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KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU OBJEKTIDE TÄRKANDMETE TABEL  

  
Kihi nimi (tööleht)  Atribuut  

(veeru nimi)  
Andmetüüp 

veerus  
Selgitus  Välja täitmise 

reeglid  
Kohustuslikk 

us  
Kohustuslikkuse 

tingimus  
kep_krunt  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator  Unikaalne 

vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

nimetus  tekst  Krundi aadress või krundi nimetus     Kohustuslik     
tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 

kirjeldus  
         

pind  täisarv  Informatiivne planeeritud krundi 
pindala  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

kep_krundiSihtotstarve  kruntOID  täisarv|tekst  Krundi identifikaator, millele on 
krundi sihtostarve määratud, 
kep_krunt objectID  

   Kohustuslik     

sihtots  tekst  Planeeringus määratud krundi 
kasutamise sihtotstarve  

   Kohustuslik     

maxSOosak  täisarv  Vajadusel suurim lubatud osakaal 
protsentides  

Lubatud 
väärtuste arv 1- 
100, vaikimisi  
100  

      

minSOosak  täisarv  Vajadusel väikseim lubatud osakaal 
protsentides  

Lubatud 
väärtuste arv 

      



0100, vaikimisi 
0  

 
 tahis  tekst  Planeeringus määratud krundi 

kasutamise sihtotstarbe lühend 
jooniste esituskujudel  

         

tapsustus  tekst  Sihtotstarbe täpsustus, 
kasutusotstarve  

         

kep_hoonestus  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator   Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

kruntOID  täisarv|tekst  Krundi objectID, millele on 
hoonestusalaga määratud 
ehitusõigus, kep_krunt objectID  

   Kohustuslik     

ehTyyp  täisarv  Ehitusõiguse tüüp  Lubatud 
väärtuste hulk 
ehitusõiguse 
tüübi  
klassifikaatorist  

Kohustuslik     

ehTing  tekst  Krundi hoonestusala tingimusi 
kirjeldav informatsioon või viide 
seletuskirjale  

   Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui ühe krundi piires 
on erinevate 
ehitusõigustega 
krundi 
hoonestusalasid  

arv  täisarv  Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste suurim lubatud arv  

   Kohustuslik     



arvAbi  täisarv  Ehitusloakohustuseta hoonete (sh 
abihoonete) suurim lubatud arv, kui 
neid on vaja eristada kõigist 
hoonestusalale lubatud hoonetest  

         

pind  täisarv  Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste suurim lubatud ehitisealune 
pind  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

Kohustuslik     

 
 pindPealne  täisarv  Maapealsete hoonete või olulise 

avaliku huviga rajatiste suurim 
lubatud ehitisealune pind  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

pindAlune  täisarv  Maa-aluste hoonete või olulise 
avaliku huviga rajatiste suurim 
lubatud ehitisealune pind  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

korgus  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus 
maapinnast  

Mõõtühik meeter  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui absoluutkõrgus 
pole määratud  

korgusAbs  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste lubatud maksimaalne 
absoluutkõrgus  

Mõõtühik meeter  Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui kõrgus 
maapinnast pole 
määratud  

sygavus  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste lubatud maksimaalne  
sügavus maapinnast  

Mõõtühik meeter      

tihedus  täisarv|murda 
rv  

Hoonestustihedus           

protsent  täisarv|murda 
rv  

Seotud krundi täisehituse protsent  Lubatud 
väärtuste arv 
0100  

      



SBP  täisarv  Kavandatud suletud brutopind kokku 
vastavas hoonestusala ehitusõiguse 
tüübis  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

SBPPealne  täisarv  Kavandatud maapealne suletud 
brutopind kokku, vastavas 
hoonestusala ehitusõiguse tüübis  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

SBPAlune  täisarv  Kavandatud maa-alune suletud 
brutopind kokku, vastavas 
hoonestusala ehitusõiguse tüübis  

Mõõtühik 
ruutmeeter  

      

kujaTing  tekst  Kuja tingimused, näiteks 
vahekaugus  

Mõõtühik meeter        

 
 tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 

kirjeldus  
        

kep_transp  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator   Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

nimetus  tekst  Kui tee ja tänava elemendid 
esitatakse kõik ühel kihil, on 
kohustuslik märkida, millise 
objektiga on tegemist  

   Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui jaotuskihte pole 
kasutatud  

tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 
kirjeldus  

         

voond  täisarv|murda 
rv  

Kaitsevööndi ulatus  Mõõtühik 
meeter  

      

kujaTing  tekst  Kuja tingimused, näiteks 
vahekaugus  

Mõõtühik 
meeter  

      



kep_tehno  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator   Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

nimetus  tekst  Objekti nimetus     Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui jaotuskihte pole 
kasutatud  

tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 
kirjeldus  

         

voond  täisarv|murda 
rv  

Kaitsevööndi ulatus  Mõõtühik 
meeter  

      

korgus  täisarv|murda 
rv  

Suhteline kõrgus maapinnast  Mõõtühik 
meeter  

      

maxKorgus  täisarv|murda 
rv  

Suurim lubatud suhteline kõrgus 
maapinnast  

Mõõtühik 
meeter  

      

 
 minKorgus  täisarv|murda 

rv  
Väikseim lubatud suhteline kõrgus 
maapinnast  

Mõõtühik meeter        

korgusAbs  täisarv|murda 
rv  

Absoluutne kõrgus  Mõõtühik meeter        

maxKorgAbs  täisarv|murda 
rv  

Suurim lubatud absoluutne kõrgus  Mõõtühik meeter        

minKorgAbs  täisarv|murda 
rv  

Väikseim lubatud absoluutne kõrgus  Mõõtühik meeter        

sygavus  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste sügavus maapinnast  

Mõõtühik meeter      

maxSygavus  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste maksimaalne sügavus 
maapinnast  

Mõõtühik meeter      



minSygavus  täisarv|murda 
rv  

Hoonete või olulise avaliku huviga 
rajatiste minimaalne sügavus  
maapinnast  

Mõõtühik meeter      

kujaTing  tekst  Kuja tingimused, näiteks 
vahekaugus  

Mõõtühik meeter        

kep_haljastus  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator   Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

nimetus  tekst  Objekti nimetus     Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui jaotuskihte pole 
kasutatud  

tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 
kirjeldus  

         

kujaTing  tekst  Kuja tingimused, näiteks 
vahekaugus  

Mõõtühik meeter        

kep_juurdep 
kep_KKTingimus 
kep_maapar 
kep_KOVLoodus 
kep_vaartLoodus 
kep_vaartMiljoo 
kep_arhVoistlus 
kep_servituut 
kep_avalik kep_sund 
kep_tingimus  

objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator   Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

nimetus  tekst  Objekti nimetus     Tingimuslikult 
kohustuslik  

Kohustuslik juhul, 
kui jaotuskihte pole 
kasutatud  



tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 
kirjeldus  

         

kep_vaartPollum  objectID  täisarv|tekst  Objekti identifikaator  Unikaalne 
vähemalt 
tüvikihi piires  

Kohustuslik     

jaotuskiht  tekst  GIS-formaatide korral 
klassifitseeritud jaotuskiht  

         

tingimus  tekst  Maakasutus- ja ehitustingimuste 
kirjeldus  

         

 


