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KRATT – KESKKONNAAGENTUURI RUUMIANDMETE TEENUS on mõeldud 

Keskkonnaagentuuri lepingulisele partnerile Keskkonnaregistri ja Eesti Looduse Infosüsteemi 

– EELIS kaardikihtide allalaadimiseks. 

Kaardikihtide valikus on nii Keskkonnaregitrisse kuuluvate objektide andmed ('KR_' algusega 

kihid; kaardikihi juures on märge KKR - jah) kui EELIS-e loodusväärtuste andmete kihid. 

Lisaks on mõned EELIS-e välised kihid, mis otseselt EELIS-e andmebaasiga seotud ei ole. Kihi 

juures on märgitud, kas kihil olevad objektid kuuluvad Keskkonnaregistrisse (KKR) ja kas 

objektid põhjustavad õigusaktidest tulenevaid piiranguid (Piirangukiht). 

 

1. Kasutusjuhend 

Kaardikihtide alla laadimiseks tuleb lehel ’Kaardikihid’ valida: 

  

o failiformaat (TAB, SHP, DGN, DWG/DXF); 

o piirkond (terve Eesti, üks või mitu maakonda); 

o üks, mitu või kõik kihid korraga; 

o ühe kihi saab alla laadida, kihi nime peal klikates (toimib vaid ühe maakonnaga); 

o kõik kihid saab korraga valida Nime kõrval olevasse kasti linnukest tehes. 

o Andmeid on võimalik sorteerida viimase uuenduse aja järgi ning filtreerida nime, 

valdkonna, alamvaldkonna, KKR kuulumise ja piirangu tekitamise järgi. 

   

o Kui valikud on tehtud, siis tuleb vajutada ’Genereeri’; 

o seejärel ilmub eraldi infokast, milles tuleb ise staatust värskendada. Kui andmed 

on valmis, saab zip faili alla laadida; 

o uue väljavõtte tegemiseks tuleb eelmine kustutada.  

Lehel ’Teated’ kuvatakse olulist lisainfot, mida andmete kasutamisel võib vaja minna.  

 

2. Osade EELIS kaardikihtide kohta on olemas ka kirjeldavad failid: 

PKÜ poollooduslike koosluste andmed 

Pärandkultuurobjektid metsas 

Poollooduslikud kooslused 

Sood ja ELFi Natura inventuurid 

  

http://www.eelis.ee/avalik/el_fil/niidud.pdf
http://www.eelis.ee/avalik/el_fil/PK_obj_metsas.pdf
http://www.eelis.ee/avalik/el_fil/PLK.pdf
http://www.eelis.ee/avalik/el_fil/Sood&ELF_inventuurid.pdf
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3. I ja II kaitsekategooria liikide leiukohtade jm juurdepääsupiiranguga andmete 

kasutamisest 

Juhime Teie tähelepanu sellele, et kasutades I ja II kaitsekategooria liikide andmeid sisaldavaid 

kaardikihte (vt allpoololevat tabelit) on vaja arvestada asjaoluga, et I ja II kategooria liikide 

täpsete leiukohtade andmete avalikustamine massiteabevahendites on looduskaitseseaduse 

kohaselt keelatud. Lisaks on avalikustamise piiranguga infot ka seirejaamade ja 

pärandkultuurobjektide kihil. 

Nimi Failinimi 

I kat. kaitsealused loomad KR_loomad_I 

I kat. kaitsealused seened, samblikud KR_seened_samblikud_I 

I kat. kaitsealused taimed KR_taimed_I 

II kat. kaitsealused loomad KR_loomad_II 

II kat. kaitsealused seened, samblikud KR_seened_samblikud_II 

II kat. kaitsealused taimed KR_taimed_II 

Jahipiiranguga alad jahipiiranguga_alad 

Keskkonnaregistri seirealad ja seirejaamad KR_seirejaam 

Leiukohtade alamkirjed liigi_alamkirjed 

Liikumispiiranguga alade kaardikiht liikumispiiranguga_alad 

Muud seirejaamad seirejaam 

Projekteeritav KR_projekteeritav 

Projekteeritavad vööndid KR_projekteeritavad_voondid 

Pärandkultuurobjektid metsas PK_obj_metsas 

Püsielupaiga piiranguvöönd KR_pysielupaik_pv 

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd KR_pysielupaik_skv 

Püsielupaik KR_pysielupaik 
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4. Kihtide selgitused ja failinimed  

Nimi Failinimi 

Alamvesikond merega alamvesikond_merega 

Allikad KR_allikas 

Biosfääri kaitseala KR_bka 

ELFi Natura inventuur elf_inventuurid 

Helcom KR_helcom 

Hoiuala KR_hoiuala 

Hooldatav skv KR_hooldatav_skv 

Hüdrograafilised vesikonnad vesikonnad_hydrograafiline 

I kat. kaitsealused loomad KR_loomad_I 

I kat. kaitsealused seened, samblikud KR_seened_samblikud_I 

I kat. kaitsealused taimed KR_taimed_I 

II kat. kaitsealused loomad KR_loomad_II 

II kat. kaitsealused seened, samblikud KR_seened_samblikud_II 

II kat. kaitsealused taimed KR_taimed_II 

III kat. kaitsealused loomad KR_loomad_III 

III kat. kaitsealused seened, samblikud KR_seened_samblikud_III 

III kat. kaitsealused taimed KR_taimed_III 

Jahipiiranguga alad jahipiiranguga_alad 

Jahipiirkonnad KR_jahipiirkond 

Järved KR_jarv 

Kaitseala KR_kaitseala 

Kaitsmata põhjaveega alad KR_kaitsmata_ala 

Karsti piiranguvöönd karst_pv 

Karstid KR_karst 

Keskkonnaregistri seirealad ja seirejaamad KR_seirejaam 

KKR-i kantavad jääkreostusobjektid KR_jaakreostus 

Kohalik kaitstav objekt KR_kohalik_objekt 

Kohaliku kaitstava objekti piiranguvöönd KR_kohalik_objekt_pv 

Leiukohtade alamkirjed liigi_alamkirjed 
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Nimi Failinimi 

Liikumispiiranguga alade kaardikiht liikumispiiranguga_alad 

Looduslik skv KR_looduslik_skv 

Lõhejõed l6hej6ed 

Merealad mereala 

Mitte kaitsealuste liikide leiukohad kaitsestaatuseta_liigid 

Muud seirejaamad seirejaam 

Natura 2000 linnualad KR_linnuala 

Natura 2000 loodusalad KR_loodusala 

Natura elupaigad natura_elupaik 

Natura metsatoetused 2017 toetus_mets2017 

Nitraaditundliku ala allikad KR_nta_allikad 

Nitraaditundliku ala allikate piiranguvöönd nta_al_pv 

Olulised allika ja karstialad KR_olulised_alad 

Paisud pais 

Pandivere Adavere Põltsamaa KR_nitraaditundlik 

Piiranguvöönd KR_piirang 

PKÜ poollooduslike koosluste andmed Niidud 

Poollooduslikud kooslused PLK 

Projekeeritavate üksikobjektide kaitsetsoon KR_proj_yobj_tsoon 

Projekteeritav KR_projekteeritav 

Projekteeritavad vööndid KR_projekteeritavad_voondid 

Põhjaveehaarded - puurkaevud KR_puurkaev 

Pärandkultuurobjektid metsas PK_obj_metsas 

Püsielupaiga piiranguvöönd KR_pysielupaik_pv 

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd KR_pysielupaik_skv 

Püsielupaik KR_pysielupaik 

Ramsari alad KR_ramsar 

Reservaat KR_reservaat 

Saared saared 

sood Sood 
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Nimi Failinimi 

Sufosiooniaugud KR_tundlikala 

Tegevused Tegevused 

Toetuskõlbulikud poollooduslikud kooslused registris KR_plk 

Tähelepanuväärne tahelepanuvaarne 

Veelase KR_veelase 

VEP lepingud vep_lepingud 

Vesikond merega vesikond_merega 

Vooluveekogud KR_vooluvesi 

Võõrliikide leiukohad KR_voorliik 

Vääriselupaiga tunnustega alad vep_tunnustega_ala 

Vääriselupaigad KR_vep 

Üksikobjekti kaitsetsoon KR_yksikobjekti_kaitsetsoon 

Üksikobjektid KR_yksikobjektid 

Üleujutusohuga ala yleujutusohuga_ala 

Ürglooduse raamatu objektid yrg 

  

5. KRATT-i kasutuslepingu sõlmimine 

KRATT teenuse kasutamiseks on vajalik kehtiv litsentsileping Keskkonnaagentuuriga. Lepingu 

lõppedes kaovad automaatselt õigused keskkonna kasutamiseks ja teenusesse enam sisse logida 

ei saa. Uue lepingu sõlmimiseks võtke palun ühendust Keskkonnaagentuuri 

eluslooduseosakonnaga (Kaire.Sirel@envir.ee). 

 

mailto:Kaire.Sirel@envir.ee

