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Ruumiandmete kogumine







Mudelpinnad



LIDAR-andmed

Takseerimine LIDAR-andmete põhjal

Droon DJI Matrice 300 RTK 

LIDAR DJI Enterprise Zenmuse L1 



Üleujutused
155 aastat tagasi (1867) mõõdeti Tartus Emajõe 
kõrgeim seni teadaolev veetase - 373 cm üle 
graafiku nulli. Tartu madalamad alad - kesklinn, 
Karlova - olid vee all üle kuu aja. Sajad inimesed 
pidid kodust lahkuma. 

100 aastat tagasi (1922) tõusis vesi Tartus 339 cm 
üle graafiku nulli. Emajõgi ujutas üle 
pärmitehase piirkonna ja tungis Supilinnas Oa 
tänava korteritesse. Üleujutus kestis peaaegu 3 
nädalat

Viimane suurem üleujutus Tartus 2010.a (313 cm)

Pilt: muis.ee; dea.digar

Pilt: muis.ee; dea.digar



SARscape Analytic Toolbox



SARscape Analytic Toolbox



Andmete visualiseerimine



Maakataster ja maainfosüsteemid

Kursuse käigus tuleb tudengitel lahendada parktilisi ülesandeid, mille 
seas on ka GISiga lahendatavad ülesanded:

Kinnistule hinna arvutamine maa korralise hindamise tulemuste põhjal

Liiklustihedust iseloomustava teemakaardi koostamine

Ülesannete lahendamiseks kasutatakse programmi ArcGIS Pro



Geoinfosüsteemid (1)

Kursus arendab edasi üliõpilaste teadmisi ja oskusi 
geoinfosüsteemidega töötamiseks. Kursuse käigus õpitakse:

ETAK andmetest valla kõlvikute kaardi moodustamist

Valda iseloomustavate näitajate arvutamist

Teemakaartide koostamist ja vormistamist

Kuuma kaardi (heat map) ja objektide tiheduse kaardi koostamist

Puhvertsoonide moodustamist ja kasutamist

Keskmise mulla boniteedi leidmist põllumassiividele

Nähtuste raskuskeskmeid ja hajutatust

Andmete digitaliseerimist kasutades WMS teenust



Geoinfosüsteemid (2)



Maakorralduslik planeerimine

Õppeaine käigus tuleb tudengitel koostada kursuse projekt. Kogu 
töö toimub ArcGIS Pro keskkonnas

Kursuse projekti koostamise etapid: 

1. maakorralduspiirkonna moodustamine

2. kinnisasjade hindamine

3. uute piiride projekteerimine

4. töö lõplik vormistamine



Lõputööd

Laserskaneerimise andmete kasutamine hoonete tuvastamiseks

• Madallennu punktidel

• Tavalennu punktidel

Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimus



ArcGISi kasutamine teadustöös (1)

Kaartide koostamine seose maakasutuse tuleviku stsenaariumitega

Põllumajandusliku maakasutuse muutuse analüüs sõltuvalt 
tulevikustsenaariumitest



ArcGISi kasutamine teadustöös (2)

Doktoritöö maaomandi ja -kasutuse muutuste mõju jätkusuutlikule 
ja säästlikule maakasutusele

Põllumajandustootjate maakasutuse analüüsid



ArcGISi kasutamine teadustöös (3)

Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste uurimine



Aitäh tähelepanu eest!


