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Sissejuhatus 

Käesoleva uuringu eesmärk on Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga, säilitamise koha ja 

formaadi väljaselgitamine. 

Uuringu läbiviimise ajaks on detsember 2018. 

Uuringu teostasid Rahandusministeeriumi tellimusel Skepast&Puhkim OÜ koostöös 

Arhiivikonsultatsioonid OÜga.  
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1.  Uuringu läbiviimise metoodika 

Käesolev uuring viidi läbi kaheosaliselt. Tulemused on koondatud omavalitsuste ja uuringute 

teostaja koostöös.  

Esmalt koondati omavalitsustelt andmekorje käigus esialgne informatsioon kehtivate 

detailplaneeringute hulga ja säilitamise koha kohta. Selleks tehti omavalitsustele kirjalikud 

päringud.  

Päringute käigus saadud informatsioon töödeldi, koguti avalikest infosüsteemidest (nt digitaalsetest 

registritest) täiendavalt informatsiooni ning püstitati täpsustavad küsimused omavalitsustele.  

Teises etapis külastati vajadusel omavalitsusi paberkandjal planeeringute läbitöötamiseks, arhiivide 

külastuseks ning omavalitsuste arvutivõrgus sisalduvate elektroonsete materjalide läbitöötamiseks. 

1.1.  Andmetabelid 

Töö tulemusel koondati omavalitsuste kaupa kaks andmetabelit: detailplaneeringute hulk ja 

säilitamise koht ning detailplaneeringute säilitamise formaat.  

1.1.1.  Andmetabel 1. Detailplaneeringute hulk ja säilitamise koht 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

      

 

Kehtestatud detailplaneeringute arv markeerib kehtivate detailplaneeringute hulka omavalitsuses. 

Paberkandjal arhiivis markeerib kehtivate detailplaneeringute hulka, mis on kättesaadavad 

paberkandjal omavalitsuse arhiivis või omavalitsuses nö riiulites planeeringuspetsialistide juures. 

Paberkandjal köite juures andmekandjal markeerib paberkandjal planeeringu juures olevat 

andmekandjat juhul kui andmekandjal sisalduv informatsioon ei ole kopeeritud omavalitsuse 

arvutisüsteemi. 

Infosüsteemis (nt EVALD) markeerib detailplaneeringute hulka, mis on kättesaadav omavalitsuses 

kasutusel olevas infosüsteemis, nt EVALD, ArcGIS baasil infosüsteem või omavalitsuse enda 

väljatöötatud infosüsteemis, nt Tallinna planeeringute registris. 

Failihaldusprogramm markeerib omavalitsuse arvutisüsteemis sisalduvate elektroonsete 

materjalide hulka, mis ei ole üldjuhul mõeldud vaid asutusesiseseks kasutamiseks.  

RPIS markeerib detailplaneeringuid, mis on kättesaadavad ruumilise planeerimise infosüsteemis 

aadressil rpis.andmevara.ee.  

Informatsioon on tabelis esitatud dubleerivalt. Näiteks kui omavalitsuses on kehtivaid 

detailplaneeringuid 100 ja need on kättesaadavad nii paberkandjal kui ka omavalitsuse 

failihaldusprogrammis, on mõlema osas markeeritud detailplaneeringute hulgaks 100 planeeringut. 

Kehtestatud detailplaneeringute koguarv väljendab uuringu läbi viimise hetkel kehtivate 

planeeringute arvu sõltumata nende säilitamise kujust. 

Lisas 1 esitatud koondandmebaasis on eraldi välja toodud ka kodulehtedelt leitavate kehtivate 

detailplaneeringute arv. See on esitatud .xslx andmebaasis taustainfona, kuna need andmed on 

ajas väga muutuvad. 
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1.1.2.  Andmetabel 2. Detailplaneeringute säilitamise formaat. 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

        

 

Paberkandjal markeerib detailplaneeringuid, mis on omavalitsuses kättesaadavad üksnes 

paberkandjal. 

Elektroonse pildina markeerib detailplaneeringuid, mis on omavalitsuses kättesaadavad nt .pdf või 

.jpg vms formaadis skanneerituna paberdokumentidest. 

Elektroonne pilt, mille aluseks on masinloetav dokument markeerib detailplaneeringuid, mis on 

omavalitsuses kättesaadavad .pdf formaadis, mis on genereeritud masinloetavast dokumendist (nt 

.doc või .dwg formaadis dokumendist). See tuvastati .pdf dokumentide avamisel – masinloetavast 

formaadist genereeritud .pdf dokumendid on selekteeritavad, kohati on neis viidatud .dwg 

joonisele, millest see on genereeritud jne.  

Masinloetav markeerib detailplaneeringuid, mis on omavalitsuses kättesaadavad masinloetaval 

kujul, nt .doc või .dwg vms formaadis. 

Informatsioon ei ole tabelis esitatud dubleerivalt. Näiteks kui omavalitsuses on kehtivaid 

detailplaneeringuid 100, on välja toodud, kui palju neist on masinloetavas, .pdf vms formaadis, et 

detailplaneeringute säilitamise formaati oleks võimalik välja tuua osakaaludena – nt 25% 

kehtivatest detailplaneeringutest masinloetaval kujul.  

 

Iga omavalitsuse juures on välja toodud ka aeg, mis seisuga informatsioon esitatud on, kuna 

kehtivate detailplaneeringute arv on ajas muutuv.  
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2.  Peamised järeldused 

Eestis on kehtivaid detailplaneeringuid ligikaudu 15 000 (15 064). Nende säilitamise koht ja 

süsteem varieerub omavalitsuste lõikes väga tugevalt – on omavalitsusi kellel on kehtiv 

infosüsteem, mis sisaldab kõiki detailplaneeringuid elektroonselt, on omavalitsusi, kus 

detailplaneeringud on kättesaadavad valdavas osas vaid paberkandjal. Ühtset süsteemi kogu Eesti 

lõikes ei eksisteeri, sageli ei eksisteeri seda ka uute, liitunud omavalitsuste sees.  

Enamjaolt on kehtivad detailplaneeringud kättesaadavad paberkandjal, kuid mitte alati arhiivis vaid 

vallavalitsuses planeerimisspetsialisti käes. Valdavalt on paberkandjal enne 2004. aastat 

kehtestatud detailplaneeringud. 

Ajavahemikul 2004-2012 kehtestatud detailplaneeringud on üldjuhul kättesaadavad .pdf formaadis 

vallavalitsuse arvutisüsteemis. Vähestel juhtudel on omavalitsuses kasutusel infosüsteem 

planeeringute säilitamiseks (nt Tallinna planeeringute register, EVALD või ArcGIS baasil 

infosüsteem).  

 

Joonis 1. Kehtivate detailplaneeringute säilitamise koht (andmed esitatud dubleerivalt) 

 

Kehtivate detailplaneeringute hulga ja formaadi väljaselgitamise tulemustest ilmneb, et ligikaudu 

25% Eestis kehtivate detailplaneeringute seletuskirjadest ning 37% detailplaneeringute joonistest 

on kättesaadavad masinloetaval kujul. Tõenäoliselt on masinloetavate dokumentide hulk suurem, 

kuid need ei ole kättesaadavad omavalitsuses vaid üldjuhul planeeringu koostaja (nt 

konsultatsiooniettevõtte) käes. Selle tõenduseks on asjaolu, et ligikaudu kolmandik Eestis 

kehtivatest detailplaneeringutest on kättesaadavad masinloetava dokumendi alusel genereeritud 

.pdf dokumendina (nii joonised kui ka seletuskiri).  
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Joonis 2. Kehtivate detailplaneeringute formaat 

 

Peamised järeldused, mis ilmnesid uuringu läbiviimise käigus ning millega tuleb infosüsteemi või 

planeeringute registri väljatöötamisel kindlasti arvestada: 

 Mitmes omavalitsuses on kasutusel või väljatöötamisel planeeringute register/infosüsteem 

ning selle käigus viiakse läbi ka planeeringute digitaliseerimist. Seda tuleb arvesse võtta 

töömahu arvestamisel, et vältida dubleerimist. On omavalitsusi, kes ootavad väga ka 

Rahandusministeeriumi väljatöötatavat registrit, et ei peaks ise uut lahendust juurutama 

hakkama.  

 Omavalitsused, kellel ei ole välja töötatud oma menetluskeskkonda, ootavad lisaks 

kehtestatud planeeringuid kajastavale inforegistrile ka menetluskeskkonda, mis oleks abiks 

omavalitustele planeeringute koostamise korraldamisel. 

 2017. aastal ühinenud omavalitsustes puudub paljuski tervikpilt kehtivate 

detailplaneeringute kohta. Paljude dokumentide asukohta ei olnud võimalik tuvastada, 

puudub üldse ülevaade kehtestatud planeeringutest (nende arv), ligipääs 

dokumendihaldusele endistes omavalitsustes puudub (nt on dokumendihaldussüsteem 
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mitteaktiivne, omavalitsuse kodulehekülg on suletud). Nendel põhjustel ei pruugi 

käesolevas uuringus toodud detailplaneeringute hulk olla täpne, kuna seda ei ole ka 

omavalitsustes kättesaadav informatsioon.  

  

 Informatsioon kehtivate detailplaneeringute hulga ja nende säilitamise koha osas on väga 

isikutepõhine – informatsiooni valdavad valdade, osavaldade praegused ja mõnel juhul ka 

endised töötajad. Seega ei piisa näiteks elektroonsete dokumentide kättesaamiseks 

vallavalitsuse külastusest, mõnel juhul tuleb otse suhelda valla endise töötajaga, kes 

valdab informatsiooni, kui palju üldse on kehtivaid planeeringuid ja kus nad on 

kättesaadavad.  

Ühinenud omavalitsustes puudub enamjaolt tervikpilt – informatsiooni valdavad osavaldade 

töötajad ainult oma piirkonna kohta. 

 Paljud detailplaneeringud on kehtetuks tunnistamisel, osaliselt üldplaneeringute 

ülevaatamise tulemusena, osaliselt uue üldplaneeringu koostamise käigus. Seega võib 

oluliselt muutuda kehtivate detailplaneeringute arv lähiaastatel just vanemate 

planeeringute osas.  

 Kehtivate detailplaneeringute joonised ja lahendused ei ole alati ajakohased. Alates 2015. 

aastast on ehitusseadustikus võimalus täiendada või täpsustada detailplaneeringut 

projekteerimistingimustega. Selle tegemisel ei täiendata üldjuhul planeeringujoonist ning 

kui see on avalikult registris kättesaadav, ei võta see üldjuhul arvesse 

projekteerimistingimustega täiendatud lahendust. Lisaks on paljusid vanemaid 

detailplaneeringuid osaliselt kehtetuks tunnistatud ja/või osaliselt muudetud läbi uue 

detailplaneeringu koostamise. Ka nendel juhtudel ei ole detailplaneeringu originaaljoonist 

täiendatud ja see võib kujutada mittekehtivat olukorda. (nt Tallinna linnas ei ole üldjuhul 

projekteerimistingimustega täpsustatud või täiendatud planeeringute puhul enam 

originaaljoonist planeeringute registris üleval).  

Kogu Eestis hõlmava adekvaatse pildi kättesaamiseks tuleb detailplaneeringute 

digitaliseerimisel arvestada ka täpsustuste ja täiendustega, mis on tehtud 

projekteerimistingimuste või osalise kehtetuks tunnistamise/uue lahenduse 

kehtestamisega.  

Eelduslikult on kõikide omavalitsuste peale ca 320 ehk ligikaudu 3% 

kehtivatest detailplaneeringutest, mille kehtimist eeldatakse, kuid mille 

osas ei ole käesoleva uuringu teostamise ajal andmed kättesaadavad.  

Näide. Pärnu linnas oli uuringu teostamise ajal 772 kehtivat 

detailplaneeringut. Pärnu linna detailplaneeringute infosüsteemist 

võis tuvastada: 

- 28 planeeringut on osaliselt kehtetuks tunnistatud 

- 30 planeeringu osas on antud ehitusseadustiku kohased 

detailplaneeringut täpsustavad ja/või täiendavad 

projekteerimistingimused 

- 18 planeeringu osas on detailplaneering nö üle planeeritud ehk 

samale alale on kehtestatud uus detailplaneering 

Kõikide nende juhtude puhul ei ole detailplaneeringu joonist 

täiendatud. St, et ca 10% Pärnu linnas kehtivate planeeringute 

joonistest ei ole ajakohased. Eelduslikult on see suurusjärk sama ka 

Tallinna ja Tartu puhul. 
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 Alates 2017. aastast edastatakse kehtestatud detailplaneeringute informatsioon, sh 

andmekihid Maa-ametile. Seega on Maa-ametil olemas märkimisväärne hulk Eestis 

kehtivatest detailplaneeringutest, muuhulgas ka masinloetaval kujul.  

 Kui omavalitsuses ei ole masinloetavaid materjale saadaval, on need üldjuhul olemas 

planeeringu koostajal (nt lepinguline konsultant vms). On omavalitsusi, kes ise kihte ei 

küsi, kuid paluvad need väljastada planeeringu koostajal vastava vajaduse ilmnemisel. 

Samas ei ole planeerijal kohustust andmekihtide väljastamiseks kui vastavat nõuet ei ole 

lähteseisukohtades, lisatud valla ja planeerija vahelisse lepingusse või nõutud valla 

detailplaneeringute vormistamise määrusega.  

 Ühinenud omavalitsustes ei ole materjale veel paljuski arhiivi saadetud, arhiiv alles 

moodustamisel (ca 30 omavalitsust). Seega on paberkandjal materjalid kättesaadavad 

peamiselt vallavalitsuse töötajate käes.  
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3.  Kehtestatud detailplaneeringute hulk ja formaat Eesti 

omavalitsustes  

3.1.  Alutaguse vald (seisuga 28.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Alutaguse vallaks endised Alajõe, Iisaku, Illuka, 

Mäetaguse ja Tudulinna vallad.  

Uuringu teostamise ajal ei olnud võimalik vallalt saada informatsiooni kehtivate detailplaneeringute 

formaadi kohta, kuna kehtivad planeeringud on osavaldadest koondamisel.   

Tabel 1. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Alutaguse vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

118 115 59 68 77 0 

 

Tabel 2. Detailplaneeringute säilitamise formaat Alutaguse vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

akuseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

5 10 71 29 0 10 56 49 

 

3.2.  Anija vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Anija vallaks endised Aegviidu ja Anija vald.  

Anija vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses ja vallaarhitekti arvutis (alates 2011. 

aastast, varasemad paberkandjal).   

Vald kavandab kasutusele võtta Maa-ameti planeeringute rakenduse kehtivate detailplaneeringute 

avalikustamiseks, kuna selles kajastuvad kohe ka kõik kitsendused jm vajalik informatsioon. 

Tabel 1. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Anija vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

93 93 43 4 33 0 
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Tabel 2. Detailplaneeringute säilitamise formaat Anija vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

50 0 10 33 50 0 10 33 

3.3.  Antsla vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Antsla vallaks endised Antsla ja Urvaste vald.  

Antsla vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses ja selle arvutisüsteemis.   

Tabel 3. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Antsla vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

23 23 0 0 20 0 

 

Tabel 4. Detailplaneeringute säilitamise formaat Antsla vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

3 0 10 10 3 0 10 10 

3.4.  Elva vald (seisuga 12.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Elva vallaks endised Konguta, Puhja, Rannu ja Rõngu 

vallad ning Elva linn.  

Ühinenud omavalitsustes on planeeringute informatsioon suhteliselt ebaühtlaselt kättesaadav. 

Käesoleval ajal on info avalikkusele kättesaadav valdade ja Elva linna kodulehtede kaudu, osaliselt 

paberkandjal ja elektroonselt valdade või osavaldade arvutisüsteemis.  

Arhiiviruumid on vallal alles ehitamisel, paberkandjal dokumendid on planeerimisspetsialistide 

juures. Koostamisel on planeeringute infosüsteem ArcGIS baasil, mis ei ole avalikult veel 

kättesaadav.  

Tabel 5. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Elva vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

209 209 0 0 107 0 
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Tabel 6. Detailplaneeringute säilitamise formaat Elva vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

102 0 100 7 102 0 100 7 

3.5.  Haapsalu linn (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Haapsalu linnaks endised Haapsalu linn ja Ridala vald.  

Haapsalu linnas on kasutusel infosüsteem EVALD kehtivate detailplaneeringute kuvamiseks, kuid 

selles sisalduvad andmed ei ole lõpuni korrektsed – on planeeringuid, mis on sealt puudu, on 

planeeringuid, mis enam ei kehti, on dubleeritud planeeringuid. Infosüsteemi EVALD täna enam ei 

täiendata.  

Plaanis on kasutusele võtta uus infosüsteem – kas kasutada Maa-ameti registrit või luua oma 

register ArcGIS baasil.  

Tabel 7. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Haapsalu linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

346 346 0 199 346 0 

 

Tabel 8. Detailplaneeringute säilitamise formaat Haapsalu linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 126 80 140 0 126 80 140 

3.6.  Haljala vald (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Haljala vallaks endised Haljala ja Vihula vald.  

Haljala vallas on kasutusel nii ArcGISil põhinev infosüsteem kui ka infosüsteem EVALD. ArcGIS 

infosüsteemi on koondatud kõik EVALDis sisalduvad planeeringud kui ka paberkandjal olevad 

planeeringud. Infosüsteemist puuduvad planeeringute dokumendid, mis on üle viidud arhiivi. 

ArcGIS infosüsteem on kättesaadav aadressil 

https://www.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=3819579843c84447866bb528c2

4be1fe  

https://www.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=3819579843c84447866bb528c24be1fe
https://www.arcgis.com/apps/ImpactSummary/index.html?appid=3819579843c84447866bb528c24be1fe
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Tabel 9. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Haljala vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

188 188 30 179 101 0 

 

Tabel 10. Detailplaneeringute säilitamise formaat Haljala vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

9 78 71 30 9 78 71 30 

 

3.7.  Harku vald (seisuga 19.12.2018) 

Harku vallas on kasutusel ArcGISil põhinev infosüsteem, milles sisalduvad ka kõik kehtivad 

detailplaneeringud elektroonsel kujul (vähemalt skanneeritud kujul). Infosüsteem on kättesaadav 

aadressil kaart.harku.ee.  

Paberkandjal on planeeringud kättesaadavad valla arhiivis või planeerimisspetsialisti käes – ligi 400 

planeeringut on paberkandjal dubleeritud.  

Tabel 11. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Harku vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

458 458 0 458 458 0 

 

Tabel 12. Detailplaneeringute säilitamise formaat Harku vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 133 147 178 0 126 147 185 

3.8.  Hiiumaa vald (seisuga 31.01.2019) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Hiiumaa vallaks endised Hiiu, Käina, Emmaste ja 

Pühalepa vallad.  

Hiiumaa vallas on detailplaneeringutega seonduv informatsioon osavallati väga erinev. Endiste 

Kärdla ja Kõrgessaare valdade osas on kasutusel ArcGIS-il põhinev rakendus, kus enamjaolt on 

olemas viide planeeringule ja markeeritud planeeringuala, kuid puuduvad planeeringudokumendid 

– viimased on viidatud valla dokumendihaldussüsteemis.  
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Paberkandjal detailplaneeringud on kättesaadavad osavaldades riiulitel, digitaalsed on koondamisel 

vallasisesele võrgukettale. 

Vallas on plaanis kasutusele võtta Maa-ameti või ArcGIS baasil kogu valda hõlmav infosüsteem 

menetluses olevate või kehtivate detailplaneeringute kajastamiseks. Käesoleval ajal toimub vallas 

paberkandjal planeeringute skaneerimine, mistõttu ei ole skanneeritud dokumentide arvu eraldi 

välja toodud, kuna see muutub igapäevaselt.  

Tabel 13. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Hiiumaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

712 712 364 526 61 0 

 

Tabel 14. Detailplaneeringute säilitamise formaat Hiiumaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

327 0 302 83 113 0 305 294 

3.9.  Häädemeeste vald (seisuga 11.01.2019) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Häädemeeste vallaks endised Häädemeeste ja 

Tahkuranna vallad.  

Häädemeeste vallas on kõik planeeringud kättesaadavad paberkandjal vallamajas. Elektroonsed 

dokumendid on kättesaadavad valla arvutisüsteemis.  

Vallas on kasutusel infosüsteem EVALD, kuhu on kantud üksnes planeeringute välispiirid ning 

osaliselt on kättesaadavad planeeringute elektroonsed dokumendid .pdf formaadis.  

Tabel 17. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Häädemeeste vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

216 205 0 207 170 0 

 

Tabel 18. Detailplaneeringute säilitamise formaat Häädemeeste vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

24 0 108 64 24 0 108 64 
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3.10.  Jõelähtme vald (seisuga 14.12.2018) 

Jõelähtme vallas on kehtivate detailplaneeringute info leitav infosüsteemis EVALD, kus on 

planeeringud olemas nii .dwg kui ka .pdf formaadis. Planeeringudokumentide informatsioon 

EVALDis on mittetäielik – vallavalitsuse failihaldussüsteemis on masinloetavaid planeeringuid 

oluliselt rohkem, kui EVALDis. Ka paberkandja juures olevad andmekandjad on kopeeritud valla 

arvutisüsteemi. Üksikud planeeringud on üksnes paberkandjal vallavalitsuse arhiivis.  

Ühe detailplaneeringu osas ei ole info leitav nii elektroonselt kui ka paberkandjal.  

Tabel 15. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Jõelähtme vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

318 317 0 317 312 0 

 

Tabel 16. Detailplaneeringute säilitamise formaat Jõelähtme vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

6 87 40 185 30 68 34 186 

3.11.  Jõgeva vald (seisuga 20.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Jõgeva vallaks endised Jõgeva, Palamuse, Torma, Pajusi 

ja Puurmani vald ning Jõgeva linn.  

Jõgeva vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses või selle arvutisüsteemis. Kaalutakse 

Maa-ameti rakenduse kasutamist kogu info kuvamiseks.  

Tabel 17. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Jõgeva vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

139 139 0 0 112 0 

 

Tabel 18. Detailplaneeringute säilitamise formaat Jõgeva vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

27 0 99 13 27 0 99 13 
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3.12.  Jõhvi vald (seisuga 16.12.2018) 

Jõhvi vallas on menetluses olevate ja kehtivate detailplaneeringute info kättesaadav valla 

dokumendihaldussüsteemi loodud planeeringute registris aadressil 

https://wd.johvi.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=1017&tid=1611. Lisaks elektroonsetele 

dokumentidele dokumendihaldussüsteemis, on kehtivad detailplaneeringud kättesaadavad ka Jõhvi 

vallavalitsuses paberkandjal ja elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Jõhvi vallas on kasutusel ka infosüsteem EVALD, kuid selles ei ole avalikustatud 

planeeringudokumente – on üksnes planeeringu info ja planeeringu ala.  

Tabel 19. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Jõhvi vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

93 93 0 93 93 0 

 

Tabel 20. Detailplaneeringute säilitamise formaat Jõhvi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

4 3 6 80 4 3 6 80 

3.13.  Järva vald (seisuga 14.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Järva vallaks endised Albu, Ambla, Imavere, Järva-

Jaani, Kareda, Koeru, Roosna-Alliku ja Kogi vallad.  

Järva vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses või selle arvutisüsteemis.  

Tabel 21. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Järva vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

56 46 0 0 29 0 

 

Tabel 22. Detailplaneeringute säilitamise formaat Järva vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

40 6 10 0 27 10 13 6 

https://wd.johvi.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=1017&tid=1611
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3.14.  Kadrina vald (seisuga 20.12.2018) 

Kadrina vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses või selle arvutisüsteemis.  

Tabel 23. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kadrina vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

23 23 0 0 14 0 

 

Tabel 24. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kadrina vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

9 0 3 11 9 0 3 11 

3.15.  Kambja vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Kambja vallaks endised Kambja ja Ülenurme vald.  

Kambja vallas ei ole kasutusel ühtset infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Käesoleval ajal on detailplaneeringud 

kättesaadavad paberkandjal või elektroonselt vallavalitsuses või selle arvutisüsteemis. Kuni endiste 

valdade kodulehtede sulgemiseni säilitatakse kehtivate detailplaneeringute informatsiooni ka 

kodulehtedel, sh elektroonseid materjale.  

Andmed Kambja valla kohta on koondatud uuringu teostaja iseseisva töö tulemusel, kuna Kambja 

valla esindajad ei soovinud uuringu teostamises osaleda. Avalikest allikatest on kättesaadavad 71 

kehtestatud detailplaneeringut, kuid vald ise hindab kehtivate detailplaneeringute arvu umbes 200 

planeeringuni. 

Kambja vallas on soetatud EVALD detailplaneeringute moodul, mida hakatakse täiendama alates 

01.02.2019 kui asub tööle planeerimisspetsialist. 

Tabel 25. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kambja vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

71 71 0 0 71 0 
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Tabel 26. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kambja vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 0 21 50 0 0 21 50 

3.16.  Kanepi vald (seisuga 27.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Kanepi vallaks endised Valgjärve, Kõlleste ja Kanepi 

vallad.  

Kanepi vallas ei ole käesoleval ajal kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Kehtivad detailplaneeringud on peamiselt 

kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses või elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Tabel 27. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kanepi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

46 44 0 0 24 0 

 

Tabel 28. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kanepi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED  

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

 

22 0 2 22 22 0 2 22  

3.17.  Kastre vald (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Kastre vallaks endised Haaslava, Mäksa ja Võnnu vald. 

Käesoleval ajal on uues vallas detailplaneeringud kättesaadavad üksnes paberkandjal. Vallas on 

juurutamisel infosüsteem EVALD ning sinna lisatakse jõudumööda ka elektroonsed materjalid. 

Kehtivate detailplaneeringute arv Kastre vallas ei pruugi olla täielik, kuna osavaldadest ei ole suure 

tõenäosusega kõikide kehtivate detailplaneeringute info korrektne. Vald tegeleb informatsiooni 

täiendamisega infosüsteemi väljatöötamise käigus.  

Tabel 29. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kastre vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

102 102 0 0 0 0 
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Tabel 30. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kastre vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

102 0 0 0 102 0 0 0 

3.18.  Kehtna vald (seisuga 19.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Kehtna vallaks endised Kehtna ja Järvakandi vald. 

Vallas ei ole käesoleval ajal kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Kehtivad detailplaneeringud on peamiselt 

kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses, harvemal juhul elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Tabel 31. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kehtna vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

29 21 8 0 0 0 

 

Tabel 32. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kehtna vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

21 0 7 1 21 0 7 1 

3.19.  Keila linn (seisuga 14.12.2018) 

Keila linnas on kehtivad detailplaneeringud avalikkusele peamiselt kättesaadavad paberkandjal 

linnavalitsuses või linna dokumendihaldussüsteemis. Linnas on juurutamisel infosüsteem EVALD, 

kuid see on uuringu läbiviimise ajal mittetäielik ning sisaldab vaid osaliselt põhijooniseid .pdf 

formaadis ja vektorformaadis, selle olemasolul.  

Tabel 33. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Keila linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

101 101 12 74 77 0 
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Tabel 34. Detailplaneeringute säilitamise formaat Keila linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

22 2 65 12 22 2 65 12 

3.20.  Kihnu vald (seisuga 18.12.2018) 

Kihnu vallas puudub infosüsteem menetluses olevate või kehtestatud detailplaneeringute 

avalikustamiseks. Kehtivad detailplaneeringud on kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses või 

elektroonselt valla arvutivõrgus.  

Tabel 35. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kihnu vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

10 6 4 0 7 0 

 

Tabel 36. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kihnu vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

1 5 4 0 1 5 4 0 

 

3.21.  Kiili vald (seisuga 03.12.2018) 

Kiili vallas on kõikide planeeringute info kättesaadav EVALD rakendusest. Sealt on kättesaadavad 

nii kehtestatud, lõpetatud, menetluses olevate jne detailplaneeringute materjalid. Kõikide 

kehtestatud detailplaneeringute materjalid on olemas .pdf kujul EVALD-is. Lisaks on ka kõik 

materjalid olemas ka paberkujul arhiivis.  

Tabel 37. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kiili vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

189 189 0 180 180 0 
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Tabel 38. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kiili vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 0 61 128 0 0 61 128 

 

3.22.  Kohila vald (seisuga 14.12.2018) 

Kohila Vallavalitsusel on kehtivad detailplaneeringud (sh menetlusdokumendid) kättesaadavad 

eelkõige valla arhiivide kaudu - paberkandjal ja Kohila valla kodulehel detailplaneeringute 

kataloogis aadressil http://da.kohila.ee/dp/.  

Samuti juurutab vald infosüsteemi EVALD menetluses olevate ja kehtivate detailplaneeringute 

avalikustamiseks, kuid see on käesoleval ajal väljatöötamisel. Infosüsteemis EVALD on käesoleval 

ajal üleval üksnes info detailplaneeringu ja selle ala kohta, kuid puuduvad dokumendid.  

Tabel 39. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kohila vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

122 122 1 0 97 0 

 

Tabel 40. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kohila vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

19 6 38 59 19 4 9 90 

 

3.23.  Kohtla-Järve linn (seisuga 21.12.2018) 

Kohtla-Järve linnas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. 

Kehtivad detailplaneeringud on kättesaadavad linna dokumendihaldussüsteemis, osaliselt valla 

kodulehel, ülejäänud linnas paberkandjal ja arvutivõrgus.  

Tabel 41. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kohtla-Järve linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

74 74 0 0 48 0 
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Tabel 42. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kohtla-Järve linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

2 0 48 22 2 0 48 22 

 

3.24.  Kose vald (seisuga 12.12.2018) 

Kose vallas on menetluses olevate või kehtestatud detailplaneeringute avalikustamise ja säilitamise 

kohana kasutusel muuhulgas infosüsteem EVALD. See ei sisalda aga täielikke andmeid – 

infosüsteemis sisalduvaid detailplaneeringuid ja nendega seonduvaid materjale ei uuendata 

perioodiliselt. 

Kose vallas on kehtivad detailplaneeringud kättesaadavad kas paberkandjal vallavalitsuses või valla 

arvutisüsteemis. Kõik detailplaneeringute joonised on vähemalt skanneeritud kujul ka elektroonselt 

kättesaadavad valla arvutisüsteemis.  

Tabel 43. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kose vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

75 75 6 63 75 0 

 

Tabel 44. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kose vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-

kandjal 

Elektroonse 

pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-

loetav 

Paber-

kandjal 

Elektroonse 

pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

akuseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-

loetav 

0 69 6 0 0 63 6 6 

 

3.25.  Kuusalu vald (seisuga 12.12.2018) 

Kuusalu vallas ei ole käesoleval ajal kasutusel infosüsteemi menetluses olevate ja kehtivate 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks.  

Kuusalu vallas on juurutamisel infosüsteem EVALD, kuhu on 2019. aastal kavandatud lisada 

kehtivad detailplaneeringud ja ka kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud ning kasutada 

infosüsteemi keskkonnana menetluses olevate planeeringute info avalikustamiseks.  

Käesoleval ajal on kehtivad detailplaneeringud kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses või valla 

arvutisüsteemis elektroonselt. Paberkandja juures olevatelt CD-delt olev informatsioon on 

kopeeritud valla arvutisüsteemi. 
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Tabel 45. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Kuusalu vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

348 348 202 0 348 0 

 

Tabel 46. Detailplaneeringute säilitamise formaat Kuusalu vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 0 202 146 0 0 125 223 

 

3.26.  Loksa linn 

Loksa linna osas ei olnud informatsioon uuringu teostamise ajal kättesaadav.   

3.27.  Luunja vald (seisuga 23.01.2019) 

Luunja vallas on kasutusel infosüsteem EVALD menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute menetlemiseks ja säilitamiseks, kuid selles sisalduvad planeeringud vaid 

osaliselt – andmed ei ole täielikud. Peamiselt on kehtestatud detailplaneeringud kättesaadavad 

vallavalitsuses või valla arvutisüsteemis peamiselt .pdf formaadis. Uuemad detailplaneeringud 

avalikustatakse valla kodulehel.  

Vald planeerib 2019. a kasutusele võtta avaliku planeeringute registri ArcGIS baasil.  

Tabel 47. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Luunja vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

153 152 0 42 141 0 

 

Tabel 48. Detailplaneeringute säilitamise formaat Luunja vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 6 58 89 0 8 31 114 
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3.28.  Lääne-Harju vald (seisuga 11.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Lääne-Harju vallaks endised Keila, Padise ja Vasalemma 

vald ning Paldiski linn.  

Lääne-Harju vallas ei ole osavaldade üleselt rakendatud ühtset infosüsteemi menetluses olevate või 

kehtestatud detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Informatsioon kehtivate 

detailplaneeringute ja nende säilitamise koha osas on osavallati väga erinev. 

Keila valla osas on kasutusel infosüsteem EVALD, kus avalikustatakse detailplaneeringutega 

seonduvad dokumendid, sh põhijoonis ja seletuskiri .pdf formaadis. Paldiski linna osas on 

informatsioon peamiselt kättesaadav valla arvutivõrgus. Padise ja Vasalemma osas ei ole täielik 

ülevaade veel koos – kehtivad detailplaneeringud on peamiselt kättesaadavad paberkandjal ning 

tegu on suures osas vanade planeeringutega.  

Tabel 49. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Lääne-Harju vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

285 285 32 122 185 0 

 

Tabel 50. Detailplaneeringute säilitamise formaat Lääne-Harju vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

100 0 121 64 99 0 64 122 

 

3.29.  Lääne-Nigula vald (seisuga 12.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Lääne-Nigula vallaks Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, 

Noarootsi ja Nõva vallad. 

Lääne-Nigula vallas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate 

detailplaneeringute menetlemiseks ja säilitamiseks. Peamiselt on kehtestatud detailplaneeringud 

kättesaadavad vallavalitsuses või osavaldades paberkandjal või valla arvutisüsteemis peamiselt 

.pdf formaadis.  

Masinloetaval kujul planeeringuid vald ei küsi, kuna puudub vajadus kihtide kasutamiseks – 

töötatakse .pdf formaadis dokumentidega. Masinloetaval kujul on kättesaadavad üksnes nö 

suuremad ja strateegilisema sisuga detailplaneeringud. Vajadusel küsitakse .dwg vms formaadis 

planeeringujooniseid otse planeeringu koostajalt.  

  

Tabel 51. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Lääne-Nigula vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

200 196 140 0 163 0 
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Tabel 52. Detailplaneeringute säilitamise formaat Lääne-Nigula vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

55 0 140 5 55 0 140 5 

 

3.30.  Lääneranna vald (seisuga 12.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Lääneranna vallaks endised Lihula, Hanila, Varbla ja 

Koonga vallad. 

Lääneranna vallas puudub infosüsteem menetluses olevate või kehtestatud detailplaneeringute 

avalikustamiseks ja säilitamiseks. Detailplaneeringud on ca 90% ulatuses kättesaadavad 

elektroonselt, vajadusel paberkandjal vallamajas.  

Tabel 53. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Lääneranna vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

101 101 50 0 78 0 

 

Tabel 54. Detailplaneeringute säilitamise formaat Lääneranna vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

8 0 15 78 13 0 53 35 

 

3.31.  Lüganuse vald (seisuga 16.01.2019) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Lüganuse vallaks endised Sonda ja Lüganuse vallad ning 

Kiviõli linn.  

Lüganuse vallas puudub infosüsteem kehtestatud või ka menetluses olevate detailplaneeringute 

avalikustamiseks ja säilitamiseks. Planeeringud on kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses või 

elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Tabel 61. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Lüganuse vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

62 62 61 0 61 0 
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Tabel 62. Detailplaneeringute säilitamise formaat Lüganuse vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

1 0 0 61 1 0 0 61 

3.32.  Maardu linn (seisuga 27.12.2018) 

Maardu linnas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtestatud detailplaneeringute 

avalikustamiseks ja säilitamiseks. Kehtestatud detailplaneeringute materjalid on KOV arhiivis, 

elektroonsed materjalid valla arvutisüsteemis.  

Tabel 55. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Maardu linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

164 164 68 0 79 0 

 

Tabel 56. Detailplaneeringute säilitamise formaat Maardu linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

85 1 24 54 84 2 14 64 

 

3.33.  Muhu vald (seisuga 16.12.2018) 

Muhu vald kasutab kehtivate detailplaneeringute avalikustamiseks RPIS-i, kuhu on üles laetud kõik 

vallas kehtivad detailplaneeringud. Vanemate planeeringute puhul ei ole seal küll kõiki dokumente, 

kuid üldjuhul on olemas seletuskiri, põhijoonis ja kehtestamise otsus.  

Pea kõik detailplaneeringud on kättesaadavad valla arvutivõrgus vähemalt skanneeritud PDF kujul 

ja paberkandjal vallamajas, planeeringute nõuniku juures (ei ole arhiivis). Vaid ühe planeeringu 

puhul on puudu paberkandjal joonis. Pooltel planeeringutel on juures ka joonised masinloetaval 

kujul.  

Tabel 57. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Muhu vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

78 77 47 0 70 76 
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Tabel 58. Detailplaneeringute säilitamise formaat Muhu vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

8 13 17 40 7 13 17 40 

 

3.34.  Mulgi vald (seisuga 12.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Mulgi vallaks endised Karksi, Abja ja Halliste vallad ning 

Mõisaküla linn.  

Mulgi vallas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtivate detailplaneeringute 

säilitamiseks või avalikustamiseks.  

Mulgi valla kehtivate detailplaneeringute infot avalikustatakse valla kodulehel, kus ei sisalda kõiki 

kehtivaid detailplaneeringuid, kuna seoses valdade ühinemisega tekkinud uuele kodulehele 

lisatakse kõikide valdkondade infot jooksvalt ning nendeni pole veel jõutud. Kõik detailplaneeringud 

on olemas valla eri piirkondade vallamajade arhiivides paberkandjal.  

Uuringu teostamise ajal olid kättesaadavad üksnes Karksi piirkonna planeeringud, mistõttu 

sisalduvad andmetabelis üksnes need andmed. Kehtivaid planeeringuid Mulgi vallas kokku on ca 

100 detailplaneeringut.  

Tabel 59. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Mulgi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

34 30 15 0 15 0 

 

Tabel 60. Detailplaneeringute säilitamise formaat Mulgi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

19 0 15 0 7 0 15 12 

 

3.35.  Mustvee vald (seisuga 16.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Mustvee vallaks endised Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja 

Saare vallad ning Mustvee linn.  

Mustvee vallas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtestatud 

detailplaneeringute avalikustamiseks ja säilitamiseks. Kehtestatud detailplaneeringute materjalid 

on KOV arhiivis, elektroonsed materjalid valla arvutisüsteemis.  
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Tabel 61. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Mustvee vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

76 60 8 0 8 0 

 

Tabel 62. Detailplaneeringute säilitamise formaat Mustvee vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

60 0 8 8 60 0 8 8 

 

3.36.  Märjamaa vald (seisuga 14.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi tulemusel liitusid Märjamaa vallaks endised Märjamaa vald ja Vigala 

vald.  

Märjamaa vallas ei ole kasutusel infosüsteemi kehtivate või menetluses olevate detailplaneeringute 

avalikustamiseks ja säilitamiseks. Kehtivad detailplaneeringud on kättesaadavad paberkandjal 

vallavalitsuses või elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Tabel 63. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Märjamaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

34 33 32 0 6 0 

 

Tabel 64. Detailplaneeringute säilitamise formaat Märjamaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

1 0 1 32 1 0 1 32 

 

3.37.  Narva linn (seisuga 14.12.2018) 

Narva linnas ei ole käesoleval ajal infosüsteemi detailplaneeringute avalikustamiseks ja 

säilitamiseks, kuid lähiajal on otsustatud kasutusele võtta ArcGIS-il baseeruv GIS-lahendus. 

Käesoleval ajal on avalikkusele detailplaneeringud, reeglina ka vähemalt skanneeritud 

planeeringujoonisega, kättesaadavad Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti 

kodulehel http://www.narvaplan.ee/?menu=3&page=0. Vajadusel on paberkandjal 

planeeringutega võimalik tutvuda linnavalitsuses. Elektroonselt on dokumendid säilitatud linna 

http://www.narvaplan.ee/?menu=3&page=0
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arvutisüsteemis. Suur osa kehtivaid planeeringuid on kättesaadavad ka masintöödeldaval kujul, 

kuna alates 2001. aastast küsib linn neid detailplaneeringute vormistamise nõuetega.  

Tabel 65. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Narva linnas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

175 175 128 0 174 0 

 

Tabel 66. Detailplaneeringute säilitamise formaat Narva linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 55 101 19 0 7 40 128 

 

3.38.  Narva-Jõesuu linn (seisuga 12.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus liitusid Narva-Jõesuu linnaks endised Narva-Jõesuu linn ja 

Vaivara vald. 

Endise Vaivara valla osas on detailplaneeringud (nii menetluses kui ka kehtivad) avalikkusele 

kättesaadavad aadressil http://www.vaivaravald.ee/dp/. Narva-Jõesuu linna osas on 

detailplaneeringud avalikkusele kättesaadavad üksnes paberkandjal linnavalitsuses. Elektroonselt 

on dokumendid (nende olemasolul) kättesaadavad linna arvutivõrgus.  

Tabel 67. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Narva-Jõesuu linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

98 90 24 0 54 0 

 

Tabel 68. Detailplaneeringute säilitamise formaat Narva-Jõesuu linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

39 0 53 6 38 0 39 21 

 

3.39.  Nõo vald (seisuga 21.12.2018) 

Nõo vallas ei ole kasutusel infosüsteemi menetluses olevate või kehtestatud detailplaneeringute 

säilitamiseks. Detailplaneeringutega seonduv info avalikustatakse omavalitsuse kodulehel. 

http://www.vaivaravald.ee/dp/
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Elektroonsete materjalide puudumisel (enamjaolt enne 2005 kehtestatud planeeringud) on 

planeeringutega võimalik tutvuda vallavalitsuses paberkandjal.  

Tabel 69. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Nõo vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

86 86 0 0 82 0 

 

Tabel 70. Detailplaneeringute säilitamise formaat Nõo vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

9 0 21 56 9 0 4 73 

 

3.40.  Otepää vald (seisuga 17.12.2018) 

2017. aastal haldusreformi tulemusel ühinesid Otepää vallaks Otepää, Sangaste, Palupera ja Puka 

vallad.  

Otepää vallas on peamiseks menetluses olevate ja kehtestatud detailplaneeringute avalikustamise 

kohaks infosüsteem EVALD. Masinloetavate jooniste olemasolul on joonis kuvatav ka infosüsteemi 

kaardil. 

Uuringu teostamise ajal ei olnud võimalik Otepää vallast saada informatsiooni kehtivate 

detailplaneeringute kohta, kuna vallas ei ole käesoleval ajal tööl planeeringute spetsialisti. Andmed 

on kogutud avalikult kättesaadavate andmete pinnalt uuringu teostaja poolt.    

Tabel 71. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Otepää vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

170 170 0 170 170 0 

 

Tabel 72. Detailplaneeringute säilitamise formaat Otepää vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

166 0 4 0 76 0 0 94 
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3.41.  Paide linn (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Paide linnaks endised Paide ja Roosna-Alliku vald ja 

Paide linn.  

Paide linnas on kasutusel RPIS, kuhu aegamööda sisestatakse ühinenud omavalitsuste 

planeeringudokumente. Planeeringute dokumentidest on enamjaolt avalikustatud vaid skanneeritud 

kujul joonised, seletuskiri ja kehtestamise otsus.  

Seega on valdavas osas detailplaneeringud kättesaadavad linna arvutisüsteemis ja linnas 

paberkandjal.  

Tabel 73. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Paide linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

135 134 10 0 64 25 

 

Tabel 74. Detailplaneeringute säilitamise formaat Paide linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

39 22 11 63 39 22 11 63 

 

3.42.  Peipsiääre vald (seisuga 04.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Peipsiääre vallaks endised Alatskivi, Kallaste, Pala, 

Peipsiääre ja Vara vallad. 

Peipsiääre vald on kasutusele võtnud infosüsteemi EVALD, kuhu aegamööda lisatakse kõik 

menetluses olevad ja kehtestatud detailplaneeringud. Uuemad kehtestatud detailplaneeringud on 

kättesaadavad valla kodulehel. Planeeringud, mis ei ole elektroonselt kättesaadavad, on olemas 

üksnes paberkandjal vallavalitsuses.  

Tabel 75. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Peipsiääre vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

52 52 0 0 14 0 

 

 

 

 

Tabel 76. Detailplaneeringute säilitamise formaat Peipsiääre vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber- Elektroonse 
Elektroonne 

pilt, mille 
Masin- Paber- Elektroonse 

Elektroonne 
pilt, mille 

Masin-
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kandjal pildina aluseks on 
masinloetav 
dokument 

loetav kandjal pildina aluseks on 
masinloetav 
dokument 

loetav 

2 0 40 10 2 0 30 20 

 

3.43.  Põhja-Pärnumaa vald (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus Põhja-Pärnumaa vallaks endised Vändra, Halinga ja Tootsi vald 

ning Vändra alev.  

Põhja-Pärnumaa vallas on seni puudunud detailplaneeringute register, kuid seda on asutud looma. 

Seega on detailplaneeringute informatsioon (sh kehtivate planeeringute arv) käesoleval ajal alles 

täieliku pildi saamiseks koondamisel.  

Infosüsteemina võetakse kasutusele EVALD, kuhu aegamööda lisatakse ka varem kehtestatud 

planeeringute dokumendid.  

Tabel 77. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Põhja-Pärnumaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

41 41 3 0 9 0 

 

Tabel 78. Detailplaneeringute säilitamise formaat Põhja-Pärnumaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

22 0 18 1 22 0 18 1 

 

3.44.  Põhja-Sakala vald (seisuga 10.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Põhja-Sakala vallaks endised Suure-Jaani, Kõo ja Kõpu 

vallad ning Võhma linn.  

Põhja-Sakala vallas ei ole kasutusel infosüsteemi detailplaneeringute avalikustamiseks, küll aga 

avalikustatakse uuemad detailplaneeringud, sh kehtestatud planeeringud, infosüsteemis aadressil 

http://web.suure-jaani.ee/planeeringud. Esmajärjekorras on võimalik kehtestatud planeeringute 

tutvuda omavalitsuses paberkandjal.  

Kõikide ühinenud omavalitsuste planeeringute informatsioon ei ole käesoleval ajal veel täielik. 

Näiteks ei ole vallas leitavad 7 kehtivat detailplaneeringut.  

Tabel 79. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Põhja-Sakala vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

98 91 15 19 30 0 

http://web.suure-jaani.ee/planeeringud
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Tabel 80. Detailplaneeringute säilitamise formaat Põhja-Sakala vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

79 1 16 2 68 1 18 11 

 

3.45.  Põltsamaa vald (seisuga 11.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Põltsamaa vallaks endised Põltsamaa, Pajusi ja 

Puurmanni vallad ning Põltsamaa linn.  

Põltsamaa linnal puudub ühine informatsioon detailplaneeringute avalikustamiseks ja haldamiseks. 

Menetluses olevad ja osaliselt ka kehtestatud detailplaneeringud on avalikustatud valla kodulehel, 

kuid peamiselt Põltsamaa linna osas. Endistes valdades kehtestatud detailplaneeringud on endiselt 

kättesaadavad valdade vanadel kodulehtedel. Detailplaneeringud, mis ei ole avalikustatud 

omavalitsuse kodulehel, on kättesaadavad valla arvutisüsteemis või paberkandjal.  

Kõikide ühinenud omavalitsuste osas ei ole kehtivate detailplaneeringute informatsiooni jõutud 

ammendavalt kokku koguda, mistõttu on informatsioon veel mittetäielik.  

Tabel 81. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Põltsamaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

80 79 23 0 48 0 

 

Tabel 82. Detailplaneeringute säilitamise formaat Põltsamaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

35 4 28 13 32 4 31 13 

 

3.46.  Põlva vald (seisuga 19.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Põlva vallaks endised Ahja, Mooste, Laheda, Põlva ja 

Vastse-Kuuste vallad. 

Põlva vallas on menetluses või kehtivate detailplaneeringute avalikustamiseks kasutusel 

infosüsteem EVALD. Vanemad planeeringud, mis infosüsteemis elektroonsel kujul kättesaadavad ei 

ole, asuvad Põlva vallas paberkandjal. Informatsioon ühinenud valdade planeeringute ja nende 

formaatide kohta on vallas koondamisel, kuna kõikide valdade planeeringuid ei ole füüsilisel kujul 

veel kokku koondatud. 
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Valla kodulehel avalikustatakse informatsiooni peamiselt menetluses olevate planeeringute kohta.  

Tabel 83. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Põlva vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

159 159 0 0 73 0 

 

Tabel 84. Detailplaneeringute säilitamise formaat Põlva vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

117 3 38 1 117 2 36 4 

 

3.47.  Pärnu linn (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Pärnu linnaks endised Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald 

ning Pärnu linn. 

Pärnu linnas on menetluses või kehtestatud detailplaneeringute avalikustamiseks kasutusel 

infosüsteem, mis on kättesaadav aadressil https://parnu-

lv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f76152c48aed2. 

Sellesse infosüsteemi on koondatud lisaks Pärnu linnale ka Audru valla planeeringud. Infosüsteemis 

sisalduvad viited dokumendihaldussüsteemile, kus on kättesaadavad planeeringute elektroonsed 

materjalid, kui need on linnale esitatud.  

Planeeringud, mis infosüsteemis ei sisaldu, on kättesaadavad Pärnu linnavalitsuse arhiivis 

paberkandjal.  

Kuna kõikide ühinenud omavalitsuste kohta on informatsioon veel koondamisel, hindab omavalitsus 

tegelikult kehtivate detailplaneeringute arvu umbes 900-le.  

Silmas tuleb pidada, et Pärnu linnas on mitmeid detailplaneeringuid (ca 10% kõikidest kehtivatest) 

kas osaliselt kehtetuks tunnistatud või täiendatud ehitusseadustiku § 27 kohaste 

projekteerimistingimustega. Seejuures ei ole detailplaneeringu joonist täiendatud, mistõttu ei 

kajasta elektroonselt kättesaadavad planeeringud alati viimast kehtivat lahendust. Mitme sellise 

planeeringu puhul ei sisaldu planeeringujoonis infosüsteemis.  

Tabel 85. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Pärnu linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

772 772 0 282 772 0 

 

Tabel 86. Detailplaneeringute säilitamise formaat Pärnu linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

https://parnu-lv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f76152c48aed2
https://parnu-lv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6ef741683bda40f49e4f76152c48aed2
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masinloetav 
dokument 

masinloetav 
dokument 

490 54 216 12 502 43 60 167 

 

3.48.  Raasiku vald (seisuga 17.12.2018) 

Raasiku vallas on kasutusel nii infosüsteem EVALD kui ka ruumilise planeerimise infosüsteem 

rpis.andmevara.ee. RPIS sisaldab detailplaneeringuid enam, kui vallas on kehtivaid planeeringuid, 

kuna RPIS ei ole värskendatud. Peamiselt on planeeringud kättesaadavad valla arvutisüsteemis ja 

paberkandjal.  

Tabel 87. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Raasiku vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

197 197 0 197 197 214 

 

Tabel 88. Detailplaneeringute säilitamise formaat Raasiku vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

142 7 42 6 52 33 54 58 

 

3.49.  Rae vald (seisuga 21.12.2018) 

Rae vallas on kehtivate ja menetluses olevate detailplaneeringute avalikustamiseks kasutusel 

infosüsteem, mis on kättesaadav aadressil gis.rae.ee. Enamik infosüsteemis kättesaadavaid 

planeeringuid on .pdf formaadis. Kõik planeeringud on paberkandjal vallas või elektroonselt 

kättesaadavad valla arvutisüsteemis.  

Tabel 89. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Rae vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

535 535 0 535 0 0 

 

Tabel 90. Detailplaneeringute säilitamise formaat Rae vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

197 30 300 8 205 24 300 6 
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3.50.  Rakvere linn (seisuga 07.12.2018) 

Rakvere linnas on kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute avalikustamiseks 

kasutusel infosüsteem EVALD. Üksikud vanemad planeeringud, mille kohta materjale EVALDis ei 

ole, on kättesaadavad linnas paberkandjal.  

Tabel 91. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Rakvere linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

209 209 65 209 44 0 

 

Tabel 92. Detailplaneeringute säilitamise formaat Rakvere linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

17 0 183 9 9 0 26 174 

 

3.51.  Rakvere vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Rakvere vallaks endised Rakvere ja Sõmeru vald.  

Vallas ei ole kasutusel infosüsteemi kehtestatud või menetluses olevate detailplaneeringute 

avalikustamiseks. Uuemad detailplaneeringud on nii Rakvere kui ka Sõmeru valla osas on 

kättesaadavad valla kodulehel aadressil https://www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud. 

Ülejäänud planeeringud on kättesaadavad vallas paberkandjal. 

Tabel 93. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Rakvere vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

62 62 0 0 62 0 

 

Tabel 94. Detailplaneeringute säilitamise formaat Rakvere vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

33 0 22 7 33 0 23 6 

 

https://www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud
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3.52.  Rapla vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Rapla vallaks senised Rapla, Juuru, Kaiu ja Raikküla 

vallad.  

Rapla vallas on kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute avalikustamiseks kasutusel 

infosüsteem EVALD, kus on kättesaadavad uuemate detailplaneeringute materjalid. Vanemad kui 

2005 aasta detailplaneeringud on kättesaadavad üksnes paberkandjal vallavalitsuses.  

Planeeringumaterjalid on (osaliselt) täiendavalt kättesaadavad valla kodulehel 

https://rapla.kovtp.ee.  

Tabel 95. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Rapla vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

81 81 0 81 81 0 

 

Tabel 96. Detailplaneeringute säilitamise formaat Rapla vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

57 0 18 6 57 0 17 7 

 

3.53.  Ruhnu vald (seisuga 21.12.2018) 

Ruhnu vallas ei ole teada kehtivate detailplaneeringute hulk ja nende säilitamise koht. Valla 

dokumendihaldussüsteemis on kättesaadavad 9 detailplaneeringu kehtestamise otsust, kuid mitte 

detailplaneeringute dokumente.  

Uuringu teostamisest ei soovinud Ruhnu vald osa võtta, andmed on kogutud uuringu teostaja 

poolt. 

Tabel 97. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Ruhnu vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

9 0 0 0 0 0 

 

Tabel 98. Detailplaneeringute säilitamise formaat Ruhnu vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

https://rapla.kovtp.ee/
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3.54.  Rõuge vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus liitusid Rõuge vallaks endised Mõniste, Varstu, Haanja, Misso ja 

Rõuge vallad.  

Vallas ei ole kasutusel infosüsteemi detailplaneeringute avalikustamiseks. Kehtivad 

detailplaneeringud on (osaliselt) kättesaadavad valla kodulehel ning endiste valdade kodulehtedel 

(kuni nende sulgemiseni).  

Täielik informatsioon kehtivate detailplaneeringute kohta Rõuge vallas on uuringu teostamise ajal 

koondamisel. Valla hinnangul on tegelikult kehtivate detailplaneeringute arv ligikaudu 100.  

 

Tabel 99. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Rõuge vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

59 59 0 0 59 0 

 

Tabel 100. Detailplaneeringute säilitamise formaat Rõuge vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

33 2 20 4 34 2 13 10 

 

3.55.  Räpina vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformiga ühinesid Räpina vallaks endised Meeksi, Veriora ja Räpina vallad.  

Räpina vallas on kasutusel infosüsteem EVALD, milles on avalikustatud kehtestatud ja menetluses 

olevad detailplaneeringud. Vanemate detailplaneeringute puhul on kättesaadavad üksnes 

kehtestamise korraldused. Need planeeringud on kättesaadavad vallas paberkandjal. Ühinenud 

omavalitsuste planeeringuid arhiivi üle võetud ei ole. 

Tabel 101. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Räpina vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

59 59 0 50 50 0 

 

Tabel 102. Detailplaneeringute säilitamise formaat Räpina vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

aluseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

36 0 8 14 37 0 16 5 
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3.56.  Saarde vald (seisuga 21.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Saarde vallaks endised Saarde ja Surju vald.  

Saarde vallas ei ole infosüsteemi kehtivate või menetluses olevate detailplaneeringute 

avalikustamiseks. Detailplaneeringud on kättesaadavad paberkandjal vallavalitsuses või valla 

arvutivõrgus elektroonselt.  

Tabel 103. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Saarde vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

13 13 0 0 13 0 

 

Tabel 104. Detailplaneeringute säilitamise formaat Saarde vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

1 0 12 0 1 0 11 1 

 

3.57.  Saaremaa vald (seisuga 11.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus liitusid Saaremaa vallaks endised Kihelkonna, Laimjala, Leisi, 

Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Salme, Torgu ja Valjala vald ning Kuressaare linn. 

Käesoleval ajal on Saaremaa vallas kasutusel ArcGISil baseeruv infosüsteem kehtestatud ja 

menetluses olevate planeeringute avalikustamiseks. Infosüsteem on kättesaadav aadressil 

http://gis.saaremaavald.ee. Kõik Saaremaa valla planeeringud ei sisaldu infosüsteemis – selles on 

kättesaadavad üksnes Saaremaa vallas kehtestatud planeeringud (127 planeeringut). Infosüsteemi 

täiendatakse jooksvalt. 

Lisaks on Saaremaa vallas, endise Lääne-Saare valla osas kasutusel EVALD infosüsteem, kus on 

166 kehtivat planeeringut ning mida hoitakse üleval kuni andmete kopeerimiseni.  

Ülejäänud kehtivad detailplaneeringud on kättesaadavad vallavalitsuses paberkandjal või valla 

arvutisüsteemis (elektroonsete materjalide olemasolul). Andmekandjate informatsioon (CD) on 

esitatud üksnes planeeringute puhul, mille materjalid ei ole juba valla arvutisüsteemi kopeeritud.  

Tabel 105. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Saaremaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

687 687 16 687 459 0 

http://gis.saaremaavald.ee/
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Tabel 106. Detailplaneeringute säilitamise formaat Saaremaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

201 86 352 48 203 83 211 190 

 

3.58.  Saku vald (seisuga 16.12.2018) 

Saku vallas on kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute avalikustamise kohaks 

infosüsteem EVALD. Paberkandjal on detailplaneeringud kättesaadavad valla arhiivis ning 

elektroonsed materjalid valla arvutisüsteemis.  

Tabel 107. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Saku vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

448 448 0 441 265 0 

 

Tabel 108. Detailplaneeringute säilitamise formaat Saku vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

234 63 96 55 239 60 11 138 

 

3.59.  Saue vald (seisuga 14.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi tulemusel ühinesid Saue vallaks endine Saue, Kernu, Nissi vald ja Saue 

linn.  

Ühinenud Saue vallas ei ole arhiiv korrastatud, tehtud on see üksnes endise Saue valla osas. Saue 

linna, Kernu ja Nissi valla planeeringud pole korrastatud arhivaari poolt. 

Detailplaneeringud avalikustatakse kodulehel ning ruumilise planeerimise infosüsteemis aadressil 

rpis.andmevara.ee. Selles sisalduvad ka endise Saue valla osas detailplaneeringud. Endiste Kernu 

ja Nissi valla ning Saue linna osas on detailplaneeringud käesoleval ajal kättesaadavad enamjaolt 

paberkandjal.  

Tabel 109. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Saue vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

513 513 18 57 360 322 
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Tabel 110. Detailplaneeringute säilitamise formaat Saue vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

332 0 179 2 326 0 37 150 

 

3.60.  Setomaa vald (seisuga 06.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi tulemusel ühinesid Setomaa vallaks endised Meremäe, Mikitamäe ja 

Värska vallad.  

Setomaa vallal ei ole infosüsteemi või registrit, mis oleks loodud planeeringute avalikustamiseks ja 

menetlemiseks. Planeeringud on peamiselt kättesaadavad vallas paberkandjal või valla 

arvutisüsteemis. Valla kodulehel on avalikustatud üksnes pärast haldusreformi algatatud või 

kehtestatud planeeringud.  

Tabel 111. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Setomaa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

77 70 12 0 75 0 

 

 

 

 

Tabel 112. Detailplaneeringute säilitamise formaat Setomaa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

2 0 63 12 2 0 63 12 

 

3.61.  Sillamäe linn (seisuga 13.12.2018) 

Sillamäe linnas on detailplaneeringud avalikkusele kättesaadavad Sillamäe linna kodulehel aadressil 

http://www.sillamae.ee/kehtestatud-detailplaneeringud. Kodulehel ei ole avalikustatud kõik 

kehtivad planeeringud, kuna suurem osa kehtivaid planeeringuid on kättesaadavad üksnes 

paberkandjal linna arhiivis.  

http://www.sillamae.ee/kehtestatud-detailplaneeringud


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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Tabel 113. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Sillamäe linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

74 56 18 0 0 0 

 

Tabel 114. Detailplaneeringute säilitamise formaat Sillamäe linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

56 0 10 8 56 0 10 8 

 

3.62.  Tallinna linn (seisuga 21.12.2018) 

Tallinna linnal on kasutusel Tallinna Planeeringute Register aadressil https://tpr.tallinn.ee/, milles 

esitatakse info kõigi kehtivate ja menetluses olevate detailplaneeringute osas.  

Üldreeglina on Tallinna linnas digitaalselt, sh masintöödeldaval kujul, kättesaadavad kõik 

planeeringud alates 2005. aastast, kuna sellest ajast kehtib Tallinna linnas .dwg või .dgn formaadis 

planeeringujooniste esitamise nõue, mis on kehtestatud vormistusnõuete määruses. Valdavas osas 

enne 2005. aastat kehtestatud planeeringud on kättesaadavad Tallinna Linnaplaneerimisameti 

arhiivis paberkandjal. On ka planeeringuid, mis on kehtestatud enne 2005. aastat, kuid on 

kättesaadavad skanneeritud kujul .pdf formaadis. See on pigem juhuslik, kuna digitaliseerimine 

toimub arhiivis muude töökohustuste kõrval. 

Huvitava nüansina tuleb Tallinna Planeeringute Registris esile tõsiasi, et detailplaneeringute puhul, 

mille osas on tehtud kas osaliselt kehtetuks tunnistamise otsus või väljastatud ehitusseadustiku § 

27 kohased projekteerimistingimused, puudub registris põhijoonis igasugusel kujul. Selle põhjused 

on kahepidised. Esiteks on enamjaolt tegemist nii vanade planeeringutega, et need ei ole kunagi 

registrisse joonisena kantudki. Teiseks ei täiendata osalisel kehtetuks tunnistamisel või 

projekteerimistingimuste väljastamisel planeeringujoonist, mistõttu võib vana joonise kuvamine 

registris tekitada segadust kehtiva lahenduse osas.   

Tabel 115. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tallinna linnas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

1784 1784 0 1784 0 0 

 

Tabel 116. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tallinna linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

428 51 4 1301 399 68 30 1287 

https://tpr.tallinn.ee/


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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3.63.  Tapa vald (seisuga 20.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Tapa vallaks Tapa linn ja Tamsalu vald.  

Tapa vallal puudub infosüsteem, milles kajastatakse kehtivaid või menetluses olevaid 

detailplaneeringuid. Uue valla kodulehel avalikustatakse viimati kehtestatud detailplaneeringud ja 

menetluses olevad planeeringud. Valla kodulehel puudub informatsioon endise Tamsalu valla 

planeeringute kohta. Kehtivad detailplaneeringud on valdavalt kättesaadavad vallavalitsuses 

paberkandjal või valla arvutisüsteemis elektroonsete materjalidena.  

Tabel 117. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tapa vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

54 54 0 0 34 0 

 

Tabel 118. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tapa vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

30 0 13 11 20 0 17 17 

 

3.64.  Tartu linn (seisuga 05.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi tulemusel liitusid Tartu linnaks endine Tartu linn ja Tähtvere vald. 

Tartu linnas oli ja on kasutusel planeeringute register, mis on kättesaadav aadressil 

https://tartu.ee/et/planeeringud. Registrist on puudu endise Tähtvere valla planeeringud. Lisaks on 

kõik detailplaneeringud kuvatavad kaardil aadressil https://www.tartu.ee/kaart/, kust on samuti 

puudu Tähtvere valla planeeringud. 

Seisuga detsember 2018 on Tartu linnas uus kaart linnavalitsuses siseses kasutuses juba olemas, 

avalik versioon on töös. Tartu linnal on masinloetaval kujul planeeringute failid olemas aastast 

2000. Kõikide varasemate planeeringute kohta on olemas vähemalt skanneeritud kujul .pdf 

formaadis joonis ja seletuskiri.  

Tabel 119. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tartu linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

719 719 0 627 627 0 

 

Tabel 120. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tartu linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber- Elektroonse Elektroonne Masin- Paber- Elektroonse Elektroonne Masin-

https://tartu.ee/et/planeeringud
https://www.tartu.ee/kaart/


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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kandjal pildina pilt, mille 
lauseks on 

masinloetav 
dokument 

loetav kandjal pildina pilt, mille 
lauseks on 

masinloetav 
dokument 

loetav 

92 27 428 172 92 27 428 172 

 

3.65.  Tartu vald (seisuga 16.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Tartu vallaks endised Tartu, Tabivere, Laeva ja 

Piirissaare vallad. Enamjaolt on materjalid elektroonsel kujul olemas, 44 detailplaneeringut on 

endiselt üksnes paberkandjal arhiivis, 162 planeeringut on kättesaadavad infosüsteemis EVALD 

(küll informatiivselt, jooniseid ja seletuskirja kõigil ei ole).  

Detsembrist 2018 on Tartu vallas tööl GIS spetsialist, kelle ülesandeks on planeeringute kandmine 

ühtsesse infosüsteemi. 

Tabel 121. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tartu vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

231 231 0 162 187 0 

 

Tabel 122. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tartu vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

44 0 100 87 44 0 100 87 

 

3.66.  Toila vald (seisuga 20.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Toila vallaks Kohtla-Nõmme, Toila ja Kohtla vallad. 

Detailplaneeringute kohta on kättesaadav informatsioon Toila valla kohta, Kohtla-Nõmme ja Kohtla 

andmed on mittetäielikud. 

Ka avalikustatud planeeringute osas on seis sama – endise Toila valla planeeringud on avalikult 

kättesaadavad uue valla kodulehel, teiste ühinenud omavalitsuste omad mitte. Endiste Kohtla-

Nõmme ja Kohtla andmed on osaliselt kättesaadavad Maa-ametis. 

Vallas ei ole ühtset tava dokumentide esitamiseks, vallal puudub ühtne infosüsteem 

detailplaneeringute haldamiseks. 

Tabel 123. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Toila vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

22 22 0 0 22 0 



Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 

Uuringu aruanne 

   46 / 55 

 

Tabel 124. Detailplaneeringute säilitamise formaat Toila vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

9 0 11 2 9 0 12 1 

 

3.67.  Tori vald (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Tori vallaks senised Are, Sauga, Tori vallad ja Sindi linn.  

Tori vallas kehtivaid detailplaneeringuid ei avalikustata. Detailplaneeringud on kättesaadavad 

vallavalitsuse arhiivis.  

Tori vallal on kavas võtta lähiajal kasutusele ArcGIS põhjal infosüsteem kehtivate ja menetluses 

olevate detailplaneeringute avalikustamiseks.  

Tabel 125. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tori vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

272 272 0 0 272 0 

 

Tabel 126. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tori vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

130 63 12 67 95 63 32 82 

 

3.68.  Tõrva vald (seisuga 19.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Tõrva vallaks senised Tõrva linn ja Helme, Hummuli, 

Põdrala vald ning Soontaga küla Puka vallas.  

Detailplaneeringud, mida on võimalik elektroonsel kujul avalikustada, on üleval valla kodulehel 

aadressil https://torva.kovtp.ee/et/detailplaneeringud. Detailplaneeringutega, mida kodulehel 

avalikustatud ei ole, on võimalik tutvuda paberkandjal, kuid kõik ei ole veel koondatud Tõrva 

Vallavalitsusse. Osad planeeringud asuvad endistes vallamajades. 

https://torva.kovtp.ee/et/detailplaneeringud


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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Tabel 127. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Tõrva vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

52 52 0 0 16 0 

 

Tabel 128. Detailplaneeringute säilitamise formaat Tõrva vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

36 0 16 0 36 0 7 9 

 

3.69.  Türi vald (seisuga 03.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Türi vallaks senised Türi vald, Käru vald (Raplamaa) ja 

Väätsa vald (Järvamaa).  

Türi vallas kehtivad detailplaneeringud on praegu avalikkusele kättesaadavad Türi valla veebilehelt 

https://www.tyri.ee/kehtestatud. Kõik kehtivad planeeringud on kättesaadavad ka paberkandjal 

vallavalitsuses.  

Türi vald plaanib kasutusele võtta ArcGIS-ile tugineva infosüsteemi 2019. aasta I pooles.   

Tabel 129. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Türi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

88 88 0 0 88 0 

 

 

 

 

Tabel 130. Detailplaneeringute säilitamise formaat Türi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 39 49 0 0 39 4 45 

 

https://www.tyri.ee/kehtestatud


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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3.70.  Valga vald (seisuga 16.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus moodustati Valga vald Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, 

Karula valla ja Taheva valla ühinemise teel. Ühinenud omavalitsuste kehtivaid detailplaneeringud ei 

ole veel jõutud koondada ühte infosüsteemi.  

Valga vallas menetletud detailplaneeringud on avalikustatud Valga valla kodulehel 

http://www.valga.ee/238. Valga linnas menetletud detailplaneeringud on avalikustatud 

infosüsteemis Valga linna atlas 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=plan&nmapwidth=1, mis sisaldab infot Valga 

linnas menetletud planeeringute kohta ja kehtestatud planeeringute faile .pdf-formaadis.  

Valga vald on võtnud võtta kasutusele ArcGISil põhinev infosüsteem. Uues infosüsteemis 

avalikustatakse kõik Valga valla haldusterritooriumil kehtivad detailplaneeringud. 

Tabel 131. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Valga vallas 

Kehtestatud 

detailplaneeringute 
arv 

Paberkandjal 

arhiivis 

Paberkandjal 

köite juures 
andmekandjal 

Infosüsteemis 

(nt EVALD) 

Failihaldus-

programm 

RPIS 

137 129 23 123 114 0 

 

Tabel 132. Detailplaneeringute säilitamise formaat Valga vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

23 45 14 55 23 45 14 55 

 

3.71.  Viimsi vald (seisuga 23.01.2019) 

Viimsi vallas on kasutusel infosüsteem EVALD detailplaneeringute avalikustamiseks, kuid selles ei 

ole avaldatud enne selle kasutusele võtmist kehtestatud planeeringud. Lisaks on infosüsteemis 

planeeringuid dubleerivalt, kõigi osas ei ole avaldatud planeeringu materjale, täielikult või osaliselt 

kehtetuks tunnistatud planeeringuid ei ole infosüsteemist välja võetud. Viimsi vallas on kehtivad 

detailplaneeringud kättesaadavad valla arhiivis või elektroonselt valla arvutisüsteemis.  

Vald ise hindab, et kehtivaid detailplaneeringuid on tegelikkuses ligikaudu 700. 

Tabel 141. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Viimsi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

673 673 193 799 0 0 

 

Tabel 142. Detailplaneeringute säilitamise formaat Viimsi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=plan&nmapwidth=1


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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masinloetav 
dokument 

masinloetav 
dokument 

406 63 149 55 409 60 66 138 

 

3.72.  Viljandi linn (seisuga 13.12.2018) 

Viljandi linnas on kasutusel infosüsteem EVALD, kus on leitavad kõikide menetluses olevate ja 

kehtivate planeeringute dokumendid, sh masinloetavas formaadis nende olemasolul. Planeeringud, 

mille materjalid ei ole elektroonses formaadis EVALD keskkonnas, on kättesaadavad linnavalitsuses 

paberkandjal.   

Tabel 133. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Viljandi linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

368 368 0 368 368 0 

 

Tabel 134. Detailplaneeringute säilitamise formaat Viljandi linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

207 41 75 45 212 42 110 4 

 

3.73.  Viljandi vald (seisuga 04.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Viljandi vallaga Kolga-Jaani ja Tarvastu vallad.  

Reeglina on Viljandi valla planeeringud paberkandjal, kehtivate planeeringute alad on 

kättesaadavad valla geoportaalis. Ühtne reeglistik planeeringu elektroonseks esitamiseks puudub.  

Planeeringualade, planeeringute menetlusinfo ja info detailplaneeringu koostaja kohta on pidevalt 

kättesaadav valla geoportaalis aadressil http://viljandivald.maps.arcgis.com/home/index.html. 

Alates 2014. aastast on nii kehtestatud kui ka alles menetluses olevad detailplaneeringud osaliselt 

alla laetavad valla veebilehelt https://www.viljandivald.ee/ehitus-planeerimine-detailplaneeringud.   

Tabel 135. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Viljandi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

180 173 0 99 99 0 

 

Tabel 136. Detailplaneeringute säilitamise formaat Viljandi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 

Masin-
loetav 

http://viljandivald.maps.arcgis.com/home/index.html
https://www.viljandivald.ee/ehitus-planeerimine-detailplaneeringud


Tõrge! Rakendage vahekaardi Avaleht kaudu käsk Title tekstile, mida soovite siin 

kuvada. 
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masinloetav 
dokument 

masinloetav 
dokument 

77 4 95 4 13 3 77 87 

 

3.74.  Vinni vald (seisuga 19.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Vinni vallaks Vinni, Laekvere ja Rägavere vallad.  

Kõik planeeringud on vallas säilitatud vaid paberkandjal ja planeeringute haldamiseks eraldi 

infosüsteemi kasutusel ei ole. Vald ei küsi detailplaneeringuid digitaalselt, taolist tava ei ole 

juurutatud.  

Tabel 137. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Vinni vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

42 42 0 0 0 0 

 

Tabel 138. Detailplaneeringute säilitamise formaat Vinni vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

42 0 0 0 42 0 0 0 

 

3.75.  Viru-Nigula vald (seisuga 18.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Viru-Nigula vallaks Viru-Nigula vald, Aseri vald ja Kunda 

linn.  

Uuringu teostamise ajal on käimas uue ühinenud valla arhiivi korrastamine, st ühinenud valdade 

arhiividokumendid on ülevaatamisel ja korrastamisel, koondamisel on kehtivate detailplaneeringute 

informatsioon. Uuringu teostamise ajal olid kättesaadavad andmed endiste Viru-Nigula ja Aseri 

valdade kehtivate detailplaneeringute kohta, informatsioon Kunda kohta vallal käesoleval ajal 

puudus.    

Viru-Nigula vald on uuringu läbiviimise ajal võtmas kasutusele inforegistrit EVALD, kuhu lisatakse 

informatsioon menetluses olevate ja kehtivate detailplaneeringute kohta valdavalt PDF formaadis.  

Tabel 139. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Viru-Nigula vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

57 36 16 57 51 0 
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Tabel 140. Detailplaneeringute säilitamise formaat Viru-Nigula vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

5 25 9 18 9 25 5 18 

 

3.76.  Vormsi vald (seisuga 18.12.2018) 

Vormsi vallas säilitatakse kehtivaid detailplaneeringuid paberkandjal ja elektroonsel kujul valla 

dokumendihaldussüsteemis, kus need on ka avalikkusele kättesaadavad.  

Tabel 141. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Vormsi vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

12 12 0 0 11 0 

 

Tabel 142. Detailplaneeringute säilitamise formaat Vormsi vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

1 0 7 4 1 1 5 5 

 

3.77.  Võru linn (seisuga 05.12.2018) 

Võru linna detailplaneeringud on avalikkusele kättesaadavad Võru linna kodulehelt, kus on 

avaldatud alates 2004. aastast kehtestatud detailplaneeringute failid. Enne 2004. aastat 

kehtestatud planeeringud on üksnes paberkandjal linnavalitsuses. Kodulehel on olemas kaart, mis 

kajastab kõikide planeeringute ruumilist paiknemist. 

Tabel 143. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Võru linnas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

200 200 12 0 104 0 

 

Tabel 144. Detailplaneeringute säilitamise formaat Võru linnas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber- Elektroonse 
Elektroonne 

pilt, mille 
Masin- Paber- Elektroonse 

Elektroonne 
pilt, mille 

Masin-
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kandjal pildina lauseks on 
masinloetav 
dokument 

loetav kandjal pildina lauseks on 
masinloetav 
dokument 

loetav 

84 0 55 61 84 0 0 116 

 

3.78.  Võru vald (seisuga 17.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus ühinesid Võru vallaks Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja 

Vastseliina vald.  

Käesoleval ajal on detailplaneeringute info, kuid mitte kõik kehtestatud planeeringud 

kättesaadavad uue moodustunud Võru valla kodulehel endise Võru valla osas ning endiste Lasva ja 

Vastseliina valdade kohtulehtedel vastavalt Lasva ja Vastseliina kohta. Orava ja Sõmerpalu valla 

kohta dokumendid (3 detailplaneeringut) Võru vallas puuduvad.  

Võru vald võtab 2019 I pooles kasutusele infosüsteemi EVALD, kuhu lisatakse kehtivad 

detailplaneeringud ja avalikustatakse ka uued algatatavad detailplaneeringud.  

Masintöödeldavaid formaate palub vald planeeringudokumentidele lisada alates jaanuarist 2017, 

mil seati sisse vajadus esitada andmeid ka Maa-ametile.  

Tabel 145. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Võru vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

61 58 0 0 58 0 

 

Tabel 146. Detailplaneeringute säilitamise formaat Võru vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

17 7 33 4 15 8 35 3 

 

3.79.  Väike-Maarja vald (seisuga 13.12.2018) 

2017. aasta haldusreformi käigus liitunud Väike-Maarja vald ja Rakke vald.  

Väike-Maarja vallas avalikustatakse info kehtivate detailplaneeringute kohta valla veebilehel 

http://v-maarja.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud. Kehtivaid detailplaneeringuid säilitatakse 

vallas paberkandjal ning elektroonseid dokumente valla arvutisüsteemis.   

Tabel 147. Detailplaneeringute arv ja säilitamise koht Väike-Maarja vallas 

Kehtestatud 
detailplaneeringute 

arv 

Paberkandjal 
arhiivis 

Paberkandjal 
köite juures 

andmekandjal 

Infosüsteemis 
(nt EVALD) 

Failihaldus-
programm 

RPIS 

24 24 0 0 24 0 

http://v-maarja.kovtp.ee/kehtestatud-detailplaneeringud
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Tabel 148. Detailplaneeringute säilitamise formaat Väike-Maarja vallas 

SELETUSKIRI JOONISED 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

Paber-
kandjal 

Elektroonse 
pildina 

Elektroonne 
pilt, mille 

lauseks on 
masinloetav 
dokument 

Masin-
loetav 

0 4 6 14 0 1 9 14 
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Tõrge! Ei leia viiteallikat. 

Koondandmebaas 


