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PLANEERINGULAHENDUSE RUUMIANDMETE TEHNILINE 

KIRJELDUS JA KLASSIFIKAATORID  
  

1. Planeeringu kehtestamise järel tuleb planeeringulahenduse ruumiandmed vormistada 
vastavalt lisadele 2–9 juhul, kui vastav planeeringu ülesanne lahendatakse konkreetses 
planeeringus.  

2. Planeeringulahenduse ruumiandmete erineva sisuga ruumiobjektid peavad olema 
eristatud teemade lõikes erinevatele kihtidele jagamise kaudu.  

3. Planeeringulahenduse ruumiandmete ruumiobjektid peavad asuma ainult 
planeeringulahendusega hõlmatud alal ehk planeeringuala sees.  

4. Planeeringulahenduse ruumiandmete nimetamisel tuleb kasutada nõuete tabelis toodud 
tüvikihi nimetusi.  

5. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja riigi eriplaneeringu planeeringulahenduse 
ruumiandmete vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse detailplaneeringu 
liigi digitaalsetele kihtidele esitatud nõuetest.  

6. Kihtidele lisatakse tärkandmed vastavalt iga kihi tärkandmete tabelile. Kasutatavate 
tärkandmete väljatüübid ja nende selgitused   

Välja tüüp  Selgitus   

Tekst  Tekstiväli, mis lubab sisestada nii tähe- kui numbrimärke. Maksimaalne 
pikkus sõltub failiformaadist   

Täisarv  Lubab sisestada ainult täisarve  

Murdarv  Lubab sisestada ainult murdarve  

Kuupäev  Väli, kuhu on lubatud sisestada ainult kuupäevi formaadis  
PP.KK.AAAA  

7. Tärkandmed on märgitud kas kohustuslikuna, tingimuslikult kohustuslikuna või ei ole 
kohustuslikkuse märget antud.  

8. CAD-formaatide puhul võib esitada joonobjekti closed polyline funktsionaalsust 
kasutades, kui tüvikihil on lubatud vaid ala, ning juhul, kui objekt pole liitobjekt ega auguga 
ala.  

9. Planeeringulahenduse ruumiandmed peavad vastama planeeringu vormistamisele ja 
ülesehitusele esitatavatele nõuetele.  

  

  



Planeeringuala   
Kohustuslik kiht kõikide planeeringute puhul, sest selle kirjega seotakse teised 
planeeringuandmed.  

Planeeringuala nõuete tabel  
Nõue  Selgitus  

Tärkandmed   Kohustuslikud   

Geomeetria liik   Ala  

Ulatus   Ainult planeeringulahendusega hõlmatud ala, piiri hulka ei loeta 
kontaktvööndit  

Objektide arv   Iga planeeringu kohta üks geomeetria, vajadusel ka liitobjekt ja auguga ala   

Tüvikihi nimetus   Plan_ala  

Jaotuskihid  Jaotuskihid ei ole lubatud.  

Ruumiandmete 
nõuded  

closed polyline lubatud joonestusprogrammis juhul, kui pole liitobjekt ega 
auguga ala  



Planeeringuala tärkandmete tabel  

Välja nimi  Välja tüüp  Kohustuslikkus  Kohustuslikkuse tingimus  Välja täitmise reeglid  Selgitus  

sysID  täisarv  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik, kui number on 
broneeritud või kui esitatakse 
muudatust. Teistel juhtudel välja ei 
täideta.  

  Planeeringu identifitseerimis number  
andmekogus  
  

planID  tekst  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik, kui maakatastripidaja on 
väljastanud planeeringu 
identifitseerimise numbri  

  Maakatastri pidaja planeeringu 
identifitseerimise number  

kovID  tekst  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik, kui planeerimisalase 
tegevuse korraldaja on väljastanud 
planeeringu identifitseerimise numbri  

  Planeerimisalase tegevuse korraldaja 
identifikaator või tunnus  

planNim  tekst  Kohustuslik      Kehtestamise otsuses toodud 
planeeringu nimetus  

planLiik  täisarv  Kohustuslik    Lubatud väärtuste hulk 
planeeringu liigi 
klassifikaatorist  

Numbriline kood, mille väärtused on 
toodud planeeringu liikide 
klassifikaatori tabelina. Näitab, 
millise planeeringu liigiga on 
tegemist.  

planKSH  tekst  Kohustuslik    Lubatud väärtuste hulk:  
• jah  
• ei  

Keskkonnamõju (strateegiline) 
hindamine on läbi viidud menetluse 
käigus.  



planEesm  tekst  Kohustuslik      Planeeringu peamise eesmärgi 
lühikirjeldus sarnaselt kehtestamise 
otsuses välja toodule  

planViide  tekst  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kui on võimalik jagada avalikku 
veebiviidet, millelt avaneb konkreetne 
planeering kehtestaja 
veebis/andmekogus, on lingi lisamine 
kohustuslik  

  Veebiviide planeeringule  
planeerimisalase tegevuse korraldaja 
juures  

muutev  tekst  Kohustuslik    Lubatud väärtuste hulk:  
• jah  
• ei  

Üldisemat planeeringut muutev  

algatKp  kuupäev        Planeeringu algatamise kuupäev  

vastuvKp  kuupäev        Planeeringu vastuvõtmise kuupäev  

  
Planeeringu liikide klassifikaator  

Kood   Nimetus  Lühend  Tasand  Põhiliik  

40  Üleriigiline planeering  YRP  riik  40  

401  Üleriigilise planeeringu mereala 
teemaplaneering  

YRPMSP  riik  40  

402  Üleriigilise planeeringu osaplaneering  YRPOP  riik  40  



47  Riigi eriplaneering  REP  riik  47  

10  Maakonnaplaneering  MP  riik  10  

101  Maakonnaplaneeringu teemaplaneering  MPTP  riik  10  

102  Maakonnaplaneeringu osaplaneering  MPOP  riik  10  

103  Maakonnaplaneeringu osateemaplaneering  MPOTP  riik  10  

20  Üldplaneering  YP  KOV  20  

201  Üldplaneeringu teemaplaneering  YPTP  KOV  20  

202  Üldplaneeringu osaplaneering  YPOP  KOV  20  

203  Üldplaneeringu osateemaplaneering  YPOTP  KOV  20  

27  Kohaliku omavalitsuse eriplaneering  KEP  KOV  27  

30  Detailplaneering  DP  KOV  30  
  



  

Planeeringu seisundite klassifikaator   

Kood  Nimetus  Selgitus   

10   Kehtiv  Planeering on kehtiv  

15   Osaliselt kehtiv  Planeering on osaliselt kehtiv või osa planeeringust on kehtetuks 
tunnistatud; osaliselt kehtiva planeeringu staatus on ajutine: eksisteerib 
seni, kuni osaliselt kehtiva või osaliselt kehtetuks tunnistatud 
planeeringulahenduse ruumiandmed koos tärkandmetega on korrastatud  

20   Kehtetu  Planeering või selle osa on kehtetuks tunnistatud; osaliselt kehtetuks 
tunnistatud planeeringu puhul eksisteerib see staatus kehtetuks 
tunnistatud osa kohta   

  

Ehitusõiguse tüüpide klassifikaator   
Kood  Nimetus  Selgitus  

10  Maapealne  Ehitusõigus antakse vaid maa peale  

20  Maa-alune  Ehitusõigus antakse vaid maa alla  

30  Vaba  Ehitusõigust võib realiseerida nii maa peal kui ka maa all  

40  Maapealne ja maa-alune  Ehitusõigus antakse eraldi nii maa peal kui ka maa all   

  

  
 


