
EELIS-e avaliku WFS/WMS teenuse kirjeldus ja juhend MapInfos ja QGIS-is 

kasutamiseks. 

Keskkonnaagentuuri WFS/WMS-teenus on avatud standardil põhinev kaarditeenus, mis 

võimaldab Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmete kasutamist erinevate GIS-

tarkvaradega (sh mitmesuguste vabavaraliste tarkvaradega). 

Teenuse link https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows? tuleb kopeerida oma 

kaarditarkvaras vastavasse kohta. 

Web Map Service (WMS) puhul luuakse WMS ühendus ning kasutada saab rasterandmeid 

sarnaselt nt Maa-ameti aluskaardi teenusega. 

Web Feature Service (WFS) puhul luuakse WFS ühendus ning kasutada saab vektorkihte. 

NB! Avalikult ei ole kättesaadavad I ja II kaitsekategooria liikide ja püsielupaikade ning 

nende seirejaamade info. 

Avalike kaardikihtide loetelu on järgmine: 

Kihi nimetus 

KKR allikad 

KKR BKA 

KKR HELCOM 

KKR hoiualad 

KKR hooldatavad sihtkaitsevööndid 

KKR jääkreostus 

KKR jahipiirkonnad 

KKR järved 

KKR kaitsealad 

KKR kaitsmata alad 

KKR karstid 

KKR KOV kaitstavad loodusobjektid 

KKR KOV kaitstavate loodusobjektide piiranguvööndid 

KKR Natura2000 linnualad 

KKR Natura2000 loodusalad 

KKR looduslikud sihtkaitsevööndid 

KKR loomad III 

KKR nitraaditundlik ala (NTA) 

KKR olulised allika- ja karstialad 

KKR piiranguvööndid 

KKR poollooduslikud kooslused (PLK) 

KKR projekteeritavate üksikobjektide planeeritavad 
kaitsetsoonid 

KKR puurkaevu sanitaarkaitseala 

KKR puurkaevud 

KKR Ramsari alad 

KKR loodusreservaadid 

KKR seened ja samblikud III 

KKR taimed III 

https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?


Kihi nimetus 

KKR tundlikud alad 

KKR veelaskmed 

KKR vääriselupaigad (VEP) 

KKR vooluveekogud 

KKR võõrliikide leiukohad 

KKR üksikobjektide kaitsetsoonid 

KKR üksikobjektid 

Lõhejõed 

Nitraaditundliku ala (NTA) allikate piiranguvööndid 

Pärandkultuuri objektid metsas 

Poollooduslikud kooslused (PLK) 

Eesti sood 

Tähelepanuväärne 

KKR vääriselupaikade (VEP) lepingud 

Ürglooduse objektid 

KKR - keskkonnaregister 

 

WFS teenuse kasutamine MapInfos 

Open->Feature (WFS) 

 



Servers->Add (2.) 

Kopeeri teenuse link väljale ’Server URL:’ (3.) ning kontrolliks testi URL aadressi ->’Test 

URL…’(4.)  

Teenuse kirjeldust näeb nupu alt ’Get Description’ (5.) 

 

 

 

 

 

 



Edaspidi on EELISe avalik OGC WFS kaardiandmete teenus automaatselt WFS serverite 

valikus ja kasutamiseks valmis: 

 

Vali kiht ja soovi korral stiil ning vajuta ’OK’. 

  



WFS teenuse kasutamine QGIS tarkvaras 

Ava menüü Kiht->Lisa kiht->Lisa WFS-kiht 

 

Vali ’Uus’->kopeeri teenuse link ja sisesta nimi. Vajuta ’OK’ 

 



Vajuta nuppu ’Ühenda’. Avatakse kihtide nimekiri ning teenus on kasutamiseks valmis. Iga 

kaardikihi kohta näeb ka kirjeldust. 

 


