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SISSEJUHATUS
Tallinna Planeeringute Registrisse (edaspidi TPR) on kohustuslik sisestada detailplaneeringu
(edaspidi DP) põhilahenduse ruumiandmed – ruumikujud ja sinna juurde kuuluv tärkinfo.
Ruumiandmeid saab registrisse esitada DP esitamise või DP muutmise vormi kaudu
järgmistes DP menetluse etappides: DP koostamisel, DP parandamisel, DP täiendamisel, DP
täiendamine pärast vastuvõtmist, DP täiendamine ettepanekutega/vastuväidetega
arvestamiseks ja DP täiendamine enne kehtestamist.
Andmete sisestamise tulemiks on ühtne geoinfosüsteemis peetav andmekogu, kus säilitatakse,
töödeldakse ja visualiseeritakse DP andmeid. Andmekogu peamine eesmärk on lihtsustada
planeeringute menetlemist, arhiveerida andmeid ja tagada kasutajale mugav kaardikeskkond,
kus on võimalik saada ülevaatlikku informatsiooni detailplaneeringu asukoha ning andmete
kohta.
Detailplaneeringu tärk-ja ruumiandmeid saab esitada klient, kel on menetlusega seotud DP
algatamisettepaneku tegijana või DP algatamisettepaneku tegija esindajana. Detailplaneeringu
tärk-ja ruumiandmeid saab muuta DP algatamisettepaneku tegija, DP algatamisettepaneku
tegija esindaja ja DP-ga seotud projekteerija.
Detailplaneeringu tärk- ja ruumiandmeid saavad muuta DP esitamisõigust omavad isikud ja
05-Projekteerija DP huvitatud isikuna.
Ruumi- ja tärkandmeid saab esitada toimingus kolmel viisil:
1) importida ruumikujud *.dwg 2004, *.dwg 2007, *.dwg 2010 või *.dwg 2013 failist ja
tärkandmed sisestada TPR-i kasutajaliidese kaudu;
2) importida ruumikujud *.dwg 2004, *.dwg 2007, *.dwg 2010 või *.dwg 2013 failist ja
tärkandmed *.xlsx failist.
3) Sisestada ruumikujud ja tärkandmed TPR-i kasutajaliidese kaudu.
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1. Imporditavad andmed
Peatüki esimeses pooles kirjeldatakse imporditavate failide vormingut ning ruumikujude
nõuetekohast geomeetriat, sh on imporditavate failide näidised. Peatüki teises pooles
nimetatakse TPR-i imporditavad ruumikujud, kirjeldatakse nende sisu ja objekti omadustest
tulenevaid erinõudeid.
1.1.Nõuded imporditavate andmete failivormingutele
Imporditavate failide vorming:
1) ruumikujude importfaili formaat peab olema 2004, 2007, 2010 või 2013 *.dwg
vormingus;
2) *.dwg-st imporditavad ruumiobjektid ei pea olema ühes failis. Ruumikujusid saab
importida mitmest erinevast *.dwg failist eraldi kihtide kaupa.
3) *.dwg fail võib sisaldada lisaks imporditavatele ruumikujudele ka muid objekte, seega
saab importida otse nõuetekohaselt vormistatud põhijooniselt;
4) imporditavad ruumikujud peavad asuma vastava nimega kihtidel (layer) ja joonistatud
vastava geomeetria tüübiga. Kihi nimed ja geomeetria tüübid on määratud punktis
1.3.;
5) imporditavad ruumikujud võivad olla kujutatud järgmist tüüpi geomeetriaga:
 joonobjekt,
 pindobjekt;
6) ühele *.dwg kihile (layer) tohib panna ainult ühe nähtusklassi imporditavaid objekte,
aga samale kihile võib panna mitte imporditavaid objekte, millel pole imporditava
objekti geomeetria ja kihi nime kombinatsiooni (nt kui panna servituut_tehno kihile
lisaks servituudi kontuurile ka hatch ja text tüüpi element, siis neid ei impordita);
7) ruumiobjektide tärkandmed esitatakse nõuetekohases *.xlsx vormingus, mis
ühendatakse ODBC (Open Database Connectivity) abil joonisfailis imporditavate
objektide külge, või sisestatakse veebiliidese kaudu. ODBC ühenduse loomise algse
seadistamise juhised leiate siit. ODBC ühendust saab kasutada kõigi Autocadi
programmidega (alates 2000. aasta versioonist), mis võimaldavad redigeerimist, v.a.
Autocad LT. ODBC ühenduse kasutamise juhised ja objektide ühendamise Autocadis
leiate siit.
Internetist leiate lisainformatsiooni:
 ODBC andmeallika andministraatori kasutamine siit (eesti k.)
 infot andmetega ühenduse loomise kohta siit (eesti k.)
 Autocadi käsu dbConnect kohta siit ja siit (inglise k.)
 Nõuetekohane Autocadi fail erinevates versioonides asub 2004, 2007, 2010 ja 2013.
Põhjana võib kasutada ka teisi faile (Custom Style), oluline et objektid oleks õige
nimega kihtidel.
 Nõuetekohane *.xlsx fail asub siin . Nõuetekohase *.xlsx seadistuste muutmisel võib
tärkandmete import ebaõnnestuda. Navigeerides iga veeru pealkirja juurde, ilmub
informatiivne tekst sisestavate andmete kohta. Lisaks leiate infot Exceli faili täitmise
kohta siit.
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1.2.Üldised nõuded geomeetriale ja geomeetria Autocadis
Kõik imporditavad objektid peavad olema ristkoorinaatsüsteemis L-Est97 (EPSG:3301),
asuma joonisel looduses vastaval asukohal ja täielikult detailplaneeringu ala sees.
Imporditavad objektid võivad olla ka kolmemõõtmelised (3D) objektid, TPR loeb ise sisse
ainult x ja y koordinaadid.
Registrisse esitatavad ruumikujud peavad olema geomeetriliselt korrektsed ja vastama objekti
tüübile (vt peatükk 1.3.). Registrisse on võimalik importida pind- ja joonobjekte.
Registri mõistes korrektne pindobjekt koosneb ühest välispiirist (exterior boundary) ja
võib omada mitut sisepiiri (interior boundary). Sisepiirid tähistavad auke (holes) pindobjektis.
Kõik piirid peavad koosnema vähemalt neljast käänupunktist (vertex), kusjuures algus- ja
lõpp-punkt peavad olema täpselt samas asukohas (topoloogiliselt suletud). Seega vähimate
käänupunktidega (4 punkti) objekt on kolmnurk. Mitte ühelgi piiril ei tohi olla korduvaid
punkte, v.a. algus- ja lõpp-punkt, ja lõikumisi endaga. Pindobjekti nii sise- kui ka välispiirid
peavad olema lineaarsed (vt joonis 1). Sisepiirid peavad asuma täielikult välispiiride sees ega
tohi omavahel kokku puutuda. Erandjuhul võivad kaks sisepiiri kokku puutuda vaid ühes
punktis. Lahustükkidest (multipart object1) koosnevate pindade puhul kehtivad eelnevad
nõuded kõigi tema lahustükkide kohta ja lahustükid ei tohi kokku puutuda. Näiteid
korrektsetest ja mittekorrektsetest pindobjektidest leiate jooniselt 2 ja 3.

a)

b)

Joonis 1. Näide lineaarsest ja mitte lineaarsest välispiirist: a) lineaarne välispiir, b) mitte
lineaarne välispiir. (Allikas: Open Geospatial Consortiumi (OGC) Open GIS)

a)

b)

c)

d)

Joonis 2. Näide korrektselt joonistatud välis- ja sisepiiridest: a) välispiir ilma sisepiirita, b)
välispiir ühe sisepiiriga, c) välispiir mitme sisepiiriga, d) lahustükid ei puutu omavahel kokku
üheski punktis. (Allikas: Open Geospatial Consortiumi (OGC) Open GIS)

1

Multipart object-objekt, mis koosneb mitmest välispiirist, võib omada ühte või mitut sisepiiri.
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a)

b)

c)

Joonis 3. Näide mittekorrektsetest sise- ja välispiiridest: a), b) sisepiiril on välispiiriga
kokkupuutepunktid, c) välispiir omab korduvaid punkte. (Allikas: Open Geospatial
Consortiumi (OGC) Open GIS)
Registrisse importimisel loetakse pindobjekte järgmistest Autocadi geomeetriatest:
1) Autocad_line, mis on topoloogiliselt suletud ja atribuudi Suletud (closed) väärtus on
„No“. Autocad_line tüüpi joon loetakse topoloogiliselt suletuks, kui joone algus- ja
lõpp-punkt asuvad täpselt samas asukohas. Autocad_line´ks loetakse murdjoont
(polyline), 2D murdjoont (2D polyline) ja 3D murdjoont (3D polyline).
2) Autocad_polygon objekt, mis koosneb murdjoonest (2D2/3D3 polyline, polyline) ja
mille atribuudi Suletud (closed) väärtuseks on „Yes“. Seda saab teha, kui joonistada
murdjoon, mis on topoloogiliselt suletud ning seejärel muuta Suletud (closed) väärtus
„Yes“. Nt polügooni (polygon) või ristkülik (retangle) joonistamisel on need nõuded
automaatselt täidetud.
Suletud (closed) atribuut on leitav objektide suvandite (properties) alt. Selle väärtus
saab olla „yes“ või „no“. „Yes“ saab olla ainult nendel objektidel, mille algus- ja lõpppunkt asuvad täpselt samas punktis ehk mis on topoloogiliselt suletud. Kui selle
atribuudi väärtus on „yes“, siis on objekti geomeetriaks hulknurk (polygon).
Objektidel, mille algus- ja lõpp-punkt on samad, kuid Closed väärtus on „No“
nimetatakse topoloogiliselt suletud joonteks (loops).

2
3

2D - kahemõõtmeline, objektil on x ja y koordinaat
3D - kolmemõõtmeline, objektil on x,y,z koordinaat
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Autocad_line ja autocad_polygon´i puhul impordib TPR lahustükkidest koosnevat objekti
(multipart objects) ja/või aukudega objekti ühe objektina dwg+xlsx puhul ainult siis, kui kõik
objekti piirid asuvad ühel ja samal kihil ning on ühendatud (link) ühe ja sama *.xlsx faili
andmereaga. Lahustükkidest koosnevate objektide (multipart objects) ja aukudega piiride
primaarne geomeetria (2d, 3d polyline) võib olla erinevat tüüpi. Ainult dwg-st importimisel
tuvastatakse auke objektis juhul, kui objekti sisepiir paikneb täielikul objekti välispiiri sees
ning asub välispiiriga samal kihil. Ühe ja sama objekti piiride primaarne geomeetria (2d, 3d
polyline) võib olla erinevat tüüpi. Ainult dwg importimisel lahustükkidest koosnevat objekti
tuvastada ei saa.
Registri mõistes korrektne joonobjekt koosneb vähemalt kahest järjestikusest
käänupunktist (vertex), mis on ühendatud ühe sirglõiguga. Joonobjekt ei tohi lõikuda
iseendaga ja omada topeltpunkte ning peab koosnema ühest objektist. Näiteid korrektsestest ja
mittekorrektsetest joonobjektidest leiate jooniselt 4.

a)

b)

c)

Joonis 4. Näide korrektsetest ja mittekorrektsetest joonobjektidest: a) korrektne murdjoon, b)
joonobjekt lõikub iseendaga (mitte korrektne), c) joonobjekt omab topeltpunkti (mitte
korrektne). (Allikas: Open Geospatial Consortiumi (OGC) Open GIS)
Registrisse importimisel loetakse joonobjekte järgmistest Autocadi geomeetriatest:
Autocad_line, mis on topoloogiliselt avatud ja atribuudi suletud (closed) väärtus on „No“.
Autocad_line tüüpi joon loetakse topoloogiliselt avatuks, kui joone algus- ja lõpp-punkt ei
ühti. Autocad_line´ks loetakse murdjoont (polyline), 2D murdjoont (2D polyline), 3D
murdjoont (3D polyline) ja sirglõiku (line).
Joonobjektide puhul impordib TPR mitmeosalisi (multipart objects) objekte ainult siis, kui
kõik objekti osad asuvad ühel ja samal kihil ning on ühendatud (link) ühe ja sama *.xlsx faili
andmereaga.
Üldist informatsiooni geomeetria kohta saab veel Open Geospatial Consortiumi (OGC)
standardist „OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple
feature access - Part 1: Common architecture“ sellelt aadressilt. Lisaks leiate veel CAD
tarkvaraga seotud mõistete tõlkeid sellelt aadressilt.
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1.3. Imporditavad ruumikujud ja nende nõuded
Olemasolul tuleb TPR sisestada järgmised ruumikujud:
1. Krunt
1.1.Krunt
1.2.Ajutine krunt
2. Hoonestusala
2.1.Maapealne hoonestusala
2.2.Maa-alune hoonestusala
2.3.Abihoone hoonestusala
3. Ehitusjoon
3.1.Ehitusjoon
3.2.Korruse ehitusjoon
4. Servituudi vajadused
4.1.Tehnorajatise ja -võrkude servituudi vajadusega ala
4.2. Juurdepääsuservituudi vajadusega ala
4.3. Muu servituudi vajadusega ala (ruumiobjektiga tähistatud servituudi vajadusega
ala)
Mõisted:


Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise
kohustusega alal (Planeerimisseadus § 9 lg 3). Ajutine krunt moodustatakse maa
tehinguteks;



Hoonestusala on krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid.
(Planeerimisseadus § 9 lg 2);



Ehitusjoon on kohaliku omavalitsuse määratav piir krundil, millest üldjuhul ei tohi
üle ulatuda ehitise põhiosa, kuid eenduda võib trepp, varikatus, rõdu, lodža, erker,
katuseräästas vm fassaadidetail. (TLPA);



Servituudi vajadusega ala- maa-ala osa, mille kasutamist on vaja servituudiga
kitsendada (TLPA);



Detailplaneeringu ala: Detailplaneeringus käsitletav ala (TLPA).

Kuna ühe ja sama detailplaneeringu ulatuses saab kehtestada mitu võimalikku lahendust, siis
TPR sisestatakse vaid põhilahendus ning teised versioonid on kättesaadavad põhijoonise
failist.
Kõik sisestatavad ruumikujud peavad asuma planeeringuala sees või ühtima selle piiriga. Kui
ruumikuju ulatub üle planeeringuala piiri, annab süsteem hoiatuse ja laseb ruumikuju (v.a
detailplaneeringu ala piiri) korrigeerida. Kui ei korrigeerita, lõikab süsteem ruumikuju
planeeringuala piiriga. Kruntide (sh ajutised krundid) puhul imporditakse ainult täielikult
planeeringu ala sees või piiril olevad objektid ja lõikamist planeeringuala piiriga ei teostata.
Kui süsteem tuvastab krundi paiknemise väljaspool detailplaneeringu ala piiri, annab süsteem
hoiatusteate. Järgnevalt on välja toodud ruumiobjektide omadustest tulenevad nõuded.
Nõuetes välja toodud kihtide nimed ei ole tõstutundlikud (suur- ja väike algustäht).
Nõuded krundile (sh ajutine krunt):
1) Krunt (sh ajutine) saab olla ainult pindobjekt;
2) alaline krunt peab *.dwg failis olema kihil nimega krunt;
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3) ajutine krunt peab *.dwg failis olema kihil nimega krunt_ajutine;
4) krundid ei või olla mitmest lahustükist koosnevad objektid (multipart object), kuid
võivad olla auguga pindobjektid;
5) alalised krundid ei tohi menetletava planeeringu piires omavahel kattuda;
6) ajutised krundid ei tohi menetletava planeeringu piires omavahel kattuda;
7) ajutine krunt peab asuma tervikuna alalise krundi peal või täielikult väljaspool alalisi
krunte.
Nõuded ehitusjoonele (sh korruse ehitusjoon):
1)
2)
3)
4)
5)

ehitusjoon (sh korruse ehitusjoon) saab olla ainult joonobjekt;
ehitusjoon peab *.dwg failis olema kihil nimega ehitusjoon;
korruse ehitusjoon peab *.dwg failis olema kihil nimega ehitusjoon_korrus;
ehitusjoon võib olla mitmeosaline objekt (multipart object);
ehitusjoon võib ulatuda üle mitme krundi ja võib asuda väljaspool krundi piire.

Nõuded servituudi vajadusega ala (tehnorajatiste ja–võrkude ning juurdepääsu servituudi
vajadusega ala):
1) servituudi vajadusega ala saab olla ainult pindobjekt;
2) tehnorajatiste ja - võrkude servituudi vajadusega ala peab *.dwg failis olema kihil
nimega servituut_tehno;
3) juurdepääsu servituudi vajadusega ala peab *.dwg failis olema kihil nimega
servituut_juurdepaas;
4) muu servituudi vajadusega ala peab *.dwg failis olema kihil nimega servituut_muu;
5) servituudi vajadusega alad võivad koosneda mitmest lahustükist (multipart object) ja
võivad olla auguga pindobjektid;
6) servituudi vajadusega alad võivad omavahel kattuda;
7) servituudid vajadusega alad võivad ulatuda üle mitme krundi ja võivad asuda
väljaspool krundi piire.
Nõuded hoonestusaladele (maapealne hoonestusala, maa-alune hoonestusala, abihoone
hoonestusala):
1)
2)
3)
4)
5)

hoonestusala saab olla ainult pindobjekt;
maapealne hoonestusala peab *.dwg failis olema kihil nimega hoonestusala_mp;
maa-alune hoonestusala peab *.dwg failis olema kihil nimega hoonestusala_ma;
abihoone hoonestusala peab *.dwg failis olema kihil nimega hoonestusala_abih;
hoonestusalad võivad koosneda mitmest lahustükist (multipart object) ja võivad olla
auguga pindobjektid;
6) üht tüüpi hoonestusalad ei tohi menetletava planeeringu piires omavahel kattuda;
7) hoonestusalad võivad ulatuda üle mitme krundi ja väljapoole krunte, kuid peavad
vähemalt osaliselt asuma krundil.
Tabel 1 kajastab imporditavate ruumikujude geomeetria tüübi ja kihi nõudeid koondtabelina
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Tabel 1. Imporditavate ruumikujude geomeetria tüübi ja kihi nõuded
Imporditav ruumikuju

Lubatud geomeetria

Kihi nimi

krunt

Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon

krunt

ajutine krunt

Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
avatud)
Autocad_line (topoloogiliselt
avatud)
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon
Autocad_line (topoloogiliselt
suletud), Autocad_polygon

krunt_ajutine

ehitusjoon
korruse ehitusjoon
tehnorajatise ja-võrkugu
servituudi vajadusega ala
juurdepääsu servituudi
vajadusega ala
muu servituudi vajadusega ala
maapealne hoonestusala
maa-alune hoonestusala
abihoone hoonestusala
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ehitusjoon
ehitusjoon_korrus
servituut_tehno
servituut_juurdepaas
servituut_muu
hoonestusala_mp
hoonestusala_ma
hoonestusala_abih

1.4.

Imporditavad tärkandmed ja nende nõuded

Imporditavate ruumiandmetele on kohustuslik sisestada nõutud tärkandmed. Tärkandmed
saab sisestada krundile (sh ajutisele krundile), servituudi vajadusega alale ja ehitusjoonele (sh
korruse ehitusjoonele). Kõik tärkandmed pole kohustuslikud (vt tabel 2). Tärkandmed
sisestatakse kas veebiliidese kaudu või imporditakse nõuetekohasest *.xlsx failist, millel on
*.dwg failiga ODBC ühendus.
Tärkandmed peavad olema vastavuses ruumikujudega ja samased kogu planeeringu ulatuses.
Kõik arvud ümardatakse vajadusel ülespoole.
Tabel 2. Tärkandmete koondtabel
Objekt/Tärkandme
d
Krunt/Ajutine krunt

POS NR

OID
Arvutuslik pindala

Sisu
Detailplaneeringu kruntide ehitusõiguse andmed
Ruumiobjekti identifikaator,mis kruntide puhul peab ühtima
detailplaneeringu põhijoonisel kuvatud krundi positsiooni numbriga.
Positsioonide numbrid peavad olema detailplaneeringu ulatuses
unikaalsed ja samased kogu dokumentatsiooni ulatuses. Kruntide
positsiooni numbrid peavad olema järjestikused positiivsed
täisarvud,kusjuures ajutiste kruntide positsiooni numbritele on
tähtlisandid ka siis, kui vastavat põhikrunti ei ole. Ajutise krundi
tähtlisandid võivad olla a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v,
w, x, y ja z. Ajutise krundi positsiooni number peab olema identne
põhikrundi positsiooni numbriga.
Ruumikuju identifikaator, mis on planeeringu lõikes unikaalne. Kruntide
puhul genereerib süsteem automaatselt kujul DPNUMBER_POS NR
Krundi arvutuslik pindala täisarvuna ruutmeetrites. Arvutatakse
automaatselt geomeetria järgi.

Pindala põhijooniselt

Krundi pindala positiivse täisarvuna ruutmeetrites.

Hoonete alune pind

Krundi hoone(te) alus(t)e pindade pindala kokku positiivse täisarvuna
ruutmeetrites.

sh maapealne

Kohustuslikkus
andmebaasis

Krundi maapealsete hoone(te) alus(t)e pindade pindala kokku 0 või
positiivse täisarvuna ruutmeetrites.

Kohustuslik

Automaatne
Automaatne

Kohustuslik

Krundil hoonestusala
olemasolul kohustuslik
(v.a. ajutise krundi puhul)
Krundil hoonestusala
olemasolul kohustuslik
(v.a. ajutise krundi puhul)
Krundil hoonestusala
olemasolul kohustuslik

sh maa-alune

Krundi maa-aluste hoone(te) alus(t)e pindade pindala kokku 0 või
positiivse täisarvuna ruutmeetrites.

Suletud brutopind

Krundi hoonete maapealsete, maa-aluste ja abihoonete suletud
brutopindade pindala kokku positiivse täisarvuna ruutmeetrites.
Arvutatakse automaatselt valemi järgi „Suletud brutopind=sh maapealne
brutopind+sh maaalune brutopind)

sh maapealne

Krundi hoonete maapealsete suletud brutopindade pindala kokku 0 või
positiivse täisarvuna ruutmeetrites.

sh maa-alune

Krundi hoonete maa-aluste suletud brutopindade pindala kokku 0 või
positiivse täisarvuna ruutmeetrites.

Arvutuslik täisehituse %

Krundi arvutuslik täisehituse protsent positiivse täisarvuna. Arvutatakse
olemasolul automaatselt valemi "maapealne hoonetealune pind/krundi
arvutuslik pindala*100" järgi.

Automaatne

Täisehituse %

Krundi suurim lubatud täisehituse protsent 0 või positiivse täisarvuna.

Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
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(v.a. ajutise krundi puhul)
Automaatne
Krundil hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundil hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)

Arvutuslik hoonestustihedus

Krundi arvutuslik hoonestustihedus positiivse murdrvuna 1 koht pärast
koma. Arvutatakse valemi "hoonete suletud maapealne brutopind/krundi
arvutuslik pindala" järgi.

Hoonestustihedus

Krundi suurim lubatud hoonestustihedus 0 või positiivse murdarvuna 1
koht pärast koma.

Suurim maapealsete
korruste arv

Hoonete suurim lubatud maapealsete korruste arv 0 või positiivse
täisarvuna.

Vähim maapealsete
korruste arv

Hoonete vähim lubatud maapealsete korruste arv 0 või positiivse
täisarvuna.

Suurim maa-aluste korruste
arv
Hoone suurim kõrgus
maapinnast
Hoone suurim absoluutne
kõrgus
Hoone vähim absoluutne
kõrgus

Hoonete suurim lubatud maa-aluste korruste arv positiivse täisarvuna.
Hoone suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast meetrites üks
koht peale koma. 0-st erinev reaalarv. Maapinnast allapoole ulatuvate
hoonete puhul märgitakse väärtus miinus märgiga.
Hoonete suurim lubatud absoluutne kõrgus (kõrgus mere pinnast)
meetrites üks koht peale koma. Väärtuseks võivad olla kõik reaalarvud, sh
0.
Hoonete vähim lubatud absoluutne kõrgus (kõrgus mere pinnast)
meetrites üks koht peale koma. Väärtuseks võivad olla kõik reaalarvud, sh
0.

Automaatne
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Ei ole kohustuslik
Krundi maa-aluse
hoonestusala olemasolul
kohustuslik (v.a. ajutise krundi
puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Krundi hoonestusala
olemasolul kohustuslik (v.a.
ajutise krundi puhul)
Kohustuslik hoonestusala
olemasolul katastriüksusel
sihtotstarbega "elamumaa" ja
(v.a. ajutise krundi puhul)

Suurim hoonete arv

Krundile suurim lubatud ehitatavate hoonete arv positiivse täisarvuna.

sh abihoonete arv

Krundile ehitatavate hoonete hulka kuuluvate abihoonete arv 0 või
positiivse täisarvuna.

Kavandatud korterite arv

Krundile ehitatavatesse hoonetesse planeeritud suurim lubatud korterite
arv kokku positiivse täisarvuna.

Normatiivne
parkimiskohtade arv

Hoone normatiivne parkimiskohtade arv positiivse täisarvuna.

Ei ole kohustuslik

Kavandatud
parkimiskohtade arv

Krundile planeeritud parkimiskohad 0 või positiivse täisarvuna.

Kohustuslik (v.a. ajutise krundi
puhul)

Aadressi ettepanek
Sihtotstarbe liik

Katastriüksuse sihtotstarve

Katastriüksuse sihtotstarbe
osakaal %

Maapealse osa suletud
brutopind
Kirjeldus
Krundi kasutamise
sihtotstarve
Krundi kasutamise
sihtotstarbe osakaal %
Maapealse osa suletud
brutopind

Kruntidele määratud lähiaadressid (sh kohanimed) ja koha-aadressid.
Mitme aadressiettepaneku puhul eraldatakse need koma(de)ga.
Süsteem genereerib väärtuse automaatselt sõltuvalt sihtoststarbe
valikust. Krundi kasutamise sihtotstarbe määramisel genereeritakse "D" ja
katastriüksuse sihtotstarbe määramisel "K"
Katastriüksuse kasutamise otstarve või otstarbed. Saab määrata käsitsi
või süsteem määrab automaatselt krundi sihtotstarbe ja selle osakaalu
sisestamisel. Infot katastriüksuse liikide ja nende määramise kohta saab
Vabariigi valitsuse määrusest nr 155 "Katastriüksuse sihtotstarvete liigid
ja nende määramise kord"

Sihtotstarbe osakaal täisarvuna protsentides 5% täpsusega. Süsteem
määrab automaatselt krundi sihtotstarbe ja selle osakaalu sisestamisel.
Katastriüksuse sihtosttarbe käsitsi sisestamisel kohustuslik

Katastriüksuse sihtotstarbe liigituse korral suletud brutopinna suurus
positiivse täisarvuna ruutmeetrites. Arvutatakse automaatselt valemi
"Suletud brutopind =hoonete maapealne brutopind*katastriüksuse
sihtotstarbe osakaal %/100".
Täiendavad kommentaarid katastriüksuse sihtotstarbe kohta.
Detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarve või otstarbed. Infot otstarvete ja nende määramise kohta saab kodulehelt.

Ei ole kohustuslik
Automaatne

Automaatne /kohustuslik
(v.a. ajutise krundi puhul)

Automaatne /kohustuslik
(v.a. ajutise krundi puhul)

Automaatne (v.a. ajutise
krundi puhul)
Ei ole kohustuslik
Kohustuslik

Krundi kasutamise sihtotstarbe osakaal täisarvuna.

Kohustuslik

Katastriüksuse sihtotstarbe liigituse korral suletud brutopinna suurus
positiivse täisarvuna ruutmeetrites. Arvutatakse automaatselt valemi
"Suletud brutopind =hoonete maapealne brutopind*katastriüksuse
sihtotstarbe osakaal %/100".

Automaatne (v.a. ajutise
krundi puhul)
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Kirjeldus

Piirangu liik

Täiendavad kommentaarid krundi kasutamise sihtotstarbe kohta.
Arhitektuuri nõue
Tehniline piirang/nõue
Tehnilise piirangu/nõude vajadus
Muu olemasolev piirang
Muu piirangu vajadus
Olemasolev servituut
Servituudi vajadus (ainult vana TPR andmesiirdeks)
Seadusjärgne kitsendus
Seadusjärgse kitsenduse vajadus

Piirangu kirjeldus

Piirangu tekstiline kirjeldus

Maapealne
hoonestusala/maaalune hoonestusala/
abihoone hoonestusala

Deatilplaneeringu hoonestusalde andmed

OID

Ruumikuju identifikaator, mis on planeeringu lõikes unikaalne.
Hoonestusalade puhul genereerib süsteem automaatselt kujul
DPNUMBER_vabaliige. Vabaliige (ID) määratakse kasutaja poolt
tärkandmete importimisel XLSX failist ja muudel juhtudel määrab süsteem
esimese vaba numbri. Vabaliige peab olema positiivne täisarv.

Vabaliige (ID)

Hoonestusala identifikaator positiivse täisarvuna. Identifikaatorid peavad
olema detailplaneeringu ulatuses unikaalsed ja samased kogu
dokumentatsiooni ulatuses.

Kirjeldus

Täiendavad kommentaarid hoonestusala kohta.

Tehnorajatise ja võrkude /juurdepääsu/
muu servituudi
vajadusega ala

Servituudi vajadusega ala

OID

Ruumikuju identifikaator, mis on planeeringu lõikes unikaalne. Servituudi
vajaduste puhul genereerib süsteem automaatselt kujul
DPNUMBER_vabaliige. Vabaliige (ID) määratakse kasutaja poolt
tärkandmete importimisel XLSX failist ja muudel juhtudel määrab süsteem
esimese vaba numbri. Vabaliige peab olema positiivne täisarv.

Vabaliige (ID)

Servituudi vajaduse identifikaator positiivse täisarvuna. Identifikaatorid
peavad olema detailplaneeringu ulatuses unikaalsed ja samased kogu
dokumentatsiooni ulatuses.

Kirjeldus

Täiendavad kommentaarid servituudi vajaduse kohta.

Ehitusjoon/korruse
ehitusjoon

Detailplaneeringu ehitusjoonte andmed

OID

Ruumikuju identifikaator, mis on planeeringu lõikes unikaalne.
Ehitusjoonte puhul genereerib süsteem automaatselt kujul
DPNUMBER_vabaliige. Vabaliige (ID) määratakse kasutaja poolt
tärkandmete importimisel XLSX failist ja muudel juhtudel määrab süsteem
esimese vaba numbri. Vabaliige peab olema positiivne täisarv.

Vabaliige (ID)

Ehitusjoone identifikaator positiivse täisarvuna. Identifikaatorid peavad
olema detailplaneeringu ulatuses unikaalsed ja samased kogu
dokumentatsiooni ulatuses.

Kirjeldus

Täiendavad kommentaarid ehitusjoone kohta.
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Ei ole kohustuslik

Kohustuslik piirangu kirjelduse
määramisel

Kohustuslik piiranguliigi
määramisel

Automaatne

Kohustuslik *.xlsx failist
importimisel, tärkandmete
lisamisel veebiliideses
genereerib süsteem
automaatselt
Andmete käsitsi sisestamisel
kohustuslik

Automaatne

Kohustuslik *.xlsx failist
importimisel, tärkandmete
lisamisel veebiliideses
genereerib süsteem
automaatselt
Andmete käsitsi sisestamisel
kohustuslik

Automaatne

Kohustuslik *.xlsx failist
importimisel, tärkandmete
lisamisel veebiliideses
genereerib süsteem
automaatselt
Andmete käsitsi sisestamisel
kohustuslik

2. Andmete elektroonilise sisestamise juhend
TPR on võimalik sisestada ruumiandmeid ja sinna juurde kuuluvaid tärkandmeid järgmistes DP menetlusetappides: DP koostamisel, DP
parandamisel, DP täiendamisel, DP täiendamine pärast vastuvõtmist, DP täiendamine ettepanekutega/vastuväidetega arvestamiseks, DP
täiendamine enne kehtestamist.
Andmeid on võimalik sisestada detailplaneeringu üldandmete jaotises Esita detailplaneering nupu alt.

Teine võimalus on andmete esitamise protseduuri alustada töölaualt vajutades rea lõpus olevat nuppu Tegevus ja DP Esitamine.

Esmalt tuleb täita detailplaneeringu esitamise aknas isiku andmed (esimene jaotis). Ruumikujude- ja tärkinfo sisestamine toimub teises jaotises
planeeritav maa-ala.
Andmete sisestamiseks on 3 võimalust:




ruumikujud imporditakse nõuetekohasest *.dwg ja tärkandmet nõuetekohasest *.xlsx failist (nõudeid vt. pt. 1),
ruumikujud imporditakse nõuetekohasest *.dwg failist ja tärkandmed sisestatakse käsitsi TPR veebiliidese kaudu (nõudeid vt. pt. 1) ja
ruumikujud ja tärkinfo sisestatakse käsitsi TPR veebiliidese kaudu (nõudeid vt. pt. 1).

2.1.

Ruumikujude ja tärkinfo importimine nõuetekohastest failidest

Objekte saab importida korraga kui ka klasside kaupa. Vajutades impordi kõik andmed, saab kogu andmestikku korraga importida, vajutades
impordi andmed vastava objekti klassi all, saate importida objekte klasside kaupa. Avanenud rippmenüüs saate määrata, kas soovite importida
ainult joonisfaili (DWG) või ka tärkandmeid (XLSX+DWG) klõpsates vastaval tekstil. Ruumikujude ja tärkinfo importimiseks tuleb valida
XLSX+DWG. Pärast valiku tegemist avaneb aken, kuhu saate vajalikud importfailid lisada. Lisada saate kaustas navigeerides või faile
lohistades. Failide laadimise järel vajutage alusta importimist.

Lisaks on võimalus importimise protsessi käigus automaatselt korrigeerida objekte, mis on DP alast osaliselt või täielikult väljas. Protsessi
aktiveerimisel ei impordita objekte, mis asuvad DP alast täilikult väljas. Osaliselt välja ulatuvaid objekte lõigatakse detailplaneeringu alaga.
Krunte ja ajutisi krunte ei lõigata (vaata nõuded). Teostatud lõikamise kohta ilmub teade. Korrigeerimisprotsessi aktiveerimiseks märkige linnuke
korrigeerige DP alast väljas olevaid objekte ette ning alles seejärel vajutage alusta importi nuppu.
Kui failid või objektid on veaga, ilmub vastav teade ja objekte ei impordita. Olukorra lahendamiseks parandage failis viga ning korrake impordi
protsessi. Infot nõuetekohaste importfailide kohta saate peatükist 1(vaata nõudeid).
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Ruumikujude taasimportimisel kustutatakse eelnevalt imporditud ruumikujud. Kõikide objektide korraga taasimportimisel kustutatakse kõik
eelnevad ruumikujud ja objekti tüüpide kaupa taasimportides kustuvad ainult selle objekti tüübi kõik andmed.
Pärast impordi teostamist vajutage lehekülje lõpus olevat nuppu jätka. Kui andmed ei vasta nõuetele, siis ilmub selle nupu vajutamise järel
veateade. Parandage kirjeldatud viga ning vajutage uuesti jätka.

2.2.
Ruumikujude importimine nõuetekohasest failist ja tärkandmed käsitsi sisestamine TPR veebiliidese
kaudu
Objekte saab importida korraga kui ka klasside kaupa. Vajutades impordi kõik andmed, saab kogu andmestikku korraga importida, vajutades
impordi andmed vastava objekti klassi all, saate importida objekte klasside kaupa. Avanenud rippmenüüs saate määrata, kas soovite importida
ainult joonisfaili (DWG) või ka tärkandmeid (XLSX+DWG) klõpsates vastaval tekstil. Ainult ruumikujude importimiseks tuleb valida DWG.
Pärast valiku tegemist avaneb aken, kuhu saate vajalikud importfailid lisada. Lisada saate kaustas navigeerides või faile lohistades. Failide
laadimise järel vajutage alusta importimist.

Lisaks on võimalus importimise protsessi käigus automaatselt korrigeerida objekte, mis on DP alast osaliselt või täielikult väljas. Protsessi
aktiveerimisel ei impordita objekte, mis asuvad DP alast täilikult väljas. Osaliselt välja ulatuvaid objekte lõigatakse detailplaneeringu alaga.
Krunte ja ajutisi krunte ei lõigata (vaata nõuded). Teostatud lõikamise kohta ilmub teade. Korrigeerimisprotsessi aktiveerimiseks märkige linnuke
korrigeerige DP alast väljas olevaid objekte ette ning alles seejärel vajutage alusta importi nuppu.
Kui failid või objektid on veaga, ilmub vastav teade ja objekte ei impordita. Olukorra lahendamiseks parandage failis viga ning korrake impordi
protsessi. Infot nõuetekohaste importfailide kohta saate peatükist 1(vaata nõudeid).
Ruumikujude taasimportimisel kustutatakse eelnevalt imporditud ruumikujud. Kõikide objektide korraga taasimportimisel kustutatakse kõik
eelnevad ruumikujud ja objekti tüüpide kaupa taasimportides kustuvad ainult selle objekti tüübi kõik andmed.
Tärkandmete sisestamiseks vajutage imporditud ruumikuju loendi rea lõpus olevat nuppu muuda.

Avaneb muutmise aken, kuhu on võimalik sisestada ruumikuju juurde kuuluvaid tärkandmeid ja kaardiredaktoris muuta ruumikuju.
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Tärkandmete sisestamise järel vajutage nuppu salvesta. Kui tärkandmetes esineb vigu, siis pärast salvesta nupu vajutamist kuvatakse nimekiri
vigadest. Andmed peavad vastama peatükis 1 toodud tärkandmete nõuetele (vaata nõudeid). Parandage kirjeldatud vead ning seejärel vajutage
uuesti salvesta nuppu. Leheküljelt tagasi pöördumiseks vajutage tärkandmete sisestamise lehekülje lõpus olevat nuppu sulge ja tagasi. Korrake
tegevust kõigi imporditud objektidega.
Pärast impordi teostamist ja tärkandmete käsitsi sisestamist vajutage lehekülje lõpus olevat nuppu jätka. Kui andmed ei vasta nõuetele, siis ilmub
jätka nupu vajutamise järel veateade. Parandage kirjeldatud viga ning vajutage uuesti jätka.

2.3.

Ruumikujude ja tärkinfo käsitsi sisestamine TPR veebiliidese kaudu

Ruumi- ja tärkinfo käsitsi sisestamine toimub samuti planeeritava maa-ala jaotises. Iga objekti tüübi nimetuse all on nupp sisesta andmed. Nupule
vajutades ilmub rippmenüü objekti alamklassidega. Kinnitage valik vajutades hiirega vastaval alamtüübil.

Kui kaardiaken avaneb, on vaikimisi sisse lülitatud info jaotis. Ruumikujude lisamiseks kasutage kaardiakna redaktorit vajutades jaotist redaktor.
Selles paneelis on vertikaalses reas näha erinevad redigeerimise vahendid. Muudatuste/lisamise tegemise järel vajutage kindlasti redaktori nuppu
salvesta.
Kaardi akna all on võimalik lisada erinevaid tärkandmeid klikates vastaval lahtril.
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Pärast muudatuste tegemist vajutage lehekülje lõpus olevat nuppu salvesta. Kui andmed on ei vasta nõuetele, siis ilmub salvesta nupu vajutamise
järel veateade. Andmed peavad vastama peatükis 1 kirjeldatud nõuetele (vaata ruumikujude nõudeid ja tärkandmete nõudeid). Parandage
kirjeldatud viga ning vajutage uuesti salvesta ning seejärel sulge ja tagasi.
Pärast andmete käsitsi sisestamist vajutage lehekülje lõpus olevat nuppu jätka. Kui andmed ei vasta nõuetele, siis ilmub jätka nupu vajutamise
järel veateade. Parandage kirjeldatud viga ning vajutage uuesti jätka.
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