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1. TUTVUSTUS 

Kasutusjuhend kirjeldab ehitusgeoloogia kaardirakenduse spetsiifikat Maa-ameti 
kaardirakenduste seerias. Kõiki erinevates rakendustes kasutusel olevaid võimalusi ning x-gis 
maainfo teenuse üldiseid põhimõtteid kirjeldab kasutusjuhend aadressil: 
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/X-GIS/XGIS_juhend.pdf. 
 
Ehitusgeoloogia kaardirakendus näitab Maa-ameti ehitusgeoloogia andmekogus olevate 
aruannete üldandmeid ning uuringualasid. Ehitusgeoloogia kaardirakendus on kättesaadav 
Maa-ameti kodulehelt geoportaalist: http://geoportaal.maaamet.ee/.  
Geoportaali avalehel tuleb vajutada nupule „Kaardiserver“: 

   
ning seejärel avanevast aknast tuleb valida „Ehitusgeoloogia kaardirakendus“: 

 Avaneb kaardirakendus: 

 
Rakenduse avamisel on algvaateks kogu Eesti.  
 
NB! Ehitusgeoloogia andmekogu enam kui 30 000-st aruandest on andmebaasi kantud ca 3/5. 
Eelisjärjekorras on sisestatud viimastel aastatel tehtud tööd ning suuremate asulate aruanded: 
Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare, Võru, Haapsalu, Keila, Paide, 
Põlva, Elva, Jõgeva, Türi, Rapla, Paldiski, Otepää, Kohila, Kärdla, Kehra, Märjamaa, 

http://geoportaal.maaamet.ee/docs/X-GIS/XGIS_juhend.pdf
http://geoportaal.maaamet.ee/
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Saku, Kiili, Kose, Jüri, Tabasalu, Lagedi, Kallaste. Lisaks nendele on sisestatud ka Tallinna 
ümbruskond umbes 20 km raadiuses. Teiste piirkondade aruanded on andmebaasi kantud 
osaliselt. 
Ehitusgeoloogia kaardirakenduses olles on paremalt ülanurgast avanevast ripploendist 

 
võimalk valida ka teisi kaardirakendusi. Rakenduse vahetamisel asukoht kaardiaknas säilib. 

 
 
Kaardil avanevate objektide leppemärgid asuvad legendi aknas. Legendi saab avada 

kaardiakna kohal oleva nupuga „Kaardikihtide valik ja legend“: . 
Legendis olevaid kihte sisse ja välja lülitades on võimalik valida, kas objekte kuvatakse 
kaardil uuringu liigi või uuringu staadiumi järgi. Uuringu liigi ja uuringu staadiumi kihtide 
valiku võimalikkus ei sõltu kaardi mõõtkavast.  
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Mõõtkava suurusest sõltuvad katastriüksuste ja täitevärvi kihid. Need kihid muutuvad 
juhitavaks mõõtkava suurendamisel. Täitevärvi väljalülitamisel kuvatakse kaardis ainult 
uuringualade piirjooned. Katastriüksuste sisselülitamisel kuvatakse katastriüksuste piirid. 

  

 

Kaardi mõõtkava suurendades 
näidatakse legendis täiendavalt 
aluskaardi leppemärke. 
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2. TÄRKINFO 
 
Kaardil olevate objektide kohta on võimalik pärida tärkinfot võttes tööriistaks kaardiakna 

ülaservas oleva „Infopäringu“ . Peale tööriista valimist klikkida  kaardiaknas 
huvipakkuvas punktis ning paremal pool asuvas aknas „Objektid“ kuvatakse nimekiri töödest, 
mille uuringuala sisse klikitud punkt jääb.  
 

 
 

 
 
Objekti info akna allservas, märkuste lahtri all kuvatakse sinine detailandmete link. 
Detailandmete lingi alt avaneb aken, kus on võimalik näha rohkem infot uuringu kohta, avada 
aruande faile ning asendiskeemi konkreetse uuringu asukohaga (märgitud joonisel punase 
piirjoonega):  

Valides nimekirjast sobiva 
uuringu, kuvatakse allpool 
selle uuringu kohta 
üldandmed: 
Ehitusgeoloogia fondi number 
(EGF); 
aruande pealkiri; 
uuritud asukoha aadress, mis 
on antud aruandes; 
aruande koostamise aasta; 
aruande teinud asutuse nimi; 
aruande šiffer; 
uuringu liik; 
staadium; 
maksimaalne uuritud sügavus 
meetrites; 
märkused (nt. aruandes 
kasutatud varasemate tööde 
numbrid vms).  
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Siniste linkide alt saab aruande faile avada ja allalaadida. Vanematel uuringuaruannetel on 
olemas ka pabertoimikud, nendega tutvumiseks palume pöörduda Maa-ametisse (Tallinn, 
Mustamäe tee 51, tuba 1-010).  
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3. OTSINGUD 
 
Konkreetset tööd saab otsida, kasutades kaardiaknast paremal pool asuvat otsingute süsteemi. 
Otsingute rippmenüüst saab valida, mille järgi otsing toimub. NB! Otsing on tundlik suurte 
tähtede suhtes. 

 
 
 
Uuringu otsing annab võimaluse otsida aruannet ühe või mitme allpool toodud kriteeriumi 
põhjal: 

 
ID: tähistab ehitusgeoloogia andmekogu (EGF) säiliku numbrit.  

Päringu esitamiseks tuleb vajutada nupul „Otsi“  või klaviatuuril „Enter“.  

 
Peale ühe või mitme lahtri täitmist ja päringu esitamist kuvatakse nimekiri kriteeriumitele 
vastavate aruannetega. NB! Nimekirjas kuvatakse ainult esimesed 100 uuringut (see piirang 
kehtib kõigi erinevate otsingu liikide juures). Kui tulemusi on rohkem, tuleb otsingutingimusi 
kitsendada.  
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Klikkides nimekirjas oleva rea peale, kuvatakse kaardiaknas selle objekti asukoht 
(tähistatakse punase vilkuva ringiga). Kui otsingu tulemuseks on ainult üks uuring (nt ID 
otsingu puhul), märgitakse kaardiaknasse sinise lipukesega koheselt ka selle objekti asukoht. 
 
Geograafiline asukoht võimaldab otsida geograafiliste koordinaatide järgi: 

 
 
L-Est asukoht võimaldab otsida L-Est koorinaatide järgi:  

 
 
Objekti asukoht kuvatakse kaardiaknas ning on tähistatud vilkuva punase ringiga.  
 
Objektil teostatud uuringute kohta info saamiseks toimida nii nagu on kirjeldatud  eelmises 
peatükis: „Tärkinfo“.  
 
Aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi otsing.  
 
Aadressi järgi otsimiseks saab kasutada kaardiakna ülaservas asuvat tööriista 

„Aadressiotsing“  , mis pakub otsingu tegemiseks mitmeid täpsustavaid võimalusi, sh ka 
katastriüksuse tunnuse järgi otsimist. 
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Teine võimalus aadressi või katastriüksuse tunnuse järgi otsimiseks on, kasutades lehekülje 
paremas servas asuvat funktsiooni „Otsi aadressi/tunnust“: 

 
Peale otsingu sooritamist kuvatakse kaardis otsinguobjekt (tähistatakse punase vilkuva 
ringiga). Mõlemad variandid toimivad samamoodi nagu Maainfo teenuse veebirakenduses. 
 
 
Otsingus on võimalik otsida ka kaardiaknas piiritletud ala sisse jäävaid töid.  

 
Selleks sisestada lahtritesse huvipakkuva piirkonna kahe üksteise suhtes diagonaalis asuva 

nurga koordinaadid või kasutada tööriista „Piiritle otsinguala raadiusega“ .  
Selleks peale tööriista valimist minna hiirega kaardiaknasse, klikkida vasaku klahviga 
huvipakkuva piirkonna ühes nurgas ning klahvi all hoides tõmmata punane kast selle ala 
kohale, mille kohta soovitakse infot.  

 
 

Peale hiireklahvi lahti laskmist kaob punane ruut kaardiaknast ära, kuid valitud ala 
piirkoordinaadid ilmuvad eespool väljatoodud koordinaatide lahtritesse. Seejärel vajuta 

nupule: „Otsi“  või klaviatuuril „Enter“. 
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Seejärel kuvatakse nimekiri töödest, mille uuringuala jääb märgitud ala sisse. Tähelepanu 
tuleb pöörata sellele, et kui otsingutulemusi on väga palju, siis kuvatakse nimekirjas ainult 
esimesed 100 uuringut. Seetõttu on oluline, et päring ei oleks esitatud liiga suure ala kohta.  

 
 
 
Otsingutulemuse tabelit on ilma eksportimata võimalik arvutiekraanil avada tööriista 

„Otsingu tulemustega tabelisse“ abil, mis järel avatakse tabel järgneval kujul: 

 
 
Tabeli vasakul ülanurgas näidatakse, mitu rida tabelis on. Maksimaalselt näidatakse 100 
aruande andmeid. 
  

Klikkides nimekirjas oleva rea 
peale, kuvatakse kaardiaknas selle 
objekti asukoht.  
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4. OTSINGUTULEMUSTE EKSPORTIMINE 
 

Kasutades otsinguakna allservas asuvat tööriista „Eksport“  on võimalik eksportida 
otsingutulemuste nimekirjas kuvatavad uuringud Exceli tabelisse. Vajutades sellele tööriistale 
avaneb aken, mis küsib, kas avada, salvestada või sulgeda fail:  
 

 
 
Vajutades „Ava“ avaneb kõigepealt aken, kus saab valida, millise programmiga soovitakse 
tabelit avada. Vaikimisi pakutakse Excelit. 
 

 
 
Seejärel avaneb Exceli tabel kõigi otsingutulemuste nimekirjas olevate uuringutega: 



Ehitusgeoloogia kaardirakenduse kasutusjuhend 

2016 Maa-amet. Kõik õigused kaitstud 13

 
 
 
Samamoodi on võimalik otsingutulemusi ka salvestada Exceli failina. Selleks valida 

„Eksport“  tööriist ning avanevast aknast vajutada „Salvesta“ nupule. Edasi toimub 
salvestamine nii nagu iga teisegi dokumendi puhul. 
 
 

5. ARUANNETE ESITAMINE 
 
Alates 1. juulist 2015 on aruannete elektroonsete koopiate esitamine Maa-ametile kohustuslik 
(majandus- ja taristuministri 24.04.2015 määrus nr 32 §3). Aruanne tuleb esitada 10 päeva 
jooksul uuringu aruande valmimise päevast arvates. Alaliseks arhiveerimiseks on sobivad pdf-
vormingus failid. 
 
Ehitusgeoloogiliste uuringute aruandeid palume elektroonselt esitada Maa-ametile interneti 
kaudu aadressil http://www.maaamet.ee/egf/. 
 

Avaneva lehe ülaservas on aruannete esitamiseks valik  .  
Palume sisestada aruande kohta andmed: 
 
Töö täpne nimetus: * 
 
Aadress aruandes (originaalaadress): * 
 

http://www.maaamet.ee/egf/
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Aruande koostamise aasta:  
 
Aruande koostanud asutus: - valida rippmenüüst, kui valikus puudub, siis valida „Asutus on  
kirjeldatud märkuste lahtris“ ning Märkuste lahtrisse kirjutada asutuse nimi. 
 
Aruande number või šiffer: - asutuse enda poolt aruandele antud number 
 
Aruande autor(id): * 
 
Keel: 
 
Projekteerimise staadium: - valida rippmenüüst kõige lähedasem vaste 
 
Uuringu liik: - valida rippmenüüst kõige lähedasem vaste 
 
Uuringupunktide arv liikide kaupa: - Välikatsed. Valida rippmenüüst sobiv uuringuliik, 
määrata number mitu tükki tehti ning võimalik on lisada ka pinnas, milles vastav uuring tehti. 
Pinnase valik on vajalik ainult teatud uuringuliikidel (vaikatse, stampkatse). Iga 

uuringupunktide liik panna eraldi reale, rea lisamiseks kasutada nuppu  
 
Maksimaalne sügavus: * - meetrites (koma asemel kasutada kõikjal punkti!) 
 
Teimimise mahud: - Laborikatsed. Valida rippmenüüst, mis katse tehti ja mitu tükki. Uue rea 

lisamine nupuga   
 
Hüdrogeoloogia: - valida rippmenüüst sobiv veetaseme liik ning määrata selle sügavus 
maapinnast ning absoluutne kõrgus. Mõõtmise kuupäev kirjutada pikalt välja päev.kuu.aasta. 

Kui mõõtmisi on tehtud erinevatel aegadel, siis lisada nupuga  uus lahter . 
 

ekspresspumpamine (tk):   

filtratsioonikatsed (tk):   

rühmkatse (tk):   
üksikkatse (tk)               
 

Pinnased – valida rippmenüüst sobivad pinnased. Uue rea lisamine nupuga  Jälgida kas 
tegu on pinnakatte või aluspõhjaga ning kas tegu on SNiP või EVS süsteemiga!  
 
Pinnavorm(id): - valida sobiv, kui valikus puudub, siis valida „Puudub loendist- kirjeldatud 
märkuste lahtris“ ning Märkuste lahtrisse kirjutada vastav pinnavorm. 
 

Aruandega seotud failid* – palume pdf-vormingus laadida üles terve aruanne, nii 
tekstiosa, lisad kui ka joonised. 
 
Märkused: - kui valikutes puudus midagi, siis siia saab need lisada või kirjutada muid 
asjakohaseid aruande teemalisi märkusi. 
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Salastatud kuni: - kui on olemas juriidiline põhjus, et aruande andmed ei ole avalikud, siis 
palume siia lisada kuupäev, mis ajani ei ole andmed avalikud ja selgituse palume kirjutada 
Märkuste lahtrisse. 
 
Alates 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku kohaselt on ehitusgeoloogiliste aruannete 
esitamine Maa-ametile kohustuslik. Maa-amet täidab ehitusgeoloogiliste aruannete vastu 
võtmisel, säilitamisel ning avalikkusele kättesaadavaks tegemisel avalikke ülesandeid ning 
sellest tulenevalt kohaldub avaliku teabe seadus (edaspidi AvTS). Avaliku teabe osas kehtib 
üldine printsiip, et juurdepääs avalikule teabele on vaba, välja arvatud juhul, kui juurdepääs 
sellele on seadusega sätestatud ulatuses piiratud. AvTS § 35 lõige 1 sätestab ammendavalt 
juhud, kui teave tuleb tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Aruannete 
salastamine on võimalik juhul, kui need sisaldavad riigisaladust või on määratud 
asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 alusel. Kui on seadusest tulenevalt alus, mis 
võimaldab andmete salastamist, siis tuleb see dokumendi esitamisel välja tuua. 
Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks ei tohi tunnistada teateid keskkonnaseisundi 
kohta (AvTS § 36 (1) 4)). 
 
Aruande esitaja nimi:* - seda nime näidatakse hiljem avalikult aruande sisestaja koha peal 
 
Aruande esitaja e-post:* - see on näha ainult Maa-ameti töötajatele vajadusel aruande 
esitajaga kontakti võtmiseks, kui on vaja midagi täpsustada vms 
 
*  - märgitud read on kohustuslikud täita, nende andmete puudumise korral andmeid ei 
salvestata. 
 

Üleslaadimise lõpetab nupp , mille valimisel andmed salvestatakse. 

Kui aruande esitamist ei ole võimalik lõpetada, siis valida nupp , sel juhul 
andmeid ei salvestata. 
 

Aruande andmed muutuvad ehitusgeoloogia kaardirakenduses nähtavaks siis, kui Maa-ameti 
töötaja on aruande andmed üle vaadanud, vajadusel täiendanud ja lisanud aruandele 
uuringupiirkonna ruumikuju. 
 
 
 

6. ARUANNETE FAILIDE VAATAMINE 
 
Kui aruandel on olemas elektrooniline koopia (pdf-vormingus failid aruande sisuga), siis on 
see kättesaadav aruande detailandmete aknas lahtris „Aruandele lisatud failid“. 
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Klikkides faili nimel  avaneb aruande elektroonilise 
koopia fail, mida saab kasutaja arvutisse allalaadida. 
 
Kui lahtrit „Aruandele lisatud failid“ detailandmete aknas ei ole, siis aruandel elektrooniline 
koopia puudub. 
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