Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamine, analüüs. I etapp.
Kaardirakenduse kasutusjuhend kaardikihtide kooskasutamiseks
Liigu kursoriga kaardikihtide loetelus soovitud kaardikihi nime peale ning tee selle valimiseks
vasaku hiireklahviga klõps nime ees olevas ruudus. See muudab kaardikihi aktiivseks. Liigu
kaardiaknasse ning kasuta kaardi nihutamise ja suurendamise ning vähendamise funktsioone,
et leida konkreetne huvipakkuv piirkond või objekt. Kaardi nihutamiseks liigu kursoriga kaardi
peale, hoia all hiire vasakut klahvi ja vea kaart sobivasse asukohta. Klahvi vabastades lukustub
kaardipilt soovitud kohale. Suurendamiseks ja vähendamiseks klõpsa kaardiakna vasakul
ülanurgas olevatele sümbolitele + (suurendab) ja – (vähendab). Sümbolil
erinevate aluskaartide valik.

klõpsates avaneb

Mitme kaardi üksteise peal vaatamiseks märgista mitu kaardikihti. Võimalik on valida korraga
kõik kaardikihid koos alamkihtidega. Selleks kliki kaardikihtide loetelu alguses esimese rea
paremal ülanurgas oleval sümbolil ≡ ja vali avanenud rippmenüüst Turn all layers on (lülita kõik
kihid sisse). Valiku tühistamiseks vali käsk Turn all layers off ((lülita kõik kihid välja).
Alamkihtide sisse- ja väljalülitamiseks saab kasutada samast rippmenüüst funktsiooni Expand
all layers (laienda kõik kihid), mis avab kõikide teemakihtide alamkihid. Collapse all layers (sulge
kõik kihid) sulgeb alamkihtide loetelu. Konkreetse ühe kaardikihi alamkihtide avamiseks liigu
kursoriga valitud kaardikihi nimele ja tee klõps hiire vasaku klahviga. See avab alamkihid. Nende
sulgemiseks klõpsa hiire vasaku klahviga kaardikihi nimel teist korda.
Alamkihi nimel hiire vasaku klahviga üks kord klõpsates avaneb alamkihi legend.

Kaardikihtide läbipaistvuse muutmine
Kaardikihtide üksteise peal kasutamiseks saab ulatuslike pindobjektidega kaardikihid muuta
läbipaistvaks, nii et need ei varjuta joon- ja punktobjektidega või väiksemate pindobjektidega
kihte. Vajuta valitud kaardikihi nime kõrval olevale sümbolile •••. Vali avanenud rippmenüüst
Transparency (läbipaistvus).
Läbipaistvust saab muuta, lohistades läbipaistvust märkivat ristkülikut horisontaalse ribana
etteantud skaalal (0…100) vasakule või paremale. Lohistamiseks tuleb liikuda kursoriga
ristkülikule ning nihutada seda, hoides all hiire vasakut klahvi. 0% - ei ole läbipaistev, 100% täielikult läbipaistev.

Kaardikihtide järjestuse muutmine
Kaardikihtide loetelu antakse ette vaikimisi järjekorras. Kui valida ja aktiveerida mitu kaardikihti,
siis need kihid, mis on loetelus eespool, paigutuvad ülespoole ning need, mis loetelus on allpool,
paigutuvad alla. Juhul, kui ülemisteks kihtideks on ulatuslikke pindobjekte esitavad kihid (nt
need, mis kirjeldavad maakondadevahelisi erinevusi), võivad need ka läbipaistvaks muutmise
korral segada joon- ja punktobjektidega kihtide vaatamist. Sellisel juhul saab kasutada kihtide
järjekorra muutmise funktsiooni ja nihutada suurema ruumilise ulatusega kaardiobjektidega
kihid allapoole (taustaks).
Selleks vali kaardikihi nimetuse kõrval sümbolil ••• klikkides avanevast rippmenüüst käsk Move
up (liiguta kaardikiht üles) või Move down (nihuta kaardikiht alla).
Kaardikihtide valimine kooskasutamiseks
Kaardikihid on illustratiivsed ning täiendavad Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse
hindamise I etapi lõpparuande juurde kuuluvaid andmetabeleid ja temaatilisi lisasid.
Kaardikihid on aruande lisasse kuuluvate teemakaartide interaktiivne esitusviis, mille eesmärk
on võimaldada ligukaudset hindamist, millistes Eesti piirkondades ja millise intensiivsusega on
erinevad keskkonnakasutuse vormid esindatud. Kaardikihtide kombineerimisele eelnevalt tuleb
tutvuda Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise I etapi lõpparuande lisadega,
mis sisaldavad valdkondlikke ülevaateid surve, seisundi ja mõjunäitajate kaardistusest koos
järeldustega.

