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Planeeringud

• 15000 kehtivat planeeringut 

• 3% ei olnud kättesaadavad

• 25% seletuskirjadest ja 37% joonistest on masinloetavad

“Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamise” Uuring 2019



Probleemid

• Mõistete tõlgendamine

• Tingimuste leidmine

• Tingimuste kontrollimine

• Kooskõlastamine

• Analüüsimine

Planeeringute digiandmete töörühm 2021



Digitaliseerimine

• ESPON – DIGIPLAN

• 15 Euroopa riiki

• Uuritakse planeeringute digitaliseerimise protsessi

• Osad riigid on alustanud üle 20 aasta tagasi

DIGIPLAN - Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data 2020



ESPON lihtsustatud etapid õiguslikult siduvate 
digitaalsete planeeringuandmete poole

DIGIPLAN - Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data 2020



Põhjused ja lisandväärtus

• Lihtne ja avatud ligipääs 

• Ühine veebikeskkond

• Võimalus analüüsida laiemat piirkonda

• Töövoog on muutunud efektiivsemaks

• Paranenud planeeringute praktika

• Automatiseerimine



Planeeringute digiandmete töörühm

• Eesmärgid
• Andmete vajaduste kaardistamine
• Andmemudeli koostamine
• Andmete klassifitseerimine ja standardiseerimine

• KOV korraldatavad planeeringud
• Töörühma tulemused juunis 2021

• Sisendiks planeeringute andmekogule ja vormistusnõuete määruse 
muudatusteks

• Kõik vajadused ei realiseeru koheselt



Põhimõtted tuleviku arendusteks

1) Arendada (ruumi)andmebaasi põhist planeerimisist.

2) Võimalikult lihtne ja arusaadav andmete struktuur.

3) Kõiki planeeringutega seotuid andmeid peab olema võimalik esitada.

4) Planeeringu andmeid on lihtne siduda teiste andmekogudega.

5) Planeeringu korraldajatele jääb alati võimalus defineerida kehtestatavaid tingimusi ja objekte, millele neid 
seatakse.

6) Kõik tingimused ja planeeringu objektid on klassifitseeritud ja seotud.

7) Võimalus kasutada eeldefineeritud objekte ja tingimusi.

8) Võimalusel tuleb kasutada juba olemasolevaid klassifikaatoreid.

9) Planeeringut lahendamise detailsusastet peab olema võimalik määrata ja piirata ning see võib erineda 
sõltuvalt planeeringu lahendusest.

Planeeringute digiandmete töörühm 2021



Planeeringu digiandmete vajaduste 
kaardistamine
• Põhimõtted

• Mõisted ja definitsioonid

• Vajadused

• Kasutuslood

• Avalikustame tööversiooni kord kuus planeerimine.ee/digi

• Sellega on võimalik tutvuda ja oma arvamused edastada.

https://planeerimine.ee/digi/


Planeeringute digitaliseerimise töörühm 

• Kehtivad planeeringud

• Kaardistada digitaliseerimise 
• Vajadused

• Erisused

• Probleemid

• Töörühm alustab tööd lähikuudel
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