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Sissejuhatus
Käesolev juhend annab ülevaate Planeeringud kaardirakenduse struktuurist ja selle kaudu
kättesaadavatest andmetest.
X-GIS toimimiseks vajalike arvuti parameetrite ja kogu X-GIS
funktsionaalsuse kohta saab informatsiooni üldjuhendist, mille leiab
kaardiakna all vasakul nurgas asuvale küsimärgile klõpsates.
otselink:
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/help/X-GIS_juhend.pdf

Planeeringud kaardirakendus on loodud Maa-ameti vajadusi silmas pidades ja selle eesmärgiks on:
- Maakonna-, teema- ja üldplaneeringute rasterkaartide näitamine nende tegelikus asukohas.
Planeeringuandmed on saadud kohalike omavalitsuste ja planeeringukonsultantide avalikelt
kodulehtedelt. Mõne maakonna puhul on andmed saadud maavalitsuste töötajatelt.
- Kõigi menetluses ja kehtestatud maakonna- ja üldplaneeringute kohta aktuaalse valveplaani
hoidmine;
- Andmebaasi täiendamine ja ajakohastamine kõikide planeeringuandmete osas, eelkõige maakonnaja üldplaneeringute tasandi planeeringujooniste georefereeritud kaardipiltidega (ehk planeeringute
rasterandmetega).
Lisaks planeeringute rasterandmetele on rakenduses võimalik kuvada Maa-ameti andmebaasis olevaid
planeeringute vektorandmeid, mille esindatus pole suur.
Ülevaade olemasolevatest raster- ja vektor andmetest on kättesaadav aadressilt (pdf):
http://www.maaamet.ee/detailid/legendid/planeeringute_tabel Andmeid uuendatakse tabelis
minimaalselt kord kuus.
Samuti saab planeeringute peale avada mitmeid riiklikke andmekihte (kataster, KPO, maardlad,
teeregister).
Rakenduse sihtgrupiks on lisaks Maa-ameti, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse töötajatele ka
planeerijad, maatoimingute ja planeeringutega seotud erasektori esindajad, arendajad, maaomanikud jt.
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Kaardiaken
Kaardikihtide ülevaade ja juhtimine toimub legendi vahendusel. Kaardivaatesse ilmub see nähtavale
nupurea esimesest nupust.

Planeeringud kaardirakendus koosneb viiest
põhigrupist:
1) Planeeringualade valveplaan - sisaldab
informatsiooni
kõikide
üld-,
teemaja
maakonnaplaneeringute välispiiri kohta;
2) Riiklike andmebaaside andmed - sisaldab
katastri, kitsenduste, maanteede ja maardlate
andmeid;
3) Detailplaneeringud - sisaldab Maa-ameti
andmebaasides olevate detailplaneeringu välispiiri
andmeid. Andmebaas ei ole täielik;
4) Planeeringute vektorandmed - sisaldab valiku vektorkujul üld-, teema- ja maakonnaplaneeringutega
kehtestatud planeeringuandmeid.
5) Planeeringute rasterandmed - sisaldab andmebaasi sisestatud planeeringujoonise rasterkaarti, selle
piirjoont, legendi, metaandmeid jm tärkandmeid. Rasterplaanid on jagatud teemade järgi üleeestilisteks kaartideks, mis võimaldab erinevate maa- või omavalitsuste samasuguseid plaane korraga
kaardil näha (nt üldplaneeringute põhiplaanid; maakonnaplaneeringute rohevõrgustike
teemaplaneeringu jne).
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1. Põhigrupp PLANEERINGUTE VALVEPLAAN
Sisaldab kahte ühesuguse ülesehitusega alamgruppi:
1) Üldplaneeringu tase
2) Maakonnaplaneeringu tase
Parema loetavuse huvides on alamgrupid üksteist välistavad,
mis tähendab, et neid pole võimalik samal ajal kaardil
kuvada.

1.1. Üldplaneeringu tase
Sisaldab üldplaneeringute ja üldplaneeringu teemaplaneeringute välispiire koos tärkandmetega.
Kaardikihid on kuvatavad kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:500.
Näide kaardist:
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Väljavõte objekti info tärkandmetest koos andmevälja selgitusega (objektile klikkides avaneb
kaardiakna paremas servas):
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info;
3) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis
olev planeeringu identifikaator;
4) viide KOV kodulehele - viide omavalitsuse
kodulehe planeeringute teemale;
5) viide planeeringule - viide konkreetsele
planeeringule;
6) viide seletuskirjale - viide konkreetsele
seletuskirjale;
Juhul kui KOV kodulehelt ei leitud viidet
planeeringu teemale ega planeeringutele, siis
viidatakse KOV kodulehe avalehele. Viited on
ajas muutuvad. Palume teatada kui mõni viide
ei avane. Kasutage peatükis 6 kirjeldatud
võimalust ANNA TEADA VEAST KAARDIL;
7) märkus - planeeringu menetluse kohta käiv
märkus;
8) algatamise kuupäev;
9) vastuvõtmise kuupäev;
10) avalikustamise algus;
11) avalikustamise lõpp;
12) kehtestamise kuupäev;
13) kehtestamise otsus.
Kuupäevad punktides 8-11 on olulised ainult menetluses planeeringute puhul. Kehtestatud
planeeringute puhul need täidetud pole.

1.1.1. Teemakaart Menetluse hetkeseis
Teemakaart on ülevaatekaart, mis on nähtav kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:70 000.
Grupi avamisel on kaardi parema loetavuse huvides nähtused
välja lülitatud.
Menetluses näitame nelja etappi:
1) algatatud;
2) vastu võetud;
3) avalikustamisel;
4) kehtestatud.

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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Näide kaardist:

Väljavõte Objekti info tärkandmetest
Teemakaardil objekti info sisaldab järgmisi
tärkandmeid:
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis
olev planeeringu identifikaator;
3) märkus - planeeringu menetluse kohta käiv
märkus;
4) algatamise kuupäev;
5) vastuvõtmise kuupäev;
6) avalikustamise algus;
7) avalikustamise lõpp;
8) kehtestamise kuupäev;
9) kehtestamise otsus.
Kuupäevad punktides 4-7 on olulised ainult
menetluses planeeringute puhul. Kehtestatud
planeeringute puhul need täidetud pole.
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1.1.2. Teemakaart Teemaplaneeringud liigiti
Teemakaart on ülevaatekaart, mis on nähtav kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:70 000.
Grupi avamisel on kaardi parema loetavuse huvides nähtused välja
lülitatud.

Üldplaneeringu taseme teemaplaneeringud on jagatud 7 kaardile:
1) kergliiklusteede teemaplaneeringud;
2) maanteede ja teedevõrgu teemaplaneeringud;
3) rohevõrgustiku ja loodusalade teemaplaneeringud;
4) miljööväärtusega alade teemaplaneeringud;
5) kogu tehnilise taristu või mõne liigi teemaplaneeringud;
6) tuuleparkide teemaplaneeringud;
7) muud, liigitamata teemaplaneeringud.
Näide kaardist:
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Väljavõte Objekti info tärkandmetest:
Teemakaardil objekti info sisaldab järgmisi
tärkandmeid:
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info;
3) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis
olev planeeringu identifikaator.

1.2. Maakonnaplaneeringu tase
Sisaldab maakonnaplaneeringute ja maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute välispiire koos
tärkandmetega. Nähtused on kuvatavad kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:500
Näide kaardist:
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Väljavõte objekti info tärkandmetest koos väljade selgitamisega:
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info;
3)
planeeringu
id
Maa-ameti
andmebaasis
olev
planeeringu
identifikaator;
4)
viide
maavalitsuse
kodulehe
planeeringute teemale;
5) viide planeeringule - viide konkreetsele
planeeringule;
6) viide seletuskirjale - viide konkreetsele
seletuskirjale;
Juhul kui maavalitsuse kodulehelt ei leitud
viidet
planeeringu
teemale
ega
planeeringutele,
siis
viidatakse
maavalitsuse kodulehe avalehele. Viited
on ajas muutuvad. Palume teatada kui
mõni viide ei avane. Kasuta peatükis 6
kirjeldatud võimalust ANNA TEADA VEAST
KAARDIL;
7) märkus - planeeringu menetluse kohta
käiv märkus;
8) algatamise kuupäev;
9) vastuvõtmise kuupäev;
10) avalikustamise algus;
11) avalikustamise lõpp;
12) kehtestamise kuupäev;
13) kehtestamise otsus.
Kuupäevad punktides 8-11 on olulised ainult menetluses planeeringute puhul. Kehtestatud
planeeringute puhul need täidetud pole.

1.2.1 Teemakaart Menetluse hetkeseis
Teemakaart on ülevaatekaart, mis on nähtav kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:70 000.
Grupi avamisel on kaardi parema loetavuse huvides nähtused välja lülitatud
Menetluses näitame nelja etappi:
1) algatatud;
2) vastu võetud;
3) avalikustamisel;
4) kehtestatud.
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Väljavõte Objekti info tärkandmetest:
Teemakaardil
näidatakse
järgmisi
tärkandmeid:
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis
olev planeeringu identifikaator;
3) märkus - planeeringu menetluse kohta
käiv märkus;
4) algatamise kuupäev;
5) vastuvõtmise kuupäev;
6) avalikustamise algus;
7) avalikustamise lõpp;
8) kehtestamise kuupäev;
9) kehtestamise otsus.
Kuupäevad punktides 4-7 on olulised
ainult menetluses planeeringute puhul.
Kehtestatud planeeringute puhul need
täidetud pole.

1.2.2. Teemakaart Teemaplaneeringud liigiti
Teemakaart on ülevaatekaart, mis on nähtav kogu Eesti vaatest kuni mõõtkavani 1:70 000
Grupi avamisel on kaardi parema
loetavuse huvides nähtused välja
lülitatud.

Maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringud
on
kaheksale kaardile:
1) kergliiklusteede teemaplaneeringud;
2) maanteede ja teedevõrgu teemaplaneeringud;
3) rohevõrgustiku teemaplaneeringud;
4) miljööväärtusega alade teemaplaneeringud;
5) kogu tehnilise taristu või mõne liigi teemaplaneeringud;
6) tuuleparkide teemaplaneeringud;
7) sotsiaalse taristu teemaplaneeringud;
8) muud, liigitamata teemaplaneeringud.
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väljavõte kaardist:

Väljavõte Objekti info tärkandmetest:
Teemakaardil näidatakse järgmisi tärkandmeid:
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info;
3) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis olev
planeeringu identifikaator.
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2. Põhigrupp RIIKLIKE ANDMEBAASIDE ANDMED
Sisaldab nelja erineva andmekogu andmeid:
1) Kitsendusi põhjustavad objektid (KPO);
2) Katastrikaart;
3) Maavarad;
4) Maanteeameti register.
Rakenduses olevad riiklike andmekogude andmed võivad olla erinevad planeeringus kujutatud samade
andmetega, sest meie andmebaasidest tulevad ajakohased andmed, aga planeeringutes on ajalise
dateeringuga väljavõte.

2.1. Kitsendusi põhjustavad objektid (KPO)
Selles rakenduses andmete kuva ulatus alates mõõtkavast 1:10 000 kuni 1: 500
Grupp koosneb kitsendusi põhjustavatest objektide ja
kitsenduste andmetest.
Grupi avamisel on vaikimisi sisselülitatud Kitsendusi põhjustavate objektide andmed. Andmed on
juhitavad teemade järgi koostatud alamgruppide kaupa.

Maili Hirlak, jaanuar 2013

13

Planeeringu rakenduse sisututvustus
Väljavõte Kitsendusi põhjustavate objektide Objekti info tärkandmetest

Seadusjärgseid kitsenduste ulatusi (piiranguvööndeid) sisaldav grupp on vaikimisi suletud. Peale
sisselülitamist on andmed juhitavad teemade järgi koostatud alamgruppide kaupa. Kaardil kuvatud
nähtuste kohta saab pärida infot.
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Väljavõte Kitsenduste Objekti info tärkandmetest

Kitsendusi põhjustavate objektide ja kitsenduste sisu kohta saate rohkem
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kitsenduste-andmed-p32.html

infot

siit:

2.2. Katastrikaart
Katastriandmeid kuvatakse mõõtkavas 1:60 000 kuni 1:500,
katastriüksuse tunnuseid või nime/aadressi mõõtkavas 1:30 0001:500. Kaardile on võimalik kuvada katastripiiride info koos
tunnuse või nime/aadressiga
Väljavõte katastriüksuse Objekti info tärkandmetest

järg:
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2.3. Maavarad
Kuvatakse kaasaegseid maardlate andmeid. Täpsemat ja sisulist informatsiooni selle teema kohta saab
maardlate rakendusest. Siia rakendusse on toodud 3 kõige olulisemat nähtust planeeringu seisukohast
lähtuvalt:
- mäeeraldise piir on nähtav mõõtkavas 1:120000 kuni 1:500
- mäeeraldise teenindusmaa piir on nähtav mõõtkavas
1:120000 kuni 1:500
- maardla on nähtav mõõtkavas 1:420 000 kuni 1:500

Kõikidelt kihtidelt saab pärida objekti infot

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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2.4. Maanteeameti teeregister

See nähtus sisaldab Maanteeameti poolt hallatavasse Teeregistrisse kantud riiklikke-, kohalikke,
metsa- ja erateid. Teeregister on kaasaegne ja usaldusväärne riigimaanteede osas. Kohaliku
omavalitsuse omandis olevate teede andmed on koostöös KOV-dega parandamisel ja andmete
kvaliteet võib omavalitsuseti palju erineda. Erateede registrisse kandmine on vabatahtlik, seepärast on
nende teede puhul kõige suurem lahknevus tegeliku ja käesolevas rakenduses toodud andmete vahel.
(praegu pole võimalik teede klasse eristada...)
Rakendusse on teed ja tänavad toodud ühe nähtusena ja

sellelt saab pärida objekti infot:
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2.5. Maa-ameti aluskaardid
Rakenduse esmavaates on avatud Maa-ameti veebikaart. See aluskaart tagab paljude erinevate
kaaridkihtidega
planeeringu
rakenduse parima
loetavuse

Teistest Maa-ameti kaarditoodetest on rakendusse lisatud:
ortofoto

hübriidkaart

ja reljeefikaart

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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3. Põhigrupp DETAILPLANEERINGUD
Rakenduses on näha need Maa-ameti andmebaasides olevad detailplaneeringu välispiirid, mis on
sisestatud kas omavalitsuste töötajate või Maa-ameti kooskõlastajate poolt. Igas vallas on
planeeringuid, mis on Maa-ameti poolt kooskõlastanud, seepärast on osa detailplaneeringuid mõlemas
alamgrupis esindatud.
Esimeses alamgrupis 'Maa-ameti kaudu avalikustatud DP' on näha samad detailplaneeringud, kui
detailplaneeringute rakenduses. Need on omavalitsuste poolt uuendatavad andmed, mida vastavalt
omavahelisele kokkuleppele näidatakse avalikult. Lisaväärtuseks on teemakaart, mis näitab
detailplaneeringu kooskõla üldplaneeringuga.

Teises alamgrupis 'Maa-ametiga seotud DP' avalikustatakse ainult Maa-ametis menetletud või Maaameti kui jätkuvalt riigi omandis oleva maa omaniku esindaja huve puudutavad detailplaneeringud.

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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Detailplaneeringute kohta saab pärida
objekti infot.
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4. Põhigrupp PLANEERINGUTE VEKTORANDMED
Grupi avades on ülevaatekaardil näha planeeringute piirid, mis on vektorkujul rakenduse kaudu
kättesaadavad. Need andmed on Maa-ametile esitanud omavalitsused ja maavalitsused. Maa-amet ei
vastuta nende vektorandmete õigsuse ja kvaliteedi eest. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda
planeeringu kehtestanud asutuse poole. Parandused meie kaardil saavad sisse viidud alles peale seda,
kui maa- või omavalitsus Maa-ametile õiged andmed esitab.
Nähtus vektorandmetega kaetud ala on kaardil nähtav kõikides suurendusastmetes ja sellelt saab
pärida objektiinfot.

1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik
nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info;
3) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis
olev planeeringu identifikaator;
4) viide KOV kodulehele - viide
omavalitsus
kodulehe
planeeringute
teemale;
5) viide planeeringule - viide konkreetsele
planeeringule;
6) viide seletuskirjale - viide konkreetsele
seletuskirjale;
Maili Hirlak, jaanuar 2013
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8) märkus - planeeringu menetluse kohta käiv märkus
9) algatamise kuupäev;
10) vastuvõtmise kuupäev;
11) avalikustamise algus;
12) avalikustamise lõpp;
13) kehtestamise kuupäev;
14) kehtestamise otsus;
15) planeeringu koostaja - planeeringu koostaja (d), konsultandid.
Planeeringute vektorandmed on jagatud kahte gruppi:
Üldplaneeringute nähtavusulatus on 1:150 000 kuni 1:500;
Maakonnaplaneeringute nähtavusulatus on 1:750 000 kuni
1:2000.
Kõikidelt vektorandmetelt saab pärida objektiinfot.
Maa-ameti vajab oma igapäevaseks tööks eelkõige planeeringute rasterandmeid. Planeeringute
vektorandmestiku täiendamine toimub teises etapis ja, võimaluse korral andmevahetuse näol mõne
teise infosüsteemiga (RPIS). Eelkõige on põhjuseks andmetöötluse suur maht, kuid ka see, et
andmebaaside koostamine ja ülesehitus on planeeringute tellimisel väheoluline ja üksikud vektorkihid
ei oma planeeringurakenduses õiguslikku alust. Pole harvad juhtumid, kui Maa-ametisse laekunud
andmed on vales koordinaatsüsteemis, ei sisalda lõplikke muudatusi või on muude puudustega. Seega
pole vektorandmete usaldusväärsus suur.

4.1. Üldplaneeringud
Rakenduses kuvatakse vaid kehtestatud üldplaneeringute vektorandmeid. Topograafilised kihid,
riiklike registrite andmed jms, mis võivad planeeringuandmetes olla vananenud või kujunduslikel
eesmärkidel teise kohta nihutatud, ei ole vektorandmetena kättesaadavad. Terviklahendusest ülevaate
saamiseks kasutage rasterandmeid ehk planeeringujooniste georefereeritud kaardipilte.
Vektorandmete iga objekti kohta on võimalik pärida objekti infot, mis annab täpsema selgituse objekti
kohta.
Üldplaneeringute vektorandmed on jagatud kuude gruppi.

4.1.1. Planeeringuala
Esimene grupp ehk Planeeringuala on vaikimisi avatud ja annab
ülevaate detailplaneeringu koostamise kohustusega aladest ja
tiheasustusega aladest. Planeeringutes on üldjuhul kujutatud
ühte neist. Näiteks Jõelähtme vallas on tiheasustusalad ja
Raasiku vallas detailplaneeringu koostamise kohustusega alad.
Mõlema nähtuse kohta saab pärida tärkinfot

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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.
Tärkandmete info näide:

4.1.2. Maakasutus
Maakasutuse informatsioon kuvatakse kaardile ühtlustatud
kujul. Tegemist on üle-eestilise kihiga, mille aluseks INSPIRE
maakasutuse klassifikatsioon HILUCS (tööversioon) viide:

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_LU_v3.0r
c2.pdf

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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Täpse planeeringujärgse juhtotstarbe saate objektiinfo päringust. Kui maa-alal on mitu juhtotstarvet,
siis on näha
ka nende suhtarv.

4.1.3. Väärtulika ala ja piiranguala
Nendes kahes grupis tuuakse välja planeeringuga
kehtestatud kohaliku tähtsusega väärtustamist vajavad
alad ja piirangud.
Näide objekti infost:

4.1.4.Roheline võrgustik
Muudatusettepanekud,
mida
üldplaneeringuga
tehakse
Harju
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringusse 'Asutust ja maakasutust
suunavate keskkonnatingimused'.
Näide objekti infost:
Maili Hirlak, jaanuar 2013

24

Planeeringu rakenduse sisututvustus

4.1.5. Puhke- ja virgestusalad
Puhke- ja virgestusalad ja kohad, mis on üldplaneeringus
eraldi välja toodud.
Näide objekti infost:

Maili Hirlak, jaanuar 2013

25

Planeeringu rakenduse sisututvustus

4.2. Maakonnaplaneeringud
Maakonnaplaneeringute vektorandmetest on Maa-amet kokku kogunud vaid asustust ja maakasutust
suunavate keskkonnatingimuste teemaplaneeringute andmed.

4.2.1 Teemaplaneeringud. Roheline võrgustik
Enamus maakondade osas on kuvatud
teemaplaneeringuga
"Asustust
ja
maakasutust
suunavate
keskkonnatingimused"
kehtestatud
planeeringukihid. Erandiks on Harju
maakond, kus Maavalitsus on Maa-ametile
edastanud rohevõrgustiku ajakohastatud
seisu.
Näide objekti infost:
objektid pärit nn valveplaanilt

Näide objekti infost:
objektid pärit kehtestamise ajast.

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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5. Põhigrupp PLANEERINGUTE RASTERANDMED
Grupi avades on
ülevaatekaardil näha
planeeringute piirid,
mille rasteralused on
hetkel

planeeringurakenduse kaudu kättesaadavad.
Kui planeeringuga on tehtud väljavõtteid asulatest
suuremas mõõtkavas, siis on ka väljavõtte piirid
sellel kaardikihil näha.
Rasterandmetega kaetud ala piirjooned on kaardil
kuvatavad kõikides suurendusastmetes ja sellelt
saab pärida objektiinfot.

Lisaks planeeringu tärkandmetele on lisaväärtuseks
informatsioon,
mis
puudutab
konkreetset
rasterplaani. Selgituses allpool on need toodud
paksu kirjaga.
(jäi segaseks: millised tärkandmed on veel
rasterplaanil, kui mitte need allolevad?)
1) planeeringu nimi - planeeringu ametlik nimi;
2) lisainfo - asukohta täpsustav info
3) planeeringu id - Maa-ameti andmebaasis olev
planeeringu identifikaator;
4) viide KOV kodulehele - viide omavalitsus
kodulehe planeeringute teemale;
Maili Hirlak, jaanuar 2013
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5) viide planeeringule - viide konkreetsele planeeringule;
6) viide seletuskirjale - viide konkreetsele seletuskirjale;
7) legend - viide konkreetse planeeringu leppemärkidele jm lisainfole, avaneb eraldi aknas;
8) märkus - planeeringu menetluse kohta käiv märkus;
9) algatamise kuupäev;
10) vastuvõtmise kuupäev;
11) avalikustamise algus;
12) avalikustamise lõpp;
13) kehtestamise kuupäev;
14) kehtestamise otsus;
15) planeeringu koostaja - planeeringu koostaja, konsultant;
16) versiooni kuupäev - planeeringu kaardile trükitud kuupäev;
17) andmete päritolu - allikas, mille kaudu rasteralus on Maa-ametisse jõudnud;
18) andmete saamise kuupäev - kuupäev, millal andmed on Maa-ametisse jõudnud.
Punktides 15-18 toodud kirjeldused on metaandmed, mis aitavad kiirelt aru saada, kas meie valduses
on kõige viimane versioon planeeringust. Eelistame näidata rasteraluseid, mida maa- ja omavalitsused
on oma või planeeringukonsultantide kodulehtedel avalikustanud Kui planeeringuandmetel on olemas
uuem avalikult kättesaadav versioon, siis saata vastav viide e-posti aadressile
Maili.Hirlak@maaamet.ee või kasutada peatükis 6 kirjeldatud võimalust ANNA TEADA VEAST
KAARDIL.
Rasterandmed on jagatud nelja, üksteist välistavasse gruppi ehk siis korraga on võimalik vaadata infot
ühest grupist.
Maakonnaplaneeringu taseme kaardikihid on nähtavad
mõõtkavas 1:500-1:150 000
Üldplaneeringu taseme kaardikihid on nähtavad mõõtkavas
1:500 - 1:50 000
Grupid muutuvad juhitavaks vastavates mõõtkavahemikes.
Näiteks on kõrvaloleval pildil juhitavad maakonnataseme
kaardikihid (teksti värv on must)
Iga grupp on omakorda jaotatud kaheks: vastavalt planeeringu
staatusele - kehtestatud või menetluses olevale seisule
Kehtestatud ja menetluses olevate planeeringute gruppidel on
ühesugune alajaotus.
Selline jaotus välistab olukorra, kus erinevad rasteralused üksteist katavad.
Kõik loodud rasteraluste kaardikihid on üle-eestilised ja kõik plaanid on välja lõigatud planeeringuala
välispiiri või väljavõtte piiri järgi.

5.1. ÜP teemaplaneeringud
Üldplaneeringu teemaplaneeringutel on 8 erinevat kaardikihti, mis
jagatud planeeringu sisu järgi. Kriteeriumiks oli katvus st üksteist
katvad planeeringud jäävad eraldi kaardikihtidele. Rakenduses
näidatakse iga teemaplaneeringu kohta ainult põhijoonist.
Maili Hirlak, jaanuar 2013
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5.2. Üldplaneeringud
Üldplaneeringu joonised on jagatud põhiplaaniks ja
detailsemateks asulate plaanideks.
Looduskeskkonna, piirangute ja taristu plaanid on temaatilise
sisuga ning kõikides planeeringutes neid eraldi joonistena ei ole.
Eraldi on välja toodud osaüldplaneeringud. Sellel kaardikihil
näidatakse neid osaüldplaneeringuid, mis katavad olemasolevat
üldplaneeringut. Teistel juhtudel on osaüldplaneering
kättesaadav põhiplaani kaardikihil. Näiteks kui KOV
üldplaneering on tehtud kahes üksteist mitte katvas osas või kui
kaks omavalitsust on liitunud ja kehtivad nende endistel
territooriumitel kehtestatud üldplaneeringud.

5.3. Maakonna teemaplaneeringud

Maakonna teemaplaneeringutel on 7 erinevat kaardikihti, mis on
jagatud planeeringu sisu järgi nii, et
üksteist katvad
planeeringud jäävad eraldi kaardikihtidele. Rakenduses
näidatakse iga teemaplaneeringu kohta ainult põhijoonist.

5.4. Maakonnaplaneeringud

Maakonnaplaneeringu puhul näidatakse mitut joonist:
- Põhiplaan on olemas enamusel planeeringutest.
- Piirangute ja taristu plaanid on temaatilise sisuga ja kõikides
planeeringutes neid eraldi joonistena ei ole.
- Eraldi on välja toodud osaplaneeringud. Sellel kaardikihil
näidatakse neid osaplaneeringuid, mis katavad olemasolevat
maakonnaplaneeringut.

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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6. Otsingud
Rakenduse kaudu on kättesaadavad Maa-ameti kaardirakendustele tavapärased otsingud:

asustusüksuse

aadressi,

katastri,
L-Est asukoha

Lisaks on loodud kaks planeeringute otsingut:
Esimeseks: DP välsipiiri otsing, mis aitab
leida detailplaneeringuid nende nimetuse või
töö numbri järgi.
Kaardile kuvamiseks on kaks võimalust: kas
kõik leitud kirjed või
ainult

need, mis on märgitud .

Märkimiseks tuleb huvipakkuva kirje ees
olevale ruudule vajutada.
Saadud tulemust on võimalik tabelkujule
salvestada

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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Teiseks: planeeringu välispiiri otsing,
mis leiab maakonna-, teema ja
üldplaneeringuid.
Otsimiseks on kolm võimalust:
planeeringu id järgi - id on Maa-ameti
andmebaasis
olev
planeeringu
universaalne
indikaator.
Otsingu
tulemuseks on üks konkreetne
planeering.
EHAK koodi järgi, ehk siis maakonna
või omavalitsuse kood Eesti haldus- ja
asustusjaotuse
järgi.
Otsingu
tulemuseks on kõik ühe maakonna või
omavalitsuse planeeringud
nimetuse järgi, mille puhul on kõige
mõistlikum otsida nime katke järgi,
sest planeeringute nimed on pikad.
Otsingu tulemuseks on sisestatud
katkele vastavad kirjed.

Otsingu tulemuse saab kirjutada
tabelisse ja või kuvada kaardile.
Kaardile kuvamiseks on kaks võimalust: kas kõik leitud kirjed või ainult

need, mis on märgitud .

Märkimiseks tuleb huvipakkuva kirje ees olevale ruudule vajutada.

Maili Hirlak, jaanuar 2013
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7. Anna teada veast kaardil või tee ettepanek planeeringu kohta
Kuna Maa-amet tegeleb planeeringuandmete kogumise ja kaasaegsena hoidmisega läbi
kooskõlastuskohustuse ja seadusandlikku kohustust kehtestatud üld- ja maakonnaplaneeringute
edastamiseks Maa-ametile pole, siis ei pruugi planeeringute rakenduses olla alati kõige värskem
informatsioon. Palume kõiki, kes avastavad vananenud versiooni või soovivad edastada mõne muu
tähelepaneku, sellest julgelt ja operatiivselt teatada! Alljärgnevalt tutvustatakse funktsionaalsust, mille
vahendusel saata teateid edastada.
Veast saab teada anda vajutades nupurea viimasele nupule
juhiseid andmete kohta teadete esitamise paneelil.

ja täites välju ning jälgides

Andmete kohta teadete esitamisel
palutakse esmalt ära märkida objekti
asukoht, mille kohta soovite teatada
või mille suhtes ettepanekut teha.
Koha
märkimiseks
vajutage
rõhknaela („knopka“) nupul nii, et
knopka
taust
muutuks
heleroheliseks. Seejärel klikkige
objektile või kohale kaardil, mille
kohta soovite teadet edastada.
Objekti on võimalik märkida,
kasutades aadressiotsingut. Selleks
tuleks
vajutada
nupul
„Ava
aadressotsing"
kus
peale
aadressotsingu teostamist kuvatakse
objekti aadress vastavale väljale.
Objekti
saab
määrata
ka
koordinaatide
abil.
Sisestades
väljadele X ja Y kas L-Est
koordinaadid või geograafilised
koordinaadid.
Juhul, kui objekt on märgistatud liikuge edasi vajutades
märgistatud) nupule „Jätka“.
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Avaneva aknas rippmenüüs tuleb teha valik, mis tüüpi teadet soovitakse
ametnikule saata. Määratud teate sisule (tüübile) jõuab see vastava ametnikuni
või osakonda, kes menetleb teadet edasi.
Planeeringuvaldkonna teate edastamiseks
tuleb valida Teade planeeringuandmete kohta
Seejärel
on
vajalik
vabas
vormis kirjeldada
väljal
„Ettepaneku või
vea
kirjeldus“
teate olemus ja
sisu. Kui on soov
teatada, kus paiknevad kõige värskemad
kättesaadavad planeeringuandmed, siis lisage
kindlasti ka vastav veebilink.
Millegi
nuppu.

muutmiseks

vajutage

„Tagasi“

Edasiliikumiseks vajutage nuppu “Jätka“.

Kui objekti kohta on olemas
pilte või on võimalik teha
fotosid, salvestada videot vms
(nö lisada tõestusmaterjali), siis
on seda võimalik siin teha.
Lisatavate
materjalide
mahupiirang on 5 MB.
Vajutades nupule „Sirvi“on võimalus oma arvutis asuvatest
failidest valida sobiv ning see kirjale lisada. Eemaldamiseks
tuleks vajutada nuppu „Eemalda“
Teate andmete täitmise uuesti alustamiseks või algusesse minekuks
kasutage "majakese" kujundiga nuppu.
Millegi muutmiseks vajutage „Tagasi“ nuppu.
Liikumaks järgmisele etapile vajutage nuppu “Jätka“.
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Seejärel palutakse Teil
sisestada
oma
kontaktandmed, et Maaamet
saaks
Teiega
vajadusel ühendust võtta.
Kui te soovite teate kohta
tagasisidet,
peate
märgistama
märkeruudu
„Võimalusel
palun
tagasisidet".

Selleks, et andmesisestust uuesti alustada või minna algusesse, kasutage
"majakese"
nuppu.
Millegi muutmiseks vajutage

„Tagasi“ nuppu.

Liikumaks järgmisele lehele vajutage nuppu
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Viimases aknas soovitame üle
kontrollida
saadetavad
andmed.
Kui kõik sobib, siis teate
saatmiseks vajutage nuppu
„Saada“.

Juhul kui saatmine õnnestub,
kuvatakse kaardiaknasse selle
kohta kinnitus. Vajutage „OK“.
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