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Katastrikaardi teemakaart omandivormi järgi



Lähteülesanne on nüüd mõõdistustingimus



Laiem avavaade

Nüüd avavaade katab Eesti koos territoriaalmerega
ja kõikides rakendustes on see ulatus sama.



Külgpaneeli laiust saab muuta



Minu kihid – uued allalaadimisformaadid
„Minu kihid“ alla joonestatud kihte saab lisaks KML formaadiel alla laadida ka GeoJSON ja GML kujul



Mõõtkava– vali mõõtkava või sisesta sobiv väärtus
Klõpsates mõõtkava tööriistale, avanevad lisavalikud.



Trükis – klõpsamiskoha markerit trükisele ei kaasata
Tehes trükist mingi kindla objekti kohta, ei kuvata trükisele enam klõpsatud koha markerit.



• Infoaknas täiendavad võimalused

• Näita mõõtmeid

• Lae alla kuju koordinaatidega tekstifail

• Viited välistesse keskkondadesse. Näiteks katastriüksuse korral:

• Kitsenduste infosüsteem – avab katastriüksuse kitsenduste andmed kitsenduste infosüsteemis

• Fotoladu – avab fotolao rakenduse nelja ilmakaare vaatena

• Kõlvikute kaart – saab alla laadida valitud katastriüksuse kõlvikute trükise

Infoakna täiendused



Uued ekspordi võimalused

• Nähtavusulatus (on praegu olemas)

• Valides kaardilt objektid

• Joonistades vaba kuju

• Joonistades ristküliku

• Ette andes kuju SHP failiga (üks pind)

• WCS (Web Coverage Service)
teenusest allalaadimise tugi

DXF formaadiga kaasa ka 
märgendid. Näiteks katastripiirid 
koos nime ja katastriüksuse 
tunnusega.



Täiendused virtuaalkontori redaktoris

• Redaktori dokkimine

• Kuju loomine tekstifaili abil 

• Fikseeritud pindalaga objekti 
loomine ja redigeerimine

• Nutikam joonestatava geomeetria 
valik

• Kiht tegevuste parem 
visualiseerimine 

redigeeritav (ainult virtuaalkontoris) ja allalaetav
ainult allalaetav
ainult redigeeritav



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Otsing kihtidest on vaikimis valitud

• Väljalogimise kinnituse küsimine



X-GIS 2 poole pöördumine – URL-i parameetrid

Unikaaltunnusega hoone leidmine aadressi järgi, katastripiiride 
sisselülitamine:
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?aadress=Harju+maak
ond%2C+Saue+vald%2C+Saue+linn%2C+V%C3%A4ljaotsa+tn+2&adshow=
1&adfit=0&gaz_features=EHITISHOONE&gaz_unik=1&setlegend=FUUKAT1
01x2=1,fuukatGroup=1

• aadress=Harju+maakond%2C+Saue+vald%2C+Saue+linn%2C+V%C3%A4lj
aotsa+tn+2

• adshow=1 – Tulemused kuvatakse kaardile

• adfit=1 – Tulemus mahutatakse kaardile

• gaz_features=EHITISHOONE – Otsitakse ainult hoonete seast

• gaz_unik=1 – Otsitakse unikaaltunnusega aadressi

• setlegend=FUUKAT101x2=1,fuukatGroup=1 – Tulemusena avatakse 
katastripiiride kiht

• hide=true – Sulgeb otsingukasti



X-GIS 2 poole pöördumine – Otsingu URL

Võimalik kopeerida otsingu URL ja seda taaskasutada

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?showsearchlayer=1&searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=27701:003:1421

=CONCATENATE("https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo?showsearchlayer=1&searchid=FUUKAT101x2&TUNNUS=";D2)



Muud X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Järjehoidja moodulaken suletakse, kui kaardiaknas tehakse 
mingi tegevus.

• Aluskaartide valik avatakse, kui kursoriga ikoonile liikuda

X-GIS 2 tehnoloogilised uuendused

• Raamistik kaasajastatud (nt uus OpenLayersi versioon on 
võetud kasutusele)

• Riigipilve kõlbulik (Kubernetese klastri tugi)

• X-GIS 2 toimib Riigipilves



X-GIS 2 info Maa-ameti geoportaalis


