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Teemad

❖ Andmekogud
❖ Ruumiandmete / avaandmete uuendamine
❖ Eesti topograafia andmekogu andmed
❖ Andmete korraga allalaadimine, piirkondlik väljavõte
❖ Fotoladu ja ajalooline materjal
❖ Statistika
❖ Üllatusslaid



Andmekogud

❖ Eesti topograafia andmekogu (ETAK)
❖ Maakataster (KA)
❖ Kitsendusi põhjustavate 

objektide infosüsteem (KPO)
❖ Aadressiandmete süsteem (ADS)
❖ Kohanimeregister (KNR)
❖ Geoloogiline baaskaart ja 

puursüdamike andmed
❖ Geodeetiliste punktide andmekogu
❖ Mullastiku kaart

https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmed



Maakataster ja katastriüksuse kitsendused

❖ Katastriüksuste piirid ja tärkandmed (SHP, TAB, DGN, GPKG, kogu 
Eesti ühe kihina või maakondade kaupa)

❖ Piiriettepanekud
❖ Haldus- ja asustusjaotus (maakonnad, omavalitsused, 

asustusüksused)
❖ Kitsendusi põhjustatavate objektide mõjualad-vööndid



Aadressiandmed

❖ CSV faili allalaadimine (filtrite määramise võimalusega)
❖ Infosüsteemid > X-tee kaudu
❖ Veebipõhistesse süsteemidesse integreeritav komponent 

http://inaadress.maaamet.ee/inaadress/
❖ ESRI ArcMap plugin kiireks aadressi otsimiseks 

(https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/Abivahendid-p476.html - Aadressotsing)



Eesti topograafia andmekogu

❖ Alusdokumendid: aerofotod ja aerolaserskaneerimise andmed
❖ Vektorgraafikas tuumandmed topograafiliste nähtuste kohta (jõgi, 

tee, hoone, rada, üksik kivi jne – u 5 miljonit objekti, u 100 nähtust)
❖ Kaardid – Eesti põhikaart, ortofotod, kõrgusmudelid, 

reljeefvarjutuspildid, samakõrgusjooned



Eesti topograafia andmekogu - tuumandmed



Eesti topograafia andmekogu - Eesti põhikaart

❖ Ühtlane topograafiline rasterkaart kogu Eesti kohta
❖ Uueneb üks kord aastas, korraga kogu Eesti ulatuses
❖ Mõõtkavadetailsus tinglikult 1:10 000
❖ Vektorandmed ESRI GDB ja ESRI Shape, Mapinfo TAB
❖ Rasterkaardist (GeoTIFF) kolm varianti: värviline, reljeefvarjutusega 

värviline, mustvalge



Aeropildistamise alad



Eesti topograafia andmekogu - ortofotod



Eesti topograafia andmekogu - kõrgusandmed

❖ LiDAR punktid, maapinna hõrendatud punktid
❖ Kõrgusmudelid (DEM), täpsemalt DTM, nDSM, CHM (eraldusvõimega 

1 m, 5 m, 10 m)
❖ Reljeefvarjutuspildid värvilisena ja halltoonides (eraldusvõimega 0,25 

m, 5 m, 10 m, 25 m)
❖ Samakõrgusjooned 2,5 m vahega ning iseloomulikud kõrguspunktid, 

lisaks 1 m samakõrgusjoon



Eesti topograafia andmekogu - kõrgusandmed



Automatiseeritud allalaadimine

wget --content-disposition "lingi_aadress"      >   tomba.bat
wget --content-disposition 
"https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&plugin_act=otsing&andmetyyp=ETAK&dl=1&f=ETAK
_Eesti_SHP_ehitised.zip&page_id=607"

kaardiruut=589543&andmetyyp=ortofoto_asulad_rgb&dl=1&f=589543_OF_RGB_GeoTIFF_2018_04_20.zip ..

kaardiruut=465642&andmetyyp=lidar_laz_madal&dl=1&f=465642_2018_madal.laz...



X-GIS 2.0 kaudu andmete allalaadimine



https://fotoladu.maaamet.ee

❖ Kaldfotod 2,5 miljonit fotot, Maa-ameti tehtud ArcMap plugin 
kaldfotode vaatamiseks
(https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/Abivahendid-p476.html)

❖ Ajaloolised aerofotod alates 1947.a – 200 000 fotot
❖ Ajaloolised fotoplaanid – hetkel 12 000 kaardilehte
❖ Loodetavasti varsti ka ajaloolised aluskaardid – 10 000 kaardilehte



Statistika

❖ Andmed majutatud riigipilve, 318 000 faili kogumahuga 8 TB, 
sealhulgas:
❖ 40 000 ortofoto kaardilehte / 5.2 TB
❖ 274 000 kõrgusandmete kaardilehte / 2,6 TB

❖ 10 kuu allalaadimise statistika: 777 500 faili kogumahuga 16 TB, 
sealhulgas:
❖ ETAK tuumandmed ja põhikaart 23 000 faili / 3 TB 
❖ kõrgusandmed 707 000 faili / 6 TB 
❖ ortofotod 47 000 faili / 7 TB

❖ Erinevaid IP aadresse 2924



Viitamine

❖ Viitamine on oluline! Maa-ameti ruumiandmete üldsusele 
publitseerimisel palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale, 
sest see huvitab ka kasutajat! Näiteks kujul:
❖ Aluskaart: Maa-amet 2019
❖ Katastripiirid seisuga 5. mai 2019.a, Maa-amet
❖ Ortofoto: Maa-amet 2017-2018
❖ Eesti põhikaart 2019, Maa-amet

❖ Otseviide lepingu tekstile:
❖ https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents
❖ https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence



Julget andmete kasutamist!

Küsimused e-postiga: avaandmed@maaamet.ee
Avaleht: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmed
(inglisekeelsena https://geoportaal.maaamet.ee/opendata)


