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Põllumajanduse Suurandmete süsteemi peamine eesmärk on riigi valduses 
olevate põllumajandusandmete kättesaadavaks tegemine seotud ja 

huvitatud osapooltele.

Lisaks looks riik kaasneva kasuna turuosaliste andmevahetuse keskkonna, 
mille pealt saaks sündida uus, sh põllumajandustootjale kasulik ettevõtlus.
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Põllumajanduse Suurandmete süsteemi 
eesmärgid

• suurendada põllumajanduslikest andmetest saadavat kasu nii ettevõtetele kui 
ühiskonnale;

• oluliselt vähendada põllumajandustootja ajakulu andmetega tegelemisel;

• suurendada põllumajanduse andmete käitlemisega seotud tööviljakust 
(ettevõtetes, ametites, teadusasutustes);

• soodustada uuenduslikkust põllumajandusandmete rakendamisel;

• suurendada andmete kogumise ja kasutamise ulatust ning kiirust;

• vähendada andmepunkti käitlemise hinda;

• tõsta andmete usaldusväärsust;

• tõsta andmete säilitamise ja käitlemise turvalisust.
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Probleemid põllumajanduse andmetega (1)

1. Palju registreid, mis koguvad põllumajandusega seotud andmeid 
üksteisest sõltumatult

Milles probleem???
• Esiteks: osa andmeid tuleb erinevatesse registritesse korduvalt esitada.

• Teiseks: registrite arendamisel kulutatakse vahendeid samade andmete kogumiseks ja säilitamiseks ehk 
osaliselt registrid dubleerivad üksteist aga ei täienda. Samas toimub vahendite raiskamine dubleerivate 
süsteemiosade  arendamisel.

• Kolmandaks: on oht, et erinevates registrites on samadel parameetritel erinevad väärtused, kuigi peaks olema 
samad. See võib tekitada arusaamatusi ja otsuste lahknevusi.

• Neljandaks: puudus üldine vaade, milliseid andmeid kogutakse. Üldise vaate korral on edaspidiste andmehanke  
vajaduste korral kiiremini võimalik selgitada, mis on juba olemas ja mida on veel juurde vaja. Samuti on 
selgemalt näha, milliste andmete vahel võiks otsida seoseid ja seega toota tuletisandmeid. See omakorda võib 
viia täiesti uuenduslike seoste ja andmerakenduste avastamiseni, mis eraldiseisvate registrite korral ei pruugi 
silma hakata.
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Probleemid põllumajanduse andmetega (2)

2. Mis saab põllu andmetest, kui

• põld vahetab kasutajat või

• põlluraamatu eratarkvara lõpetab tegevuse?

Suurandmete süsteem oleks sel juhul abiks

Suurandmete süsteemi kasutuse juures väheneb ka vajadus andmete 
ekspordiks-impordiks, kui andmete kasutaja soovib samu andmeid kasutada 
mitmes erinevas tarkvaras – taustal on üks andmete haldamise süsteem.

19.11.2020 6



Võimalused põllumajanduslike suurandmetega (1)

1. Andmeanalüüsi automatiseerimine

• Suurandmete süsteem aitab siduda erinevad andmestikud sõltuvalt andmete 
kasutamise eesmärgist ja oleks seega sobiv andmehanke keskkond analüüsi 
maksimaalse automatiseerituse tagamiseks.

• Suureneb kasu kogutavatest andmetest

• Andmeid saab kiiremini rakendada

• Suureneb andmetöötluse tööviljakus

Automatiseerimine aitab tõsta ka kontrolliametite tööviljakust ja -kvaliteeti
• Automaatkontrollid. Näiteks satelliidipiltide põhjal niitmisnõude täitmise kontrollimine.

• Riik saaks osa andmevajadust katta ka  masinate töökaartide alusel. Näiteks Saksamaal 
seda juba tehakse, sõnnikuga põllule antavate toiteainete koguste deklareerimist 
väetiselaoturi (sõnnikulaoturi) töökaardi alusel.
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Võimalused põllumajanduslike suurandmetega (2)
2. Ulatuslikum ja kiirem andmeanalüüs: 

• ettevõtete võrdlus

• riigipõhised analüüsid

• põllumajandusloenduste tarvis ulatuslikum ja mitmekesisem alusandmete 
maht kiiremini ja odavamalt kättesaadav

• analüüsimudelite testimiseks vajaliku andmemahu kiirem ja odavam 
kättesaamine, nende mudelite suurem rakendusulatus

• teaduslike ja muude uuringute tarvis lihtsam andmeid leida

• suurem võimalus uuenduslike väljunditega andmeanalüüse teha ja seega 
kogutud andmetest suurema kasu saamine

• parem võimalus täppisviljeluse rakendamiseks, kuna saagikaarte ja töökaarte 
on lihtsam siduda erinevates registrites olevate taustandmetega põllu kohta.
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Võimalused põllumajanduslike suurandmetega (3)
3. Rahvusvaheline kontekst

• Põllumajanduse suurandmete projekt loob Eesti teadusasutustele ja riigiasutustele tulevikus 
suurema võimaluse osaleda rahvusvahelistes põllumajanduse digitaliseerimise projektides ja 
seega tuua rahvusvahelist teadusraha ja uuringuid Eestisse.

• Andmete korrastamatus ja kättesaadavus on rahvusvaheline probleem, aga meil on teatud 
renomee IT ja e-lahenduste vallas, mida ei tohiks jätta kasutamata projektiraha taotlemiseks.

• Oleme küll põllumajanduse digitaliseerimisel muust arenenud maailmast ca 10a maha jäänud, 
aga me peaksime oma e-riigi baastaristut ja innovatsioonilembust ära kasutama ka siin.

• Kui meil õnnestuks ennast turuliidrina defineerida rohepöörde kontekstis, oleks hea, kuna 
rohepööre pole ilma digitaliseerimiseta suure tõenäosusega võimalik.

• Põllumajanduse suurandmete süsteemi olemasolu omakorda tõstab Eesti üldist atraktiivsust 
investeeringute kohana. Lisaks võimaluse nii teadus- kui erarahal põhinevateks 
katseprojektideks ja teadustööks. Siin on esimestel väga suured eelised.
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Põllumajanduse Suurandmete Süsteem

I etapp, teostatavusuuring

(valmis 2019. a septembris)



Teostatavusuuringu eesmärgid

• Selgitada välja, milliste andmekogude andmed on põllumajanduses taimekasvatusele 
vajalikud.

• Milline on nende andmete kvaliteet ja kättesaadavus?

• Kirjeldada andmeid integreeriv süsteem, mis loob lisandväärtust põllumajandustootjale 
ning mis sisaldab teenuseid, mida kasutajad soovivad näha.

• Milline peaks olema õigusaktide nõuetest tulenev ja vabalt kasutatav ePõlluraamat, mis 
tagaks põlluraamatu andmete järjepidevuse ning nende andmete laialdamise kasutamise 
analüüsideks. Defineerida ePõlluraamatu standard.

• Kui palju läheks maksma Suurandmete süsteemi ja ePõlluraamatu loomine ja kas see oleks 
tasuv?

• Õiguslik analüüs. Kas Suurandmete süsteem on hetkel kehtivas õigusruumis võimalik või 
peaks midagi muutma?



Põllumajanduse Suurandmete kontekst



Projekti tulemused
• Analüüsiti 41 andmekogu andmeid ja tehnilist ülesehitust, kaudsemalt asjasse 

puutuvaid andmekogusid on rohkem.

• Kaardistati üle 60 potentsiaalse teenuse, mida oleks võimalik olemasolevate 
andmete abil luua.

• Kirjeldati andmekvaliteedi hinnangud ja reaalandmete visualisatsioonid nende 
andmekogude andmetele.

• Kirjeldati Suurandmete Süsteemi arhitektuur ja standardid.

• Moodustus põllumajandusvaldkonna andmekataloogi prototüüp.

• Loodud kontseptsioon on täielikus kooskõlas Vabariigi Valitsuse poolt 
kinnitatud Eesti infoühiskonna arengukava põhimõtetega ja lähtub sellest.

• Link projekti materjalidele pikk.ee-s: 
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-
programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/
https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/


Õiguslik vaade
I etapis viidi läbi suurandmete süsteemi ja ePõlluraamatu õiguslik analüüs

Põhilised küsimused, millele otsiti vastuseid

• Milline on lähtealus suurandmete süsteemi ja e-Põlluraamatu reguleerimisel? e-Põlluraamatu ja suurandmete 
süsteemi õigusliku regulatsiooni loomisel on mitu alternatiivi, kuid tõenäoliselt ei ole võimalik näiteks avaandmete 
regulatsioonile loota, sest süsteemide ootused või püstitatud ülesanded eeldavad laiamahulist andmete töötlust. 
Samuti on muutunud andmete töötlemise esialgne eesmärk ning uutel eesmärkidel töötlemine vajab õiguslikku 
alust.

• Kas kehtiv õigus lubab üldse proaktiivsete või sündmusteenuste uute teenuste loomist? Sõltuvalt teenuste 
iseloomust võib uus süsteem vajada eriregulatsiooni.

• Analüüsiti seaduslikku alust, vastutava ja volitatud töötleja ülesandeid, halduslepingu regulatsiooni, andmete kaitse 
küsimusi, andmete edastamise küsimusi ning kohustuslikke andmeandjaid. Samuti andmete väljastamise, 
juurdepääsu ning säilitamise tingimusi.

• Õigusliku analüüsi käigus analüüsiti kõiki andmeandjaid, mille kohta teostati ka IT analüüs. Nende regulatsioonide 
juures toodi välja, kas nende regulatsioon vajab muudatusi või mitte. Osa andmeandjate regulatsioon vajaks 
selgemat regulatsiooni.

• Muud küsimused. Näiteks tekkis projekti käigus muid kaasuvaid küsimusi - IT arenduses andmete töötlemine, 
andmete standardiseerimine, veeseaduse regulatsioon jmt.

Õiguslik analüüs on kättesaadav pikk.ee veebilehelt - https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-
programmid/pollumajanduse-suurandmete-teadmussiirde-programm/
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Õiguslik vaade
I etapis viidi läbi suurandmete süsteemi ja ePõlluraamatu õiguslik 
analüüs

e-Põlluraamatu ning suurandmete süsteemi õiguslikud alused

• Kaaluti uue seaduse kehtestamist – põllumajanduse suurandmete süsteemi seadus (PÕSS), kuivõrd üksnes 
avaandmete või andmekogu regulatsiooni kehtestamine ei täida süsteemi eesmärki ning täiendavalt on vaja 
andmeaida regulatsiooni ning muid erisusi andmete töötlemisel (nt andmete ligipääsu erandid), lisaks on 
sellised mastaapsed registrid (andmeaidad) asutatud eraldi seadusega (nr RR, kinnistusraamat jne);

• e-Põlluraamatule veeseaduse alusel õigusliku aluse loomist (lahendab e-Põlluraamatu, kuid mitte suurandmete 
süsteemi vajadusi);

• Metaandmete teabevärava regulatsiooni loomist (ei täida kogu soovitud eesmärke);

• Avaandmete regulatsiooni (ei täida kogu soovitud eesmärke). 

NB! Kõik sõltub konkreetselt teenustest, mida uued süsteemid hakkavad pakkuma. Kõige tõenäolisem on uue 
õigusakti välja töötamine või regulatsioonide killustamine erinevatesse õigusaktidesse. e-Põlluraamat tuleks 
luua andmekogu regulatsiooni alusel.
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Uuringu järeldused

• Andmekogude kaasamine Suurandmete 
süsteemi:
•83% on vajalik ja võimalik kaasata.
•17% ei ole vajalik või ei ole võimalik 
kaasata.

• Ilma arenduseta võimalik kaasata:
•10% andmekogudest.



Andmete turvalisus ja erinevate huvigruppide
õigused
 Andmed kuuluvad põllumajandustootjale ja ta ise annab tarkvara abil loa nende andmete 

kasutamiseks.

 Kes ja millal andmeid vaatas (eeldusel, et tootja on selleks loa andnud), logitakse ja on 

tagantjärele kontrollitav.

 Rakendatakse kõiki teisi vajalikke tehnilisi turvameetmeid.

 NB! Riik ei konkureeri põllumajandustarkvarade tootjatega, vaid varustab neid kasulike 

teenustega riigi käes olevate andmete pinnalt. Tootja kasutab seda kommertstarkvara, mida 

ta parajasti kasutab, edasi. Kesksüsteemi edastab erapõlluraamat vaid õigusaktides nõutud 

andmed (Veeseadus jt).
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Võimalikud teenused



Näide: Väetustarbekaart – kultuuridepõhine
Suvinisu  3t

Suvinisu  5t



Kultuuride soovitused (link)

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/%23/main?mapcfg=kult_kasutussobivus&lang=et


Taimekahjustajate monitooring

• Tõendusväärtusega 
geosildistatud fotode 
töötluse ja edastuse teenus:
• põllumajandustootjale; 

• taimekahjustajate 
monitoorijatele.



Näidis: agrometeoroloogia teenused
olemasolevate andmete visualisatsioon



Näidis: mullaanalüüsi teenused
olemasolevate andmete visualisatsioon
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Erinevate süsteemide seosed

FaST
Põllumajandustootja 

rakendus

Suurandmete teenuskiht

PRIA 
looma-
register

Väetiste 
register

PANDA
Sordi-

register

Suurandmed –
Analüüsirakendused

PMK kaardiserver

ePõlluraamat

Põllu-
massiivide

register

Erapõlluraamat

Mullastiku-
kaart

ESTHub FADN
Keskkonna-
piirangud

Maa-
parandus

TARA

JKK

PMK 
kaardi-
server

ePõllu-
raamat

GSA GNSS 
EGNOS



Kasusaajad
• Põllumajandustootja

• Uute sensorite ja automaatse andmevahetuse abil tööjõuvajaduse 
vähendamine (suur surve tööjõupuuduse näol).

• Kulude vähenemine sisendite parema juhtimise abil.
• Halduskoormuse vähenemine (vähem suhtlemist riigiasutustega).

• Teadlane
• Laialdased võimalused teadusprojektideks tänu andmete kättesaadavusele.

• Riik/poliitikakujundaja
• Parem analüütika otsuste tegemiseks.
• Parem statistika ja kiired ülevaated.
• Automaatsel andmevahetusel põhinev kulude kokkuhoid.

• Põllumajandustarkvara tootjad
• Teenused, mida saab oma tootesse integreerida.

25



Peamine järeldus põllumajandustootja jaoks

Tuleb luua süsteem, mis vabastab 
põllumajandustootja andmetega 

tegelemisest 

(„ühe nupu“ põhimõte)
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Põllumajanduse Suurandmete 
Süsteem

II etapi plaanid



Näidis: Milles seisneb lahendatav probleem

• Ysaagikus=f(Ilmastik)+f(mullastik)+ 
f(väetamine)+f(tehnoloogia trend 
ajas)+e(jääk)

• Jooksva aasta saagikuse 
prognoosimisel lisandub NDVI.

• Info tuleb kokku väga erinevatest 
andmeallikatest, mis pole 
automaatselt saadaval.

• Joonise legend:
• Punane - kehv saagiaasta.
• Roheline - hea saagiaasta.
• Kollane - keskmine. 
• Ilmastikku saab jaotada külm-kuiv, 

kuum-kuiv, külm-märg, ja kuum-
märg. 



Milles seisneb lahendatav probleem



Võimalikud teenused põllumajandustootjale II etapi 
tööde tulemusel

• Väetamissoovituste tegemine (põlluraamatu 
andmete) baasil, sh fail väetisekülvikusse.

• Agrometeoroloogia teenused.

• Taimekahjustajate monitooringu teenused.

• ePõlluraamat põldude ja põllutööde 
haldamiseks.



Võimalikud teenused Maaeluministeeriumile

• Põllumajandusettevõtete majandustulemuste 
trendide seire. 

• Kriisisituatsioonide prognoosimine reaalajas 
(MTA ja agrometeoroloogia andmete baasil).

• Statistika ja analüüside tegemise keskkond.
• Väetiste ja taimekaitsevahendite kasutuse 

ülevaade (eelduseks ePõlluraamat).



Andmete turvalisus ja erinevate huvigruppide 
õigused (ePõlluraamat)

• Andmed kuuluvad põllumajandustootjale ja ta annab/ei anna tarkvara abil 
loa nende andmete kasutamiseks.

• Kes ja millal andmeid vaatas (eeldusel, et tootja on selleks loa andnud), 
logitakse ja on takkajärgi kontrollitav.

• Rakendatakse kõiki teisi vajalikke tehnilisi turvameetmeid.

• Lisaks põllumajandustootjale vajavad ePõlluraamatut ka riigiametid, et oleks 
ühest kohast nähtav põlluandmestik, mis on tootjate ja riigiametite poolt 
nähtavaks tehtud

• NB! Riik ei konkureeri põllumajandustarkvarade tootjatega, vaid varustab 
neid kasulike teenustega riigi käes olevate andmete pinnalt. Tootja kasutab 
seda kommertstarkvara, mida ta parajasti kasutab, edasi. Kesksüsteemi 
edastab erapõlluraamat vaid õigusaktides nõutud andmed (Veeseadus jt).
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Majanduslikud põhjendused

Teenus Kasu

ePõlluraamat H

Väetamissoovitused SK, MV,H, KK

Agrometeoroloogia H

Taimekahjustajate monitooring SK, TK, H, KK

Põllumajanduse majandustrendide seire (sh FADN) H

Kriisisituatsioonide prognoosimine (saagikus) H

33

SK  - Kasu saagikahju 
vältimisest, t/ha (%, €)
MV - Kasu mineraalväetise 
kokkuhoiust, % (€)
TK - Kasu 
taimekaitsevahendite 
kokkuhoiust, % (€) 
KK - Tulu keskkonnahoiust, 
valikuline ühik 
H - Tööaja vähenemine, 
h/101 ha (€) 



Suurandmete süsteemi loomine

• Selleks, et andmeid oleks võimalik vahetada ja teenuseid luua, peab 
eksisteerima teatav teenuskiht (tehnilises mõttes).

• Suurandmete süsteem on vajalik teiste äriteenuste loomiseks nagu 
väetussoovitused jne.

• Suurandmete süsteemi otsene kasutaja on andmeteadlane, kes 
valmistab ette erinevaid teenuseid. Tootja ei pea tegelema ise 
andmeteadusega, tema kasutab teenuseid.

• Teenuskihi loomisel ja ülalpidamisel on oma kulud sõltuvalt 
kaasatavate andmekogude arvust ja andmeteisenduste mahust. 
Maksumus sõltub valitud tehnilisest lahendusest.
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Põllumajanduse Suurandmete 
Süsteem

Tulevik pärast II etappi



Probleemid masinandmetega

• Kõik moodsad masinad „toodavad“ jooksvalt andmeid vastavalt ISO 
standardile, ehk need on tegelikult olemas standardsel kujul.

• Valdavalt ei sobi erinevate masinatootjate seadmed omavahel 
kokku ja kogu see jama saab nö probleemiks põllumajandustootja 
õuel.

• Juhtpuldid ja antennid maksavad palju, igal tootjal oma.

• Seadme kogutud andmed on kättesaadavad vaid tootja 
„sunniviisilise“ rakenduse kaudu. Litsentsilepingud on ahistavad.

• Põllumajandustootjale müüakse tagasi tema enda andmeid tema 
enda raha eest.
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Masinaandmete hõive ja töötluse teenus
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Loomakasvatuse andmed

Tulevik pärast II etappi



Digitaliseerimine tarneahelas, 2019-2023

• Terviseandmete kogumiseks implantaadi kontseptsiooni väljatöötamine: 

• 2019-2020; implantaat, farmi seadmed, eri lõikude tarkvarad väljaarendatud.

• Temperatuuri sensorite mõju hindamine loomkatsetes:

• Loomkatse luba 5.02.2020, algus. juunis 2020.a; 2,5a. katse kahes farmis, 

temperatuuri määramine.

• Andmeallikate, osapoolte ja üldolukorra kaardistamine mitmepoolseks 

andmevahetuseks tarneahelas.

• Loomade heaolu hindamise võimalikkuse eeluuring digitaalsetelt seadmetelt kogutud 

andmete alusel.

• Mitmepoolseks andmevahetuse kasutuslugude kirjeldamine koos andmevahetusmustri 

ettevalmistuse, pilootkatsete kirjeldamise, koostamise ja läbiviimisega.



Teadustöö

Farmi juhtimine
Tootlikkus
Veterinaar

Farmi töötajad
Veterinaar

Eri seadmed

Tugijaam

Andmete hoiustamine ja analüüs

Kasutajagrupid farmis, andmete kuvamine, otsused

Kiibistatud veised, 
kehatemperatuur 24/7;
2 elupäevast

Riigi osapooled, raportid:
• e-PRIA, jõudluskontroll,
• Veterinaarjärelevalve
• ravimiregister jt

Ühendatud andmed
ja andmevahetus

Kommertsosapooled: 
• looma ajalugu,             

ost-müük jne
• piimatööstuste

kvaliteedikontroll ja 
kv.sertifikaatide
automaatne täitmine,

• Jaekaubanduse
lahendused

• Eksporditurundus

Suurandmete analüüs, kasutaja-
ja rakendusespetsiifiline
analüütika, aruandluse vormid

PILV-
ANDMETÖÖTLUS

Terviseandmete loomine, kasutamine, ühendamine, andmevahetus

Ühendatud suurandmete tulevikuvõimalused



LK andmeahel, digi+rohepööre. Üldine

• Täppispidamise arendamine andmete kogumise ja ristkasutuse
kaudu. Masinloetavate andmekogude teke

• Põllumajandusloomad tarneahelas taimekasvatusest 
töötlemiseni kaubanduseni (ettekande esimene osale juurde)

• Keskkond ja seosed sellega
• Üldine keskkond (ettekande esimese osaga seosed)

• Linnakeskkond ja sellega kaasnevate riskide haldus

• CO2 ja üldine jalajälje mõõdetavus

• Kommertsrakendused ja uus äri andmetel

• Agroturism ja meelelahutus
• Alternatiivse tuluallikas

• Hajaasustuse & väljaspool linna töökohtade hoidmine
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LK andmeahel, digi+rohepööre. Tootmine, töötlemine, kaubandus

• Loomade jõudlusinfo laiendamine terviseandmetega:
• haigused jms registreerimine kolmel tasemel (loom/kari/populatsioon)

• ravimikasutuse registreerimine ja sidumine ravimiregistri andmetega (s.h. 
andmevahetus).

• Temperatuur, liikumine, looma heaolu mõõtmine sensoritega jne.

• Karjatamine - Lihaveised/lambad:
• Rohumaade inimtööjõuvaba haldus/loomühikud ha ja taimekoosluse

kohta/loomade paiknemine.

• Sõnnikuhaldus ja automaatne seos väetiseregistriga ha-le loomühiku pealt

• Veekaitse & seosed muu taimekasvatusega

• Sööt, selles sisalduvad ained, sh GMO, õiglane kaubandus jne. 

• Kvaliteediprogrammid,  andmetel (tõestatud heaoluga piim, liha…)
• Väärtus tekib andmetele, mis usaldusväärselt kogutud, jagatud, kasutatud.
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LK andmeahel, digi+rohepööre. Linnakeskkond, lemmikloomad. Riik

• Lemmikloomad linnas peavad alluma reeglitele (olema 
kiibistatud):
• haiguste jms registreerimine;
• ravimikasutuse registreerimine ja sidumine ravimiregistri andmetega (s.h. 

andmevahetus). Loomakliinik

• Leitud hulkuva/porise jne kassi või koera peab viima kliinikusse, 
kus kiibi lugemisseade.

Kontrollitud loomapidamine linnaruumis on Avalik huvi, mida tänane 
kiibitootja ei pea arvestama, kuna seadus teda selleks ei sunni.

• Vajadus riikliku reeglistiku järele. 

• Igaüks, kes EV tegutseb (pakub teenust loomapidajale) peab oma 
programmi tegema ühendatavaks, muidu ei tohi teenust pakkuda 
(kui ei jaga= varastab loomapidaja andmed).
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Aitäh!
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