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Geoinformaatika I

• Kursused: KK2, KJ2, LU2, VR1, KV1 (valik LM2mag);

– GIS programmid ArcGIS, MapInfo, QGIS

– 4 praktilist tööd;

– Grupitöö / individuaalne töö (koropleetkaardi

koostamine regionaalsete näitajate kohta);

– Lisaülesanded (Tartu bussipeatused, Abruka mets);

– Kodutöö ArcGIS Online’s asukohaskeemi

koostamine.



Geoinformaatikaga seotud 

kursused

• Maastikuökoloogia ja –analüüsi praktikumid: KK2,

KJ2, LU2, VR1 (maismaa):

– Maakasutuse muutuste analüüs.

• Geoinformaatika II: MH1mag, VR1mag, LM1mag:

– Tuulikutele sobivate asukohtade leidmine;

– Erosioonimäära hindamine USLE mudeli abil

(rasteranalüüs);

– Grupitöö taimkatte muutustest Võrtsjärve ääres.



Geoinformaatika I teooria teemad

• GIS;

• Ruumiandmed;

• Koordinaadid ja referentssüsteemid;

• Kartograafia;

• Praktikumides kasutatavad GIS programmid (ArcGIS,

MapInfo, QGIS).



Taimkatte ülesanne

• ArcGIS ja MapInfo

• Sisaldab põhilisi GISi

tööülesandeid:

– Georefereerimine;

– Andmete sisestamine
(digimine ja
atribuutandmete
omistamine);

– Päringud ja statistika;

– Kaardi kujundamine.

X Y

665568,6644 6458900,3448

665603,2106 6458900,8984

665632,7033 6458834,7268

665539,2531 6458819,6972

665536,0271 6458839,8171



Päringud ja statistika

• Ühendame lämmastiku sisalduse tabeliga, arvutame pindalad

• Päringu koostamine tingimustele vastavate objektide valimiseks

• (Valitud) objektide statistika vaatamine

TAIMKATE N%
Aas-rebasesaba 1,7
Angervaks 1,6
Paju 1,8
P§ldohakas 2,1
Seaohakas 2,0



Kaardi kujundamine

• Kihi kujundamine 

atribuutide alusel;

• Kaardikirjade 

paigutamine;

• Legend;

• Joon- ja arvmõõtkava;

• Pealkiri;

• Andmed kaardi koostaja 

kohta.



Soode kaardi analüüs ja 
kujundamine QGISiga

• Andmed: Otepää piirkonna 

inventariseeritud sood;

• Andmed: Maaparanduse kiht;

• Tulemus: Kuivendatud sood.



• Kaardikujunduse (Composer) aknas kaardielementide

(legend, mõõtkava, kaardikirjad) lisamine, kujundamine ja

paigutamine.

Kaardi kujundamine



ArcGISiga ajalooliste kaartide 

analüüs
• Maa-ameti ajalookaartide WMS teenuse 3 erineva

aastakümnendi Tartu linna tiheasustusala piiride

joonistamine;

• Tartu linnaosade kaardi loomine.



ArcGISiga ajalooliste 

kaartide analüüs

• Ajalooliste tiheasustusalade analüüs linnaosade kaupa –

sagedustabeli ja graafiku loomine.



Kaardi 

kujundamine

• Tiheasustusalade

piiride muutuse

kaardi kujundamine.



Peamised probleemid

• Vale koordinaatsüsteem;

• Georefereerimine;

• Digitaliseerimisel töövahendite valesti kasutamine;

• Täpsed juhendid vs analoogia leidmine iseseisval tööl;

• Probleemi sõnastamine abi küsimisel;

• GIS programmide loogika (nt Open, Save);

• Ruumiandme failide jt GIS programmi failide loogika.

Lahendused:

• Grupitöö / iseseisev töö + aruanne;

• Lisaülesanded + aruanne;

•Praktikumide test.



Iseseisev või grupitöö

• Koropleetkaardi koostamine regionaalsete näitajate alusel.



Lisaülesanne 1. Tartu bussipeatused

• Punktobjektide (bussipeatuste) loomine (koordinaatsüsteemi
valik, õiged X ja Y koordinaadid):

– GPX failist;

– XY koordinaatidega csv failist,

• 1 peatuse koordinaadid vaadata XGISist;

– Aluskaardi alusel (aluskaart georefereeritakse WMS kaardi alusel).

• Tabelite ühendamine (bussipeatuste nimed);

• Punktide kujundamine (nii, et erinevate liinide peatused ei satuks
üksteise peale);

• Kaardikirjade lisamine (bussipeatuste nimed), kujundamine ja
paigutamine.



Lisaülesanne 1. Tartu bussipeatused

• Koropleetkaardi koostamine regionaalsete näitajate alusel.



Lisaülesanne 2. 

Abruka mets

• WMS teenuse kaardi alusel
georefereerimine;

• Polügonide
digitaliseerimine;

• Polügonide kujundamine
läbipaistvate mustritega;

• Kaardikirjade lisamine ja
kujundamine;

• Kaardi kujundamine.



Tänan tähelepanu eest!


