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Opinfo infosüsteem

Opinfo infosüsteem

Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate 

teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteem.
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Infosüsteemi loomise eesmärgid

• Parendada Tallinna linna territooriumil toimuvateks kaevetöödeks ja tänava 

ajutiseks sulgemiseks lubade taotlemise, menetlemise ja andmise protsessi, 

võimaldades lubade taotlusi menetleda elektrooniliselt alates taotluse esitamisest 

kuni loa andmiseni. Muutes seeläbi lubade taotlemise ja menetlemise läbipaistvaks 

ja kergesti teostatavaks;

• Tõhustada linna ametiasutuste sisest ja vahelist asjakohast infovahetust ja 

aruandlust ning võimaldada standardsete andmevahetusprotokollide abil vahetada 

andmekogu andmeid teiste Tallinna linna ja riigi andmekogudega;
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Infosüsteemi loomise eesmärgid

• luua avalik infoportaal, sealhulgas kaardirakendus Tallinna linna kodulehel, mis 

annab operatiivset ja täpset teavet kaevetööde, tänavate ajutiste sulgemiste ja 

teehoiutööde kohta;

• avalikustada kaevetöölubade, tänava ajutise sulgemise lubade ja teiste teemaa-alal 

toimuvate teehoiutööde menetlemise käigus loodavad andmed ja teha need 

masinloetaval kujul kättesaadavaks kõikidele soovijatele;

• süstematiseerida väljastatud lubasid ja nendega seonduvat teavet ning pidada 

lubade üle arvestust.
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Infosüsteemi tausinformatsioon

• Töötab alates 1. jaanuar 2014

• Loodud EU ühtekuuluvusfondide rahastusel

• Toimub infovahetus teiste riiklike ja kohalike infosüsteemidega läbi X-tee

• Avalikustame tekkinud info avaandmetena (open data)  
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Opinfos väljastatud lubadest ja registreeritud 
töödest

Alates 1. jaanuar 2014 väljastatud load:

• 6062 tänava ajutise sulgemise luba

• 2195 kaevetööluba

• 12490 registreeritud muid töid (teetööd, avariikaevetööd jms)
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Opinfo kasutajatele (lubade taotlejale)

• Elektroonne lubade taotlemine

• Menetlusprotsessi jälgimise võimalus 

• Menetlusprotsessis osalemine, tagasiside saamine, täiendavate dokumentide 

esitamise võimalus

• Ülevaade taotletud/väljastatud lubadest ja nendega seonduvast
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Opinfo kasutajatele (menetlejale)

Elektroonne lubade menetlemine

• Kogu kooskõlastamisprotsess eri osapooltega toimub infosüsteemis

• Elektroonne (digitaalselt allkirjastatud) lubade väljastamine

• Tagasiside andmine taotlejatele

Kogu protsess on avalik ja hõlpsasti hallatav 
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Opinfo kasutajatele (menetlejale)

kooskõlastamine
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Opinfo kasutajatele (menetlejale)
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Järelevalve teostamine väljastatud lubade alusel teostatavatele töödele.

Järelevalve teostamise funktsioon:

• Objektipäeviku funktsioon, sealjuures piltide ja märkuste lisamise võimalus

• Suhtlemine osapooltega, tööülesannete andmine

• Vaegtööde märkimise ja haldamise võimalused
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Opinfo kasutajatele (menetlejale)
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Linnakodanikule
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• Informatsioon suletud tänavatest, kaevetöödest, avariikaevetöödest ja muudest 

avalikus ruumis läbiviidavatest töödest

• Interaktiivne kaart toimuvatest töödest

• Infotellimus huvitatud piirkonnas läbiviidavatest töödest
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Linnakodanikule (277 kirjet)
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Andmevahetus
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Tänu tekkivatele avaandmetele on võimalus andmevahetuseks teiste 

infosüsteemidega, hea näitena saame välja tuua WAZE liiklusäpi andmevahetuse 

Opinfo infosüsteemiga. 
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Andmevahetus

15

Andmevahetus WAZE-ga
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Aitäh!

Hardi Tamme

Tallinna Kommunaalamet
Hardi.tamme@tallinnlv.ee
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