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Maa-ameti ArcGIS Pro „vidinad“ (add-in):

• AadressOtsing

• Kaldaerofotod

• StreetView

• EditorID

• ETAK otsing

• Set ETAK ID

• ETAK ajalugu

• …



AadressOtsing
Võimaldab otsida aadresse ja katastritunnuseid (Maa-ameti In-Ads)



Kaldaerofotod
Maa-ameti eri aastate kaldaerofotod kaardil klikitud koha kohta



StreetView
Google Street View kaardil klikitud kohas ja klikitud suunas



EditorID

Lihtsustab andmesisestaja tööd, täites
automaatselt metaandmeid



ETAK otsing

Võimaldab otsida objekte ETAK 
identifikaatori abil ja neid kuvada kaardil



EPS-TIFF

Valitud alade kaardipildi teisendamiseks TIFF formaati



Lisavõimalused (nice to have)

• Maa-ameti vahekaart ja riba add-in-ide jaoks

• add-in-ide seadistamine Pro lavataguses (backstage) eraldi 
Maa-ameti grupi all

• Lokaliseerimine: tõlked en-et (op. süsteemi lokaat määrab keele)

• Hele / tume režiimi jaoks eri kujundus

• ArcGIS Pro stiile ja nuppe saab kasutajaliidese koodis kasutada



Hele/tume režiim 



Levitus

• Kokkupakitud fail .esriAddinX

• Uued versioonid Koodivaramus:

https://koodivaramu.eesti.ee/keskkonnaministerium/maa-
amet/arcgispro-addins

• MIT litsents – lubav litsents ehk lai võimalik  kasutatavus. 
Nõutud siiski autoriõiguste tunnistamine ning säilitamine.

• Kasutusjuhendid tööriista paneelil 

ülaservas ? nupule vajutades

https://koodivaramu.eesti.ee/keskkonnaministerium/maa-amet/arcgispro-addins


Add-in-ide laadimine otse kaustast 
(well-known folder)

Project -> Add-in Manager -> Options -> Add Folder



Arenduskeskkond

• Microsoft Visual Studio 2019 (ArcGIS Pro 3.x-s Visual Studio 2022)

• ArcGIS Pro

• ArcGIS Pro SDK

• Microsoft .NET Framework 4.8 Developer Pack

(ArcGIS Pro 3.-s Microsoft .NET 6.0)



Microsoft Visual Studio



ArcGIS Pro SDK



Add-In-ide loomisel on abiks palju materjale:

• Wiki dokumentatsioon : https://github.com/Esri/arcgis-pro-
sdk/wiki

• ArcGIS Pro SDK : https://pro.arcgis.com/en/pro-
app/latest/sdk/api-reference

• Community samples

• Snippets

• Esri foorum

https://github.com/Esri/arcgis-pro-sdk/wiki
https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/sdk/api-reference


ArcMap -> ArcGIS Pro

Nagu siga ja kägu
• ArcObjects SDK -> ArcGIS Pro SDK – erinevad arendaja 

tööriistakomplektid

• Windows Forms -> WPF

• Asünkroonne programmeerimine, mitmelõimelisus

• MVVM (Model-View-ViewModel) muster, puhtam disain



TODO

• Regressioontestimine / üksustestimine (unit testing)

• ArcGIS Pro 2.x -> 3.x ja .NET 4.8 -> .NET 6.0



Skriptid rutiinseteks ja 
uurimuslikeks ruumianalüüsideks

Andres Kasekamp

Maa-amet



3D

• 3D andmete eeltöötlus
• Hooned, linnamööbel, kõrgusmudel
• 3D Basemaps solution
• arcpy.ddd.MultiPatchFootprint()
• arcpy.analysis.TabulateIntersection()
• arcpy.ddd.Layer3DToFeatureClass()

• Andmeuuendus ArcGIS Online-s
• arcpy.management.Create3DObjectSceneLayerPackage()
• Python API for ArcGIS
• Feature Service ja SLPK kättesaadavad

• https://3d.maaamet.ee/kaart/

https://3d.maaamet.ee/kaart/


3D mudelite loomine

• Automaatsed LOD1 mudelid
• Kõrguskoordinaatide analüüs

• arcpy.mp(), Cartographic Information Model (CIM)

• Eksperimentaalsed mudelid
• LOD3 hooned

• Infrastruktuur

Elektrituulik punktobjektist



Ruumala Tahkude arv

~LOD3 
mudelid

Hoonete sulgemine

3D analüüsid



Punktipilvest tuvastatud puude punktobjektid



Realistlikud puud Analüütilised puud



Allikas: 
Transpordiamet, 2022

Sillad



Katusealused



Katusealused



LiDAR

• Ülevaated rutiinsetest punktipilve analüüsidest

• Genereeritud failide järeltöötlus



Ülevaade töödeldud andmestikust

Vektorfailide järeltöötlemine



Lennuvälja piirangupinnad

• Lennuvälja piirangupindade rastri arvutamine
• arcpy.ddd.CreateTin()

• arcpy.ddd.TinRaster()

• arcpy.management.MosaicToNewRaster()

• https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Lennunduskaart
/Lennunduskaardi-kirjeldus-p600.html

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Lennunduskaart/Lennunduskaardi-kirjeldus-p600.html


Vektor



TIN



Raster



Süvaõpe

• Majade tuvastamine LiDAR-ga
• 3D Basemaps solution

• Deep Learning package katsetused 
päikeseparkide tuvastamiseks
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