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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 teistele planeeringutele rakendub        

1. maist 2020 2



Nõudeid kihtide vormistamisele

joonestusprogrammis

(detailplaneeringu näitel)



Planeeringute vormistamine 

joonestusprogrammidega
• üldjuhul detailplaneeringud

planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed 

kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas 

• ruumiobjektina ja tärkandmed eraldi tabelis, lisades 

automaatset sidumist võimaldava unikaalse 

identifikaatori või 

• ruumiobjektina ilma tärkandmeteta 4



Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide 

üldine info – määruse lisa 1
• digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud 

tarkvara ja tarkvara versioon;

• jooniste esituskujude üldistusaste, sealhulgas 

jooniste esituskujust tehtud täpsustavate 

väljavõtete üldistusaste;

• digitaalsete kihtide koostajate andmed isikute 

kaupa nimeliselt ja nende roll kihtide koostamisel 5



Planeeringulahenduse kehtestatud 

kihtide nimekiri – määruse lisa 1
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Koordinaatsüsteem ja kõrgus 

planeeringu vormistamisel

• L-EST97 koordinaatsüsteemi EPSG kood (SRID) on 3301

• EH2000 kõrgussüsteem

• Tasapinnalise joonestamise puhul ei ole kõrgussüsteemi 

defineerimine vajalik

• Loe täpsemalt siit: 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geodeetilis

ed-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html
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https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geodeetilised-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html


Topoloogiline korrektsus planeeringu 

vormistamisel

Korrektne, 

ruumikuju 

tegelikus 

asukohas! 8



Alusandmed ja teised esitlemiseks 

vajalikud kihid
Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed 

ei ole muu hulgas:

• planeeringu koostamiseks kasutatud alusandmed

• jooniste esituskujude parema loetavuse 

tagamiseks toodetud andmed

• tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga
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Kehtestatavate

kihtide

eristamine



Illustreeritavad objektid, mida ei kehtesta
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Planeeringulahenduse kehtestatud

kihtide tehniline kirjeldus – määruse lisa 2
• joonestusprogrammis kihid tuleb luua vastavalt 

vormistusnõuete määruse lisale 2

• kihid peavad vastama Nõuete tabelile ja 

Tärkandmete tabelile

• erineva sisuga ruumiobjektid ei tohi olla ühel kihil

• ruumiobjektid peavad asuma ainult planeeringu-

lahenduse alal ehk planeeringuala sees 12
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Kehtestatud kihid
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Digitaalsete kehtestatud kihtide 

nimetused
• kihtide nimedena tuleb kasutada vormistusnõuete 

määruse lisa 2 Nõuete tabelites toodud nimetusi, 

kusjuures nimetuse tüve ei tohi muuta

• kui Nõuete tabelis on lubatud nime täiendada ja 

see on vajalik sisu edasi andmiseks, siis 

kasutatakse kihi nimetuse tüve, millele lisatakse 

alakriips ja sobiv lisand
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Digitaalsete kehtestatud kihtide loomise 

ja nimetamise nõuded
• planeeringulahenduse kehtestatud kihtide eristamiseks 

teistest kihtidest kasutatakse kihi nimetuses tüve ees 

planeeringuliigi lühendit (YRP, REP, MP, YP, KEP, DP)

• KOV EP ja REP kehtestatud kihtide loomisel lähtutakse 

detailplaneeringu liigi nõuetest

• kui kehtestatud kiht ei sobi ühegi lisas 2 nimetatud 

teema alla, luuakse analoogiat kasutades uus kiht 

(planeeringuliigi lühendi ja vabalt valitud nimetus) 15



Tärkandmete väljatüübid

kihtidele lisatakse tärkandmed vastavalt iga kihi 

Tärkandmete tabelile
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Tärkandmete vajalikkus

tärkandmed on märgitud kas 

• kohustuslikuna

• tingimuslikult kohustuslikuna

• ei ole kohustuslikkuse märget antud (sel juhul 

on veeru tärkandmete loomine vabatahtlik)
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Planeeringuala kihi Nõuete tabel
Kohustuslik kiht kõikide planeeringute puhul, sest 

sellele kihile antakse kood ehk planID
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Geomeetria liik: Closed polyline
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Planeeringuala kihi Tärkandmete tabel 1 
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Planeeringuala kihi Tärkandmete tabel 2

21



Ee
st

i V
ab

ar
iik

Planeeringuala näide
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Detailplaneeringu kihid
• Krunt – tärkandmed kohustuslikud

• Krundi hoonestusala – tärkandmed 

kohustuslikud

• Tee ja tänava asukoht

• Tehnovõrgu- ja rajatise asukoht

• Haljastus

• Kuja

• Avalik juurdepääs

• Keskkonnatingimustega ala

• Maaparandusala

• Kohaliku tähtsusega looduskaitse

• Väärtuslik põllumajandusmaa

• Loodusväärtus

• Miljööväärtuslik ala ja objekt

• Arhitektuurivõistluse korraldamise 

kohustusega ala 

• Servituudi vajadus

• Avalikult kasutatava ala vajadus 

• Avalikes huvides omandamise vajadus 

• Tingimustega ala
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Detailplaneeringu krundi kihi Nõuete tabel 
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Krundi kihi Tärkandmete tabel 
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Krundi kihi näide
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Krundi kihi Tärkandmete tabeli näide
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Krundi hoonestusala kihi Nõuete tabel 
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Hoonestusala kihi Tärkandmete tabel 1
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Hoonestusala kihi Tärkandmete tabel 2
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Krundi hoonestusala kihi näide
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Krundi hoonestusala kihi Tärkandmete 

tabeli näide
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Tee ja tänava kihi Nõuete tabel 
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Tee ja tänava kihi Tärkandmete tabel 
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Tee ja tänava kihi näide
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Tehnovõrgu ja –rajatise kihi Nõuete tabel 
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Tehnovõrgu ja –rajatise kihi Tärkandmete 

tabel
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Tehnovõrgu ja –rajatise kihi näide
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Tehnovõrgu ja –rajatise kihi näide
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Nõudeid kihtide vormistamisele

GIS-programmis

(üldplaneeringu näitel)



Planeeringute vormistamine 

GISprogrammidega
• üldjuhul üldplaneeringud

planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed 

kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas 

• ruumiobjektina koos tärkandmetega või 

• ruumiobjektina ilma tärkandmeteta 
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Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide 

üldine info – määruse lisa 1
• digitaalsete kihtide koostamiseks kasutatud 

tarkvara ja tarkvara versioon;

• jooniste esituskujude üldistusaste, sealhulgas 

jooniste esituskujust tehtud täpsustavate 

väljavõtete üldistusaste;

• digitaalsete kihtide koostajate andmed isikute 

kaupa nimeliselt ja nende roll kihtide koostamisel 42



Planeeringulahenduse kehtestatud 

kihtide nimekiri – määruse lisa 1
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Koordinaatsüsteem ja kõrgus 

planeeringu vormistamisel

• L-EST97 koordinaatsüsteemi EPSG kood (SRID) on 3301

• EH2000 kõrgussüsteem

• Tasapinnalise joonestamise puhul ei ole kõrgussüsteemi 

defineerimine vajalik

• Loe täpsemalt siit: 

https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geodeetilis

ed-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html
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https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Geodeetilised-andmed/Eesti-geodeetiline-susteem-p223.html


Topoloogiline korrektsus planeeringu 

vormistamisel

Korrektne, 

ruumikuju 

tegelikus 

asukohas! 45



Alusandmed ja teised esitlemiseks 

vajalikud kihid
Planeeringulahenduse kehtestatud kihtide andmed ei 

ole muu hulgas:

• planeeringu koostamiseks kasutatud alusandmed

• jooniste esituskujude parema loetavuse tagamiseks 

toodetud andmed

• tekstid, millel ei ole seost ruumikujuga
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Kehtestatavate

kihtide

eristamine



Planeeringulahenduse kehtestatud

kihtide tehniline kirjeldus – määruse lisa 2
• kihid peavad vastama Nõuete tabelile ja 

Tärkandmete tabel

• planeeringulahenduse kehtestatud kihtide erineva 

sisuga ruumiobjektid ei tohi olla ühel kihil

• planeeringulahenduse kehtestatud kihtide ruumi-

objektid peavad asuma ainult planeeringu-

lahenduse alal ehk planeeringuala sees 48
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Kehtestatavad kihid
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Digitaalsete kehtestatud kihtide 

nimetused
• kihtide nimedena tuleb kasutada vormistusnõuete 

määruse lisa 2 Nõuete tabelites toodud nimetusi, 

kusjuures nimetuse tüve ei tohi muuta

• kui Nõuete tabelis on lubatud nime täiendada ja 

see on vajalik sisu edasi andmiseks, siis 

kasutatakse kihi nimetuse tüve, millele lisatakse 

alakriips ja sobiv lisand
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Digitaalsete kehtestatud kihtide loomise 

ja nimetamise nõuded
• planeeringulahenduse kehtestatud kihtide eristamiseks 

teistest kihtidest kasutatakse kihi nimetuses tüve ees 

planeeringuliigi lühendit (YRP, REP, MP, YP, KEP, DP)

• KOV EP ja REP kehtestatud kihtide loomisel lähtutakse 

detailplaneeringu liigi nõuetest

• kui kehtestatud kiht ei sobi ühegi lisas 2 nimetatud 

teema alla, luuakse analoogiat kasutades uus kiht 

(planeeringuliigi lühendi ja vabalt valitud nimetus) 51



Tärkandmete väljatüübid

kihtidele lisatakse tärkandmed vastavalt iga kihi 

Tärkandmete tabelile
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Tärkandmete vajalikkus

tärkandmed on märgitud kas 

• kohustuslikuna

• tingimuslikult kohustuslikuna

• ei ole kohustuslikkuse märget antud (sel juhul 

on veeru tärkandmete loomine vabatahtlik)
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Planeeringuala kihi Nõuete tabel
Kohustuslik kiht kõikide planeeringute puhul, sest 

sellele kihile antakse kood ehk planID
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Planeeringuala kihi Tärkandmete tabel 1 
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Planeeringuala kihi Tärkandmete tabel 2
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Planeeringuala kihi näide
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• Transpordivõrgustiku asukoht

• Jäätmekäitluskoha asukoht

• Tehnovõrgu- ja rajatise asukoht

• Olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht 

• Kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt 

seotud ehitise asukoht 

• Supelrand

• Üleujutusega ala

• Rohevõrgustiku ala

• Avalik juurdepääs

• Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muudatus 

• Kohaliku tähtsusega looduskaitse

• Väärtuslik põllumajandusmaa

• Väärtuslik roheala ja muu loodusväärtus

• Väärtuslik maastik ja selle üksikelement

• Väärtuslik vaatekoht ja -koridor 

• Miljööväärtuslik ala ja objekt

• Kohaliku tähtsusega kultuuripärand 

• Puhke- ja virgestusala 

• Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala -

tärkandmed kohustuslikud

• Tiheasustusega ala

• Maardla ja kaevandus 

• Maaparandusala 

• Sanitaarkaitsealaga veehaare 

• Avalikes huvides omandamise vajadus 

• Keskkonnatingimusega ala 

• Arhitektuurivõistluse korraldamise kohustusega ala 

• Maakasutuse juhtotstarve 

• Tingimustega ala

Üldplaneeringu kihid
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Maakasutuse kihi Nõuete tabel
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Maakasutuse kihi Tärkandmete tabel
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Maakasutuse juhtotstarbe kihi näide
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Maakasutuse juhtotstarbe kihi näide
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Tingimusega ala kihi Nõuete tabel
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Tingimusega ala kihi Tärkandmete tabel
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Tingimusega ala kihi näide
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Täname osalejaid!

Planeeringute osakonna nõunikud

Merje Muiso ja Triin Lepland

merje.muiso@rahandusministeerium.ee; triin.lepland@rahandusministeerium.ee

Lisainformatsioon: https://planeerimine.ee/

mailto:Merje.muiso@rahandusministeerium.ee
mailto:triin.lepland@rahandusministeerium.ee
https://planeerimine.ee/

