
LISA 

Pärnu Linnavalitsuse 17.12.2018 

määruse nr 22 juurde 

„Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord“ 

 

Mõõdistustöö faili kihtide, joonetüüpide ja sümbol elementide nõuded 

 
Tabel 1. Digitaalsel joonisel nõutavad leppemärgid ja kihijaotused 

Nr Mõõdistatav objekt  Selgitus Kujutamine plaanil 

1 Hoone kõrgus Mõõta hoonekontuuri või 

erineva korruselisusega 

hoone osade olemasolul 

nende katuseharja 

absoluutne kõrgus. Ainult 

ehitusjärgse kontroll-

mõõdistuse puhul. 

Vormistamine vastavalt MKM määruse lisade 1 

ja 2 punktile 3.1.13 – hoone sokli, trepi jne 

absoluutkõrgus. 

kiht: HOONEDET  

sümbolelement: RTKQRG 

2 Rajatise kõrgus Mõõta eraldiseisva korstna, 

antenni, (mobiili)masti ja 

teiste kõrgrajatiste 

kõrgused. 

Ainult ehitusjärgse 

kontrollmõõdistuse puhul 

Vormistamine vastavalt MKM määrusele. 

Määrata rajatise kõrgus ning kirjutada see 

rajatisega samale kihile. 

 

3 

 

Pinnase all olevad 

kaevud 

Eristada pinnase all olevate 

kaevude sümbolelemendid 

mõõdetud kaevude 

sümbolelementidest 

Kujutada  sümbolelemendina vastava 

tehnovõrgu kihil. 

Kanalisatsiooni kaev kiht: KKAEV cell: 

ALLKAN 

Kanalisatsiooni restkaev kiht: KKAEV cell: 

ALLRE 

Kanalisatsiooni maakraan kiht: KKAEV 

cell: ALLKSIIB 

Sademeveekanalisatsiooni kaev kiht: 
SKKAEV cell: ALLKAN  

Sademeveekanalisatsiooni restkaev kiht: 
SKKAEV cell: ALLRE 

Sademeveekanalisatsiooni restkaev 

neljakandiline kiht: SKKAEV cell: 

ALLRENE  

Sademeveekanalisatsiooni maakraan: kiht: 
SKKAEV cell: ALLSKSIIB 

Elektrikaev kiht: ELKAEV cell: ALLEL 

Drenaazikaev kiht: DKAEV cell: ALLDRE 

Kaugkütte torustiku kaev kiht: TKAEV cell: 

ALLSO 

Tundmatu kaev kiht: KAEV cell: ALLTU 

Sidekaev kiht: SIKAEV cell: ALLSI 

Gaasikaev kiht: GKAEV cell: ALLGA 

Veekaev kiht: VKAEV cell: ALLVE 

Veetorustiku maakraan kiht: VKAEV cell: 

ALLVSIIB    

4 Lampkast Kuivkäimla  

süvistatud mustuse kast 

Kast kujutatakse mõõtkavaliselt, sisse lisatakse 

tähis „ L“  

kiht: KKAEV 

element: linear  

  



5 Lampkasti tähis Kuivkäimla  

süvistatud mustuse kasti 

täheline tähis 

 

Tähis „L“ lisatakse mõõtkavaliselt kujutatud 

kasti sisse 

kiht: KKAEV 

cell: LUUK 

6 Kaevu numbrite 

rõngad 

Kaevu numbrite rõngad  kiht: RONGAD kujutada kaevu numbrite 

rõngad (ellipse) 

 

7 

 

Mürapiire 

 

Eristada mürapiirded 

teistest piiretest selgitava 

tekstiga 

 

Piirete kujutamisel eristada mürapiirded 

infotekstiga „mürapiire”. Tekst kirjutada kihile 

AED  

kiht: AED 

joonetüüp: lubatud on kõik MKM määruse 

lisade 1 ja 2 punktis 3.4 nimetatud joonetüübid. 

8 Ülikõrgepinge-, 

kõrgepinge-,  

keskpinge-, 

madalpinge 

õhuliinide suunad ja 

sideõhuliini suunad 

 

Tiheasustusalas mõõdetud 

õhuliinid kujutatakse 

sümbolelemendiga postist 

või muust alustarindist ja 

orienteeritakse liini 

kulgemise suunas ega 

ühendata omavahel 

joonega. Ainult siis, kui 

õhuliinimastid jäävad 

väljapoole mõõdistusala, 

kasutatakse õhuliini 

kujutamiseks plaanil 

ministri määruse  järgset 

vastavat õhuliini 

joonetüüpi. 

Kujutatakse sümbolelemendina vastava 

tehnovõrgu kihil: 

Ülikõrgepinge õhuliini suund kiht:  

KPOHULIIN cell: YPSUUN 

Ülikõrgepinge õhuliini väike suund 

kiht: KPOHULIIN cell:YPSUUN_V 

Kõrgepinge õhuliini suund 

Kiht: KPOHULIIN 

Cell: KPOHUSUUN 

Kõrgepinge õhuliini väike suund 

kiht: KPOHULIIN cell:KPSUUN_V 

Keskpinge õhuliini suund 

 kiht: KPOHULIIN cell: EPSUUN 

Keskpinge õhuliini väike suund 

kiht: KPOHULIIN cell:EPSUUN_V 

Madalpinge õhuliini suund kiht: 
MPOHULIIN cell: MPSUUN 

Madalpinge õhuliini suund väike 

kiht: MPOHULIIN cell: MPSUUN_V 

Sidevõrgu õhuliini suund 

kiht: SIOHULIIN cell: SISUUN 

Sidevõrgu õhuliini väike suund 

kiht: SIOHULIIN cell: SISUUN_V 

 

Ellips on lubatud kihil KAEVU_NR, HOONE, HOONEDET, KORGUS, MOOTMPUNKT,  

RAJATIS 

 

* Märgitud joonetüübid ja sümbolelemendid on Pärnu linna erinõue, MKM määruse järgi neid ei nõuta. 

 

Tabelis 1 toodud nõuetest tulenevalt on lisaks MKM määrusele toodud alljärgnevad leppemärgid: 

 

Tabel 2. Sümbolelemendi graafiline kuju 

 

Pinnase all olev kanalisatsiooni- ja 

sadevetekanalisatsiooni kaev 

 

 

 

Pinnase all olev  kanalisatsiooni- ja 

sadevetekanalisatsiooni restkaev 

 

 

 

Pinnase all olev kanalisatsiooni- ja 

sadevetekanalisatsiooni maakraan 

 

 



Pinnase all olev drenaasikaev 

 

 

Pinnase all olev elektrikaev 

 

 

 

Pinnase all ole kaugkütte kaev 

 

 

Pinnase all olev tehniline kaev  

 

Pinnase all olev tundmatu kaev  

Pinnase all olev sidekaev 

 

 

Pinnase all olev gaasikaev 

 

 

Pinnase all olev veekaev  

 

 

Pinnase all olev veetorustiku maakraan 

 

 

 

Ülikõrgepinge õhuliini suund ja õhuliini väike 

suund 

 

 

Kõrgepinge õhuliini suund ja õhuliini väike 

suund 

 

 

Keskpinge- ja madalpinge õhuliini suund ja 

väike suund 

 

 

Sidevõrgu õhuliini suund 

 
 

Lampkast 

 

  

Lampkasti tähis „L“ 

 
 

 


