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Teemakaart omandivormi järgi



Lähteülesanne on nüüd mõõdistustingimus



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Rakenduste valiku rippmenüü mobiilivaates pikem

• Järjehoidja akna sulgemine, kui kaardil liigutakse

• Avavaadete ulatuse ühtlustamine

• Minu kihid – FML ja GeoJson formaadis andmete allalaadimine (praegu KML)

• Mõõtkava – vabalt sisestatav mõõtkavaarv

• Aluskaartide valik avatakse, kui kursoriga nupule liikuda

• Trükis – klõpsatud koha markerit trükisele ei kaasata



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Infoaknas täiendavad võimalused

• Näita mõõtmeid

• Lae alla – koordinaatide tekstifail

• Viited välistesse keskkondadesse. Näiteks katastriüksuse korral:

• Kitsenduste infosüsteem

• Fotoladu

• Kõlvikute trükis



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Georefereeritud rastrite kuvamine – detailplaneeringute näitel

• Eelvaateriba erinevate jooniste valikuga



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• DXF ekspordis mitme kihi tugi. Näiteks katastripiirid koos nime ja katastriüksuse 
tunnusega.

• Redaktor

• Redaktori dokkimine

• Kuju loomine tekstifaili abil 

• Fikseeritud pindalaga objekti loomine 
ja redigeerimine

• Nutikam joonestatava geomeetria valik



X-GIS 2 parandused ja täiendused

• Kaardile objektide kuvamine KML ja GeoJSON faili alusel

• Uued ekspordi võimalused

• Nähtavusulatus (on praegu olemas)

• Valides kaardilt objektid

• Joonistades vaba kuju

• Joonistades ristküliku

• Ette andes SHP kujul faili

• WCS (Web Coverage Service)
teenusest allalaadimise tugi



X-GIS 2 tehnoloogilised uuendused

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

• Riigipilve kõlbulik (Kubernetese klastri tugi)



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+maakond%2C+Saue+vald%2
C+Saue+linn%2C+V%C3%A4ljaotsa+tn+2&adshow=1&adfit=0&gaz_features=EHITISHOONE&gaz
_unik=1&setlegend=FUUKAT101x2=1,fuukatGroup=1

• aadress=Harju+maakond%2C+Saue+vald%2C+Saue+linn%2C+V%C3%A4ljaotsa+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 – URL-i parameetrid



X-GIS 2 poole pöördumine – URL-i parameetrid

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/qW9jrbPi?aadress=Harju+m
aakond%2C+Saue+vald%2C+Saue+linn%2C+V%C3%A4ljaotsa+tn+2&a
dshow=1&adfit=0&gaz_features=EHITISHOONE&gaz_unik=1&setlegen
d=FUUKAT101x2=1,fuukatGroup=1&hide=1



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)



Minu kihid – joonista oma sisu

• Joonista oma sisu ja avalikusta kaart oma veebilehel või jaga lingina



X-GIS 2 info Maa-ameti geoportaalis



X-GIS 2 2022 teise poolaasta tööd

• Vektorkaartide tugi – esiletõst, kohtspikker

• Oma teekonna träkkimine ja salvestamine „Minu kihid“ alla

• Otsingu vastete arvu kuvamine ja sorteerimine

• Lihtne ja kiire kasutajaliides

• Sentineli pildid ka X-GIS 2 kaudu kasutatav

• Täiendavad ajaloolised kaardid (hetkel saadaval vaid Fotoladu rakenduses)

• Parem X-GIS 2 ja Fotolao integreerimine

• Georefereeritud detailplaneeringute kaart

• Aadressiotsingusse filtreerimisvõimaluste lisamine (parem POI tugi)



https://3d.maaamet.ee/



Geo3D strateegia - X-GIS liigub 3D suunas

Maa-ametis 2025 aastaks ruumiandmete 3D 

- tehnoloogia (andmete kogumine (kaamera, lidar, …), taristu, standardid), 

- hõive, kaardistamise (katvus, kvaliteet, ajakohasus, operatiivsus, detailsus), 

- mudeldamise, analüüsi (tooted, teenused, automatiseerimine, avaandmed, AI) 
ja 

- visualiseerimise (kaardirakenduse kasutajaliides, geoportaal, avatud 
lähtekood) nn X-GIS 3D

võimekuse etapiviisiline väljaarendamine. 



Geo3D eesmärgid
Andmehõive ja kaarditoodete üleminek kolmemõõtmeliseks (3D) selliselt, et 
riiklikud registrid (aadressandmed, kataster, ehitusregister, planeeringute 
register jne) saaksid uutele 3D mudelandmetele tuginedes paremini osutada 
teenuseid ja katta ühiskonna kasvavaid vajadusi kvaliteetsete ja tegelikkust 
adekvaatselt kujutavate ruumiandmete järele. 

3D mudelite ja kaarditeenuste uue platvormi väljaarendamine ja selle loomiseks 
vajalike IT analüüside ja arenduste algatamine ning etapiviisiline elluviimine.

Arendada välja 3D kaarditeenuste platvorm, mis vahetab välja kõrge 
kasutatavusega, kuid tehnoloogiliselt peagi vananeva X-GIS 2(D) kaardiserveri. 
Vastavalt headele tarkvaraarenduse tavadele.



Geo3D eesmärgid
3D kaarditeenuste platvormi eesmärgiks teha avaliku sektori (ja mitte ainult) 
ruumiandmed kättesaadavaks: 

… ühest kohast

… ajakohasena

… kõikidele sihtgruppidele

… läbi ühtse kasutajaliidese ja –kogemuse

Uute tehnoloogiate ja standardite kasutuselevõtt (OGC API Features, OGC API Coverages, 
OGC API Joins, OGC API Catalogue, 3D tiles, …)

Lähtekood E-riigi koodivaramus ja keskselt riigi poolt hallatav (kõik täiendused on 
kõigile kasutatavad, versioonide ühtsus).

Riigi ühtne nägu lisaks teenuste- (X-tee) ja veebilehe vaatele (ühtse kujundusega 
kodulehed) ka kaardivaates. Vajalik poliitiline otsus ja kokkulepe.



Geo3D kasu
• Suurendada valdkondlike ja riiklike otsuste mõju, parendada valdkondlikku 

koostoimet, näiteks planeeringutegevustes. 

• Parendada otsuste kvaliteeti, säästa seeläbi aega, inimressursi ja riiklikke 
vahendeid. 

• Riigile vajalikke teenuseid on mõistlik kulude kokkuhoiu mõttes arendada üks 
kord ja ühes kohas (kaardiserver, (3D) aluskaarditeenused, teekonnarvutus, 
huviobjektid jne), luues need skaleeritavatena, riigipilve toega ja avatud 
lähtekoodiga (taaskasutatav, tsentraalse koodihaldusega). 

• Saavutada ruumiandme- ja kaarditeenuste ühtne visuaal ja kasutajakogemus.

• Vabavaralisele IT lahendustele üleminekud võimaldavad praeguste IT 
toeteenuste arvelt hinnanguliselt kokku hoida sadu tuhandeid eurosid ja selle 
raha saab suunata andme- ja teenuskvaliteedi tõstmisse.



Geo3D etapid
Eesmärk saavutatakse 4-etapiliselt. Iga etapi läbiviimisel püstitatakse järgmised 
ülesanded alljärgnevalt:

• 1. etapp 2022 aasta ärianalüüsi algatamine, analüüsihinnangust tulenevate 
vajalike  vahendite taotlemine arendustegevuste läbiviimiseks 
(Ärianalüüsi LÜ ettevalmistus, hankesse mai 2022)

• 2. etapp 2023 ärianalüüsist tulevate esmaste arendustegevuste läbiviimine
(nii sisutegevus kui IT) , püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalik 
õigusloomeline tegevus 

• 3. etapp 2024 ärianalüüsist ning algsest arendusetapist lähtuvate 
põhiarenduste läbiviimine 

• 4. etapp 2025, 3D teenuste liidestamine nii Maa-ameti, KeM haldusala ning 
riiklike andmekogudega



2D kaart ja 3D visualiseerimine

• Tartu Muinsuskaitseala kaitsekord

• Andmete visualiseerimine 3D-s

• Hoonete kaitsekategooriad ja
vaatesektorid



Aitäh!
Sulev Õitspuu
sulev.oitspuu@maaamet.ee

Vaata ise järele!

Maa-ameti koduleht : https://www.maaamet.ee/ 
Maa-ameti geoportaal : https://geoportaal.maaamet.ee/
Eesti geoportaal : https://geoportaal.ee/
Eesti ruumiandmete kataloog : https://metadata.geoportaal.ee/
X-GIS 2 kaardirakendus : https://xgis.maaamet.ee/
3D Eesti : https://3d.maaamet.ee/
Satiladu : https://satiladu.maaamet.ee/
Fotoladu : https://fotoladu.maaamet.ee/


