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Päevakava

13:00 – 14:15 Põllumajanduse suurandmete projekt. 

– Mis see on ja kuidas see võiks kasu tuua 
põllumajandus-tootjale? 

– Millised teenused on võimalikud? 

– Näited andmete kasutamisest. Plaanid seoses 
ePõlluraamatuga - Mati Mõtte (PMK)

14:15 – 14:30 kohvipaus

14:30 – 15:00 Prototüübid kasutaja vaates eAgronomi näitel 
– Stenver Jerkku (E-Agronom)

15:00 – 15:30 NIVA projekti tutvustus – Kadri Pärnpuu (PRIA)

15:30 – 15:45 Kokkuvõttev arutelu



Põllumajanduse suurandmete 
projektist üldiselt



Millist probleemi lahendama mindi?

• Erinevates andmekogudes, andmebaasides ja 
infosüsteemides on olemas palju andmeid, mis 
puutuvad vähemal või suuremal määral 
põllumajandusse, kuid need on selgelt 
alakasutatud.

• Andmed peavad olema kasutatavad ja 
kättesaadavad sünteesiks, analüüsideks, uute 
teenuste loomiseks ning selle kaudu paremate 
otsuste tegemiseks tootmise organiseerimisel, 
põllumajanduspoliitika juhtimisel.
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Põllumajanduse suurandmete 
programm

• Maaeluministeerium on algatanud teadmussiirde pikaajalise programmi 
põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas.

• Programmi eesmärgiks on andmete koosvõime tõstmise ja efektiivse 
kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust 
põllumajandustootmises, toetada täppisviljeluse arengut ja 
keskkonnahoidlikku põllumajandust.

• Eesmärgi saavutamiseks luuakse programmi II etapi lõpuks 
põllumajanduse suurandmete elektrooniline süsteem (tööriist), milles on 
võimalik olemasolevaid andmeid omavahel seostada, siduda andmeid 
sobivate analüütiliste mudelite ja praktiliste rakendustega.

• Andmed süsteemis peavad olema harmoniseeritud, ühildatavad, 
ajakohastatud, seotud või seostatavad ruumiandmetega, liikuma 
mõlemasuunaliselt (st tootjalt süsteemi ning tagasi tootjale) ning olema 
kasutatavad erinevates põllumajandustootjale suunatud praktilistes 
mudelites/rakendustes.



Mis on suurandmed?

• Tavakasutaja vaates ongi suurandmeteks andmed, mida on piisavalt palju ja nad on 
keerulise struktuuriga ning erinevates andmebaasides laiali, et nende analüüsimine 
ja kasutamine ei ole tavaliste vahenditega enam võimalik.

• Suurandmete süsteemi tunnuseks on paljude allikate samaaegne andmeanalüüs, 
andmete süntees, visualiseerimine ja seeläbi uute järeldusteni jõudmine.

• Suurandmete süsteem paneb erinevate allikate info kokku ja lisaks muudab erinevaid 
andmeid nähtavaks, mida täna tavakasutaja ei näe.

• Suurandmete süsteemil on konkreetse põllumehe jaoks väga konkreetne väljund: nt 
väetussoovitused konkreetsel põllul, pannes kokku mullastikuandmed, 
toitainetebilansi andmed, kasvatatava kultuuri, prognoositava saagikuse, 
ilmastikuprognoosi, satelliidiandmed.

• Analüüsitud info on võimalik viia täppisviljeluse võimekusega väetisekülvikuni, mille 
abil antakse konkreetsel areaalil põllu piires toitaineid väetise näol mulda nii palju kui 
konkreetsed olud nõuavad (mitte nagu väetisetootja norm ette näeb).



Huvigruppide koostöö

• Suurandmete süsteemi kontekstis on väga oluline mõista andmete nö 
väärtusahelat – toimuma peab koostöö erinevate huvigruppide vahel. 
Huvigrupid on eelkõige põllumajandustootjad, aga samuti avaliku 
sektori asutused, ülikoolid, teadusasutused, kolmandad osapooled 
(eelkõige põllumajandustarkvara arendajad).

• Suurandmete väärtusahel koosneb tegevustest, mis algavad andmete 
kogumisega ja lõpevad nende kasutamisega otsustusprotsessides –
olgu selleks siis põllumees, põllumajanduspoliitika kujundaja,  
teadlane. Andmed on kõikdele kättesaadavad vastavalt nende 
kasutajaõigustele ja andmete üldistuse astmele.

• Hetkeseisu kirjeldades on meie põllumajanduse kontekstis andmete 
väärtusahel äärmiselt lünklik, kuna andmete kättesaadavus iseenesest 
on raske ja andmete kvaliteet äärmiselt ebaühtlane.



I etapp: teostatavusuuring

• Programmi I etapi realiseerimiseks viidi 2018.aastal läbi riiigihange, mille 
tööülesandeks on põllumajanduse suurandmete süsteemi teostatavusuuringu 
läbiviimine.

• Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, milline peaks olema põllumajanduse 
suurandmete lahendus ja milline näeb välja selle majanduspool (kulud/tulud 
kõikidele huvigruppidele).

• Riigihanke leping edukaks pakkujaks tunnistatud konsortsiumiga sõlmiti eelmise 
aasta sügisel, teostatavusuuringu valmimise tähtaeg on 9.september 2019.

• Hanke juhtpartner on Põllumajandusuuringute Keskus ning partnerid Tieto 
Estonia, eAgronom, Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut. Projekti 
juhib nõukogu, kus on liikmed väga paljudest erinevatest teemaga seotud 
asutustest. 

• Analüüs sisaldab infotehnoloogilist, teaduslikku, õiguslikku ja majanduslikku vaadet 
analüüsitavatele andmetele ja nende võimalikule kasutusele. Defineeritakse 
teenused, mida analüüsitud andmete põhjal on võimalik realiseerida ja kes võiks 
seda teha (riik, eraettevõtted).

• Programmi esimese etapi järel kuulutatakse välja II etapi hange, mille käigus 
realiseerutakse suurandmete süsteemi tehniline lahendus ja olulisemad või 
„tehtavamad“ teenused. Ehk piltlikult öeldes seatakse esimeses etapis atra ja 
teises etapis minnakse põllule reaalselt kündma.



ePõlluraamat

• Projekti oluline osa on ePõlluraamatu standardi 
väljatöötamine.

• Süsteemi kui terviku mõttes on tegu andmekogu nagu iga 
teisega, samas on see peamine liides, mille kaudu andmed 
tootjani ja tulevikus ka tootjalt riigini jõuavad.

• ePõlluraamat on võti andmete juurde.
• Tulevikus on põlluraamatu elektrooniline pidamine 

kohustuslik, miinimfunktsionaalsuse tagab riik nendele, kes 
ei soovi kasutada (tasulist) põllumajandustarkvara (see on 
soovitus, mitte otsus).

• Riik ei lähe kindlasti konkureerima 
põllumajandustarkvarade tootjatega, ta tagab vaid 
andmete ja nn kohustuslike teenuste kättesaadavuse.

• Täiendav funktsionaalsus ja seosed teiste ettevõtte 
juhtimiseks vajalike võimalustega on kättesaadavad 
põllumajandustarkvarade kaudu.



Kuidas me töötame?

• Andmeanalüüs
– analüüsitakse enam kui 40 andmeallikat (andmekogud seaduse mõttes, 

andmebaasid, infosüsteemid)
– tehakse suurandmete süsteemi tehnilise lahenduse ettepanekud

• Õiguslik analüüs
– andmete kasutamise õiguslikud aspektid
– suurandmete süsteemi õigusliku regulatsiooni ettepanekud

• Teadusanalüüs
– toitainetebilanss, huumusbilanss ning väetamine
– integreeritud taimekaitse
– külvikorrad
– kaugseire, täppispõllumajandus

• Majandusanalüüs
– millised on võimalikud teenused, palju nende loomine maksab
– teekaart suurandmete süsteemi elluviimiseks



Andmeanalüüs



Kuidas tekivad andmed?
• Eestis on enam kui 40 riiklikku andmekogu või andmebaasi, mis sisaldavad hulgaliselt 

põllumajandustootjale kasulikku informatsiooni.

• Andmekogude hulgas on selliseid, mis sisaldavad avaandmeid (on seega  vabalt 
kasutatavad kõikide poolt), kuid enamik selliseid, mille andmed on ametkondlikuks 
kasutamiseks (AK), mida võib näha ja kasutada vaid andmed esitanud tootja või tema poolt 
volitatud isik ise.

• Osa andmeid tekib näiteks põllumajandustoetuste taotlemise käigus, teine osa riikliku 
järelevalve või nõustamise toimingute käigus.

• Lisaks on olemas hulk toetavad andmed, näiteks aluskaardid, aerofotod jne.

• Samuti loovad andmeid põllumehed ise oma igapäevase tegevuse käigus: kes siis mõne 
põllumajandustarkvara abil nagu eAgronom, VitalFields, Terake, Cropio või siis „vana hea“ 
Exceli abil.

• Andmed võivad tulla ka otse põllumajandusmasinatest, kuna paljudel tootjatel on vastava 
võimekusega seadmed olemas.

• Igal juhul tekib põllumajandusega seotud andmeid väga palju, nad on praegu veel väga 
erineva tähenduse, struktuuri ja kvaliteediga ning neid on keeruline kasu toova tulemuse 
saamiseks analüüsida.



Analüüsitud andmed
• Põllumajandusvaldkonna kliendiportaal

• Põllumajandusloomade register

• Toetuste administreerimise ja kontrolli süsteem (TAKS) 

• Nõuetega vastavuse süsteem (CSS)

• Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide register

• EAGIS

• PRIA turukorraldusmeetmete administreerimise infosüsteem

• ePRIA

• Maaelu arendamise toetuste süsteem (MATS)

• Maaelu arengukava investeeringutoetuste infosüsteem 
(MAIT)

• Satelliidiandmete kasutamise infosüsteem (SATIKAS)

• Riigi toidu ja sööda käitlejate register

• Taimekaitsevahendite register

• Mahepõllumajanduse register

• Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate register

• Maaparandussüsteemide register

• Põllumajandusameti infosüsteem (PMAIS)

• Taimetervise register

• Väetiseregister

• Sordiregister

• Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteem (LIS)

• Eesti põllumuldade agrokeemiliste näitajate digitaalne 
andmekogu (PANDA)

• Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)

• Agrometeoroloogia andmed

• Taimekahjustajate monitooringu andmed

• ETKI andmekogud: sordivõrdluskatsete andmed, PMK 
sordivõrdluskatsete andmed, ETKI pikaajaliste põldkatsete 
andmed, pikaajaliste põldkatsete andmed

• Maakataster

• Eesti topograafia andmekogu

• Eesti geoportaal

• Suuremõõtkavaline mullastikukaart koos andmetega

• Eesti looduse infosüsteem (EELIS)

• Sertifitseeritud seemnete andmebaas

• Riigi ilmateenistuse vaatlusvõrgu andmed

• Teeilmajaamade andmed

• Statistika andmebaas

• EMÜ andmekogud: huumus- ja NPK bilansi kalkulaator, 
pikaajaliste põldkatsete andmekogud, kaugseire andmed, 
lüsimeetriakatsete andmed

• Veeinfosüsteem (veeveeb)

• Keskkonnaameti e-teenuste portaal

• EstHUB (satelliidandmete jagamise süsteem)

• Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS)

• Põllumajandusmasinate telemeetriaandmed



Näide analüüsist: Mullastikukaardi kokkuvõte

• Dokument: „Maa-ameti suuremõõtkavalise
mullastikukaardi analüüsiaruanne“

• ETTEPANEK:
– Suuremõõtkavalise mullastikukaardi andmed tuleb 

võtta kasutusele suurandmete süsteemis NPK bilanss 
ja väetussoovituste planeeritavates teenustes.

– Hetkel ei ole mullastikukaart ajakohane, paljuski 
looduses toimunud muutuste tõttu. Ettepanek on 
kaart ajakohastada eraldi projekti raames.





Õiguslik analüüs



Õiguslik analüüs
• Õiguslik analüüs on väga oluline projekti komponent. Sageli juhtub 

innovatsiooniprojektidega riigis nii, et asjassepühendatutel on väga head mõtted, 
milliseid andmeid koguda, töödelda või jagada ja milliseid teenuseid realiseerida, 
kuid õiguslik raamistik seab takistusi ning sinna see innovatsioon ka sureb.

• Õiguslik analüüs kirjeldab keskse suurandmete süsteemi võimaliku õigusliku 
lahenduse ja sellega seonduva õigusaktide muudatuste vajaduse sõltuvalt 
suurandmete süsteemi tehnilisest lahendusest (seaduslik alus, andmekogu pidamise 
eesmärk (milline on avalik ülesanne), kes on vastutav ja volitatud töötleja, andmetele 
juurdepääsu tingimused, kuidas on lahendatud finantseerimine).

• Projekti käigus kaardistatakse andmeandjate õiguslik olukord, kas tegemist on 
andmekogu, standardlahenduse või asutusesiseseks mõeldud andmekoguga – sellest 
sõltuvad õiguslikud lahendused andmete edastamiseks suurandmete süsteemi. 
Kirjeldatakse üldisel tasemel õigusaktide muudatuste vajadused või eeldused 
andmete edastamiseks kesksesse süsteemi.

• Kaardistatakse ja analüüsitakse kõiki muid andmevahetusega seotud õiguslikke 
küsimusi, näiteks põllumajandustootja õigused, andmeturve, andmete väljastamine 
kolmandatele pooltele, andmetele ligipääs võib olla ka põhjendatud teatud juhul 
mõnele riigiasutusele.



Majandusanalüüs
Teenused



Majandusanalüüs

• Ideekorje raames on kirjeldatud üle 60 võimaliku teenuse, mis võiks 
suurandmete süsteemis tulevikus teoreetiliselt olemas olla.

• Koos teenuse loomise ettepaneku esitajaga selgitatakse välja teenuse 
osutamiseks vajaminevad konkreetsed sisendid (st kas need on mingis 
andmekogus olemas või mis kuludega need luua saaks).

• Antakse arendusvajaduse mahuhinnang lähtuvalt teenuse sisenditest ning 
teostatud analüüside aruannetes välja toodud arendus-ja 
parendusvajadustest.

• Hinnatakse teenuste kulu- ja tulupool kõikide asjassepuutuvate 
huvigruppide lõikes.

• Analüüsitud info põhjal genereeritakse soovitused kõige 
perspektiivsemate teenuste kohta ning koostatakse terviklik ülevaade 
järeldustest.



Teenused

• Kokku on kirjeldatud üle 60 võimaliku 
teenuse.

• Riik realiseerib vaid need teenused, mis on 
vajalikud avalike ülesannete täitmiseks  ja 
võimalusel loob eeldused uute teenuste 
tekkeks - kõik muu realiseerib erasektor.

• Valime infopäeva raames välja teenused meie 
väljapakutud teenuste nimekirjast, infopäeva 
lõpus teeme kokkuvõtte.



Kultuuride soovitused (link)

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=kult_kasutussobivus&lang=et


Kultuuride soovitused (link)

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=kult_kasutussobivus&lang=et


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.



Ilmaandmed ja prognoosid

• Eraldi tasub rõhutada püüdu integreerida erinevatest 
andmeallikatest pärit ilmaandmeid ja nende põhjal 
täpsemate ilmaprognooside tegemist tulevikus.

• Põhimõtteliselt on EMHI valmis kaasama talunike endi 
poolt hangitud ilmajaamade andmeid (eeldusel, et need 
vastavad nõutud standardile, mis on avalikult kättesaadav 
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=1
2407#.XQj-0YgzZcQ).

• Agrometeoroloogiliste prognooside tegemise võimekus 
tuleb riigis taastada, kaasates erinevaid andmeallikaid: 
EMHI, teeilmajaamad, ETKI jaamad, PMK jaamad, tootjate 
endi asutatud jaamad. Lisaks muud avalikud allikad.

https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=12407#.XQj-0YgzZcQ






Teadusanalüüs



Teadusanalüüs

• EMÜ, ETKI ja PMK teostada

• Mõõdikute ja dimensioonide defineerimine

• Osalemine andmekogude analüüsides oma 
ekspertiisiga

• Tööd tehakse neljas töögrupis:
– toitainetebilanss, huumusbilanss ning väetamine
– integreeritud taimekaitse
– külvikorrad
– kaugseire, täppispõllumajandus



Täname!


