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Maa-ameti geoportaal uuenes!
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Funktsionaalsus Uuendused
• Universaalne otsingukast

• Kihtide kataloog

• Minu kaardirakendus

• Järjehoidja

• Minu kihid

• Parem nutiseadmete tugi

• Eksport

• Kaartide võrdlemine

• Kaardigruppide eelvaade

• Administreerimisliides

• Autentimine/autoriseerimine

• Kihtide puu

• Vahemaade mõõtmine

• Mitmekeelne kasutajaliides

• Eelhäälestatud kaardikomplektid

• Tagasiside

• Trükised

• Aluskaardid

• Redaktor

• …



Universaalne otsingukast
• Aadressid – ruumikuju kaardil esiletõstmine

• Kihtide kataloogi tutvustatud kihid -> lisa kiht kaardile

• Kaardikomplektis olevate kihtide sisu

• Otsingustringina eristatakse lisaks: katastriüksuse tunnus, 
koordinaatpaar (antud punktis olevad aadressid), EHR kood, ADS 
süsteemi ID (ADS_OID) – In-ADS Gazetteer

• Tulemused grupeeritakse, vaikimisi 5 vastust igas grupis, laiendatav kuni 
100 vastust.

• Otsingustringi saab salvestada järjehoidja koosseisu



Sisesta otsingustring

Vastused kuvatakse gruppidena

Vali sobiv vaste või päri juurde kuni 100 vastust

Või vali sobiv kaardikiht ja lisa kaardile



Otsingukasti kuvatakse valitud üksuse täisaadress

Aadressipunkt kuvatakse kaardile

Valitud kiht lisatakse kihtide loendisse …

… ja kaardile



Laiendatud universaalne otsingukast
Kolm valikut

• Otsing kihtide kataloogist

• Aadressiotsing, võimalus lisada filtreid 
aadressiobjekti liigi ja EHAK-i alusel 
ning raadiusega
In-ADS Gazetteer

• Detailotsingud, samad mis praegu on 
kättesaadavad otsingud paneeli kaudu



Universaalne otsingukast
• Näidispäring. Taustal In-ADS Gazetteer Päring teenuse poole:

https://inaadress.maaamet.ee/inaadress/gazetteer?
address=Mustam%C3%A4e%20tee
&results=100
&features=KATASTRIYKSUS%2CEHITISHOONE
&ehak=784
&y=6587178.64414431&x=539633.1211306013
&radius=86.30330092343502
&callback=callback_json21



https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?AADRESS=CU00448369&adshow=1&adfit=1

Parameetrid:

AADRESS(=) Aadress tekstina, KÜ tunnus, ADS_OID, EHR ID

ADSHOW(=1)Kas tulemus kuvatakse kaardile?

ADFIT(=1) Kas tulemus mahutatakse?

HIDE(=true) Kas otsingukast on suletud?

X-GIS 2.0 avamine URL-iga



X-GIS 2.0 avamine URL-iga
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?punkt=6588663.63,542228.98&moot=2000&tooltip=Vabaduse

%20väljak

Parameetrid:

PUNKT(=) Markeri asukoht, L-Est 97 koordinaatpaar (x,y)

MOOT(=) Mõõtkava, milles kaart avatakse.

TOOLTIP(=) Tooltipi juurde kuvatav tekst.

BBOX(=) VA x,y PÜ x,y L-Est 97 koordinaatpaarid.



Kaardirakenduse avamine üle URL-i: 
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?searchid=FUUKAT101x2&tunnus=4120
1:004:0110 

X-GIS 2.0 avamine URL-iga

Parameetrid:

SEARCHID(=) – Otsingu ID

PARAMEETER_1,
PARAMEETER_2 jne … –
otsingu parameetrid

Saab kombineerida teiste 
parameetritega (hide, 
adfit jne)



Kihtide kataloog
• Kõik kihid kättesaadavad ühest kohast

• Ligipääsetav läbi universaalse otsingu ja Minu kihid halduse

• Vastuses kihi nimi ja lühikirjeldus

• Otsing kasutab kihi nime, kirjeldust ja märksõnu

• Sobiva kihi saab lisada Minu kihid alla oma kaardi koosseisu



Autenditud kasutaja
• Kasutajaks saab igaüks registreerida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

• Autenditud kasutaja saab enda loodud järjehoidjaid hallata. 
Näiteks, kui soov on teha oma veebilehele manustatud kaart, siis 
autenditud kasutajana järjehoidja salvestades on võimalik hiljem selle 
sisu muuta ja üle kirjutada.

• Koostööpartneritel ligipääs Maa-ameti suunatud kaardirakendustele 
(virtuaalkontorid) (täiendavad kasutajaõigused lisab Maa-ameti 
administraator)



Minu kaardirakendus
1. Logi sisse

2. Lisa tühjale või eelhäälestatud komplektile lisakihid

• Kihtide kataloogist

• WMS/WMTS teenusest

• Ise joonistades (punkt, joon, ala)

3. Salvesta järjehoidjana

4. Jaga lingina või genereeri kood ja manusta veebilehele 
(DIV/iFrame )

5. Kui muuta soovid, siis ava järjehoidja, muuda ja salvesta



Järjehoidja
Järjehoidja abil saab fikseerida kaardiaknas kuvatava 
kaardirakenduse seisu ehk luua oma kaardirakenduse:

• kihtide ja gruppide olek

• kihtide läbipaistvus 

• kasutaja lisatud kihid

• kasutaja joonistatud kihid

• universaalsesse otsingukasti sisestatud tekst

• kaardi nähtavusulatus

• mõõtmise andmed

• kaardil märgitud asukoht (ka otsingu tulemusena kaardil esiletõstetud nähtus)

• valitud aluskaart



Järjehoidja
Järjehoidja põhjal manustatava koodi genereerimisel saab määrata 
lisaks järjehoidja määrangutele:

• Kas külgpaneeli kuvatakse

• Kas keelevahetust kuvatakse

• Kas kaardikomplektide vahetust kuvatakse

• … jne komponentide kaupa

• Kood kas iFrame või DIV kujul, manustatud kaart kodulehele



Järjehoidjate haldamine



Järjehoidjate jagamine

URLAddThis
iFrame Div



Veebilehele integreerimine



Minu kihid
• Otsi kihtide kataloogist

• Joonista oma kiht

• Kasutaja saab lisada punkti, joone või ala kihi

• Kihile saab anda kujunduse

• Kiht või kihid salvestatakse järjehoidja koosseisu ja neid 
saab koos järjehoidjaga jagada

• Lisa kiht WMS/WMTS teenusest – ka aluskaardiks!

• Grupeeri – mitmetasandilised grupid, märkeruut või 
raadionupp valikuga



Minu kihid



Nutiseadmete parem tugi
Kohanduv kujundus. 

• Kasutajaliides arvestab ekraani suurusega

• Kogu funktsionaalsus ei ole nutiseadmete toega

Positsioneerimine

• Oma asukoha positsioneerimine

• Oma liikumise jälgimine – aluskaarti nihutatakse 
kaasa. Kaart orienteeritud kas põhjasuunda või 
liikumissuunda.

• Põhjasuuna näitamine

• Oma asukoha koordinaatide kuvamine



Eksport
• Kaardil kuvatavaid andmeid on võimalik all 

laadida (kui tegemist on avaandmetega)

• Formaatide nimekiri täpsustub

• Eksporditakse kiht, mis on sisse lülitatud, on 
nähtavusulatuses ja millele on eksport 
seadistatud

• Juhul kui kiht pole nähtavusulatuses, saab alla 
laadida vaid ettevalmistatud ekspordifaili, mis 
sisaldab kogu kihi andmestikku

• Katastripiirid, Geodeetlised punktid



Kihtide ja kaartide võrdlemine
Kasutaja saab kaardikihte ja aluskaarte omavahel võrrelda

• Lisaks kihi läbipaistvuse muutmisele on võimalik valida ka kiht, mida 
mõne teise kaardiga võrrelda.







Kaardigruppide eelvaade
Aluskaartide aegridade kuvamine

• Saab kasutada näiteks ortofotode, rasteriseeritud põhikaartide ja 
muude ajalooliste kaartide mugavamaks kasutamiseks





Mitmekeelsuse tugi
Keskkond eesti- ja ingliskeelne



Ka muu funktsionaalsus on olemas
Tööriistariba

• Logi sisse

• Järjehoidjad

• Kaartide võrdlemine

• Puhasta kaart

• Tagasiside

• Kasutusjuhend

• Märgi asukoht

• Mõõda

• Trüki



Konifgureerimiskeskkond
Maa-amet saab ise

• uusi kaardikihte, otsinguid, infopäringuid, redigeeritavaid kihte jne 
süsteemi lisada;

• kaardikomplekte koostada;

• kasutajaid ja õigusi hallata;

• lisada tõlkeid;

• Visuaalne kasutajaliides



2019-2020 X-GIS 2.0 plaanid
• Vendor Lock-In vabanemine (eeldustööd koodi laadimiseks RIA Git-i) – käivitatud tööd:

• Oma autoriseerimiskeskkond (lahtiühendamine Maainfosüsteemi AAA keskkonnast)

• Java versiooni vahetus

• Suhtluse viimine API põhiseks

• Koodihalduse ületoomine KEMIT-i keskkonda.

• Kood KEMIT SVN-is, installeerub, testkeskkond püsti, kaarditeenus töötab

• Samm sammult LIVE keskkonna tõstmine KEMIT-isse

• Otsingusse huviobjektide (POI) tugi (Estonia teater, Kaubamaja, Inglise kolledž, jne).

• In-ADS saab huviobjektide otsingu toe veel selle aasta lõpus

• Kasutajaliidese ja kasutajamugavuse täiendused (2019-2020 I pool)

• Viimaste Flash ja HTML5 rakenduste üleviimine X-GIS 2.0 platvormile

• Parem (ava)andmete alla- ja üleslaadimise tugi (2020-2021)



Koostöö
• Suurem eesmärk: Haldusalal ühtne kaardi kasutajaliidese nägu – ideaal laiendad 

kogu riigile vähemalt andmete avalikustamise osas.

• Uutes haldusala GIS arendustes on kaardikomponendiks X-GIS 2.0

• Koostöö jätkamine, avaliku sektori andmete avalikustamine (koostöölepingud):  
Keskkonnaministeeriumi haldusala, Ravimiamet, Terviseamet, Politsei- ja 
Piirivalveamet, Statistikaamet jne

• Maa-amet kui ruumiandmeteenuste kaubamärk riigis, olemas andmete ja 
teenuste haldamise oskus ja teenuskeskkond (mida pakub KEMIT).



Riigi GIS 
siselahendused

Lennuamet

Politsei- ja 
piirivalveamet

Linnavalitsused

Keskkonna-
agentuur

Põllumajandus-
amet

Kohalikud 
omavalitsused

Ministeeriumi GIS 
siselahendused

PRIA

Ehitisregister

Terviseamet

Väilistarbijad
(ODP, INSPIRE, 

Onegeology)

Maa-ameti GIS 
siselahendused

Erasektor
(Planeerijad, 
geodeedid, 

arhitektid, …)

X-GIS
Kaardirakendused 

GIS teenused
Ökosüsteem

Keskkonna-
amet

Maanteeamet
Veeteede 

amet

Muinuskaitse-
amet

Ravimiamet

X-GIS: 
- 30+ avalikku kaardirakendust
- 300+ erinevat kaardikihti
- Aluskaarditeenused on nii avaliku- kui erasektori aluskaartide standard

Statistikaamet

Ravimi-register

Tarbijakaitse ja 
tehnilise

järelevalve amet

Kodanikud

…

Avaandmete 
allalaadimine





Aitäh!
Sulev Õitspuu
sulev.oitspuu@maaamet.ee

https://www.maaamet.ee/
https://geoportaal.maaamet.ee/
https://inspire.maaamet.ee/
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/


