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1. Kaardiaken ja üldine funktsionaalsus
Tallinn planeeringute registris on kasutusel kaks kaardirakendust, kasutajal on võimalik teostada
toiminguid ning vaadata andmeid nendes rakendustes vastavalt omistatud rollidele:
 Planeeringute kaart (Joonis 1)
 Planeeritava maa-ala kaart

Joonis 1. Üldine planeeringute kaardi vaade
Noole nuppudega ( tähistatud sinisega) on võimalik liikuda edasi ja tagasi eelnevatele kaardipiltidele ja
hilisematele kaardipiltidele ja suurendusastmele.
Noole nuppude all asub ikoon, mille abil on võimalik kaardil navigeerida ( tähistatud kollasega),
noolenuppudega saab liigutada kaardipilti üles-alla ja paremale-vasakule. Kaardipilti saab liigutada ka
klaviatuuri nooleklahvidega, lohistades või kasutades klahve Page up ja Page down. Vajutades
ikooni keskel asuvale Tallinna kujutisele mahutatakse kaardiaknasse kogu Tallinna kaart.
Kaardiakna vasakus servas asuvat liugurit ( tähistatud oranžiga) kasutades on võimalik
suurendada ja vähendada nähtavusulatust kaardil. Liigutades liugurit „+“ märgi poole või
klõpsates „+“ märgile liigutakse kaardil lähemale ja liigutades liugurit „-“ märgi või klõpsates „-“
märgile liigutakse kaugemale. Nähtavusulatust kaardil saab suurendada ja vähendada ka hiire
kerimisnupuga - kaugemale liikumiseks tuleb kerimisnuppu liigutada enda poole, lähemale
liikumiseks endast eemale.
Suurendada ja vähendada saab ka klaviatuuri klahvide „+“ ja „–“ abil. Kaardil saab suurendada
kindlat piirkonda, hoides klaviatuuril all tõstuklahvi (shift) ja valides samal ajal kaardil soovitud
koha. Kaardile tekib ristkülik, mis tähistabki suurendatavat piirkonda (Joonis 3).
Liuguri all ( tähistatud rohelisega) asub Google Streetview ikoon, kui see lohistada soovitud
kohta kaardil, siis avaneb eraldi aknas Google Streetview vaade (Joonis 4). (Veebilehitsejal
Joonis 2. Tööriistad
navigeerimiseks ja
nähtavuspiirkonna
määramiseks

peavad olema hüpikaknad lubatud)
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Joonis 3. Nähtavusulatuse määramine

Joonis 4. Google Streetview aken
Joonis 1 on näha paremal pool üleval linki
uues aknas.

, sellele klikates avaneb kaart

Kaardiakna alumises vasakus nurgas kuvatakse mõõtkava info, mis muutub vastavalt kaardi
nähtavusala muutmisele
. Kui sellele alale hiirega klõpsata, siis kuvatakse aken mõõtkava ja
ulatuse sisestamiseks. Nii mõõtkava kui ka ulatuse väljale saab sisestada täisarvu, vajutades nupule
OK kuvatakse kaardi nähtavusulatus vastavalt sisestatud mõõtkavale või ulatusele.
Kaardiakna alumises paremas nurgas asub ülevaatekaart (Joonis 5), millel on fikseeritud vaadeldava
kaardipildi tsentri asukoht risti või läbipaistva ristkülikuna olenevalt suurendusastmest.

Versioon 2.0 / 17.02.2017

Tallinna Linnakantselei

5/21

Tallinna planeeringute register
Kaardi kasutusjuhend

Joonis 5. Ülevaatekaart
Nähtavusala asukoha kiireks muutmiseks on võimalik võtta hiirega ülevaatekaardil läbipaistvast
ristkülikust või ristist kinni ning liigutage see soovitud asukohta. Ülevaate kaarti on võimalik sulgeda
nupuga

ning uuesti avada nupuga

.

Tööriistapaneeli peitmiseks ning kaardiakna kasutamiseks maksimaalses ulatuses on tööriistapaneeli
ja kaardiakna kokkupuutekohas kuvatud ikoon (Joonis 6 tähistatud punase ristkülikuga):

Joonis 6. Ikoon tööriistapaneeli sulgemiseks
Tööriistapaneeli saab taasavada, kui vajutada tegevusnupul (nt. Kihid).

1.1

Aluskaardid

Kaardiakna ülaosas on kuvatud nupud aluskaardi vahetamiseks. Aktiivsed/valitud nupud on tähistatud
heleda taustaga (Joonis 7).

Joonis 7. Aluskaardi nupurida
Vaikimisi on aktiivne detailne aluskaart. Nupule Detailne aluskaart noolele vajutades avaneb
rippmenüü, kust saab valida erinevate aluskaartide hulgast (Joonis 8).

Joonis 8. Aluskaardid
Nupule Hübriidkaart vajutades muutub aluskaart hübriidkaardiks.
Nupule Ajakohane ortofoto vajutades muutub aktiivseks kõige ajakohasem ortofoto. Noolele
vajutades avaneb rippmenüüd, kust saab valida vanemaid ortofotosid (

Joonis 9).
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Kui valitud aluskaardi kiht ei ole nähtavusulatuses, siis kuvatakse vastava
teade: „Kiht ei ole hetkel nähtavusulatuses!“

Joonis 9. Ortofotod

2. Tööriistapaneeli funktsionaalsus
Tööriistapaneel jaguneb tegevusnuppudeks ja nende alamnuppudeks. Paneeli ülaosas asuvate
tegevusnuppudega ilmuvad nähtavale erinevad alamnupud, valikud ja tegevused. Valitud
tegevusnupu taustavärv on teistest heledam ja kasutajale kuvatakse selle tegevusnupu vaade.
Olenevalt rakendusest kuvatakse kasutajale erinevaid tegevuste valikuid.

2.1

Kaardikihid

Kaardil erinevate kihtide sisse ja välja lülitamiseks ning kihtide andmete vaatamiseks tuleb valida
tegevusnupp Kihid (Joonis 10).
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Joonis 10. Kaardikihid
Nupuga Kihtide info ja legend kuvatakse eraldi aknasse andmed kaardikihtide kohta (Joonis 11):
 nimetus ja tähistused
 algseis – kas kaardikiht on rakenduses vaikimisi sisse lülitatud või mitte
 infopäritav – kas infopäring on lubatud või mitte
 nähtavusulatus – minimaalne ja maksimaalne mõõtkava, mille korral kihi andmed kaardile
kuvatakse.

Joonis 11. Kihtide info ja legend
Tabelist kihtide info ja legend on võimalik valida, kas soovitakse vaadata kõikide kihtide või ainult
nähtavate kihtide andmeid.
Kaardikihid on jaotatud gruppideks, gruppe saab sisse lülitada kui täita märkeruut (Joonis 10).
Sisselülitatud kihtide andmed kuvatakse grupi alamvalikutena, olenevalt konfiguratsioonis määratule
on vaikimisi teatud valikutest juba sisselülitatud ja vastupidi. Väljalülitatud kihi andmete vaatamiseks
tuleb täita raadionupp nimetuse ees. Kihtide leppemärkide andmeid on võimalik vaadata, kui hiirega
liikuda kihi nimetuse ees oleva ikooni
peale.

2.2

Kaardiotsing

2.3

Aadressiotsing

Tegevusnupuga Otsing avaneb vaade, mille kaudu saab kasutada erinevaid filtreid ja tingimusi
aadressi või planeeringu otsingu teostamiseks (Joonis 12):
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Joonis 12. Otsing
Valides rippmenüüst „Vali otsing“ „Aadressid“, avaneb vorm, millelt on võimalik sisestada aadressi
otsingu jaoks vajalikud kriteeriumid (aadress või selle osa).
Valides rippmenüüst „Vali otsing“ „Planeeringud“, avaneb vorm, millelt on võimalik sisestada
planeeringu otsingu jaoks vajalikud kriteeriumid (planeeringu number või selle osa või planeeringu
nimi või selle osa.
Kuvatakse kuni 25 esimest vastet, kui vasteid on rohkem, kui 25, tuleb otsingukriteeriume
täpsustada/kitsendada. Kui otsinguga tulemusi ei leitud, siis kuvatakse kasutaja teade: „Otsingu
tulemus on tühi!“.
Otsingu tulemus kuvatakse otsingu vormi alla, leitud tulemusi on võimalik kaardil üksikult või mitme
kaupa vaadata.
Aadressi järgi teostatud otsingu tulemuste juures kuvatakse vastavaid tähistusi: KÜ – katastriüksus;
LP – liikluspind; HÜ – haldus- või asustusüksus; H - hoone. Otsingu tühistamiseks on otsingu väljal
ikoon

.

Otsingu tulemuste nimekirjas kuvatakse iga kirje ees märkeruutu. Valitud hulga kirjete kaardile
kuvamiseks on vajalik tähistada märkeruudud kirjete ees ning vajutada nupule Kuva valitud. Selle
tegevuse tulemusena tähistatakse valitud kirjed kaardil. Veeru päises oleva märkeruudu tähistamisel
märgitakse kõik tulemused ning selle märkeruudu tühistamisel tühjendatakse kõikide otsingu
tulemuste märkeruudud.
Nupuga Kuva kõik ilmuvad kaardile kõik tulemused olenemata märkeruutude tähistusest.
Leitud tulemusi saab ka üksikult vaadata. Kursoriga rea kohale minnes värvub see rida teist värvi ning
sellel klõpsates mahutatakse objekt kaardile ja tähistatakse eristuva markeriga. Kui seejärel valitakse
teine rida, liigutakse ka kaardil uude asukohta ja tõstetakse ka marker sinna.
Planeeringu alusel teostatud otsingu tulemused kuvatakse nimekirjana otsingu vormi all. Iga leitud
planeeringu kohta näidatakse tema number ja nimetus. Et näha planeeringut kaardil,tuleb klikkida
hiirega soovitud planeeringu real. Korraga on võimalik kuvada kaardil ainult ühte planeeringuala.
Klikkides kaardil värvitud planeeringualal, näidatakse paremal pool planeeringu koosseisu kuuluvate
maaüksuste andmeid ning detailplaneeringu üldandmeid (näidatavat infot saab juhtida valikuboksist).
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2.4

Üldised tegevused

Asukoht (Joonis 13) – asukoha otsimine koordinaadi järgi, selle otsingu juures on võimalik valida, kas
soovitakse otsida ristkoordinaatide või geograafiliste koordinaatide järgi, otsingu käivitamiseks on
nupp Kuva kaardil:

Joonis 13. Asukoht
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Pärast otsingu teostamist tähistatakse punkti asukoht kaardil
. Nupuga Tühjenda väljad
eemaldatakse punkti tähistus kaardilt, seda ka juhul kui kasutaja on käsitsi asukoha kaardile
märkinud.
Nupuga Märgi asukoht kaardil on võimalik kasutajal tähistada ise sobiv asukoht klõpsates hiirega
kaardiaknas. Pärast punkti märkimist kuvatakse kasutajale ka märgitud asukoha koordinaadid.
Nupuga Näita oma asukohta kaardil leitakse kasutaja asukoht ja märgistatakse see kaardil, lisaks
kuvatakse leitud asukoha koordinaadid. Leitud asukoht ei pruugi olla kasutaja täpne asukoht vaid
asuda tegeliku asukoha lähiümbruses. Asukoha määramiseks on kasutusel Javascript Geolocation
API, juhul, kui seadmes on GPS, siis kasutatakse asukoha määramiseks GPS positsiooni, lisaks
kasutatakse asukoha määramise juures WIFI pääsupunkte (access point). Muudel juhtudel püütakse
asukohta määratleda IP aadressi kaudu. Alati ei pruugi kasutaja asukoha määramine õnnestuda,
selleks võib olla erinevaid põhjuseid. Näiteks võib olla vajalik kasutajal asukoha tuvastamiseks
internetilehitsejas anda vastav luba, juhul, kui asukoha määramine sellegi poolest ei õnnestu
kuvatakse üldjuhul kasutajale vastavasisuline teade asukoha tuvastamise ebaõnnestumise kohta.
Puhasta kaart – sellele nupule vajutamine puhastab kaardilt joonlaua mõõtmised, aadressiotsingu
tulemused ning kasutaja poolt kaardile märgitud asukoha tähistuse.
Joonlaud (Joonis 14) – sellele nupule vajutamisel kuvatakse võimalused lõikude ja pindade
mõõtmiseks, muutmiseks ja mõõtude kuvamiseks:

Joonis 14. Joonlaud
Joone ja pinna värvi on võimalik muuta, selleks tuleb, kas sisestada vastav värvi kood või klõpsata
hiirega värvi lahtris ning valida sobiv värv. Värvi määramine võib osutuda vajalikuks, kui on vajadus
kuvada lõiku või kuju kaardi taustaobjektidest eristuvalt.
Joone pikkuse või pindala mõõtmiseks on vajalik tähistada sobiv valik.
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Joone pikkuse mõõtmiseks on vajalik kaardile klõpsata lõik, mille pikkust soovitakse mõõta,
mõõtmine lõpetatakse topeltklikiga, kasutajale kuvatakse paneelile joonistatud lõigu kogupikkus
ning jooksva lõigu pikkus. Võimalik on ka mõõta mitu lõiku korraga
Pindala mõõtmiseks klõpsata kaardile soovitud pind, mõõtmine lõpetatakse topeltklikiga.
Kasutajale kuvatakse paneelile kujundi pindala, ümbermõõt ning jooksva lõigu pikkus.

Vabakäejoont on võimalik lisada ja mõõta, kui hoida joonistamise ajal all klaviatuuril shift klahvi.
Muuda valikuga on võimalik muuta juba joonistatud jooni ja pindalasid. Selleks tuleb teha Muuda valik
ja klõpsata objektil, mida soovitakse muuuta. See muutub aktiivseks, olemasolevad punktid on
tähistatud tumedamate ringidega ja võimalikud uued punktid tähistatud heledamata ringidega (Joonis
15). Lohistades ringe on võimalik muuta objekti kuju. Punkte on võimalik kustutada kui minna hiirega
punkti peale ja vajutada nupul Delete.

Joonis 15. Objekti muutmine
Kuva mõõdud kaardil valikuga
pinnaküljepikkuseid ja pindala.

on

võimalik

kuvada

kaardile

joone

lõigupikkuseid

või

Nupuga Kustuta mõõtmistulemused eemaldatakse kaardilt sinna joonistatud joon või pind ning
tühistatakse mõõtmistulemuste kuvamine.
Info (Joonis 16) – võimaldab infopäringut teha nii hiirega vastavas kohas klikkides kui ka
koordinaatide järgi pärides.
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Joonis 16. Info
Trüki/PDF – nupul vajutades avaneb hüpikaken (Joonis 17), kus saab trükkimiseks allalaadida pdf-i
alast, mis on kaardiaknas näha. Saab valida trükise tüübi, lisada pealkirja, kommentaari ning valida
trükise suuruse. Nupule Salvesta PDF vajutades moodustatakse vastav fail, mida on võimalik alla
laadida.

Joonis 17. Trükkimise/PDF hüpikaken
Saada (Joonis 18) – Võimalus saata kaardi link e-postile, lisades Pealkiri (kohustlik) ja Kommentaar.
Nupp Märgi punkt kaardil võimaldab lisada kaardile ühe punkti. Nupp Eemalda punkt eemaldab
lisatud punkti. Nupuga Saada e-kiri saadetakse saajale link, kust avaneb sama kaart, mis saatjal.
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Joonis 18. Saada
Abi – kuvatakse DOGISi ja serveri versioonid ning lingiga avaneb kaardirakenduse juhend (Joonis
19).

Joonis 19. Abi
Saada – Planeeritava maa-ala kaardirakenduses on olemas ka alamnupp Saada (Joonis 20). See
funktsioon võimaldab saata e-mailile kaardilinki, kust avaneb sama pilt, mis saatmise hetkel
kaardirakenduses. Kaardilink genereeritakse automaatselt. Märgi punkt kaardil võimaldab lisada
punkti. Eemalda punkt kustutab märgitud punkti. Vormil saab täita Saaja e-posti, Pealkirja ja
Kommentaari.
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Joonis 20. Saada
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2.5

Info

Tegevusnupp Info aktiviseerib infopäringu ning kuvab tulemusi. Infopäringut saab teha kaardil objektil
klikates ja päring tehakse kõikidest nähtavatest kihtidest. Kui leitakse rohkem kui üks objekt, siis saab
rippmenüüst kuvada sobiva objekti info (Joonis 21).

Joonis 21. Info
Infopäringu tulemuste linkidel vajutades avaneb vastav info uues aknas.

2.6

Eksport

Tegevusnupp Eksport võimaldab eksportida soovitud kihte. Eksportida saab vaid neid TPR-i
ruumiandmeid, mida hetkel kaardil kuvatakse.
Rippmenüüst saab valida kihi ja väljundformaadi (Joonis 22). Nupp Koosta moodustab valitud
parameetritega faili ning laeb selle alla.

Joonis 22. Eksport

2.7

Redaktor

Planeeritava maa-ala kaardil on lisaks eelnevatele tegevusnupp Redaktor.
Redaktori ülaosas kuvatakse aktiivse redigeeritava kihi nimi. Kuju loomiseks tuleb klõpsata kaardil (iga
klõps kaardil tekitab uue punkti), joonistamine lõpetatakse topeltklõpsuga või vajutades nupule Lõpeta
kuju.
Redaktoris osas Geomeetria (
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Joonis 23, tähistatud punasega), kuvatakse info, millise objektiga on tegemist, kas pind, joon või
punkt. Kui selles osas on kuvatud rohkem kui üks objekt, siis objekti nimetusele klõpsates tähistatakse
objekt kaardil eristuva markeriga. Sellel tasemel on võimalik piire korraga kustutada, kui valida objekt
ning vajutada nupule Kustuta valitud geomeetriad. Tulemusena kustutatakse objekt nii kaardilt kui
redaktorist.
Osas Punktid (
Joonis 23, tähistatud punasega),
kuvatakse
aktiivse piiri punktide koordinaatide väärtused.
Kui klõpsata selles osas punkti koordinaatidele,
siis tähistatakse märgitud punkt kaardil eristuvalt.
Hiirega koordinaatidele klõpsates kuvatakse need
ka aktiivse punkti redaktoris (
Joonis 23, tähistatud sinisega), kus näidatakse X
ja Y koordinaate. Punkti kustutamiseks klõpsata
punkti koordinaatidel ning vajutada nupule
Kustuta valitud punktid (Joonis 24).
Punkte on võimalik ka kustutada kui minna
hiirega punkti peale ja vajutada klaviatuuril Delete
(Joonis 25).
Aktiivse punkti redaktoris (Joonis 23, tähistatud
sinisega) on võimalik sisestada käsitsi
koordinaatide väljadele ning vajutades nupule
Muuda muutub punkti asukoht kaardil vastavalt
uutele väärtustele. Nupuga Lisa on võimalik
koordinaate käsitsi sisestada (esimene punkt
tuleb kaardile klõpsates lisada), uus kuju tekib
vastavalt kasutaja poolt sisestatud
koordinaatidele. Uue kuju lisamine lõpetatakse
nupuga Lõpeta kuju. Juhul, kui kuju on
muutmise režiimis, siis on aktiivse punkti
redaktoris võimalik ainult punktide muutmine.
Redaktori alumises osas saab valida, milline on
loodava geomeetria tüüp, kas loodatakse
punktobjekt, joonobjekt või pindobjekt.
Salvesta – salvestatakse redaktoris tehtud
muudatused. Andmete eduka salvestamise
tulemusena kuvatakse kasutajale vastavasisuline
teade. Kui salvestamine ebaõnnestub, kuvatakse
dialoogiaknas ebaõnnestumise põhjus.
Joonis 23. Redaktor
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Joonis 24. Punkti kustutamine nupuga

Joonis 25. Punkti kustutamine klahviga Delete
Taasta – see tegevus taastab seisu, millega
redaktorisse suunduti. Kui tuldi uut kuju lisama ja enne kuju salvestamist vajutatakse Taasta, siis
geomeetria kustutatakse ja redaktori väljad tühjendatakse. Kui redaktorisse pöörduti objekti
redigeerimise režiimis ja enne muudatuste salvestamist vajutatakse Taasta, siis taastataksesee seis,
mis algselt kujul oli.
Joonista – aktiveeritakse tegevused ruumikuju joonistamiseks/muutmiseks.
Auguga kuju loomine – Kuju loomiseks tuleb klõpsata kaardil (iga klõps kaardil tekitab uue punkti)
joonistamine lõpetatakse topeltklõpsuga. Augu lisamiseks tuleb teine kujund (auk) joonistada algselt
loodud objekti peale hoides all ctrl klahvi.
Punkte on võimalik kustutada kui minna hiirega punkti peale ja vajutada nupul Delete.
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Muuda – aktiveerib kuju redigeerimise režiimi, mitme kuju puhul tuleb redigeeritav eelnevalt sellel
hiirega klõpsates selekteerida. Seejärel muutuvad kuju punktid aktiivseks ning nende asukohti muutes
(lohistades hiirega uude asukohta) on võimalik objekti kuju muuta.
Kujule uue punkti lisamiseks tuleb redigeerimise režiimis võtta hiirega
kinni poolläbipaistvast punktist (Joonis 26 tähistatud sinisega), seda
nihutades tekib kujule uus punkt. Redigeerimisel teostatud muudatused
ei salvestu automaatselt, geomeetria muudatused tuleb kasutajal ise
salvestada.
Joonis 26. Kuju muutmise režiim
Samuti on võimalik punkte kustutada kasutades nuppu kustuta valitud punktid (Joonis 24) või
klaviatuuril vajutades Delete (Joonis 25) .
Nihuta – see tegevus võimaldab objekti nihutada/liigutada soovitud suunas. Objekti nihutamiseks
valida hiirega objekt ja lohistada see uude asukohta, mitme objekti korraga nihutamiseks tuleb need
objektid eelnevalt hiirega selekteerida (selekteeritud objekt tähistatakse eristuvalt). Objekti
deselekteerimiseks tuleb klõpsata kaardil objektist väljaspool.
Keera – võimaldab valitud kuju keerata ümber tähistatud punkti (Joonis 27). Selleks peab minema
kursoriga objekti nurgas oleva punkti peale (või nt. kolmnurga puhul on
keeramise punkt objektist väljas) ja siis sellel klikkides ja hiirt liigutades saab
objekti keerata vastavalt soovile.

Joonis 27. Keeramise režiim
Kleebi – võimaldab kleepida/snäppida juba joonistatud kujusid üksteise külge või uut kuju joonistada
nii, et ta oleks juba olemasoleva objekti külge snäpitud.
Kahe olemasoleva kuju (Joonis 28) üksteise külge snäppimine

Joonis 28. Kaks ala
Muuda režiimis klõpsan hiirega objektil, mida soovin teise objekti külge kleepida. Hiirega klõpsates
muutub üks objekt aktiivseks (Joonis 29, sinine ala).
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Joonis 29. Ühe objekti aktiveerimine
Redaktoris valin funktsionaalsuse „Kleebi“ ja lohistan punktid (Joonis , tähistatud roheliste nooltega)
esimese objekti külge. Selle tulemus on näha .

Joonis 30. Punktide kleepimine

Joonis 30. Kleebitud punktid

Vajutades nupul Salvesta salvestatakse tegevus ja objekt ei ole enam valikus (Joonis ). Kui selle
järel Genereeritakse planeeringu ala uuesti, siis kahest objektist saab üks objekt ().

Joonis 32. Kleepimise salvestamise tulemus Joonis 33. Uuesti genereeritud planeeringu ala
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Uue kuju joonistamine, nii et see oleks olemasoleva kuju külge kleebitud/snäpitud:

Joonis 35. Kleebi režiim on sisse lülitatud

Joonis 34. Olemasolev kuju

Vali režiim Joonista ja seejärel režiim Kleebi. Muutuvad aktiivseks kõik punktid (Joonisel 34, sinised
punktid), mille külge saab kleepida.

Joonis 32. Uue objekti joonistamine vol. 1

Joonis 31. Uue objekti joonistamine vol. 2

Joonistan uue objekti (Joonised 36 ja 37). Joonistamise käigus lähenedes sinisele punktile „hüppab“
punkt selle peale. Kuju lõpetan vajutades viimasel punktil topelt ning siis salvestan selle (Joonis 38).

Joonis 33. Uue objekti lõpetamine ja salvestamine.
Mahuta – selle tegevuse tulemusena mahutatakse redaktoris olev objekt kaardiaknasse.
Undo– võtab tagasi viimati tehtud tegevuse.
Redo– taastab viimati tagasi võetud tegevuse.
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