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PMK välitöö kaardirakenduste juhend 

Rakenduste URL’d 

 Haldusala töötajatele - 

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProj

ects%2Fmullaproov 

 Koolituse läbinud proovivõtjatele väljastpoolt  - 

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProj

ects%2Fvalitootaja 

NB! rakendus on kasutatav järgnevate veebilehitsejatega arvutis: 

• Microsoft Internet Explorer 11 & Edge 

• Mozilla Firefox 62.0.3 

• Google Chrome 77.0.3865.120 

• Safari 13.0.2 

Ja nutiseadmes: 

• Safari (iPad) iOS 13.1.3 

• Safari (iPhone) iOS 13.1.3 

• Chrome on Android 6.0 

• Microsoft Edge on Windows 10 

Lisaks peab veebilehtisejas olema lubatud JavaScripti kasutamine. Rakenduse tõrgete korral saab 

kontrollida JavaScripti lubatust ja leida juhiseid erinevates brauserites selle lubamiseks järgneval 

leheküljel (inglise keeles): https://www.enablejavascript.io/  

Avakuva ja töö alustamine 

Sisselogimise järgselt avaneb avakuva kaardiakna ja töö alustamiseks vajalike sisestusnuppudega. 

1. Uue töö alustamiseks või poolelioleva kliendi tööde juurde tagasipöördumiseks sisestage 

lahtrisse „Sisesta kliendi ID“ kliendi ID ja lahtrisse „Sisesta kliendi nimi“ lisage kliendi ärinimi 

ning vajutage nuppu „Alusta tööd“. Vigade vältimiseks on lihtsam interneti otsinguga leida nii 

tootja nimi kui registrikood ja need vastavatesse lahtritesse kopeerida. 

https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProjects%2Fmullaproov
https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProjects%2Fmullaproov
https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProjects%2Fvalitootaja
https://athena.agri.ee/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=%2FAnalyst%2FNamedProjects%2Fvalitootaja
https://www.enablejavascript.io/
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Joonis 1. Avakuva 

NB! – kliendi ID number tohib olla rakenduses ainult kahel kujul: 

 Ettevõtetel on lubatud ainult Äriregistri kood 

 Eraklientidel on lubatud PRIA kliendi ID kood 

 Kliendi nimena kasutage ametlikku Äriregistri nimekuju, või PRIA kliendi nimekuju 

Kui klient on loodud siis edaspidi piisab kliendi juurde naasmisel ühe lahtri täitmisest, teise valiku siis 

täidab süsteem automaatselt. 

 

Joonis 2. Kliendi ID ja nime sisestamine 

2. Avades SSA projekti, tsentreeritakse kaardipilt töötaja (või serveri) asukohta. 

3. Paremal paneelil kuvatakse kõik samal päeval sama töötaja poolt alustatud, kuid poolikuks 

jäänud tööd. Ühtlasi on võimalik neid sealt samast nupuvajutusega ka jätkata, klikkides 

vastavalt Ala ID veerus oleval punase numbriga kuvataval real. 
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Joonis 3. Samal päeval kasutaja poolt alustatud lõpetamata tööde loend avakuval 

4. Peale kliendi ID ja nime sisestamist avanevas töövaates kuvatakse paremal paneelil 

otsingulahtrid alade põllumassiivi numbri või katastritunnuse alusel otsimiseks (sisesta 

number/tunnus ja vajuta Enter). 

 

Joonis 4. Otsingulahtrid töövaates 
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Põllu, massiivi või uurimisala valimine 

1. Kui varasemad tööd kliendiga puuduvad, kuvatakse kiri „Varasemad tööd puuduvad”. 

2. Kui sisestatud kliendile on teostatud ka varasemaid töid, kuvatakse tabel varasema töö 

teostaja (kasutajanimi), ala ID, teostamise aja ja staatusega (Lõpetatud/Lõpetamata). 

 

Joonis 5. Kliendi sisestamise järgne varasemate poolikute tööde nimekiri 

3. Sisestades kliendi ID, kuvatakse lisaks tabelile kõik sama kliendi poolikud tööd ka kaardil. 

 

Joonis 6. Poolikud tööd kaardivaates 
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4. Kui soovite selle kliendiga töö lõpetada ja vahetada klienti, siis vajutage nuppu „Peata töö ja 

välju”, teid suunatakse avalehele, kus te saate järgmise kliendi andmed uuesti sisestada. 

5. Uue töö alustamine: 

a. Olemasoleva põllu/põllumassiiviga töö alustamiseks klikkige uuritavale alale (jälgige, 

et asukoha marker on ala sees) ja vajutage vastavalt ala tüübile nuppu „Alusta tööd 

valitud põlluga”/“Alusta tööd valitud massiiviga”. Sellele järgnevalt muutub uuritava 

ala kontuuri värv ja kaardivaade fokuseeritakse nimetatud alale. 

 
Joonis 7. Põllu, või põllumassiivi valimine töö alustamiseks 

 

b. NB!, kui põllu-, või põllumassiivi piiri ei ole, või tekib vajadus suuremast massiivist 

moodustada väiksem ala, siis on võimalik lisada endale sobiv ala. Uue uurimisala 

lisamiseks vajutage nuppu „Lisa uus uurimisala” ja digitaliseerige kaardile klikkides 

uue ala piirid. Ala joonistamise kinnitab topeltklikk. Lisatud alaga töö alustamiseks 

vajutage nuppu „Alusta tööd lisatud alaga” (nimetatud nupp aktiveerub alles peale 

ala lisamist). 

6. Pooliku töö jätkamiseks vajutage sobiva töö „Staatus” veerus olevale nupule „Lõpetamata” ja 

jätkake töö ekraanile kuvatava juhise järgi. Lõpetatud tööd enam muuta ei saa. 
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Proovivõtupunktide sisestamise erinevad võimalused 
Järgnevalt on vaja otsustada kuidas sisestatakse proovikogumispunktid proovialadele, selleks on mitu 

võimalust.  

 Esimene ja eelistatud võimalus on proovivõtupunktid lisada käsitsi ükshaaval, kasutades 

selleks abivahendina ka vanade proovivõtupunktide ja teekondade asukohtade aluskaarte. 

Rakenduses kasutada olevaid kaardikihte saab sisse- ja välja lülitada, klikkides kihtide ikoonil 

ja kerides liuguri lõpuni, siis muutub kihtide loend nähtavaks ja neid saab vastavalt vajadusele 

nähtavaks muuta või nähtavuse maha võtta. Joonisel 8 ja 9 on aluskaart vahetatud 

mullastikukaardiks ja sisse on lülitatud abikihid. 

 

Joonis 8. Põllu-, või põllumassiivi valimine proovipunktide lisamiseks 

 

 

Joonis 9. Aluskihtide sisselülitamine 
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 Teine variant on määratleda prooviala suurus hektarites sisestades vastava numbri valikukasti 

ja alustada abivõrgustiku genereerimist. Vaikimisi väärtus on 5 ha, sellest suurem ei tohiks 

prooviala olla. Võrgutiku genereerimise kaudu on soovitatav punktid lisada suurtele ja 

homogeensete mullastikutingimustega põllumassiividele 

Proovipunktide käsitsi lisamine 

1. Proovipunkide käsitsi lisamiseks, vajutage nuppu „Lisa punktid käsitsi“. 

2. Nupuvajutuse järgselt aktiveerub töövahend, millega kaardil klikkides lisatakse igal vajutusel 

üks proovipunkt. Rakendus ei kontrolli, kas lisatud punkt jääb uuritava ala sisse või mitte. 

Seega tuleb punktide paiknemise korrektsus tagada kasutajal endal. 

3. Töö lihtsustamiseks on soovitav lülitada sisse vanade proovivõtupunktide kaardikiht, selleks 

kerige parmal servas kihtide liugurit allapoole, kuni kaardikihtide loend muutub nähtavaks ja 

lisage seirepnkt_.... teemakaardi juures olevasse kasti linnuke. Kui sellelt alalt on varem 

proove kogutud siis on soovitav uued proovid koguda samadest kohtadest ja proovipunktid 

samuti märkida samadesse kohtadesse. 

4. Punktide lisamise töövahendi desaktiveerib kiire topeltklikk kaardiaknas. Nimetatud tegevus 

punkti kaardile ei lisa! 

5. Proovipunktide salvestamine - #Proovipunktide salvestamine 
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Abivõrgustiku genereerimine 

1. Põllu/massiivi/lisatud ala valimise järgselt avanevas töövahendi vaates sisestage esmalt 

hektarites, kui suuri ruute võrgustiku loomiseks kasutatakse. Vaikeväärtuseks on 5 ha. 

2. Vajutades nupule „Genereeri võrk“: 

a. juhul, kui uuritava ala pindala on alla viie hektari, kuvatakse vastavasisuline teade ja 

võrku ei genereerita. 

b. juhul, kui uuritava ala pindala on üle viie hektari, genereeritakse abivõrgustik, mille 

iga ruudu pindalaks on varasemalt määratud väärtus. 

 

Joonis 10. 5 ha suuruste ruutudega optimaalse nurgaga abivõrgustik massiivil 

3. Võrgustiku paiknemise optimaalne nurk leitakse selleks loodud algoritmide abil automaatselt, 

kuid paraku ei pruugi automaatselt leitud väärtus vastata kõige paremini reaalsusele. Selleks, 

et võrgustiku paiknemist muuta, tuleb esmalt klikkida hiire või nutiseadmes sõrmega 

võrgustikul. Seejärel ilmub nähtavale võrgustikku piirav punane ruut, mille paremal all nurgas 

asub väike ringikujuline marker. Võrgustiku nihutamiseks tuleb seda lihtsalt lohistada 

sobivasse kohta. Võrgustiku nurga muutmiseks tuleb haarata nimetatud markerist ja seejärel 

markerit liigutada, mille tulemusena keerab võrgustik ümber oma keskpunkti. 
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Joonis 11. Muudetav abivõrgustik 

4. Juhul, kui kasutaja on võrgustiku paiknemisega rahul, tuleb vajutada nuppu „OK“, mille järel 

võrgustik salvestatakse. 

5. Salvestamata võrgustiku saab kustutada nupuga „Tühista“. 

Proovipunktide automaatne genereerimine 

1. Proovipunktide automaatseks genereerimiseks vajutage nuppu „Genereeri punktid“: 

a. juhul, kui eelnevalt on genereeritud abivõrgustik, genereeritakse proovipunktid iga 

võrgustiku elemendi ja uuritava ala lõikunud pinna keskpunkti. 

b. juhul, kui abivõrgustik puudub, genereeritakse üks punkt uuritava ala keskpunkti 

Proovipunktide salvestamine 

1. Selleks, et salvestada genereeritud/käsitsi lisatud proovipunktid koos lisatud atribuutidega, 

tuleb kasutajal esmalt selekteerida soovitud punkt nende punktide hulgast, mis on 

töösessiooni jooksul muudetavad. Ära tunneb need punktid läbipaistva sinaka lisarõnga järgi 

punasel punktikihil. Selekteerimiseks tuleb kasutajal klikkida soovitud punktil, mille järgselt 

värvub see siniseks. 
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Joonis 12. Muudetavad proovipunktid ja selekteeritud punkt 

2. Juhul, kui punkt on selekteeritud, asendub tööriista paneelil kiri „Valige punkt“ tabeliga, kus 

on lahtrid punkti ID ja ühe kommentaari jaoks. Lisaks aktiveerub nupp „Salvesta punkt“. 

3. Kasutaja täidab soovitud lahtrid ja vajutab nuppu „Salvesta punkt“. Kui tegu on esimese 

punktiga, mida uuritaval alal töös oleva sessiooni jooksul salvestatakse, lisatakse ülejäänud 

punktidele ID automaatselt. NB! Proovipunkti number on mullakarbi etiketil olev 

proovinumber. Juhul, kui sisestatud ID või ID, mis genereeritakse esimese salvestamise 

järgselt automaatselt, kattub juba mõne varem salvestatud punkti ID’ga, kuvatakse 

vastavasisuline teavitus ja punkti ei salvestata. Nii punkti ID’d kui ka kommentaari on võimalik 

hiljem muuta, kuid teiste punktide ID’sid automaatselt ümber ei arvutata. 

Uue punkti lisamine 

1. Uue punkti lisamiseks vajutab kasutaja nupule „Lisa uus punkt“, mille tulemusena aktiveerub 

töövahend, millega kaardivaatesse klikkides lisatakse uus proovipunkt märgitud asukohta. 

Töövahend desaktiveerub automaatselt peale punkti lisamist. Järgmise punkti lisamiseks tuleb 

vajutada uuesti nimetatud nuppu. 

2. Juhul, kui varasemalt on alal paiknevatele punktidele juba ID’d genereeritud, lisatakse ID 

automaatselt ka uuele punktile. 
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Punkti kustutamine 

1. Punkti kustutamiseks peab kasutaja selekteerima soovitud punkti ja vajutama nuppu „Kustuta 

punkt“. 

Punkti asukoha muutmine 

1. Punkti asukoha muutmiseks peab kasutaja selekteerima soovitud punkti ja hiire või sõrmega 

lohistama punkti soovitud asukohta (sõrmega lohistamine töötab ainult puutetundliku 

ekraani puhul). Asukoha muutmise järgselt, salvestatakse punkt automaatselt. 

Planeeritud läbitava teekonna joonistamine 

 

Joonis 13. Nupuvalikud töö kliendiga vaates 

1.  Selleks, et planeerida läbitav teekond, tuleb peale kliendi ID sisestamist klikkida nupule 

„Joonista planeeritav teekond“, mille järel aktiveerub töövahend kaardile joone 

joonistamiseks. NB! Iga uue eraldiseisva teekonna joone alustamiseks tuleb uuesti klikida 

nupule „Joonista planeeritav teekond“ 

2. Joonele saab lisada käänupunkte kaardiaknas klikkides. Lisatud käänupunkti kustutab klahv 

Backspace. 

3. Joonistamise lõpetab topeltklikk kaardiaknas, mille tulemusena lisatakse märgitud kohta 

viimane käänupunkt ja töövahend desaktiveeritakse. 

4. Kui varasemalt planeeritud teekonna joont soovitakse kuvada rakenduse hilisemas 

kasutussessioonis, siis piisab selle kuvamiseks sama kliendi ID sisestamisest. 

5. Planeeritava teekonna joont saab lisada ka hilisemates töö faasides. 
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Läbitava teekonna salvestamine 

1. Punktide genereerimise/käsitsi lisamise järgselt avanevas vaates asuvad ka läbitud teekonna 

salvestamist alustav ja lõpetav nupp 

 

Joonis 14. Teekonna jälgimist alustav ja lõpetav nupp 

2. Teekonna salvestamist alustab vasak- ja lõpetab parempoolne nupp. Läbitud teekond 

kuvatakse kaardipildile joonena ja salvestatakse iga kord peale jälgimise/töö lõpetamist. Kui 

lõpetada töötamine lihtsalt veebilehitseja sulgemise või värskendamisega, teekonda ei 

salvestata 

Töö peatamine 

1. Töö ajutiseks lõpetamiseks vajuta nuppu „Peata töö ja välju” või sulge brauser. Piisab ka 

brauseri uuendamisest. 

2. Töö peatamisel säilivad kõik ajutistel kihtidel olevad objektid - kontrollvõrgustik ja 

puhverkihtidel paiknevad punktid ning ala kontuur, kuid punkte kõiki objekte koondavale 

üldkihile ei kopeerita ning uuritavat ala ei arhiveerita. Seega on kasutajal hiljem võimalik 

peatatud tööd jätkata. 

3. Vajutades nupule „Peata töö ja jätka kliendiga“ toimib rakendus sarnaselt eelnevas punktis 

kirjeldatule, kuid kasutajal on võimalik jätkata koheselt tööd sama kliendiga, toimides selleks 

vastavalt peatükis „Põllu, massiivi või uurimisala valimine“ või „Planeeritud läbitava teekonna 

joonistamine“ kirjeldatule. 

4. Nupp „Välju rakendusest“ peatab töö ja logib kasutaja rakendusest välja. Sama tulemus on 

saavutatav ka lihtsalt veebilehitseja akna sulgemisega.  
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Töö lõpetamine 

NB! Nuppe „Lõpeta töö ja jätka kliendiga” või „Lõpeta töö ja välju” tuleks kasutada alles siis, kui 

mullaproovide kogumine põllul on teostatud, kuna peale neid valikuid kaardiandmeid enam muuta ei 

saa! 

1. Töö lõpetamiseks vajutage nuppu „Lõpeta töö ja välju” 

2. Töö lõpetades kustutatakse objektid ajutistelt- ja puhverkihtidelt ja töö staatuseks märgitakse 

„Lõpetatud”, mis tähendab, et tööd hiljem enam jätkata ei saa. 

3. Töö lõpetades kopeeritakse punktid kõiki uurimispunkte koondavale andmekihile ja 

arhiveeritakse uurimisala vastavale kihile. 

4. Vajutades nupule „Lõpeta töö ja jätka kliendiga“ toimib rakendus sarnaselt eelnevas punktis 

kirjeldatule, kuid kasutajal on võimalik jätkata koheselt tööd sama kliendiga, toimides selleks 

vastavalt peatükis „Põllu, massiivi või uurimisala valimine“ või „Planeeritud läbitava teekonna 

joonistamine“ kirjeldatule. 
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Märkused 

1. Teekonna jälgimise täpsus sõltub kasutatavast seadmest ja erinevatel nutiseadmetel võib 

seetõttu esineda anomaaliaid joone „hüppamise“ näol ning asukoht võib ekraanil „ujuda“. 

2. Juhul, kui kasutataval seadmel katkeb ühendus internetiga või ei õnnestu saata päringut 

serverisse, kuvatakse vastavasisuline teade ja kõik mullaproovide kogumise rakenduse 

paneelil asuvad töövahendid desaktiveeritakse. Seejärel üritab rakendus viie sekundilise 

intervalliga ühendust taastada ja seega veebilehitsejat värskendada pole vaja. Ühenduse 

taastumisel kuvatakse vastavasisuline teada ja töö jätkub pooleli jäänu kohast. 

3. Väga soovitav on võimalusel eeltöö teha suurema arvuti taga valmis enne põllule minekut. 

Välitöö käigus on mõistlik aja kokkuhoiu huvides salvestada liikumisteekonda, või teha 

hädapäraseid parandusi ja muudatusi. 

4. Proovivõrgustiku genereerimine on abivahend, eelkõige suuremate massiivide puhul, 

hõlbustab see töö planeerimist, aga selle põhjal automaatselt genereeritud 

proovivõtupunktide asukohad on soovituslikud. Nende punktide asukohti ja punktide arvu 

saate alati tegelike tingimuste ja mullakaardi alust kasutades muuta. 

5. Juhul kui töösessioonis mingil põhjusel kaardiaknas ei kuvata proovipunktide ID numbreid 

peale seda kui olete need punktidele andnud ja punktid salvestanud, siis saate need ise sisse 

lülitada. Selleks kerige paremas ekraani servas olevat liugurit kuni nähtavale ilmub kiht nimega 

 Punktid, punktid_puhver…… 

Kaardikirjete lisamiseks vajutage 

kaardikihtide nimede taga olevatele silti 

kujutavatele nuppudele või lülitage kihi taga 

olevates kastikestes linnukesed korraks sisse 

ja välja. 

 

Joonis 15. Punktide kihikuva muutmine 
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Põllumajandustootja nime järgi päringu koostamine 
Töö planeerimisel võib tekkida vajadus näha ühe põllumajandustootja kasutuses olevate kõikide 

maade asukohti kaardil korraga. Kaardirakendusele on lisatud tootja nime põhine kiirotsingu võimalus. 

Kiirotsingu nupp muutub nähtavaks, kui 

klikkida kaardi vasakus ülemises servas 

oleval otsingulahtril.  

 

 

 

 

 

 

Joonis 16. Tootja nime kiirotsing 

Kiirotsingu nupul klikkides avaneb tootja 

nime otsingulahter. Tootja nime otsimiseks 

piisab ka nime osast, aga parima tulemuse 

annab nime võimalikult täpne sisestamine, 

siis ei loeta valikusse kaasa sarnase osalise 

nimega teisi tootjaid. 

NB! KASUTAGE SUURTÄHTI ! kuna 

andmeväli on esitatud suurtähtedena tuleb 

neid kasutada ka otsingus. 

Joonis 17. Kiirotsingulahtri kasutamine 
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Joonis 18. Päringu tulemuse näide 

Päringu tulemusena lisatakse kaardiaknasse 

leitud massiivide andmekiht teie valitud 

värviga, andmekihti esitatakse teie valitud 

nimega kihtide loendis ja avatakse ka 

tabelivaade. Kui te soovite tööd jätkata 

kaardiaknaga, siis saate tabelivaadet 

vähendada, vajutades tabeli valiku juures i <, 

või tabelivaate üldse sulgeda, valides X.  

Tabelivaate saate alati uuesti avada, 

vajutades kihtide loendis valitud kihi nime 

taga oleval kolmel punktil, siis avaneb uus 

hüpikaken, mille kaudu saate kogu kihi 

kustutada, taastada tabelivaate või saate 

muuta valitud kihi läbipaistvust. 

Klikkides valitud tabelivaates kolmele 

punktikesele avaneb hüpikaken, kus saate 

tabeliridu sisse ja välja lülitada ja vajadusel 

valikutulemuse salvestada CSV formaati, et 

seda saaks hiljem kasutada mujal. 

Joonis 19. Tootja nimega päringu tabelivaade 
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Lisavahendid ja väljatrükk 

 Päringute, trükkimise, PDF-iks salvestamise ja ka mitme ala lisavaliku tegemiseks on tarkvaral olemas 

standard töövahendid, mille leiab ekraani paremas servas olevate ikoonide alt. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 20. Lisavahendite ikoonid 

Vajutades Trüki eelvaate ikoonil avaneb uus aken, kus te saate valida, kas lehekülje vaade on pikuti 

või põigiti ning määratleda väljatrüki mõõtkava ja lisada kaardi pealkirja. Vajutades nuppu Ekspordi 

PDF, salvestatakse nähtav väljatrükiaken pdf failina.

 

Joonis 21. Väljatrükiaken 
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