
AadressOtsing 

 

AadressOtsing on ArcGIS Pro jaoks loodud lisaprogramm (add-in), mis võimaldab otsida 

aadresse ning katastritunnuseid. Otsingu toimumiseks AadressOtsingu tarbeks on vajalik 

arvutivõrguühendus, et pöörduda Maa-ameti In-ADS gazetteer-teenuse poole. 

Otsing 

Otsingu tekstiväli töötab analoogselt X-GISi rakendustes oleva aadressiotsinguga. 

Tekstiväljale sisestatakse otsitava objekti info, kas aadress või katastritunnus (kujul 

XXXXX:XXX:XXXX, kus X märgib numbrit). Sisestamise käigus pakub programm välja 

olemasolevaid täisaadresse, mis sisaldavad sisestatud teksti (seda ka katastritunnuse järgi 

otsides). Väljapakutud aadresside seast peab kasutaja valima endale sobiva kas hiirega 

osutades või nooleklahvide abil. Juhul kui väljapakutud aadresside seas otsitavat ei ole, siis 

tuleb sisestada rohkem tähti/sõnu, et otsingut kitsendada. (Joonis 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahutamise raadiovaliku korral muudetakse kuvamisulatust nii, et kogu leitud  objekti 

ümbritsev ristkülik oleks kuvatud, muutes selleks vajadusel ka mõõtkava. 

 Tsentreerimise raadiovaliku korral kuvatakse leitud objekti (aadressobjekti või 

katastriüksuse) viitepunkt ekraani keskel, mõõtkava ei muudeta. 

 AadressOtsingu paani ülemises parempoolses nurgas on abi nupp, mis avab käesoleva 

kasutusjuhendi. 

Joonis 1 AadressOtsingu otsingukast. Kasti paremas ääres 

noolekesele vajutades avaneb otsingu ajalugu. 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/


Kui AadressOtsingu seadistuste lehel (vt Seadistamine) on 

valitud aadressipunkti esiletõstmine, siis aadressotsingu tulemuste listis aadressile vajutades 

kuvatakse kaardiaknas objekti aadressipunkt. Kui seadistuste lehel on 

valitud aadressiteksti kuvamine, siis kuvatakse kaardiaknas aadresspunkti kohale ka 

aadressitekst. (Joonis 2) 

 

Seadistamine 

Aadressotsingu tööd on võimalik mõjutada mitmete parameetrite abil, mida on võimalik 

muuta AadressOtsing vahekaardil ArcGIS Pro seadete muutmise dialoogis (Joonis 3), mida 

saab avada kahel viisil: 

 Avada lavatagune (valik Project nupuribade loendis) ning sealt parameetrite 

dialoog Options. Dialoogi vasakus pooles olevast loendist tuleb otsida üles rida Maa-

amet, millele klõpsates avaneb paremal pool Maa-ameti kaart, kus saab muuta 

AadressOtsingu seadeid. 

 Klõpsata nupul Maa-amet Options  nupuribal Maa-amet olevas Maa-

ameti sektsioonis. Sel juhul avatakse dialoog nii, et Maa-ameti vahekaart on kohe 

lahti. 

Kõik seaded rakenduvad koheselt ja salvestuvad ning järgmisel ArcGIS Pro käivitamisel 

võetakse need jälle kasutusele. Kui dialoogis esineb seadete valimisel vigu, siis ei ole 

võimalik seadeid rakendada. Kasutajale antakse ka vigadest teada (dialoogiaknas või punane 

ristkülik vigase parameetri ümber). Näiteks ei saa valikus kuvatav vastuste arv olla tühi või 

suurem kui 100. Niisamuti peab olema valitud vähemalt üks andmetüüp / andmesalv, et 

otsingut oleks võimalik teostada. 

Joonis 2 Valitud aadressipunkt aadressitekstiga kaardiaknas. 



 

Märkeruut Eemalda duplikaataadressid võimaldab lisada AadressOtsingule filtri, 

mille valimisel kuvatakse AadressOtsingu tulemuste ripploendis aadresse ühekordselt (ühe 

tüübi piires). 

Märkeruut Ainult unikaalaadressinõudega objektid võimaldab lisada 

aadressOtsingule filtri, mille valimisel kuvatakse AadressOtsingu tulemuste ripploendis ainult 

unikaalaadressinõudega objekte. Unikaalaadress on koha-aadress, mille tekstilis-numbriline 

kuju on samaliigiliste unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide seas ainulaadne. Mitmel 

sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil, samal maaüksusel paiknevatel 

unikaalaadressi nõudvatel hoonetel ja samas hoones asuvatel hooneosadel ei või olla sama 

koha-aadress. Vt täpsemalt ruumiandmete seadus §43. 

Valikus kuvatav vastuste arv määrab vastuste arvu AadressOtsingu tulemuste 

ripploendis. Suurem arv võimaldab näha rohkem väljapakutud vastuseid, kuid teeb otsingu 

mõnevõrra aeglasemaks. Võimalik suurim väärtus on 100. 

Valikus ajaloolised aadressid alates aastast abil saab otsida 

ajaloolistest aadressidest, määrates aastaarvu, millest alates aadresse otsitakse. Ajaloolise 

aadressi ajalooline osa kuvatakse otsingu tulemustes sulgudes suurtähtedega koos kehtiva 

aadressiga (nt Vabaduse väljak (VÕIDU VÄLJAK), Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju 

maakond). Kui aastaarvu kast tühjaks jätta (vaikimisi 0), siis ajaloolistest andmetest ei otsita. 

Otsingutulemuste graafilist esitust saab kohandada raamis Tõsta esile asuvate parameetritega. 

Märkeruuduga saab määrata, kas leitud aadressipunkt ja aadressitekst kuvatakse kaardiaknas. 

Lisaks saab aadressipunkti puhul valida kuvamiseks kasutatava sümboli värvi ja aadressiteksti 

korral selle fonti ja värvi (märkeruudu taga paiknevale nupule vajutamisel avaneb vastav 

dialoog). Korraga saab ekraanil olla esile tõstetud vaid ühe aadressiobjekti info: alati on esile 

tõstetud viimase leitud objekti ruumiline paiknemine. 

Joonis 3 AadressOtsingu parameetrid 



Märkeruudud raamis Andmesalved võimaldavad piiritleda aadressotsingu tulemusi nii, et 

tagastatakse vaid märgitud tüüpi aadressiobjektidega seotud aadressid. Otsingu toimimiseks 

peab vähemalt üks andmesalv olema valitud. 

Keele seadistamine 

AadressOtsing programmi saab kasutada eesti ja inglise keeles. Vaikimisi on programm 

inglise keeles, kuid kui kasutaja Windowsi kuvakeel on seadistatud eesti keeleks, siis on 

AadressOtsing kasutajaliides eesti keeles. 

 


