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Sissejuhatus 
Töö eesmärgiks on uurida Regio geokodeerija kvaliteeti ja leida võimalusi seda parandada. 

Geokodeerija täiustamine antud töö hulka ei kuulu, vaid töö peab andma vastuse kuidas 

geokodeerija klientidele paremat teenust osutada.  

Uurimine on oluline, sest Regiol puudub hea tagasiside nende geokodeerija kvali-teedist. 

Lisaks on ainult arvamusi, mille järgi on rakendus seadistatud käituma, aga tõestused 

puuduvad, kuigi uurimiseks vajalikud andmed on olemas. 

 Tööks püüti ära kasutada olemas olevaid uurimisi geokodeerimise kvaliteedist. Sellest on 

kirjutatud palju artikleid, aga nende fookused on teistes kohtades. Enamasti on analüüsitud 

andmestruktuure, ning on geokodeerimisel tihti probleemseks kohaks, see tähendab, et 

enamasti on kvaliteet madal aadressandmete puudumise tõttu [2]. Kuid antud töös ei ole 

aadressandmete kvaliteet töö ulatuses, sest Eestis on aadressandmed avalik info, ning 

nende parandamiseks on loodud aadressandmete süsteem, mille haldamisega tegeleb Maa-

amet [6]. Teised artiklid keskenduvad jällegi geokodeerimise asukoha koordinaatide 

täpsusele [7], mille eest hoolitseb samuti aadressandmete süsteem [4].  

Andmestruktuuride kvaliteedi asemel uuritakse töös, kuidas geokodeerijal õnnestub 

vastavalt sisendile leida andmete hulgast õige aadress. Kasutusesoleva rakenduse sisemist 

koodi on tagant järgi väga töömahukas muuta, sellepärast keskendub uurimine sellistele 

küsimustele, mida on võimalik rakenduse seadistuses muuta või mis ei nõua koodis suuri 

muudatusi. 

Kvaliteeti uuritakse kahe erineva kasutusjuhu korral: interaktiivne ja automaatne geo-

kodeerimine.  Interaktiivse puhul analüüsitakse kasutajate käitumist interaktiivsel kaardil 

asukohtade otsimisel. Lisaks vaadatakse, milliseid aadresse rohkem otsitakse, ning kas 

hüpotees „suurema asutustihedusega punktis olevad aadressid on populaarsemad“ vastab 

tõele ning kas siiani tehtud eeldus, et suurema linna aadresse otsitakse rohkem kui 

väiksema, vastab tõele. Samuti uuritakse, kas populaarsemaid aadresse on võimalik ära 

arvata selle järgi, kui palju huviväärseid objekte läheduses on. 

Automaatsel geokodeerimisel uuritakse, kuidas saada suuremat õnnestunud geo-

kodeerimiste protsenti kui otsitakse asukohti suurele hulgale aadressidele ilma, et kasutaja 

peaks vajadusel aadressi kirjapilti muutma. Selleks uuritakse, kuidas geokodeerija saab ise 

aadressid tõlkida sellisele kujule, et saaks õige asukoha või võimalikult lähedale sellele. 
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Lisaks uuritakse, kuidas teistel geokodeerijatel õnnestub leida vastuseid aadressidele, mis 

Regio geokodeerijal õnnestusid või ebaõnnestusid. Võrdlemiseks võetakse kolm maailmas 

tuntud geokodeerijat (Google Maps, Microsoft Bing ning OpenStreetMapi Nominatim) 

ning kaks Eesti geokodeerijat (Maa-ameti geokodeerija ja Eomapi geokodeerija Postimehe 

kodulehel). Nende võrdlustest saab vaadata, kui heal tasemel on Regio geokodeerija 

võimalike konkurentsidega võrreldes ning nende omapärastest käitumistest saab välja tuua 

kasulikud käitumised, et aadress geokodeeritud saaks. 
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1 Geokodeerimine  

Geokodeerimine on ebatäpne protsess, kus aadressile või koha nimele seostatakse geo-

graafilised koordinaadid [1]. Enamus on tänapäeval geokodeerimisega kokku puutunud, 

otsides interaktiivsel kaardil, kus nad on pidanud sisestama otsitava koha aadressi, mingi 

aadressi asukohta. Selleks, et asukohta kaardil näidata saaks, on vaja koordinaate ning 

sisestatud aadressi järgi andmetest õigete koordinaatide otsimine ongi geokodeerimine. 

Eesti aadressandmete süsteemis on koordinaadid juba normaliseeritud aadressiga seotud, 

siis on geokodeerimisel oluline sisendi järgi aru saada, millist asukohta, mis on andme-

baasis normaliseeritud aadressiga seotud, kasutaja võis mõelda.  

Normaliseeritud koha-aadress (antud töös lühendatult aadress) on koha-aadressi struktuuri-

elementidest (e. komponentidest) koosnev ja ärireeglitele vastav tekstiline aadress. 

Vabatekstilistes sisestustes kasutatakse tihti erinevaid aadressi kirjutamise meetodeid. 

Näiteks „Tartu“ kirjutades on trükiviga tehtud ja kirjas on hoopis „Tatru“ või aadressi osad 

kirjutatakse teises järjestuses (näiteks „Mustivere küla, Muuga tee 1, Viljandimaa“). 

Sellepärast viiakse kõik aadressid normaliseeritud kujule: aadressi osad on kindlas 

järjekorras, standardse kirjapildiga, liigsete tühikuteta ning standardiseeritakse kirjavahe-

märkide ja lühendite kasutus. Näiteks aadress „Aia 16, Tallinn“ on normaliseeritud kujul 

„Harju maakond, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Aia tn 16“. [4] 
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Normaliseeritud aadressi struktuur on samuti aadressandmete süsteemi poolt ära 

kirjeldatud. Joonisel 1 on kirjeldatud  struktureeritud aadresskuju tasemed. Normaliseeritud 

kujul on aadress kirjeldatud tasemest 1 kuni tasemeni 8, kus tühjad tasemed jäetakse vahele 

ning kõik alles jäänud tasemed on üksteisest komadega eraldatud, välja arvatud tase 8, kus 

on erinevad reeglid vastavalt selle sisule. [3] 

Selleks, et geokodeerija suudaks leida normaliseeritud aadressi sisestatud aadressi järgi, 

peab ta oskama „ennustada“ mis normaliseeritud aadressi võidi sisendaadressi all mõelda. 

Selleks „ennustamiseks“ tõlgendab geokodeerija sisestatud aadressi endale arusaadavateks 

osadeks, ning püüab andmebaasist leida võimalikke „sobivusi“ sisestatud aadressile. Aga 

kuna üks osa aadressist võib anda palju sobivaid lahendeid. Näiteks otsides „Tartu“ suudab 

geokodeerija leida palju tulemusi: kas kasutaja lootis leida Tartu linna või Elvas olevat 

Tartu tänavat.  Selleks on leitud tulemused tähtsuse järgi järjestatud. Leitud Tartu on Tartu 

linna puhul asula tasemel, ning Elvas on ta tänava tasemel, ning järelikult Tartu linn on 

tähtsam leid.  

1.1 Kvaliteeti mõjutavad tegurid 

Selleks, et geokodeerimise tulemused oleks mõistlikud, peab selle protsess vastama 

kindlatele ootustele. Geokodeerija kvaliteeti saab mõõta kahe tingimuse järgi: täiuslikkus 

ja asukoha täpsus. Täiuslikkus on kirjete protsent, mis õnnestub usaldusväärselt geo-

MAAKOND

OMAVALITSUS

ASUSTUSÜKSUS

VÄIKEKOHT 

(AÜ AK, GÜ)

AADRESSNUMBER 

(maja, krunt, maaüksus)

NIMI

Tase 1

Tase 2

Tase 3

Tase 4

Tase 5

Tase 6

LIIKLUSPIND 

(Tee, tänav)

Tase 7

HOONE OSA

(Number- ja/või tähtlisand) Tase 8

Joonis 1 - normaliseeritud aadressi struktuur. [3] 
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kodeerida. Asukoha täpsus näitab, kui lähedal on iga geokodeeritud punkt tema aadressi 

„õigele“ asukohale. 

Geokodeerimiste tulemuste täiuslikkus oleneb sisendandmete korrektsusest. Ning seda 

tuleb ette just automaatsetel geokodeerimistel, aga samas kehtib ka üksiku kirje geo-

kodeerimisele. Täiuslikkust saab tõsta, kui geokodeerija hakkab rohkem „arvama“, mida 

võidi otsida. Ehk siis hakkab pakkuma ka vastuseid, mis on väiksema tõenäosusega õiged. 

See võib tekitada vale-positiivseid vastuseid. Ning need vähendavad positsioneerimise 

täpsust (sest leitud aadress võib väga kaugel õigest aadressist) ja sellega ka geokodeerimise 

kvaliteeti. [7]  

Positsiooni täpsus oleneb tugevasti milliste andmetega on tegemist. Näiteks kui kasutaja 

otsib konkreetset tänavat koos numbriga, siis talle võib piisata ka sellest kui leitakse tänav 

(kohale minnes saab tänaval õige maja ise üles otsida), ning sel juhul võib lubada geo-

kodeerimise täpsust tänava tasemeni. Aga siin töös uuritakse geokodeerimisi aadressi maja 

täpsuseni, see tähendab: kuidas oleks võimalik tõsta geokodeerija tulemuste täiuslikkust 

ilma täpsust ohverdamata. 

1.2 Andmed 

Töö tegemiseks kasutati kolme sorti algandmeid: Regio andmebaasis olemas olevad 

aadressandmed, huviväärsus objektide andmed ning Delfi kaardiotsingus tehtud päringute 

logid.  

Aadressandmed on Regio andmebaasist, milles on 402 525 normaliseeritud aadressi.  

Lisaks aadressandmetele on Regiol huviväärsete objektide (Point of interest) aadressid 

(edaspidi POI). POI-d sisaldavad endast järgmisi objekte: kaubamajad, politseijaoskonnad, 

haiglad, ühistranspordipeatused jne. Need andmed ei olnud seotud Eesti aadressandmetega, 

see tõttu tuli need ära siduda, ning selleks kasutati normaliseeritud aadressi. Kokku sai 

seotud 29 564 POI aadressi.  

Päringu logid olid peamised sisendid, millele antud tööd tehes keskenduti. Regio 

serveritesse logitakse veebiaadressil kaart.delfi.ee asuval interaktiivsel veebikaardil tehtud 

aadressotsingud. Uurimiseks võeti 10 järjestikuse päeva geokodeerimised. Ajavahemikuks 

oli 04. -13. detsember 2011 aasta, mille vahemikus ei ole päevi, mis oleks teistest 

erilisemad (ei ole tähtsaid kalendripühasid). Päevad on valitud järjest, et saada ühte valim, 

hoolimata nädalapäevade erinevusest. Sessioonide uurimiseks võeti 12. detsember 
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(esmaspäev), kus oli kokku 115 691 päringut. Päringute ruumilise jaotuse uurimiseks 

kasutati 10 päeva andmeid, kust jäeti alles ainult maja taseme detailsusega päringud. 

Kõrgema taseme (tänav, omavalitsus, maakond) päringuid ei arvestatud. Soovitud 

tingimustele vastas 232 937 päringut.  
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2 Geokodeerija uurimine 

Täpsemalt jaguneb geokodeerimine kaheks erinevaks rakendusviisiks – interaktiivne ja 

automaatne geokodeerimine. Interaktiivse meetodi juures kasutaja otsib konkreetset 

aadressi, ning automaatsel otsitakse suurt hulka aadresse korraga. Antud peatükis uuritakse 

mõlemaid eraldi, ning suurem osa rõhust pannakse interaktiivsele geokodeerimisele.  

2.1 Interaktiivne geokodeerimine 

Interaktiivset geokodeerijat saab kasutada kahel viisil. Esimesel juhul kasutatakse ära geo-

kodeerija auto-complete (rakendus pakub poole aadressi kirjutamise ajal täis aadresseid, 

mida võidakse otsida) võimekust. Siin trükitakse otsitav aadress käsitsi, ning vaadatakse 

kas loodetud geokodeerija oskab pakkuda oodatavat otsingutulemust. Teine variant on 

copy-paste, kus kasutaja on kopeerinud aadressi, mille asukohta ta tahab näha, ning selle 

kleepinud otsingu lahtrisse.  

Auto-complete kasutamine on kõige interaktiivsem viis päringu koostamiseks, sest see 

eeldab tähthaaval klaviatuurilt aadressi sisestamist, ning rakendus annab kogu aeg 

kasutajale tagasisidet: kui tema sisestatud aadressi alguses vasteid ei leidu, siis saab kohe 

alguses teada, et otsingu sisestust on vaja muuta. Paljud kasutajad kasutavad seda omadust 

oskuslikult.  

Copy-paste puhul on kasutajal juba olemas aadress, mille asukohta ta tahab teada. Siis see 

lihtsalt kopeeritakse otsingusse. Selle plussiks on, et kasutaja ei pea kogu aadressi sisse 

trükkima, aga miinuseks, et vastuse mitte leidmise korral puudub kasutajal selge tagasiside, 

milline osa aadressist on vigane. Kui kasutaja soovib aadressi geokodeeritud saada, siis ta 

peab katse eksitus meetodil erinevaid osasid aadressis parandama või hoopis eemaldama. 

Erinevalt sellest meetodist, auto-complete puhul on alati vigane viimati sisestatud osa, 

millele kasutaja enam tagasisidet ei saanud. 

Logi andmed olid pärit Delfi kaardirakenduse otsingust, ning sealne kasutusliides on 

disainitud auto-complete kasutust silmas pidades. Seetõttu oli seda kasutades edukaid 

tulemusi rohkem kui copy-paste meetodiga. Copy-paste meetodi jaoks oleks vaja 

teistsugust kasutajaliidest. Geokodeerijat on võimalik seadistada nii, et ta püüaks avastada 

aadressi osasid, mis välistavad vastete leidmise. Ja kui siis anda kasutajatele tagasiside 

kaotatud osast, näiteks visuaalselt vastava osa aadressist ära märgistamisega. Võimalik 

oleks kasutajaliidese käitumist kohandada vastavalt sellele, mis on konkreetse kasutaja 

käitumise iseloom. Näiteks kui kasutaja kasutab copy-paste meetodit, siis hakata 
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teistsugust tagasisidet kasutajale andma, kuid muutlik ja keerulise käitumisega kasutaja-

liides on vähem intuitiivne ja segadusse ajavam. 

2.1.1 Sessiooni mustrite uurimine 

Kasutajate otsingut iseloomustab peale otsingpäringu ka kasutaja „sessioon“. Delfis ei ole 

sisselogimist, kuid kasutajaliideses on sessiooni mõiste olemas. Kasutaja poolt ühel veebi-

lehel tehtud tegevused on üks sessioon. Iga sessiooni identifikaator (ID) salvestatakse koos 

päringuga logisse. Selle abil saab täpsemalt uurida kasutaja käitumist geokodeerimise 

käigus. Käitumise uurimiseks ei saa kasutada arvuti IP aadressi, kus geokodeerimisi on 

tehtud, kuigi see on tugevalt korreleeruv sessiooniga, sest nende seos pole siiski ühene. 

Sama välise IP taga võib olla mitu kasutajat.  

Geokodeerimise server salvestab iga päringu peale ühe rea logisse, kus peale sessiooni ja 

otsingupäringu  saab veel muid olulisi omadusi selle konkreetse päringu kohta. Tabel 1 

kirjeldab parameetreid, mis on salvestatud logisse iga päringuga. Kirjeldamata on jäetud 

parameetrid, mis polnud olulised geokodeerija analüüsimisel. 

Tabel 1 - Logidest saadud parameetrid 

Parameeter Selgitus 

IP kasutaja IP aadress 

Ajamärk päringu serverisse jõudmise aeg 

sessiooni ID üks sessioon kestab on veebilehe avamisest veebilehe sulgemiseni 

URL päringu URL ilma sellele järgnevate parameetriteta 

Päring kasutaja sisestatud otsitav aadress 

vastuse suurus vastuse pikkus baitides 

auto-complete kui parameetri väärtus on „FALSE“, siis auto-complete on välja 

lülitatud, kui „TRUE“, siis on sees. 

 

Geokodeerimise logis on üks päring üks rida, kus on kõik parameetrid kirjeldatud. Logides 

oli lisaks geokodeerimise päringute ka kõik teised päringud, mis pole geokodeerimisega 

seotud.  Et saaks kergesti analüüsiga tegeleda, tuli logidest välja võtta ainult geo-

kodeerimise päringud ning need viia inimesele mugavamale kujule kui üks pikk rida 

parameetreid.  
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Logist ainult geokodeerimisega seotud info kätte saamiseks kasutati Regio sisest logide 

analüüsimise rakendust, millest kasutati ära tema oskust ette antud kaustast teksti failid 

sisse lugeda, jagada nende failide iga rea päring erinevateks osadeks ning lõpus välja 

trükkida fail, kus kõik väärtused on välja prinditud tabeli kujul, kus iga veerg on 

tabulaatoriga eraldatud. Rakenduse koodi sai palju muudetud, et ta loeks logidest sisse 

ainult osad, kus päring sisaldas sõne „/geocode?“ ning, et ta oskaks kõiki geokodeerimise 

parameetreid eraldada. Lisaks olemas olevatele parameetritele tuli programmeerida 

rakendus arvutada veel erinevaid parameetreid, mis analüüsimiseks abiks on. Tabel 2  

kirjeldab parameetreid, mis on arvutatud logist saadud info järgi. 

Tabel 2 - Logidest juurde arvutatud parameetrid 

Parameeter Selgitus 

Ooteaeg Samas sessioonis eelmisest päringust 

möödunud aeg 

Päringutüüp päringu suhe sessiooni eelmise päringuga 

edukas päring kui päringu geokodeerimine õnnestus siis 

„TRUE“, muidu „FALSE“. Arvutatakse 

päringu pikkuse ja vastuse suuruse järgi. 

sessiooni muster sessiooni päringutes päringutüüpide 

järgnevust iseloomustav sõne, kus iga 

päringu kohta on üks sümbol, mis 

iseloomustab päringutüüpi.  

lihtsustatud sessiooni muster muster, kus osa varieerumist on maha 

surutud asendustega, kus järjestikused 

päringutüübid on asendatud üksiku 

päringutüübiga. 

ühise alguse number arv, mis näitab, mitu sümbolit on päringu 

algusest samad, võrreldes eelmise sama 

sessiooni päringuga. 

ühise lõpu number arv, mis näitab, mitu sümbolit on päringu 

lõpus samad, võrreldes eelmise sama 

sessiooni päringuga. 

Pikkus sümbolite arv päringus 
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Sessiooni muster loodi selleks, et saada ülevaade kasutaja käitumisest sessiooni jooksul. 

Selleks võrreldi iga päringut talle eelnevaga, ning vastavalt sellele märgiti talle vastav 

tähis. Tähised jagunesid vastavalt järgnevatele omadustele: sessiooni esimene päring; 

päringu otsing pikenes; päringu otsing lühenes; päring tehti auto-complete funktsionaalsust 

kasutamata; muud muutused. Auto-complete’i puudumine tähendab seda, et päring tehti 

kas kaardil „Otsi“ nuppu või pakutud aadressi peale vajutades, vaata tabel 3. 

Tabel 3 - Sessiooni mustri tähised 

Päringutüübi tähis kui 

päring sai vähemalt ühe 

aadressi vastuseks 

Päringutüübi tähis kui päring 

ei saanud aadressi vastuseks. 

Seletus 

A A Sessiooni esimene päring, 

kui auto-complete on 

sisselülitatud. 

P P päringu otsing pikenes 

(eelmise kirjega võrreldes 

on lõppu sümboleid 

lisandunud, kui alguse osa 

on jäänud samaks) . 

L L päringu otsing lühenes 

(eelmise kirjega võrreldes 

on lõpust sümboleid 

vähenenud, kuid alles 

jäänud osa on sama) 

N N Päring, kus autocomplete on 

väljalülitatud (Kasutaja on 

vajutanud „Otsi“ nuppu). 

O O Muu päringu muutus.  

S S Päringu otsing on sama, mis 

eelmine. 

 

Lihtsustatud mustril olid korduvad tähed asendatud ühega. Selle tõttu mustritest nagu 

„APPpLPPNNNNNN“ jäi järgi muster „APpLPN“. Seda mustrit kasutati eeldusel, et 

oluline pole kui palju kordi mingi sümbol mustris järjest on, vaid muutused mustri 
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sümbolites. Sest ei ole oluline kui palju kordi otsingu päringut pikendati, vaid teadmine, et 

oimus pikendamine. Samamoodi on ka „N“ sümboliga, mis näitab kui palju on soovitud 

näha asukohta kaardil. Ei ole oluline kui palju kordi on erinevaid aadresseid copy-paste 

meetodil otsitud, vaid teadmine, et selle sessiooni jooksul on seda meetodit kasutatud.  

Delfis tehtud päringutest kõige populaarsem muster oli „N“, mida tehti 3 666 korda. Mida 

tuli ette 23,7% kordadest kõikidest sessioonidest.  Muster „N“ tähendab, et kasutati copy-

paste meetodit, ning on saadud ka vastus. Seda saab lugeda edukaks geokodeerimiseks, 

sest teisi muutusi ole sellele järgnenud. Talle järgnes 23,0 protsendiga kõigist päringutest 

muster „APN“. Seda saab lugeda kõige tavalisemaks edukaks geokodeerimist, kus on ära 

kasutatud auto-complete võimekust. Kõige pealt on alustatud geokodeerimist, ning siis on 

otsitavat aadressit pikendatud mõne võrra ja lõpuks on tahetud aadressi näha kaardil. See 

muster on ka kõige populaarsem päringute arvu korral, kus ta on tabelis, vaata tabel 8, 

esimesel kohal, 16,92% päringuid kõigist päringutest. 

Järgnev muster on 8,0 protsendiga „AN“, mis on sarnane eelnevaga, kuid seekord on 

pikenemine vahelt ära jäänud. See võib olla tingitud kasutajaliidese ja serveri vahelisest 

suhtlusest, kus kasutaja jõuab otsitud aadressi kirjutada kiiremini, kui server jõuab talle 

auto-complete soovitusi pakkuda.  Järgnev muster on 1,7 protsendiga „APNOPN“, mis 

kujutab endast mustrit, kus kasutaja otsis aadressi, vaatas seda kaardil, ning siis hakkas 

muud aadressi otsima või muutis olemas olevat aadressi osa kuskilt keskelt, mitte ei 

lisanud otsingu lõppu midagi uut.  

Tabel on kirjeldatud lisades, vaata lisades tabel 7. 
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Tabelis 4 on kirjeldatud, kui palju päringutes igat päringutüüpi leidus.  

Tabel 4 - Päringutüüpide statistika, näitamaks kui paljudele päringutele igat 

päringutüüpi määrati. 

Päringutüüp Tüüpide 

arv 

kokku 

Tüüpide arv, 

õnnestunud 

geokodeerimistega 

Õnnestunud 

geokodeerimiste 

protsent 

Keskmine 

päringu 

aadressi 

pikkus 

ALGUS 9 811 9 375 96% 6,4 

LÜHENEB 7 395 6 340 86% 13,2 

MITTE 

AUTO-

COMPLETE 

29 574 25 900 88% 34,5 

MUU 

MUUTUS 

16 913 11 732 69% 22,7 

PIKENEB 51 707 45 892 89% 12,7 

SAMA 291 198 68% 19,5 

 

„ALGUS“ tähendab sessiooni esimest päringut, ning sealt on näha, et enamikest 

päringutest saadakse ka vastus. Seda sellepärast, et tähthaaval aadressi sisse trükkides, 

tekib esimene päring juba väheste tähtede peale ja enamasti selliste algustega sõnad on 

aadressbaasis olemas. Ka keskmine pikkus näitab, et esimeses päringus ei ole veel palju 

tähti. 

Kui kliendid kasutaksid ainult auto-complete põhist päringu koostamise metoodikat, siis 

oleks loogiline, et lühendamise järel on rohkem edukaid geokodeerimisi kui pikendamise 

juhul. Seda sellepärast, et kui pikendamisel tuleb mitte geokodeeruv vastus, siis 

kasutatakse aadressi kustutamisel lühendamist, ning see tõttu peaks tulema lühendamisel 

jälle geokodeeruv aadress. Miks see nii pole, on seletatav sellega, et enamasti kasutatakse 

lühendamist ja ka muid redigeerimisi copy-paste meetodi kasutamisel. Selle tõttu on geo-

kodeerumisi vähem, ning keskmine päringu aadressi pikkus on suurem kui pikenemise 

puhul. Seda on märgata eriti „MUU MUUTUS“ puhul, kus copy-paste meetodil 

muudetakse kleebitud aadressi kuskilt keskelt. 
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„SAMA“ juhtumite arv on väga väikene võrreldes teistega, ning seda selletõttu, et päring 

saab eelnevaga sama olla, kui kasutaja, nähes, et avastus ei geokodeeru, on vajutanud 

uuesti geokodeerumist, arvates, et esimene päring ei saanud ebaõnnestus internetiliikluse 

tõttu. 

2.1.2 Logide detailne analüüs 

Logi üksikjuhtumite analüüsiga avastati erinevaid põhjuseid, miks kasutajatel aadressi 

otsingud ebaõnnestuvad. Peamised põhjused olid järgmised: otsiti objekte, mis ei ole 

aadressobjektid, ehk POI-sid (näiteks Tallinna Sadam); Otsitavad asukohti arvati olevat 

vale administratiivüksuse sees; aadressotsingu piiratud võimalused, näiteks praegune Delfi 

aadressotsing ei leia aadresse, kui otsitava koosseisus on antud ka korterinumber või 

sihtnumber, vaata tabel 5. 

Tabel 5 – Leitud vigaste otsingute näited 

Korterinumbriga Sihtnumbriga POI Ei ole 

aadressobjekt 

Vale 

administratiivüksus 

suur karja 17/19 Narva mnt 5, 

10117 Tallinn 

tartu 

bussijaa

m 

360001:005:002

1 

 

kullerkupu 10a 

maardu 

sarapuu tänav 9-8 44305 napi Lohkva 

lasteaed 

Xbox 360 JTAG 

 

pääsusilma tee 

maardu 

Pargi 24-2, Jõgeva 

linn, Jõgeva 

maakond 

Randvere tee 

115, Tallinn 

11913 

HARJUMAA 

kaja 

kultuurik

oda, 

Tallinn, 

Harju 

maakond 

eesti kaart kasteheina maardu 

rüütli 28/30 Laki 30, 

12915, Tallinn 

d-

terminal 

614 0022  

 

Tihti oli märgata juhtumeid, kus kasutajad ei toetunud auto-complete funktsioonile, ning 

seetõttu läks kauem aega rahuldava vastuse leidmiseks. 
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 k.türnpu 17-19, tallinn, harju maakond 

 K.Türnpu 17-19, Tallinn, Harju maakond 

 k.türnpu 17, tallinn, harju maakond 

 K. Türnpu 17, Tallinn, Harju maakond 

 

On näha, et kõige pealt on copy-paste’iga sisestatud aadress koos korterinumbriga, mille 

tõttu geokodeerimine ebaõnnestus. Siis püütud aadressi osade algustähti suureks muuta. 

Alles kõige viimasena eemaldati korterinumber otsingust, ning siis on soovitud leitud 

aadressi näha kaardil. 

Teine näide, kuidas kasutaja näeb hulga vaeva, et leida õiget asukohta 

 

 loo vald, harju maakond 

 loom vald, harju maakond 

 loomae vald, harju maakond 

 loomae  vald, harju maakond 

 loomae tee 13 vald, harju maakond 

 loomae tee 13,  vald, harju maakond 

 loomae tee 13, le vald, harju maakond 

 loomae tee 13, leh vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma  vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma k vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma ku vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula rae  vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula rae va vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula rae val vald, harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula rae vald vald, harju maakond 

 Loomae tee 13, Lehma kula rae vald vald, Harju maakond 

 loomae tee 13, lehma kula rae vald vald,  

 loomae tee 13, lehma kula rae vald vald, harju maak 

 loomae tee 13, lehma kula rae vald  

 loomae tee 13, lehma kula rae va 

 Loomae tee 13, Lehma kula rae va 

 loome tee 13, lehma kula rae va 

 loomäe tee 13, lehma kula rae va 

 loomäe tee 13, lehmja kula rae va 

  Loomäe tee 13, Lehmja kula rae va 

 

 Siin on näha, kuidas kasutaja pole osanud ära kasutada auto-complete võimekust, ning 

kirjutanud käsitsi aadressi lõpuni välja, kuigi ta oleks juba „loomae tee 13, lehma“ juures 

märganud, et rakenduse kasutajaliides enam ei paku võimalikke aadresse, mida ta võib 
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otsida, ning oleks sõna „lehma“ parandatud sõnaks „lehmja“ oleks kohe pakutud õiget 

aadressi.  

 Tal 

 Tallinn 

 tallinn  

 tallinn sadam 

 tallinn a 

 tallinn a- 

 tallinn a-t 

 tallinn a-te 

 tallinn  

 tallinn  

 

Ülemises näites on näha, kuidas kasutaja on proovinud otsida tallinna sadamat, ning 

tõenäoliselt „tallinn a-te“ tähendab „tallinn a-terminal“. Nii sadamale kui a-terminalile 

vastust ei saadud, ning lõpuks on lepitud tallinna asukohaga. Vastused jäid saamata selle 

tõttu, et tegemist ei ole aadressobjektiga vaid POI-ga, ning huviväärsete objektide 

otsinguks on eraldi otsing tehtud. Pildil 1 on näha, kuidas kasutaja oleks POI-de otsingust 

vajaliku vastuse leidnud.  

 

2.1.3 Viitamissageduste uurimine 

Antud osas uuriti päringute ruumilist jaotust. Üks hüpoteesidest oli, et kõiki aadresspunkte 

päritakse võrdse tõenäosusega, sõltumata kontekstist. Alternatiivne hüpotees oli, et 

suurema asutustihedusega punktis olevad aadressid on populaarsemad.  

Päringukäitumise uurimiseks kasutati 10 päeva(4-13. detsember , 2011) logisid. Kasutusele 

võeti ainult maja tasemele tehtud geokodeerimised, ning nendest ainult need, kus auto-

Pilt 1 - POI otsing 
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complete oli välja lülitatud. Valim oli selline sellepärast, et kõrgema aadressi tasemed nagu 

näiteks tänav, pole piisavalt täpse asukohaga ja kõrgemad tasemed on veel ebatäpsemad.  

Kasutades ainult päringuid, kus auto-complete oli välja lülitatud, jäid välja kõik poolikud 

geokodeerimised, mis rakendus teeb, et kasutajale anda kohest tagasisidet ja soovitusi 

geokodeerimiste kohta. Auto-complete-i välja lülitamine vähendab andmete moonutamist, 

eemaldades geokodeerimised, mis olenevad kasutajate trükkimise ja serveriga suhtlemise 

kiirusest, ning jätab alles ainult need geokodeerimised, millistel juhtudel kasutaja on tõesti 

tahtnud asukohta kaardil näha.  Lisaks sellele eemaldati ka populaarne päring „Riia 24“, 

sest see oli Delfi kaardiotsingus näidispäringuks, ning kasutajad on enne enda aadressi 

sisestamist lasknud tihti selle kõige pealt ära geokodeerida.  

Kuna logides ei olnud geokodeerimise tulemuste koordinaate, siis tuli kõige pealt 

geokodeerida kõik valimi aadressid uuesti läbi, et saada viitamissageduste jaoks aadresside 

asukohad teada. 

Peale aadressi geokodeerimise sai loodud nimekiri, kui palju korda igale geokodeerimise 

tulemuse aadressile päring tehti. Seda sellepärast, sest üks hüpoteesidest oli, et suurema 

asutustihedusega punktis olevad aadressid on populaarsemad. See tähendaks seda, et 

näiteks kasutajad otsivad Tallinna aadresse rohkem kui Tartu. Kokku oli 33 378 unikaalset 

aadressi päritud. Selle hüpoteesi kasuks räägib see, et esimese 50 populaarsema aadressi 

hulgas oli 48 asukohta Tallinnas ja 2 Tartus.   

Loodud nimekirjast võeti välja Eesti 15 kõige suuremat linna (kirjeldatud tabelis 9). 

Elanike arv on 01.01.2012 seisuga [5]. Sealt on arvutatud, kui palju erinevaid asukohti igas 

linnas otsiti, ning kui palju  päringuid sinna tehti.  Mõlemaid tulpasid võrreldi linnade 

elanike arvuga, ning korrelatsiooni kordaja näitas mõlemaga väga suurt seost.  

Joonis 3 - Tallinaga unikaalsete 

aadresside trendijoon 

Joonis 2 – Tallinaga päringute 

trendijoon 
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Unikaalsete aadressidega oli kordaja 0,9921 ning päringute arvuga 0,9917. Korrelatsiooni 

kordaja näitab seda tugevamat seost, mida lähemal on see arv ühele. Lisaks sai mõlemale 

võrdlusele trendijoon välja joonistatud (joonis 3 ja joonis 2). Antud tulemusi moonutab 

see, et Tallinn erineb teistest väga palju arvude suuruse poolest. Sellepärast on tehtud 

samad asjad ka Tallinnat kaasamata.  

Ilma Tallinnata (joonis 5 ja joonis 4) saadi unikaalsete aadresside korrelatsiooni kordajaks 

0,8767 ning päringute arvuga 0,8594. Ning need on jätkuvalt tugevad seosed. Samas Tartu 

eemaldades oli kordajateks unikaalsetel aadressidel 0,6275 ja päringute arvuga 0,6456. 

Need arvud on juba väiksemad, kuid samas seos on piisavalt suur, et see märgatav oleks. 

Linnade võrdlemine on tugevalt hüpoteesi poolt, et suurema asustusega linnad on 

populaarsemad. Andmaks tehtud päringutest parima ülevaate, tehti visualiseerimiseks 

teemakaarte. Teemakaartidel on kujutatud  geokodeerimise päringute pindtihedus 500x500 

ruudu kohta. 

Kõik antud töös tehtud teemakaardid on värvitud ühe legendi järgi, vaata  pilt 2.   

Joonis 4 - Tallinnata päringute 

trendijoon 
Joonis 5 - Tallinnata unikaalsete 

aadresside trendijoon 

Pilt 2 - värvid näitavad alale tehtud päringute arvu 
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Pilt 5 - Tallinn 

Kõige pealt pilt kogu Eestist, mis annab ülevaate 10 päeva jooksul tehtud päringutest.  

Pildil 3 on näha, et enamik geokodeerumisi on kogunenud Tallinnasse ning järgnevalt on 

Tartus. Samuti on kogunenud teiste suuremate linnade juurde geokodeerimise punktide 

kogumid.   

Pildil 5 Tallinnat lähemalt vaadates on märgata, et enamus punakamaid värve on 

kogunenud kesklinna lähedale. Pildil 4 on näha, et mida kesklinnast kaugemale minna, 

seda väiksemaks geokodeerimiste arvud jäävad.   

Pilt 3 - 10 päeva geokodeerimised üle Eesti 

Pilt 4 - Tallinn lähemalt 
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Pildil 6 on veel lähedamalt näha, et populaarsemad kohad on kaks 500 meetrilist ruutu. 

Nende alade sisse jääb palju erinevaid asutusi ja firmasid, samuti on seal sees ka lasteaed. 

Kõik need võivad olla aadressid, mille asukohti on kasutajad teada tahtnud. Nendes kahes 

punasemas kohas oli 10 päeva jooksul tehtud ülemisel ruudus 1 829 ning alumises 1 902 

geokodeerimist. 

Pildil 7 olevas Tartus oli geokodeerimisi vähem, kuid siiski on märgata, et enamus 

päringuid on sattunud kesklinna lähedusse ning mida kesklinnast kaugemale, seda vähem  

on otsimisi tehtud. Elanike arvust ei paista ka see olenevat, sest enamus elamisrajoone ei 

hakka silma suurte geokodeerimise tulemustega. Pildil 8 on näha Tartu kesklinna ning 

raekoja platsi, kus oli tehtud 780 päringut.  

Pilt 6 - Tallinna populaarsem koht 

Pilt 7 - Tartu geokodeerimised Pilt 8 - Tartu kesklinn 
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2.1.4 POI asukohtade korrelatsioon päringute intensiivsusega.  

Kuna POI aadresspunkte hoitakse eraldi tabelis, mille tõttu võivad nende koordinaadid 

erineda, siis aadressandmetega võrdlemiseks oli vaja POI punktid uuesti läbi geokodeerida. 

Selle tulemusena saadi igale POI-le normaliseeritud aadress, ning kuna see oli olemas ka 

logide päringute uuesti geokodeerimistest, siis sai normaliseeritud aadressiga logide 

päringud ja POI andmed seotud.  

Nende andmetest on loodud hajusdiagramm, vaata joonis 6, kust on märgata, et enamus 

päringuid on kogunenud graafiku null-punkti poole. Ning seost POI punktide ja päringute 

vahel ei ole märgata. Kuid siiski sai välja arvutatud ka korrelatsioonikordaja, mille 

väärtuseks saadi 0,075. Korrelatsioonikordaja lähenemine nullile tähendab, et antud 

andmestikus korrelatsioon puudub. 

Joonis 6 - POI ja päringute suhe 
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Joonis 7 - POI ja päringute suhte kastidiagramm 
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Lisaks hajusdiagrammile sai paremaks ülevaateks kogu andmestikust tehtud ka 

karpdiagramm, vaata joonis 7. Ning sealt on näha, et suurema arvu POI-dega punktis on 

keskmiselt rohkem päringuid, kuid üldise andmekoguse suhtes see olulist trendi ei 

moodusta. See tõttu võib väita, et POI asukohtade järgi populaarsust arvutada ei saa. 

Korrelatsiooni puudumisel nende kahe andmete vahel võib põhjendatud olla POI 

definitsiooniga. Regio jaoks on POI selline maamärk, mis on väärt Regio Atlase kaardile 

kandmist. POI-d on vajalikud põhiliselt pöördgeokodeerimisel – vaatamaks asukoha järgi, 

mis objektid asuvad lähiümbruses. Selle tõttu andmete fookus ei ole sama, mis 

geokodeerimises – otsitakse aadressi järgi objekti asukohta. Selleks, et tuua täpsemalt välja 

POI punktide ja aadressandmete erinevus, on joonisel 8  ära toodud kategooriad, mida POI 

andmed endas hõlmavad. Sealt on näha, et kolmandik POI andmetest on transpordi 

kategooriast. Selle alla käivad lennujaamad, bussijaamad, ühistranspordipeatused ja muud 

sarnased. Seega aadressandmete seotus POI-de olemasolu või puudumisele ei ole põhjus 

aadressi tulemuses oluliselt kõrgemini või madalamalt hinnata. Nendega sidumises 

aadressotsingu aadresside tähtsuse järjestust parandada ei saa.  

Joonis 8 - POI teemade jagunemine 
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Huvitav tähelepanek oli ka see, et üks populaarsemaid otsinguid oli Tartu, Vaksali 17a 

(populaarsetest otsingutest kohal 48, populaarsuselt teine Tartus otsitud aadress), kuid 

Regiol andmebaasis POI-sid sellel aadressil ei ole (kuigi Vaksali 17 küljes oli Vaksali 

apteek). Samas Vaksal 17a aadressil on mitmeid firmasid, nende hulgast Tartu Töötukassa. 

Kõige populaarsemate aadresside järgi saaks kirja panna need POI aadressid, mida 

kasutajad leida sooviksid. Kuigi selles nimekirjas võivad olla aadressid, mis ei kuulu POI 

mõista alla, võib sealt siiski uusi POI aadresse leida.  

2.1.5 Interaktiivse geokodeerimise analüüsi järeldused 

Interaktiivse käitumise uurimise käigus saadi nii mõndagi uut teada. Päringuid uurides oli 

näha, et kasutajaliides võiks rohkem kasutajatele vihjata, et auto-complete võimekus on 

olemas, ning seda kasutades saaks kiiremini oma otsitud tulemuseni. Lisaks kasutajad ei 

märganud või ei olnud arusaanud, mis „Objektid“ valik tavalise „Aadressid“ otsingu kõrval 

on, ning oleksid pidanud kasutama POI-de otsimiseks seda valikut. 

Saadi ka vastus küsimusele, et milliseid aadresse peaks tähtsamaks pidama. Võrdlemise 

tulemused näitasid, et tõesti suurema asustusega kohtades otsitakse rohkem aadresse kui 

väiksemate kohtade ning seega on õigustatud suuremas asumis olevate aadressobjektide 

esiletoomine geokodeerimise vastuses. 

Pindtiheduse juures oli märgata, et päringute kõrgemad arvud tulevad kesklinnade 

lähedusse ning tihti on kõrgemad geokodeerimiste arvud just seal, kus ei ole elamurajoonid 

vaid kus leidub rohkem firmasid ja asustusi.  

2.2 Automaatne geokodeerimine 

Automaatse geokodeerimise analüüsimiseks võeti Regio kliendi andmed, mida oli vaja 

geokodeerima. Ilma andmeid käsitsi korrastamata suudeti ainult kolmandik andmetest 

geokodeerida, kuigi enamik juhtudest saab inimene peale vaadates aru, mis aadressiga tegu 

on.  

Sealt võeti 130 juhuslikku aadressi, kus Regio geokodeerija ei saanud automaatselt ühest 

vastust. Tabelis 6 on ära kirjeldatud vead, nende täpne selgitus, vigade esinemissagedus ja 

kuidas geokodeerijat parandada saaks, et järgmine kord geokodeerimine õnnestuks. 
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Tabel 6 - Geokodeerimist segavad vead 

Viga Esinemis-

sagedus 

Selgitus Kui kerge parandada 

Aadressi osade 

eraldajat 

tõlgendati 

aadressi osana. 

19 Veaks oli non-breaking-space 

sümbolis, mida kasutatakse 

automaatse reavahetuse ära 

hoidmiseks. See on väga selle 

andmetehulga spetsiifiline 

viga, mida ei ole tulnud 

tavaliselt ette.  Seda sümbolit 

peaks tõlgendama aadressi osa 

eraldajana, kuid luges selle 

aadressi koosseisu. 

Viga on võimalik väga 

lihtsalt geokodeerijas ära 

parandada. 

Aadressil oli 

korterinumber. 

7 Korteri numbri olemasolu, 

segas aadresse leidmast. 

Funktsionaalsus, mis 

paneks korterinumbreid 

ignoreerima, on olemas, 

kuid konfiguratsioonis 

sisse lülitamata. 

Andmebaasis 

puudus maja 

number. 

4 Otsiti majanumbrit, mida 

andmebaasis ei olnud. 

Võimalus oleks kasutada 

funktsionaalsust, mis 

otsib majanumbri 

puudumisel lähima 

majanumbri. 

Andmebaasis 

puudus maja 

numbri täht. 

20 Otsiti tähega majanumbrit, 

mida ei olnud andmebaasis, 

kuid täheta majanumber oli 

olemas. 

Võimalik oleks kasutada 

funktsionaalsust, mis 

otsib majanumbri 

puudumisel lähima 

majanumbri. 

Puudub ka lähim 

majanumber. 

2 Otsitakse aadressi, kus on 

majanumber, kuid 

geokodeerijal ei õnnestu leida 

Võib olla nii, et aadressil 

on tänavast täpsem 

aadress olemas (näiteks 
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ka lähimat numbrit. talu), siis mõnel juhul 

oleks õige numbrit 

ignoreerida, kuid võib 

anda ka vale tulemusi. 

Sisestatud sõna 

on POI nimi, 

mida pole 

aadress-

andmetebaasis. 

16 Aadressandmetebaasis ei hoita 

POI nimesid (näiteks 

kaupluste nimed), ning see 

tõttu ei suuda vastet leida.  

Viga on võimalik 

eemaldada, kui lisada 

POI nimed ka 

aadressandmete hulga. 

Aadress sisaldas 

sõnasid, mis ei 

ole aadressid või 

POI nimed. 

11 Aadressile on lisatud näiteks 

inimese nimi „Anderson“ või 

juurdepääsujuhised „paremat 

kätt, ümber nurga“. 

Võimalus sisse lülitada 

funktsionaalsus, mis 

eemaldaks tundmatud 

osad aadressilt, mis 

lahendaks selle 

probleemi, kui üksikud 

sõnad on võõrad. 

Aadress on 

valesti 

kirjutatud. 

20 Aadress on kirjutatud nii 

valesti, et inimene saaks aru, 

mida on mõeldud, kuid 

geokodeerija ei saa (näiteks on 

kirjutatud „Vändra alev“, kuid 

peaks olema „Vändra alevik“). 

Võimalus geokodeerijale 

lihtsalt teada anda ka 

valed kasutusjuhud. 

Näiteks „alevik“ puhul 

loeb õigeks ka „alev“. 

Aadressis on 

sulgudega 

eraldatud 

kõrvaline tekst. 

3 Aadressides kirjutatakse tihti 

sulgudesse kommentaarid 

aadressi kohta. 

Saaks lisada automaatse 

sulgude ja nende vahelise 

teksti eemaldamise.  

Aadress sisaldas 

arusaadavat, aga 

valet aadressosa 

(viide valele lin-

nale, vallale jne) 

32 Aadressi iga komponent 

eraldivõetuna tõepärane, aga 

kokku ei moodustu mõistlikku 

aadressi (näiteks „Tallinna 

linn, Maardu“) . võiks olla 

Tihti on valesti viidatu 

naabruses olev 

haldusüksus. Seda saaks 

parandada kui 

geokodeerija, vastust 
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näide. Valesti viidatu on tihti 

naabruses olev haldusüksus. 

Sageli esinev probleem, 

Google on seda lahendanud ja 

seda on mainitud ka 

geokodeerimise kvaliteedi 

alases teaduskirjanduses. 

leidmata, otsib, kas 

kõrval administratiivsel 

üksusel leidub seda 

aadressi. Näiteks Google 

Maps kasutab seda 

meetodit. 

 

2.2.1 Võrdlemine teiste geokodeerijatega 

Lisaks Regio geokodeerija uurimisele võrreldi seda teiste geokodeerijatega.  

Võrdluses osalesid: 

• Google Maps http://maps.google.com/ 

• Nominatim geokodeerija OpenStreetMap kodulehel 

http://www.openstreetmap.org/ 

• Eesti Maa-ameti geokodeerija http://geoportaal.maaamet.ee/ 

• Eomap geokodeerija Postimehe kodulehel http://kaart.postimees.ee/ 

• Microsoft Bing http://www.bing.com/maps/ 

Geokodeerijaid testiti 30 juhusliku aadressiga andmete hulgast, millega ka Regio 

geokodeerijat uuriti. 14 aadressi olid sellised, mille tal geokodeerimine ebaõnnestus ning 

16 sellised, millega oli geokodeerimine edukas. Antud valim on piisav, sest eesmärgiks ei 

ole neid geokodeerijaid põhjalikult analüüsida, vaid nende põhiliste omaduste ja 

eripäradega tutvumiseks. 

Google Maps otsib koos aadressandmetega ka POI-sid. Seetõttu suutis ta leida üles POI, 

mida Regio geokodeerija ei suutnud. Google tugev külg oli ka see, et kui aadress oli 

paigutatud valesse valda, mis oli õige valla läheduses, siis Google leidis selle üles. 

Maakonna lühendist „mk“ ei saanud aru. Kokku õnnestus Google Mapsis geokodeerida 11 

aadressit, millega ka Regio hakkama sai, ning kõigest 1, millega Regio ei saanud.  

Nominatim oli väga nõudlik aadressi kujuga. Sisendaadress pidi olema õiges järjekorras: 

kõrgem aadressiosa pidi olema eespool kui madalam (näiteks tänava nimi ees pool kui 

linn). Lisaks oli tal probleeme ära tundmisega täpitähtedega aadressi laiendeid. Näiteks 

otsides „külitse“ annab vastuseks „külitse küla“, otsides „külitse küla“ vastust ei leita. 

http://maps.google.com/
http://www.openstreetmap.org/
http://geoportaal.maaamet.ee/
http://kaart.postimees.ee/
http://www.bing.com/maps/
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Nominatimil õnnestus geokodeerida 11 aadressid, millega sai ka Regio hakkama, kuid 

nendega, millega Regio ebaõnnestus, ei saanud ka tema hakkama. 

Maa-ameti geokodeerijal õnnestus üles leida üks aadress, mida Regio geokodeerija ei 

leidnud, sest maakonna nimi „Lääne“ ei olnud Regio jaoks piisav informatsioon: 

ootuspärane oleks olnud „Läänemaa“, „Lääne maakond“ või „Lääne mk“. Lisaks avastati 

huvitav viga, kus ta ei leidnud Betooni tänavat, kui aadressil puudus tänava laiend („tn“ või 

„tänav“), samas teistel aadressidel tänava laiendit vaja ei olnud (näiteks Riia 24). Kokku 

õnnestus maa-ameti geokodeerijal leida 14 aadressi, mille leidis ka Regio oma, ning 

nendest, millega Regio hakkama ei saanud, leidis ainult ühe. 

Eomapi geokodeerija ei leidnud ühtegi algsel kujul aadressi. Teistest erines sellega, et oli 

komade suhtes väga tundlik : koma puudumine või ülearune koma segas aadressi 

geokodeerimist. Tundus ka, et otsimises väga hierarhiaga ei arvestanud, vaid oli osaliselt 

vabatekstiotsinguga.  

Bing ei leidnud samuti ühtegi aadressi, aga selle põhjuseks oli, et kuigi kaardil olid tänavad 

kujutatud, siis otsingus tal Eesti majanumbreid ega isegi tänavaid tal ei olnud. Eesti 

aadresside otsimiseks seda kasutada ei saa. 

Tundmatuid liigseid sõnu ei ignoreerinud ükski teenus, ning korterinumbri olemas olu 

segas kõiki geokodeerijaid, välja arvatud maa-ameti oma, mis suutis korterinumbrit 

ignoreerida.   

Kõiki geokodeerijaid testiti nende seadistustega, mis neile on omanike poolt seatud. 

Samamoodi nagu Regio geokodeerija, võib võimalik olla, et ka neid saaks seadistada 

paremini tulemusi leidma. Aga hetkel jääb mulje, et Regio geokodeerija saab hetkel 

aadresside leidmisega kõik paremini hakkama, samas andis teiste geokodeerijatega 

võrdlemine palju ideid, kuidas Regio geokodeeerijat parendada.  

2.2.2 Kuidas automaatset geokodeerijat paremaks teha 

Käsitsi mitte geokodeeruvate aadresside parandamine, et Regio geokodeerijal õnnestuks 

vastus leida, andis ülevaate vigadest, mis tegid geokodeerija vastusteleidmise protsendi 

väiksemaks. 

Neist kõige lihtsamalt parandatav viga oli non-breaking-space sümboli valesti 

tõlgendamine. Selle veaga pole vaja karta, et juhul kui parandatakse, siis võib hakata anda 

valesid vastuseid. Teine viga, mille saab kergelt eemaldada on sulud koos selle sisese 
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tekstiga. Sellega võib tekkide informatsiooni kadu, kui sulgudes on alternatiivne aadress, 

kuid hetkel sulgude olemas olu segab vastuse leidmist, ning nende eemaldamine aitab 

väljaspool sulgusid oleva teksti järgi aadressi leida. Seetõttu tuleks ka see funktsionaalsus 

lisada. Probleemile, kus kasutaja on kirjutanud aadressi valesti (näiteks kasutades valet 

laiendit aadressile), saaks lahendada kui panna geokodeerija ära tundma tuntud laiendeid, 

mida kasutaja võib õigete laiendite asemel kasutada (näiteks „alevik-alev“ võrdsustada), 

kuid selline asendamine võib tekitada probleeme kui leidub sama nimega kohti, mis 

erinevad üksteisest ainult laiendi võrra. 

Sellele ja ka järgnevatele geokodeerimise tulemuste arvu parandustega kaasnev vale-

positiivse tulemuste tõenäosust saaks ennustada olemas olevate andmete pealt, kuid nende 

ennustustuste tegemine jääb selle töö ulatusest välja. 

Võimalus POI-d lisada aadressandmete hulga aitaks kindlasti tulemuste leidmisele kaasa, 

kuid selle probleemiga ei ole tegu geokodeerijaga, vaid andmetest, aga kui tahetakse 

automaatgeokodeerijat paremini tulemusi leidma panna, siis oleks kasulik andmeid 

uuendada ka POI andmetega. 

Järgnevad vead on rohkem sellised, mis võivad hakata anda valesid vastuseid, ning nende 

kasutamine võib oleneda sellest, kui täpseid geokodeerimisi tahetakse. Esimene on 

korterinumbri eemaldamine, see ei tohiks geokodeerimises täpsust muuta, sest maja on 

ikka sama, et massgeokodeerimises võiks selle funktsionaalsuse sees hoida, mis eemaldab 

korterinumbri aadressist. Täpsus hakkab muutuma siis, kui maja numbritähte ei leia. Samas 

saaks kasutada lähima numbri leidmist, sest tähtedega majanumbrid on üksteisele 

suhteliselt lähedal, samamoodi ka siis kui majanumbrit ei leita. Ning mõlemal juhul võib 

geokodeerimise täpsus suhteliselt palju muutuda.  

Veel suurema ebatäpsuse võivad luua järgmised parandused. Kui otsitavasse aadressi on 

kirjutatud sõnad, mis segavad geokodeerimist (nagu inimese nimi või telefoni number), siis 

saab geokodeerijal käskida tundmatud sõnad otsingust välja jätta. Kuid see võib tekitada 

probleeme, kus geokodeerija hakkab valesid sõnu minema viskama ja leiab vale asukoha. 

Teine mis võib aadressi valesti tõlkida on, kui aadressis on viidatud valele linnale, vallale 

või muule haldusüksusele. Selle vea saaks parandada, kui geokodeerija leidmata aadressi 

sealt, kust otsis, saaks sama aadressi otsida kõrval haldusüksustest. Näiteks otsides 

„Tallinn, Maardu“ ei anna vastust, kuid siis ta Tallinna linna kõrvalt leiaks Maardu linna. 

Samas probleem võib tekkida sellise aadressiga kui otsitakse näiteks „Tartu Liiva 2“, mida 
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tal ei õnnestu Tartust leida, siis otsides kõrval üksustest võib leida Liiva tänava, kuigi 

tegelikult võidi mõelda Liivi tänavat.  Selline funktsionaalsus oleks võimalik 

geokodeerijale lisada, kuid nagu enamus funktsionaalsusi, mis aitavad aadresside 

tulemuste leidmise protsenti tõsta, võivad leidmise täpsust ja korrektsust väiksemaks teha. 

See tõttu tuleb geokodeerija seadistada vastavalt sellele, kui tõenäoline on, et 

sisendandmed sisaldavad sellist eksimust ning kui oluline on leitud aadressi täpsus. 
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Kokkuvõte 

Töös uuriti Regio geokodeerija kvaliteeti ja toodi välja viise, kuidas seda parandada. 

Selleks kirjeldati, milliseid muutusi oleks geokodeerijale või tema seadistusele vaja teha, et 

Regio saaks pakkuda klientidele paremat geokodeerimise teenust.  

Kõige pealt uuriti interaktiivset geokodeerimist.  Seal tehti tähelepanek, et interaktiivset 

kaardirakendust kasutades kliendid ei oska alati tema kõiki võimekusi ära kasutada, 

sellepärast käsitsi geokodeerimise tulemuseni oli kasutajal tihti keerukas tee. Lisaks pakuti 

välja, et kasutajaliideses tuleks kasutajatele huviväärsete punktide geokodeerimise 

võimekus paremini nähtavaks teha.  

Uuriti, kas huviväärsete punktide järgi on võimalik järjestada geokodeerimise tulemusi, 

kuid tehti järeldus, et Regio huviväärsete punktide andmed on liiga erinevad aadress-

andmetest, kuid sellegi poolest, saab tehtud päringute uuringutest teada võimalikke 

huviväärseid punkte, mida Regiol veel ei olnud end andmete hulgas ei olnud. 

Lisaks sai töö alguses püstitatud hüpotees „suurema asutustihedusega punktis olevad 

aadressid on populaarsemad“ vastuse, et tõesti eeldus, mis muidu geokodeerimises oli 

tehti, vastab tõele. Aga samas linnades enamus geokodeerimisi tehakse linnades kesklinna 

lähedal, kus on rohkem firmasid ja asustusi, kui elamurajoonides.  

Peale interaktiivse geokodeerimise uuriti automaatset geokodeerimist. Seal uuriti 

ebaõnnestunud geokodeerimisi ning pandi kirja võimalused, kuidas edaspidi sellised 

geokodeerimised õnnestuks. Kõige pealt soovitati ära muuta järgnevad asjad, mis 

geokodeerimise täpsust halvemaks ei tee: Geokodeerija koodis muuta non-breaking-space 

sümbol aadressi osade eraldajaks; lasta geokodeerijal sulge sisaldavalt sisendaadressilt 

eemaldada sulud koos sulgude vahelise tekstiga; teha geokodeerijale selgeks võimalikud 

aadressi laiendid, mida kasutajad võivad ekslikult kasutada; lisada geokodeerimise 

aadressandmete hulka ka huviväärsete punktide andmed; kasutada ära geokodeerija 

funktsionaalsust, mis ignoreerib korterinumbrit sisendaadressis. 

Lisaks neile vigadele kirjeldati ka need vead, mis võivad geokodeerimise  täpsust 

vähendada, kuid see tõttu tõsta tulemuste protsenti. Kui saadud tulemus ei pea olema maja 

täpsusega, siis soovitati kasutada funktsionaalsust, mis majanumbri või majanumbri tähe 

mitte leidmisekorral püüab leida lähimat majanumbrit.  
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Selleks et saada lahti sisendaadressis segavatest osadest, mis sinna ei kuulu, soovitati 

kasutada geokodeerija funktsionaalsust, mis ei tee talle arusaamatutest osadest välja, kuid 

selle kasutamise negatiivne külg on, et see võib vähendada geokodeerimise täpsust.  

Üks funktsionaalsus soovitati geokodeerijale ka lisada. Selleks oli juhul kui 

geokodeerimine ei õnnestu, siis otsida sisendaadressi madalamaid aadressi osi kõrval 

olevast haldusüksusest. Ka sellega hoiatati, et selline funktsionaalsus võib geokodeerimise 

täpsust vähendada, kuigi eemaldaks tihti juhtuva eksimuse.  

Lisaks võrreldi geokodeerijat teiste võimalike konkurentidega, ning avastati, et Eestis on 

Regio geokodeerija kõige parema kvaliteediga. 

Antud töö andis hea sisendi kiiremateks ja lihtsamateks võimalusteks, kuidas Regio 

geokodeerija kvaliteeti parandada, ning edasine tegevuseks olekski selle töö põhjal 

soovitatud muudatuste täide viimine. Lisaks sellele saab see töö olla sisendiks edaspidiseks 

erinevate geokodeerijate uurimiseks.  
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Evaluating the Quality of AS Regios Geocoder 

Bachelor Thesis (6 EAP) 

Joosep Rõõmusaare 

Summary 

The goal of this thesis was to evaluate Regios geocoder and find methods how to improve 

its quality. Because changing software code, what is already in use, needs more human 

work hours, then this paper concentrates on changing small parts of code or just changing 

geocoding settings.  

The thesis examines interactive and automatic geocoding. For both of them were found 

methods that would make geocoding give better match rate but not lower precision. Also 

suggestions to add point of interest (POI) data to addresses, so there would not be a need 

for two different searches for addresses and point of interest data. The thesis also describes 

a few methods what would improve match rate, but would increase probability of lowering 

match precision.  

This thesis also compared Regios geocoder with other probable competitions for 

geocoding in Estonia. And comparisons showed that some other geocoders had 

functionalities what Regio geocoder did not, but overall for geocoding in Estonia, Regios 

geocoder was the best.  

This thesis can be used for making Regios geocoder better and also to do additional 

research of geocoding or analyze this subject more thoroughly. 
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Lisad 

Lisa 1 

Tabel 7 – Sessioonimustrite sagedustabel sessioonide arvu järgis 

Sessiooni muster Sessioonide 

arv 

mustri sageduse 

protsent 

mustri sageduse 

kumulatiivne protsent 

N 3666 23,7% 23,7% 

APN 3566 23,0% 46,7% 

AN 1241 8,0% 54,7% 

APNOPN 267 1,7% 56,4% 

NOPN 235 1,5% 58,0% 

AP 197 1,3% 59,2% 

APLPN 155 1,0% 60,2% 

n 150 1,0% 61,2% 

NON 141 0,9% 62,1% 

APNON 125 0,8% 62,9% 

ALPN 120 0,8% 63,7% 

ANON 96 0,6% 64,3% 

ANOPN 90 0,6% 64,9% 

NLOPN 78 0,5% 65,4% 

APNoN 61 0,4% 65,8% 

NPN 60 0,4% 66,2% 

AOPN 60 0,4% 66,6% 

nN 54 0,3% 66,9% 

APNLOPN 54 0,3% 67,3% 

A 53 0,3% 67,6% 

APNLPN 49 0,3% 67,9% 

APpLPN 41 0,3% 68,2% 

AON 38 0,2% 68,4% 

nLN 36 0,2% 68,7% 

APNOPNOPN 36 0,2% 68,9% 
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NLPN 33 0,2% 69,1% 

APLN 33 0,2% 69,3% 

APpn 31 0,2% 69,5% 

APp 30 0,2% 69,7% 

APNoON 30 0,2% 69,9% 

aLPN 30 0,2% 70,1% 

nON 29 0,2% 70,3% 

APNPN 27 0,2% 70,5% 

APOPN 26 0,2% 70,6% 

NOPNOPN 25 0,2% 70,8% 

NoN 25 0,2% 71,0% 

APON 24 0,2% 71,1% 

ALN 23 0,1% 71,3% 

APNoOPN 22 0,1% 71,4% 

aON 22 0,1% 71,5% 

APNoPN 21 0,1% 71,7% 

ApLPN 20 0,1% 71,8% 

APpLN 19 0,1% 71,9% 

NLN 18 0,1% 72,0% 

Lisa 2 

Tabel 8 – Sessioonimustrite sagedustabel päringute arvu järgi 

Sessiooni lihtsustatud muster päringut

e arv 

päringut

e 

protsent 

kumulat

iivne 

päringut

e 

protsent 

APN 19580 16,92% 16,92% 

N 4237 3,66% 20,59% 

APNOPN 2945 2,55% 23,13% 

AN 2686 2,32% 25,45% 

APLPN 1889 1,63% 27,09% 

APNoN 1468 1,27% 28,36% 

NOPN 1456 1,26% 29,61% 

AP 1220 1,05% 30,67% 

ALPN 1011 0,87% 31,54% 

NoN 778 0,67% 32,22% 

APNLOPN 757 0,65% 32,87% 
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NLOPN 694 0,60% 33,47% 

APNLPN 640 0,55% 34,02% 

APNOPNOPN 631 0,55% 34,57% 

ANOPN 626 0,54% 35,11% 

Anon 540 0,47% 35,58% 

NLOPNLOPNOPLPNLONLOLNLNLOPNLOPNLOPnl

OnpnlLPNLNLPNLONONLONLONLOPNLOPpLNLoP

NLOpnlLPLPOPLOPLONLOPLOnNOPNLONONLOPN

LNLOPNOPNLOPNLNONpLNOPNLOLNLOPNOPNL

ONLOPNLONLOPLOPNLOPLOPLONLONLNONLnLP

LPLONLOPNLONLPOPNLOPNLOPNLONLONLNLO

NLOPNLoPNLOPNLNLOPnLPNLONLONLPLNLNLO

PNLOPNOoLPLolOPLOPNLPNLOPnLPNLPLOPNPNL

ONONLNLOPNLNLPNLOPNLNLOPnNLONLOPNLOP

LPLOPNLOPNLPNLOPNLOPNLONLONLOPNLPNLP

NLPNLONLPLPLOPLONLOPNLOPNLoplpnlLpLpnlLP

NOPNLOPNLONLoOPNP 

502 0,43% 36,01% 

APpLPN 470 0,41% 36,42% 

AOPN 447 0,39% 36,80% 

APp 373 0,32% 37,12% 

APNPN 351 0,30% 37,43% 

APNoON 333 0,29% 37,72% 

NOPNOPN 332 0,29% 38,00% 

APOPN 329 0,28% 38,29% 

NLPN 314 0,27% 38,56% 

APpnLN 302 0,26% 38,82% 

APpn 298 0,26% 39,08% 

APNOPNOPNOPN 294 0,25% 39,33% 

APLN 293 0,25% 39,58% 

APNoONoONoONoONoONoONoONoONoONoONoON

oONoONoONoONoONoONoONoONoONoONonONoO

NoONoONoONoONoNoNoNoNONoONoONoONoONo

OoONoONoOoONoONonONoONoONoONOonONoONo

ONOoONonoONoONoNoONOoONoNoONoNONoONo

ONoONoNoONOoONonoONoONoONoONoONoONoO

NoONoNoN 

293 0,25% 39,84% 

NPN 288 0,25% 40,09% 

APNoOPN 273 0,24% 40,32% 

nLN 269 0,23% 40,56% 

ANONOPNOPpnLnLPplnlONOpONOPNOPNONOpON

PnLNLNPnLNLPNONOPpnLNOPNONONOPNONOPN

ONOPNONOPNOPNOPpLNOPNLNPnONONOPNONO

PNONnONOPNOPNONOPNnNONOpnoONOPNOPNO

NONOPNOPNOPNOPNOPNONONOPNOPNONOPNO

PNON 

264 0,23% 40,78% 

APNoLPN 250 0,22% 41,00% 

APNolOPN 240 0,21% 41,21% 

APoN 219 0,19% 41,40% 
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APpnon 215 0,19% 41,58% 

aplplpn 202 0,17% 41,76% 

Aon 201 0,17% 41,93% 

APLPNoLPNOPpLNOPNOPNOPNOPNOPNOPNOPpOP

NOPLPNONOPNolOPNOPNOPNOPNOPNOPNOPNoP

NOPNOPNOPNOPNOPNOPNOpONOPNLOPNOPNOP

NOPNOPNOPNLPNOPNOPNoPNOPNOPNOPNOPNop

LPNOPONOPN 

200 0,17% 42,10% 

APpnLpn 200 0,17% 42,28% 

APNoNoPNOoONoPLPpLONoOPNoNONoOPNoPNoOP

NOoOpLPLPpLPLPNoNoLPNoNONONOoLPLPNoONo

OPNOoOPNoONoOPNoOPNOoONoOPNoONoOPNOoO

PNOoOPNOoOPNOPNoPNoNoOPNoOPNoPNoOPN 

196 0,17% 42,45% 

APNoNoN 195 0,17% 42,61% 

APNOPNOPNOPNOPNOPNOPNOPNoPpnLPpnLPOPN

OPNLPNOPpnLPNOPpLPNoOLPpLPNoOPLPNOPNoPp

nLPN 

190 0,16% 42,78% 

Lisa 3 

Tabel 9 – 15 suuremat linna 

Linn Elanikke Unikaalseid 

asukohti 

Päringuid 

Tallinn 416 059 12 546 84 714 

Tartu 98 522 3 419 14 977 

Narva 64 041 561 1 583 

Kohtla-

Järve 

40 032 504 1 412 

Pärnu 42 433 1 318 3 483 

Viljandi 19 106 491 947 

Sillamäe 15 258 110 246 

Rakvere 16 801 429 1 230 

Maardu 16 569 507 1 555 

Valga 13 852 202 430 

Kuressaare 14 588 231 412 

Võru 13 790 320 792 

Jõhvi 12 746 264 792 

Haapsalu 11 167 206 591 

Paide 8 866 170 431 

 


