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Programmi eesmärk

• „Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine 
ning seeläbi andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust 
põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja 
keskkonnahoidlikku põllumajandust“

• Lihtsamalt öeldes on eesmärgiks tuua andmete ristkasutusest, laiapõhjalisema info 
kasutusest ning eri andmete seostest tulenevat nutikust põllumajandusse

• Antud projekt on programmi I etapp st tegu on teostatavusanalüüsiga, projekti 
käigus tarkvara ei looda vaid luuakse selleks vastavad eeldused.  

• Teostatavusanalüüsi eesmärgiks on selgitada välja, milline peaks olema 
elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus

• Töö käigus analüüsitakse enam kui 40 andmekogu andmeid, mis omavad 
puutumust põllumajandusega

• Analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, juriidilist ja majanduslikku vaadet 
andmetele – mida, kas ja kuidas saab kasutada



Konsortsiumi partnerid ja rollid

• PRIA poolt välja kuulutatud hanke võitis konsortsium 
koosseisus:

– Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner)

– Tieto Estonia (IT partner)

– eAgronom (ePõlluraamat, 
põllumajandustarkvara)

– Eesti Taimekasvatuse Instituut (teaduspartner)

– Eesti Maaülikool (teaduspartner)



Programmi ajakava ja huvigrupid

• Projekti kestvus 12 kuud

• Töö teostatakse neljas etapis
– I etapp: september, oktoober, november 2018

– II etapp: detsember 2018, jaanuar, veebruar 2019

– III etapp: märts, aprill, mai 2019

– IV etapp: juuni, juuli, august 2019

• Kaasatud huvigrupid
– Põllumajandustootjad

– Avaliku sektori asutused

– Ülikoolid, teadusasutused

– Kolmandad osapooled (nt tarkvararendajad)



Vaadeldavad andmekogud

september – detsember 2018
• Maaeluministeeriumi kliendiportaal
• PMK Laborite infosüsteem
• Eesti põllumuldade agrokeemiliste näitajate 

digitaalne andmekogu 
• ETKI Agrometeoroloogia andmed 
• ETKI Taimekahjustajate monitooringu andmed 
• ETKI andmekogud: sordivõrdluskatsete andmed 

(+PMK sordivõrdluskatsete andmed), pikaajaliste 
põldkatsete andmed

detsember 2018 – veebruar 2019
• Toetuste administreerimise ja kontrolli süsteem 

(TAKS)
• Nõuetega vastavuse süsteem (CCS)
• Satelliidiandmete kasutamise infosüsteem (SATIKAS) 
• Riigi toidu ja sööda käitlejate register
• Taimekaitsevahendite register 
• Eesti topograafia andmekogu 
• Eesti geoportaal
• EstHUB (satelliidiandmete jagamise süsteem) 
• Veeinfosüsteem (veeveeb) 
• Keskkonnaameti e-teenuste portaal 
• Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS) 
• Lisaks eraldi tööna elektroonilise põlluraamatu 

standardi kirjeldus

märts – mai 2019
• Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register 
• EAGIS 
• PRIA turukorraldusmeetmete administreerimise 

infosüsteem
• Piimakvootide haldamise infosüsteem 
• Mahepõllumajanduse register
• Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register 
• Maaparandussüsteemide register 
• Põllumajandusameti infosüsteem (PMAIS) 
• Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas 

(FADN) 
• Suuremõõtkavaline mullastikukaart koos andmetega 
• Eesti looduse infosüsteem (EELIS) 
• Teeilmajaamade andmed 

juuni – august 2019
• Põllumajandusloomade register 
• Maaelu arendamise toetuste süsteem (MATS) 
• Maaelu arengukava investeeringutoetuste 

infosüsteem (MAIT) 
• Taimetervise register 
• Väetiseregister 
• Sordiregister 
• Keskkonnaregister 
• Riigi ilmateenistuse vaatlusvõrgu andmed 
• Statistikaameti andmebaasid 
• EMÜ andmekogud: huumus- ja NPK bilansi 

kalkulaator, pikaajaliste põldkatsete andmekogud, 
kaugseire andmed, lüsimeetriakatsete andmed 



Analüüsi metoodika

• Projektis vaadeldakse 
andmekogude andmeid 
analüütiliste meetoditega, mis 
eeldavad ligipääsu 
reaalandmetele (live).

• Lisaks intervjueeritakse 
andmekogude sisu ja 
tehnoloogiat tundvaid 
spetsialiste ning huvitatud 
osapooli.

Reaal-andmed

Andme-analüüs

Kasutusettepanek

• Reaalandmete analüüsi 
kokkuvõte kirjeldab KAS ning 
KUIDAS oleksid konkreetse 
andmekogu andmed 
suurandmete süsteemis 
kasutatavad.

• Lisaks hinnatakse 
andmekogude 
arendusvajadusi nii sisulisest, 
kui finantsilisest aspektist.

Kasutaja vajadus:
Sisu

Andmekvaliteet

Meta-andmed



Suurandmete süsteemi õiguslik analüüs

• Kirjeldakse suurandmete süsteemi õiguslik lahendus ja õigusaktide 
muudatuste vajadus sõltuvalt tehnilisest lahendusest ning 
kaardistatakse õiguslikud eeldused andmete edastamiseks 
suurandmete süsteemi.

• Analüüsitakse andmeandjate kehtivat õigusliku olukorda, kas 
tegemist on andmekogu, standardlahenduse või asutusesiseseks 
mõeldud andmekoguga. Sellest sõltub, milline õiguslik lahendus 
tuleb andmete edastamiseks valida. Kohustus tekib õigusaktiga või 
kokkuleppe alusel andmevahetuslepinguga.

• Analüüsitakse teisi õiguslike küsimusi, näiteks andmeturve, 
andmete väljastamine kolmandatele pooltele, 
põllumajandustootjale või riigile endale tema ülesannete 
täitmiseks.



Mõned rakendusnäited 

PMK mulla kasutussobivus 

rakendus põllukultuuride 

kasvatamiseks

https://athena.agri.ee/connect/an

alyst/mobile/#/main?mapcfg=kult

_kasutussobivus&lang=et

Soovituste sisendid : 

• põllumajandusmaade lõimised

• mullaliik mullakaartidelt

• mullaproovid

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=kult_kasutussobivus&lang=et
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Väetistarbekaart – kultuuridepõhine (toimiv)

Suvinisu



Väetistarbekaart - kultuuridepõhine

Suvinisu  3t

Suvinisu  5t

Eesmärk on viia arvutusprotsessid ja kliendisuhtlus veebipõhiseks



Lubjatarbekaart

Lubjatarbe arvutamisel lähtutakse: muldade omadustest, laborianalüüsi

tulemustest ning põllumuldade lubjatarbe määramise tabelist



Piirangute hoiatussüsteem ja kaardirakendus 

(sh välitöömasinatele)
• Erosioonioht

• Puhvertsoonid veekogudel

• ….

• Puhvertsoonid veehaardel

• Mesilad

• ….



Saagi valmimise prognoos, 

kaardirakendus

Vastavalt kasvatatavale kultuurile, mullastiku andmetele, reljeefile (nõlva 
suund ja kallakud), taimkatte kõrgusmudelile, ilmastiku andmetele ja 
sateliitseire andmetele ennustusmudeli koostamine.



Programmi kontaktisikud

• Urmas Visse (PMK), programmi juht

– Urmas.Visse@pmk.agri.ee

• Maris Kruuse (PMK), programmi koordinaator

– Maris.Kruuse@pmk.agri.ee

• Andres Lille (Tieto), peaanalüütik

– Andres.Lille@tieto.com

• Martin Paukson (Tieto), projektijuht

– ext.Martin.Paukson@tieto.com

• Targo Tennisberg (eAgronom), projektijuht

– targot@gmail.com
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