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Näidisalade andmebaasi toimetaja on mõeldud näidisalade andmebaasi kasutamiseks ja 

täiendamiseks. NATi on võimalik kasutada Tartu Ülikooli arvutivõrgus kasutajana 
registreeritud isikutel interneti ühenduse olemasolul. 

 
Installeerimine 
Näidisalade andmebaasi toimetamise programm on saadaval kataloogist 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimetaja/.  Sellel aadressil olevas publish.htm failis 
on kirjas tarkvara versioon, eeldustarkvara ning installeerimise nupp. Soovitamegi 
installeerimist alustada  viidast: 
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimetaja/publish.htm. 

Programmi tööle hakkamise tingimuseks on, et arvutis on olemas .Net 3.5 SP1 tugi. 
Windows Vista opsüsteemis on see integreeritud, teiste opsüsteemide puhul (XP, Win 2000) 
tuleb esmalt umbes pool tundi oodata, kuni arvuti oma võimekust täiendab. .Net 3.5 SP1 tuge 
saab installeerida ka aadressilt: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-
81da479ab0d7&displaylang=en  

Installeerimise järel peaks Windowsi stardi nupu all olevasse programmide loetelusse 
ilmuma alljaotus TU, mille sees on viit programmile Näidisalade toimetaja. Ekraanil olev 
ikoon tekib vaid programmi installinud kasutajale. 

Programm kontrollib igal käivitamise, kas serveris pole uuemat versiooni ja küsib, kas 
soovid versiooni uuendada. Versiooni uuendus toimub kiiresti. 

 
Programmi kirjeldus 
Alltoodud joonistel esitatakse NAT vormid, mis võimaldavad teha mitmesuguseid 

päringuid andmebaasist ja vaadata vaatluskohta kirjeldavaid pilte. Registreeritud kasutajatel 
on võimalik andmebaasi täiendada uute vaatlustega ja uute kooslustega ning muuta 
olemasolevate vaatluste kirjeldusi. Ilma sisselogimata saab kasutada demoversiooni, mis 
näitab päringutes vaid 20 esimest vaatlust ja mis ei võimalda andmeid muuta, täiendada, 
eksportida ega kopeerida. 

NAT käivitades avaneb tervitusaken (joonis 1a) ja selle järel Tartu Ülikooli serverisse 
sisselogimise aken (joonis 1b). 

  

 
Joonis 1a. Näidisalade andmebaasi toimetaja programmi tervitus. 

http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimetaja/publish.htm
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
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Joonis 1b. Tartu Ülikooli serveri kaudu turvaühenduse loomise aken. 
 
NAT kuvab andmebaasis olevaid vaatlusi esitusvormina tabeli kujul (joonis 2). Vorm 

hõlmab endas erinevaid viise vaatluste valimiseks. Näiteks vaatluskoodi vahemike järgi, 
põhiala tunnuse või koosluse tüübi alusel. Lisaks on võimalik vaatlusi valida Eesti kaardi 
pealt, näidates selleks soovitud piirkonna (nupp Kaardilt). 

Nupu Vaatlused päringuga abil on võimalik koostada spetsiifilisemaid päringuid. Saab 
vaadata parajasti valitud üksikvaatluse koha fotosid, asukohta kaardil ja lugeda tabelist 
vaatluskoha kirjeldust. Nupp Levik tekitab levikukaardi kõigist valitud vaatlustest. 
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Joonis 2. Näidisalade andmebaasi kasutajaliidese juhtpaneel, millel on andmete pärimise 

vahendid ja andmebaasi väljade kirjed. 
 
 
Vormi, ja ühtlasi ka programmi, sulgeb akna allservas olev nupp Lõpeta. 
NAT’i administreeritud kasutajale avaneb vaatlusvormi sisselogimise nupu alt võimalus 

muuta olemasolevat parooli (joonis 3a, 3b) ja sisselogituna hakata andmebaasis olevaid 
kirjeid muutma ning uusi lisama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Joonis 3a. Sisselogimise vorm.                          Joonis 3b. Paroolivahetuse vorm. 
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Sisselogitud kasutajale avaneb sisuliselt sama vorm, mis tavakasutajale, aga vormile 

lisandub täiendavaid nuppe nagu Uus kooslus, Uus vaatlus, Ekspordi valitud vaatlused ja 
Muuda kirjeldust, lisa fotosid (joonis 4). 

 
 

 
Joonis 4. Näidisalade andmebaasi kasutajaliidese juhtpaneel sisselogimisõigusega 

kasutajale.  
 
 

Tavakasutajale suunatud NAT vormid: 
1. Vaatlused päringuga (joonis 5). 
Päringu koostamiseks tuleb päringuakna valikunuppudega valida muutujad ja kirjutada 

lahtritesse muutujate otsitavad väärtused. Valikunuppudest ja lahtrite väärtustest 
moodustatakse SQL-päring nupuga Moodusta päring. Andmebaasist pärimine teostub nupu 
Käivita päring abil. Lisaks on võimalik andmeid otsida ajavahemiku alusel. Selleks piisab kui 
kalendrist valida sobiv perioodi algus- ja lõppkuupäev. Juba koostatud päringut saab 
salvestada (nupp Salvesta päring) ning hiljem vormi päringulahtrisse importides uuesti 
kasutada (nupp Vali päring). 

 
2. Kaardilt (joonis 6). 
Vorm võimaldab valida näidisalasid osutatud piirkonnast. Näiteks Matsalu Looduskaitse 

ala ümbrusest kirjeldatud näidisalade valimiseks piisab kaardil hiirega vastavast piirkonnast 
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vasakut hiireklahvi all hoides üle lohistada. Selle tulemusena kuvatakse juhtpaneeli tabelisse 
selle ala kohta olemasolevad taimkatte näidisalade kirjeldused, demoversioonis 20 esimest 
kirjeldust, täisversioonis kõik selle piirkonna kirjeldused. 

 
 

 
Joonis 5. Kasutajaliidesesse sisseehitatud päringute genereerimise aken. 
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Joonis 6. Näidisalade asukohapõhise päringu vorm. Piirkonna valimiseks tuleb vasak 

hiireklahv piirkonna ühes nurgas alla vajutada ja teises nurgas vabastada. 
 
3. Fotod (joonis 7). 
Vormi vahendusel saab vaadata valitud ala kohta andmebaasis olevaid fotosid. Näidisala 

number on fotode sirvija ülaservas. Valitud näidisala andmebaasis olevatest piltidest mahub 
korraga ühele vaateakna lehele kuni 16 pisipilti, järgmise lehe vaatamiseks kasuta kerimisriba 
vormi vasakus servas. Pildi allservas on üldjuhul kirjas foto autor ja pildi tegemise kuupäev 
ning kellaaeg, kui mõni neist puudub, siis on see andmebaasi kandmata. Pildi detailsemaks 
vaatamiseks peab kasutaja andmebaasi sisse logima. Detailne pilt avaneb kui vajutada pildi 
ülaservas olevat + nuppu. Detailne pilt kuvatakse algul keskmises suuruses, mida saab 
omakorda suurendada kuvamisaknal olevate +märkide abil. 

 



Näidisalade toimetaja kasutusjuhend versioon 4.09.09 

Koostasid Tiiu Kelviste ja Kalle Remm    TÜ ÖMI GO G&KÕT  8

 
Joonis 7. Näidisala fotode vaatamise aken. 
 
4. Kaardid (joonis 8). 
Vorm näitab koha paiknemist Eestis, kaardilehel, eraldise suurust ja kuju. Lisaks on 

kasutajal võimalik lähemalt uurida valitud näidisala ümbrust Maa-ameti XGIS kaardiserveri 
vahendusel. Vajutades nuppu Maaameti XGIS, näeb kasutaja vaatluskohta ortofoto ja 
katastripiiride taustal, nupp XGIS mullakaart näitab valitud ala asukohta mullakaardi taustal 
(joonis 9). 

Samuti on võimalik vaadata näidisala paiknemist Eesti põhikaardi taustal vajutades nuppu 
Põhikaart. Nupu vajutamisel kuvatakse vaatluskoht põhikaardi taustal ümbritseval 
ruutkilomeetril (joonis 10). 

 
5. Levik (joonis 11). 
Vorm genereerib kaardile kõik eelnevalt tabelisse valitud näidisalad.  
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Joonis 8. Näidisala paiknemine Eestis, põhikaardi lehel ning eraldise suurus ja kuju. 
 

 
 
Joonis 9. Näidisala pidepunkt (rist kaardi keskel) mullakaardi taustal Maa-ameti XGIS 

kaardirakendusest. 
 
 
 
 
 
 
 



Näidisalade toimetaja kasutusjuhend versioon 4.09.09 

Koostasid Tiiu Kelviste ja Kalle Remm    TÜ ÖMI GO G&KÕT  10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 10. Näidisala paiknemine põhikaardi taustal. Kuvatava ala suurus on 1 km2. 

Valitud näidisala piir on markeeritud punase joonega, teised kaardile jäävad näidisalad on 
helelilla servajoone ja tunnusnumbriga. 
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Joonis 11. Päringu abil valitud näidisalade levikukaart. Vaatlusalad on tähistatud punase 

ruuduga. Kaardil on kujutatud noore metsa vaatlusaladest 20 esimest, mida näidatakse 
sisselogimata kasutajale. 
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6. Puuliikide koodid ning niiskuse ja karbonaatsuse skeem (joonis 12 ja 13). 
Tegemist on juhtpaneeli abivormidega, mis aitavad andmebaasi kasutajal mõista kasutatud 

lühendeid ning näidisala kasvukoha niiskuse ja karbonaatsuse koode. Vormid avanevad 
nuppude Puude koodid ja Skeem alt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 12. Puuliikide lühendid.     Joonis 13. Kasvukoha niiskuse ja karbonaatsuse skeem. 
 
7. Abivorm Üksused (joonis 14). 
Vorm võimaldab vaadata, millised kooslused mingis põhialas ja kasvukohatüübis on 

andmebaasi kantud. Nii põhiala, koosluse kui ka kasvukohatüübi nimele klõpsamise järel 
kuvatakse vaatluste arv vastavas üksuses. Põhiala või kasvukohatüübi nime klõpsamisel 
kuvatakse vastava tüübi andmebaasi kantud koosluste arv ja keskmises lahtris koosluste 
nimed. Korraga saab vaadelda ainult ühe grupi andmeid, kas põhialasid või kasvukohatüüpe. 
Järgmise üksuse klõpsamisel puhastub koosluste lahter automaatselt.    
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Joonis 14. Vorm taimkatteüksuste põhialades ja kasvukohatüüpides paiknemise ja 

vaatluste arvu kuvamiseks 
 
 
Registreeritud kasutajale avatud NAT andmete sisestamise vormid: 
 

1. Uus kooslus (joonis 15). 
Vormi abil on võimalik lisada andmebaasi seal seni puuduv kooslus. Vorm genereerib 
automaatselt järgmise vaba koodi. Kasutajal tuleb anda kooslusele nimi ning määratleda, mis 
tüüpi kooslusega on tegemist. Selleks tuleb avanevatest rippmenüüdest valida kooslusele 
reeglina vastav põhikaardi põhiala ja kasvukohatüüp (Paal, 1997 järgi). Uus kooslus lisatakse 
andmebaasi nupule Saada andmebaasi vajutamisel. Samuti on võimalik lisada omapoolne 
kommentaar lisatud kooslusele. 
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Joonis 15. Uue koosluse lisamise vorm. 
 
2. Uus vaatlus (joonis 17). 
Nupuga Uus vaatlus avatakse uue näidisala kirjelduse sisestamise vorm tühjade lahtritega. 

Automaatselt täidetakse ainult uue vaatluse kood. Kollasega tähistatud lahtrid on vaatluse 
sisestamisel kohustuslikud. Sisestusvorm sisaldab abistavaid nuppe Skeem (joonis 13), 
Puuliikide lühendid (joonis 12), Kraadid (joonis 16) ja Koord MI’st ja MS95’st (joonis 18). 
Viimane võimaldab sisestajal leida lisatarkvara, mille abil saada sobivas vormingus näidisala 
koordinaate. Vaatlusala kirjeldamisele lisaks on võimalik vormi kaudu andmebaasi laadida 
näidisala illustreerivaid fotosid. Nupu Lisa selle koha foto alt avaneval vormil on vaatluskoha 
VID-number automaatselt täidetud, nupu Lisa muu koha foto vormil tuleb kõik lahtrid 
lähtuvalt vaatluskoha VID-numbrist ise täita (joonis 19). NAT praegune versioon võimaldab 
üles laadida .jpg, .jpeg, .png, .gif  vormingus fotosid.  

Vaatluse kirjelduse lisamise vormilt saab ka üle vaadata, kas lisatud vaatlusala piirid said 
õiges suuruses ja õige kujuga ning õigesse kohta. Selleks saab sisestusvormilt avada kaartide 
kuvamise vormi (nupp Koht Kaardil) (joonis 8).  

Kui valikurealt valitud kooslus ei ole vastavuses põhialaga, ilmub koosluse koodi ja 
põhiala koodi kõrvale punane hoiatusmärk. Koosluse ja põhiala mittevastavusega vaatlust 
saab ka andmebaasi salvestada, sest looduses võivad esineda erandlikud kohad, kus ilmneb 
erinevatest põhimõtetest lähtuvate klassifikatsioonisüsteemide mittevastavus. 

Vaatluse kirjelduse muutmise vorm avaneb ka kui vajutada avalehe allservas nupule 
Muuda kirjeldust, lisa fotosid. Erinevus on selles, et avatabeli alt servast avades kantakse 
tabelis aktiivsena olnud vaatluse kirjeldus automaatselt vaatluse muutmise vormile. Sama, 
eelnevalt täidetud, vormi saab kasutada ka uue kirjelduse lisamiseks. Selleks vajuta nuppu 
Uus, mille tulemusena genereeritakse vormi päisesse uus VID-number kasutajal tuleb vaid ära 
muuta näidisala kirjeldus uuele alale vastavaks kõik muu toimib nii nagu enne.  
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Joonis 16. Geograafiliste koordinaatide sisestamise vormi erinevad olekud. 
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Joonis 17. Kirjelduse lisamise/muutmise vorm.
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Joonis 18. Abivorm uue vaatluskoha koordinaatide saamiseks tarkvarades MapInfo ja 
MicroStation. 
 

 
Joonis 19. Vorm fotode üleslaadimiseks. 

 
 
3. Abivorm Eraldise digimine (joonis 20). 
Eraldise digimise akna saab avada uue vaatluse sisestamisel ja vaatluse kirjelduse 

muutmisel. Vorm võimaldab NAT keskkonnast lahkumata digitaliseerida uue vaatluse või 
asendada olemasolev eraldis uuega. Uue eraldise piiri digitaliseerimist alustab nupp Alusta 
digimist. Olles jõudnud eraldise kontuuriga tagasi lähtepunkti lähedale, kasuta eraldise 
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sulgemiseks nuppu Sulge eraldis. Nupu klõpsamise tulemusena moodustub suletud areaal. 
Joonistatud eraldise koordinaadid saab otse Uus vaatlus vormile kanda nupu Eraldise 
koordinaadid sisestusvormile abil. 

 
 

 

 
 
Joonis 20. Uue eraldise digimise ja olemasoleva asendamise abivorm. Kollasega on 

tähistatud näidisala pidepunkt, mille koordinaadid saadakse sisestusvormilt, punasega äsja 
digitud piir, lillaga juba anembaasis olevad eraldised.
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Juhised vaatlusandmete valimiseks ja lisamiseks taimkattenäidiste 
andmebaasi 

 
Taimkatte kaardistamise näidisalade lisamisel näidiste baasi tuleb 1) koostada taimkatte 

näidisala kirjeldus, 2) kaardile märkida kirjelduse kehtivuse ulatus (eraldise piirid), 3) mär-
kida kaardile või panna kirja kirjelduse pidepunkti koordinaadid. Võimaluse korral tuleks 
pildistada vaatlusala üldvaadet ja alustaimestikku. 

 
1. Näidisalade valik 
Näidisalade valikul tuleks lähtuda neljast peamisest printsiibist.  
1. Ruumiline stabiilsus (näidisala kirjeldus peaks kehtima võimalikult suures raadiuses, 

reeglina vähemalt 20…30 m raadiuses, erandid on lubatud taimkatteüksuste puhul, mis 
esinevad vaid kitsaste ribadena). 

2. Ajaline stabiilsus (hiljuti inimtegevuse tõttu või muul põhjusel tugevasti muutunud või 
arvatavasti lähiaastatel muutuvaid kohti tuleks vältida). 

3. Tüpoloogiline esinduslikkus (eelistada tuleks taimkatteüksuste tüüpilisemaid esinemis-
vorme). 

4. Esindatus näidistebaasis (näidiste baasi tuleks täiendada eelkõige senini väheesindatud 
taimkatteüksuste näidistega (vähem kui 10 näidisala), aga ka väga varieeruvate üksuste 
esinemisvormide näidistega). 

5. Põhikaardi lehtede piiride vältimine. Eesti põhikaardi 10 × 10 km kaardilehtede  piirid 
ei peaks läbima näidisalade eraldisi. 

6. Vastuoluliste ja puudulike andmetega kohtade vältimine. 
 
Vastuolulised on kohad, kus välitööl määratud taimkatteüksus on vastuolus mullakaardil 

oleva mullaliigiga, põhikaardil oleva põhialaga või aerofotoga. Vastuolu põhjuseid on 
mitmeid: välivaatluse subjektiivsus ja vaatlustulemuste sõltuvus aastaajast, vead kaartidel, 
defektid kaugseireandmetes (puude ja rajatiste varjud, pilved ja pilvede varjud), erinev 
üldistustase eri andmekihtides, erinevad kaardistusprintsiibid eri kaartide puhul, maastiku 
muutumine ajas. 

 
2. Sisestusvormi detailne kirjeldus 
Näidisala kirjelduste ja fotode lisamiseks andmebaasi on loodud spetsiaalne kasutajaliides 

NAT sisestusvorm Uus vaatlus (joonis 15) näol. Sisestusakna lahtrite tähendused on:  
VID — vaatluskoha number. Igal vaatluskohal peab olema unikaalne positiivse täisarvu 

kujul number. Andmebaas genereerib esimese vaba numbri ja seda muuta ei saa. 
Kuup — välivaatluse kuupäev opsüsteemis määratletud kuupäevavormis. Kuupäeva saab 

valida hüpik-kalendrist. 
Vaatleja — välivaatluse teinud isiku nimi või isikute nimed (eesnimi ja perenimi). 
Alates — kirjelduse kehtimise ajaline algus. Aastakümneid samasugusena püsiva koosluse 

puhul võib see lahter tühjaks jääda, ajas kiiremini muutuvate kohtade puhul tuleb märkida 
(ligikaudne) kuupäev, millest alates on lubatud seda andmekihti kaugseireandmetega siduda. 
Näiteks umbes kaks aastat tagasi tehtud raiesmiku puhul tuleks kirjelduse kehtivuse alguseks 
märkida vaatluse kuupäevast kaks aastat varasem või veelgi hilisem kuupäev. Sel juhul selle 
vaatluskoha kirjeldust ei seota näiteks kolme aasta taguste aerofotodega. 

Kuni — kirjelduse kehtimise ajaline lõpp. Aastakümneid samasugusena püsiva koosluse 
puhul võib see lahter tühjaks jääda, ajas kiiremini muutuvate kohtade puhul tuleb märkida 
(ligikaudne) kuupäev, kuni milleni on lubatud seda andmekihti kaugseireandmetega siduda. 
Näiteks kui söötis põllumaa sobib vaatluse ajal 20% puittaimede katvusega mahajäetud 
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põllumaade taimestu näidiseks, siis tuleks hinnata, mitu aastat püsib puittaimede katvus 
hinnang ±10% piires. Kui võib arvata, et kahe aasta pärast on puistaimede katvus juba 
vähemalt 30% ning näidisala sobib pigem üksuse noor mets söödil näidiseks, siis tuleks 
ajalise kehtivuse piiriks märkida kuupäev mitte enam kui kaks aastat vaatluse kuupäevast 
edasi. Sel juhul selle vaatluskoha kirjeldust ei seota näiteks kolm aastat hiljem pildistatud 
aerofotodega. 

Kooslus — rippmenüüst tuleb valida kaardistustes kasutatava detailseima taseme 
taimkatteüksuse nimi. Selle numbriline kood ilmub paremal olevasse lahtrisse. Kõik 
üldisemad taimkatte kaardistusüksused peavad olema nendest detailseimatest üksustest 
üheselt tuletatavad. Kui olemasolevatest üksustest ei piisa, siis tuleb koosluste lisamise 
dialoogiaknas lisada uus üksus. Kui kooslust ei oska määrata, jääb koosluse nimeks 
määratlemata. Kui kooslus või kasvukohatüüp on vastuolus mullakaardiga või põhikaardiga, 
siis tuleb andmebaasi kanda looduses olev taimestikutüüp, mitte kaartidele vastav tüüp. NB! 
Kooslused nimega noor mets/harvik/raiesmik tähistavad raiesmikku ja noorendikku, mille 
esimeses rindes on üle 4 m kõrguste puude katvus on alla 30%.  

Põhiala — rippmenüüst tuleb valida Eesti põhikaardi juhendile (Eesti põhikaardi …) 
vastava põhiala nimi. Selle numbriline kood (värvikood) ilmub paremal olevasse lahtrisse. 
Vaatluskohas olev põhiala ei pruugi olla sama, mis põhikaardil olev põhiala, andmebaasi 
tuleb kanda vaatluse ajal looduses olev põhiala. Kui põhiala ei oska määrata, jääb põhialaks 
määratlemata. NB! Põhiala Noor mets tähistab raiesmikku ja noorendikku, mille esimeses 
rindes domineerivad alla 4 m kõrgused puud (üle 4 m kõrguste puude katvus on alla 30%). 
Põõsastikus peab olema üle 4 m kõrguste puude katvus on alla 30% ja põõsaste katvus 
vähemalt 50%. 

Niiskus — metsa kasvukoha niiskuse hinnang täisarvulistes protsentides E. Lõhmuse 
(1984) metsa kasvukohatüüpide ordinatsiooniskeemi üldistatud niiskusrežiimi skalaari järgi 
(joonis 13). Selle välja täitmine on kohustuslik vaid metsa, noore metsa, raiesmiku ja söödil 
kasvava noore metsa puhul. Teiste taimkatteüksuste puhul võib sisestusväli tühjaks jääda. 
Niiskus null tähistab veepuuduse tõttu puude kasvuks sobimatuid kohti, 10 tähistab sambliku 
ja leesikaloo kasvukohatüüpe, niiskus 50 on iseloomulik naadi ja jänesekapsa-mustika 
kasvukohatüübile, 90 vastab kuivendamata soometsadele, 100 tähistab pidevalt kõrge 
veetaseme tõttu metsa kasvuks sobimatut sood. Kõdusoo kasvukoha puhul hinnatakse 
efektiivset niiskust vaatluse aastal, mitte mullakaardil olevale mullaerimile vastavat niiskust. 
Seega peaksid kõdusoometsade niiskuse hinnangud reeglina vastama soostunud ja keskmise 
niiskusega kasvukohatüüpide niiskuse väärtusvahemikule. 

Karbonaatsus — metsa kasvukoha karbonaatsuse ja teiste toitainete rohkuse hinnang E. 
Lõhmuse metsa kasvukohatüüpide ordinatsiooniskeemi üldistatud juurtoitumistingimuste 
skalaari järgi (joonis 13). Selle välja täitmine on kohustuslik vaid metsa, noore metsa, 
raiesmiku ja söödil kasvava noore metsa puhul. Teiste taimkatteüksuste puhul võib 
sisestusväli tühjaks jääda. Karbonaatsus 0 vastab mineraalsete toitainete kättesaamatuse tõttu 
puude kasvuks sobimatutele tingimustele, 10 on iseloomulik happelisema mullaga 
nõmmemetsadele ja rabametsadele, 50 vastab näiteks jänesekapsa ja madalsoo tüübile, 70 — 
sinilille, naadi ja lodu kasvukohas, 90 esineb vaid kuivades loometsades. 

Katvus — puistuvalemis kirjas olevate puittaimede koondkatvus ülaltvaates (nii nagu 
puistu kaugseirepiltidel paistab) ja puistuvalemis kirjas olevate puittaimede katvused rinnete 
kaupa. Alumiste rinnete katvused hinnatakse vastavalt sellele, kuidas see rinne paistaks juhul, 
kui kõrgemaid rindeid ei oleks. Katvust hinnatakse kesksuvise maksimumkatvuse seisu järgi. 
Katvuse hindamisel kasutatakse suurte okste tasemel üldistust. See tähendab, et okste vahe 
projektsioon maapinnale loetakse katmata pinnaks, sama oksa okaste või lehtede vahel oleva 
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osa projektsioon loetakse kaetud pinnaks. Katvuse märkimine on kohustuslik kõikjal, kus 
kasvab puittaimi (va õued ja eraaiad).  

Puistuvalem — puistuvalemisse märgitakse puittaimede osakaalud ülaltvaate järgi. Real 
kokku olevasse koondvalemisse lähevad alumiste rinnete puud ja põõsad arvesse vaid selles 
osas, mis on kõrgemal olevate võrade poolt katmata. Alumiste rinnete puistuvalem 
kirjutatakse vastavalt sellele, kuidas see rinne paistaks juhul, kui kõrgemaid rindeid ei oleks. 
Puistuvalemis olevate hindpunktide summa peab alati olema 10. Iga puuliigi lühendi ette 
märgitakse selle puuliigi osakaalu hindepunktid täisarvulise numbrina, numbri ja lühendi 
vahel ei tohi olla tühikut ega muid tähemärke. Liikide vahel peab olema üks tühik ja ei 
mingeid muid tähemärke. Puuliikide lühenditena tohib kasutada vaid järgmisi tähistusi: Mä 
(mänd), Ku (kuusk), Ka (arukask), Sk (sookask), Le (hall lepp), Sl (sanglepp), Ta (tamm), Sr 
(sarapuu), Hb (haab), Pj (põõsaspajud), Sa (saar), Re (remmelgad), Pi (pihlakas), Va (vaher), 
Jal (jalakas ja künnapuu), õun (õunapuu), Pä (pärn), To (toomingas), Tü (türnpuu), Lh 
(lehised). Kui tekib vajadus veel mingit puuliiki puistuvalemisse kanda, siis tuleb uus lühend 
andmebaasi koordinaatoriga kokku leppida. Kui pajud, jalakad, lehised või mõne teise 
puistuvalemis oleva puude perekonna võõrliigid on liigini määratud, siis märgitakse liigi 
täpsustus kommentaaride lahtrisse. Puude katvuste vahekorda hinnatakse kesksuvise 
maksimumkatvuse seisu järgi. 

Teised puud — siia märgitakse koondnäitajate puhul need rohu- ja põõsarindest 
kõrgemale ulatuvad puuliigid, mis on ülalt nähtavad. Üksikute rinnete puhul märgitakse selle 
rinde need puud, mis vähese katvuse tõttu puistuvalemisse ei mahtunud. Puude märkimisel 
tuleks eelistada samu lühendeid, mis puistuvalemis.  

Põõsarinne — märgitakse põõsarinde koosseis. Formaalseid piiranguid sõnastusele ei ole. 
Domineerivate liikide järele võib märkida tähise (D), kaasdominantide järele (KD). Võib ära 
märkida ka põõsaliikide protsentuaalse osakaalu. 

Rohurinne — rohurinde koosseis vabas vormis kirja pandult. Rohurinde ja põõsarinde 
andmeid automatiseeritud andmetöötluses ei kasutata. Need on vajalikud eelkõige hilisemaks 
kameraalseks välivaatleja märgitud taimkatteüksuse vaidlustamiseks ja muutmiseks, eriti 
juhul, kui taimkatteüksuste määratlusi muudetakse. 

Märkmed — Mitmesugused vabas vormis märkmed, mis võivad kas vaatluse 
klassikuuluvuse, kasutamispiirangute või ruumiliste piiride täpsustamisel abiks olla. 

Vastuolulisus — lahtrisse märgitakse vastuolud erinevate andmekihtide, välivaatluse, 
senilevinud arusaamade ja kaardistusjuhendite vahel. Sellesse lahtrisse märgitakse ka 
täiendava välivaatluse vajadus ja probleemid, mida peaks selles vaatluskohas üle kontrollima. 

Vastuoluline — linnuke selles lahtris eemaldab vaatluse tehisõppe õpetusandmete hulgast. 
Iga lahtrisse vastuolu märgitud probleemi või kontrollimisvajadusega ei pruugi kaasneda 
vaatluse vastuoluliseks tunnistamine ja õpetusandmete hulgast eemaldamine. 

 
3. Eraldis ja pidepunkt 
Iga vaatluskoha kirjeldusega peab üks-üheselt kaasnema kirjelduse kehtivuse ulatust tähis-

tav eraldis kaardil ja eraldise pidepunkt.  
Eraldise piirid näitavad andmebaasis oleva kirjelduse kehtivuse ulatust. Eraldise kuju võib 

olla suvaline, kuid võimaluse korral tuleks eelistada kompaktsemaid eraldisi. Eraldisel ei tohi 
olla üle 100 nurgapunkti, soovitavalt mitte üle 21. Eraldise nurgad peaksid olema fikseeritud 
Eesti põhikaardi ristkoordinaatides meetri täpsusega. 

Pidepunkt peab paiknema eraldise sees kohas, mille lähiümbruses esineb kirjeldatud taim-
katteüksus kõige tüüpilisemal kujul. Enamasti peaks pidepunkt paiknema eraldise keskosas 
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(joonis 21). Pidepunkt peaks olema fikseeritud Eesti põhikaardi ristkoordinaatides meetri 
täpsusega. 

Eraldisepiiride ja pidepunkti asukoha täpsus peaks vastama taimkatte ruumilisele vari-
eeruvusele. Ulatuslikul ühetaolisel alal ei ole eraldise täpne asukoht oluline, sest asukoha 
mõningasel muutumisel jääb kirjeldus ikkagi kehtima. Ruumiliselt muutliku taimkattega 
aladel tuleks püüda vältida üle 10 m suuruseid asukohavigu. 

 

 
Joonis 21. Taimkatte näidisalade andmebaasi vaatluskoha nr 54 eraldise piirid (must) ja 

pidepunkt (punane) ortofoto, Eesti põhikaardi (valge) ja mullakaardi (kollane) taustal. 
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Veateateid ja lahendusi 
 
Alljärgnevas tabelis on välja toodud suurem hulk tänaseks ette tulnud ja veel parandamata 

veateadetest või neile leitud lahendustest. 
 

Andmebaasi veateade või puudus  Ajutine lahendus või selgitus 
Programm ei käivitu Kontrolli, et arvutis oleks olemas 

.NET v3.5 tugi. Puuduv fail on leitav aadressidel 
http://www.microsoft.com/downloads/details.asp

x?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-
81da479ab0d7&displaylang=en 
ja 
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimeta

ja/dotnetfx35_SP_setup.exe 
Andmebaasiga ei õnnetu luua ühendust 
väljastpoolt ülikooli 

Alates juunist 2009 luuakse ühendus ssh tunneli 
kaudu suvalisest interneti ühenduse kohast. 

Demoversioon ei näita kõiki vaatlusi. Demoversiooni päringud väljastavad 
andmebaasist maksimaalselt 20 kirjet. 
Andmebaasis on tegelikkuses üle 2000 kirje. 

Tabeli vaatamise aken ei võimalda 
kombineeritud päringuid. 

Ei peagi võimaldama, selleks on eraldi päringute 
aken. 

Andmebaasi ei saa sisestada vaatlust, mille 
ükskõik millisel tekstiväljal on ülakoma. 

Ülakoma on SQL serveris teksti piiraja. Selle 
asemel tuleb kasutada mingit muud (graafiliselt 
sarnast) tähemärki. 

Kaardi vaatamise akna veebibrauser üritab 
aluskaarti alla laadida selle asemel, et 
vaatluskoha taustana kuvada. 

Tühista allalaadimine ja vajuta kaardiaknas 
Refresh 

Eraldist kuvatakse kaardiaknas vaid osaliselt Eraldis on suurem kui akna raamid. 
 

Vigase polügooni sisestus tõkestada Vigase lausega polügooni kaardil kujutamise või 
andmebaasi saatmise eel annab programm 
veateate. Vaata uut või parandatud eraldist kaardil 
enne selle saatmist andmebaasi. 

Eraldiste digimine ja eraldise piiride 
korrigeerimine võiks toimuda ka 
kasutajaliideses Maaameti serverist tulevate 
ortofotode taustal ilma spetsiaaltarkvarata. 

Eraldist saab digida Maaameti serverist tuleva 
ortofoto taustal. Vaatluskoha pidepunkti 
koordinaadid peavad olema eelnevalt vaatluste 
sisestamise ja toimetamise vormile kantud. 

Põhikaardil kuvatakse vaid 1 x 1 km ruutu 
vaatluskoha ümber. 

Tänu sellele näeb ekraanil enam-vähem 
kvaliteetset kaardikujutist mõistlikus suuruses. 

Ortofoto ja mullakaardi taustal ei kuvata 
eraldise kuju 

Maaameti XGIS võimaldab vaid vaatluskoha 
määramist ja kaardi kuvamist vaatluskoha ümber. 

Tab klahviga liikumise järjekord ei ole 
kõikjal loogiline 

Funktsioon allub programmeerija kontrollile vaid 
osaliselt. Põhjus teadmata. 

Tab klahviga liikudes saab mõnes lahtris 
teksti valida, mõnes mitte 

Põhjus teadmata. 

Piltide lokaalarvuti mälusse laadimine on 
aeglane 

ADSL ühenduse puhul võib valitud pakett piirata 
ühenduse kiirust. 
Pildid ei ole konfiguratsiooni ja võrguühenduse 

poolest serveriks sobivas arvutis. Millalgi tuleb 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7&displaylang=en
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimetaja/dotnetfx35_SP_setup.exe
http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/AladeABtoimetaja/dotnetfx35_SP_setup.exe
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õige server hankida või leida ja see Vanemuise 46 
serveriruumi paigutada. Sealt on kõige otsem 
välisühendus. 
Edaspidi saab ehk olema ka kiire vaid pisipiltide 

vaatamise variant. 
Andmebaasis olevatest kooslustest ei saa 
ülevaadet 

Koosluste taksonoomia sirvimiseks ning vaatluste 
arvu loendamiseks on alates 03.09 eraldi vorm. 

Programm peaks kasutajat hoiatama, kui 
üritatakse sisestada kirjeldust, milles põhiala 
ja taimkatteüksus on vastuolus. 

Alates versioonist 11.03.09 märgib andmete 
sisestamise ja muutmise vorm vastuolulise 
koosluse ja põhiala punase hoiatusmärgiga. 
Toimib juhul, kui kooslus valitakse valikulahtrist. 

Fotode lisamisel võiks andmebaasi 
automaatselt kirja saada, kes ja mis ajal 
mingi foto lisas. 

Toimib alates versioonist 2.03.2009 

Lisada kontroll, kas puistuvalem on 
standardkujul 

Versioon 23.02.09 ja uuemad ei lase enam 
vigaseid puistuvalemeid sisestada. 

Vaatluskoht võiks olla määratletud ka 
geograafiliste koordinaatidega 

Toimib alates versioonist 23.03.09 

Programmi võiks installida klõpsuga 
installifailil. 

Internetist installimine toimib alates versioonist 
2009.03.18 

Fotode sirvija ei arvesta foto kõrguse ja 
laiuse suhtega. 

Versioonid alates 22.02.09 arvestavad foto 
kõrguse ja laiuse vahekorda. 

Põhialade kadumine ja nimede muutumine 
põhialade loetelus ja koosluste loetelus uute 
andmete sisestamisel 

Alates versioonist 20.03.2009 peaks olema 
lahendatud. 

Kui keegi tahab mingi koha vaatlust sises-
tada, aga enne tahaks ta teada, et kas selles 
kohas äkki juba on käidud, et siis ta saaks 
seda kuidagi kontrollida (näiteks et kas selle 
koordinaadi ümber teatud raadiuses on 
vaatlusi) 

Alates 04.09 näitab NAT põhikaardi taustal nii 
valitud vaatluse eraldist kui ka samal 
ruutkilomeetril olevate teiste vaatluskohtade 
eraldisi ja tunnusnumbreid.  

Fotode kuvamise järjekord arusaamatu Peaks olema failinime tähestikulises järjekorras. 
Fotode sirvija peaks võimaldama vajaliku foto 
leidmist piisavalt kiiresti. Kindlasti täiustatakse 
fotode sirvijat ka edaspidi. 

Digimise aken avaneb aeglaselt ja esimesel 
avamisel ei kuvata olemasolevat eraldist. 

Ühendus maa-ameti serveriga aeglane, sulge 
digimisaken ja ava see uuesti. 

Fotode sirvija ei näita mõne pildi autorit ja 
pildistamisaega. 

Ju siis ei ole neid andmebaasis kirjas. 

Fotode juurde peaks saama lisada 
kommentaare 

Saab millalgi olema 

Fotode jaoks ei õnnestu luua uut kataloogi 
ja/või ei õnnestu fotosid serverisse tõsta. 

FTP kataloogi loomiseks ja fotode 
üleslaadimiseks on miskipärast tarvis olla ülikooli 
sisevõrgus või luua VPN ühendus. 
VPN ühenduse loomise juhised aadressil 
http://siseveeb.ut.ee/129773 
Alates versioon 1.09.09.st ftp ühendust ei 

kasutata, fotod laaditakse vaid andmebaasi 
tabelisse. 

http://siseveeb.ut.ee/129773
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Avaaknas olles valinud mingid vaatlused ja 
üritades neid eksportida, näidatakse mõnes 
arvutis veateadet „Old format or invalid type 
library. HRESULT:0x80028018 
(TYPE_E_INVDATAREAD)“. See viga on 
põhjustatud kasutajapoolsetest 
regiooniseadetest, mis ei pruugi vastata 
Office paketi seadetega.  

Seletus ja lahendus on aadressil: 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=k
b;en-us;320369 

Üks või teine kaarditausta kuvamise aken 
annab veateate, eriti nädala lõpus ja 
õhtupoolikuti 

Maaametis seadistatakse kaardiserverit. 
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