Aruande GIS andmestiku selgitus
Algandmed maavaraplokkide osas saadi Maa-ametist seisuga 09.2015 (MA). Keskkonnakaitselised piirangud ja töötavad maaparandussüsteemid
pärinevad EEELIS andmestikust seisuga 09.2015. Metsaregistri andmed pärinevad 2014-2015 aastate seisuga KAUR-st. Vanad
maaparandusehitised Põllumajandusametist (PMA) 2014 a seisuga, inventeeritud alad ELF, geoloogilised andmed EGK.
Kõik läbiviidud inventuuride andmed on edastatud KAUR-i ja on nähtavad EELIS andmestikus vastavalt kehtivale korrale.
Faili nimetus
Aktiivsed varud.TAB
EELIS põhjal Tundlikkusega aktiivse varu
plokid.TAB

Päritolu
MA

LK Aktiivsed varud1.TAB
oluliste loodusobjektideta aktiivne varu.TAB

MA töötlus
MA töötlus

Kaevandamise eelistus1.TAB
Kehtivad mäeeraldised.TAB

MA töötlus
MA

Inventeeritud_2014.TAB
kaevandatud2012.TAB

ELF töötlus
Maves

Maardla üldkuju.TAB

Maves

Plokid 2015.TAB
Passiivsed varud.TAB

MA
MA

töösolevad.TAB
Töötavatenimed.TAB

MA töötlus
Maves

MA töötlus

Selgitus
Aktiivse maavaru plokid (95 kirjet), värvitud aT ja aR järgi
Aktiivse maavaru plokid (39 kirjet), lisatud on aruande tabeli 32 informatsioon, mille
järgi on ka plokkide värvilahendus
Aktiivse maavaru plokid (95 kirjet), värvitud aT ja aR järgi, lisatud on aruande tabeli 32
informatsioon
LK Aktiivsed varud1.TAB faili päring (56 kirjet) tingimuse „Olulisi objekte pole“ järgi
Plokid või nende osad mis on jäänud mäeeraldistel kaevandamata või paiknevad nende
vahel, nn esmane kaevandamise prioriteet enne uusi kaevandamis alasi hõlvamata (12
kirjet)
Kehtivad mäeeraldised (19 kirjet)
Inventeeritud alad 2014, värvilahendus metsa kasvukoha tüüpide järgi, sisaldab Lisa 1
taustateavet, (379 kirjet)
Kaevandatud alade üldskeem (25 kirjet), värvitud allmaa ja pealmaakaevandamise järgi
Praegused maavaraplokid + varasem kaevandatud ala ja põlevkivi levikupiiri töötlus
üheks tervikpolügooniks
Maavaravaru plokid (402 kirjet), lisatud on aktiivse varu tundlikkuse kirje failist LK
Aktiivsed varud1.TAB
Passiivse maavaravaru plokid (307 kirjet)
Plokid millede puhul oli näha jooksva varu muutus, neid kaevandati 2013-2014 (17
kirjet)
Töötavate ja vanade kaevanduste nimed (21 kirjet)

Faili nimetus
Tõenäolised kaevandatavad alad mäeeraldiste
järgi.TAB

Päritolu

Tulevate nimed.TAB

MA töötlus

I_KT maardlas.TAB

EELIS töötlus

PMmetsKTundlikkus.TAB

KAUR töötlus

PMmetsVanus.TAB
kuivendatud metsafailist.TAB

KAUR töötlus
KAUR töötlus

Kõdusoometsad.TAB

KAUR töötlus

Kõdusoometsad allmaakaevanduse tõttu.TAB

KAUR töötlus

mets.TAB
Margalad ja sood.TAB
maakond_20150301.tab
Maakonnapiir.TAB

KAUR töötlus
EELIS töötlus
MA
MA töötlus
EELIS, KAUR,
PA töötlus
EELIS
PMA

Maaps.TAB
Maapsüsteemid2015.TAB
MPS_VANASYST.tab
vanadesüsteemidejäägid.TAB
Põllumassiivid.TAB
Põhjavee kaitstus.TAB
Paepealsed mullad.TAB

MA töötlus

PMA töötlus
EELIS töötlus
EGK+ KAUR
töötlus
MA töötlus

Selgitus
Tõenäoliselt kaevandatavad alad kaevandajate esitatud mäeeraldiste taotluste järgi (4
kirjet)
Tõenäolised kaevandatavad alad mäeeraldiste järgi.TAB rajatavate kaevanduste nimed
(4 kirjet)
Kaevandamistundlikkuse I kategooria loodusobjektid EELIS andmestikust (172 kirjet),
värvilahendus muutmata
Metsaregistri metsaeraldiste tundlikkus metsa kasvukohatüüpide järgi (aruande tabel
30 järgi), värvilahendus sama kui aruande joonisel 31 (64163 kirjet)
Metsaregistri metsaeraldiste vanus peapuuliigi järgi, värvilahendus sama kui aruande
joonisel 4 (64163 kirjet)
Metsaregistri faili päring välja kuivendatud järgi (14707 kirjet)
Metsaregistri faili päring metsakasvukohatüüpide järgi (MO+JO+KS) ja liidetult kokku
üheks pindalaliseks objektiks
Metsaregistri faili päring metsakasvukohatüüpide järgi (MO+JO+KS) ja liidetult kokku
üheks pindalaliseks objektiks mis paiknevad faili kaevandatud2012.TAB järgi
kaevandatud alal
KAUR vastavate andmete töötlus üheks tervikpolügooniks (alade liitmisel võib esineda
väikesi vigu kuna lähteandmestik oli raskesti ühildatav)
EELIS vastavate andmete töötlus üheks tervikpolügooniks
Eesti maakonnapiirid pindalaliste objektidena
Ida-Virumaad ja Lääne-Virumaad eristav piir joonena
Kogu maaparanduse teave ühe pindobjektina (alade liitmisel võib esineda väikesi vigu
kuna lähteandmestik oli raskesti ühildatav)
Põlevkivimaardlasse jäävad maaparandussüsteemid registrist (359 kirjet)
Vanad maaparandussüsteemid Eestis (6065 kirjet)
Failile Maapsüsteemid2015.TAB lisanduv ala failist MPS_VANASYST.tab Eesti
põlevkivimaardlas
PRIA põllud
Põhjavee kaitstuse kategooriad Eesti põlevkivimaardlas
Eesti mullakaardi töötlus (1244) kirjet

Faili nimetus

Päritolu

Reinu savi soo.TAB
KR_jarv.TAB
KR_vooluvesi_kogum.TAB

EGK
EELIS
EELIS

ELF inventuurid AB.TAB

EELIS

SoodAB.TAB

EELIS

Kaevandatud ja aktiivsed ELF.TAB

EELIS

ETaimed loomad I.TAB
Kaitsealad.TAB
KR_yksikobjekti_kaitsetsoon.TAB
Linnualad.TAB
Loodusalad.TAB

EELIS
EELIS
EELIS
EELIS
EELIS

mets ja soo looduslik0.TAB
metsismang.TAB
Pargid puistud pinnavormid.TAB
Projekteeritavad kaitsealad, pargid ja
püsielupaigad.TAB
Püsielupaigad.TAB

EELIS
EELIS
EELIS

Selgitus
Savi ja sooalad aruandest Eesti põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine,
EGK 2010 (127 kirjet)
Järved (79 kirjet)
Vooluveekogumid Ida-Virumaal (160 kirjet)
Vähemalt A ja B Natura üldhinnanguga alad Eesti põlevkivimaardlas ELF inventuuridest
(423 kirjet)
Vähemalt A ja B Natura üldhinnanguga alad Eesti põlevkivimaardlas soode failist (169
kirjet)
Kaevandatud või aktiivse varu alal vähemalt A ja B Natura üldhinnanguga alad Eesti
põlevkivimaardlas ELF inventuuridest (75 kirjet) sisaldab ka aruande tabel 33
elupaigatüübi tundlikkust allmaakaevandamisel kaasneva vee režiimi muutusele
I kaitsekategooria liikide pindalalised ja punktobjektid Eesti põlevkivimaardlas,
punktobjektid (41 objekti) on tehtud väga väikeseks (kollane 1 punki suurune täpp), et
neid näha pole (kokku 109 kirjet)
Kaitsealad Eesti põlevkivimaardlas (11 kirjet)
Kaitsealuste üksikobjektide kaitsetsoon (22 kirjet)
Natura linnualad Eesti põlevkivimaardlas (6 kirjet)
Natura loodusalad Eesti põlevkivimaardlas (17 kirjet)
Metsa ja sooalade töötlus üheks tervikpolügooniks Eesti põlevkivimaardlas (alade
liitmisel võib esineda väikesi vigu kuna lähteandmestik oli raskesti ühildatav)
Metsisemängu alad Eesti põlevkivimaardlas (42 kirjet)
Kaitsealused pargid puistud ja pinnavormid Eesti põlevkivimaardlas (29 kirjet)

EELIS
EELIS

Projekteeritavad kaitsealad ja püsielupaigad Eesti põlevkivimaardlas (32 kirjet)
Püsielupaigad Eesti põlevkivimaardlas (31 kirjet)

MA + KAUR
töötlus
MA + KAUR
töötlus

Kaevandamistundlikkuse I+II+III kategooria objektide töötlus üheks tervikpolügooniks
maavaravaruplokkidel
Kaevandamistundlikkuse I+II kategooria objektide töötlus üheks tervikpolügooniks
maavaravaruplokkidel

I II III plokid
I II plokid

Faili nimetus
I plokid
II plokid
III plokid

Päritolu
MA + KAUR
töötlus
MA + KAUR
töötlus
MA + KAUR
töötlus

Selgitus
Kaevandamistundlikkuse I kategooria objektide töötlus üheks tervikpolügooniks
maavaravaruplokkidel
Kaevandamistundlikkuse II kategooria objektide töötlus üheks tervikpolügooniks
maavaravaruplokkidel
Kaevandamistundlikkuse III kategooria objektide töötlus üheks tervikpolügooniks
maavaravaruplokkidel

