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1 Portaal 

Eesti geoportaali eesmärk: 

• Võimaldada tutvuda Eesti ruumiandmetega läbi metaandmete, neid otsida, vaadata, 
sirvida, valideerida ja XML kujul alla laadida. 

• Võimaldada ruumiandmeid sisestada ja teha need läbi geoportaali teistele 
kättesaadavaks selleks eelnevalt registreerudes ja geoportaali sisse logides.  

• Tutvustada INSPIRE direktiivi ja direktiivist tulenevaid ruumiandmete nõudeid  

• Pakkuda kasutajale interaktiivset ja ülevaatlikku kaardirakendust ruumiandmete 
vaatamiseks 

• Tutvuda Eesti teabehaldajatega ja nende poolt toodetavate andmetega 

2 Juhend 

2.1 Keelevahetus ja sisupuu 

Geoportaali ülaosas asuval ribal on keelevahetuse rippmenüü. Kasutajal on võimalus 
määrata sealt endale sobiv keel. 

 

 

Keelevahetuse rippmenüü kõrval asub sisupuu ikoon. Sellele vajutades kuvatakse kasutajale 
Eesti geoportaali sisukaart, kust on võimalik saada kiire ülevaade portaali sisust ning valida 
sealt sobiv teema. 

 

2.2 Registreerumine 

Eesti geoportaali registreerumiseks tuleb vajutada nuppu “Registreeru” lehekülje üleval 
parempoolses nurgas. 



  Eesti geoportaali kasutusjuhend
 
 
 

Maa-amet 2012  4 (10) 

 

 

Avanenud aknas tuleb  täita järgmised väljad: 

1. E-posti aadress 

2. Parool 

3. Korda parooli 

4. Isikukood 

5. Eesnimi 

6. Perenimi 

7. Telefoninumber 

8. Nõustuda kasutustingimustega 

 

Teabehaldajaks saamisel tuleb märkida märkeruut “Soovin saada teabehaldajaks”. 
Avanenud lisainfo tekstikasti sisestage teabehaldjaks saamise soovi põhjus (millist asutust 
esindate, milliseid ruumiandmeid haldate ja millised on teenused, mida soovite Eesti 
geoportaali kaudu kättesaadavaks teha). Nõustuge kasutustingimustega märkides 
märkeruudu “Nõustun kasutustingimustega”, olles need eelnevalt läbi lugenud. 

 

Peale nõustumist  vajutage nupule “Liitu”. 
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2.3 Sisselogimine 

 

 

Sisselogimiseks tuleb vajutada nuppu “Logi sisse” (pildil ümbritsetud punase ristkülikuga). 
 
Seejärel avaneb sisselogimise dialoogaken. 
 

  

 

Sisselogimiseks on 3 võimalust: 

• Sisenemine kasutajae-mail-i ja parooliga 

• Sisenemine mobiil-ID-ga  

• Sisenemine ID-kaardiga 

 

Sisselogimiseks vajutada nuppu                                                                                                                         
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2.4 Sisselogitud kasutaja kontomaht 

Kui olete Eesti geoportaali sisse loginud, siis kuvatakse portaali ülaosa ribal  teie kontomaht. 

 

Kui kasutajapole ühtegi operatsiooni sooritanud, on kontomaht 0. Vastavalt üleslaetud 
kihtidele hakkab kontomaht kasvama ja võib ulatuda 100 Mb-ni. 

2.5 Avaleht 

Sisenedes Eesti geoportaali avaneb kõigepealt Avaleht. Lisaks uudistele ja ülevaatele 
geoportaalist ning Eesti ruumiandmete infrastruktuurist selgitatakse esilehel lühidalt ära 
geoportaali menüüde sisu.  

  

Portaali parempoolses osas on otsing, mille abil saab leida Eesti geoportaali sisulehti. 
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Kaardi kasutusjuhend on kaardirakenduses ikooni (?) all eraldi välja toodud. 

2.6 Metaandmed 

Saki “Metaandmed” avalehel antakse lühiülevaade metaandmete sisust ja 
kasutusvõimalustest.  

 

  

 

2.7 Teenused 

Sakk „Teenused“ sisaldab hetkel INSPIRE I lisa vaatamisteenustele ja nende kirjeldustele. 
Tulevikus lisanduvad siia  ka II ja III lisade vaatamisteenuste ning allalaadimis-  ja 
transformeerimisteenuste kirjeldused. 

Alamlehele on kogutud juhised, milliste tarkvaradega ja kuidas teenuseid kasutada. 

2.8 INSPIRE 

Saki “INSPIRE” alt avaneb võimalus lugeda täpsemalt Euroopa Ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuurist, vaadata huvipakkuvaid uudiseid ning lugeda INSPIRE aruande ja 
monitooringu kohta. Lisaks on eraldi peatükina toodud INSPIRE üldine tutvustus ning 
erinevad õigusaktid. 
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2.9 Kaart 

Saki “Kaart” alt avaneb kaardirakendus. 

INSPIRE kaardirakenduse eesmärk on: 

• visualiseerida Eesti ruumiandmeid; 

• võimaldada kaardikihtide haldust teabevaldajale; 

• võimaldada sisseloginud kasutajal lisada oma kihte, luua ja jagada järjehoidjaid ning 
hallata isiklikku kontot; 

• edaspidi võimaldada kaardikihte ka alla laadida 
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2.10 Teabehaldajad 

Sakist “Teabehaldajad” on võimalus näha nimekirja Eesti ettevõtetest, kes haldavad väliseid 
andmekogusid. 

Teabehaldajate paremaks kuvamiseks on olemas ka filtreerimise võimalus. 

 

Filtreerimise tekstikasti sisestada soovitud teabehaldaja nimi või nimeosa ja vajutada nuppu 
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2.11 Maa-ameti geoportaal 

 Sakk “Maa-ameti geoportaal” avab Maa-ameti geoportaali ehk  X-GIS-i. 

 

Edukat Eesti geoportaali avastamist! 

 


