52. Sellega seoses osales AS Tallinna Sadam pilootsadamana EcoPorts’i satelliitandmevahetuse 
projektis PEARL (Port EnviromentAl infoRmation colLector)53 (2005-2008). PEARL projekti eesmärgid tuletati 
vajadusest jälgida sadamate seisundit, võttes kasutusele satelliitkaugseire võimalused kombineerituna in-situ 
sensorvõrkudega. Modelleerimis- ja in-situ andmed näitasid, et satelliitseire teostamine on otstarbekas suurte 
süvendus- ja täitetööde ajal veekvaliteedi operatiivsel jälgimisel oluliste keskkonnamõjude ennetamiseks. 
 
AS Tallinna Sadam oleks potentsiaalselt huvitatud ka teiste satelliitkaugseire meetodite kasutusele-
võtust, näiteks õhuseire puhul, kui see võimaldaks saavutada kulude kokkuhoidu. AS Tallinna Sadam 
teostab pidevseiret koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskusega, mõõtes saastetaset kahes seirejaamas, kus 
mõõdetakse aromaatsete süsivesinike ja alifaatsete süsivesinike tunni- ning ööpäevakeskmiseid 
kontsentratsioone välisõhus, samuti meteoparameetreid (temperatuur, tuule kiirus ja suund ning õhuniiskus). 

  

                                                 
52 www.ecoports.com  
53 www.pearl-project.eu   
www.pearl-project.eu/scr1/template.php?menuID=VALIDATION  

http://www.ecoports.com/
http://www.pearl-project.eu/
http://www.pearl-project.eu/scr1/template.php?menuID=VALIDATION
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4. Eesti kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste arendajad 
 

4.1. Satelliitkommunikatsioon 
 
Euroconsult hindas 2005.a. andmetel kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste kogukäibeks 72,9 miljardit 
USA dollarit, millest Euroopa osa oli 20,8 miljardit USA dollarit (ehk 29% globaalsest turust). Tele-
kommunikatsiooni valdkond moodustas selgelt suurima segmendi kosmosetehnoloogia maapealsete 
rakenduste turul (vt Joonis 6). 

 
Joonis 6  Satelliitide ärirakenduste väärtusahelate ülevaade (2005, summad miljardites USA dollarites) 
Allikas: R.Bierett (2007); Presentation for Telecom Info Days 2007; European Space Agency  

 

4.1.1. Satelliitside 

 
Liikuv satelliitside (Mobile Satellite Service, MSS) on liikuva/teisaldatava satelliitside maajaama ja kosmosejaama 
või selles raadiosides kasutavate kosmosejaamade või kosmosejaama vahendusel peetav liikuvate/teisal-
datavate maajaamade vaheline raadioside. Liikuva satelliitside peamine erinevus paiksest satelliitsidest seisneb 
vastuvõtjate kompaktsuses, mis teeb need isegi suurema võimsuse juures kergesti kaasaskantavaks ning kiiresti 
paigaldatavaks.  
 
Vastuvõtjate kompaktsus ning sideteenuse töökindlus on liikuva satelliitside teinud asendamatuks missiooni-
kriitilistes rakendustes ning piirkondades, kus maapealse mobiilsideühenduse pakkumine ei ole teenuse-
pakkujatele majanduslikult otstarbekas. Ülemaailmse liikuva satelliitsideteenuse turu mahuks oli 2008. aastal 
1,5 miljardit USA dollarit ning aastaks 2016 oodatakse selle kasvu 3,2 miljardit dollarini. Hinnanguliselt 
moodustavad kommertskliendid kaks kolmandikku ning avaliku sektori tellimused kolmandiku kogu turust. 
Traditsiooniliselt on liikuva satelliitside kõige tähtsamaks rakenduseks olnud mereside – mereside rakenduste 
arvele jääb 63% kogu turukäibest.  
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Joonis 7  Liikuva mereside terminalide arv maailmas 
 
Eestis jääb valdkonna ekspertide hinnangul satelliitkommunikatsiooni osatähtsus marginaalseks ka tulevikus. 
Satelliitkommunikatsiooni turust olulisema osa moodustavad institutsionaalsed kliendid. Ainsa olulise 
satelliitkommunikatsiooni seadmete müüja ja –süsteemide paigaldajana võib välja tuua AA-SAT Professional 
OÜ, kelle tähtsamaks kliendiks on Tallink Group. Samuti tegeleb ettevõte satelliit-telefonide müügi ja 
operaatorteenuse osutamisega.  
 
AA-SAT Professional OÜ on süsteemiintegraator, kelle puhul väljatöötluse ja projekteerimise osa on margi-
naalne. Ettevõtte 2008.a. majandusaasta müügitulu oli 23,9 miljonit krooni, millest 9,6 miljonit krooni 
moodustas eriotstarbeliste mõõteseadmete müük. Nelja töötajaga ettevõtte poolt loodud lisandväärtus 2008.a. 
oli ligi 3,6 miljonit krooni. 
 
Kuna turu maht on piiratud, siis aitab mitmel ärisuunal opereerimine AA-SAT Professional OÜ-l maandada 
tururiske. Samas ei ole ka välisettevõtete sisenemine oma esindustega Eesti turule majanduslikult põhjendatud 
ja see kaitseb kohalikke ettevõtjaid konkurentsi eest nt hooldusteenuse pakkumisel. Teadaolevalt on Eesti 
turuga sarnase arengutasemega ka Läti ja Leedu satelliitkommunikatsiooni turud. 

 
 

4.1.2. Satelliitringhääling 

 
Satelliit-ringhäälinguteenused jaotuvad peamiselt: 

 satelliittelevisiooniga seotud teenusteks (inglise keeles kasutatakse lühendit DTH ehk Direct-To-Home) 
ja 

 satelliitraadioga seotud teenusteks. 
 
Paikne satelliitside (Fixed Satellite Service, FSS)on paikse(te) (statsionaarselt paigaldatud või teatud kindlas piir-
konnas statsionaarselt paigaldatud) satelliitside maajaama ja kosmosejaama või kosmosejaamade vaheline 
raadioside. Paikse satelliitside teenuste operaatorite tuluallikaks on geostatsionaarsete satelliitide transponde-
rite ehk satelliitide saatemahu rentimine ennekõike kommunikatsiooniturul tegutsevatele ettevõtetele. 
 
Paikse satelliitsideteenuste mahu suurimateks tarbijateks on ühest küljest meediaettevõtted (ennekõike 
televisioonifirmad) ja telekommunikatsiooniettevõtted, kes kasutavad satelliitside võimalusi satelliittelevisiooni 
ringhäälinguteenuse ning andmesideteenuse pakkumiseks. Teiseks oluliseks paikse satelliitside kasutajaks on 
kogu maailmas valitsusasutused, kes vajavad oma tegevuses kogu maakera katvat sidevõrku. 
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Televisiooniülekanded kui paikse satelliitsideteenuste pakkujate peamine sissetulekuallikas moodustasid 2008. 
aastal 43,5% kogu satelliitsüsteemide võimsuse tarbimisest – 5130-st sidesatelliitidel asuvast transponderist oli 
2232 reserveeritud televisiooniülekannetele. Seda sidemahtu kasutati nii satelliittelevisiooni ringhäälingutee-
nuse osutamiseks kodukasutajatele kui ka magistraalühenduste pakkumiseks teletootjate ning eemal asetsevate 
maapealsete ülekandevõrkude vahel. Rahalises väärtuses oli satelliidipõhise televisioonilevi mahuks 2008. 
aastal 5,28 miljardit USA dollarit, mis moodustas 55% kogu paikse satelliitside turu väärtusest. 
 
Eesti tuntuim eraklientidele satelliittelevisiooni- ja –raadioga seotud teenuseid pakkuv ettevõte on Viasat 
kaubamärgi omanikfirma Modern Times Group MTG Broadcasting AB 100 %-line tütarfirma Viasat AS, mis 
tegutseb kolmes Balti riigis. Viasat AS 2008.a. majandusaasta aruande kohaselt olid ettevõtte äritulud 544,1 
miljonit krooni, millest Eesti turu osakaal oli 25 %. Satelliitsideteenuste osutamine (EMTAK kood 61301) 
moodustas 2008.a. ärituludest 512,2 miljonit krooni. Ettevõtte loodud lisandväärtus oli 2008.a. 60,5 miljonit 
krooni. Korrigeerituna satelliitsideteenuste ja Eesti turu osakaaludega on AS Viasat poolt Eestis satelliitside-
teenuste pakkumisega loodud lisandväärtus hinnanguliselt ligikaudu 15 miljonit krooni.  
 
DTH turu arengut Eestis mõjutab Elioni poolt turule toodud IPTV lahenduse ehk DigiTV kiire edu: 2006.a. 
lõpuks oli Elioni DigiTV-l 28 000 tellijat, 2007.a. lõpuks üle 55 000 tellija ja 2008.a. keskpaigaks 70 000 
tellijat54 ja 2009.a novembri seisuga enam kui 100 000 tellijat. Elion on televisiooniteenuste turul saavutanud 
3,5 aastaga 30%-lise turuosa. 55 Kiire edu on tingitud investeeringutest maapealse infrastruktuuri väljaaren-
damisse ja unikaalsest väärtuspakkumisest (nn kolmikpakett, mis sisaldab internetühendust, lauatele-
foniühendust ja digitaaltelevisiooni, aga ka ligipääsu internetipõhisele videolaenutusele ehk video-on-demand 
teenusele). 

 
AS Levira on suurim raadio- ja ainus televisioonisaateid ringhäälingus edastav ettevõte Eestis. AS Levira üks 
kiiremini arenevaid tegevusvaldkondi on multimeediateenused:  

1) teleprogrammide väljastus (Play-out),  
2) teleülekannete tootmine (OB) ja  
3) satelliitülekanded (SNG) .  

 

 
Joonis 8   AS Levira HD SNG satelliitside ülekandebuss 

 
2005.a. alustas Levira AS teenuste osutamist satelliitside (SNG) ülekandebussiga. 2007.a. lisandus Levira 
poolt pakutavate satelliitülekandeteenuste valdkonda kõrgresolutsiooniga ülekandeteenus (HD SNG). Täieli-

                                                 
54 Raag, V (2008), IPTV and value-added content – the case of Elion; presentation at Tallinn-Helsinki roundtable 
conference 
55 http://tv.elion.ee/uudised.php?module=news&id=140&lang=est  

http://tv.elion.ee/uudised.php?module=news&id=140&lang=est
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kult dubleeritud, uusima digitaaltehnoloogiaga varustatud SNG-bussid annavad võimaluse teha ülekandeid 
otse teleeetrisse ja seda nii SD kui ka HD formaadis. AS Levira SNG-uplingid on EBU (European Broadcasting 
Union) sertifitseeritud ning kõikide suuremate satelliidioperaatorite juures registreeritud. AS Levira satelliit-
ülekandebussid osutavad teenust paljudes välisriikides, nt Soome, Venemaa, Norra, Kreeka jne. Näiteks tootis 
AS Levira SNG ülekandebuss pilti UEFA Meistrite Liiga finaalist SKY Italia telejaamale.  
 
AS Levira 2007/2008.a. majandusaasta aruande kohaselt olid ettevõtte tulud satelliitsideteenuste osutamisest 5 
miljonit krooni, kasvades aastaga üle 100 %. Siiski moodustasid satelliitsideteenuste tulud ettevõtte müügitulu-
dest (155 miljonit krooni) vaid pisut üle 3 %. SNG bussi teenust pakub Eestis veel Filmimees OÜ.56 Ette-
võtte müügitulud 2008.a. oli 22 miljonit krooni ja kasum 0,1 miljonit krooni. Ekspordi osakaal Filmimees OÜ 
käibes oli 4 %. 
 
AS Levira tulevikuplaanides on väga tähtsal kohal programmiväljastuskeskuse (PlayOut Centre)57 teenuste müük 
välisklientidele. 1. septembril 2007.a. käivitati kaasaegse tipptehnoloogiaga varustatud täisautomaatse prog-
rammiväljastuskeskuse, mis võimaldab osutada programmiväljastusteenust samaaegselt paljudele erinevatele 
telekanalitele. Esimese programmina läks eetrisse Skandinaavia turule mõeldud kõrgeraldusega Silver HD 
programm. Programmiväljastuskeskus väljastab täna telekanaleid Skandinaaviasse, Baltikumi ja Eestisse nii SD 
kui HD formaadis ja keskuse klientide hulka kuuluvad nt Nonstop Television, Fox International Channels, 
Viasat, TV3. Programmiväljastuskeskus võib vajada teatud juhtudel linki üle satelliitide, kui see osutub 
efektiivsemaks maapealsest meediaedastusvõrgustikust. 

 

4.2. Satelliitnavigatsioon 
 
Satelliitnavigatsiooni rakendused erinevad oma täpsusnõuetelt oluliselt. Joonisel 9 on seotud teenuste tüübid 
GPS signaali täpsuse ja rakenduse realiseerimiseks vajaliku riistvarasüsteemi hinna alusel. 

 
Joonis 9  Satelliitnavigatsiooni rakendused Eesti turul 
 

                                                 
56 www.filmimees.ee/est/dsng  
57 www.levira.ee/738est.pdf  

http://www.filmimees.ee/est/dsng
http://www.levira.ee/738est.pdf
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4.2.1. Sõidukite GPS jälgimine 

 
GPS jälgimise seadmeid ning teenuseid kasutatakse erinevate objektide või inimeste asukoha määramiseks 
ning nende liikumistrajektoori ja teekonna jälgimiseks. Kommertskasutuses on GPS positsioneerimine kõige 
laiemalt rakendust leidnud ettevõtete autoparkide halduses, täpsemalt sõidukite telemaatikas. 
 
Liikumisinformatsiooni vastuvõtmiseks paigutatakse auto või muu sõiduki külge pisike karp, mis määrab GPS 
süsteemi abiga oma asukohta ja edastab selle koos muude mõõdetavate parameetritega GSM-side ja interneti 
vahendusel veebikeskkonda. Veebipõhine rakendus võimaldab kasutajal jälgida reaalajas liikuvtehnika paik-
nemist ning eelnevalt läbitud teekonda. Enamus populaarsematest telemaatikateenustest lubab pidada arves-
tust ka sõiduki kütusekulu üle. Lisaks on saadaval palju erilahendusi, mille abil saab ühendada sõidukitel asu-
vaid lisaseadmeid jälgimissüsteemiga. 
 
Kui tehnoloogia algusaastatel leidsid GPS-halduslahendused kasutust ennekõike turvarakendustes varguse-
vastase seadmetena, siis viimastel ajal on nõudlust kasvatanud jälgimisseadmete kasutamisest tulenev potent-
siaalne tegevuskulude kokkuhoid. Telemaatikateenus võimaldab efektiivselt planeerida ja optimeerida ette-
võtte sõidukipargi liikumist – väheneb tühisõitude arv, tööaega kasutatakse efektiivsemalt ning alaneb kütuse-
kulu. 
 
Maailma juhtiva IT uuringufirma Gartner hinnagul oli Euroopa GPS-põhise jälgimise ning asukoha määra-
mise turu suuruseks 2007. a 170 miljonit eurot ning 2010. aastaks oodatakse kogukäibe kasvu 323 miljoni 
euroni. Uuringufirma Berg Insight andmetel oli 2007. a lõpus Euroopas aktiivses kasutuses kokku 1,1 miljonit 
GPS jälgimisseadet. 2013. aastani kasvab seadmete arv keskmiselt 20,1% aastas ning ulatub juba 3,3 miljonini. 
See tähendab, et kui 2008. a on jälgimisseadmega varustatud 3,1% kõigist kommertssõidukitest, siis 2013. a on 
selliste masinate osakaal Euroopas juba 9,3%. 
 
Euroopa jälgimisteenuste turul on suurimateks tegijateks Prantsuse taustaga Masternaut, kelle seadmetega on 
ennekõike Prantsusmaal ning Suurbritannias varustatud üle 5 tuhande kliendi 100 tuhat sõidukit, ning vaid 
Suurbritannias tegutsev Cybit, kelle seadmed on kokku 2000 kliendi 50 tuhandel masinal. Raskeveokite jälgi-
mise segmendis on turuliider Belgia firma Transics, kes on jälgimisseadmed paigaldanud ligi 60 tuhandele 
sõidukile üle Euroopa. 
 

 
Joonis 10  GPS jälgimisseadmete arv Euroopas (prognoos, miljonites ühikutes) 
Allikas: Berg Insight 

 
GPS seireteenuste penetratsioon Eesti turul on tänaseks kõrgem Euroopa keskmisest. Selle põhjusi võib 
otsida Eesti ettevõtete võrdlemisi kõrgest infotehnoloogilisest tasemest. Eesti ettevõtetel on kokku 50 000 
väikesõidukit, pakiautosid on 20 000 ja veoautosid 80 000. Ligikaudu pooled neist võivad olla jälgitavad. GPS 
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süsteemide ja nendega seotud jälgimisteenuse pakkujate hinnangul on Eestis kokku müüdud umbes 6000 GPS 
kontrollerit. Seega on potentsiaalsest turust kaetud umbes 8% (Euroopas keskmiselt u. 4,3%).58  

 
Eesti sõidukite telemaatika turul tegutsevad ennekõike kohalikud ettevõtted, kelle pakutavad teenused on kõr-
gel tasemel ning ei jää funktsionaalsuselt ja töökindluselt alla Euroopa turuliidrite samalaadsetele lahendustele. 
Välisturgudel (nt Mehhikos) tegutseb edukalt AS Regio, müües enda arendatud tarkvara ja pakkudes hooldus-
teenuseid. Suurimateks GPS-haldusteenuste pakkujateks Eestis on Oskando OÜ (kaubamärgiga SeeME), 
EuroSat Group OÜ/Track24 OÜ (kaubamärgiga Track24.eu), Tracking Center OÜ (kaubamärgiga Navirec), 
R-Süsteemid OÜ (kaubamärgiga carmonitoring.eu), Metrotec OÜ (kaubamärgiga F-Track) ning GSMvalve 
OÜ. Eesti sõidukite GPS-põhiste jälgimistoodete ja -teenuste turu suuruseks võib ettevõtete 2008.a. 
majandusaasta aruannete põhjal hinnata kuni 30 miljonit krooni. 
 

  
Oskando Metrotec EuroSat Group 

Müügitulud 13 063 829 kr 8 796 877 kr 8 008 160 kr 

 
sh Eesti turg 9 963 221 kr 8 383 089 kr 7 764 560 kr 

 
Sh eksport 3 100 608 kr 413 788 kr 243 600 kr 

Ärikasum -2 446 328 kr 2 265 454 kr 1 510 480 kr 

     Lisandväärtus 3 756 700 kr 5 225 669 kr 2 952 834 kr 

 

Töötajate arv  
(aasta keskmine) 14 7 7 

 
Lisandväärtus töötaja kohta 268 336 kr 746 524 kr 421 833 kr 

 
Kõik eelpool nimetatud ettevõtted pakuvad täisfunktsionaalset veebipõhist seirelahendust, mis lubab asu-
kohaandmeid salvestada, analüüsida ning koostada sõidupäevikuid ja raporteid. Ennekõike on kohalike fir-
made näol tegemist tarkvaraarendajatega – teenuse pakkumiseks vajaminev riistvara (GPS kontroller, kütuse-
andurid jms.) ostetakse sisse erinevatelt seadme tootjatelt. Erandiks on siinkohal Oskando ning Metrotec, kes 
töötavad välja ja toodavad ka telemaatikavaldkonna aparatuuri. Oskando OÜ tarnib seejuures riistvara ka 
Track24 OÜ-le.  

 
Eesti ettevõtete sõiduautodele ning tarbesõidukitele mõeldud seirelahenduste aastase teenuse hinnad koos 
riistvara paigaldusega jäid 2009. a I kvartalis vahemikku 7 290 kuni 8 940 krooni. Veoautode seire koos ühe 
kütusenivooanduriga maksab erinevate firmade puhul 11 950 kuni 13 480 krooni aastas.59 
 
Koduturul näevad ettevõtted märkimisväärset arengupotentsiaali. Ka majanduslikult keerulisel 2009.a. on huvi 
seireteenuste vastu märgatavalt tõusnud. Kasvumootoriteks on eelkõige kütuse hinnatase ja majanduskriis 
(vajadus tõsta põhivara kasutamise efektiivsust). Satelliitnavigatsioonil põhinevate jälgimisteenuste kasutajad ja 

arendajad on välja toonud järgmised olulisemad kasutaja kasud:60 

 Tõhusam kütusetaseme kontroll ja vähenevad kütusevargused; 

 Juhtkonnal on reaalajas ülevaade, kus autod paiknevad, ja vähenevad sidekulud; 

 Vähenevad ebaotstarbekad (või ka era-)sõidud; 

 Paraneb töö efektiivsus ning tõuseb lisandväärtus töötaja kohta; 

 Vähenevad andmesisestuskulud – teekonnalehelt ei ole vaja infot käsitsi süsteemi sisestada. 
 

                                                 
58 www.logistikauudised.net/Default.aspx?ArticleID=7ef8f0e3-0c43-4387-af4c-e6647ba86da8  
59 www.track24.eu/static/tvk.pdf  
60 Uuringu „Eesti ettevõtete transpordituru valdkonna rahuldamata infovajadused tarneahelate juhtimisel‖ lühikokkuvõte 
www.prolog.ee/main/ee/files/Transpordituru%20rahuldamata%20infovajadused%20%5BCompatibility%20Mode%5D
.pdf  

http://www.logistikauudised.net/Default.aspx?ArticleID=7ef8f0e3-0c43-4387-af4c-e6647ba86da8
http://www.track24.eu/static/tvk.pdf
http://www.prolog.ee/main/ee/files/Transpordituru%20rahuldamata%20infovajadused%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
http://www.prolog.ee/main/ee/files/Transpordituru%20rahuldamata%20infovajadused%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
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Oluliseks motivaatoriks võib ettevõtetele olla ka erisoodustusmaksu ülempiiri tõus 4000 kroonini kuus alates 
2009. aasta 1. jaanuarist. Kui ettevõttes ei kasutata sõidupäevikuid, siis on kulu iga auto kohta 
erisoodustusmaksuna 3343 krooni kuus, kuid seireteenustes sisalduva elektroonilise sõidupäeviku kasutamine 
võimaldab seda kulu vähendada. 
 
Eesti GPS-põhiste jälgimistoodete ja –teenuste pakkujad on asunud tegutsema ka välisturgudel. Kui käes-
oleval hetkel on ekspordikäive suurim Oskando OÜ-l, siis on teistelgi ettevõtetel tekkinud võimalikud edasi-
müüjad sihtturgudel lähiregioonis. Bulgaariasse, oma edasimüüjale GPS Bulgaria tarnib Oskando OÜ esialgu 
küll peamiselt oma autokontrollereid.61  

  
Oskando Metrotec EuroSat Group 

Suurimad sihtturud: 
   

 
Bulgaaria 2 992 683 kr 

  

 
Läti 115 680 kr 330 861 kr 21 500 kr 

 
Soome 52 181 kr 

 
164 650 kr 

 
Norra 

 
82 927 kr 

 

 
Leedu 

  
57 450 kr 

 
Muud riigid 10 064 kr 

   
 

4.2.2. Täppisviljelus ja masin-kontrolli rakendused 

 
Teatud lisandväärtusteenuste puhul ei piisa tavalise GPS-signaali täpsusest ja usaldusväärsusest ning rakendu-
sed kasutavad parandatud GPS signaali – nt diferentsiaal-GPS (DGPS) või reaalajas kinemaatilistel paranduste 
(Real Time Kinematic, RTK) meetodeil. 
 
Geosoft OÜ pakub maamõõtjatele, tsiviilehitajatele ja geograafiaspetsialistidele VRS Now teenust ehk üle 
Eesti kohest juurdepääsu reaalajas kinemaatilistele GPS & GLONASS (GNSS) parandustele, ilma et selleks 
oleks vaja kasutada baasjaama. Geosoft OÜ rajatud, tervet Eestit kattev 19 püsijaamaga võrgustik (joonisel 
punased kolmnurgad): 

 
Joonis 11  VRS Now püsijaamade võrgustik  
Allikas: Geosoft OÜ 

                                                 
61 www.oskando.ee/?mid=8&mcid=273&ctype=news_article&pageid=2887  

http://www.oskando.ee/?mid=8&mcid=273&ctype=news_article&pageid=2887
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Nõudlus RTK teenuse järele Eesti turul on alles tekkimas. VRS Now teenuse kasutamine võimaldab näiteks 
geodeetidel tegutseda oluliselt kiiremini ja efektiivsemalt seniste mõõdistamistehnoloogiatega võrreldes, kuid 
turu arengut pärsib RTK süsteemide kõrge hind, mis praegustes ebakindlates majandustingimustes mõjutab 
turu arengut oluliselt. Samuti avaldab RTK teenuse nõudlusele negatiivset mõju majanduslangusest tingitud 
ehitussektori nõrkus. 
 
Üheks RTK kasutusalaks on täppisviljelus. Teiste maade kogemus näitab, et eeldused täppisviljeluse levikuks 
loob näiteks aktiivne maakasutus. Saksamaal mitme aasta jooksul läbiviidud küsitlused on näidanud kesk-
misest suuremat põllumaad majandavate tootjate kõrgemat valmidust täppisviljeluse rakendamiseks 
taimekasvatuse korraldamisel. Täppisviljeluse kasutajate poolt haritava pinna mediaan oli Reichardt’i and 
Jürgensi kohaselt Saksamaal vastavalt 355 hektarit 2006. a ning 320 hektarit 2007. aastal., kusjuures riigi 

keskmine majapidamise suurus jäi 43,1 ha juurde.62 Pedersen et al. (2004)63 näitasid, et 80% täppisviljeluse 
võimalusi kasutavatest Taani põllumajandustootjatest harivad üle 200 hektari suurust pinda, samas kui riigi 
keskmine põllumajandusliku majapidamise suurus oli 49,7 hektarit. 
 
Täppisviljeluse rakendusi kasutavate põllumeeste osakaal on Euroopa riikide lõikes võrdlemisi varieeruv. 
Näiteks on Euroopa kolme suurima põllumajandustootja, Prantsusmaa, Itaalia ning Saksamaa farmerid jäänud 
täppisviljeluse võimaluste rakendamisel võrreldes Skandinaavia riikidega mõnevõrra passiivsemaks. 

 
Eesti Statistikaameti struktuuriuuringu andmetel oli Eestis 2007. a 23 336 põllumajanduslikku majapidamist, 
mis on võrreldes 2001. aastaga vähenenud 32 412 majapidamise võrra ehk 58%. Peamiselt on vähenemine 
toimunud just väiksemate majapidamiste arvel, kelle majanduslik suurus on kuni kaks Euroopa suurusühikut 
(ESU – European Size Unit, 1200 eurot e. 18 768 krooni). Eesti põllumajandustootjal oli 2007. aastal keskmiselt 
kasutada 122,7 ha põllumajanduslikku maad, mis on 6,9 ha võrra rohkem kui 2006. aastal. EL-25 keskmisel 
põllumajandustootjal oli 2006. aastal kasutada keskmiselt 34,8 ha põllumajanduslikku maad. Euroopa 
keskmisest oluliselt suurem maakasutus loob head eeldused ka täppisviljeluse kõrgemaks penetrat-
siooniks tulevikus.  

 
Tulevikus peaks täppisviljeluse meetodid levima ja masinkontrolli kasutamine raskemasinate 
opereerimisel muutuma üha tavapärasemaks64, mistõttu on oodata keerukamate satelliit-
navigatsiooni rakenduste turu arengut.  

 
 

4.2.3. Asukohapõhised teenused 

 
Asukohapõhised infoteenused Prognooside kohaselt kujuneb lähimate aastate jooksul mobiilsete 

asukohapõhiste teenuste turu suurimaks sissetulekuallikaks asukohateadlik reklaam.
65

 Kõige olulisemaks rek-
laamiplatvormiks saavad mobiilses keskkonnas asukohapõhised infoteenused, mille sisuks on üldjuhul info- 
ning ärikataloogide andmebaasid. Sellised infoteenused võivad olla ka integreeritud mitmesugustesse navigat-

                                                 
62 Reichardt, M., & Jürgens, C. (2009). Adoption and future perspective of precision Farming in Germany: results of 
several surveys among different agricultural target groups. Precision Agriculture, 10(1), 73–94. 
63 Pedersen, S. M., Fountas, S., Blackmore, B. S., Gylling, M. and Pedersen, „Adoption and Perspectives of Precision 
Farming in Denmark―, Acta Agriculturae Scandinavica: Section B, Soil & Plant Science; 2004, Vol. 54 Issue 1, p2-8 
64 Hetkel on GeoSoft OÜ hinnangul vaid vähestel raskemasinatel RTK-suutlikkus, sest vastavad süsteemid maksavad 

alates 1 miljonist kroonist (buldooserile paigaldatava süsteemi näide). Masinkontrolli areng käib käsikäes 3D 
projekteerimise arenguga. 
65 Allikas: Analyzing Location Based Services opportunities;  JP Morgan 
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siooni- või kaardirakendustesse, nagu näiteks Ovi Maps (endine Nokia Maps), Google Maps või Microsofti 
Bing Maps. 
 
Asukohateadliku reklaami müük eeldab pakkumise poolel kaardirakenduse ning asukohateabe integreerimist 
infoportaali mobiilse versiooniga. Nõudluse poolel on vajalik uue põlvkonna terminalide teatud kriitilise 
penetratsiooni saavutamine. EMT andmetel moodustab kallimate puutetundliku ekraaniga telefonide müük, 
mis reeglina sisaldavad GPS vastuvõtjat ning kiire andmeside võimalust, hetkel u 10% Eesti mobiiltelefonide 
turust66. Samas on kõrgema hinnaklassi telefonide müük kiiresti kasvamas. 

 
Globaalse asukohateadliku reklaami turu suuruseks hinnati 2008. aastal 1,5 miljardit USA dollarit. Aastaks 
2015 oodatakse mobiilse reklaami müügikäibeks juba 18,2 miljardit dollarit, mis teeb turu keskmiseks 
oodatavaks kasvumääraks 42,8% aastas. Turumahu prognoos eeldab, et 2015. aastal on maailmas 2,3 
miljardit nutitelefonide kasutajat, kellest 80% kasutab mobiiltelefoni infootsingutel. 
 

 
Joonis 12  Asukohateadliku reklaami ja ärikataloogide globaalsete turgude võrdlev prognoos 
Allikas: JP Morgan 

 
Mil määral Eesti ettevõtted ülaltoodud trendist kasu saavad, sõltub paljudest faktoritest – alates globaalsete 
ettevõtete (Google) tegevusest asukohapõhiste infoteenuste turul kuni ettevõtete enda suutlikkuseni. 
 
 
Mobiilsed suhtlusvõrgustikud   Asukohapõhiste infoteenuste kõrval on mobiilsete sisuteenuste 
turul märkimisväärset populaarsust kogunud mobiilsed suhtlusvõrgustikud. Mobiilsed suhtlusvõrgustikud 
lisavad traditsioonilisele suhtlusportaalide funktsionaalsusele võimaluse kasutada GPS asukohateavet sõprade 
ning teiste huvipakkuvate teenusekasutajate positsioneerimiseks. Näiteks saab sellise nutitelefonile 
installeeritud otsingusüsteemiga leida lähikonnas liikvel olevaid sõpru või avastada ümbruses viibivaid  
kasutajaid, kellega luua ühiste huvide põhjal uusi kontakte. Samuti võimaldavad enamus mobiilseid 
suhtlusvõrgustikke teha asukohapõhiseid infopäringuid, kuvada valitud huvipunkti või huviväärsuse (POI – 
point of interest) detailset informatsioon ning lisada POI-objektidele uut teavet või enda kommentaare. 
 
Suurimatel globaalse haardega mobiilsetel suhtlusvõrgustikel on üle maailma kokku ligikaudu 30 miljonit 
registreeritud kasutajat – Mig33, 20 miljonit kasutajat67; MocoSpace, 6 miljonit kasutajat68; Brightkite, 2 
miljonit kasutajat; Loopt, 1 miljon kasutajat69.  

                                                 
66 http://forte.delfi.ee/news/digi/edetabel-millised-on-eesti-popimad-mobiiltelefonid.d?id=25711671  
67 http://wiki.mig33.com/files/u1/PressRelease_mig33_Indosat_090611.pdf     
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Lisaks spetsialiseerunud suhtlusvõrgustikele on mobiilses keskkonnas oluliselt kanda kinnitanud ka algselt 
vaid veebis tegutsenud suhtlusportaalid. Maailma suurima suhtlusvõrgustiku Facebook 300 miljonist 
kasutajast 65 miljonit külastavad regulaarselt lisaks portaali veebileheküljele ka võrgustiku mobiiltelefonidel 
töötavat versiooni. Suuruselt teisel sotsiaalvõrgustikul MySpace on hetkel 25 miljonit mobiilset kasutajat70. 
Hinnangute kohaselt kasutab 2009. aastal üle maailma 3,1% kõigist mobiiltelefoni omanikest mobiilsete 
suhtlusvõrgustike teenuseid.71 
 
Mobiilsete suhtlusvõrgustike peamiseks sissetulekuallikaks on reklaamiteenuste müük ning litsentsitasud 
sideteenuspakkujatelt, kes arendavad sotsiaalvõrgustike tehnoloogial põhinevaid rakendusi enda võrkude 
klientidele. Suhtlusvõrgustike tuleviku sissetulekute kohta on koostatud väga erinevaid analüüse, mille 
lähiaastate käibeprognoosid ulatuvad 60 miljardi dollarini72. Konservatiivsemate ennustuste kohaselt võib 
mobiilsete suhtlusvõrgustike kogukäive ulatuda 3,3 miljardi USA dollarini 2013. aastal73.  
 
Reklaamimüügist mobiilsetes suhtlusvõrgustikes võivad reaalset tulu lõigata ka Eesti ettevõtted. Populaarse 
kohaliku suhtlusportaali Rate.ee haldaja Serenda Invest OÜ teenis 2008. aastal reklaami müügist 7,45 miljonit 
krooni. Tõenäoliselt moodustab reklaami müük portaali mobiilses versioonis sellest summast kaduvväikese 
osa.  
 
Samas aga loob Rate.ee suur kasutajabaas head võimalused mobiilse ning asukohateadliku reklaami 
pakkumiseks, kuivõrd eelduste kohaselt on Rate.ee portaali kasutajate seas on mobiiltelefonide penetratsioon 
ligikaudu 100%.  
 

 

4.3. Satelliitkaugseire 
 
Euroconsult jagab kaugseire rakenduste turu viieks alamsegmendiks (Joonis 13), mis omakorda on jaotatavad 
veelgi kitsamateks segmentideks. Euroopa satelliitkaugseire rakenduste turu maht oli 2005.a. 250-300 miljonit 
eurot. Arenenumateks segmentideks on meteoroloogia, maismaaseire ja kartograafia, energiaressursside 
uurimine ja põllumajandus. Euroopa satelliitkaugseire rakenduste turu keskmine kasvumäär käesoleva 
kümnendi algul oli hinnanguliselt 2-4 %.74 
 
Eestis on satelliitkaugseire valdkonna äritegevus peaaegu olematu. Kasutusel olevad rakendused on arendatud 
kas Eestist väljas – nt EMSA teenus (p.3.2.1.) – või arendatud teadus-arendusasutuste poolt. Siiski on olemas 
ettevõtteid, kellel on olemas geoinfosüsteemide, pilditöötluse ja tarkvaraarenduse kompetents, mis on eeldu-
seks satelliitkaugseire rakenduste loomisel. Arvestatav potentsiaal on nt AS-il Regio, kes muuhulgas on Space 
Imaging Eurasia IKONOS satelliidipiltide ainuke ametlik edasimüüja Eestis.75 AS Regio töötajate hulgas on 
kraadiõppureid, kelle doktori- või magistritöö on seotud kaugseire rakendustega – näiteks geoinformaatikuna 
töötav Tõnis Kärdi, kes on kirjutamas doktoritööd teemal „Spektrisegu lahutamise meetodi kasutamine aja 
jooksul aluspinnal toimunud muutuste hindamiseks kaugseirepiltidelt― ja 2007.a. kaitsnud magistritöö teemal 

                                                                                                                                                             
68 www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=96751  
69 www.techcrunch.com/2009/04/07/mobile-socializing-limbo-merges-with-brightkite-and-announces-9-million-
funding-round/  
70 www.usatoday.com/tech/news/2009-10-20-social-network-smartphone_N.htm  
71 www.emarketer.com/Report.aspx?code=emarketer_2000614  
72 www.prlog.org/10239320-mobile-social-network-user-generated-content-revenue-will-grow-to-around-60-bn-in-
2012visiongain.html  
73 www.abiresearch.com/press/1204-Location-
based+Mobile+Social+Networking+Will+Generate+Global+Revenues+of+%243.3+Billion+by+2013  
74 Euroconsult, 2007, Assessment of the downstream value-adding sectors of space-based applications 
75 www.regio.ee/?op=body&id=88  

http://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=96751
http://www.techcrunch.com/2009/04/07/mobile-socializing-limbo-merges-with-brightkite-and-announces-9-million-funding-round/
http://www.techcrunch.com/2009/04/07/mobile-socializing-limbo-merges-with-brightkite-and-announces-9-million-funding-round/
http://www.usatoday.com/tech/news/2009-10-20-social-network-smartphone_N.htm
http://www.emarketer.com/Report.aspx?code=emarketer_2000614
http://www.prlog.org/10239320-mobile-social-network-user-generated-content-revenue-will-grow-to-around-60-bn-in-2012visiongain.html
http://www.prlog.org/10239320-mobile-social-network-user-generated-content-revenue-will-grow-to-around-60-bn-in-2012visiongain.html
http://www.abiresearch.com/press/1204-Location-based+Mobile+Social+Networking+Will+Generate+Global+Revenues+of+%243.3+Billion+by+2013
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„Linnade kaugseire: spektrisegu lineaarne lahutamine Landsat Thematic Mapper satelliidipiltidelt Tartu linna 

näitel―.76 

 
AS Regio juhatuse esimees Teet Jagomägi on samas ka Kosmoseettevõtete MTÜ juhataja. AS Regio oli 
võtmepartneriks kosmosetehnoloogiate arenduskeskuse projekti ettevalmistamises. Arenduskeskus, mille 
rakendusuuringute 7-aastase tööplaani eelarveks oli enam kui 170 miljonit krooni, koondas lisaks kosmose-
tehnoloogiate vastu huvi tundvatele Eesti ettevõtetele (AS Regio, Modesat Communications OÜ, Smartdust 
Solutions OÜ, Artec Group OÜ, Cybernetica AS) ja teadus-arendusasutustele (Tartu Observatoorium, Tartu 
Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool) ka valdkonna juhtivaid ettevõtteid välismaalt (Surrey Satellite Technology 
Ltd ja Swedish Space Corporation). Arenduskeskus EASi tehnoloogia arenduskeskuste programmist siiski 
rahalist toetust oma tegevusplaani elluviimiseks ei saanud. 

 
Joonis 13  Kaugseire turu segmendid 
 
Kosmoseettevõtete MTÜ on 2009.a. sügisel algatanud kosmoseklastri initsiatiivi, arvestades uusi võimalusi, 
mida pakub Eesti Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) liitumiseelne protsess. ESA ja Eesti Vabariigi vahel 
sõlmiti 2007. aastal viieaastane koostööleping, mis annab võimaluse Eesti astumiseks ESA täisliikmeks. ESA 
täisliikmeks saamisele eelneb ettevalmistava iseloomuga PECS (Plan for European Cooperating State) periood, mis 
algas 10. novembril 2009 Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ja ESA välissuhete 
direktoraadi direktori Peter Hulsroj allkirjastatud koostööriigi lepinguga. 
 
Viimase aja arengutest nähtub, et Eesti ettevõtetel on huvi kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste turul 
tegutsemiseks, aga esialgu puudub Eestis nõudlus satelliitkaugseire teenuste järele. See kinnitab mitmetes 
uuringutes kõlanud seisukohti, et satelliitkaugseire teenuste turu arengut pärsivad:77 

 Satelliidipiltide suhteline kallidus – ka Eesti riigiasutuste intervjuude raames tõstatati see olulisima 
takistava tegurina; 

 Potentsiaalsete klientide vähene teadlikkus satelliitkaugseire võimalustest - Eesti riigiasutuste 
intervjuude käigus leidis see samuti kinnitust. 

                                                 
76 www.etis.ee/portaal/isikuCV.aspx?PersonVID=41440&lang=et  
77 Galant S. & Pagano. T & Vafeas. A, 2007.  European Knowledge Intensive Services based on Earth Observation “Doing business 
with the help of GMES” 
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Euroopa Kaugseireettevõtete Assotsiatsiooni (EARSC) lisab ülaltoodud arengut pärssivatele teguritele lisaks 
veel:78 

 probleemid satelliitidelt saadud andmete järjepidevus ja võrreldavusega; 

 probleemid satelliidipiltide resolutsiooniga, mis viimasel ajal on seoses tehnoloogia arenguga 
leevenenud. 

 
Eesti avaliku- ja erasektori vähest nõudlust satelliitkaugseire teenuste järele rahuldavad teadus-
arendusasutused. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut kasutab satelliitkaugseiret sadamate 
tellimusel läbiviidatavates keskkonnamõjude uuringuis – 2008.a. näiteks järgmiste lepingute täitmisel:79 

 Paldiski Põhjasadama süvendusaegne seire, 2006-2008 – tellija AS Paldiski Sadamad, lepingu maht 
190 000 krooni; 

 Lehtma sadama süvendusaegne ja -järgne seire, 2007-2008 – tellija AS Dagomar; 

 Paldiski lõunasadama 8. kai merekeskkonnaseire teostamine vastavalt vee erikasutusloa nr L.VT.EE-
145358 nõuetele ja seireprogrammile - tellija AS Tallinna Sadam, lepingu maht 382 500 krooni; 

 Muuga sadama merekeskkonna seire 2008-2009 heljumi levikuga seotud tööde teostamiseks – lepingu 
maht 138 000 krooni. 

 
Eraldi tuleks välja tuua Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi ja AS Laser Diagnostic 
Instrument poolt 2006-2008 läbi viidud ja EASi poolt kaasfinantseeritud ühisprojekt ―Mere õlireostuse varase 
avastamise ja leviku prognoosi tehnoloogia‖. Õlireostuse avastamise metoodika uuringud põhinevad SAR ja 
MODIS kujutiste ja modelleeritud tuulevälja kombineeritud analüüsil. Projekti käigus moodustati ka 56 
erineva naftaprodukti LIDAR spektrite andmebaas. Projekti maksumus oli 5 907 979 krooni, millest 
4 430 984 krooni moodustas EASi toetus. 
 
PRIA maaüksuste identifitseerimise rakenduse tarbeks pakub satelliitkaugseire alaseid teenuseid Tartu 
Observatoorium. 2008.aastal oli PRIA-ga sõlmitud teadus- ja arenduslepingu ―Deklareeritud põllupindade 
kontroll kaugseirevahenditega‖ (vastutav täitja Urmas Peterson) maht 80 000 krooni80. Urmas Peterson on ka 
riikliku keskkonnaseire programmi allprogramm. Eesti maastike muutuste uuringud ja kaugseire‖ projekti 
elluviija – lepingu aastane maksumus 300 000 krooni. 
 
Ülaltoodud lepingute mahud näitavad, et jätkusuutliku satelliitkaugseire teenuseid ettevõtte loomine pole 
praeguse siseriikliku nõudluse juures võimalik. Samas näitasid intervjuud Tallinna Tehnikaülikooli Meresüs-
teemide Instituudis ja Tartu Observatooriumis, et teadlastel on olemas teatud valmisolek spin-off ettevõtluseks. 
Nii on kaugseire valdkonna teadlased Anu Reinart, Mart Noorma ja Silver Lätt asutanud koos robootika-
professori Alvo Aabloo`ga ettevõtte Estrotech OÜ81, et tulevikus pakkuda kosmosetehnoloogiate alaseid 
konsultatsioone. 

                                                 
78 www.earsc.eu/news/growing-commercial-market-for-earth-observation-data 
79 Teadus- ja arendustegevuse aastaaruanne 2008; Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut: 2009 
80 Tartu Observatooriumi aastaraamat 2008 
81 www.estrotech.ee  
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5. Järeldused 

5.1. Olemasolevate teenuste edasiarendamine ja teenusekomponentide 
integreerimine 

 
Viimastel aastatel on kasutusele võetud mitmeid kosmosetehnoloogia maapealseid rakendusi eri ministeeriu-
mite haldusalas. Lisaks on riigiasutused viinud läbi mitmeid ettevalmistavaid tegevusi, mis aitavad kaasa uute 
kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste juurutamisele. 

 

5.1.1. Satelliitkommunikatsioon 

 
Läbiviidud uuring näitas, et satelliikommunikatsiooni lahenduste ulatuslikumale kasutuselevõtule riigisektoris 
peaks eelnema riskianalüüs, hindamaks Eestit muu maailmaga ühendavate valguskaablite rivist välja löömise 
riske ning seotud kulusid. Riskianalüüsi tulemuste taustal tuleb hinnata ka erinevate satelliitsidelahenduste 
väljaehitamisega seotud kulusid. Eraldi analüüsimist vajab, kuidas maandada satelliitsidelahenduste endi 
ründamisega seotud julgeolekuriske. 
 
Satelliitkommunikatsiooni lahenduste kasutuselevõtu eeliste ja puuduste analüüsimiseks napib infot, alates 
sellest, kui palju ikkagi need lahendused maksma lähevad (soetusmaksumus, jooksvad kulud). Seetõttu tuleks: 

 

 Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt kaardistada koostöös vastavate ametkondadega 
Eesti riigi vajadused satelliitside kasutamise osas. 

 
 

5.1.2. Satelliitnavigatsiooni rakendused 

 
Satelliitnavigatsiooni rakendused on Eestis levinud peamiselt maismaatranspordi valdkonnas. Viimastel aasta-
tel on Maanteeameti, riigi ja kohalike omavalitsuste eestvõttel ellu viidud terve rida (piloot-) projekte, mis on 
suunatud ühistranspordis tuvastatud kitsaskohtade ületamisele. Satelliitnavigatsiooni rakendused võimaldavad 
tõhustada transporditeenuste planeerimist, tõsta transporditeenuste kvaliteeti (nt täpsus) ja korraldada efek-
tiivsemat järelvalvet teenusepakkujate tegevuse üle. Satelliitnavigatsiooni võimaluste ärakasutamine eeldab tea-
tud taset geoinformaatikas, sõidukite tehnoloogilises varustatuses jne.  
 
Võib öelda, et viimase aja arengud (investeeringud põhivarasse, geoinfo digitaliseerimine, üle-riigiline ühis-
transpordi infosüsteem ÜTRIS) loovad aluse, millele tuginedes luua ülevabariigilise mõjuga satelliitnavi-
gatsiooni rakendusi. Näiteks ühistranspordi infosüsteem võimaldab välja arendada kõikidele ühistranspordi 
liikidele ühise reisiplaneerija ja piletimüügisüsteemi. Vastavalt ÜTRIS arendamise ajakavale jõutakse reaalajas 
infosüsteemi rakenduste katsetusteni testpiirkonnas 2010. aasta alguses. 
 
GPS- ja tulevikus ka GALILEO-põhiste teenuste arendamisel on kindlasti oluliseks pärssivaks faktoriks Eesti 
hajaasustus, mis seab kahtluse alla paljude mujal maailmas kasutusel olevate rakenduste Eestis juurutamise 
majandusliku otstarbekuse. 
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5.1.3. Satelliitkaugseire rakendused 

 
Eestis toimivad PRIAs maaüksuste identifitseerimisel kasutatav kaugseirepõhine kontrollimeetod ning Sise- ja 
Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluvate asutuste poolt kasutatav satelliitkaugseire põhine mere-
reostuse ennetussüsteem (nn EMSA rakendus). 
 
PRIA maaüksuste identifitseerimise rakenduse puhul on satelliitkaugseire abil põllu pindalade mõõtmisel 
saavutatud 4-6 kordne kulu kokkuhoid võrreldes alternatiivse, kohapealse kontrolli GPS mõõtmise 
meetodiga. Märkimisväärset kulude kokkuhoidu (inspektorite tööjõukulud, kütusekulud, transpordivahendite 
kasutamise ja amortisatsioonikulud) võiks oodata satelliitkaugseire rakendamisel ka teiste pindalatoetuste 
puhul, mistõttu: 
 

 Põllumajandusministeerium ja PRIA peaksid kaardistama võimalused satelliitkaugseire 
kasutamiseks pindalatoetuste menetlemisel ning läbi viima pilootprojektid satelliitkaugseire 
edasiseks kasutuselevõtuks koostöös Eesti ettevõtete ja teadus-arendusasutustega. 

 
 
Merereostuse ennetussüsteemi kasutajate hinnangul on selle kasutamine väga tähtis, näitamaks võimalikele 
reostajatele suutlikkust seostada reostus kindla laevaga, mistõttu võimaliku karistuse oht hoiab ära võimalikke 
reostusjuhtumeid. Kindlasti saab olemasolevat süsteemi edasi arendada nii tehnoloogiliste kui 
organisatsiooniliste arendustegevuste tulemusena, näiteks on ennetussüsteemi tõhusust võimalik osaliselt tõsta 
läbi satelliidipiltide kättesaadavuse parandamise, s.o.: 

 satelliidipiltide allikate mitmekesistamine, kuna EMSA kaudu saadavate satelliidipiltide lahutus on 
võrdlemisi madal, võimaldades suuremate õlilaikude avastamist; 

 läbi ametkondade aktiivsema koostöö ja süsteemiga seotud inimeste koolitamise. 
 
Eesti satelliitkaugseire rakenduste turu arengu prognoosimisel on oluline silmas pidada, et nii kasutatav EMSA 
rakendus kui selle paremaks toimimiseks vajalikud täiendavad rakendused (SEATRACK ja AIS) on loodud 
riigiülesel initsiatiivil. Kuna Eestis on olemas vastavas valdkonnas tugev teaduspotentsiaal, siis tuleks üritada 
EMSA teenuse edasisse arendamisse kaasata teadlasi nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka Tartu Ülikoolist.  

 
Kuna olemasolev EMSA rakendus ei sisalda automatiseeritud modelleerimise lahendust, mis suudaks kasutaja-
sõbralikult (s.o. väheste operatsioonidega) modelleerida tarkvaraliselt reostuse võimaliku leviku ja võimaliku 
allika ning Eestis on olemas vastav teaduskompetents, siis tuleks: 
 

 Siseministeeriumi poolt viia läbi analüüs EMSA teenuse täiustamise võimalustest koostöös 
Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Tehnikaülikooli ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia 
Instituudiga. 

 
Kasutamaks võimalikult efektiivselt ära Eesti osalemist piiriüleses koostöös ning kaasates siseriiklikud 
partnerid (nt Siseministeeriumi), tuleks 

 

 Kaitseministeeriumil viia läbi analüüs ja koostada ülevaade Euroopa Satelliidikeskuse 
võimalustest seoses Eesti sise- ja välisjulgeoleku tagamisega. 
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5.2. Kasutajate vähene teadlikkus 
 
Mitmetes uuringutes on kõlanud seisukoht, et satelliitkaugseire teenuste turu arengut pärsib potentsiaalsete 
klientide vähene teadlikkus satelliitkaugseire võimalustest. Eesti riigiasutuste intervjueerimise tulemusena leidis 
see seisukoht samuti kinnitust. 
 
Valdkondadeks, kus satelliitkaugseire võimalusi mujal maailmas aktiivsemalt kasutatakse, on keskkonnaseire ja 
taastuvenergia ressursside uurimine. Satelliitkaugseire meetodite kasutuselevõtt Eesti riiklikus keskkonnaseires 
on võimalik kas olemasoleva metoodika asendamisel või uue metoodikaga olemasolevate täiendamisel. Kaug-
seire rakendamine ei asenda in situ seiret, vaid täiendab seda ja võimaldab seireinfo aegridu täiendada. Olemas-
olevate metoodikate asendamine kaugseire meetodiga eeldab täiuslike meetodite väljatöötamist kaugseires, 
mida seni veel tehtud ei ole. Kui see teoks saab, on täiesti reaalne ka ainult kaugseire meetodite kasutamine. 
 
Metoodikate väljavahetamisel on oluline jälgida muuhulgas keskkonnaseire järjepidevust, tagamaks pikaajaliste 
protsesside hindamiseks vajalike seireandmete (aegridade) ühtlus ja kvaliteet või ka rahvusvaheline võrrelda-
vus. Viimase teguri mõjul on uute rakenduste juurutamisel teatud eelised üle-euroopaliste initsiatiivide raames 
arendatavatel seireteenustel. Satelliitkaugseire meetodite kasutuselevõttu keskkonnaseire otstarbel eraette-
võtetes mõjutavad peamiselt kaks tegurit: 

 võimalus saavutada meetodi juurutamisel kulude kokkuhoidu; 

 võimeka teenusepakkuja leidmine - Eestis pakuvad satelliitkaugseire alaseid teenuseid käesoleval 
hetkel teadus-arendusasutused.  

 

 Keskkonnaministeerium peaks koostöös teadus-arendusasutustega ja Seirenõukoguga 
analüüsima võimalusi juurutada uusi kulu-efektiivseid satelliitkaugseire meetodeid 
keskkonnaseire teostamisel kas iseseisvalt või GMES programmi raames.  

 Selle protsessi käigus tuleb läbi viia täiendkoolitusi potentsiaalsetele kasutajatele nii avalikus- 
kui erasektoris. 

 
 
Eesti osalemine rahvusvahelises organisatsioonides toob kaasa infovoo, mida saaks kasutada senisest oluliselt 
mitmekülgsemalt. Heaks näiteks on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) kasutatav 
EUMETCast teenus. EMHI kasutada olevate andmekogude paremaks ärakasutamiseks riigi ja avalikkuse 
hüvanguks eriti just praegusel kliimamuutuste perioodil, on vajalik aktiivsem siseriiklik võrgustumine, teadus- 
ja uurimisasutuste aktiivne kaasamine ning võimalike lõppkasutajate teavitamine oma võimalustest.  
 
EMHI on vastavaid samme ka üritanud astuda, kuid seoses inimressursi nappusega ei ole selline tegevus 
olnud süstemaatiline. EMHI aktiivsuse heaks näiteks on osalemine OÜ Nelja Energia ja Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni eestvõttel koostatud taastuvenergia tehnoloogiate arenduskeskuse projekti ettevalmistamises. 
EMHI oli seotud arenduskeskuse alamprojektiga, mille eesmärgiks oli lühi-ja pikaajaliste tuuleenergia 
potentsiaali mudelite väljatöötamine. Antud projekt EASi tehnoloogia arenduskeskuste programmist siiski 
rahalist toetust ei pälvinud, kuid EMHI on loonud koostöövõrgustiku uute projektide algatamiseks. 

 
Eelnevast tulenevalt tuleks: 

 Keskkonnaministeeriumil koostada ülevaade Eesti riigi huvidest seoses EUMETSAT-i kaudu 
saadava informatsiooniga.  

 Ülevaate põhjal määrata kindlaks võimalused, kuidas EUMETSATi kaudu saadavast infost 
võiksid saada maksimaalset kasu ka teised ametkonnad Eestist. 
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5.3. Satelliitkaugseire meetodite konkurents aerofotosid kasutavate 
meetoditega 

 
PRIA poolt kasutatavale teenusele sarnast satelliitkaugseirel põhinevat maaüksuste tuvastamise teenust oleks 
võimalik kasutada ka metsanduses. Metsanduses on siiski kasutusel ortofotod, millised oleks kindlasti võimalik 
tehnoloogiliselt asendada kõrgresolutsiooniga satelliidipiltidega. 
 
Olukord metsade inventeerimisel iseloomustab kaudselt olukorda satelliidipiltide turul, kus tootjafirmade 
seisukohalt on peamisteks konkurentideks aerofotode pakkujad (otsesed asenduskaubad). Üldlevinud seisu-
koha järgi on aerofotode eelisteks kvaliteet ja täpsus, samas satelliidipiltide eeliseks on ülelendude tihedus. 
Valik aerofoto ja satelliidipildi vahel tehakse lähtuvalt lahendamist vajavast ülesandest, nõuetest andmete 
vastastikusele kasutatavusele erinevates seotud andmekogudes, kättesaadavate piltide informatiivsusest ja 
resolutsioonist, piltide hindadest jms.  
 
Eestis tegeleb aerofotode tootmisega Maa-amet. Aerofotode tegemisel kasutatakse digitaal-aerofotokaamerat 
Leica ADS40 (soetusmaksumusega ligi 30,4 miljonit krooni, 2005.a.). Kõrgusinfo kogumiseks kasutatakse 
laserskännerit Leica ALS50II (soetusmaksumusega 21,4 miljonit krooni, 2007.a.). Seadmed on paigaldatud 
väikelennulike Cessna Grand Caravan 208B (soetusmaksumusega 24,5 miljonit krooni, 2007.a.). Aeropiltide 
fotogramm-meetriliseks töötluseks on kasutusel 6 digitaalset stereotööjaama ning analoogfilmi materjalidega 
töötamiseks analüütiline stereoseade SD3000. Nimetatud lennuki lennutunni maksumus on alates ligikaudu 
1000 eurost.  
 

Satelliitkaugseire rakenduste kasutuselevõttu nt keskkonnaseires ja metsade primaarproduktsiooni uurimisele 
on Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskuse (ITK) ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse 
hinnanguil pärssinud satelliidipiltide kõrge hind, samas on praeguseks hetkeks satelliidipiltide kättesaadavus 
mõne aasta taguse ajaga võrreldes oluliselt paranenud, seetõttu tuleks: 
 

 Keskkonnaministeeriumi, teadus-arendusasutuste ja ettevõtete koostöös koondada 
informatsioon eri rakendusvaldkondade nõudmistele vastavate satelliidipiltide ja –andmete 
hindade ja levitamise tingimuste kohta, analüüsimaks võimalusi uute kuluefektiivsete 
kosmosetehnoloogiate maapealsete rakenduste juurutamiseks. 

 
GMES rakendumisel 2013. aastal peaks olukord piltide kättesaadavuse osas veelgi paranema. Mõistlik oleks 
luua eri lõppkasutajate poolt ligipääsetav tsentraalne satelliidipiltide andmebaas, mis satelliidipiltide rist-
kasutust soodustades aitaks vältida olukordi, kus eri asutused hangivad (küll eri eesmärkidel) sama satelliidi-
pildi, kulutades piiratud vahendeid ebaotstarbekalt. Lisaks piltide kättesaadavusele tuleks rohkem arendada 
koostööd teadusasutuste ja ettevõtete vahel, et luua kasutajatele vajalikke tulemeid operatiivselt pideva 
teenusena, mitte üksikute projektide käigus.  
 
 
2007.a. mais jõustus Euroopa Liidu direktiiv INSPIRE82 (Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community, http://inspire.jrc.it) Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri rajamisest. Direktiivi ees-
märk on luua ruumiandmete infrastruktuur nende paremaks kättesaamiseks ja ristkasutuse soodustamiseks 
kõikides liikmesriikides eelkõige avaliku, aga ka erasektori erinevatel tasemetel. INSPIRE direktiivist tuleneb 
nõue, et tuleb välja pakkuda võimalus töötada metaandmetega mingis andmeid koondavas baasis. Satelliidi-
piltide andmebaas tuleks liidestada ruumiandmete infrastruktuuriga: 
 

                                                 
82 Keskkonnaminister määras 28. juulil 2008. a. käskkirjaga nr 990 Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri osas 
Euroopa Ühenduse Komisjoniga ühenduse pidamise kontaktpunktiks Maa-ameti. 

http://inspire.jrc.it/
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 Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel luuakse üleriigiline satelliidipiltide keskne andmebaas 
ning andmete ristkasutuse võimalus. 

 
 

5.4. Seadusandliku baasi arendamine 
 

Teatud kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste puhul eeldab teenuste kasutuselevõtt olulisi muudatusi 
seadusandluses või juriidilist analüüsi laiemalt. Näiteks kasutuspõhise liikluskindlustuse potentsiaali võib 
Eestis lugeda märkimisväärseks. Seda ennekõike telemaatikaturu kõrge arengutaseme tõttu, mis võimaldaks 
kindlustajatel olemasolevate GPS-jälgimise teenustega enda lahendusi integreerides saavutada kiiresti ning 
väheste kulutustega oluline turupenetratsioon. Meedia andmetel käivad kohalikel arendajatel hetkel läbirää-
kimised GPS-seadmete kasutuselevõtmiseks kindlustusfirmadega, kes tuleviku asuksid pakkuma seadmed oma 
autosse paigaldavale autoomanikule soodsamat liikluskindlustust. 83 

 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Keskkonnaministeeriumi ja 
Siseministeeriumiga peaksid analüüsima kasutuspõhise liikluskindlustuse süsteemi 
sisseviimise otstarbekust, mõju keskkonnale ja mõju majandusele. 

 
 
Paralleelselt kohustusliku kasutuspõhise liikluskindlustuse süsteemiga on võimalik realiseerida üldiselt kohus-
tusliku GPS/GSM süsteemi põhise elektroonilise liiklusjärelvalve idee. Süsteemi kasutuselevõtt eeldab põhja-
likke taustauuringuid ja tasuvusanalüüse (nt võrdluses Tallinn-Tartu maanteel kasutusele võetavate kiirus-
kaameratega84), juriidilist analüüsi (põhiõiguste riive võimalus) jne.  

 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaks koostöös Maanteeametiga läbi viima 
GPS/GSM süsteemi põhise elektroonilise liiklusjärelvalve projekti analüüsi vastavalt Eesti 
liiklusohutusprogrammi rakendusplaanile 2008-2011 

 

5.5. Vajadus täiendavate teadus-arendusuuringute järele 
 

Uuring näitas, et mitmetes valdkondades – täppisviljelus, keskkonnaseire, metsandus – on Eestis olemas 
potentsiaal uuenduslike kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste juurutamiseks, kuid see eeldab edasisi 
teadus- ja rakendusuuringuid.  
 

Nii on Eesti Maaviljeluse Instituudi spetsialistide arvamuse kohaselt Eestis sobivad põllud, uudishimulikud ja 
haritud põllumehed ja sobiv (ja üha paranev) masinapark täppisviljeluse võimaluste rakendamiseks. Küll aga 
puudub süstemaatiline ja interdistsiplinaarne uurimine, kuidas saaks põllumees neist võimalustest reaalset 
kasu. 

 
Interdistsiplinaarne uurimistöö peaks keskenduma mitte üksikutele võtetele, vaid nende võtete koostoimi-
misele. Põhirõhk peaks olema mitte tehnika, vaid tehnoloogia uurimisel (mitte millega, vaid miks ja kuidas 

                                                 
83

 www.epl.ee/artikkel/482246  
84

 28. jaanuaril 2009. a sõlmisid Maanteeamet ja AS Alarmtec hankelepingu 16 statsionaarse kiiruskaamera ostmiseks ja 

paigaldamiseks Tallinna-Tartu maanteele. Enam kui 13 miljonit krooni maksma läinud tööd sisaldavad veel kaamerate 
ühendamist reaalajas andmekeskusega, arvuti töökohtadega varustatud andmekeskuse rajamist ja kiiruskaamerate 
hooldust ja taatlemist 5 aasta jooksul. 

http://www.epl.ee/artikkel/482246
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teha). Asjast huvitatud koostööpartnereid väljapaistvate põllumeeste seas on mitmeid ja nende oskused ning 
kogemused tulevad uurimistööle ainult kasuks. 

 

 Põllumajandusministeeriumil tuleks koostöös teadus-arendusasutustega analüüsida, kas ja 
kuidas saaks Eesti põllumajandustootjad senisest rohkem kasu täppisviljeluse kasutamisest. 

 Vajadusel tuleks panna paika alus- ja rakendusuuringute programm interdistsiplinaarsete 
teadusuuringute läbiviimiseks, et selle tulemused viia ettevõtlusesse. 

 
Erinevates valdkondades – metsaseire, veeseire, maastike seire, atmosfääriseire jne – läbiviidud rakendus-
uuringute puhul on probleemiks loodud teadmuse tootestamina ja spin-off ettevõtluse arendamine. Näiteks – 
kuigi Eesti teadlased Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudist on välja töötanud õlireostuse 
varase avastamise ja leviku prognoosi ekspertsüsteemi kontseptsiooni EASi kaasfinantseerimisel 2006.-2008.a. 
läbi viidud projekti „Mere õlireostuse varase avastamise ja leviku prognoosi tehnoloogia― raames, ei ole seda teadmust 
suudetud kodanike teenistusse piisaval määral rakendada. 
 
Esimesi toimivaid hädaolukordade ohjamise ja maismaaseire teenuseid (GMES-teenuseid) rahastatakse 
Euroopas ettevalmistava tegevusena. Ajavahemikul 2011–2013 kavandatakse GMES-teenuseid osutada 
laiemal tasandil, tuginedes 7. raamprogrammi kosmoseteema raames rahastatud arendustegevustele, samuti 
valitsustevahelistele ja riiklikele tegevustele ning neid täiendades. Eesti organisatsioonides osalemine GMES-
teenuste ettevalmistamises ja seotud 7. raamprogrammi projektides on olnud suhteliselt väheaktiivne. Välja 
võib tuua MyOcean projekti85, kus on partneriks Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut. Eesti 
ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste potentsiaali avamine GMES-teenuste arendajate ja rakendajatena 
eeldab aktiivsemat osalemist EL raamprogrammis: 

 SA Archimedes peaks koostöös ministeeriumite, ettevõtete ja teadus-arendusasutustega 
aitama kaasa teadlikkuse tõusule GMES-teenuste arendamise finantseerimise skeemidest 
Euroopa tasandil. 

 
  

                                                 
85

 www.myocean.eu.org  

http://www.myocean.eu.org/
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6. Lisad 

6.1. Lisa 1 - Satelliitidelt tulevaid andmeid kasutavate Eesti avaliku- ja 
erasektori organisatsioonide kaardistamine – ettekanne 
kaardistamise tulemusi tutvustaval seminaril 
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6.2. Lisa 2 – Eesti hetkeolukorra kaardistamise tulemuste tutvustamise seminari ülevaade 
 

 


