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Sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemis 

töödeldavad andmed 

 

 

1. Aadressobjektide andmebaasi kantakse aadressandmete süsteemist (ADS) järgmised andmed: 

1.1. aadressobjekti kohanimi; 

1.2. aadressobjekti koha-aadress; 

1.3. aadressobjekti koha-aadressi komponendid (maakonna nimi, tase 1; omavalitsuse üksuse nimi, 

tase 2; asustusüksuse või linnavalitsuse nimi, tase 3; tänava nimi tase 5; maaüksuse või talu nimi, 

tase 6; tänava või maaüksuse nr tase 7; korteri nr tase 8); 

1.4. aadressobjekti koha-aadressi unikaalne tehniline identifikaator; 

1.5. koodaadress; 

1.6. aadressobjekti versioonitunnus aadressandmete süsteemis; 

1.7. aadressobjekti kood aadressandmete süsteemis; 

1.8. aadresspunktide x, y koordinaadid; 

1.9. aadressobjekti liik (EE – elukondlik hoone, ME – mitteelukondlik hoone, AY – asustusüksus, 

OV – omavalitsus, RR – rajatis); 

1.10. aadressobjekti tunnus originaalregistris; 

1.11. aadressobjekti identifikaator Eesti Topograafiline Andmekogu (ETAK) süsteemis; 

1.12. aadressandmete kehtivuse algus- ja lõpuaeg; 

1.13. aadressobjektide olek (O – ootel; K – kehtiv; X – tühistamise ootel); 

1.14. aadressobjekti unikaalaadressi tunnus; 

1.15. aadressobjekti optimeeritud täis- ja lähiaadress. 

 

2. Sideettevõtja osutava internetiühenduse teenuse geograafilise leviku ja tehniliste parameetrite 

andmebaasi kantakse järgmised andmed: 

2.1. sideettevõtja nimi; 

2.2. sideettevõtja üld- ja kontaktandmed; 

2.3. aadressobjekti asukoht x, y koordinaatidega; 

2.4. kaabli- ja tehnoloogia liik; 

2.5. alla- ja üleslaadimise kiiruse näit mobiilside- ja fikseeritud kaabliga võrgus; 

2.6. mobiilsidevõrkude korral vektorandmed levialadega, mis on defineeritud kokkulepitud leviala 

tugevuste vahemikena ja leviala tugevuse numbrilised väärtused, mis kuuluvad iga ala juurde 

(sideettevõtja levialakaardid). 

 

3. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti sideteenuste kvaliteedi mõõtetulemuste andmebaasi 

kantakse järgmised andmed: 

3.1. sideettevõtja nimi; 

3.2. mõõtmiste teostamise kuupäev ja asukoht; 

3.3. mõõtetulemus (alla- ja üleslaadimise kiirus). 
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4. Turutõrke ja ruutkaardi ulatuse analüüsi andmebaasi kantakse järgmised andmed: 

4.1. Eesti territooriumi kattev 1×1 km ruutudega kaart rahvaarvu ja aadressobjektide arvuga iga 

ruudu kohta; 

4.2. aadressobjektide arv igas ruudus, millistel sideteenuste pakkujatel on ettenähtud parameetritele 

pakutavat teenust võimalik pakkuda. 

 

5. Autenditud kasutajate andmebaasi kantakse järgmised andmed: 

5.1. kasutaja ees- ja perekonnanimi; 

5.2. kasutaja isikukood; 

5.3. kasutaja e-posti aadress; 

5.4. esindatava ettevõtte nimi; 

5.5. talle omistatud roll. 

 

6. Internetiühenduse teenuse ja numbripõhise isikutevahelise side teenuse hinna ja kvaliteedi 

andmebaasi kantakse järgmised andmed: 

6.1. sideettevõtja nimi; 

6.2. pakutava internetiühenduse teenuse hind; 

6.3. numbripõhise isikutevahelise side teenuse hind; 

6.4. internetiühenduse teenuse hilistus, värin ja paketikadu; 

6.5. numbripõhise isikutevahelise side teenuse vea tõenäosus ja kõnemärguande viivitusaeg. 

 

7. Eesti haldusjaotuse kaardilt kantakse andmebaasi maakondade, kohaliku omavalitsuse üksuste 

ja asulate halduspiirid. 


