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Bakalaureuse töö eesmärgiks on on leida, millised on erinevused Euroopa ruumiandmete taristu 

INSPIRE jaoks loodud ja Eesti geoportaali kaudu kättesaadavaks tehtud ruumiandmete ning 

Eestis Maa-ameti geoportaali kaudu kättesaadavate ruumiandmete vahel.  

Käesolevas töös uuritud ruumiandmed pärinevad Maa-ameti geoportaalist ja Eesti geoportaalist. 

Andmed andmete kohta ehk erinevat tüüpi metaandmed saadi samuti Maa-ameti ja Eesti 

geoportaalidest. Uurumiseks oli valitud 7 teemat: Aadressid (AD), Geoloogia (GE), 

Haldusüksused (AU), Kaitsealused kohad (PS), Kohanimed (GN), Maavarad (MR), Pinnas (SO). 

Teooria osas kirjeldati ruumiandmete tüüpe (vektorandmed, rasterandmed), ruumiandmete 

taristut (INSPIRE direktiivi, INSPIRE andmemudeli, INSPIRE teemasid,  INSPIRE direktiivi 

ruumiandmeid), veebipõhiseid ruumiandmete vaatamis- ja allalaadismiteenuseid (veebipõhised 

kaardirakendused, WMS teenus, WFS teenus), Maa-ameti kaardirakendust XGIS ja Eesti 

geoportaali kaardirakendust. 

Omavahel olid võrreldud Eesti geoportaalis paiknevad INSPIRE teemadega seotud 

ruumiandmed vastavate Maa-ameti geoportaali ruumiadmetega. Omavahel võrreldi 3 tüüpi 

andmeid: kaardiserveri kaudu vaadeldavaid andmeid, WMS teenuse andmeid ja allalaaditavaid 

andmeid. Eesti geoportaali kaardiserveris vaadati iga teema kohta, millised kaardikihid antud 

teema juurde kuuluvad, kuidas on kaardikihid kujundatud ja millise geomeetriatüübiga on 

andmed kujutatud. Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses on kaks versiooni (uus Maainfo 

rakendus, mida on võimalik kasutada ka mobiilsetes seadmetes ja vana Flash versioon). 

Mõlemas versioonis olid läbi vaadatud ruumiandmed. Maa-ameti geoportaalis vaadati üle ka 

aluskaardid, kuna mõne INSPIRE teema kaardikihid vastasid hoopis mõne aluskaardi andmetele. 

Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali WMS teenuse teenuste kaardikihitide kohta kirjeldati 

mõõtkavavahemik, milles antud kaardikiht kaardirakenduses nähtav on, vaadeldi, kas ja kuidas 

on erinevat tüüpi objektid üksteisest eristatavad ning milliste objektide kohta on võimalik 

vaadata atribuutinfot ja millist atribuutinfot näha saab. Eesti geoportaalis andmeid saab 

allalaadida WFS ja AtomFeed kaudu (SHP, GML, MID/MIF formaadid). Maa-ameti geoportaali 

andmed laaditi alla kas Maa-ameti geoportaalist või kui seda võimalust ei olnud, siis laaditi 

andmed alla mujalt.  

Käesolevat bakalaureusetööd saab veelgi rohkem arendada ja detailsemalt uurida. Kuna töö 

teoreetilises osas olid omavahel võrreldud ainult need ruumiandmed, mis Maa-ameti geoportaalil 

ja Eesti geoportaalil on ühesugused, siis järgnevalt on võimalik uurida kõiki Eesti geoportaalis 

olevaid ruumiandmed.  
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The aim of the Bachelor thesis is to find the differences between the spatial data created by the 

European spatial information infrastructure INSPIRE, available through the Estonian National 

Geoportal, and spatial data, available through the Estonian Land Board Geoportal. 
The geospatial data and metadata in this Bachelor thesis are from the Estonian National 

Geoportal and from the Estonian Land Board Geoportal. There were 7 topics chosen for the 

study: Addresses (AD),Geology (GE), Administrative units (AU), Protected sites (PS), 

Geographical names (GN), Mineral resources (MR), Soil (SO). In the theory part, spatial data 

types (vector data, raster data), spatial data infrastructure (INSPIRE directive, INSPIRE data 

model, INSPIRE topics, INSPIRE directive spatial data), web-based spatial data viewing and 

download services (web-based map applications, WMS service, WFS service), Estonian Land 

Board map application and Estonian National Geoportal map application are characterized. 
The spatial data related to the INSPIRE topics located in the Estonian National Geoportal was 

compared with the same data in the Estonian Land Board Geoportal. Three types of data was 

compared: data viewed through the card server, WMS service data and downloadable 

information. In the Estonian National Geoportal map service each topic (which map layers are 

included in the topic, how the map layers are designed and what kind of geometry data is used) 

was looked at. The Estonian Land Board Geoportal have two map versions: new Map service, 

which is possible to use on mobile devices and the old Flash version. In both versions, spatial 

data was looked through. In the Estonian Land Board Geoportal also base maps were analysed. 

About WMS service map layers at the Estonian National Geoportal and the Estonian Land Board 

Geoportal, the scale range in which the layers are visible, how different types of objects are 

distinguishable from each other, and what attribute information is seen was analysed. From the 

Estonian National Geoportal data is downloadable through WFS and AtomFeed (SHP, GML, 

MID/MIF formats). All the available data at the Estonian Land Board Geoportal was 

downloaded through the Estonian Land Board Geoportal or from other sources. 
This Bachelor’s thesis offers possibilities to expand, develop and study the topic in greater detail. 

In this thesis, the theoretical part was compared to geospatial data which is similar to the data 

available at the Estonian National Geoportal and the Estonian Land Board Geoportal. In the 

future, it would be possible to study all geospatial data which are in the Estonian National 

Geoportal. 
Keywords: Estonian National Geoportal, Estonian Land Board Geoportal, INSPIRE, WMS, 

WFS 
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SISSEJUHATUS 
 

Suur osa meid ümbritsevatest andmetest on seotud ruumiga. Ka igapäeva elus kasutame tihti 

ruumiandmeid. Tänu nutiseadmete ja interneti olemasolule, saab iga inimene vabalt kaarte 

kasutada. Enne internetti ja nutiseadmeid kasutasid  inimesed ka kaarte, kuid nüüd  on kaartide 

kasutamine mugavam ja ei nõua seda, et inimene kannaks kaarte kaasas. Tänapäeval kaartidega 

saab töötada nii kontoris, kodus kui ka õues, sest suurel osal inimestest on nutiseadmed ja 

peaaegu igal nutiseadmel on ligipääs internetile (nii Wi-Fi kui ka andmeside) ja paljud failid ja 

programmid on internetis kättesaadavad (Golubev et al, 2016). Tavaliselt inimesed kasutavad 

kaarte näiteks teekonna planeerimiseks, aadressi otsimiseks, asukoha vaatamiseks. Spetsialistid 

aga kasutavad kaarte näiteks planeeringute tegemisel ja paljudes teistes valdkondades (nt Rail 

Balticu trassi planeerimisel, või keskkonnamõjude hindamisel)  läheb otsuste tegemiseks järjest 

rohkem tarvis ruumiandmeid. 

Eestis reguleerib ruumiandmete haldamist, kasutamist ja jagamist ruumiandmete seadus. 

Ruumiandmete seadus defineerib ruumiandmeid järgmiselt: need on “andmed, mis viitavad 

asukohale või geograafilisele alale (nii otseselt kui ka kaudselt). Samuti ruumiandmed on 

andmed, mis annavad ülevaate objekti asukoha, omaduste ja kuju kohta” (Ruumiandmete seadus 

2011, § 3 lg 1).  

Paljud ruumiandmed on avalikud (kõigile tasuta kättesaadavad) ning neid saab kasutada 

erinevate teenuste kaudu: vaatamisteenused (kaardiserverid ja WMS teenus) ning 

allalaadimisteenused (nt WFS ja AtomFeed). Maa-ameti geoportaali andmeid saaba allalaadida 

WFS teenuse kaudu. 

Uurimistöö objektiks valiti Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali avalikud ruumiandmed 

(kaardirakenduste ja WMS teenuste andmed ja allalaaditavad andmed).  

Avalikke ruumiandmeid pakuvad veel PRIA, Statistikaamet, Keskkonnaregister jne, aga neid 

andmeid antud töös ei käsitleta. Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali andmetega piirduti 

selle pärast, et neid andmeid põhjalikumalt käsitleda. Kuna andmeid on väga palju (eriti palju on 

andmeid, mida Maa-ameti geoportaali XGIS kaudu saab veebilehitseja aknas vaadata), siis 

kõigist neist andmetest põhjalikku ülevaadet anda pole antud bakalaureusetöö raames võimalik. 

Käesoleva töö uurimisobjektiks valiti ruumiandmed, mille kohta on Eesti geoportaali lehel 

INSPIRE teenused kõigile kättesaadavad järgmised teenused: vaatamisteenus (kaardirakendus ja 

WMS teenus) ja allalaadimisteenused (WFS ja AtomFeed). Nende kriteeriumite põhjal valiti 

uurimiseks 7 INSPIRE teemaga seotud ruumiandmed: Aadressid (AD), Geoloogia (GE), 

Haldusüksused (AU), Kaitsealused kohad (PS), Kohanimed (GN), Maavarad (MR), Pinnas (SO). 

Eelnimetatud teemadega seotud ruumiandmetele Eesti geoportaalis leiti teenuste 
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(vaatamisteenused ja allalaadimisteenused) kaupa vasted Maa-ameti geoportaalis ning võrreldi 

neid andmeid omavahel. Iga teema puhul vaadeldi järgmist: kust käesolev andmekiht on pärit ja 

kes seda haldab; andmetüüp ja ruumiline lahutusvõime; metaandmete lühikirjeldus.  

 

Bakalaureuse töö eesmärgiks on leida, millised on erinevused Euroopa ruumiandmete taristu 

INSPIRE jaoks loodud ja Eesti geoportaali kaudu kättesaadavaks tehtud ruumiandmete ning 

Eestis Maa-ameti geoportaali kaudu kättesaadavate ruumiandmete vahel.  

Käesoleva bakalaureusetöös eesmärgi saavutamiseks olid püstitatud järgmised 

uurimisülesanded: 

1) Anda ülevaade Eesti geoportaali ja Maa-ameti kaardirakenduste ülesehitusest ja võrrelda 

INSPIRE teemadega seotud ruumiandmeid Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali 

kaardirakendustes; 

2) Võrrelda INSPIRE teemadega seotud ruumiandmetega Eesti geoportaali ja Maa-ameti WMS 

teenustes; 

3) Võrrelda Eesti geoportaalist ja Maa-ameti geoportaalist vabalt allalaaditavaid INSPIRE 

teemadega seotud ruumiandmeid. 

Käesoleva töö teoreetilises osas kirjeldatakse erinevat tüüpi ruumiandmeid (vektorandmed, 

rasterandmed), antakse ülevaade ruumiandmete jagamisteenustest (WMS, WFS, 

allalaadimisteenused). Seejärel kirjeldatakse metaandmeid, INSPIRE direktiivist tulenevaid 

ruumiandmete teenuseid ja INSPIRE andmemudelit. Materjali ja metoodika osas kirjeldatakse 

põhimõtteid, mille alusel on valitud ja võrreldud käesolevas töös kirjeldatud ruumiandmed. 

Tulemuste osas antakse ülevaade nii Maa-ameti geoportaali kui ka Eesti geoportaali 

kaardirakendustest ja geoportaalidest vabalt allalaetavatest ruumiandmetest, Maa-ameti 

geoportaali ja Eesti geoportaali osa WMS teenustes kasutatavatest kaardikihtidest ning Maa-

ameti kaardirakenduse (XGIS) andmetest ja Eesti geoportaali kaardirakenduse andmetest. 

Arutelu peatükis kirjutatakse lühidalt sellest, kui keeruline või mitte oli andmetega tööd teha. 

Töö sisuline osa lõpeb kokkuvõtva peatükiga. 

Enamik inimesi ei ole huvitatud andmete teoreetilisest võrdlemisest, vaid sellest, et andmetega 

saaks tööd teha. Ruumiandmetega töötamisel on oluline, et andmed oleksid kättesaadavad ja 

kasutatavad. Kättesaadavaid andmeid saab vaadata kaardirakendustes, vaadata GIS 

programmides WMS teenustena, allalaadida.  

 

Autor tänab töö juhendajat lektor Anne Kulli, kes oli suureks abiks töö valmimisel! 
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DEFINITSIOONID 
 

Allalaadimisteenus – teenus, mille abil on võimalik alla laadida ruumiandmekogumeid 

(Ruumiandmete seadus 2011, § 12 lg 1). 

Andmemudel – mudel, mis põhineb reaalsusmudelil. Andmemudeli andmed on kirjeldatud 

tehniliselt, kirja pandud kindla reegli alusel, struktureeritud (Pauts, 2017).  

AtomFeed – on allalaadimisteenus, mis baseerub XML formaadis dokumendil. AtomFeed 

teenuse kaudu on nt Eesti geoportaalist võimalik andmeid alla laadida GML, SHP, MID/MIF 

formaadis (INSPIRE, 2012). 

Esitusmudel -  see on reeglite kogum, mille abil määratakse seda, kuidas kaart hakkab välja 

nägema (Sisas, Suurna, 2010). 

ETAK – Eesti topograafia andmekogus sisalduvad andmed on vektorkujul ruumiandmed, 

rasterkujul ruumiandmed, ortofotod, vektorkujul kaardid (Maa-amet, 2006). ETAK kuulub Eesti 

riigi infosüsteemi (Aren, 2016).  

INSPIRE direktiiv- Infrastructure for Spatial Information in the European Community; 

eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuur selleks, et määrata EL-i 

keskkonnapoliitikat ja tegevusi, mis võivad avaldada mõju loodusele. Infrastruktuuri abil on 

võimalik jagada keskkonna ruumilist informatsiooni avaliku sektori ettevõtetega, aidata kaasa 

sellele, et kõikidel oleks võimalik pääseda ruumiandmetele ligi (About INSPIRE). 

Kaardirakendus – koht internetis kaartide vaatamiseks; veebilehitsejatest saab kasutada nt 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari. Näiteks veebipõhisteks kaardirakendusteks on 

Maainfo kaardirakendus Maa-ameti geoportaalis (https://xgis.maaamet.ee/maps/) (Sild, 2017). 

Metaandmed – andmed andmete kohta, mis on struktureeritud ja kirjeldavad ning lihtsustavad 

info otsimist, kasutamist ja haldamist (andmete sisu, kvaliteet, maht, päritolu, struktuur jne) 

(Jagomägi, 1999). 

Rasterandmed – graafilised andmed (nt ortofotod), mis koosnevad pikslitest ehk pildipunktidest 

(Bishop, Grubesic, 2016). 

Reaalsusmudel – mudel, mis kirjeldab reaalse maailma nähtusi, nähtuse klasse, tüüpe ja 

omadusi (Sild, 2009). Reaalsusmudelis sisalduvad nähtused, mida on tarvis GIS programmis 

säilitada (Sisas, Suurna, 2010).  

Vaatamisteenus – võrguteenus, mis võimaldab vaadelda ruumiandmekogumeid ning teha  

andmete vaatamisel erinevaid tegevusi (nt kuvada, navigeerida, kuvada metaandmete sisu) (Maa-

amet, 2013). Antud töös vaatamisteenused on jaotatud kaheks: veebibrauseris vaadeldavad 

kaardid ja WMS teenuste kaudu GIS programmides vaadeldavad kaardid. 

https://xgis.maaamet.ee/maps/
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Vektorandmed – graafilised andmed (nt maakasutus), mis on kujutatud punkti, joone või 

polügonina (Bishop, Grubesic, 2016). 

WFS – Web Feature Service; on allalaadimisteenus, mille peamine eesmärk on pakkuda tarkvara 

loojatele ja/või kasutajatele universaalne liides, mis võimaldab võrgus olevaid enamasti 

vektorkujul olevaid ruumiandmeid nt GIS programmides kasutada neid arvutisse allalaadimata 

(WFS teenuse andmeid on võimalik ka allalaadida) (Рыков, 2012). 

WMS – Web Map Service; on standardiseeritud protokoll, mille abil on võimalik jagada 

konkreetse asukohaga seotuid kaardipilte üle interneti (Belussi et al, 1998). 

XGIS – Maa-ameti geoportaalis asuv kaardiserver. XGISist on olemas 2 versiooni: Eesti kaart 

ehk uuem XGISi kaardirakendus ja Eesti kaardi Flash versioon ehk XGISi vanem 

kaardirakendus (Liiv, 2017). Uuemat XGISi versiooni on võimalik kasutada nutiseadmetes 

(Keskküla, 2016). XGIS pakub teemalisi kaardirakenduste andmeid (nt Ajalooliste kaartide 

kaardirakendus), andmete ja kihtide infot ja metainfot, infopäringut (Eesti kaart, 2017). 
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1 RUUMIANDMETE TÜÜBID 
 

Ruumiandmete seaduse järgi ruumiandmed on “andmed, mis viitavad asukohale või 

geograafilisele alale (nii otseselt kui ka kaudselt), annavad ülevaate objekti asukoha, omaduste ja 

kuju kohta” (Ruumiandmete seadus 2011, § 3 lg 1).  

Ruumiandmed koosnevad geomeetriast ja atribuutidest. Geomeetriliste andmete all mõeldakse 

geograafilisi nähtusi, mida kaardil kujutatakse geomeetriliste primitiividega (punktid, jooned, 

polügoonid, pikslid) ning mis on ruumis määratud koordinaatidega. Geomeetrilised primitiivid 

on pärismaailma objektide lähendus, mille abil on lihtsustatud kujul edasi antud geograafiliste 

nähtuste (nt veekogud, teed, hooned, bussipeatused jne) kuju ja asukoht. Geomeetrilise primitiivi 

valik sõltub geograafilise nähtuse olemusest ja kaardistamise mõõtkavast. Näiteks 

suuremõõtkavalisel kaardil kujutatakse hooneid polügoonidena, mis lisaks hoone asukohale 

annavad edasi ka hoone kuju ja suurust, kuid väikesemõõtkavalisel kaardil näidatakse 

punktobjekti abil ära ainult hoone asukoht. Atribuutandmed on tabelandmed, mis iseloomustavad 

ruumiandmeid (näiteks maakasutustüüp, teelõigu pikkus, omavalituse nimi jne) Iga 

geomeetriline objekt on seotud ühe atribuutide tabeli reaga ning selles reas paiknevad just seda 

objekti iseloomustavad näitajad.  

Ruumiandmete kogumine on väga töömahukas ja kallis protsess. Selleks, et saada ruumiandmeid 

on olemas mitmeid meetodeid, kuid selleks, et saada õige, parima kvaliteediga tulemus, tihti 

kombineeritakse erinevaid meetodeid. Andmete kogumise meetodid laias laastus jagunevad 

kaheks: primaarne ja sekundaarne andmete kogumise meetod. Primaarne andmete kogumine 

tähendab seda, et andmeid saadekse kätte tänu otsele mõõtmisele. Primaarne andmete kogumine 

jaguneb 1) traditsiooniliseks mõõdistamiseks, mida tehakse tahhümeetri või GPS-seadmega, 2) 

kaugseireks, kus andmeid saadakse satelliitidelt või lennuki abil, 3) laserskaneerimiseks ehk 

LIDAR mõõdistamiseks, mida kasutatakse maapinna modelleerimiseks ja 4) piktomeetriaks, kus 

tehakse aeropilte kaldurga all. Sekundaarne andmete kogumine tähendab seda, et andmeid 

saadakse erinevatest tabelitest, andmebaasidest, kaartidelt. Sekundaarne andmete kogumine 

jaguneb 1) skaneerimiseks, kus kaarte skaneeritakse arvutisse ja saadakse andmeid rasterkujul, 

2) digitaliseerimiseks, kus andmeid sisestatakse arvutisse digitaalsel kujul ning saadakse 

vektorandmeid ja 3) fotogramm-meetriaks, kus saadakse andmeid (koordinaate) (aero)fotodelt 

(Sisas, Suurna, 2010).  

Kuna ruumiandmete kogumine on väga töökas, mahukas ja kallis protsess, siis  enne 

ruumiandmete koguma hakkamist tuleb kindlaks teha, milliseid ruumiandmeid on tarvis ja kas 

vajalikke ruumiandmeid juba olemas ei ole. On palju asutusi, mis tegelevad ruumiandmete 

korjamisega (Sisas, Suurna, 2010). Ruumiandmeid on võimalik kätte saada kas tasuta või tasu 
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eest. Tasuta andmeid saavad allalaadida riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja juriidilised 

isikud, “kellele on seadusega või täidesaatva riigivõimu asutuse poolt halduslepinguga pandud 

kaartide kasutamist eeldavate avalike ülesannete täitmise kohustus”, õppeasutused ja “Euroopa 

Liidu liikmesriikide avaliku võimu kandjatele ning Euroopa Liidu institutsioonidele selliste 

avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks, mis võivad mõjutada keskkonda”. Tasu eest 

ruumiandmeid saavad allalaadida füüsilised isikud ja “eraõiguslikud juriidilised isikud” (Hurt, 

2017). 

Ruumiandmete mudeliteks on reaalsusmudel, andmemudel ja esitusmudel, mida kasutatakse 

kõigi ruumiandmete loomisel. Reaalsusmudel on mudel, mis kirjeldab reaalse maailma nähtusi, 

nähtuse klasse, tüüpe ja omadusi (Sild, 2009). Reaalsusmudelis määratakse seda, milliste 

nähtuste kohta andmeid kogutakse.  Reaalsusmudelis sisalduvad nähtused, mida on tarvis GIS 

programmis säilitada (Sisas, Suurna, 2010). Näiteks kohalik omavalitsus saab reaalsusmudelit 

jagada klassideks ja alamklassideks. Klassiks on Transport ja transpordi alamklassiks on teed ja 

tänavad, liikluskorraldusvahendid, transpordirajatised. Järgmiseks mudeliks on andmemudel. 

Andmemudel põhineb reaalsusmudelil. Andmemudeli andmed on kirjeldatud tehniliselt, kirja 

pandud kindla reegli alusel, struktureeritud (Pauts, 2017). Peamiselt andmemudelit kujutatakse 

tabelina (kuid see ei pea alati nii olema). Viimaseks mudeliks on esitusmudel, mis on reeglite 

kogum, mille abil määratakse seda, kuidas kaart hakkab välja nägema. Esitusmudeli peamiseks 

eesmärgiks on lihtsalt, arusaadavalt seletada ruumiadnmete paiknemist (Sisas, Suurna, 2010).  

 

1.1 Vektorandmed 

 

Vektorandmed on andmed, mis on esitatud punkti, joone või polügonina (Bishop, Grubesic, 

2016). Punktobjekti asukoht on määratud X ja Y koordinaatide kaudu. Jooned ja polügonid 

koosnevad käänupunktidest, mille asukohad on ka määratud koordinaatidega (Лопандя, 

Немтинов, 2007), polügon koosneb joontest (ДеМерс, 1999). Punktid on 0-mõõtmelised 

(edaspidi 0D) objektid, millega saab edasi anda ainult objekti asukohta, jooned on 1D objektid, 

millega saab lisaks objektide asukohale edasi anda ka lineaarseid (pikki ja kitsaid) nähtusi 

(näiteks teed, vooluveekogud ), polügonid on 2D objektid, millega saab edasi anda objekti kuju 

(näiteks hooned) (ДеМерс, 1999). Kõik graafilised objektid paiknevad ruumis ja nende asukoht, 

kuju, suurus jne on ruumis määratud koordinaatidega (Bishop, Grubesic, 2016). 

Vektorkujul on võimalik geograafiliste nähtuste asukohta, kuju ja suurust anda edasi täpsemini 

kui rasterkujul ning vektorobjekte on oluliselt lihtsam muuta kui rasterobjekte. See tähendab 

seda, et punktide asukohti on võimalik lihtsamini vahetada, mis annab ka selle, et joonte 

nihutamine, muutmine on lihtsam. Kui jooned koosnevad käänupunktidest, siis joone kuju 
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muutmiseks piisab käänupuktide nihutamisest. Polügonid omakorda koosnevad joontest mis 

koosnevad käänupunktidest. Siin piisab samuti käänupunktide nihutamisest. Näiteks, kui 

krundipiirid muutuvad, siis saab suhteliselt lihtsalt muuta ainult selle krundi (ja vajadusel ka 

naaberkruntide) piire. Kuid kui ühe krundi piirid muutuvad, siis muutub tavaliselt ka vähemalt 

ühe naaberkrundi piir. Objekte saab lihtsamini ükshaaval ja hulgi välja valida ja muuta (ДеМерс, 

1999).  

1.2 Rasterandmed  

 

Rasterandmed on andmed, mis koosnevad pikslitest ehk pildipunktidest. Rasterandmete puhul on 

kogu ala jagatud ühesuguse suuruse ja kujuga (enamasti ruudukujulisteks) piksliteks ning igal 

pikslil on kindel väärtus ehk atribuut (nt maapinna kõrgus). Alati ei pea olema pikslid 

ruudukujulised. Kaardikiht võib olla jagatud ka ristkülikuteks (Bishop, Grubesic, 2016). Siin 

võiks eristada rasterpilte (nt (orto)fotod, skaneeritud pildid jmt) ja rasterandmeid (Nt maapinna 

rasterkõrgusmudel (DEM) ja kõrgusmudelist arvutatud pinnad (nt nõlvakalded)). Rasterpildi 

puhul on piksli väärtuseks tavaliselt heledus või värvikood. Rasterandmetel on atribuutväärtus 

(enamasti üks atribuudi väärtus iga piksli kohta (nt kood, või maapinna kõrgus, või nõlvakalde 

väärtus), kuid täisarvuliste atribuutväärtuste korral saab rasterandmetega siduda teisest tabelist 

väärtusi (nt maakasutuse koodi põhjal maakasutuse tüübid). Rastermudeli puhul on oluline 

pikslite suurus ehk kui suure ala katab üks ruut ehk piksel. Liiga väike piksel suurendab 

andmemahtu, ega anna juurde täpsust. Liiga suur piksel, aga üldistab liialt (Bishop, Grubesic, 

2016). 

Rasterandmed ei anna edasi geograafiliste nähtuste täpset asukoha, kuju ega suurust, kuna 

rastermudelis esitatakse kõiki objekte ruudukujuliste pikslite abil ning seetõttu sõltub objekti 

asukoht, kuju ja suurus piksli suurusest (ja kujust) (Лопандя, Немтинов, 2007). 

Üheks peamiseks rasterandmete eeliseks on see, et rasterandmed sobivad paremini pidevate ja 

sujuvalt muutuvate nähtuste kujutamiseks (reljeef, sademed) (Bishop, Grubesic, 2016).  
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2 RUUMIANDMETE TARISTU (Spatial Data Infrastructure) 
 

Ruumiandmete seaduse järgi ruumiandmete taristu ehk ruumiandmete infrastrusktuur on 

“organisatsiooniliste, tehniliste ja õiguslike vahendite raamistik, mis koosneb ruumiandmetest ja 

ruumiandmekogumitest, nende metaandmetest, võrguteenustest ja -tehnoloogiatest, andmete 

jagamise, neile juurdepääsu ja nende kasutamise tingimustest ning kokkulepetest, 

koordinatsiooni- ja järelevalvemehhanismidest, haldamise protsessidest ja menetlustest” 

(Ruumiandmete seadus 2011, § 5 lg 1). Esimene ruumiandmete taristu oli loodud 1993. aastal 

Ameerika Ühendriikides Rahvusvahelise Uuringu Nõukogu poolt (ESRI, 2010) selleks, et 

lihtustada juurdepääs ruumiandmetele ja suurendada ruumiandete kasutamist nii avalik kui ka 

erasektoris (Sisas, Suurna, 2010). 

Ruumiandmete taristu ehk ruumiandmte infrastruktuur koosneb ka paljudest elementidest: 

ruumiandmed, metaandmed (andmete otsing ja võrdlus), raamistik, teenused (andmete vaatamine 

ja kasutamine digitaalses keskkonnas), andmekeskus (koht, kust “on võimalik andmeid omastada 

otse või kust suunatakse kasutaja teise allika juurde”), standardid (kirja pandud reeglid), 

partnerlus (koht, kus andmeid omavahel jagatakse; jagamise eeliseks on see, et andmed ei 

dublitseerita ja kulud andmete kogumiseks on väiksemad) ning haridus ja suhtlus (“võimaldab 

nii kohalike kui rahvusvaheliste huvidega kodanikel, teadlastel, ettevõtetel, valitsusasutustel, 

akadeemilistel institutsioonidel või teistel suhelda ja õppida üksteiselt”) (Sisas, Suurna, 2010). 

Eesti ruumiandmete taristu koosneb “riigi geodeetilisest süsteemist, riigi aadressiandmete 

süsteemist ja Eesti topograafia andmekogu andmetest” (Ruumiandmete seadus 2011, § 5 lg 2). 

Eestis ruumiandmete infrastruktuuriks on XGIS, mis “liidab erinevaid ja erinevat päritolu 

ruumiandmeid ühtseks tervikuks (Jürgens, 2013). 

Rahvusvahelistest ruumiandmete infrastruktuuridets saab välja tuua GSDI ja INSPIRE. GSDI 

(Global Spatial Data Infrastructure Association) on rahvusvaheline organisatsioon, mille 

eesmärgiks on kaasa aidata riikidevahelistele suhetele ja suhetele mis aitaksid kaasa kohalikke, 

rahvusvahelisi ja rahvuslikke infrastruktuuride uuringutele, mis aitavad riikidel paremini 

lahendada nende sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonda puudutavaid küsimusi (About GSDI, 

2015). INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) on 

direktiiv, mille eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuur selleks, et  

kujundada EL-i keskkonnapoliitikat ja tegevusi, mis võivad avaldada mõju loodusele (INSPIRE 

tutvustus, 2017). Täpsemalt INSPIRE direktiivist on juttu peatükis 2.1 INSPIRE direktiiv. 
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2.1 INSPIRE direktiiv 

 

Infrastructure for Spatial Information in the European Community ehk INSPIRE on direktiiv, 

mille eesmärgiks on luua Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuur selleks, et  kujundada EL-i 

keskkonnapoliitikat ja tegevusi, mis võivad avaldada mõju loodusele. INSPIRE  abil on võimalik 

jagada keskkonna ruumilist informatsiooni avaliku sektori ettevõtetega, aidata kaasa sellele, et 

kõikidel oleks võimalik ruumiandmetele ligi pääseda (About INSPIRE) ning lihtsustada andmete 

jagamist (INSPIRE tutvustus, 2017). Kui lühidalt kokku võtta, siis INSPIRE peamiseks 

eesmärgiks töötada välja ühised normid, ruumiandmete standardiseerimiseks. See on tarvis 

selleks, eri riikide georuumilisi andmeid paremini jagada, kasutada ning lihtsalt võrrelda.  

INSPIRE direktiivis on 5 põhiprintsiipi, mida direktiiv peab jälgima. Esiteks, andmete kogumine 

toimub ainult üks kord ning neid andmeid tuleb hoida seal, kus andmete säilitamine ja 

kättesaamine oleks kõige tõhusam (Maa-amet, 2013). Näiteks teede ruumiandmed toodetakse 

Eesti topograafia andmekogust ja selleks, et Teeregister ei peaks endale eraldi andmeid koguma, 

kasutatakse Teederegistris Eesti topograafia andmekogus olevaid teede andmeid. Teiseks 

INPSIRE printsiibiks on, et andmeid peab olema võimalik ühendada erinevatest allikatest ja 

jagada teiste kasutajate ja rakenduste vahel (INSPIRE Principles). Näiteks Eesti geoportaali 

jaotuses INSPIRE teenused on Transpordivõrgu teenused (TN), millega on seotud WMS teenus 

Transpordivõrgu ühised elemendid, kuhu on koondatud transpordiga seotud andmed erinevatest 

andmekogudest (ETAK, Lennuameti ja Veeteede ameti andmed). Kolmandaks INPSIRE 

printsiibiks on, et andmeid peaks koguma ühel haldustasemel ja neid andmeid peab olema 

võimalik jagada kõikide tasemete vahel (INSPIRE Principles). Neljandaks, ruumiandmed peavad 

olema vabalt kättesaadavad igal tasandil (INSPIRE Principles). Kolmas ja neljas INSPIRE 

põhiprintsiibid on üsna sarnased. Näiteks võiks olla see, et Eestis on tsenraliseeritud andmete 

kogumine, seega aadressiandmeid hoitakse keskses aadressi andmete infosüsteemis. Kui kohalik 

omavalitsus määrab aadressi, siis  see aadress võetakse kesksest aadressi andmete infosüsteemist 

ja kasutatakse kõikidel haldus tasemetel. Viimaseks, viiendaks, peab olema lihtne kätte saada 

infot selle kohta, millised ruumiandmed on kättesaadavad, kuidas neid saab kasutada ning 

milliste tingimustega tuleb arvestada (INSPIRE Principles). Kõik ruumiandmed on varustatud 

metaandmetega. See on hea sellepärast, et metaandmete abil saab otsida ruumiandmeid. Näiteks 

Eesti geoportaalis “Otsi” vahelehel kasutades märksõnaks “tee”, saab teada, et teede andmed on  

vaadeldavad XGISi Maanteeameti kaardirakenduses, Riiklikus teeregistris (kaart suunab 

Riikliku teeregistri koduleheküljele) ja Eesti topograafia andmekogus (kaart suunab Maa-ameti 

geoportaali vahelehele Eesti topograafia andmekogu). 
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2.1.1 INSPIRE andmemudel 

 

INSPIRE andmemudel on mudel, milelel on nõuded ja normid. Kõik INSPIRE andmed peavad 

vastama ühtsetele standarditele ja selleks standardiks on ISO 19100 seeriad. Näiteks 

geograafilise informatsiooni standardiks on ISO 19131 (Data Specification on Addresses – 

Technical Guidelines, 2014) vaatluste ja mõõtmiste standardiks on ISO 19156 (Data 

Specification on Soil – Technical Guidelines, 2013). Standardid on vajalikud selleks, et 

kirjeldada ja jagada andmeid.  

INSPIRE teenused, mis on jaotatud INSPIRE direktiivi lisadesse peavad vastama INSPIRE 

andmemudelile. INSPIRE andmed on kas ETRS89 (EPSG:4258) või WGS84 (EPSG:4326) 

koordinaatsüsteemis. Koordinaatsüsteemid peaksid olema kõikides riikides ühtsed, et andmed 

läheksid kokku ja need koordinaatsüsteemid on valitud sellepärast, et need on nii maailma 

(WGS84) kui ka Euroopa (ETRS89) koordinaatsüsteemid. 

INSPIRE andmemudel püüab kõikide admete kohta saada järgmisi atribuute: nimi, väärtuse 

tüüp, definitsioon (tõlgendab väärtuse tüübi), arvukus (Data Specification on Soil – Technical 

Guidelines, 2013). Kuid enamikul andmetel kõike neid atribuute ei ole.  

 

2.1.2 INSPIRE teemad 

 

INSPIRE direktiiv nõuab teatud teemade kohta, mis on lisades määratud, nõuetele vastavate 

ruumiandmete loomist ja kättesaadavaks tegemist (Teemad, 2017). Kõik INSPIRE direktiivis 

olevad lisad sisaldavad endas ruumiandmeid, mis on nii otseselt (pinnas) kui ka kaudselt 

(aadressid) seotud keskkonnaga. INSPIRE teemade rakendamise tähtajad on määratud Euroopa 

Komisjoni rakenduseeskirjaga Eestile (riigisisene rakendamise tähtaeg). INSPIRE direktiivile 

Lisade vastavaks tegemine toimub selles järjekorras, kuidas on kirja pandud ehk Lisa 1 on 

esimene, siis Lisa 2 ja Lisa 3 (Maa-amet, 2013). 

INSPIRE direktiivi lisas on kolm teemat (INSPIRE teemad, 2017). Esimeses lisas (Joonis 1) on 

välja toodud järgmised teemad: koordinaatsüsteemid, geograafilised ruutvõrgud, kohanimed, 

haldusüksused, aadressid, katastriüksused, transpordivõrgud, hüdrograafia ja kaitsealused kohad 

(Joonis 1). Teises lisas (Joonis 2) on kõrgused, maakate, ortokujutised ja geoloogia. Lisas kolm 

statistilised üksused, ehitised, pinnas, maakasutus, inimeste tervis ja ohutus, kommunaal- ja 

riiklikud teenused, keskkonnaseirerajatised, tootmis- ja tööstusrajatised, põllumajandus- ja 

vesiviljelusrajatised, elanikkonna jaotumine, üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsooni ja 

aruandlusüksused, looduslikud ohutsoonid, atmosfääritingimused, okeanograafilis-geograafilised 

tunnusjooned, merepiirkonnad, bio-geograafilised piirkonnad, elupaigad ja biotoobid, liikide 

jaotumine, energiaressursid, maavarad (Joonis 3) (Teemad, 2017). Tänaseks päevaks Eestis on 
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juba Lisa 1 ruumiandmed tehtud INSPIRE direktiividele vastavaks. Osaliselt on tehtud INSPIRE 

direktiivile vastavaks Lisa 2 ja 3 teemad. Lisa 2 ja 3 teemad peavad olema valmis 21.10.2020 

(INSPIRE rakendamise ajakava, 2017). 

 

Joonis 1. Eesti geoportaalis asuvad Lisa I INSPIRE teemad 

 

Järgnevalt on INSPIRE rakendamise juhendmaterjali, 2013 põhjal kirjeldatud INSPIRE Lisa I 

teemasid. 

Lisa I: 

1. Koordinaatsüsteemi teema alla kuuluvad kõik INSPIRE teenused, mis on jaotatud 

INSPIRE direktiivi lisadesse peavad vastama INSPIRE andmemudelile. INSPIRE 

andmed on kas ETRS89 (EPSG:4258) või WGS84 (EPSG:4326) koordinaatsüsteemis.  

2. Geograafiliste ruutvõrkude teema alla kuulub ruutvõrk, millel on ühine lähtepunkt, 

standartne paigutus ja suurus. 

3. Kohanimede teema all koondatakse andmed loodusnimede, veekogunimede, linnade jne   

kohta.  

4. Haldusüksuse teema all esitatakse andmeid kohaliku omavalitsuse, maakonna, 

asustusüksuste, merealade kohta.  

5. Aadresside teema all esitatakse tänava nimesid, maja numbreis ja indekseid. 

6. Katastriüksuste piiride teema all koondatakse andmed katastripiiride ja katastritunnuste 

kohta.  

7. Transpordivõrkude teema all käsitletakse teid, maanteid, raudteid, vee– ja 

õhutranspordivõrke. 
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8. Hüdrograafia teema alla kuuluvad merealad ja kõik muud veekogud (nt järved, jõed, 

sood, tehisveekogud). 

9. Kaitsealuste kohtade teema alla kuuluvad looduskaitseobjektid (hoiuala, kaitseala, 

kaitsealused liigid, üksikobjektid) ja kultuurmälestised (kinnismälestis, vallasmälestis).   

 

 

Joonis 2. Eesti geoportaalis asuvad Lisa II INSPIRE teemad 

 

Järgnevalt on INSPIRE rakendamise juhendmaterjali, 2013 põhjal kirjeldatud INSPIRE Lisa II 

teemasid. 

Lisa II: 

1. Kõrgusete teema sisaldab andmed maapinna reljeefi, veekogude põhja reljeefi ja 

rannajoone kohta. 

2. Maakatte teema alla kuuluvad põllumajanduslikud alad, metsad, looduslikud ja 

poollooduslikud alad, veekogud, märgalad. 

3. Ortokujutiste teema alla kuuluvad Maa-ameti ortofotod, mosaiigielemendid ja 

ortokujutiste katvus. 

4. Geoloogia teema alla kuuluvad kihid aluspõhjakivimite, põhjaveekihtide ja 

geomorfoloogia kohta. 

 

Joonis 3. Eesti geoportaalis asuvad INSPIRE teemad. Lisa III. (INSPIRE teemad, 2017) 
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Joonis 3 (järg). Eesti geoportaalis asuvad INSPIRE teemad. Lisa III. (INSPIRE teemad, 2017) 

 

Järgnevalt on INSPIRE rakendamise juhendmaterjali, 2013 põhjal kirjeldatud INSPIRE Lisa III 

teemasid 

Lisa III:   

1. Statistilise üksuse teema alla kuuluvad need statistilised üksused, mille abil on võimalik 

levitada ja/või kasutada statistilist informatsiooni. 

2. Ehitisete teema alla esitatakse andmed kõikide ehitiste geograafilise asukoha kohta. 

Ehitised on kujutatud polügonidena. 

3. Pinnase teema alla kuuluvad pinnas ja aluspinnas, mille kohta esitatakse järgnevad 

andmed: sügavus, tekstuur, struktuuri, orgaanilise materjali sisaldus, erosiooni järgi. 

4. Maakasutusutuse teema all kajastatakse neid alasid, mis on juba kasutusel või mida 

planeeritakse kasutusele võtta. Näiteks metsamaa, puhkemaa, elamumaa, 

põllumajandusmaa. 

5. Inimese tervise ja ohutuse teema alla kuuluvad andmed, mis puudutavad inimeste tervist 

ja heaolu.  
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6. Kommunaal- ja riiklikud teenused sisaldavad andmeid tehnoloogiliste rajatiste nagu 

näiteks reovetrassid, energia- ja vee varustustrassid, jäätmemajandusega seotud rajatised,  

ning riigiasutuste nagu näiteks koolid, haiglad jne kohta. 

7. Keskkonnaseirerajatiste teema sisaldab andmeid keskkonnasairerajatiste asukoha ja 

kasutamise (nt keskkonnaelementide seisundi vaatlus) kohta. 

8. Tootmis- ja tööstusrajatiste teema alla kuuluvad tööstuslike ettevõtete asukohad, 

veevõtukohad, kaevadused, ladustamiskohad. 

9. Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatise teema alla kuuluvad põllumajandusseadmete ja 

tootmisrajatiste (kasvuhoned, niisutussüteemud) andmed. 

10. Elanikkonna jaotumise teema alla kuulub elanike jaotumine ruutvõrgu, piirkondade, 

haldusüksuste ja muude analüütiliste üksuste alusel. 

11. Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsooni ja aruandlusüksuse teema alla kuuluvad 

erinevad piirangualad: prügimäe alad, joogiveeallikate ümber asuvad piirangutsoonide 

alad, mürapiirangutsoonide alad. 

12. Looduslike ohutsoonide teema alla kuuluvad alad, mida iseloomustavad looduslikud 

risketegurid. Näiteks üleujutused, metsade põlemine, maavärinad, vulkaanipursked. 

Andmed on saadud vaatluse teel. 

13. Atmosfääritingimuse teema alla kuuluvad füüsikalised tingimused atmosfääris: 

temperatuur, sademed, tuul. Andmed on saadud mõõtmise ja modelleerimise tulemusel. 

14. Okeanograafilis-geograafilised tunnusjooned sisaldavad andmeid füüsikaliste tingimuste 

kohta ookeanides (hoovused, soolasisaldus, lainete kõrgus). 

15. Merepiirkonna teema sisaldab andmeid merede ja soolaveeliste veekogude füüsikaliste 

tingimuste kohta, mis on jaotatud piirkondadesse ja alampiirkondadesse ühiste tingimuste 

alusel. 

16. Bio-geograafilise piirkonna teema jagab aladsarnasteökoloogiliste tingimustega 

piirkondadeks. 

17. Elupaikade ja biotoopide teema jagab maismaa ja veealad piirkondadeks, mida 

iseloomustavad teatud ökoloogilised tingimused, protsessid, struktuurid ja funktsioonid. 

18. Liikide jaotumise teema alla kuulub looma- ja taimeliikide jaotumine geograafilistesse 

piirkondadessevõi ruutvõrkudesse.  

19. Energiaressursi teema alla kuuluvad andmed süsivesinike, hüdroenergia, bioenergia, 

päikeseenergia ja tuuleenergia kohta. 

20. Maavara teema alla kuuluvad maavara ilming, ning mäeeraldis.  
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2.1.3 Metaandmed ja INSPIRE direktiiv 

 

Selleks, et andmeid oleks võimalik otsingumootorite abil otsida ning oleks teada info andmete 

tähenduse, päritolu, kasutustingimuste kohta, kasutatakse metaandmeid. Metaandmed on andmed 

andmete kohta, mis on struktureeritud ja kirjeldavad ning lihtsustavad info otsimist, kasutamist 

ja haldamist (Коголовский, 2012). Teet Jagomägi oma raamatus “Geoinformaatika praktikule” 

(1999) sõnastab metaandmete olemuse järgmiselt: metaandmed on “informatsioon andmete sisu 

(mida andmed sisaldavad), mahu, kvaliteedi, päritolu (kust on andmed pärit ja kes neid haldab), 

struktuuri (kas on piiranguid andmete kasutamisel) jne kohta”. Metaandmeid on tarvis selleks, et 

anda ülevaade sellest, kust on andmed pärit ja kes neid haldab, mida andmed sisaldavad, kuidas 

saab andmeid levitada, andmete kvaliteet (Metaandmed, 2017). 

INSPIRE direktiivi seisukohast on oluline see, et kõik ruumiandmetega seotud metaandmed 

oleksid ühte kohta kokku kogutud. Selline lahendus eelkõige lihtsustaks inimestel leida 

ruumiandmekogumeid- ja teenuseid ning näitaks mis tingimustel tohib metaandmeid kasutada 

(Maa-amet, 2013). 

INSPIRE direktiiv nõuab seda, et juriidilised isikud looksid ruumiandmekogumite kohta 

metaandmeid. Ruumiandmete kohta käivad metaandmed peavad olema avalikud ja neile peab 

olema võimalik ligi pääseda võrguteenuste kaudu. INSPIRE direktiivis on kirjeldatud 

metaandmeelemendid, mida tuleb kasutada kirjeldades ruumiandmekogumeid ja –teenuseid. 

Joonisel 4 on toodud keskkonnaagentuurist pärineva hüdrograafia kihi metaandmed, mille 

kirjeldamine on INSPIRE direktiivi alusel kohustuslik. INSPIRE direktiiviga määratud 

kohustuslikke metaandmeelemente on kokku 10: (1) identifitseerimine (peab olema kirjas 

kirjeldatava ruumiandmekogumi nimi, ruumiandmete päritolu, allika liik ehk 

ruumiandmekogum, kasutatav keel, asukoha määraja, kordumatu identifikaator, sidestusallikas); 

(2) liigitus (tuua välja konkreetne kategooria, kuhu kuulub allikas; kategooriad on välja toodud 

määruses); (3) võtmesõnad; (4) geograafiline asukoht (kirjeldatava allika geograafiline ulatus 

ruumis); (5) ajaline viide (tuleb määrata kirjeldatava allika avaldamise, viimase läbivaatamise 

ja/või loomise kuupäev); (6) kvaliteet ja õigsus (“kas õigsus on kinnitatud või kvaliteet tagatud, 

kas tegemist ametliku versiooniga, õiguslik kehtivus”), (7) vastavus Euroopa Komisjoni 

rakenduseeskirjadele (tuleb kontrollida, kas kirjeldatav allikas vastab Euroopa Komisjoni 

eeskirjadele); (8) kasutamise ja juurdepääsu piirangud (tuleb rakendada vajalikud piirangud); (9) 

loomise, haldamise, hooldamise ja levitamise eest vastutav organisatsioon; (10) metaandmed 

metaandmete kohta (kuupäev, millal metaandmeid loodi, kontaktpunkt, kasutatav keel andmete 

loomisel) (Maa-amet, 2013). 
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Joonis 4. INSPIRE direktiivile vastavatest kohustuslikest metaandmetest (INSPIRE 

metaandmed, 2017) 
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Joonis 4 (järg). Näide INSPIRE direktiivile vastavatest kohustuslikest metaandmetest (INSPIRE 

metaandmed, 2017) 
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Joonis 4 (järg). Näide INSPIRE direktiivile vastavatest kohustuslikest metaandmetest (INSPIRE 

metaandmed, 2017) 

 
Joonisel 4 on toodud näide Keskkonnaregistri veekogude kihi metaandmetest, kust on näha, et 

veekogude kihil on andmed siseveekogude, seisuveekogude, vooluveekogude, jõgede, ojade, 

peaktraavide, kraavide, järvede, tehisjärvede, loodusliku järvede, paisjärvede ja allikate kohta. 

Eespool nimetatud veekogude kaardikiht katab terve Eesti riigi ulatuse Ruumiline lahutusvõime 

ehk veekogude kaardistamise mõõtkava on 1: 10 000. Juurdepääsu piiranguid ei ole, seega 

andmeid saab vabalt vaadata Keskkonnaregistri avalikus teenuses.  
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3 VEEBIPÕHISED RUUMIANDMETE VAATAMIS- JA 

ALLALAADIMISTEENUSED  
 

Veebipõhiste ruumiandmetega seotud teenuseid saab jagada vaatamisteenusteks ja 

allalaadimisteenusteks. Ruumiandmete vaatamisteenuse kaudu saab veebilehitseja aknas 

kaardirakenduste kaudu vaadata ruumiandmeid. Lisaks veebilehitsejatele, WMS teenuse kaudu 

saab ruumiandmeid vaadata GIS programmides. Allalaadimisteenus aga võimaldab allalaadida 

ruumiandmekogumeid. Eesti geoportaalist andmeid saab allalaadida AtomFeed ja WFS teenuse 

kaudu. Maa-ameti geoportaalist on võimalik andmeid alla laadida WFS teenuse kaudu. 

3.1 Ruumiandmete vaatamisteenused 

 

Vaatamisteenused on võrguteenused, mis võimaldavad vaadelda ruumiandmekogumeid ning 

teha kaardirakendustes erinevaid tegevusi (nt kuvada kaarte, mõõta vahemaid, kuvada 

metaandmete sisu) (Ruumiandmete seadus 2011, § 12 lg 1).  

Vaatamisteenuste abil näeb kaarte veebibrauseris asuvate kaardirakenduste abil ja WMS teenuste 

kaudu GIS programmides. Veebibrauseris vaadeldavate kaartide puhul ei ole tarvis allalaadida 

GIS tarkvara. Piisab ainult sellest, et on olemas internetiühendus ja veebilehtseja (nt Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Safari) (Sild, 2017). WMS teenuste kaudu vaadeldavaid kaarte on 

võimalik vaadata GIS programmides (nt ArcGIS, QGIS). GIS programmides WMS teenuse 

kasutamine lisab andmete kasutamisele erinevaid lisaväärtusi võrreldes andmete vaatamisega 

lihtsalt veebibrauseris. 

Eesti geportaalis saab vaatamisteenuseid kasutada samuti kaardirakenduse kaudu. Eesti 

geoportaali kaardirakenduses on praeguse seisuga 16 teemat, mille andmeid saab 

kaardirakenduse kaudu vaadata (Eesti geoportaal, 2017). 

3.1.1 Veebipõhised kaardirakendused 

 

Veebipõhistes kaardirakendustes saab vaadata internetis olevaid ruumiandmeid (kaarte).         

Veebipõhiste kaardirakenduste peamiseks eeliseks on see, et kõik soovijad saavad neid kaarte 

veebilehitseja (nt Internet Explorer, Google Chrome jne) aknas vaadata (Sild, 2017). 

Veebipõhiseid kaardirakendusi Eestis on palju: näiteks Regio Veebikaart, Statistikaameti 

kaardirakendus, Eesti geoportaal, Maa-ameti geoportaal, Veeteede Ameti kaardirakendus. 

Veebipõhistes kaardirakendustes tavaliselt on võimalik vaadata mitmeid erinevaid kaarte. 

Näiteks Maa-ameti geoportaali vanem XGIS kaardirakendus võimaldab vaadata ajaloolisi kaarte, 

merekaarti, mullakaarte, Natura 2000 alade kaarti jne. Eesti geoportaali kaardirakenduses on 

võimalik näiteks vaadata Geoloogia, Haldusüksuste, Katastriüksuste jt kaardikihte. 
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Veebipõhiste kaardirakenduste alla kuuluvad ka geoportaalid. Geoportaal on veebiportaal, mis 

spetsialiseerub geograafilise informatsiooni avalikustamisele ja jagamisele ning sisaldab ka 

erinevaid kaardirakendusi. (ESRI, 2009). Geoportaalid jagunevad riiklikeks ja rahvusvahelisteks. 

Eestis on riiklikeks geoportaalideks Eesti geoportaal ja Maa-ameti geoportaal. Rahvusvahelistest 

geoportaalidest on INSPIRE geoportaal, GSDI (Global Spatial Data Infrastructure Association). 

Need geoportaalid olid välja toodud sellepärast, et need on kõige suuremad geoportaalid ning 

lisaks sellele INSPIRE geoportaali kasutatakse ka Eestis. 

3.1.2 WMS teenus 

 

WMS (Web Map Service) teenus on vaatamisteenus, mida kasutatakse paljudes 

kaardirakendustes aluskaartide kuvamiseks. WMS on standardiseeritud protokoll, mille abil on 

võimalik jagada konkreetse asukohaga seotuid kaardipilte üle interneti (Belussi et al, 1998). 

WMS teenuse kasutamine jaguneb kaheks: kaardirakendustes ja GIS programmides kasutatavad 

WMS teenused. Kaardirakendustes kasutatakse WMS teenuse kaarte aluskaardina (Reichhardt, 

2003). 

Maa-ameti geoportaali kaardirakendustes kasutatakse aluskaartidena hübriidkaarti, ortofotot, 

kaart, põhikaarti, reljeefikaarti ja ajaloolised kaardid (Sild, 2016). See, et kaardirakendustes 

kasutatavad aluskaardid on seal WMS teenusena, on oluline kaardirakenduse looja jaoks. 

Kasutaja seisukohast on olulisem see WMS teenus, mida ta ise saab GIS programmis kasutada. 

Kaardid, mida kuvatakse WMS teenuse abil, on tavaliselt PNG-, GIF- või JPEG-formaadis. 

WMS teenus võimaldab GIS programmides kasutada aluskaartidena georefereeritud 

(koordinaatidega seotud) raster(kaardi)pilte, mis asuvad õiges kohas ja mida seetõttu on võimalik 

kasutada aluskaartidena (asukohad langevad teiste ruumiandmetega kokku) (Beaujardiere, 2006).                                                   

Eestis võimaldab WMS teenust kasutada Maa-amet. Avaliku teenusena on võimalik Maa-ameti 

WMS teenust kasutada 6 erineva andmete koosseisuga. Antud töös nimetatakse Maa-ameti 

WMS teenuse andmete koosseise WMS teenuse aadressi viimase sõna järgi, milleks on: alus, 

kaart, fotokaart, ajalooline, geoloogia ja aadressid (Joonised 5-10).  
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Joonis 5. Maa-ameti WMS teenus „Alus“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik WMS 

teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 5 on välja toodud Maa-ameti WMS teenuses „Alus“ kasutatavad kaardikihid. Maa-

ameti WMS teenuse „Alus“ (http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?) koosseisu kuuluvaid näiteks 

katastriüksuste, mullakaardi ning haldus- ja asustusjaotuse, kitsendusi põhjustavate objektide, 

värvilise ja mustvalge Eesti põhikaardi, ortofotode kihi, Baaskaardi ja Corine maakatte 

kaardikihid. 

 

Joonis 6. Maa-ameti WMS teenus „Kaart“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik WMS 

teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 6 on välja toodudneed kaardikihid, mis kuuluvad WMS teenuse “Kaart” 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart?) koosseisu: ETAK, kohanimed ja hoonete numbrid, haldus- 

ja asustusjaotus ning baaskaardi ja Corine maakatte kihid. 
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Joonis 7. Maa-ameti WMS teenus „Fotokaart“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik 

WMS teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 7 on välja toodud kaardikihid, mis kuuluvad WMS teenuse “Fotokaart” 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart?) koosseisu: teede nimed, tänavate info, kõrgusandmed, 

taimkatte ja maakatte kõrgusmudeli kihid, hübriidkaardi vektorkihid, ortofotode kiht, metainfo 

kaardilehtede jaotuse järgi. 
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Joonis 8. Maa-ameti WMS teenus „Ajalooline“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik 

WMS teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 8 on näha, milliseid kaardikihte sisaldab WMS teenus “Ajalooline”. 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?) Lisaks ajaloolistele kaartidele (näited) kuuluvad 

WMS teenuse „Ajalooline“ koosseisu ka üldkaardikihid: hübriidkaart, katastriüksused ja 

ortofotod (aastast 1993). 
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Joonis 9. Maa-ameti WMS teenus „Geoloogia“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik 

WMS teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 9 on näha, milliseid kaardikihte sisaldab WMS teenus “Geoloogia”. WMS teenuse 

“Geoloogia” (http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia?) koosseisu kuuluvad Eesti geoloogilise 

baaskaardi andmed (nt aluspõhi, pinnakate, hüdrogeoloogia) ja üldkihtidena haldus- ja 

asustusjaotus ning baaskaardi ja Corine maakatte kihid. 

 

 

Joonis 10. Maa-ameti WMS teenus „Aadressid“. Väljavõte Maa-ameti geoportaalist “Avalik 

WMS teenus” (Maa-ameti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 10 on välja toodud kihid, mida sisladab WMS teenus “Aadressid” 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?). WMS teenuse “Aadressid” koosseisu kuuluvad 

erinevat tüüpi kohanimed ja aadressid ning haldusüksuste administratiivkeskused. 

 

Lisaks Maa-ametile, on WMS teenust võimalik kasutada ka Eesti geoportaali kaudu. Eesti 

geoportaalis on INSPIRE teenuste vahelehel kõigi INSPIRE teemade kohta välja toodud ka 

WMS teenuse aadress, mille abil saab vastavat WMS teenust GIS programmis kasutada. Lisaks 

WMS teenuse aadressile on kõigi WMS teenuse andmete kohta toodud metainfo link, kus on 

kirjas metaandmed vastavate WMS teenuse andmete kohta.  
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Joonis 11. INSPIRE teema „Aadressid (AD)“ WMS teenuse aadress ja link metainfole. 

Väljavõte Eesti geoportaalist (Eesti geoportaal, 2017) 

 

Joonisel 11 on näideks välja toodud INSPIRE teema „Aadressid (AD)“ WMS  teenuse aadress, 

mille abil saab aadressiandmeid vaadata GIS programmides. 

 

3.2 Allalaadimisteenused 

 

Allalaadimisteenused on teenused, mille abil on võimalik alla laadida ruumiandmekogumeid 

(Maa-amet, 2013). Allalaadimisteenused ei ole avalikult kättesaadavad siis, kui on tegemist 

tasuliste andmetega (Maa-amet, 2016). 

Allalaadimisteenuste (AtomFeed ja WFS teenus) kaudu saab ruumiandmeid alla laadida Eesti 

geoportaalist. Maa-ameti geoportaalist on võimalik andmeid alla laadida WFS teenuse kaudu. 

Eesti geoportaalist on võimalik vabalt allalaadida peaaegu kõikide INSPIRE teemade 

kaardikihte, erandiks on aga Eesti topograafia andmekogust (ETAK) pärinevad andmed. 

 

3.2.1 WFS teenus 

 

WFS (Web Feature Service) teenus on allalaadimisteenus, mille peamine eesmärk on pakkuda 

tarkvara loojatele ja/või kasutajatele universaalne liides selleks, et ruumiandmeid jagada. WFS 

andmed asuvad internetis, kuid osa WFS andmetest on pärit Maa-ametist. WFS teenus 

võimaldab internetis olevaid vektorandmeid avada ja vaadata GIS programmides ja  kasutada 

neid andmeid analüüsideks ja päringuteks ning vajaduselka oma arvutisse salvestada.  
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Eesti geoportaalis on INSPIRE teenuste lehel iga teema juures WFS teenuse aadress, mis 

võimaldab WFS teenusega kaudu kättesaadavaid andmeid kasutada näiteks ArcGISis ja teistes 

GIS programmides. ArcGISis peab WFS teenuse kasutamiseks olema laiend (extention) Data 

Interoperability. 

Lisaks Eesti geoportaalile, võimaldab WFS teenust kasutada ka PRIA (Põllumajandus Registrite 

ja Informatsooni Amet). PRIAst saab WFS teenuse kaudu kasutada põllumassiivide ja 

loomakasvatushoonete andmeid (PRIA avaandmed, 2017). 

3.2.2 Allalaadimisteenused 

 

Eesti geoportaalis kasutatakse AtomFeed allalaadimisteenust, mis baseerub XML formaadis 

dokumendil (INSPIRE, 2012). Kuna AtomFeed andmed asuvad internetis, siis igal Feed 

elemendil on olemas interneti aadress, kust andmeid saab allalaadida. AtomFeed 

allalaadimisteenus võimaldab registreeruda kasutajaks ning andmete uuendamise korral alati 

allalaadida värskeid andmeid. 

Eestis saab AtomFeed allalaadimisteenust kasutada Eesti geoportaalis. Eesti geoportaalis on 

võimalik AtomFeed teenuse kaudu alla laadida andmeid GML, SHP, MID/MIF formaatides. 

Maa-ameti geoportaalist on võimalik allalaadida järgmisi andmekihte: aadressid ja kohanimed 

(CSV formaadis), geoloogiline baaskaart (GDB, SHP ja TAB formaadis), haldusüksuste andmed 

(DGN, DXF,SHP, MAP formaadis), maavara (Esri shape formaadis), pinnase andmed (ESRI 

Shape, ESRI GDB, MapInfo TAB ja GeoTIFF formaadis). 
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4 Maa-ameti kaardirakendus XGIS ja Eesti geoportaal 
 

Maa-ameti geoportaali kaardirakendus on veebipõhine kaardirakendus, millel on 27 teemalise 

kaardirakenduse andmeid vanemas XGISis ja 7 teemalise kaardirakenduse andmeid uuemas 

XGISis. Kui võrrelda Eesti geoportaali kaardirakendusega, siis seal on 15 andmed. Eesti 

geoportaalis asuvatest andmetest suurem osa on pärit Maa-ametist. Maa-ameti geoportaali 

kaardirakenduses on võimalik vaadata kaardikihte, teha info- ja metainfopäringuid, vaadata 

kihtide legendi. Eesti geoportaali kaardirakenduse kaudu ruumiandmeid vaadata nii INSPIRE 

teenuste lehel kui ka lehel Kaart. Erinevalt lehest Kaart, kus on võimalik vaadata INSPIRE 

teemadega seotud kaardikihte kaardirakenduse kaudu, on INSPIRE teenuste lehel kõigi 

INSPIRE teemaga seotud kaardikihtide kohta toodud 3 teenust (andmete vaatamine 

kaardirakenduse kaudu, WMS teenuse aadress ning andmete allalaadimise lingid (WFS ja 

AtomFeed) nende andmete kohta, mis on kõigile tasuta allalaaditavad). Maa-ameti geoportaalis 

Infot ja Metainfot on võimalik vaadata eraldi infopaneelis, Eesti geoportaalis aga info 

metaandmete kihtide kohta on välja toodud INSPIRE teenuse lehel. XGISi kaardirakenduses 

aluskaartideks on hübriidkaart, ortofoto, kaart, põhikaart ja reljeef. Kui võrrelda Eesti 

geoportaali kaardirakendusega, siis seal ainuke aluskaart on Kaart. 

4.1 Maa-ameti kaardirakendus XGIS 

 

Maa-ameti geoportaali kaardirakendusel XGIS on kaks versiooni. Lisaks aastast 2007 kasutusel 

olnud Flash versioonile valmis 2016 aaastal ka nutiseadmetes kasutatv uus versioon, mis 

põhineb HTML5 tehnoloogial. Maa-ameti kaardirakenduse uuel versioonil on kaks 

kasutajavaadet: täisversioon, mida saab vaadata arvutites ja mobiilne versioon, mida saab 

vaadata nutiseadmetes. Arvutis on võimalik vaadata nii täisversiooni kui ka ümber lülitada 

mobiilsele versioonile. Mobiilses versioonis saab vaadata kasutaja asukohta ning jälgida kasutaja 

liikumist (Kesküla, 2016). Uude kaardirakenduse versiooni ei ole veel kogu XGISi 

funktsionaalsus ega kõik kaardikihid viidud ning seetõttu töötavad mõnda aega paralleelselt 

mõlemad XGISi versioonid. 

XGISi vanemas Flash versioonis on võimalik vaadata 27 temaatilise kaardirakenduse andmeid 

(Aadressiandmete, ADS menetluse, Ajalooliste kaartide, Detailplaneeringute, Ehitusgeoloogia, 

Erametsakeskuse, Geodeetiliste punktide andmebaasi, Geoloogia, Kallete kaardi, Karuputke 

tõrjumise ja Loodushoiutööde, Kitsenduste kaardi, Kohanimeregistri, Kultuurimälestiste, 

Looduskaitse ja Natura 2000, Maainfo, Maanteeameti, Maaparandussüsteemide, Maardlate, 

Merekaartide, Mullakaartide, Nitraaditundlikke alade, Ohtlikee ettevõttete, Planeeringute, 

Pärandkultuuri, Rahvusparkide, Riigimaade müügi ja Üleujutusalade kaardirakendused) (Eesti 
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kaardi Flash versioon, 2017). XGISi uues versioonis on praegu ainult 7 temaatilise 

kaardirakenduse andmed (ADS menetluse, Halduspiiride, Kohapärimuse, Maa-ameti kaardi, 

Maheala kaardi, Riigimaa kasutuse ja Ristipuude kaardirakendused). Uuema XGISi Maa-ameti 

kaardirakendus, sisaldab samasid kaardikihte, mis vanema XGISi Maainfo kaardirakendus. 

Aluskaartidena saab nii XGISi uuemas kui ka vanemas versioonis kasutada hübriidkaarti, 

ortofotot, kaarti, põhikaarti ja reljeefi. Hübriidkaart põhineb kõige uuematel ortofotodel, millele 

on lisatud teed, hooned, katastripiirid, haldusüksuste piirid, voolu- ja seisuveekogud ning 

kohanimed Maa-ameti andmekogust. Ortofotode aluskaardikihil kuvatakse kõige uuemaid 

ortofoto kihte. Aluskaart „Kaart“ põhineb Eesti Topograafia Andmekogu (ETAK) andmetel. 

Mõõtkavas kuni 1:24 000 kuvatakse kõiki ETAKi nähtuste klasse (reljeef, maakasutus, 

tehnovõrgud, kohanimed). Mõõtkavavahemikus 1:24 000-1:120 000 kuvatakse aluskaardil 

"Kaart" ETAK andmebaasi generaliseeritud nähtusi ning mõõtkavavahemikus 1:120 000-1:420 

000 kuvatakse aluskaardil "Kaart" CORINE maakatte kaardikihte. Kui aluskaardiks valida 

Põhikaart, siis kuvatakse mõõtkavas kuni 1:10 000 kaardil Eesti põhikaarti. Väiksemas 

mõõtkavas näidatakse aluskaardil „Põhikaart“ sama, mis aluskaardil „Kaart“. Kui valida 

aluskaardiks „Reljeef“, siis on mõõtkavavahemikus kuni 1:24 000 lisaks aluskaardi „Kaart“ 

objektidele ka LiDARi kõrgusandmeetst genereeritud halltoonides poolläbipaistev 

reljeefivarjutuse kaart. Väiksemas mõõtkavas asenudvad aluskaardi „Kaart“ objektide 

hübriidkaardi objektidega (teed, hooned, katastripiirid, haldusüksuste piirid, voolu- ja 

seisuveekogud ning kohanimed) ning halltoonides poolläbipaistev reljeefivarjutuse kaart 

asendub värvilise reljeefivarjutuse kaardiga (Sild, 2016). 

4.1.1 XGISi Info ja metainfo paneelid 

 

Vanemas XGISi versioonis saab kaardikihtide kohta infot (minimaalne ja maksimaalne 

mõõtkava, milles kihti kuvatakse, infopäringu võimalikkus ja kihi nähtavus vaikimisi) vaadata 

kihihalduri sarnases Kaardikihtide infopaneelis. Kaardikihtide infopaneelis on eraldi paneelid 

raster- ja vektorandmete kohta. Iga kaardikihi kohta Kaardikihtide infopaneelil on võimalik 

vaadata, kas kiht on vaikimisi nähtav või tuleb käsisti sisselülitada (seda näeb veerust Algseis 

joonisel 12), kas kihilt on võimalik infopäringuid teha või mitte (veerg Infopäring joonisel 10) 

ning mõõtkava vahemikku, milles kaart on nähtav (min ja max mõõtkava joonisel 10) (X-GIS 

Maainfo teenus, 2012). 

XGISi uuemas versioonis sarnaneb Kaardikihtide infopaneeliga Kihtide info ja legendi aken. 

Kihtide info ja legendi aknas on võimalik valida, kas kuvatakse infot kihtide kohta (Joonis 13). 

Uue XGISi Kihtide info ja legendi aknas on võimalik näha sama infot, mis vanema XGISi 

Kaardikihtide infopaneeli aknas (Joonis 12), kuid lisaks on veel võimalik näha kaardikihi tüüpi, 
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milleks enamasti on WMS ning vaadata kaardikihtide legendi (HTML5 põhine Maainfo 

kaardirakendus, 2016). Uuema XGISi Kihtide info ja legendi akna kujundus on selgem ning info 

paremini jälgitav kui vanema XGISi Kaardikihtide infopaneeli aknas. 

Joonis 12. Eesti kaardi Flash versiooni kaardikihtide infopaneel (Eesti kaardi Flash versioon), 

2017) 

 

Joonisel 12 Kaardikihtide infopaneelil veerus Nimi on kirja pandud kaardikihi nimetus. Veerus 

Algseis näeb seda, kas kiht on vaikimisi nähtav, või tuleb käsitsi sisselülitada. Veerus Infopäring 

näeb seda, kas kihilt on võimalik infopäringuid teha või mitte. Min ja Max veerud näitavad 

mõõtkava vahemikku, milles kaart on nähtav (X-GIS Maainfo teenus, 2012). 
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Joonis 13. Eesti kaardi kihtide info ja legend (Eesti kaart, 2017) 

 

XGISi vanemas versioonis on kihtide kohta käivaid metaandmeid võimalik vaadata 

Kaardikihtide metaandmete aknast (Joonis 13), mis asub Kaardikihtide valiku ja legendi aknas. 

Kaardikihtide metaandmete aknas kuvatakse kaardikihtide kohta olulist teavet, nt kust andmed 

pärinevad või milliste põhimõtete alusel on nähtusi kaardistatud. Metainfot saab vaadata ainult 

nende kihtide kohta, mille kohta metainfo on sisse kantud. Paljude kaardikihtide kohta pole 

Kaardikihtide metaandmete aknas infot, kuid nt Geoloogia rakenduses on enamike kaardikihtide 

kohta metaandmed kirjeldatud. Ajaloo kaartide rakenduses on metaandmed toodud ainult Struve 

meridiaankaare punktide kohta. Iseloomulikuks metaandmete näiteks ajalooliste kaartide 

rakenduses on Struve meridiaankaare punktid, mis on toodud joonisel 14 (Eesti kaardi Flash 

versioon, 2017). 
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Joonis 14. Struve meridiaankaare punktid- iseloomulik näide Maa-ameti geoportaali ajalooliste 

kaartide rakenduses (Eesti kaardi Flash versioon, 2017) 

 

Uuemas XGISi versioonis on Kihtide metaandmete aknas samuti võimalik näha metaandmeid 

kaardikihtide kohta, kuid nt Maheala kaardirakenduses puuduvad kihtide metaandmed täielikult. 

Uuemas XGISis on Kihtide metaandmete juurde lisatud lingid asutusele (nt Eesti Keele Instituuti 

kohanimeandmebaas (KNAB), Rahvastikuregister), kust andmed pärinevad (Joonis 15) (Eesti 

kaart, 2017).  

Põhikaardi puhul on uuemas XGISis Kihtide metaandmete aknas lisatud link põhikaardi 

leppemärkide failile, vanemas XGISis on link põhikaardi leppemärkidele ja kasutusjuhendile. 

Lisaks on uuemas XGISis peaaegu kõigi rakenduste Kihtide metaandmete aknasse lisatud ka link 

kaardirakenduse kasutusjuhendile. Vanemas XGISis saab kaardil Metainfo nuppu klikates ja 

uuemas XGISis Infopäringu nupu abil võimalik vaadata antud kohaga seotud kaardikihtide 

metainfot. Asukohaga seotud metainfot on Metainfo nupu ja uuemas XGISis Infopäringu nupu 

abil võimalik vaadata alates mõõtkavast 1:300 000, enne seda nupp ei ole aktiivne (X-GIS 

Maainfo teenus, 2012). Metainfo annab järgmist infot: 1: 10 000 kaardilehe nr, 1:2 000 

kaardilehe nr, põhikaardistuse aasta, LIDAR andmed, ortofoto piksli suurus (cm) ja lennuaeg. 

Lisaks näidatakse mõlemas XGISi versioonis ka, milliseid vanemaid ortofotosid ja milliseid 

ajaloolisi topograafilisi kaarte antud asukoha kohta on võimalik XGISi ajalookaartide 
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kaardirakenduses vaadata. Uuemas XGISi versioonis näeb Infopäringu nupu metainfo valiku alt 

ka klikitud koha koordinaate (nii ristkoordinaate XY kujul, kui ka geograafilisi koordinaate 

kümnendkraadides ja kraad-minut-sekund kujul ja kõrgust (m)) (Eesti kaart, 2017). 

 

 

Joonis 15. Väljavõte Maa-ameti geoportaali ADS menetluse kihtide metaandmete aknast (Eesti 

kaart, 2017) 

 

XGIS vanemas kaardirakenduses metainfot ei ole järgmistes rakendustes: ehitusgeoloogia, 

geoloogia, kallete kaart, ohtlikud ettevõtted ning planeeringud. Merekaardil on küll metainfo 

nupp, kuid kaardikihi metaandmeid rakendus ei näita. Uuemas XGIS versioonis metainfo 

puudub maheala kaardil (Eesti kaardi Flash versioon, 2017). 

Infopäringu nupuga objektil klikkides on võimalik vaadata nii uuemas kui ka vanemas XGISi 

versioonis objekti atribuute (nt EHAK kood, nimi, omavalitsus, maakond). Kaardikihtide 

infopnaeeli aknas (uuemas XGISis Kihtide info ja legendi aknas) on näha, millistel kihtidel on 

infopäring võimalik. Maa-ameti kaardirakenduses on võimalik sooritada näiteks asustusüksuse, 

maantee (nt tugimaantee), veekogude (nt vooluveekogu, seisuveekogu) infopäringut. ADS 

menetluses on võimalik sooritada näiteks katastriüksuse kuju, haldusüksuse info infopäringut. 

Maheala kaardil aga mahepõllundusmaa ja mahesaaduste korjeala infopäringut. Riigimaa 

kasutuses on registreeritud katasriüksuste infopäring. Ristpuude kaardirakenduses on võimalik 

sooritada asustusüksuse infopäringut. XGIS vanemas versioonis infopäring on võimalik kõikides 

kaardirakendustes ja kihtides (Eesti kaardi Flash versioon, 2017). 
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XGIS uuem versioon võimaldab kaardirakenduste (ADS menetlus, Halduspiiride 

kaardirakendus, kohapärimus, Maa-ameti kaart, Maheala kaart, Riigimaa kasutus, Ristpuude 

kaardirakendus) andmeid vaadata ka nutiseadmetes. Maa-ameti mobiilset XGISi versiooni 

katsetati IOS operatsioonisüsteemiga nutitelefonis. Selleks, et avada XGIS kaardirakendust 

telefonis, peavad olema sisse lülitatud kas 3G/4G internet või WiFi ja GPS. Mobiilses XGISi 

versioonis on võimalik kasutada samu kaardirakendusi, mis arvutis uuemas XGISi versioonis. 

Uuemas XGISis saab ka arvutis lülituda mobiilse versiooni vaatele ning vaadata arvutis 

kaardirakendusi nagu nutiseadmeski. Mobiilses versioonis on kihtide nimed ja menüüd toodud 

suuremas kirjas, et nutiseadmetes oleks lihtsam kihte vahetada ja menüüsid kasutada. Ka XGISi 

mobiilses versioonis on võimalik vaadata kaardikihtide kohta käivat metainfot. Metainfot on 

võimalik saada infopäringu all. Klikates objekti peale, ilmub info (nt vooluveekogu kohta). 

Mobiilse versiooni eripäraks on kasutaja asukoha tuvastus ja kasutaja asukoha jälgimine. 

Asukoha tuvastamiseks tuleb internetilehitsejas luba anda ja GPS sisselülitada. Kui aga lülitada 

sisse kasutaja asukoha jälgimine, siis kasutaja asukohta tähistava punkti asemel ilmub nool, mis 

liigub koos inimesega. Liikudes koos nutiseadmega, näitab nool liikumise suunda. ADS 

menetluse kaardirakenduses on võimalik vaadata ka tänavavaadet Google Street View teenuse 

abil. 

4.2 EESTI GEOPORTAAL 

 

Eesti geoportaal teeb kättesaadavaks INSPIRE direktiiviga seotud ruumiandmed (Eesti 

geoportaalist, 2017). Eesti geoportaali juhib ja arendab Maa-amet. Lisaks Maa-ametile on Eesti 

geoportaali andmed ka Maanteeametist (Transpordivõrgud, Atmosfääriingimused, 

mereoloogilis-geograafilised tunnusjooned), Statistikaametist (Elanikkonna jaotumine, 

Statistilised üksused), Veeteede Ametist (Transpordivõrgud, Kõrgused Merepiirkonnad), 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) (Põllumajandus- ja 

vesisiljelusrajatised), Keskkonnaagentuurist (Kaitsealused kohad, Geoloogia, 

Atmosfääritingimused, mereoloogilis-geograafilised tunnusjooned, Keskkonnaseirerajatised, 

Elupaigad ja biotoobid, Liikide jaotumine), Tallinna Linnaplaneerimise Ametist 

(Teabehaldajad). Eesti geoportaali kodulehekülje aadress on http://inspire.maaamet.ee. 

Eesti geoportaalis asuvatest andmetest suurem osa on pärit Maa-ametist, seega Maa-amet on 

teinud järgmised andmed INSPIRE andmemudelile vastavaks (Geoloogia, Haldusüksused, 

Katastiüksused, Kohanimed, Ortofotod ja Pinnas). Maa-ameti toodetavaid ETAK andmeid 

kasutatakse järgenevate Eesti geoportaali teemadele puhul Ehitised, Kõrgused, Maakate ja 

osaliselt Hüdrograafia ning Transpordivõrkude andmete puhul. Lisaks on Eesti geoportaalis 

ruumiandmeid Keskkonnaregistrist (Hüdrograafia andmed), Kultuurimälestiste riiklikust 

http://inspire.maaamet.ee/
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registrist (Kaitsealused kohad), Aadressiandmete infosüsteemist (Aadressiandmed), 

Keskkonnaregistri maardlate nimistust (Maavarad). 

Eesti geoportaalis saab kaardirakenduse kaudu ruumiandmeid vaadata nii INSPIRE teenuste 

lehel kui ka lehel Kaart. Lehel Kaart on võimalik vaadata ruumiandmeid ainult kaardirakenduse 

abil ning erinevad ruumiandmete teemad on jaotatud kahte kausta (Teabehaldajad ja INSPIRE). 

Teabehaldaja kaustas on kaks kausta Geoportaal ja Maa-amet. Maa-ameti kaustas on Maa-ameti 

andmekihid, mida ei pea avalikuks tegema INSPIRE teemade all ehk teemad, mis ei ole seotud 

INSPIRE teemadega (Maa-ameti büroode asukohad, kõrgusmudelid ja metsanduslikud 

ortofotod). INSPIRE kaustast vahelehel kaart Eesti geoportaali kaardiserverist on 

kaardirakenduse aknas võimalik vaadata INSPIRE teemadega seotud kaardikihte. 

Kaardirakenduse aken on üsna väike, kuid kui lehel Kaart vajutada mõnel kihil parema hiire 

klahviga ja valida Open Link in New Window, siis avaneb terve ekraani suurune 

kaardirakenduse aken. Erinevalt lehest Kaart, kus on võimalik vaadata INSPIRE teemadega 

seotud kaardikihte kaardirakenduse kaudu, on INSPIRE teenuste lehel kõigi INSPIRE teemaga 

seotud kaardikihtide kohta toodud 3 teenust (andmete vaatamine kaardirakenduse kaudu, WMS 

teenuse aadress ning andmete allalaadimise lingid (WFS ja AtomFeed) nende andmete kohta, 

mis on kõigile tasuta allalaaditavad).  Lehel INSPIRE teenused on võimalik vaadata INSPIRE 

teemadega seotud kaardikihte (samad kihid, mis lehel Kaart). INSPIRE teenuste lehel on 

sarnaselt lehele Kaart võimalik vaadata INSPIRE teemadega seotud kaardikihte 

kaardirakenduses, kuid erinevalt lehest Kaart on INSPIRE teenuste lehel toodud ära ka 

metaandmed kihtide kohta ning lisatud on ka WMS teenuse aadress, mille abil saab kihte mõnes 

GIS programmis WMS teenuse kaudu vaadata. Avalike ruumiandmete puhul on INSPIRE 

teenuste lehel lisatud ka võimalus andmeid allalaadimisteenuste (WFS ja AtomFeed) abil 

allalaadida. AtomFeed võimaldab alla laadida andmeid GML, SHP, MID/MIF formaatides.  

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata eraldi metainfot kaardikihtide kohta (kaardirakenduses 

vaadeldavad andmed ja allalaaditavad andmed) ja WMS teenuse kohta. Erinevad teenused 

(kaardirakendused, WMS) võivad sisaldada natuke erinevat infot ja seetõttu on ka metaandmed 

antud eraldi (Maa-amet, 2013). 

Eesti geoportaalis on võimalik INSPIRE andmemudelile vastavaks tehtud INSPIRE teemadega 

seotud ruumiandmeid (mis on kirjas INSPIRE direktiivi lisades) saab vaadata vaatamisteenuste 

(kaardirakenduse ja WMS teenuse) kaudu ning avalikke ruumiandmeid on võimalik 

allalaadimisteenuste (WFS ja AtomFeed) kaudu allalaadida. Tasuta alla laadida saab järgmisi 

teemasid: aadressid (aadressi kiht), geoloogia (puuraugud, geoloogilised murrangud, 

geoloogilised üksused, geomorfoloogilised nähtused), haldusüksused (merealad, haldusüksused), 

kaitsealused kohad (kultuurilised, arheoloogilised, keskkonna ja looduslikud kaitsealused 
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kohad), kohanimed (kohanimede kiht), maavarad, pinnas, transpordivõrkudest saab alla laadida 

ainult veetranspordivõrgu (sadama ala, veetee lõik ja faarvaatri ala). Sulgudes on toodud 

andmekihid, mida on võimalik kätte saada (INSPIRE teenused, 2017).  

Tasu eest allalaaditavad on ehitised, hüdrograafia, katastriüksused, kommunaalteenused 

(täpsustatakse), kõrgused, maakate, ortofotod, transpordivõrgud (INSPIRE teenused, 2017). 
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5 MATERJAL JA METOODIKA 
 

5.1 Andmed 

 

Käesolevas töös uuritud ruumiandmed pärinevad Maa-ameti geoportaalist ja Eesti geoportaalist. 

Andmeid uuriti 2017. aasta aprillist 2018. aasta jaanuarini. Andmed andmete kohta ehk erinevat 

tüüpi metaandmed saadi samuti Maa-ameti ja Eesti geoportaalidest.  

Käesolevas töös valiti uurimiseks 7 INSPIRE teema andmed: Aadressid (AD), Geoloogia (GE), 

Haldusüksused (AU), Kaitsealused kohad (PS), Kohanimed (GN), Maavarad (MR), Pinnas (SO). 

Need teemad valiti sellepärast, et nende teemade puhul on Eesti geoportaalis võimalik kasutada 

kõiki teenuseid – ruumiandmeid saab vaadata kaardirakenduse kaudu, kasutada WMS teenusena 

ja allalaadida.  

Aadressiandmed on pärit Eesti aadressiandmete infosüsteemist, haldajaks on Maa-amet. 

Geoloogia andmed on pärit Eesti geoloogiliselt baaskaardilt (1:50 000), haldajaks on Maa-amet. 

Haldusüksuste andmed on pärit Eesti maakatastrist (haldusüksused, haldusüksuste piirid) ja 

Veeteede ametist (mereala piirid, siseveed, territoriaalmeri, majandusvöönd, lähtejoone 

andmed), haldajaks on Maa-amet. Kaitsealuste kohtade andmed on pärit Kultuurmälestiste 

riiklikust registrist ja Keskkonnaregistrist, haldajaks on Maa-amet. Kohanimede andmed on pärit 

Riiklikust kohanimerigistrist. Maavarade andmed on pärit Keskkonnaregistri maardlate 

nimistust. Pinnase andmed on pärit Eesti mullastiku kaardilt, haldajaks on Maa-amet.  

Eesti geoportaali metaandmed, mida töös on kasutatud, pärinevad INSPIRE teenuste vahelehel 

iga teema juurde kuuluvast andmekogu metainfost ja WMS teenuse metainfost. Maa-ameti 

geoportaali andmete kohta käivad metaandmeid vaadati Maa-ameti geoportaalist. 

5.2 Metoodika 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on Eesti geoportaalis olevate INSPIRE teenuste ja nendega seotud 

ruumiandmete võrdlemine Maa-ameti geoportaali vastavate andmetega, et hinnata INSPIRE 

direktiivile vastavate ruumiandmete erinevust Maa-ameti poolt eesti kasutajatele pakutavatest 

ruumiandmetest. Seetõttu võrreldi omavahel järgmiste Eesti geoportaalis paiknevate INSPIRE 

teemadega seotud ruumiandmeid Aadressid (AD), Geoloogia (GE), Haldusüksused (AU), 

Kaitsealused kohad (PS), Kohanimed (GN), Maavarad (MR), Pinnas (SO) vastavate Maa-ameti 

geoportaalis asuvate ruumiandmetega. Omavahel võrreldi 3 tüüpi andmeid: kaardiserveri kaudu 

vaadeldavaid andmeid, WMS teenuse andmeid ja allalaaditavaid andmeid. 

Kaardiserveri kaudu vaadeldavate andmete võrdlemiseks uuriti kõigepealt valitud teema 

andmeid Eesti geoportaali vahelehel Kaart oleva kaardiserveri abil 
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(http://inspire.maaamet.ee/kaart). Eesti geoportaali kaardiserveris vaadati iga teema (nt 

Aadressid, Geoloogia jne) kohta, millised kaardikihid antud teema juurde kuuluvad, kuidas on 

kaardikihid kujundatud (kas erinevat tüüpi objektid on üksteisest eristatavad) ja millise 

geomeetriatüübiga (punkt, joon, polügon) on andmed kujutatud. Andmete geomeetriat ei olnud 

alati võimalik kihi legendist üheselt välja lugeda. Mõnel kihil oli erineva geomeetriaga objekte 

(nt Kaitsealuste kohtade teema kihil Kultuurimälestis on nii pind- kui ka punktobjekte). Kuna 

erinevad kaardikihid ja mõnikord ka erinevat tüüpi objektid on nähtavad erinevas 

mõõtkavavahemikus (nt Haldusüksuste teema kihil Haldusüksuste piirid kuvatakse sõltuvalt 

mõõtkavast kas maakondade, valdade või asustusüksuste piire), siis uuriti, millises 

mõõtkavavahemikus erinevad kaardikihid või objektid nähtvad on. Selleks, et teada saada, 

millises mõõtakavavahemikus mingid kihid või objektid nähtavad on ning millise 

geomeetriatüübiga milliseid objekte kujutatakse, vaadeldi kaardikihte ükshaaval erinevas 

mõõtkavas ning erinevates asukohtades. Kuna Eesti geoportaali kaardirakenduse akent on 

võimalik suurendada ainult astmeliselt ning täpset mõõtkava ei ole võimalik määrata, siis ei saa 

ka täpselt määrata mõõtkava vahemikku, milles kihid on nähtavad. Eesti geoportaali 

kaardiserveris vaadeldavate andmeet puhul arvutati kihtide nähtavuse mõõtkavavahemik 

ligikaudselt joonmõõtkava alusel. Näiteks aadresside punktid muutuvad nähtavaks, kui 2 cm 

joonmõõtkava pikkuseks on 0,4 km, siis lähtudes sellest, 1 cm = 0,2 km = 200 m = 20000 cm, st 

mõõtavas 1:20000. Kõigi valitud INSPIRE teemadele vastavate kaardikihtide kohta kirjeldati 

järgnev info: andmete päritolu ja haldaja, andmete tüüp ja ruumiline lahutusvõime, andmete 

lühikirjeldus. Samaväärseid andmeid (nt kohanimed) võrreldi Eesti geoportaali ja Maa-ameti 

geoportaali kaardirakendustes, Eesti geoportaali ja Maa-ameti WMS teenustes ja mõlemast 

geoportaalist allalaaditavates andmetes (Tabelid 1-7). Andmete võrdlemisel võeti aluseks Eesti 

geoportaali andmed ning otsiti Maa-ameti geoportaalist sama sisuga andmeid. 

Kaardirakenduste andmete võrdlemiseks vaadati läbi Maa-ameti geoportaali kaardirakendused, 

et leida kaardikihid, mis vastaksid valitud INSPIRE teema (nt maavarad) kaardikihtide 

andmetele. Kuna Maa-ameti kaardirakendusel (XGIS) on kaks versiooni (uus Maainfo rakendus, 

mida on võimalik kasutada ka mobiilsetes seadmetes ja vana Flash versioon), siis vaadati üle 

mõlema kaardirakenduse versiooni ruumiandmed. XGISi vanemas versioonis on 27 temaatilist 

kaardirakendust, uuemas versioonis on hetkel 7 temaatilist kaardirakendust. Maa-ameti 

geoportaalis vaadati üle ka aluskaardid (hübriidikaart, ortofot, kaart, põhikaart ja reljeef), kuna 

mõne INSPIRE teema kaardikihid vastasid hoopis mõne aluskaardi andmetele. 

Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali WMS teenuste andmete võrdlemiseks vaadati 

kõigepealt üle Eesti geoportaali vastav teema (nt geoloogia) WMS teenuse kaardikihid ArcGISis. 

Seejärel vaadati üle Maa-ameti WMS teenused ning uuriti, kas mõnes neist on valitud Eesti 

http://inspire.maaamet.ee/kaart
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geoportaali WMS teenusega sarnased andmed (nt Eesti geoportaali geoloogia teemale vastavad 

andmed on Maa-ameti Geoloogia WMS teenuses). Nii Eesti geoportaali kui ka Maa-ameti WMS 

teenuste kaardikihitide kohta kirjeldati mõõtkavavahemik, milles antud kaardikiht 

kaardirakenduses nähtav on (mõõtkavavahemik, milles WMS teenuse kaardikihid on nähtavad, 

tuvastati kaardi mõõtkava muutes), vaadeldi, kas ja kuidas on erinevat tüüpi objektid üksteisest 

eristatavad (nt erineva kujunduse kaudu) ning milliste objektide kohta on võimalik vaadata 

atribuutinfot ja millist atribuutinfot näha saab. 

Eesti geoportaalis saab vabalt allalaaditavaid andmeid alla laadida nii WFS teenuse kui 

AtomFeed teenuse abil. Kuna AtomFeed teenuse abil on andmeid lihtsam alla laadida, siis 

kasutati peamiselt seda teenust. AtomFeed teenuse abil on võimalik Eesti geoportaalist enamikke 

andmeid allalaadida SHP, GML ja MID/MIF formaatides. Andmeid laaditi alla SHP formaadis. 

Andmete puhul vaadati, mis tüüpi geomeetriaga objektid on  ja millist infot on atribuutide tabelis 

nende objektide kohta. 

Maa-ameti geoportaali andmed laaditi alla kas Maa-ameti geoportaalist või kui seda võimalust ei 

olnud, siis laaditi andmed alla mujalt. Näiteks Aadressiandmed laaditi alla Aadressiandmete 

süsteemi infosüsteemi avaliku teenuse kaudu (CSV formaadis), Kohanimede (GN) andmed 

laaditi alla Riiklikust kohanimeregistrist (CSV formaadis) ning Kaitsealuste kohtade teema 

looduskaitseliste objektide kiht laaditi alla Keskkonnaregistri avalikust kaardirakenduses (CSV 

formaadis).  
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6 TULEMUSED JA ARUTELU 
 

6.1 Tulemused 

 
Järgnevalt on Eesti geoportaalis INSPIRE teenuste lehel olevate teemade kaupa kirjeldatud ja 

omavahel võrreldud Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali ruumiandmeid. Välja on valitud 

7 teemat: Aadressid (AD), Geoloogia (GE), Haldusüksused (AU), Kaitsealused kohad (PS), 

Kohanimed (GN), Maavarad (MR), Pinnas (SO). Valitud olid need ruumiandmed, mille kohta on 

Eesti geoportaali lehel INSPIRE teenused kõigile kättesaadavad järgmised teenused: 

vaatamisteenus (kaardirakendus ja WMS teenus) ja allalaadimisteenused (WFS ja AtomFeed). 

Admete puhul vaadati seda, kas andmed on avalikud ja kas on neid võimalik tasuta allalaadida. 

Andmeid andmete kohta vaadati järgmist: kust käesoleva teemaga seotud andmed on pärit ja kes 

neid andmeid haldab; andmetüüp (kas tegemist on punkt-, joonobjektide, polügonidega) ja 

ruumiline lahutusvõime (millises mõõtkavavahemikkus kaardikihte näeb); metaandmete 

lühikirjeldus. Eesti geoportaali kaardirakenduse ja Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse 

võrdlemisel vaadati teema nime ehk mis kaardirakendusega on tegemist (nt Eesti geoportaalis 

Aadressid (AD) – Maa-ameti geoportaalis Aadressiandmete kaardirakendus), WMS teenust 

(lisatud link, kust saab WMS teenust alla laadida) ja allalaaditavust. 

6.1.1 Aadressid (AD) 

 

Eesti geoportaalis esindatud aadressiandmed pärinevad Aadressiandmete infosüsteemist, mille 

haldajaks on Maa-amet (Tabel 1). Eesti aadressiandmete infosüsteem sisaldab andmeid 

(kohanimesid, aadresse, aadressipunktide koordinaate jmt) kõikide aadressiobjektide kohta 

(Tabel 1).  

 

Tabel 1. Eesti geoportaali teemaga Aadressid seotud teenuste andmetevõrdlus Maa-ameti 

geoportaali vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, 

haldaja 

Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: 

Eesti 

aadressiand

mete 

infosüsteem; 

Haldaja: 

Maa-amet 

Andmetüüp: punktandmed 

(aadressipunktid). 

Kaardistamise mõõtkava / 

ruumiline lahutusvõime: ADS 

kaardistamise mõõtkava 1:2000, 

ETAK hoonete aadresside 

kaardistamise mõõtkava 1:10 000 

Nähtavusvahemik INSPIRE 

kaardirakenduses ja WMS 

teenuses: kuni 1:25 000, Maa-

ameti geoportaali 

Eesti aadressiandmete infosüsteem sisaldab: 1) 

kõikide aadressiobjektide kohta: kohanimesid, 

koha-aadresse, liike, aadressipunktide koordinaate, 

aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaegu, 

aadressiandmete õigusliku aluse infot, 

aadressiobjektide oleku infot, koha-aadressi oleku 

infot, ruumiaadresse, ruumikujusid ja 

ruumikujudega seotud metaandmeid, algset ehk 

peamist koopiat normaliseeritud koha-aadressidest 

ning mitteametlikke aadressiandmeid; 2) kõikide 

EHAK-i objektide ja aadressikohtade kohta: 
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kaardirakenduses kuni 1:10 000 ja 

Maa-ameti WMS teenuses kuni 

1:10 000. 

kohanimesid, liike, ruumikujusid, aadressipunktide 

koordinaate ja ruumikujudega seotud metaandmeid 

(Eesti aadressiandmete süsteemi metaandmed). 

 

 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Aadressid (AD) INSPIRE (AD) - Eesti 

aadressid (WMS). 

Teenuse aadress: 

http://inspire.maaamet.e

e/arcgis/rest/services/pu

blic/ad/MapServer/exts/I

nspireView/service? 

Vabalt allalaaditavad maakondade kaupa GML, 

SHP, MID/MIF formaadis. AtomFeed teenuse 

kaudu saab andmeid allalaadida järgmise lingi 

kaudu: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/

arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceat

oma1.xml 

 

WFS teenuse kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/pu

blic/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownloa

d/service? 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Aadressiandmete 

kaardirakendus; 

ADS menetluse 

kaardirakendus 

Maa-ameti 

Aadressiandmete WMS 

teenus. Teenuse aadress:  

http://kaart.maaamet.ee/

wms/aadressid? 

CSV formaadis allalaaditavad tabelandmed 

geokodeeritavate aadressidega. CSV formaadis 

andmeid saab allalaadida aadressilt: 

http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads 

 

 

6.1.1.1 Aadressiandmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata aadressiandmeid Aadresside teema kaardirakenduses 

(Tabel 1). Eesti geoportaali Aadresside kaardirakenduses on võimalik vaadata ainult 

aadresspunktide asukohta (Joonis 16). Hoone kuju ja hoone täpset aadressi on heal juhul 

võimalik välja lugeda aluskaardi andmetest. Erinevat tüüpi aadressandmete punktid ei ole 

erinevate sümbolitega eristatud (Joonis 16). Aadressipunkte näeb Eesti geoportaali 

kaardirakenduses kuni mõõtkavani 1: 1:20 000 (Tabel 1).  

 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads
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Joonis 16. Eesti geoportaali Aadresside kaardirakendus. Kaardirakenduses on näha ainult 

aadressipunktide asukohti. Maakasutuse andmed pärinevad aluskaardilt Kaart (ETAK andmed) 

 

6.1.1.2 Aadressiandmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis näeb aadressandmeid kahes kaardirakenduses – Aadressiandmete 

kaardirakenduses ja ADS menetluse kaardirakenduses (Tabel 1). ADS menetluse 

kaardirakendust on võimalik vaadata nii vanemas kui ka uuemas XGISis. Nii Aadressiandmete 

kaardirakenduses kui ka ADS menetluse kaardirakenduses näeb lisaks aadressipunktidele ka 

hoonet ja hoone aadressi (Joonis 17).  



 47 

 

Joonis 17. ADS menetluse kaardirakendus uuemas XGISis. Joonisel on näha hooned, aadressid 

ja aadressipunkt 

6.1.1.3 Aadressiandmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) Aadressandmete WMS teenuse abil on võimalik näha ainult 

aadressipunkte (Joonis 18). Aadressipunktid on kujundatud ühetaoliselt hallide 

punktsümbolitega, erinevat tüüpi aadressipunkte ei ole erinevate sümbolitega eristatud. Joonisel 

18 olev info maakasutuse kohta pärineb Maa-ameti WMS teenuse Kaart kihilt ETAK. 

Aadressipunktide kohta atribuutinfot näha ei saa, kuna INSPIRE aadressiandmete WMS teenus 

ei võimalda ka infopäringuid. INSPIRE aadressiandmete WMS teenuse kaudu näeb 

aadressipunkte kuni mõõtkavavani 1:25 000. 
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Joonis 18. Eesti geoportaali ehk INSPIRE aadresside WMS teenus (vaadatud ArcGISis). 

Aluskaardina (maakasutusandmed) on kasutatud Maa-ameti WMS teenuse aluskaardi Kaart kihi 

ETAK maakasutust. Jooniselt on näha INSPIRE WMS teenuse kihi Aadressid andmeid 

(aadresspunkte), mis on tähistatud mustade nelinurksete punktsümbolitega 

6.1.1.4 Aadressiandmed Maa-ameti WMS teenuses 

 

Maa-ameti Aadressiandmete WMS (http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?) teenuse kaudu on 

võimalik näha nii aadressipunkte, hooneid kui ka hoonete aadresse (Joonis 19). Lisaks on 

võimalik vaadata ka tänavaid ja tänava nimesid, linnaosade ja asumite nimesid ja katastriüksuste 

aadresse (Joonis 19). Maa-ameti Aadressiandmete WMS teenuse kihid Aadressid, Hoone aadress 

ja Hoone (ADS) on nähtavad kuni mõõtkavani 1:10 000. Kihid ei ole infopäritavad. 

http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
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Joonis 19. Maa-ameti Aadressiandmete WMS teenus (vaadatud ArcGISis). Jooniselt on näha nii 

aadresspunktid kui ka aadressid ja hooned 

6.1.1.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) aadressiandmed 

 

INSPIRE aadressiandmetest saab allalaadida aadressipunkte SHP, MID/MIF, GML formaatides 

ning GML formaadis andmetel on atribuutide tabelis ka hoone täisaadress (Joonis 20).  
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Joonis 20. Eesti geoportaalist allalaaditud INSPIRE teema Aadressid GML formaadis andmed 

(vaadatud QGISis). Aluskaardina on WMS teenusena kuvatud Maa-ameti hübriidkaart. 

Aadressipunktide juurde on atribuutide tabelist kaardikirjadena lisatud hoone täisaadress 

6.1.1.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad aadressiandmed 

 

Maa-ameti geoportaalist on võimalik allalaadida CSV formaadis tabeleid geokodeeritavate 

aadressandmetega (Joonis 21), st tabelis on hoone täisaadress kujul, mille järgi on võimalik 

andmeid geokodeerida (luua aadressi alusel aadressipunktid). Kaardikihte aadressipunktidega 

Maa-ameti geoportaalist allalaadida ei saa.  
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Joonis 21. Näide Maa-ameti geoportaalist allalaaditavast aadressiandmetega CSV formaadis 

tabelist 

6.1.2 Geoloogia (GE) 

 

Eesti geoportaalis esitatud geoloogia andmed pärinevad Eesti geoloogiliselt baaskaardilt, mida 

haldab Maa-amet (Tabel 2). Eesti geoportaalis Geoloogia teema alt on kättesaadavad andmed 

puuraukude (päritolu: Eesti geolooglise baaskaardi faktilise materjali andmestik), geoloogiliste 

murrangute (päritolu: Eesti geoloogline baaskaart (1:50 000) ning Eesti Geoloogiakeskuse  

kristalse aluskorra ja  aluspõhja geoloogilise kaardi andmed (1:400 000), geoloogiliste üksuste 

(päritolu: Eesti geoloogilise baaskaardi (1:50 000) ning Eesti Geoloogiakeskuse kristalse 

aluskorra ja aluspõhja geoloogilise kaardi andmed (1:400 000)) ja geomorfoloogliste nähtuste 

kohta (päritolu: Eesti geoloogline baaskaart). Geomorfoloogilised nähtused ja geoloogilised 

üksused võivad olla nii punktid kui ka polügonid, puuraugud on punktobjektid, geoloogiline 

murrang on joonobjekt.  

 

Tabel 2. Eesti geoportaali teemaga Geoloogia seotud teenuste andmevõrdlus Maa-ameti 

geoportaali vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: Eesti 

geoloogiline baaskaart 

(1:50 000), Eesti 

geolooglise baaskaardi 

faktilise materjali 

andmestik, Eesti 

Geoloogiakeskuse 

kristalse aluskorra ja 

aluspõhja (1:400 000) 

geoloogilise kaardi 

Andmetüüp: punktid (puurauk, 

geomorfoloogiline nähtus, geoloogiline 

üksus), jooned (geoloogline murrang), 

polügonid (geomorfoloogiline nähtus, 

geoloogline üksus). 

Ruumiline lahutusvõime / kaardistamise 

mõõtkava: 1:50 000 (geoloogline murrang, 

geoloogilise üksuse andmed, puuraugud) ja 

1:400 000 (aluspõhja, aluskorra kaardid, 

geomorfoloogilised nähtused), 

Teema Geoloogia 

andmekihtide info baseerub 

Eesti geoloogilisel baaskaardil. 

Eesti geoloogia baaskaart 

annab infot maapõue ehitusest, 

maavarade ja põhjavee 

levikust, hulgast ning 

kvaliteedist ja geoloogilise 

keskkonna seisundist 

võimaldamaks selle 
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andmed 

Haldaja: Maa-amet 

 

Nähtavusvahemik kaardirakenduses ja WMS 

teenuses: alates 1:50 000 ja WMS teenuses 

alates 1:400 000 

ratsionaalsemat kasutamist 

(Eesti geoloogilise baaskaardi 

metaandmed). 

 

 Kaardirak

endus 

WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Geoloogia 

(GE) 

INSPIRE (GE) - 

Eesti geoloogia 

andmed (WMS). 

Teenuse aadress: 

http://inspire.maaa

met.ee/arcgis/rest/s

ervices/public/ge/M

apServer/exts/Inspi

reView/service? 

Geoloogia andmeid saab allalaadida GML, SHP, MID/MIF 

formaatides. WFS teenuse kaudu saab andmeid allalaadida 

aadressilt: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/Ma

pServer/exts/InspireFeatureDownload/service?. 

AtomFeed teenuse kaudu saab andmeid allalaadida 

aadressilt: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforin

spire/public/ge_MapServer/serviceatoma1.xml 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Geoloogia 

kaardirake

ndus 

Maardlate 

kaardirake

ndus 

Maa-ameti 

Geoloogia WMS 

teenus. Teenuse 

aadress: 

http://kaart.maaame

t.ee/wms/geoloogia

? 

Geoloogiline baaskaart on vabalt allalaaditav GDB, SHP ja 

TAB formaadis. Lisaks on võimalik Geoloogilise 

baaskaardi andmeid teemade kaupa allalaadida (aluspõhi ja 

aluspõhja reljeef (ESRI Shape), aluspõhja läbilõiked 

(PDF), pinnakate (ESRI Shape), pinnakatte paksus (ESRI 

Shape),geomorfoloogia teemakaardid (ESRI Shape), 

hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid (ESRI 

Shape), hüdrogeoloogilised läbilõiked (PDF), maavarade 

teemakaardid (ESRI Shape), gravimeetrilise ja 

aeromagneetilise anomaaliate teemakaardid (ESRI Shape)). 

Geoloogilisi andmeid saab allalaadida aadressilt: 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-

kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-

baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html 

 

6.1.2.1 Geoloogilised andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata geoloogilisi andmeid Geoloogia kaardirakenduses (Tabel 

2). Eesti geoportaali Geoloogia kaardirakenduses on võimalik vaadata geoloogilise murrangu, 

puuraukude, geoloogiliste üksuste ning geomorfoloogiliste nähtuste asukohti (Joonis 22). Kõik 

kaardikihid on kaardil tähistatud erinevate sümbolitega. Geoloogiline murrang on tähistatud 

rohelise joonega, kuid seda hetkel kaardil  (Joonis 22) ei ole näha. Geoloogilise murrangu kiht 

on nähtav kuni mõõtkavani 1:20 000. Puuraugud on roheliste punktsümbolitega tähistatud. 

Puuraukude kiht on nähtav kuni mõõtkavani 1:20 000. Kaardil (Joonis 22) on näha rohelised 

polügonid, mis on Geoloogiline üksus kaardikihil (nt Kambjast põhja pool asuvad Võrtsjärve 

alamkihistu jääjärvelised setted). Geolooglise üksuse kaardikiht katab kogu Eesti territooriumi ja 

on nähtav kuni mõõtkavani 1: 5 000 000. Geomorfoloogilised nähtused (nt Kambjast lõunapool 

asub Võrtsjärve alamkihistu glatsiofluviaalsed setted) kaardil on lillade polügoonidega 

tähistatud. (Joonis 22). Geomorfoloogilised nähtused esinevad Põhja-Eestis, Tartu linna 

ümbruses ja Võru linna ümbruses. Geomorfoloogiliste nähtuste kiht on nähtav Eesti geoportaali 

kaardirakenduses kuni mõõtkavani 1:5 000 000. 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/serviceatoma1.xml
http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
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Joonis 22. Eesti geoportaali Geoloogia kaardirakendus. Geoloogia andmed pärinevad 

baaskaardilt. Joonobjektiks on geoloogiline murrang, punktobjektideks on puurauk, 

geomorfoloogiline nähtus, geoloogiline üksus, polügonideks on geomorfoloogiline nähtus ja 

geoloogiline üksus 

6.1.2.2 Geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis näeb geoloogilisi andmeid Geoloogia kaardirakenduses ja Maardlate 

kaardirakenduses (Tabel 3). Maa-ameti geoportaali Geoloogia kaardirakenduses aga on võimalik 

vaadata 1:50 000 Geoloogilist baaskaarti ja 1:400 000 Eesti geoloogilisi kaarte (Joonia 23). 

Geomorfoloogilised punktnähtused on nähtavad kuni mõõtkavani 1:250 000, puuraugud on 

nähtavad kuni mõõtkavani 1:500 000. 
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Joonis 23. Geoloogia kaardirakendus vanemas XGISis. Jooniselt on võimalik näha puurauke, 

geomorfoloogilisi punktobjekte ja settetüüpe 

 

6.1.2.3 Geoloogilised andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuse kaudu on võimalik vaadata samasid kaardikihte, mis 

Eesti geoportaali Geoloogia kaardirakenduses (geoloogilised üksused, geomorfoloogilised 

nähtused, geoloogilised murrangud ning puuraugud). Ka kujundus on INSPIRE Geoloogia WMS 

teenuse kaardikihtidel sama, mis Eesti geoportaali Geoloogia kaardirakenduses (Joonis 24).  
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Joonis 24. Eesti geoportaali ehk INSPIRE geoloogia WMS teenus (vaadatud ArcGISis). 

Mõlemal joonisel on aluskaardina näha Maa-ameti Ajalooliste kaartide WMS teenusest pärinev 

Hübriidkaart. Vasakpoolsel joonisel on näha roheliste polügoonidena kujutatud INSPIRE 

Geoloogia WMS teenuse geoloogilised üksused. Parempoolsel joonisel on roheliste punktidega 

tähistatud INSPIRE Geoloogia WMS teenuse puuraugud 

 

6.1.2.4 Geoloogilised andmed Maa-ameti WMS teenuses 

 

Maa-ameti Geoloogia WMS teenuse (http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia?) kaudu on 

võimalik näha puurauke fakti kausta all, geomorfoloogilisi punktnähtusi, maardla piiri, 

maaainest ja perspektiivalasid (Joonis 25). Faktika on nähtav alates 1:400 000, 

gemorfoloogilised punktnähtused on nähtavad alates 1:150 000, maardla piir on nähtav alates 

1:250 000, on nähtav alates maaaines 1:250 000, pespektiivalad sõltuvalt ekraaniulatusest 

nähtavad umbes 1:5 000 000. 

http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
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Joonis 25. Maa-ameti Geoloogia WMS teenus (vaadatud ArcGISis). Jooniselt on nähtavad 

perspektiivaladm maardla piirid, geomorfoloogilised punktobjektid, ja puuraugud kaustas faktika 

 

6.1.2.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) geoloogilised andmed 

 

Eesti geoportaalis on võimalik geoloogia andmeid allalaadida WFS ja AtomFeed teenuste kaudu. 

AtomFeed teenuse kaudu on Eesti geoportaalist võimalik geoloogilisi andmeid alla laadida 

GML, SHP, MID/MIF formaadis. 

SHP formaadis allalaaditud geoloogia teema kaardikihte vaadati programmis ArcGIS. 

Punktobjektidena on puuraugud ja geoloogilised üksused, geoloogilised murrangud on kujutatud 

joonobjektidena, geomorfoloogilised üksused on kujutatud polügonidena (Joonis 26). Mitte 

ühelgi Eesti geoportaalist allalaaditud geoloogia teema kaardikihi atribuutide tabel ei sisalda 

olulist infot. Mõne puuraugu kohta on kirjas puuraugu kõrgus.  
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Joonis 26. Eesti geoportaalist allalaaditud INSPIRE teema andmed SHP formaadis, avatud 

ArcGIS programmis 

6.1.2.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad geoloogilised andmed 

 

Maa-ameti geoportaalist laaditi geoloogilised andmed alla SHP formaadis. Geoloogliste üksuste 

andetele vastavad Avamused, Geomorfoloogilistele nähtustele vastavad GM pinnavormid 

(Joonis 27). Puuraugud olid eraldi allalaaditud, kuid andmeid lahti ei saanud. Puuraukude kohta 

infot samuti ei olnud.. Pinnavormi atribuutide tabelist saab infot objekti kirjeldusest (nt et see on 

seljak või künnis mis koosneb moreenist). Avamuste atribuutide tabelist on info objekti 

stratigraafia (nt Võrtsjärve alamkihistu glatsiofluviaalsed setted), objekti stratigraafilise 

kirjelduse, objekti litoloogia (nt peenliiv) ja litoloogilise kirjelduse kohta. 
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Joonis 27. Geoloogilised andmed Maa-ameti geoportaalist. Allalaaditud SHP formaadis. 

Kollaste polügonidega on kujutatud pinnavorm, rohelisega avamus 

 

6.1.3 Haldusüksused (AU) 

 

Eesti geoportaali haldusüksuste andmed pärinevad maakatastrist ja Veeteede ametist ning 

haldusüksuste andmete haldajaks on Maa-amet (Tabel 3). Eesti geoportaalis olevate 

haldusüksuste (AU) kihtideks on haldusüksuse piirid (maakons, omavalitsus asustusüksus), 

haldusüksused (polügonidena), lähtejoon, mereala piir, siseveed, territoriaalmeri ja 

majandusvöönd. Haldusüksuse piirid ja haldusüksuse andmed on pärit Eesti maakatastrist.  
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Tabel 3. Eesti geoportaali teemaga Haldusüksused seotud teenuste andmevõrdlus Maa-ameti 

geoportaali vastavate teenuste andmetega  

 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: Eesti 

maakataster 

(haldusüksuse 

piirid, 

haldusüksuse 

andmed), 

Veeteede amet 

(mereala piir, 

seseveed, 

territoriaalmeri, 

majandusvöönd, 

lähtejoon) 

Haldaja: Maa-

amet 

Andmetüüp: jooned (haldusüksuse piirid, 

lähtejoon, mereala piir), polügonid 

(haldusüksused, siseveed, territoriaalmeri, 

majandusvöönd) 

Kaardistamise mõõtkava / ruumiline 

lahutusvõime: 1:10 000 

Nähtavusvahemik kaardirakenduses ja WMS 

teenuses: Eesti geoportaalis mõõtkavani 1:5 

000 000, Maa-ameti geoportaalis riigipiirid 

(alates 1:1000000), maakonnapiirid (alates 

1:500000), omavalitsusepiirid (kuni 1:240 000) 

ja asustusüksuste piirid (kuni 1:120 000). 

Eesti geoportaali Haldusüksuste WMS 

teenuses on omavalitsused (kuni 1:300 000) ja 

asustusüksused (1: 80 000). Maa-ameti WMS 

teenus omavalitsuse piire (1:50 000),  

haldusüksuse piire (mõõtkavades 1:50 000, 

1:120 000, 1:600 000), järvi (mõõtkavades 

1:420 000 ja 1:2 000 000), jõgesid (1:420 000), 

merd (1:420 000) 

Eesti haldus- ja asustusjaotuse 

andmed pärinevad maakatastrist. 

Andmekogu sisaldab maakondade, 

omavalitsuste, asustusüksuste piire 

ja nendega seotud nimesid. 

Maismaa osas on haldusüksuste 

piirjooneks rannajoon (Eesti 

topograafia andmekogust), riigipiir 

(Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 

vahelise riigipiiri taastamise leping 

ja Eesti Vabariigi ja Vene 

Föderatsiooni vaheline ajutine 

kontrolljoon). Haldusüksuse piirid 

ja haldusüksuse andmed on pärit 

Eesti maakatastrist. Mereala piiri, 

sisevete, territoriaalmere, 

majandusvööndi ja lähtejoone 

andmed on pärit Veeteede ametist 

(Eesti maakatastri haldus- ja 

asustusjaotuse metaandmed). 

 

 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Haldusüksused 

(AU) 

 

INSPIRE (AU) - Eesti haldus- ja 

asustusüksused ning merealapiirid 

(WMS). Teenuse aadress: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/res

t/services/public/bu/MapServer/exts

/InspireView/service? 

Haldusüksuste kihid on allalaaditavad 

GML, SHP, MID/MIF formaadis. 

WFS teenuse kaudu saab andmeid 

allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/s

ervices/public/au/MapServer/exts/Insp

ireFeatureDownload/service? 

AtomFeed teenuse kaudu saab 

andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/di

rectories/arcgisforinspire/public/au_M

apServer/serviceatoma1.xml 

 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Aadressiandme

te 

kaardirakendus 

(kiht ETAK 

kate (ADS)), 

Kohanimeregis

ter (kiht ETAK 

kate (ADS)) 

Maa-ameti Aluskaartide WMS 

teenus. Teenuse aadress: 

http://kaart.maaamet.ee/wms/alus? 

Maa-ameti Kaartide WMS teenus. 

Teenuse aadress: 

http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart? 

Maa-ameti Ajalooliste kaartide 

WMS teenus. Teenuse aadress: 

http://kaart.maaamet.ee/wms/ajaloo

line? 

Eraldi maakondade, omavalitsuste ja 

asustusüksuste andmed DGN, 

DXF,SHP, MAP formaadis aadressilt: 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/And

med-ja-kaardid/Haldus-ja-

asustusjaotus-p119.html 

 

 

 

 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/serviceatoma1.xml
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart
http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline
http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html
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6.1.3.1 Haldusüksuste andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata haldusüksuste andmeid Haldusüksuse (AU) 

kaardirakenduses (Tabel 3). Eesti geoportaali Haldusüksuse kaardirakenduses on võimalik 

vaadata haldusüksuse piire, haldusüksuseid, lähtejoont, mereala piiri, siseveed, territoriaalmerd 

ja majandusvööndi piiri (Joonis 28). Haldusüksuste kiht katab terve Eesti ala ühtlaselt kollase 

värviga polügoniga. Kõik kihid (haldusüksuste piirid, haldusüksused, lähtejoon, mereala piir, 

siseveed, territoriaalmeri, majandusvöönd) on nähtavad Eesti geoportaalis kuni mõõtkavani 1: 5 

000 000. Maakonnad on nähtavad kuni mõõtkavani 1:5000000, omavalitsused kuni 1:120000 ja  

asustusüksused kuni 1:20000. 

 

  

Joonis 28. Eesti geoportaali Haldusüksuste kaardirakendus. Joonisel on näha maakondade 

piirid,. siseveed, territoriaalmerd ja majandusvööndi. 

6.1.3.2 Haldusüksuste andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis näeb haldusüksuseid kolmes kaardirakenduses - Aadressiandmete 

kaardirakenduses kihil EHAK kate ja Kohanimeregistris kihil EHAK kate (Tabel 3). 

Aadressiandmete kaardirakenduses ja Kohanimeregistris on nähtavad riigipiirid (alates 

mõõtkavast 1:1000000), maakonnapiirid (alates 1:500000), omavalitsusepiirid (alates 1:240 000) 

ja asustusüksuste piirid (alates 1:120 000) (Joonis 29).  
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Joonis 29. Aadressiandmete kaardirakendus vanemas XGISis. Joonisel on tume roosa joonega 

on märgitud omavalitsuse piir, katkendliku roosa joonega aga asustusüksuste piirid. 

 

6.1.3.3 Haldusüksuste andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses on võimalik vaadata kihte järgmiste piiride kohta: 

majandusvööndi, mereala, territoriaalmere, sisevete, lähtejoone ning haldusüksuste (Joonis 30). 

Kuni mõõtkavani 1: 10 000 000 on nähtav terve Eesti kaart koos maakondade, majandusvööndi, 

mereala piiri, territoriaalmere, sisevetete ja lähtejoonega. Suumides kaarti, maakonnad kaovad 

ära ja on nähtavad omavalitsused (kuni 1:300 000) ja asustusüksused (kuni 1: 80 000). 
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Joonis 30. Eesti geoportaali ehk INSPIRE haldus- ja asustusüksuste WMS teenus (vaadatuna 

ArcGISis). Aluskaardiks on Maa-ameti aluskaart Kaart. Joonisel on  haldusüksuste piiride kiht 

tähistatud punase peenikese joonega. Mõõtkava muutudes on nähtavad erinevat tüüpi 

haldusüksuste piirid. Joonisel on veel kiht haldusüksused, kuid on see on ära võetud sellepärast, 

et oleksid nähtavad haldusüksuste piirid. Siis, kui on sisse lülitatud kiht Haldusüksused (Joonis 

26), siis kogu Eesti kaart on tehtud kollaseks ja haldusüksuste piirid ei ole nähtavad, sest asuvad 

Haldusüksused kihi all 

6.1.3.4 Haldusüksuste andmed Maa-ameti WMS teenuses 

 

Haldusüksuseid saab näha järgmistes Maa-ameti WMS teenustes: alus 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?), kaart (http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart?), ajalooline 

(http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?). Ajalooliste kaartide WMS teenuse puhul 

haludsüksuste kihid kuuluvad hübriidkaardi alla, mis sisaldab tänapäevaseid andmeid. Maa-

ameti WMS teenuses Alus ja WMS teenuses Kaart näeb omavalitsuse piire (1:50 000),  

haldusüksuse piire (mõõtkavades 1:50 000, 1:120 000, 1:600 000). Maa-ameti Ajalooliste 

kaartide WMS (http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline?) teenuse kaudu on nähtavad riigipiirid, 

omavalitsuste piirid ja maakonna piirid (Joonis 31).  

 

http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart
http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline
http://kaart.maaamet.ee/wms/ajalooline
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Joonis 31. Haldusüksuste piirid Maa-ameti WMS teenuses Alus (vaadatud ArcGISis)  

 

6.1.3.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) haldusüksuste andmed 

 

Haldus- ja asustusüksuste kihid on allalaaditavad GML, SHP, MID/MIF formaatides. 

Joonobjektidena on kujutatud administratiivpiirid, majandusvöönd ja merealapiir, polügonidena 

on kujutatud haldusüksused ja mereala (Joonis 32). Atribuutide tabelis ei ole enamiku kasutajate 

jaoks olulist infot. Ainuke oluline info on haldusüksuste kihi atribuutide tabelis ja selleks on 

maakondade nimed.  
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Joonis 32. Eesti geoportaali ehk INSPIRE haldus- ja asustusüksuste WMS teenus (vaadatud 

ArcGISis). Joonobjektideks on haldusüksuse piirid, mereala piir, lähtejoon. Polügonideks on 

haldusüksused ja mereala 

 

6.1.3.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad haldusüksuste andmed 

 

Maa-ameti geoportaali andmetest on andmed allalaaditavad maakondade, omavalitsuste ja 

asustusüksuste kaupa DGN, DXF,SHP, MAP formaadis. Maa-ameti geoportaalist laaditi andmed 

alla SHP formaadis ja avati ArcGIS programmis. Asustusüksuste atribuutide tabelist näeb 

asustusüksuste nimesid (nt Kristiine linnaosa) ja koode (0339), omavalitsuste ja maakondade 

nimesid ja koode, omavalitsuste atribuutide tabelist näeb omavalitsuste nimesid (nt Kambja vald) 

ja koode, maakondade nimesid ja koode, maakondade atribuutide tabelist näeb maakondade 

nimesid (nt Tartu maakond) ja koode (Joonis 33). 
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Joonis 33. Asustusüksuste, omavalitsuse ja maakonna kaart ArcGIS programmis. Atribuutide 

tabelist näeb asustusüksuste nimesid, asustusüksuse koodi, omavaltsuse nimesid ja koode, 

maakonna nimesid ja koode. Omavalitsused on joonisel kujutatud sinise joonega, maakonnad on 

kujutatud punase joonega, asustusüksused on kujutatud hele rohelise polügonina 

 

6.1.4 Kaitsealused kohad (PS) 

 

Eesti geoportaalis on kaitsealuste kohtade (ja) andmed pärit Kultuurimälestiste riiklikust 

registrist (kultuurmälestised) ja Keskkonnaregistrist (looduskaitse). 

 

Tabel 4. Eesti geoportaali teemaga Kaitsealused kohad seotud teenuste andmete võrdlus Maa-

ameti geoportaali vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: 

Kultuurmälestiste 

riiklik register, 

Keskkonnaregister 

Haldaja: Maa-

amet 

Andmetüüp: polügonid (looduskaitse, 

kultuurmälestised), punktid (looduskaitse, 

kultuurmälestised, arheoloogiamälesised). 

Kaardistamise mõõtkava / ruumiline lahutusvõime: 

1:2000; 1:10 000 

Nähtavusvahemik kaardirakenduses ja WMS 

teenuses: Eesti geoportaal kuni mõõtkavani 1:20 

000, Maa-ameti geoportaalis kultuurmälestiste 

punktobjektid kuni mõõtkavani 1: 200 000, 

kultuurmälestiste polügonid kuni mõõtkavani 1:50 

000. Looduskaitse objektid on nähtavad kuni 1:20 

000. 

Keskkonnaregistrist on pärit 

looduskaitse andmed, 

kultuurmälestiste riiklikust 

registrist aga 

kultuurmälestiste andmed.  
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 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Kaitsealused 

kohad (PS) 

 

INSPIRE (PS) - 

Eesti kaitsealused 

kohad (WMS): 

Teenuse aadress: 

http://inspire.maaa

met.ee/arcgis/rest/s

ervices/public/ps/M

apServer/exts/Inspi

reView/service? 

Kaitsealused kohad (kultuurilised, arheoloogilised, 

keskkonna, looduslikud kaitsealused kohad) on 

allalaaditavad GML, SHP, MID/MIF formaatides. 

AtomFeed teenuse kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisf

orinspire/public/ps_MapServer/serviceatoma1.xml 

WFS teenuste kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps

/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service? 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Kultuurimälesti

sed, 

Rahvusparkide 

mälumaastikud, 

Looduskaitse ja 

Natura 2000 

Maa-ameti 

Aluskaartide WMS 

teenus. Teenuse 

aadress: 

http://kaart.maaame

t.ee/wms/alus? 

 

Kaitstavad loodusobjektide andmeid saab allalaadida 

Keskkonnaregistri koduleheküljelt : 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=LO

&mount=view 

 

Kultuurimälestised Kultuurmälestiste riiklikust 

registrist. Andmeid saab allalaadida CSV formaadis 

aadressilt: 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monum

ent 

 

 

6.1.4.1 Kaitsealuste kohtade andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) 

kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis kaitsealuseid kohti on võimalik vaadata Kaitsealuste kohtade 

kaardirakenduses (Tabel 4). Eesti geoportaali Kaitsealuste kohtade kaardirakenduses on võimalik 

vaadata kultuurimälestiste ja looduskaitse objektide asukohta. Kultuurmälestised ja looduskaitse 

objektid on esitatud punktobjektidena ja polügonidena (Joonis 34). Kaitsealuste kohtade 

kaardirakenduses on andmed kaitstavate kultuuriliste, arheoloogiliste, keskkonna ja looduslike 

objektide kohta. Nii kultuurmälestiste kiht kui ka looduskaitse kiht on Eesti geoportaalis on 

nähtavad kuni mõõtkavani 1:20 000. 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ps_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ps_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=LO&mount=view
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?list=LO&mount=view
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument
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Joonis 34. Eesti geoportaali Kaitsealuste kohtade kaardirakendus. Aluskaardi andmed pärinevad 

aluskaardilt Kaart (ETAK andmed). Looduskaitse objektidest on joonisel näha Toomemäe park, 

Raadimõisa park ja kalmistu paljand (Puiestee tänaval). Kultuurmälestiste objektidest on joonisel 

Tartu Maarja kalmistu, Raadi mõisa park, Tartu Vana-Peetri kalmistu, Tartu Uus-Peetri 

kalmistu, Tartu Uus-Jaani kalmistu ja Tartu vanalinna muinsuskaitseala. 

 

6.1.4.2 Kaitsealuste kohtade andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakendustes 

 

Maa-ameti geoportaalis saab kultuurmälestiste andmeid näha Kultuurimälestiste 

kaardirakenduses, Rahvusparkide mälumaastike kaardirakenduses, Looduskaitse ja Natura 2000 

kaardirakenduses, uuemas XGISis kaitsealuste kohtade andmeid on näha Kohapärimuse 

kaardirakenduses. Kultuurimälestiste kaardirakenduses näeb muinsuskaitseobjektide teema all 

kultuurimälestiste ja muinsuskaitseala kihte (Joonis 35). Kultuurmälestiste kihil 

kultuurmälestised (punktobjektid) on nähtav kuni mõõtkavani 1: 200 000, kultuurmälestiste ala 

(polügonid) aga on nähtav kuni mõõtkavani 1:50 000. Kultuurmälestise kaardirakenduses 

kultuurmälestise kihil infopäringu abil näidatakse infot kultuurmälestise liiki (ehitismälestis, 
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ajaloomälestis), kultuurmälestise nime, registrinumbri ja asukoha kohta (maakond, omavalitsus 

ja aadress). Muinsuskaitseala kohta infopäringu tulemusena saab infot mälestise nime (nt Tartu 

vanalinna muinsuskaitseala), registrinumbri ja asukoha (maakond, omavalitsus, aadress) kohta. 

Muinsuskaitseala kiht on nähtav kuni mõõtkavani 1:10 000. 

Rahvusparkide mälumaastike kaardirakenduses on muinsuskaitseobjektide teema all samad kihid 

(kultuurimälestised, kultuurmälestiste ala, muinsuskaitseala), mis Kultuurimälestiste 

kaardirakenduses. Lisaks on Rahvusparkide mälumaastike kaardirakenduses Kaitstavate 

loodusobjektide teema all looduskaitse kihid (kaitseala, hoiuala) ning Natura 2000 ala teema all 

kihid linnuala ja loodusala. Natura 2000 linnu- ja loodusalad on enamasti ka kaitsealad või 

hoiualad välja arvatud mõned väikesed Natura linnu- ja loodusalad. Kultuurmälestistega seotud 

kihid on mõlemas kaardirakenduses (Rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus, Looduskaitse 

ja Natura 2000 kaardirakendus) kujundatud ühesuguselt ja nähtavad ka samades 

mõõtkavavahemikes. Kultuurmälestised on kujutatud Rahvusparkide mälumaastiku 

kaardirakenduses siniste ristidega (punktobjektid) ja nähtavad kuni mõõtkavani 1:200 000, 

kultuurmälestiste ala aga sinise ristkülikuga (polügonid) ja nähtav kuni mõõtkavani 100 000. 

Joonise 36 Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduses on kaitseala kujutatud polügonina, 

hoiuala on kujutatud polügonina ja üksikobjektid on kujutatud punktobjektidena. Kihid on 

nähtavad sõltuvalt arvutiekraani suurusest alates 1:500000.  
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Joonis 35. Kultuurimälestiste kaardirakendus vanemas XGISis. Kultuurimälestised on kujutatud 

sinisega, muinsuskaitseala objektid aga rohelisega. Muinsuskaitsealaks on joonisel Tartu 

vanalinna muinsuskaitseala Toomemäel. Kultuurmälestiste aladest on joonisel näha Tartu Maarja 

kalmistu, Raadi mõisa park, Tartu Vana-Peetri kalmistu, Tartu Uus-Peetri kalmistu, Tartu Uus-

Jaani kalmistu, Tartu Maarja kalmistu ja Raadimõisa park. Punktobjektidega (sinised ristid) on 

kujutatud kultuurimälestiste üksikobjekte, näiteks ehitismälestisi, (nt haiglahoone aadressil 

Staadioni 48, Tartu “Inglisild”, kliinikuhoone (hilisem kohtuhoone Toomemäel) jne) 

 
Joonis 36. Looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus vanemas XGISis. Joonisel on kujutatud 

Tartu ümbruses asuvad kaitstavad loodusobjektid polügonidena ja punktobjektidena. 

Polügonidena on kujutatud Toomemäe park, Ropka-Ihaste looduskaitseala, Tammeallee, 

Läänepärnaallee. Punktobejtidest on näiteks Alpi seedermänd, Mandzhuuria pähklipuu, 

Püramiiditamm 
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6.1.4.3 Kaitsealuste kohtade andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS 

teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) Eesti kaitsealuste kohtade WMS teenuses on kolm kihti: 

kultuurmälestised, looduskaitse ning arheoloogiamälestised. Kultuurmälestistest on näiteks Tartu 

Maarja kalmistu (polügon), Raadi mõisa park peahoone varemed (polügon), Tähtvere mõisa 

vana peahoone (punktobjekt). Looduskaitse objektidest on näiteks Raadi mõisa park (polügon), 

Külmakindel pirnipuu (punktobjekt). Arheoloogiamälestistest on asulakoht (Joonis 37). 

Kultuurmälestiste kiht, looduskaitse kiht ja arheoloogiamälestiste kiht on WMS teenuses 

nähtavad kuni mõõtkavani 1:25 000. Kihid (kultuurmälestiste kiht, looduskaitse kiht ja 

arheoloogiamälestiste kiht) on infopäritavad, kuid näidatakse ainult objekti ID väärtust. 

 
Joonis 37. Eesti geoportaali ehk INSPIRE kaitsealuste kohtade WMS teenus (vaadatud 

ArcGISis). Kaardile on lisatud ETAK aluskaart 

 

6.1.4.4 Kaitsealuste kohtade andmed Maa-ameti WMS teenuses 

 
Maa-ameti WMS teenuse Alus (http://kaart.maaamet.ee/wms/alus?) kaudu on võimalik näha 

teema Muud riiklikult olulised objektid (KPO) all kultuurmälestisi (punkt- ja pindobjektidena) ja 

teema Keskkonnakaitselised objektid (KPO) all keskkonnakaitselisi objekte (punkt-, joon- ja 

pindobjektidena) (Joonis 38). Maa-ameti Kaitsealuste kohtade WMS teenuse kihid on kujutatud 

punktide ja polügonidena ja on nähtavad kuni mõõtkavani 1:10 000, kultuurmälestised on 

kujutatud samuti punktide ja olügonidena ja on nähtavad kuni mõõtkavani 1:10 000. Muud 

riiklikud olulised objektid on kultuurmälestised, mis on tähistatud: muu punkt – punased 

http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
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kolmnurgad ja sinised ristid, muu pind – punase joonega tähistatud polügonid; 

keskkonnakaitselised objektid: KK punkt – rohelised kolmnurgad, KK pind – rohelised jooned. 

 

 

Joonis 38. Kultuurimälestised ja looduskaitse objektid Maa-ameti WMS teenuses Alus 

(vaadatud ArcGISis). Aluskaardiks on ETAK aluskaart. Kultuurmälestise polügonidest on 

joonisel näha näiteks Toomemäe park, Vana-Peetri kalmistu, punktobjektidest on näiteks Tartu 

Ülikooli raamatukogu, Tartu Õlletehase peakorpus. Keskkonnakaitselistest objektidest on 

polügonidena kujutatud näiteks Toomemäe park, Läänepärnaallee, punktobjektidest on 

hõbevaher, kollane hobukastan 

6.1.4.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) kaitsealuste kohtade 

andmed 

 

Kaitsealused kohad on allalaaditavad AtomFeed teenuse kaudu GML, SHP, MID/MIF formaadis 

ja WFS teenuste kaudu. SHP formaadis allalaaditud failid on kahel kihil. Ühel kihil on 

punktobjektid, teisel kihil aga polügonid. Atribuutide tabelis ei ole tavakasutaja jaoks olulist 

infot. punktobjektidena on kujutatud näiteks Tartu Haigrahoone (Staadioni tänaval), Tähtvere 

misa vana peahoone; polügonideda on kujutatud näiteks Tartu Vanausuliste kalmistu (Joonis 39).   
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Joonis 39. Eesti geoportaali ehk INSPIRE kaitsealuste kohtade WMS teenus (vaadatud 

ArcGISis)  
 

6.1.4.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad kaitsealuste kohtade andmed 

 
Maa-ameti geoportaalist kaitsealuste kohtade (kultuurimälestiste ega looduskaitse objektide) 

andmeid alla laadida ei saa. Looduskaitseliste objektide andmeid saavad kõik soovijad vabalt csv 

formaadis allalaadida Keskkonnaregistri avaliku teenuse lehelt. Joonisel 40 on välja toodud 

väljavõte kaitstavate loodusobjektide nimekirjast, mis oli võetud Keskkonnaregistri 

koduleheküljelt. Jooniselt 40 on näha, et tabelisse on kirja pandud registrikood, objekti nimetus, 

objekti asukoht, objekti tüüp, objekti maismaa pindala hektarites, objekti veeosa pindala 

hektarites ja pindala kokku hektarites. 

Kultuurimälestiste andmed asuvad Kultuurimälestiste riiklikus registris. Kultuurmälestiste 

andmeid saab allalaadida csv formaadis. Joonisel 41 on näha, et tabelisse on kirja pandud 

registreerimisnumber, objekti nimi, objekti tüüp (K-kinnismälestis, V-vallasmälestis), 

omavalitsus, aadress, vana registrerimisnumber ja objekti liik.  
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Joonis 40. Kaitstavate loodusobjektide nimekiri Keskkonnaregistri koduleheküljelt 

 

Joonis 41. Kultuurmälestise nimekiri Kultuurmälestiste riiklikust registrist 

6.1.5 Kohanimed (GN) 

 

Eesti geoportaalis asuvad kohanimede andmed pärinevad Kohanimeregistrist ning andmete 

haldjaks on Maa-amet. Iga kohanimi on seotud asukoha punktiga. Kohanimede kihil asuvad 

loodusnimed (soode, mägede, veekogude jne nimed), asustustusega seotud nimed (asulate, teede, 

tänavate jne nime) (näiteks Tuglase tänav, Suur Munamägi, Anne kanal). 

 

Tabel 5. Eesti geoportaali teemaga Kohanimed seotud teenuste andmete võrdlus Maa-ameti 

geoportaali vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline 

lahutusvõime 

Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: Riiklik 

kohanimeregister, 

Haldaja: Maa-

amet. 

 

Andmetüüp: 

punktid 

(kohanimed). 

Kaardistamise 

mõõtkava / 

ruumiline 

lahutusvõime: 

1:10 000 

Nähtavusvahemik 

kaardirakenduses 

ja WMS teenuses: 

kuni mõõtkavani 

1:25 000 

Kohanimed on pärit Kohanimeregistrist. INSPIRE teenuse 

Kohanimed (GN) on tegemist järgmiste kohanimedega: soo, 

neem, nina, nukk, ots, säär, maakitsus, tehisveejuhe (kanal, 

peakraav, kraav), jõgi, saarestik, saar, laid, kari, maa, rahu, 

soo (soostik, soo, raba, soo-osa), muu 

raudteetranspordiobjekt, jõgi, oja, küla, vald, alevik, 

vallasisene linn, järvistu, järv, laid, järvesopp, laugas, madal, 

kari, rahu, kuiv, mägi, oos, voor, rannavall, luide, laht, väin, 

liikluspind, sadam, lennuväli, meremärk (majakas, tuletorn, 

paak), tee, ringtee. Iga objekti tüüpi nime taga on olemas ka 

selle asukoha konkreetne nimi, nt Elda poolsaar, Loomalaid, 

Änglema raba, Mereäärse kraav jne (Eesti kohanimeregister). 

 

 

 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

Kohanimed (GN) 

 

INSPIRE (GN) - 

Eesti kohanimed 

Kohanimed on allalaadidavad GML, SHP, 

MID/MIF formaatides. AtomFeed teenuse 
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aal (WMS). Teenuse 

aadress: 

http://inspire.maaam

et.ee/arcgis/rest/servi

ces/public/gn/MapSe

rver/exts/InspireVie

w/service? 

 

kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/

arcgisforinspire/public/gn_MapServer/serviceat

oma1.xml 

WFS teenuse kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/pu

blic/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownloa

d/service? 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Kohanimeregistri 

kaardirakendus, 

Aadressiandmete 

kaardirakendus 

Maa-ameti aadressite 

WMS teenus. 

Teenuse aadress: 

http://kaart.maaamet.

ee/wms/aadressid? 

Sisselogituna Riiklikku kohanimeregistrisse 

CSV formaadis 

http://www.maaamet.ee/knr/Start.aspx?PageNa

me=Login&ap=27FD0AE0FC99C63E&ru=CA

6D1558B64331441CAC687BCC3B08C9E9227

3BCA584B04F 

 

6.1.5.1 Kohanimede andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaali Kohanimede kaardirakenduses (GN) on võimalik vaadata kohanimesid (nt 

tänava, linna veekogu jpt nimesid) (Tabel 5) (Joonis 42). Tänavate nimed on nähtavad Eesti 

geoportaali kaardirakenduses nähtavad kuni mõõtkavani 1:20 000. Kõik kohanimed on 

paigutatud horisontaalselt ja on kirjutatud peenema kirjaga. Kui vaadata kohanimesid väljaspool 

linna, siis seal kohanimede paigutus ja kujundus ei erine tänavate nimede paigutusest ja 

kujundusest. Loodusnimede järel on aga toodud täiendsõnu: jõgi, mägi, raba, järv, kraav jne. 

 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/gn_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/gn_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/gn_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
http://www.maaamet.ee/knr/Start.aspx?PageName=Login&ap=27FD0AE0FC99C63E&ru=CA6D1558B64331441CAC687BCC3B08C9E92273BCA584B04F
http://www.maaamet.ee/knr/Start.aspx?PageName=Login&ap=27FD0AE0FC99C63E&ru=CA6D1558B64331441CAC687BCC3B08C9E92273BCA584B04F
http://www.maaamet.ee/knr/Start.aspx?PageName=Login&ap=27FD0AE0FC99C63E&ru=CA6D1558B64331441CAC687BCC3B08C9E92273BCA584B04F
http://www.maaamet.ee/knr/Start.aspx?PageName=Login&ap=27FD0AE0FC99C63E&ru=CA6D1558B64331441CAC687BCC3B08C9E92273BCA584B04F
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Joonis 42. Eesti geoportaali Kohanimede kaardirakendus. Kohanimede Andmed pärinevad 

aluskaardilt Kaart. Joonisel on näha tänavate nimesid (Tähtvere tänav, Lai tänav), kuid lisaks 

tänavate nimedele on joonisel näha ka loodusnimed, nt Supilinna tiik, Tähtvere kraav, 

Toomemägi, sillad (Kaarsild, Võidusild). Osad nimed on toodud paksemas kirjas, osad kirjad 

aga on keeratud (aluskaardilt pärit nimed), kohanimede kihilt on horisontaalselt paigutatud 

peenemas kirjas kohanimed. 

 

6.1.5.2 Kohanimede andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis saab kohanimesid näha Kohanimeregistri kaardirakenduses (vanemas 

XGISis) ja Kohapärimuse kaardirakenduses (uuemas XGISis). Mõlemas kaardirakenduses on 

samad andmed ja samamoodi esitatud. Kohanimed on infopäritavad. Infopäringu tulemusena 

näidatakse nimeobjekti liiki (nt liikluspind) ja ametlikku nime (nt Lossi tänav (joonis 43).  

 

Joonis 43. Kohanimeregistri kaardirakendus vanemas XGISis. Lillaga on tähistatud ametlikud 

kohanimed. Aluskaardiks on Kaart (ETAK andmed). Aluskaardilt pärinevad mustad kirjad, lillad 

kirjad on kohanime kaardirakenduse kirjad. Joonisel 39 lisaks tänavate ja puiestee nimedele on 

nähtavad ka Anne kanal,Raadi järv, Ermipargi, Ujula põik 
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6.1.5.3 Kohanimede andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses on näha asustusüksustega seotud nimed, 

loodusnimed. INSPIRE WMS kaardirakenduses on nähtavad tänavate, linnade, külade, soode, 

järvede, parkide, sildade, vallamajade jne nimed. Kohanimed on kirjutatud ühe stiili ja kirjaga 

(Joonis 44). Kohanimede punktid asuvad nimest vasakul. Kohanimede kohta atribuutinfot näha 

ei saa. Kiht kohanimed on nähtav kuni mõõtkavani 1:24 000. 

 

 

Joonis 44. Eesti geoportaali ehk INSPIRE kohanimede WMS teenus (vaadatud ArcGISis). 

Aluskaardiks on kasutatud ETAK aluskaarti 

  

6.1.5.4 Kohanimede andmed Maa-ameti WMS teenuses 

 
Maa-ameti Aadresside WMS (http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid?) teenuse kaudu on 

võimalik näha nimeobjektide tunnuspunkte (Joonis 45). Maa-ameti Kohanimede WMS teenuse 

kiht nimeobjekti tunnuspunkt on nähtav kuni mõõtkavani 1:100 000. Kihid ei ole infopäritavad. 

http://kaart.maaamet.ee/wms/aadressid
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Joonis 45. Maa-ameti Aadressiandmete WMS teenus (vaadatud ArcGISis). Aluskaardina on 

kasutatud Maa-ameti WMS teenuse aluskaardi Kaart kihi ETAK maakasutus 

6.1.5.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) kohanimede andmed 

 

Eesti geoportaalist allalaaditavad kohanimed on GML, SHP, MID/MIF formaatides. Tegemist on 

punktobjektidega ja atribuutide tabeli on info kohanimede ning kohanime tüübi kohta: näiteks 

mägi, oos, voor jne. Lisaks sellele on ka ära toodud punkobjektide nimetused: näiteks Elda 

poolsaar, Loomalaid jne (Joonis 46). Atribuutide tabelist saab punktobjekti infot: näiteks saar, 

poolsaar, neem, maaüksus, krunt, talu jne. Lisaks sellele on ka ära toodud kohanime 

tunnuspunkt: näiteks Änglema raba, Mereäärse kraav jne.  
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Joonis 46. Eesti geoportaali ehk INSPIRE kohanimed (vaadatud ArcGIS programmis). Lillaga 

on kujutatud kohanimed. Lisaks tänavate ja teede nimedele joonisel 41 on nähtavad ka Tähtvere 

kraav, Supilinna tiik, Toomemägi, Raekoja plats 

6.1.5.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad kohanimede andmed 

 

Maa-ameti geoportaalis olevad kohanimede andmed on pärit Riikliku kohanimeregistrist ja 

kohanimede andmeid saab allalaadida Riiklikust kohanimeregistrist (Joonis 47). Kohanimede 

andmeid on võimalik eksportida Riiklikust kohanimeregistrist CSV formaadis, kuid autoril ei 

õnnestunud seda teha. 

Joonis 47. Väljavõte Riiklikust kohanimeregistrist. Riiklikus kohanimeregistris andmed on välja 

toodud sellise tabelina, nagu joonisel. Tabelist saab täis kohanime (nt Mere tee), nimeobjekti 
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liigi (nt liikluspind), nime staatust (ametlik põhinimi) ja asukohta (Harju maakond, Saku vald, 

Metsanurme küla) 

 

6.1.6 Maavarad (MR) 

 

Maavarade andmed on pärit Keskkonnaregistri maardlate nimistust. Eesti geoportaalis on välja 

toodud järgmised andmekihid: maavara ilming (polügonid) (nt liiva levialad Käärdil), mäeeraldis 

(polügonid) (nt Ulila turbatootmisala) ja maavara (punktobjektid) (nt järvelubja leiukoht).   

 

Tabel 6. Eesti geoportaali teemaga Maavara seotud teenuste andmete võrdlus Maa-ameti 

geoportaali vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: 

Keskkonnaregistri 

maardlate nimistu; 

Haldaja: Maa-

amet 

Andmetüüp: punktid (maavara ilming), polügonid 

(mäeeraldis, maavara ilming). 

Kaardistamise mõõtkava / ruumiline lahutusvõime: 

1:50 000 ja 1:400 000 Nähtavusvahemik 

kaardirakenduses ja WMS teenuses: Eesti geoportaalis 

sõltuvalt arvutiekraani suurusest umbes 1:5 000 000, 

Maa-ameti geoportaalis leiukohad ja levialad on 

nähtavad mõõtkavas kuni 1:2 000 000, mäeeraldis on 

nähtav kuni mõõtkavani 1:500 000. 

Eesti geoportaali WMS teenuses sõltuvat arvutiekraani 

suurusest umbes 1:5 000 000 

Maa-ameti WMS teenuses mäeeraldised on kuni 

mõõtkavani 1:300 000, levialad ja leiukohad on nähtavad 

sültused arvutiekraani suurusest umbes 1:3 000 000. 

Maavarad on pärit 

Keskkonnaregistri 

maardlate nimistust. 

Maardlate nimistu 

andmete haldajaks on 

Maa-amet (Eesti 

keskkonnaregistri 

maardlate nimistu 

metaandmed). 

 

 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Maavarad (MR) 

 

INSPIRE (GE) - 

Eesti geoloogia 

andmed (WMS). 

Teenuse aadress: 

http://inspire.maaam

et.ee/arcgis/rest/servi

ces/public/mr/MapSe

rver/exts/InspireVie

w/service? 

Andmed on allalaaditavad GML, SHP ja 

MID/MIF formaatides. AtomFeed teenuse 

kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/

arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceat

oma1.xml 

 

WFS teenuse kaudu saab andmeid allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/pu

blic/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownloa

d/service 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Maardlate 

kaardirakendus, 

Geoloogia 

kaardirakendus 

Maa-ameti 

Geoloogia WMS 

teenus. Teenuse 

aadress: 

http://kaart.maaamet.

ee/wms/geoloogia? 

Maavarade teemakaarti on võimalik allalaadida 

ESRI Shape formaadis aadressilt: 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-

kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-

baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html 

 

 

 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/mr/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/mr/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/mr/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/mr/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/mr/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ad_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ad/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service
http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html
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6.1.6.1 Maavarade andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata maavarade andmeid Maavarade kaardirakenduses (Tabel 

6). Eesti geoportaali Maavarade kaardirakenduses on võimalik vaadata maavarade ilmingute ja 

mäeeraldiste kihte. Maavara ilming on jaotatud kaheks: maavara ilming, mis on tähistatud 

punktina (nt ja maavara ilming, mis on tähistatud alana ehk polügonina. Mäeeraldised on 

tähistatud alana ehk polügonina. (Joonis 48). Kõik maavarade kihid on nähtavad Eesti 

geoportaalis kuni minimaalse võimaliku mõõtkavani (sõltuvalt arvutiekraani suurusest umbes 

kuni mõõtkavani 1:5 000 000). 

 

Joonis 48. Eesti geoportaali Maavarade kaardirakendus. Aluskaardiks on Kaart (ETAK 

anmded). Maavarade andmed pärinevad aluskaardilt Kaart. Kõrveküla juures on näha 

mäeeraldiste kihil Möllatsi turbatootmisala. Ulila lähedal on Ulila turbatootmisala. Maavara 

ilmingud asuvad Kambja (nt järvelubja leiukoht Rebasel ja Vana-Kuustes), Nõo (järvelubja 

leiukoht Tatral), Tõrvandi (järvelubja leiukoht Ülenurmel), Maramaa (liiva leiukoht Maramaal) 

ja Vorbuse (aluspõhja savi leiuikoht Vorbusel) lähedastel aladel 
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6.1.6.2 Maavarade andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis Maardlate kaardirakenduses on Maavarade teema all järgmised 

kaardikihid, mis vastavad Eesti geoportaali maavarade teema andmetele: Leiukohad, mille info 

vastab Eesti geoportaali Maavara ilmingu punktikihi infole, Levialad, mille andmed vastavad 

Eesti geoportaali Maavara ilmingu polügonide kihile (Ala) ja Mäeeraldis, mille andmed vastava 

Eesti geoportaali kihi Mäeeraldis (Ala) andmetele (Joonis 49). Geoloogia kaardirakenduses on 

samuti olemas Maavara teema, mille kihid on samad, mis Maa-ameti geoportaali Maardlate 

kaardirakenduses. Geoloogia kaardirakenduses maavarade leiukohad ja levialad on nähtavad 

kuni mõõtkavni 1:2 000 000, mäeeraldiste kiht on nähtav kuni mõõtkavani 1:500 000. 

Maavarade leiukohad ja levialad on nähtavad kuni mõõtkavani 1:2 000 000, mäeeraldiste kiht on 

nähtav kuni mõõtkavani 1:500 000. 

 

 
Joonis 49. Maardlate kaardirakendus vanemas XGISis. Aluskaardiks on Kaart (ETAK anmded). 

Joonisel oleva legendi abil on võimalik eristada erinevat tüüpi maavarade leiukohti ja 

levialasidning mäeeraldiste piire. Joonisel 45 on tegemist aluspõhja savi, järvelubi, liiva ja 

turvase leiukohtadega, järvelubi, liiva ja aluspõhja savi levialade ning mäeeraldiste piiridega. 

Näiteks Ulila kõrval on mäeeraldise piir, mille nimeks on Ulila turbatootmisala 

 

Joonisel 50 on välja toodud maavarade leiukohtade infopäringu tulemused. Infopäringu 

tulemusena saab teada leiukoha asukoha, leiukoha kirjelduse ja leiukoha kohta kirjutatud 
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märkusi. Joonisel 46 on atribuutinfo Ropka järvekriidi leiukoha kohta. Kirjeldatud on maavara 

omadusi, lasundi ulatust, lasundil paikneva kattekihi paksust ja maavara hinnangulise varu 

suurust. Joonisel 51 aga on väljavõte mäeeraldiste infopäringu tulemustest. Objektiks on Sangla 

kütteturba tootmisala mäeeraldise piir, mille registrikaardi numbriks on 195. Sangla kütteturba 

tootmisala pindala on 610,24 ha. Kaevandajaks on Peat Mill OÜ ja kaevandamisloa number on 

KMIN-071. 

 

 

Joonis 50. Väljavõte Leiukohad infopäringu tulemustest Maa-ameti geoportaalis (XGIS) 

 

 

Joonis 51. Väljavõte kihi Mäeeraldis infopäringu tulemustest  Maa-ameti geoportaalis (XGIS) 

 

6.1.6.3 Maavarade andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses on kasutuses maavara ilming punkti ja alana ning 

mäeeraldised. Maavara ilming (punkt) on tähistatud punase punktiga, lillaga on joonisel 

tähistatud Maavara ilming (Ala) ja helesinine on mäeeraldis (Ala) (Joonis 52). Maavara ilmingu 

punkti kohta on võimalik vaadata atribuutinfot pinnakatte setete kohta. Kihid on nähtavad igas 

mõõtkava vahemikus. 
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Joonis 52. Eesti geoportaal ehk INSPIRE maavarde WMS teenus (vaadatud ArcGISis). Maavara 

ilming (punkt) on tähistatud punase punktiga. Nagu joonisel näha, siis Tartu ümbruses on 3 

maavara ilmingupunkti ehk maavarade leiukohta (liiva leiukoht Roosi tänaval, pinnakatte savi 

leiukoht Tähtvere lähedal, turba leiukoht Tähtvere rabas), lisaks on maavara ilmingud veel 

Vorbuse, Tõõraste, Kolga ja Täsvere juures. Lillaga on joonisel tähistatud Maavara ilming (Ala), 

Helesinine on mäeeraldis (Ala) 

 

6.1.6.4 Maavarade andmed Maa-ameti WMS teenuses 

Maa-ameti Geoloogia WMS (http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia?) teenuse kaudu on 

võimalik näha levialasid (näiteks Korbatu ümbruses asub liiva leviala) , leiukohti (näiteks Reola 

kõrval asub liiva leiukoht) ja mäeeraldisi (Laukasoo turbatootmisala) (Joonis 53). Kehtivad 

mäeeraldised on nähtavad kuni mõõtkavani 1:300 000, levialad ja leiukohad on nähtavad 

sõltuvalt arvutiekraani suurusest kuni mõõtkavani 1:3 000 000. Kihid ei ole infopäritavad. 

http://kaart.maaamet.ee/wms/geoloogia
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Joonis 53. Maa-ameti Geoloogia WMS teenus (vaadatud ArcGISis). Aluskaardiks on Corine 

aluskaart 

6.1.6.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) maavarade andmed 

 

Maavarade andmeid on võimalik alla laadida Eesti geoportaalist AtomFeed allalaadimisteenuse 

abil GML, SHP ja MID/MIF formaadis. SHP formaadis maavarade andmed on kujutatud 

punktide ja polügoonidena (Joonis 54). Maavarailmingu (punkt ja polügoon) atribuutide tabelis 

on kirjas: Kvaternaari lamav pind ja Aluspõhjakivimi lasuv pind. Mäeeraldise atribuutide tabelis 

on kirjas alade pikkus ja pindala.  
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Joonis 54. Eesti geoportaali ehk INSPIRE maavarade andmed (vaadatud ArcGIS programmis). 

Andmed on allalaaditud SHP formaadis. Maavara ilming (punkt) on tähistatud punase punktiga 

(näiteks Vorbuse lähedal aluspõhja savi leiukoht), helesinisega on joonisel tähistatud Maavara 

ilming (Ala) (näiteks Kämara lähedal asub järvelubi leviala) ja lilla on mäeeraldis (Ala) (näiteks 

Möllatdi turbatootmisala) 

6.1.6.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad maavarade andmed 

 

Maa-ameti geoportaal võimaldab allalaadida Maavarade teemakaardi ESRI Shape formaadis. 

Maavara leiukohad on kujutatud punktobjektidena, maavarade levialad on kujutatud 

polügonidena (Joonis 55). Maavarade leiukoht atribuutide tabelis on info leiukohtade tüübi kohta 

(nt Maagaasi leiukoht, kruusa leiukoht), objekti infot inglise keeles, objektide kirjeldus (vastavus 

kvaliteedinõuetele, lasundi piiritlemine, kasuliku kihi omadused ja paksus) ja objekti nimi (nt 

Virumäe, Laane),. Maavarade leviala atribuutide tabelis on info maavara levila tüübi kohta (nt 

Liivalasundi leviala) ja objekti kirjeldus (nt objekti omadused, kasuliku kihi paksus, paiknemine 

pinnavormil). 
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Joonis 55. Maavarade andmed allalaaditud Maa-ameti geoportaalist ESRI Shape formaadis 

6.1.7 Pinnas (SO) 

 

Eesti geoportaali pinnase andmed on pärit Eesti mullastiku kaardilt, mille haldajaks on Maa-

amet. Pinnase kohta on Eesti geoportaali kaardirakenduses kättesaadavaks tehtud mullaüksuste 

kiht ja rasteriseeritud mullakaart, mille andmed pärinevad Eesti mullastiku kaardilt. 

 

Tabel 7. Eesti geoportaali teemaga Pinnas seotud teenuste andmevõrdlus Maa-ameti geoportaali 

vastavate teenuste andmetega 

Päritolu, haldaja Tüüp / Ruumiline lahutusvõime Andmete lühikirjeldus 

Päritolu: Eesti 

mullastiku kaart; 

Haldaja: Maa-

amet 

Andmetüüp: polügonid (mullaüksused). 

Kaardistamise mõõtkava / ruumiline 

lahutusvõime: 1:10 000 

Nähtavusvahemik kaardirakenduses ja 

WMS teenuses: 

Eesti geoportaalis mullaüksuste kiht 

mõõtkavas 1:20 000, rasteriseeritud 

mullakaardi kiht mõõtkavas 1:10 000; 

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses, 

mulla-ala, teemaline mullakaart 

mõõtkavas 1:20 000, rastermullakaarti 

mõõtkavas 1:10 000. 

WMS teenuses mullaüksuse polügonid 

mõõtkavas 1:25 000, mulla šiffer alates  

1:10 000 

Pinnase andmed on pärit Eesti 

mullastiku kaardilt. Mullakaart katab 

peaaegu kogu Eesti territooriumi, 

andmed puuduvad linnade, veealade ja 

mullastikuta laidude kohal. Kaardil on 

kujutatud mullakontuurid koos 

mullatüübi tähistega, mulla 

mehaaniline koosseis (lõimis), 

huumus- ja turbahorisontide tüsedus, 

kivisuse astmed. (Eesti maakatastri 

maa kvaliteedi ja hindamise kaart ehk 

mullastiku kaardi metaandmed). 
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 Kaardirakendus WMS Allalaaditavus 

Eesti 

geoport

aal 

Pinnas (SO) 

 

INSPIRE (SO) - 

Eesti mullastiku 

andmed (WMS). 

Teenuse aadress: 

http://inspire.maaam

et.ee/arcgis/rest/servi

ces/public/so/MapSer

ver/exts/InspireView/

service? 

Andmed on terve Eesti kohta vabalt 

allalaaditavad GML, SHP, MID/MIF formaadis. 

AtomFeed teenuse kaudu saab andmeid 

allalaadida: 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/

arcgisforinspire/public/so_MapServer/serviceat

oma1.xml 

Maa-

ameti 

geoport

aal 

Mullakaardi 

rakendus 

Maa-ameti 

Aluskaardi WMS 

teenus. Teenuse 

aadress: 

http://kaart.maaamet.

ee/wms/alus? 

Maa-ameti geoportaalis avaandmete all vabalt 

allalaaditavad kogu andmebaasi andmed ESRI 

Shape, ESRI GDB, MapInfo TAB ja GeoTIFF 

formaatises aadressilt: 

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-

kaardid/Mullastiku-kaart-p33.html 

 

6.1.7.1 Pinnase andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses 

 

Eesti geoportaalis on võimalik vaadata mulla andmeid Pinnase kaardirakenduses (Tabel 7). Eesti 

geoportaali Pinnase kaardirakenduses on võimalik vaadata mullaüksuste kihti ja rasteriseeritud 

mullakaardi kihti (Joonis 56). Mullaüksuste kiht on nähtav Eesti geoportaali kaardirakenduses 

kuni mõõtkavani 1:20 000. Mullaüksused on tähistatud hallide polügonidena ja mullaüksused 

katavad alasid, kus ei ole ehitisi, suuri teidega veekogusid. Mullaüksuste kihile on lisatud ka 

mulla tüüpi tähistav mullašiffer, mis on nähtav Eesti geoportaali kaardirakenduses kuni 

mõõtkavani 1:10 000. Rasteriseeritud mullakaart on nähtav kuni mõõtkavani 1:10 000 ja näitab 

mulla lõimise valemit, mullašifrit, mullaliike ja huumushorisondi tüsedust. 

 

Joonis 56. Eesti geoportaali Pinnase kaardirakendus. Pinnase andmed pärinevad aluskaardilt 

Kaart. On võimalik näha lõimise valemit, mullašifrit, mullaliike ja huumushorisondi tüsedust. 

Näiteks LPGg (gleistunud kahkjas leetmuld) huumushorisondi tüsedus on 22-28, lõimisevalem 

on v0 sl75-100/v0
1ls2 

 

 

http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/so/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/so/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/so/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/so/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/so/MapServer/exts/InspireView/service
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/so_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/so_MapServer/serviceatoma1.xml
http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/so_MapServer/serviceatoma1.xml
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://kaart.maaamet.ee/wms/alus
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Mullastiku-kaart-p33.html
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Mullastiku-kaart-p33.html
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6.1.7.2 Pinnase andmed Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses 

 

Maa-ameti geoportaalis näeb pinnase ehk mulla andmeid Mullakaardi kaardirakenduses (Tabel 

7). Mullakaardi kaardirakenduses on Mullakaardi teema all järgmised kihid, mis vastavad Eesti 

geoportaali pinnase teema andmetele: Teemaline mullakaart ja Mulla nimetus, mille andmed 

koos vastavad Eesti geoportaali mullaüksuste andmetele ja Mullakaardi raster, mille andmed 

vastavad rasteriseeritud mullakaardi andmetele (Joonis 57). Mullakaardi teema kihid mullakaardi 

kaardirakenduses on nähtavad kuni mõõtkavani 1:20 000. Mullakaardi rastrit on näha kuni 

mõõtkavani 1:10 000.  

 

Joonis 57. Mullakaardi kaardirakendus vanemas XGISIs. Aluskaardiks on Kaart (ETAK 

andmed). Värvidega on eristatud erinevad mullatüübid teemalise mullakaardi kihil (nt roosa 

värviga on tähistatud LPg ehk gleistunud kahkjas leetunud muld, kollasega Klg ehk gleistunud 

leetjas muld jne). Lisaks mulla šifritele kihil mullakaardi raster on lõimisevalemid ja 

huumushorisondi tüsedus 

 

6.1.7.3 Pinnase andmed Eesti geoportaali (INSPIRE) WMS teenuses 

 

Eesti geoportaali (INSPIRE) Eesti mullastiku andmete WMS teenuse kaudu on võimalik vaadata 

ainult mullaüksuse polügone, mis on kujutatud hallide aladena (nähtavad kuni mõõtkavani 1:25 
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000) ning kuni mõõtkavani 1:10 000 näeb ka mulla šifrit (Joonis 58). Mullaüksuste kohta 

atribuutinfot ei näidata.  

 

 
Joonis 58. Eesti geoportaali ehk INSPIRE mullastiku andmete WMS teenus (vaadatuna 

ArcGISis).Vaadatud on Kandiküla ümbruse mullastiku andmeid. Jooniselt on näha, et suurema 

osa moodustab LPg ehk gleistunud kahkjas leetunud muld  

 

6.1.7.4 Pinnase andmed Maa-ameti WMS teenuses 

 

Maa-ameti Aluskaartide WMS teenuses on olemas Mullakaardi teema, kus on kiht 

Rasteriseeritud mullakaart (Joonis 59). Maa-ameti aluskaartide WMS teenuse kihil kiht 

Rasteriseeritud mullakaart on võimalik näha mullaliike, lõimise valemit, huumushorisondi 

tüsedust ja mullašifrit (Joonis 59). Maa-ameti Aluskaartide WMS teenuse kihid Mullakaart ehk 

ülemkiht ja Rasteriseeritud mullakaart on nähtavad kuni mõõtkavani 1:10 000. 
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Joonis 59. Rasteriseeritud mullakaart Maa-ameti Aluskaartide WMS teenuses (vaadatud 

ArcGISis). Aluskaardiks on põhikaart. Joonisel on välja toodud mullatüübid, lõimise valemid, 

huumushorisondi tüsedused 

6.1.7.5 Eesti geoportaalist allalaaditavad (INSPIRE) pinnase andmed 

 

AtomFeed teenuse kaudu on Eesti geoportaalist võimalik pinnase andmeid allalaadida GML, 

SHP, MID/MIF formaadis. Pinnase andmed laaditi alla SHP formaadis ning mullaüksusi 

kajastavad polügoonid (Joonis 60). Atribuutide tabelist on võimalik saada infot mullatüübi 

kohta.  
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Joonis 60. Eesti geoportaali ehk INSPIRE pinnase andmed (vaadatud ArcGIS programmis). 

Andmed on allalaaditud SHP formaadis 

 

6.1.7.6 Maa-ameti geoportaalist allalaaditavad pinnase andmed 

 

Maa-amet võimaldab allalaadida pinnase ehk mulla andmed ESRI Shape, ESRI GDB, MapInfo 

TAB ja GeoTIFF formaadis. Andmed laaditi alla SHP formaadis ja andmed on kaardil kujutatud 

polügonidena. Atribuutide tabelist on võimalik saada infot mullatüübi kohta, boniteedi, lõimise 

valemi, huumushorisondi tüseduse, pindala suurusest (Joonis 61). 
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Joonis 61. Pinnase andmed allalaaditud Maa-ameti geoportaalist SHP formaadis 

 

6.2 Arutelu 

 
Eesti geoportaali (INSPIRE) kaardirakenduses võivad andmed olla ühel kihil esitatud nii 

punktide, joonte kui ka polügonidena. Ka legendist ei ole alati võimalik üheselt välja lugeda, mis 

tüüpi objektidega antud kihil tegemist on. Mõne teemade puhul on kerge eristada, et tegemist on 

ainult punktobjektiga (nt Kohanimed), kuid näiteks Kaitsealuste kohtade teema puhul võivad nii 

looduskaitse kui ka kultuurmälestised olla nii punktobjektid, kui ka polügonid. Eesti geoportaalis 

ei ole võimalik aru saada mis objektiga tegemist on, kuna Eesti geoportaali kaardirakenduses ei 

ole võimalik vaadata atribuutinfot ning samal kihil olevad objektid on kõik samasuguse 

kujundusega. Mõnikord on isegi erinevatel kihtidel olevad objektid samamoodi kujundatud (nt 

Kaitsealuste kohtade teema puhul loodusväärtused ja kultuuriväärtused). Selleks, et teada saada 

mis objektiga on tegemist, võib otsida Maa-ameti geoportaali kaardirakendusest üles vastava 

teemaga seotud kaardikihid ja uurida seal objektide kohta käivat atribuutinfot, kuid ka Eesti 

geoportaali andmed oleksid paremini kasutatavad, kui erinevat tüüpi objektid oleksid kaardil 

kujutatud erineva sümboolikaga ning objektide kohta oleks võimalik vaadata atribuutinfot.WMS 

teenuses ei saa muuta kihtide järjekorda, kuid mõnel juhul oleks seda tarvis teha, et näha ka 

alaumise kihi andmeid. Nt haldusüksuste teema puhul katavad Eesti geoportaali 

kaardirakenduses haldusüksuste polügoonid ära haldusüksuste piirid.  
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Kui võrrelda Maa-ameti geoportaali kaardirakendust Eesti geoportaali kaardirakendusega, siis 

esimeses on võimalik vaadata iga punkt, polügon ja joonobjekti kohta käivad infot, kasutatdes 

selleks infopäringu nuppu. Kõigi objekti kohta siiski atribuutinfot ei näidata, kuid Maa-ameti 

geoportaali kaardirakenduses on erinevat tüüpi objektid eristatavad erineva kujundusega. Maa-

ameti geoportaalis asuvate andmete nimetused on mõnede teema puhus teised. Näiteks 

Maavarade teema all Eesti geoportaali kihide nimedeks olid Maavara ilming (Ala), Mäeeraldis, 

Maavara ilming (punkt) – Maa-ameti geoportaalis kihtide nimed olid järgmised: Leviala, 

Mäeeraldis, Leiukoht. 

Eesti geoportaali WMS teenuse andmed on kujutatud punkti, joone ja polügonina. Atribuutide 

tabelit WMS teenuse puhul näha ei saa, kuid mõningate kihtide kohta on võimalik saada infot 

kasutades infonuppu (nt Kaitsealused kohad – saab infot objekti ID väärtuse kohta). INSPIRE 

WMS teenus on sarnane Eesti geoportaali kaardirakenduse omaga, saaga on lihtne aru saada 

milliste objektidega on tegemist (on aru saada näiteks millise kultuurmälestisega on tegu). 

Avatud WMS teenus ArcGIS programmis näitab ainult kihte (nt kohanimed), kuid aluskaarti ei 

ole. Selleks et aru saada mille kohanimed on eraanil, tuleb avada ka aluskaart. Näiteks 

aadressiandmete aluskaardiks on Maa-ameti WMS teeuse aluskaardi Kaart kihi EATK 

maakasutus. Maa-ameti geoportaalis on olemas avalikud WMS teenused. Kuid mõnedel 

kaardikihtidel võib olla mitu WMS teenust. Näiteks Haldusüksuse andmed asuvad Aluskaartide 

WMS teenuses, Kaartide WMS teenuses, Ajalooliste kaartide WMS teenuses. Raskusi tekitab 

see, et üles leida õige WMS teenus. Maa-ameti WMS teenus ei ole ArcGIS programmis 

infopäritav. Ja selleks, et saada teada mis objektiga on tegemist, tuleb see sama objekt üles otsida 

Maa-ameti geoportaali kaardirakendusest. 

Eesti geoportaalist andmete allalaadimine on lihtne ja kõikidela kättesaadav. Iga INSPIRE teema 

all on allalaadimiseks olemas link, mis laadib andmed alla kas SHP, MID/MIF või GML 

formaatides. Allalaaditud faile peab lahti pakkima ja seejärel avada GIS programmis. Maa-ameti 

geoportaalis aga kõiki andmeid allalaadida ei saa. Andmeid, mis on Maa-ameti geoportaalis 

olemas, peab üles otsima otsingusõna abil (nt geoloogia) ja siis ilmub otsingu tulemus 

(Geoloogiline baaskaart). Ja alles siis on võimalik leida andmeid, mida tahetakse allalaadida. Kui 

võrrelda Eesti geoportaaliga, siis Maa-ameti geoportaalis andmete ülesotsimine on keerulisem, 

kuid aga allalaadimine ei ole raske.  

Tihti inimesed ei taha otsida, võrrelda andmeid, vaid tahavad kohe saada tulemuse. Andmete 

otsime, võrdlemine, kokkusobitamine on aeganõtev ja pikk protsess. Esimese korraga ei saa aru 

mis andmetega tegemist on, tuleb otsida tähendusi, tihti ka kaardikihid ei ole ühesuguste 

nimedega, mis samuti raskendab protsessi. Vahest on ka nii, et tegemist on punktiga, millel 

puuduvad atrubuudi, siis ei pruugi need andmed olla kasutatavd.  
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KOKKUVÕTE 
 

Ruumiandmete kättesaadavus Eestis aastatega läheb ainult paremaks. Luuakse portaale, mille 

kaudu on võimalik ruumiandmeid kätte saada. Paljud ruumiandmed on avalikud (kõigile tasuta 

kättesaadavad) ning vastavalt vajadusele, oskustele ja võimalustele ning vajadustele saab 

avalikke ruumiandmeid kasutada erinevate teenuste kaudu: vaatamisteenused (kaardiserverid ja 

WMS teenus) ning allalaadimisteenused. Ning selleks, et andmeid õigesti kasutada, tuleb teada, 

kuidas andmeid on kogutud, töödeldud, kui tihti andmeid uuendatakse jne. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida, millised on erinevused Euroopa ruumiandmete taristu 

INSPIRE jaoks loodud ja Eesti geoportaali kaudu kättesaadavaks tehtus ruumiandmete ning 

Eestis Maa-ameti geoportaali kaudu kättesaadavate ruumiandmete vahel.  

Töö eesmärkide saavutamiseks võrreldi Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali andmeid 

teenuste (vaatamisteenused kaardirakenduses ja WMS teenuses ja allalaadimisteenused) kaupa. 

Selleks, et Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali andmeid paremini võrrelda, anti ülevaade 

ka Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali kaardirakenduste ülesehitusest ning kaardikihtide 

kohta metaandmete vaatamise võimalustest. 

Käesolevas töös võrreldi omavahel Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali kaardiserveri 

kaudu vaadeldavaid andmeid, WMS teenuse andmeid ja allalaaditavaid andmeid. Eesti 

geoportaali kaardiserveris vaadati iga teema (nt Aadressid, Geoloogia jne) kohta, millised 

kaardikihid antud teema juurde kuuluvad, kuidas on kaardikihid kujundatud (kas erinevat tüüpi 

objektid on üksteisest eristatavad) ja millise geomeetriatüübiga (punkt, joon, polügon) on 

andmed kujutatud. Kaardirakenduste andmete võrdlemiseks vaadati läbi Maa-ameti geoportaali 

kaardirakendused, et leida kaardikihid, mis vastaksid valitud INSPIRE teema (nt maavarad) 

kaardikihtide andmetele. Eesti geoportaali ja Maa-ameti geoportaali WMS teenuste andmete 

võrdlemiseks vaadati kõigepealt üle Eesti geoportaali vastav teema (nt geoloogia) WMS teenuse 

kaardikihid ArcGISis. Seejärel vaadati üle Maa-ameti WMS teenused ning uuriti, kas mõnes 

neist on valitud Eesti geoportaali WMS teenusega sarnased andmed (nt Eesti geoportaali 

geoloogia teemale vastavad andmed on Maa-ameti Geoloogia WMS teenuses). 

Eesti geoportaalis saab vabalt allalaaditavaid andmeid alla laadida nii WFS teenuse kui 

AtomFeed teenuse abil. Maa-ameti geoportaali andmed laaditi alla kas Maa-ameti geoportaalist 

või kui seda võimalust ei olnud, siis laaditi andmed alla mujalt. 

Töö tulemuste osas olid omavahel võrreldud 7 teemat. Iga teema kohta oli tehtud tabel 

lühikirjeldusega ning iga kaardiserveri vaadeldavate andmete, WMS teenuse andmete ja 

allalaaditava andmete järele lisatud ka joonis selleks, et oleks parem ettekujuts geoportaalist, 

vaatamisteenusest ja allalaadimisteenusest. Kõikide andmete ülesotsimine ei olnud nii lihte, kui 
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see alguses tundus. Näiteks Eesti geoportaali kaardirakenduses ei ole infopäringu nuppu, seega ei 

saa teada mis objektiga tegemist on. Selleks, et teada saa mis objekt see on, pidi lahti tegema 

Maa-ameti geoportaali, kust oli võimalik teada saada koha nime. Allalaaditavate andmete 

ülesleidmine Maa-ameti geoportaalist ei olnud ka lihtne, kuna seal ei olnud kõiki andmeid. 

Näiteks Kohanimede (GN) andmed laaditi alla Riiklikust kohanimeregistrist (CSV formaadis). 

Oluline on kui hästi on andmed tööks kasutatavad. Kui palju peab vaeva nägema, et saaks aru, 

milliste objektidega on tegemist? On tore, kui vektorkihte saab allalaadida, aga kui tegemist on 

lihtsalt punktide vmt, millel puuduvad atribuudid, siis ei pruugi need andmed olla kasutatavad. 
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THE COMPARISON OF INSPIRE SPATIAL DATA FROM ESTONIAN 

NATION GEOPORTAL TO THE ESTONIAN LAND BOARD GEOPORTAL 

SPATIAL DATA 

SUMMARY 
 

The aim of the Bachelor thesis is to find the differences between the spatial data created by the 

European spatial information infrastructure INSPIRE, available through the Estonian National 

Geoportal, and spatial data, available through the Estonian Land Board Geoportal. 

To achieve this thesis, were erected following tasks: 

1) To give an review of Estonian Nationl Geoportal and Estonian Land Board Geoportal 

map services and to compare INSPIRE services geospatial data with Estonian Nationl 

Geoportal and Estonian Land Board Geoportal; 

2) To compare INSPIRE service geopospatial data with Estonian Nationl Geoportal and 

Estonian Land Board Geoportal WMS services; 

3) To compare INSPIRE services downloade geospatial data from Estonian Nationl 

Geoportal and Estonian Land Board Geoportal. 

 

The spatial data related to the INSPIRE topics located in the Estonian National Geoportal was 

compared with the same data in the Estonian Land Board Geoportal. Three types of data was 

compared: data viewed through the card server, WMS service data and downloadable 

information. Fos comparison were chosen 7 topics: Addresses (AD),Geology (GE), 

Administrative units (AU), Protected sites (PS), Geographical names (GN), Mineral resources 

(MR), Soil (SO).   

In Estonian Land Board Geoportal XGIS map services are two XGIS versions: Web Map Server 

and Web Map Server (Flash). The Web Map Server is new XGIS map server, whisch is based on 

HTML5 mapserver. There are only 7 map applications. But in Web Map Server (Flash) are 27 

map applications. In the XGIS maps revice weas looked through Information button, Metadata 

buttons and Map Layer information. In Estonian National Geoportal map service were looked 

thorugh which kind of map layers are there, how the map layers are designed and which 

geometry is used for data design. 

The next step was to compare WMS data. At first WMS service was looked in Estonian National 

Geoportal. There WMS service is in every INSPIRE servide (e.g. Geology). Estonian National 

Geoportal WMS setvice was looked throug in ArcGIS. Then WMS service was looked through 

in Estonian Land Board Geoportal. In Estonian Land Board Geoportal WMS service is lokated 
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on page called Publik WMS-service. All WMS service URL-s were looked thorugh in ArcGIS. 

About WMS service map layers at the Estonian National Geoportal and the Estonian Land Board 

Geoportal, the scale range in which the layers are visible, how different types of objects are 

distinguishable from each other, and what attribute information is seen was analysed.  

From the Estonian National Geoportal data is downloadable through WFS and AtomFeed (SHP, 

GML, MID/MIF formats). All the available data at the Estonian Land Board Geoportal was 

downloaded through the Estonian Land Board Geoportal or from other sources (e.g. 

Geographical names were downloades from Place name register in CSV format). 

The main results are that not all downloadable files are available to download through Estonian 

Land Board Geoportal. Additionally data  comparing, matching is time-consuming and long 

process. At the first time is not possible to understand which data is used. It is important to for 

the data meanings. Often the card layers have do not have the same names, which also 

complicates the process. Sometimes ponts do no have attributes, then this data may not be useful. 
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