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Eesmärgid ja põhimõtted

• Lõppeesmärk: kõik kehtivad planeeringud on planeeringute 
andmekogus „olemas“1

• Valdava osa andmete omanik on kohalik omavalitsus, seega 
omavalitsustel on oluline roll eesmärgi saavutamisel

• Planeeringuid on juba digiteeritud, vastavaid andmeid saab osaliselt 
taaskasutada

• Lõppeesmärk ei ole saavutatav lisaressursita

• 1Kõiki planeeringuid ei ole otstarbekas täielikult digiteerida

• Lõppeesmärgi saavutamiseks võib kuluda aastaid

• Teema tuleb lahendada järk-järgult
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Planeeringute grupid

„Vanad“ 
planeeringud

- Täielik digiteerimine ei ole 
ilmselt otstarbekas
- Võib-olla tuleks osad pigem 
kehtetuks tunnistada, kui 
digiteerida
- Prognoositavalt kulub palju 
tööaega planeeringute 
leidmisele ja tõlgendamisele

„Viimaste aastate“ 
planeeringud

- Oluline grupp 
kasutatavuse seisukohalt 
(elluviimine tundub 
tõenäolisem)
- Isegi kui on digitaalselt 
olemas, siis on vaja „üle 
digiteerida“

Vormistusnõuete määruse 
kohased planeeringud

- Ilmselt ei vaja olulist tööd, 
küll aga migreerimist
- Tulevikus võib olla vajalik 
„ümber digiteerida“ või 
teha täiendavaid 
tõlketabeleid
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Kehtivate planeerignute digiteerimise „astmed“

Kirje andmekogus: planeeringu põhiandmed, ilma ruumikujuta

+ kehtiv (ajakohane) planeeringuala ruumikuju

+ skaneeritud failid (sh seletuskiri, joonised)

+ georefereeritud joonis(ed)

+ „välja digiteeritud“ kihid

+ „välja digiteeritud“ ja andmebaasi kantud tingimused
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Tegevused (prognoositav)
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Infokorje
• Küsime kõigilt omavalitsustelt kehtivate planeeringute nimekirja koos 

olulisemate lisaandmetega
• Info vajalik kõigi planeeringute kohta kõigis omavalitsustes
• Miks vajalik: 

• Loome andmekogusse kirje iga kehtiva planeeringu kohta
• Andmete pealt otsustame järgmised sammud

• Eeldatavasti 01.07.2021 seisuga kehtivad planeeringud
• Tähtaeg eeldatavasti augustis
• Info andmisel on abiks Maa-ameti planeeringute väljavõte (RM jagab)
• Lisainfo

• Millist infosüsteemi kasutatakse?
• Millises formaadis on võimalik teha väljavõte?
• Kas kogutakse planeeringuala ruumikuju?
• Kas kaasajastatakse planeeringualasid?
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Andmed
Atribuut (veeru nimi) Andmetüüp veerus Selgitus

planid täisarv Maa-ameti id

kovid tekst Korraldaja ID või tunnus

plannim tekst Nimetus

planliik kodeeritud (täisarv): 

20/201/202/203/27/30

Planeeringu liik

planseis Kodeeritud (täisarv): 10 / 15 Planeeringu seisund

planksh Kodeeritud (tekst): jah / ei Keskkonnamõju strateegiline hindamine

muutev kodeeritud (tekst): jah / ei Üldisemat planeeringut muutev

planeesm Tekst Eesmärk

planviide Tekst Veebiviide

algatkp kuupäev kujul PP.KK.AAAA Algatamise kuupäev

vastuvkp kuupäev kujul PP.KK.AAAA Vastuvõtmise kuupäev

kehtestkp kuupäev kujul PP.KK.AAAA Kehtestamise kuupäev

planSeletuskiriDigi kodeeritud (tekst): jah / ei Seletuskiri kättesaadav digitaalse failina

planJoonisedDigi kodeeritud (tekst): jah / ei / osaliselt Kehtestatud joonised kättesaadav digitaalse failina
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Kokkuvõtteks

• Eesmärk: kõik kehtivad planeeringud on mõistlikul kujul andmekogus 
kättesaadavad

• Pikaajaline protsess, lahendame sammhaaval

• Oluline iga omavalitsuse panus: infokorje käigus kehtivate planeeringute 
kohta info andmine
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