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1. Tutvustus 
 

Kasutusjuhend kirjeldab ehitusgeoloogia kaardirakenduse spetsiifikat Maa-ameti 

kaardirakenduste seerias.  

Kõiki erinevates kaardirakendustes kasutusel olevaid võimalusi (sh sisse logimine, 

järjehoidjate ja kihtide lisamine ning grupeerimine, kaartide võrdlemine) ning X-GIS Maainfo 

teenuse üldiseid põhimõtteid kirjeldab kasutusjuhend, millel leiab aadressilt 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo vajutades nupule „Abi“ . 

 

Ehitusgeoloogia kaardirakendus näitab Maa-ameti Ehitusgeoloogia Andmekogus olevate 

aruannete üldandmeid ning uuringualasid. Ehitusgeoloogia kaardirakendus on kättesaadav 

Maa-ameti kodulehelt: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia. 

 

 

Avaneb kaardirakendus:  

 
Rakenduse avamisel on algvaateks kogu Eesti. 

 

Vaikimisi on aluskaardiks hübriid. Soovi korral saab aluskaarti vahetada vajutades kaardipildi 

all vasakus servas olevale nupule „Aluskaardid“ , mis näitab parasjagu kasutuses 

olevat aluskaarti.  

 

 

 

 

 

 

 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
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Avaneb valik: 

 
 

Vajutades meelepärasele kaardinupule, avaneb kaardirakenduses vastav aluskaart.  

Uuesti „Aluskaardid“ nupule vajutades, sulgub aluskaartide valimise aken.  
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Ehitusgeoloogiliste uuringute kaardikihis on võimalik valida, kas uuringualad kuvatakse 

kaardile uuringu liigi või uurigu staadiumi järgi.  

 
 

Uuringualad kuvatakse kaardile värviliste laikudena nendes piirkondades, kus uuringud on 

tehtud. 
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Legendis on kaardil kuvatud alade tingmärgid näidatud nii: 

 

Uuringu liigid: 

 
 

 

Uuringu staadiumid: 

 
 

 

 

Kuvatavate uuringualade täitevärvi intensiivsust on võimalik muuta, kui vajutada kaardikihi 

real olevale nupule „Kihi täiendavad seaded“ . 

Seejärel avaneb rea all skaala , millel on võimalik kuvatava täitevärvi 

intensiivsust muuta. 

 

 

 

  

Legend ilmub nähtavale, kui liikuda hiirega 

nupu „Legend“  kohale. 
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2. Otsing 
 

Konkreetset tööd saab otsida, kasutades kaardiakna üleval servas asuvat universaalset 

otsingukasti.  

 
Otsingukasti võib sisestada aadressi, katastriüksuse tunnuse või koordinaatide paari, mille 

alusel leitakse vaste aadressisüsteemist. Samuti võib otsingukasti kirjutada aruande pealkirja 

või EGF numbri, kuid viimasel juhul annab otsing kõik vasted, mis sisaldavad sellist numbrit, 

kuna otsitakse kihtide kataloogist (leitud kihte saab kaardile lisada) ja kaardil kuvatavate 

kihtide sisust (kiht peab olema sisse lülitatud ja nähtavusulatuses). Vastused grupeeritakse. 

Iga grupi kohta tagastatakse kuni 100 vastust. 

  

Tulemused kuvatakse kohe otsingukasti all: 

 
 

Vaikimisi näidatakse 5 tulemust. Vajutades nupule  kuvatakse kõik tulemused. 

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

 

Detailsema otsingu jaoks vajutage nupule . Avaneb aken, milles on võimalik otsingut 

teostada kaardikihtide, aadresside ja kihi andmete kaupa soovitud otsingukriteeriume 

kasutades.  

Näiteks kui soovitakse otsida konkreetset tööd aastaarvu, autori, nime jms järgi, siis avanevas 

aknas valida . 
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Rippmenüüst valige, millisest kihist otsingut tehakse: 
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Seejärel avaneb vorm, kus saab esitada detailsema päringu: 

 
 

Kõikidel tekstilistel väljadel on võimalik uuringu aruannet otsida ka märksõna abil, sisestades 

märksõna ette ja/või taha  tärni (*).  

 

Otsingu esitamiseks võib täita ka ainult ühe lahtri ning seejärel vajutada nupule . 

EGF tähistab Ehitusgeoloogia andmekogu säiliku numbrit. 
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Seejärel kuvatakse nimekiri otsingutulemustega: 

 
Kui otsingutulemusi on palju, siis tekib akna paremasse serva kerimisriba. Kerimisrea või hiire 

rulliku abil saab tulemuste aknas liikuda alla- või ülespoole.  

 

Tehes linnukese sobiva uuringu ette, kuvatakse selle uuringu asukoht kaardil sinise joonega. 

Valides mitu uuringut, kuvatakse nad korraga kaardil. Saab ka valida, et kõik otsingutulemused 

kuvatakse ühekorraga kaardile vajutades nupule . 

 

Kuid kuna samaaegselt kuvatakse kaardile ka kõik teised kaardiaknasse jäävad uuringud, siis 

võib suurte alade puhul tööde paljususe tõttu olla raske märgata, kuhu jäävad otsinguga välja 

tulnud uuringud.  

Uuringu kohta täpsema info saamist ning aruande vaatamist on kirjeldatud järgmises Tärkinfo 

peatükis. 
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Tehes otsingut vahelehelt „Aadressid“ otsitakse infot ainult aadresside järgi In-ADS 

andmebaasist. See kehtib ka siis, kui otsitakse piiratud ala seest, kasutades nuppu „Piira otsing 

ringjoonega“ . 

 

 

 

Geoloogiafondi aruannete põhjalikumaid otsinguid (valdkondade, märksõnade jm alusel) saab 

teha Geoloogiafondi rakenduses. 

  

https://fond.egt.ee/fond/
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3. Infopäring ja tärkinfo 
 

Kaardil olevate objektide kohta on võimalik pärida tärkinfot, vajutades hiire vasaku klahviga 

huvipakkuvale objektile.  

Infopäringu jaoks eraldi nuppu ei ole, vaid vaikimisi on infopäringu funktsionaalsus sisse 

lülitatud. Ühekordne klikk kaardil teeb infopäringu kihtide hulgast, mille infopäring on sisse 

lülitatud. Infopäringut saab kihtide puhul sisse-välja lülitada kaardikihtide plokis, iga kihi 

täiendavate seadete juures (vt. maainfo kaardirakenduse juhist). 

Pärast kaardil klikkimist märgitakse ära see koht, mille kohta infopäring esitati ehk kus kaardil 

klikiti: 

 

Nende objektide, mis jäävad klikitud alale, piirjooned muutuvad siniseks. 

Ning samaaegselt avaneb ka aken infopäringu tulemustega. Nimekirjas kuvatakse esimestena 

väiksema pindalaga uuringud: 
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Vajutades nimekirjas sobiva rea peale, kuvatakse allpool selle uuringu kohta üldandmed: 

 

Akna paremas servas on kerimisriba, mis viitab sellele, et kogu info ei ole kuvatavas aknas 

nähtav. Allapoole kerides ilmub nähtavale veel ka Märkuste lahter: 

 

Samal ajal kaardil muutub selle uuringuga seotud objekti asukoht punaseks: 

 

 

Vajutades Infopäringu aknas detailandmete real lingile , avaneb aken, kus on 

võimalik näha rohkem infot uuringu kohta, avada aruande faile ning vaadata asendiskeemi 

konkreetse uuringu asukohaga (märgitud joonisel punase piirjoonega): 
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Aruandele lisatud failide ehk siniste linkide alt saab aruande faile avada ja alla laadida. Enne 

01.07.2015.a esitatud uuringuaruannetel on olemas ka pabertoimikud, millega saab soovi 

korral tutvuda Maa-ametis aadressil Mustamäe tee 51, Tallinn (tuba 1-010).  
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Kasulik teada: kuidas kuvada kaardiaknas vähem objekte 

Kui kaardiaknas on palju erinevaid objekte kohakuti ja kõrvuti (nt. Tallinna piirkonnas), siis 

selgema vaate saamiseks klikkida huvipakkuval objektil ehk teha infopäring. Peale infopäringu 

tegemist tuleb vasakpoolsel külgpaneelil kihi „Ehitusgeoloogilised uuringud“ eest linnuke ära 

võtta. Kaardiaknasse jäävad nähtavale alles vaid need tööd, mis olid infopäringu tegemise 

asukohas ehk mille piirjooned on sinised. Kõik ülejäänud uuringud ei ole peale seda 

kaardiaknas enam nähtavad. 

 

Kui infopäringu aknas kuvatavate uuringute hulgast valida välja üks töö ja selle peale klikkida, 

siis kaardil kuvatakse selle uuringu asukoht punasena: 

 

Kui sulgeda infopäringu aken ristist, siis kaovad kaardilt ka nende uuringute asukohad.  

Kasulik teada: kuidas minimeerida infopäringu akent 

Infopäringu akent saab minimeerida, kui vajutada hiire vasaku klahviga akna ülaservas 

rohelisel ribal olevale sõnale „Infopäring“: 

 

Aken muutub väikeseks:  ning seda on kaardi- 

akna peal võimalik hiirega ühest kohast teise tõsta.  

Infopäringu akna maksimeerimiseks tuleb uuesti vajutada sõnale: „Infopäring“. 
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4. Eksportimine 
 

Ekspordi saab käivitada kui vajutada eksporditava kihi real nupule „Kihi täiendavad seaded“ 

. Seejärel avaneb selle all rida, millel vajutades nupule „Laadi alla“ , avaneb 

ekspordiaken:  

 

Rippmenüüst saab valida sobiva formaadi: 

 

Seejärel vajutades nupule , laetakse alla kõik kaardiaknas nähtavalolevad 

eksporditava kihi objektid.   
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5. Geoloogiafondi aruanded 
 

 

Grupis Geoloogiafondi aruanded näidatakse Eesti Geoloogiateenistuse Geoloogiafondi 

aruannete andmestikku. EGT avalikust WFS teenusest https://fond.egt.ee/geoserver/egf/ows 

(EGT WFS) pärinevat infot uuendatakse Maa-ameti kaardirakendustes iganädalaselt. 

Uuringute alad on suuruse järgi jagatud neljale kihile (aluseks on väli „kaal” EGT WFSi 

andmetabelis, mille vasteks on väli „ala_kat” Maa-ameti teenustes). Kihtidel on aruanded 

eristatud kuue teema järgi (legendi liigituse aluseks on esimene sõna andmeväljal 

„field”/”valdkond”). Näiteks poolläbipaistva sinise tooniga näidatakse kaardiaknas piirkondi, 

kus kirje lahtrites „valdkond” algab sõnaga „hüdrogeoloogia”. Kihile Uuringualad < 10 km² on 

lisaks EGT WFSis iseloomustatud pindobjektidele (ala_kat=1) lisatud EGT WFSi punktobjektide 

ümber loodud 50 m raadiusega puhvrid. Näiteks Geoloogiafondis registreeritud puurkaevude 

passe kujutavad kaardiaknas sinised ringid, kus r=50 m. Suuremate uuringute alad (10-5000 

km², 5000-30000 km² ja >30000 km², ala_kat=2...4) kattuvad sageli, nende puhul näidatakse 

ehitusgeoloogia kaardirakenduses pindobjektide keskpunktide ümber loodud puhvreid 

(raadius vastavalt 2, 4 ja 6 km). Üle 30000 km² suuruste alade kihil on arvukalt kattuvad 

üleriigilised alad grupeeritud aruande valdkonna alusel (tähestiku järgi) ning asetatud ringis 

(päripäeva, algusega idast) ümber Eesti.  

Kõik neli kihti on infopäringuga ning eksporditavad. Infopäringu aknas lingil klikkides saab 

avada vastava aruande lehe Geoloogiafondi rakenduses. Aruandeid saab ehitusgeoloogia 

kaardirakenduses otsida nii universaalse otsingukasti kui kihiotsingu kaudu. Esimesel juhul 

otsitakse aruande numbrit või nimetust korraga neljast kihist, teisel juhul ühest kasutaja 

määratud kihist. 

  

https://www.egt.ee/et/struktuur-kontakt/geoloogiafond
https://fond.egt.ee/fond/
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6. Aruannete esitamine 
 

Alates 1. juulist 2015.a. on ehitusgeoloogiliste 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 nupp . Sellele 

vajutades avaneb vorm, mis tuleb ära täita.  

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud täita. Nende andmete puudumise korral andmeid 

ei salvestata.  

 

 

 

 

Valida rippmenüüst õige asutuse nimi. Kui rippmenüüs puudub Teie asutuse nimi, siis valige 

„Asutus on kirjeldatud märkuste lahtris“ ning seejärel kirjutage asutuse nimi märkuste 

lahtrisse.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128042015012
http://www.maaamet.ee/egf/
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Valige rippmenüüdest kõige lähedasemad vasted. 

 

Välikatsed. Valida rippmenüüst sobiv uuringuliik. Selle järel olevasse lahtrisse kirjutada 

number, mitu nimetatud uuringuliiki tehti. Võimalik on ka lisada pinnas, milles vastav uuring 

tehti. Pinnase valik on vajalik ainult teatud tüüpi uuringuliikidel (vaiakatse, stampkatse). Iga 

uuringupunktide liik panna eraldi reale. Rea lisamiseks vajutada nupule . 

Meetrites. Koma asemel kasutada kõikjal punkti! 

 

Laborikatsed. Valida rippmenüüst, milline katse tehti ning selle järel olevasse lahtrisse 

kirjutada number, mitu nimetatud katset tehti. Uue rea lisamine nupuga . 

 

Valida rippmenüüst sobiv veetasemeliik, määrata selle minimaalne ning maksimaalne sügavus 

maapinnast ja absoluutne kõrgus. Mõõtmise kuupäev kirjutada numbritega pikalt välja 

(pp.kk.aaaa). Kui mõõtmisi on tehtud erinevatel aegadel, siis nupuga  saab lisada uue 

lahtri. 
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Valida rippmenüüst sobivad pinnased. Jälgida, kas tegemist on pinnakatte või aluspõhjaga 

ning kas tegemist on SNiP või EVS süsteemiga. Uue rea lisamine nupuga . 

 

Valida sobiv. Kui valikus puudub, siis valida „Puudub loendist - kirjeldatud märkuste lahtris“ 

ning Märkuste lahtrisse kirjutada vastav pinnavorm. 
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Palume pdf-vormingus üles laadida terve aruanne, nii tekstiosa, lisad kui ka joonised. 

 

Kui valikutes puudus midagi, siis siia saab need lisada või kirjutada muid asjakohaseid 

aruandega seotud märkusi. 

 

Kui on olemas juriidiline põhjus, et aruande andmed ei ole avalikud, siis palume siia lisada 

kuupäeva, mis ajani ei ole andmed avalikud ja põhjenduse palume kirjutada Märkuste 

lahtrisse. 

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)). 

 

Need andmed on näha vaid Maa-ameti töötajale vajadusel aruande esitajaga kontakti 

võtmiseks, kui on vaja midagi täpsustada vms.  

Üleslaadimise lõpetab nupp , millele vajutamisel andmed salvestatakse. 

Kui aruande esitamist ei ole võimalik lõpetada, siis vajutada nupule , sellisel juhul 

andmeid ei salvestata. 
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Aruande andmed muutuvad ehitusgeoloogia kaardirakenduses nähtavaks siis, kui Maa-ameti 

töötaja on aruande andmed üle vaadanud, vajadusel täiendanud ja lisanud aruandele 

uuringupiirkonna ruumikuju. 


