
 

 

Konkurss – „Minu kodukoha magusaim teekond“ 
 

Juhendmaterjal õpilastele iseseisvaks tööks ArcGIS Online programmiga. 
Õpilased saavad märkida kadrisandile vajalikud kohad ja teekonnad, et 

kommisaak võimalikult suur oleks. 
 

2022 AlphaGIS OÜ 
 

Küsimused: gispaev@alphagis.ee 

 

NB! Neile, kellel ei ole ja soovivad ArcGIS Online töökeskkonda kasutada eesti keeles, peab arvutis kasutatav 

veebibrauser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer vms) olema samuti seadistatud eestikeelseks.   

 
o Mozilla Firefox seadistamine eesti keelde:  

− Vajuta brauseriaknas paremal üleval ikoonile → Options → Content → Languages →  Choose → Select 
a language to add → Estonian [et] → Add → Ok →Ok.  

o Google Chrome seadistamine eesti keelde:  

− Vajuta brauseriaknas paremal üleval ikoonile → Settings → Show advanced settings… (lehe all ääres 
sinisega) → Languages → Language and input settings… → Add → Estonian-eesti → Display Google 
Chrome in this language → Done → sulge brauseriaken ja selle uuesti avades peaks Google Chrome 
olema eestikeelne.  

o Neil, kellel ArcGIS Online ei ole eestikeelne, saab seda teha ka kasutajakonto alt, valides My Profile. 

o Sisselogimiseks kasuta oma kooli arvutiklassi ArcGIS ligipääsu kasutajanime ja salasõna 
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o Valida Edit my profile ning muuta keel eestikeeleks ja salvestada muudatused. Juhend on 
koostatud Map Viewer Classic versiooni jaoks, märgi kindlasti ka see valik! 

Järgnevate ülesannete käigus koostame Kaardi oma kodukohast. Aluskaardiks võtame Maa-ameti 

aluskaardi, lisame sellele Statistikaameti andmed rahvastikutihedusest ning analüüsime, milline oleks kõige 

otstarbekam teekond, et Kadripäeval oma kogukonna liikmete kodudesse Kadriõnne viia, lootes vastu 

rikkalikku andamit       

 

Harjutus 1: Veebikaardi loomine 

Esmalt tuleb sisse logida ArcGIS Online keskkonda.  

Selleks toimige järgnevalt: 

− Liikuge veebilehele: www.arcgis.com 

− Logi sisse koolitaja poolt antud kasutajanime ja parooliga. 
 

− Vajadusel muuda keel oma kasutajaprofiilis eestikeelseks (juhised avalehel). 
 

Kaardi avamine ja aluskaardi valimine  

− Vali lehekülje ülaservast menüüribalt „KAART“.  

 

Suumimiseks saab kasutada: 1) arvutihiire rullikut või 2) täpsemaks suumimiseks hoida all Shift-klahvi 
ning vasakut hiireklahvi kasutades joonista kast soovitud ala ümber.  
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Aluskaarti saab valida klikates üleval nurgas avanevast rippmenüüst sõnale “Aluskaart”. Aluskaardid 
on erineva sisu, täpsuse ja kujundusega. Suumi sisse 
mõnda piirkonda (nt Tallinn) ning otsusta, milline täpsus 
(tänavate nimed, huviväärsused jne) ja kujundus (värvid, 
graafika jne) on kõige meelepärasem.  
 

− Vali oma tööks sobiv aluskaart.  
 

Kogu Eestimaad katva ühtse kvaliteediga aluskaardi osas kõige ajakohasema sisuga on Maa-ameti 
hallatavad ja täiendatud kaardimaterjalid, mida on võimalik kasutada erineval kujul tasuta 
teenustena ka ArcGIS Online keskkonnas. Selleks toimi järgnevalt:  

− ava eraldi aknas Maa-ameti geoportaal http://geoportaal.maaamet.ee/, klikka “Teenused” 
sakil ning vali „WMS/WFS teenused“, keri lehte allapoole; 

− kopeeri järgneva WMS aluskaardi link (https://kaart.maaamet.ee/wms/kaart?).  

 
 
NB! Veendu, et kopeerisid lingi täielikult, ka “?” lingi lõpus on oluline!  

− Mine tagasi ArcGIS.com keskkonda.  

− Leia kaardi päises oleval käsuribal kollase ikooniga käsklus „Lisa“ ning vali menüüst „Lisa 
kiht veebist“.  

− Avanenud aknas vali rippmenüüst WMS OGC veebiteenus (oluline on valida just see 
teenuse tüüp!).  

− Kopeeri URL lahtrisse kaardi link http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart?  

− Tee linnuke “Kasuta aluskaardina” lahtrisse.  

− Klikka kõige alumisel real sinisel  nupul “LISA KIHT“.  
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Valmiskujul kihtide lisamine 
 
ArcGIS Online keskkond sisaldab rikkaliku sisuga kaartide galeriid, kus leidub palju ülemaailmselt teiste 
miljonite kasutajate poolt koostatud ja avalikult välja jagatud andmeid. Nende hulgast leiab ka Eesti 
Statistikaameti poolt koostatud ja avaldatud ruutkaardi rahvastiku andmetest. Alusta samamoodi uue 
kihi lisamisega ja toimi järgnevalt:  
 

− Klikka kaardi üleval käsuribal “Lisa” ikoonile ning vali “Otsi kihte”.  

− Sisesta otsingusse „rahvastiku tihedus“ -> vali rippmenüüst „ArcGIS Online“. 

− Leia kasutaja „Statistikaamet“ poolt lisatud „Ruutkaart_2021“ kiht ning vali “Lisa (+)”. 

   
 
Avanenud kaart sisaldab rahvastiku üldistatud andmeid. Iga ruut on värvitud tunnuse järgi: „elanikke 
ruutkilomeetril“. Klõpsates ruudul avaneb hüpikaken ning saab vaadata andmeid eraldi ka meeste ja 
naiste vanustegruppide kaupa. Hüpikaken vastab tabelandmetele. 
Proovi vaadata rahvastiku andmeid tabelandmetena 
Proovi muuta ruutude värvi 
Proovi kuvada legend 
Proovi muuta ruutude läbipaistvus nii, et kaart jääks all selgelt loetav (ca 55-60 %) 
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Kaardile oma kihtide lisamine  

− Klikka kaardi üleval menüüribal kollasele ikoonile “Lisa” ning vali avanevast rippmenüüst 
“Lisa”.  

 
 

− Anna loodavale kaardipunktide kihile nimi (nt “Minu kool”).  

− Malliks jäta “Kaardi märkmed”. Klikka nupule “LOO”.  

 

Suumi kaardil piirkonda, kuhu punkti lisada soovid (nt. oma koolimaja) või kasuta paremal üleval 
nurgas olevat aadressotsingu välja (nt. kirjuta oma kooli, kodu või meelepärane aadress).  
 
Aadressotsinguga näidatakse ainult mingit asukohta 
kaardil, ArcGIS Online ise automaatselt sellesse kohta 
punkti ei lisa.  
 

− Vajuta ekraani serval oleval “Lisa objekte” menüüs 
sobivale punktobjekti leppemärgi ikoonile 
(nööpnõel, knopka või rist) ja tee sobivas kohas 
vasak-hiireklikk.  
 

Sümbolit saab hiljem muuta hüpikakna seadistamise menüüst valides „MUUDA SÜMBOLIT“.  
 

− Täida punkti kirjeldav hüpikaken:  
 
Anna oma punktile nimi („Title“).  
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− Keskses osas saad kirjeldada, mis valitud aadressil asub? („Description“).  

− Lisa punktile pilt. Selleks kasuta google.com pildi otsingumootorit 
https://images.google.com/ leia sobiv pilt ning kopeeri kasutatava pildi link (URL) „Image 
URL“ lahtrisse.  

NB! Veendu, et kopeeritav link on pildi, mitte otsingumootori link. Pildilink lõpeb mõnda pildi formaati 
tähistava lõpuga (tavapäraselt .jpg, .png, .bmp vms). NB! Wikipedias talletatud pildid selleks reeglina ei 
sobi! Oma telefoni või fotoaparaadiga tehtud pilt tuleb salvestada internetti. Siis saad kopeerida URL-i ja 
pead ikka jälgima, et URL lõpus oleks pildile viitav tunnus: tavapäraselt .jpg, .png, .bmp vms. 
Kaardil koolimaja tähistamine teeb harjutuse lihtsamaks, sest koolimajast reeglina mõni sobiv pilt ka 
internetis leidub. 
 

Pildi URLi kopeerimine 
− Trüki märksõna https://images.google.com/ otsingumootorisse.  

− Leia sobiv pilt ning klikka sellel, mille peale avaneb suurem vaade pildist musta raamistiku 
sees. 

− Ekraani keskel ääres on valikud „Külasta lehte“ ja „Kuva kujutis“.  

− Vali „Kuva kujutis“.  

− Kopeeri üleval lingireal olev (URL) link.  

− Pane tähele, et „Image URL“ lahtrisse pildilinki kopeerides ei jääks http:// topelt 
(oluline!).  

 

− Viimasele reale („Image Link URL“) kopeeri lehekülje link, kust saab lugeda täiendavat 
informatsiooni. 

− Vajuta “MUUDA SÜMBOLIT” nupule ning vali endale meelepärane sümbol pakutud teekidest.  

− Klikka “SULGE”.  
 

Punkti eraldi salvestada pole tarvis. Vajuta “SULGE” ning lisa ka kõik järgmised punktid. Selleks vajuta nupule 

„Muuda“ ning vali välja punktobjekt. Ei juhtu miskit hullu, kui praeguse praktikumi jooksul mitmeid punkte 

lisada ei jõua. Hiljem on võimalus kaarti alati täiendada. Nägemaks, milline punkti hüpikaken välja näeb, pead 

väljuma muutmise režiimist. Selleks vajuta ekraani serval olevas menüüs “Detailid” nupule. 

 
Nüüd peaks mõnele lisatud punktile klikates avanema hüpikaken koos pildiga. Pildile klikates suunatakse 

edasi kodulehele, mille lingi hüpikaknasse „Image Link URL“ reale kopeerisid. 

Kui soovid pöörduda tagasi muutmise režiimi, et hüpikakent muuta või uusi punkte lisada, kliki soovitud 

punktile ning seejärel sõnale “Muuda”. 

 

Kui oled edukalt märkinud kaardile koolimaja, siis samade juhiste järgi märgi oma kadrisantimise teekonna 

algus. 

https://images.google.com/
https://images.google.com/
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Teekonna märkimiseks vali vabakäe joon või joone märkimine lõikudena. Anna oma joone kihile ka 

meelepärane pealkiri, nt. „Teekond“. 

 

Võid märkida oma teekonna ühe või mitme lõiguna. Ühe teema raames (nt. „Kadripäev 2022“) lisa kõik 

lõigud samas piirkonnas ühe kaardikihi alla. Selleks lisa uued lõigud kaardile „MUUDA“ nupu abil. 

 

NB! Proovi samal ajal lõikude lisamisega ka kohe mõõta reaalsed vahemaad, mida plaanid läbida: 
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Lisaharjutusena võid lasta arvutada erinevaid teekondade arvutusi kadrisantimise raja läbimiseks: 

 

 

 

Kaardi salvestamine  

− Suumi kaart välja selliselt, et nähtaval oleksid kõik lisatud punktid.  

− Leia menüüribalt “Salvesta” ja vali avanevast rippmenüüst “Salvesta nimega”.  

− Anna oma kaardile nimi (nt „Kadripäev_2022“ + oma nimi).  

− Märksõnad lahtrisse kirjuta oma kaardi sisu iseloomustavad sõnad, mille abil kaart 
otsingumootorist hiljem leitav on (nt kadripäev, GIS_päeva harjutus, jne).  

− Kirjuta oma kaardi kohta lühike kokkuvõte.  

− Salvesta kaart.  
 

Kaardi jagamine  

− Kliki „Jaga” käsklusel.  
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− Tee linnuke „Igaühele (avalik)” ette.  

− Valikuline tegevus: vali välja grupid, kellega oma kaarti jagada soovid.  

− Vajuta „TEHTUD“ 

Nüüd on loodud kaart kõigile nähtav ning saad seda lingi kaudu teistelegi jagada. Samuti leiad kaardi 

www.arcgis.com alt, kui logid sinna oma konto alusel sisse ning liigud edasi Sisu>Minu sisu. 

 

 
 

Harjutus 2: Kaardiajakirja loomine 

Käesoleva harjutuse käigus loome kaardiajakirja näiteks oma kadrisantimise kogemusest 2022. 

 

NB! Selle harjutuse jaoks on enne vaja läbida harjutus 1 

 

- Minge kaardiaknas ülevalt vasakult nurgast „SISU“ alla.  

 

 

- Vajutage „Loo rakendus“ peale ja valige „StoryMaps“. Käivitub rakendus 

 

http://www.arcgis.com/
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- Andke oma loole pealkiri ja alapealkiri.  

- vajutage + märgi peale ja valige „Tekst“ 

 

 

 

- Vajutage uuesti + märgi peale ja valige „Külgriba“.  

 

 

 

- Valige „Dokitud paneel“ ja seejärel „Valmis“.  
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- Vajutage „Lisa meedium“ peale ja seejärel „Lisa kaart“ 

 

 

 

- Otsige „Minu kaardid“ alt enda eelnevalt koostatud kadrisantimise veebikaart ja klõpsake selle peal.  
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- Suumige kaart nii, et kogu Eesti oleks nähtav. All paremas nurgas vajutage „Paiguta kaart“.  

 

 

 

- Vasakul pool vajutage + märgi peale ja valige „Tekst“ ja lisage Külgribale pealkiri 

 

 

 

 

- Klõpsake külgriba seadistamise all paremas nurgas + märgi peale, et lisada uus paneel.  

 

 

 

- Sarnaselt eelmise paneelige, klõpsake „Lisa meedium“ ja valige (paigutage) enda kadrisantimise piirkonna 

kaart. Suumige kaart sobivale kohale ja vajutage „Paiguta kaart“. Vasakule poole saate + märgi kaudu 

lisada teksti, pilte,. Tehke sama ka teiste punktide või piirkonandega, millest tahatre oma loos juttu teha 

 

 

 

- Kerige allapoole, vajutage + märgi peale ja proovige lisada veel atribuute nagu näiteks videot, teksti, 

pilte või slaidiseanssi.   
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Kaardiajakirja vormistamine ja avaldamine 

 

- Vajutage lehe ülaservas „Kujunda“ peale ning valige sobiv esilehe paigutus, ja värviteema. Kui soovite ise 

teemat kujundada (fonti, taustavärvi), siis vajutage sirvi teemasid → Koosta oma teema.  

 

- Vajutage „Avalda“ nupu kõrval olevale rippmenüüle ja seadistage jagamise tase. Seejärel vajutage 

„Avalda“. Avalda nupp ka salvestab tehtud töö. 

 

 

 

 

Hetk tagasi loodud kaardituur on edaspidi www.arcgis.com kaudu leitav, kui logid sinna oma konto 

alusel sisse ning liigud edasi Sisu alla. 

 

Tubli! Jagage ja võrrelge tehtud töid ning saatke GIS-Päev 2022 konkursile: gispaev@alphagis.ee 

 

GIS-päev 2022 koduleht: www.alphagis.ee/gispaev 

 

http://www.arcgis.com/
mailto:gispaev@alphagis.ee
file:///C:/Users/samuel.vard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6PVIJJ73/www.alphagis.ee/gispaev

