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Planeeringu vormistamisele ja 
ülesehitusele esitatavad nõuded 

Riigihalduse ministri määrus

• kehtib kõiki liiki planeeringutele

• jõustus 1. novembril 2019

• pooleliolevatele detailplaneeringutele 

rakendub 1. novembrist 2020

• pooleliolevatele üleriigilisele, maakonna- ja 

üldplaneeringule ning riigi ja kohaliku 

omavalitsuse eriplaneeringule rakendub        

1. maist 2020 



Planeeringu vormistatavad osad 

Planeering vormistatakse digitaalselt:

• seletuskiri

• joonised, seal hulgas

esituskujud - digitaalsete kihtide kujundatud 

ja küljendatud versioonid, mida saab 

veebis esitleda ja vajadusel välja trükkida

digitaalsed kihid

• planeeringu juurde kuuluvad lisad 



Nõuded planeeringu jooniste 
digitaalsetele kihtidele 

Planeeringu jooniste digitaalsed kihid 

koostatakse L-EST97 koordinaatsüsteemis ja 

EH2000 kõrgussüsteemis

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb 

eristada alusandmetest ja teistest esitlemiseks 

vajalikest kihtidest

Planeeringulahenduse kehtestatud kihid tuleb 

vormistada topoloogiliselt korrektselt



Planeeringulahenduse kehtestatud 
kihtide vormistamine ja tehniline 
kirjeldamine 

Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide 

andmed kujutatakse tegelikkusele vastavas 

asukohas kas: 

• ruumiobjektina koos tärkandmetega

• ruumiobjektina ja tärkandmed eraldi, lisades 

nende automaatset sidumist võimaldava 

unikaalse identifikaatori

• ruumiobjektina ilma tärkandmeteta 



Planeeringu jooniste digitaalsete 
kihtide üldine info

Jooniste digitaalsete kihtide üldine info on:

• jooniste digitaalsete kihtide koostamiseks 

kasutatud tarkvara ja tarkvara versioon;

• jooniste esituskujude mõõtkava ehk jooniste 

koostamise üldistusaste, sealhulgas jooniste 

esituskujust tehtud täpsustavate väljavõtete 

mõõtkava ehk üldistusaste;

• jooniste digitaalsete kihtide koostaja või 

koostajate andmed isikute kaupa nimeliselt ja 

nende roll kihtide koostamisel



Planeeringulahenduse kehtestatud 
kihtide nimekiri



Planeeringulahenduse kehtestatud 
kihtide tehniline kirjeldus 

• kihid vormistada vastavalt Nõuete tabelile ja 

Tärkandmete tabelile

• erineva sisuga ruumiobjektid ei tohi olla ühel 

kihil

• ruumiobjektid peavad asuma ainult 

planeeringuala sees

• kihtide nimedena kasutada Nõuete tabelis 

toodud kihi nimetusi

• kihtide tärkandmed vastavalt iga kihi 

Tärkandmete tabelile



Planeeringuala kiht 

Kohustuslik kiht kõikide planeeringute puhul, 

sest sellele kihile antakse kood ehk planID



Üldplaneeringu maakasutuse 
juhtotstarbe kihi Nõuete tabel



Üldplaneeringu maakasutuse 
juhtotstarbe kihi Tärkandmete tabel



Üldplaneeringu maakasutuse 
juhtotstarbe kihi vormistuse näide



Detailplaneeringu krundi kihi 
Nõuete tabel



Detailplaneeringu krundi kihi 
Tärkandmete tabel



Detailplaneeringu krundi kihi 
vormistuse näide (CAD)



Detailplaneeringu krundi kihi 
tärkandmete tabeli näide (CAD)


