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Mõisted ja lühendid
Mõiste/lühend

Kirjeldus

API
DHS
DP
EHR
EP

Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud
planeeringutes sisalduvat infot, mida ei tohi avalikult kõigile kättesaadavaks teha.
Application Programming Interface, ehk rakendusliides, programmiliides, rakendustarkvara
liides on arvutiprogrammides alamprogrammi määratluste, protokollide ja tööriistade
komplekt rakendustarkvara ehitamiseks. Üldiselt on tegemist eri tarkvarakomponentide
vahelise selgelt määratletud sidevahendite kogumiga. API-d võimaldavad erinevatel
infosüsteemidel omavahel infot jagada (käesoleva analüüsi mõistes).
Dokumendihaldussüsteem
Detailplaneering
Ehitisregister
Eriplaneering

ETL

Extract, transform, load viitab sellisele programmeeritud lahendusele, mis muudab vajadusel
sellesse programmi laetud faili vormingut, formaati ja võimaldab vastavalt ettemääratud
struktuurile andmed andmebaasi salvestada vastavatele väljadele.

GUI
KOV
KOV EP

Graphical user interface. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringute
veebiliidest.
Kohalik omavalitsus
Kohaliku omavalitusse eriplaneering

Migreerimine
MP

olemasolevatest infosüsteemidest, failidest, dokumentidest andmete üle viimine uude
süsteemi. Planeeringute andmekogu seiskohast on tegemist kõikide kehtivate planeeringute
(digitaalsel kujul, paberkandjatel) andmekokku kandmisega.
Maakonnaplaneering

AK

OCR

QA
REP

Optical character recognition – meetod inimloetavalt dokumendilt tekst masinloetavasse
vormi viimiseks
Quality assurance – käesoleva dokumendi mõistes on tegemist tarkvara testija ametikohaga,
kes tagab selle, et loodud rakendus töötaks tõrgeteta ja vastavalt tehnilises spetsifikatsioonis
esitatud nõuetele
Riigi eriplaneering

Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad registri andmete käideldavuse,
Vastutav töötleja ja tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste
volitatud töötleja
turvameetmetega.
ÜP
Üldplaneering
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1. Töö eesmärk
Käesoleva planeeringute andmekogu analüüsi eesmärgiks on kaardistada loodava andmekogu nõuded,
lähtudes hetkeolukorra kaardistuse (AS IS) analüüsist. Andmekogu eesmärgiks on koondada kõigi
kehtivate planeeringute ruumiandmed, et võimaldada tulevikus kõik vajaminevad planeeringud ühest
kohast kätte saada. Kui planeeringud kaotavad kehtivuse, jäävad need andmekokku alles kehtetute
planeeringutena.
Momendil puuduvad ühtsed nõuded planeeringute koostamiseks sh erinevate kihtide nimetamiseks,
mistõttu on andmete leidmine ning ka olemasolevatesse infosüsteemides ülesse laadimine raskendatud.
Paralleelselt käesoleva projektiga valmistab Rahandusministeerium ette „Planeeringu vormistamisele ja
ülesehitusele esitatavad nõuded“ eelnõud, kus planeeringu kehtestamise järgselt olenemata planeeringu
liigist tuleb planeeringulahenduse kehtestatud kihid vormistada vastavalt eelnõu lisades toodud nõuete
ja tärkandmete tabelile.
Viimane saab olema aluseks ka planeeringute andmekogusse üleslaetavate planeeringute kontrollide
teostamisel. Täpsem ülevaade kontrollidest on toodud peatükis 3.3. Planeeringu koostamise ühtsete
nõuete kehtestamine tagab olukorra, kus planeeringud on struktuurilt sarnase ülesehitusega, andmed on
esitatud ja kihid nimetatud ühtsel viisil lihtsustades nii andmete ülesleidmist kui ka planeeringute
andmekogusse ülesse laadimist. Hetkeolukorra kirjelduse põhjal on osutunud oluliseks lahendada
järgmised teemad.

1.1.

Kehtestatud planeeringute andmete laekumine ühtsesse süsteemi

1. Ühtne süsteem on terviklik ja töötav ainult juhul kui süsteemi jõuavad kõikide kehtestatud
planeeringute andmed. Vastasel juhul ei ole süsteem täielik ning ei taga piisavat kindlust andmete
kasutamisel;
2. Oluline on see kõikide erinevate planeeringute liikide puhul. Samas ei tohi tekkida võimalikke uusi
kohustusi ja lisategevusi, mis tekitavad vastumeelset lisatööd planeeringu esitajale – muudatustest ja
süsteemist saadav kasu peab olema arusaadav, arusaamatuid ja vastumeelseid tegevusi ei soovi keegi
teha. St kehtestatud planeeringute andmed tuleb edastada ühte „kohta“ – ei ole mõistlik, et praeguste
kohustuste kõrvale (täna on kohustus planeeringuandmed kehtestamise järgselt esitada
maakatastripidajale) tekib veel lisakohustus andmete edastamisel. Lisakohustuse vältimiseks
planeeringute edastamisel erinevatesse keskkondadesse on soovitav kasutada liidestamist
infosüsteemidega, mis planeeringute andmeid vajavad;
3. Kui planeeringute menetlemiseks/avalikustamiseks kasutatakse juba mingeid rakendusi, siis uus
süsteem peaks toetama liidestusi nende süsteemidega;
4. Uus süsteem peab toetama mugavaid ja kiireid liidestusi teiste infosüsteemidega. Täpsem info
liidestuste kohta peatükkides „5. Planeeringu andmete sisestamine“ ja „6.2 API-ga andmete eksport“;
5. Süsteemi on võimalik lisada uusi planeeringu liike (näiteks kui, üleriigiline planeering määrab
ruumikuju, mida oleks oluline andmekogus kajastada; või lisandub täiesti uus planeeringu liik), kuid
see võib vajada süsteemi arendustöid.
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1.2.

Planeeringute andmete kvaliteet

Kvaliteetsed andmed on kogu projekti edu aluseks ja selleks on vajalikud järgmised tegevused:
1. Andmete ühtne ülesehitus – nõuded jooniste kihtidele, väljadele, väärtustele jne; sellised reeglid
määratakse eraldi kohustuslikele andmetele (määruse alusel) ja mittekohustuslikele andmetele,
millele määratakse soovituslikud reeglid- see tähendab, et kui planeeringu juures käsitletakse vastavat
teemat/andmeid, siis tuleb neid reegleid järgida. Planeeringukihtide lõplik standardiseerimine ei ole
võimalik tulenevalt planeeringute koostamisel kerkivate lahendamist vajavate probleemide ja
tingimuste variatiivsusest (nt detailplaneeringus määratakse ruumiliselt ala, kus tuleb säilitada kõik
vahtrad);
2. Ühtsesse andmekokku esitatakse ning andmekogust on kättesaadavad kõik planeeringuga
kehtestatavad andmed ja kehtestatavad planeeringute kihid;
3. Planeeringute kontrollid. Täpsem info peatükis "3.3. Andmete kontrollid";
4. Andmete parandamised kontrollitulemuste põhjal, mida teostab planeeringu andmekokku laadija;
5. Reeglistik andmete esitamiseks tuleb planeeringute esitajatele (koostajatele) kohustuslikuks
kasutamiseks ette anda. Esialgsete plaanide kohaselt kehtib ühtne reeglistik ainult kehtestatud
planeeringute andmete digitaalsel kujul edastamisel ja esitlemisel. Ent ei saa välistada, et tulevikus
võidakse kokku leppida ka täiendavaid nõudeid planeeringute koostamisele näiteks sisu osas;
6. Menetluse protsessis ei ole kohustust kasutada samu andmete esitamise reegleid, mida kasutatakse
planeeringu andmekokku laadimise puhul – ehkki see võib tunduda optimaalsena, siis kohustusi ei
ole. Antud projekti raames on kohustused määratud tulevikus kehtima hakkavate planeeringute
kohta;
7. AK1 andmed märgitakse planeeringu dokumentides ja kihtides ära ning infosüsteem kuvab AK
andmeid ainult neile osapooltele, kellel on nendele andmetele juurdepääsuõigused.

1.3.

Planeeringutes olev AK info

Planeeringute juures peab olema võimalik määrata AK infot. AK-ks on võimalik määrata järgmised
andmed:
1. Planeeringute failid (nt erinevad planeeringu lisad);
2. Planeeringute kihid (v.a. kehtestav kiht, mis on alati avalik);
3. Planeeringu failidest eemaldatud andmed.
AK info määramisel on siin mõeldud seda, et kui planeering sisaldab AK faile või failides on AK sisu, siis
sellekohane info kuvatakse andmekogus planeeringu juures ja AK infot on võimalik näha ainult neil
isikutel, kellel on vastavale AK infole juurdepääsuõigused, mis määratakse AK infoga koos.

1

Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringutes sisalduvat
infot, mida ei tohi avalikult kõigile kättesaadavaks teha.
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1.4.

Kehtestatud planeeringute reaalsele hetkeseisule vastava info hea
kättesaadavus ja visualiseerimine

Kehtestatud planeeringute kättesaadavuse tagamiseks on oluline jälgida järgmisi punkte:
1. Hea ja paindlik planeeringute otsingute võimalus – nii defineeritud väljadega otsing, vabateksti otsing,
otsing kaardivaate põhjal. Täpsem info planeeringute otsimise kohta on peatükis "8. Andmekogu
päringud ja aruannete koostamine";
2. Kogu planeeringu info on kättesaadav ja visualiseeritud ühest kohast. See võib tähendada ka linke
teistesse keskkondadesse, kuid peab säilima arusaadavus ning andmete kerge ja kiire kättesaadavus
nii API-de, otsimise, kui ekspordiga. Soovitav on kogu planeeringute info andmekogusse laadimine,
sest on oht et lingid teistesse süsteemidesse ei toimi enam, kui lingitud süsteem vahetatakse välja,
tehakse muudatusi vms. Soovitav on kasutada teisesse süsteemidesse viitamise puhul liidestusi;
3. Ühe asukoha/piirkonna jaoks on võimalik leida ning vaadata kõiki kehtivaid eri tasandi planeeringuid
(DP2, ÜP3, MP4 jne);
4. Info peab olema reaalselt kehtiv - hetkeseis kõigist kehtivatest planeeringutest, arvestades ka osaliselt
kehtivate või kehtetute planeeringutega, juhul kui ÜP-d muutev DP on andmekogus, aga muudetud
ÜP-d ei ole jne. Oluline on hoida infot ka kehtetute planeeringute kohta – nii osaliselt kehtestatud,
osaliselt kehtetu, kui ka täismahus kehtetuks tunnistatud planeering. Arvestada tuleb ka olukorraga,
kus kehtetu planeering võib saada uuesti kehtiva staatuse (nt kohtuotsuse tulemusena) – tegemist on
harva kasutusjuhuga, kuid siiski vajaliku funktsionaalsusega. Iga „mingil hetkel kehtestatud
planeeringu“ jaoks tuleb kogu edasine ajalugu ka alles hoida – st kui planeering on kehtestatud ja
süsteemi jõudnud, siis kõik selle planeeringuga seotud edasised tegevused peavad olema nähtavad
(kehtetuks tunnistamine jne).
Lisaks kehtetusele ja kehtivusele võib planeering olla ka peatatud olekus (näiteks eriplaneeringu
raames), mis tähendab et planeering kehtib, kuid varem kehtinud planeeringu kehtivus on
eriplaneeringuga kattuval alal peatunud ja seal kehtib eriplaneeringu lahendus. Peatatud staatusega
tuleb kindlasti arvestada ka liidestamiste puhul teistele infosüsteemidele info pakkumises. REP 5peaks
olema kuvatud kõige pealmise kihina, kui planeeringud vastaval alal on kaardirakendusest valitud,
juhul kui kasutaja ei vali kaardirakendusest näiteks ainult DP, MP kihte- sellisel juhul EP-i küll ei kuvata,
kuid vastavate planeeringute peatatud staatus peab olema nähtav;
5. Kaardivaade (planeeringute kaardil kuvamine);
6. Muu vajalik (kaardi)info – aluskaart, halduspiirid, katastriüksused, aadressandmed, kitsendused jne,
st lisaks planeeringute endi andmetele on vaja ka hulk lisainfot (täpsem info peatükis „3. Andmed“),
et planeeringu info (ja kaardivaade) omaks reaalset väärtust ja oleks kasutajasõbralik;
7. Erinevatel kasutajagruppidel on erinevad huvid (täpsem info peatükis „11.4. Kasutatavuse (kvaliteedi)
mõõtmise raamistik“), soov planeeringute infot erineval kujul kätte saada (täpsem info peatükis „6.

2

DP – Detailplaneering
ÜP – Üldplaneering
4
MP – Maakonnaplaneering
5
REP – Riigi eriplaneering
3
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Andmete eksport planeeringute andmekogust“). Näiteks planeerija soovib töödeldaval kujul kätte
saada vektorandmeid suure hulga kihtide jaoks, eraisik soovib näha lihtsamat vaadet- otse muude
„tavapäraste kaardikihtide“ peal, samuti soovib osa kasutajagruppe vastavalt AS IS tulemustele
planeeringuid jätkuvalt pdf kujul;
8. Töödeldaval kujul andmete kättesaadavus – see tähendab eelkõige vektorkujul planeeringute
andmete kerget kättesaadavust (taaskasutataval kujul);
9. Andmekogul peab olema liidestuse võimekus, et pakkuda andmeid API6 kujul teistele
infosüsteemidele ja samuti API-ga andmete importimiseks teistest planeeringute infosüsteemidest
andmekogus esitamiseks.

2. Rollid
Täpsed rollide õigused, rollide nimed ja loogika selgub detailanalüüsi käigus, kuid järgnevalt on kirjeldatud
põhimõtted, millest tuleks rollide tegemisel lähtuda. Andmekogu jaoks vajalikud rollid on järgnevad
(rollide täpne kogus, nimetused ja õigused selguvad detailanalüüsi käigus):
1. Peakasutaja. RM haldusala roll, millel on kõikide KOV-de õigused, kuid ei ole õigust ÜP ega DP
üleslaadimiseks. Vajalik eelkõige isikule, kes aitab erinevaid osapooli andmekoguga seotud küsimuste
lahendamisel. Peakasutaja roll jaguneb omakorda alamrollideks vastavalt haldusalale- MP
peakasutaja, mereala planeeringute peakasutaja, REP peakasutaja;
2. KOV rollid. Igal KOV-l on oma peakasutaja roll, millega on võimalik teisi konkreetse KOV-i rolle määrata
asutusesiseselt. KOV rollidest olulisemateks tegevusteks on planeeringute üleslaadimine,
planeeringute muutmine andmekogus;
3. KOV planeeringu koostaja roll;
4. Vastutava töötleja 7roll (vastutav töötleja määrab kindlaks andmete töötlemise eesmärgid ja
vahendid). RM haldusala roll;
5. Volitatud töötleja (volitatud töötleja töötleb isikuandmeid ainult vastutava töötleja nimel). Roll, mis
võimaldab planeeringute andmeid töödelda.
Üks kasutaja võib olla mitme erineva rolliga ja mitmes erinevas KOV-is korraga. Detailanalüüsis on
soovitatav õigused jagada rollide vahel selliselt, et ühel isikul oleks võimalikult vähe rolle- vastasel juhul
võib tekkida olukord, kus erinevatel põhjustel ainult kõikide rollidega kasutajad hakkavadki süsteemi
tulema (et ei peaks tulevikus õigusi lisama vms).

6

Application Programming Interface, ehk rakendusliides, programmiliides, rakendustarkvara liides on
arvutiprogrammides alamprogrammi määratluste, protokollide ja tööriistade komplekt rakendustarkvara
ehitamiseks. Üldiselt on tegemist eri tarkvarakomponentide vahelise selgelt määratletud sidevahendite kogumiga.
API-d võimaldavad erinevatel infosüsteemidel omavahel infot jagada (käesoleva analüüsi mõistes).
7
Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötlejad tagavad registri andmete käideldavuse, tervikluse ja
konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.
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Järgnev tabel iseloomustab esialgset rollide õiguste jaotust, soovitatav on alamrollid eraldada ülemrollidest ja täpsustada õiguseid detailanalüüsi
käigus.
Ülemroll

Alamroll

Planeeringute Planeeringute Planeeringute
üleslaadimise muutmise
info
õigus
õigus
nägemine
(v.a. AK info)

Planeeringute
AK
info
nägemise
õigus

Planeeringute
suuremahuline
allalaadimise
õigus

Planeeringute
üleslaadimise
metainfo
nägemise
õigus

Peakasutaja

-

-

X

X

X

X

X

Peakasutaja

MP
peakasutaja

X

X

X

X

X

X

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

Mereala plan.
peakasutaja

X

X

X

X

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

REP
peakasutaja

X

X

X

X

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

Planeeringute
konsultant

X

-

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

(ainult enda
haldusalas)

(ainult enda
haldusalas)

-

X

Peakasutaja

Peakasutaja

Peakasutaja

KOV peakasutaja

KOV planeeringu koostaja

-

(ainult enda
haldusalas)
X

X

(ainult enda
haldusalas)
X

X

(ainult enda
haldusalas)

X

X

X

-

Vastutav töötleja

-

X

X

-

X

X

Volitatud töötleja

-

X

X

-

X

X

Avalik roll

-

-

X

-

-

X

-
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3. Andmed
Andmekogu puhul on kõige olulisem, et oleks olemas kõige viimasem info planeeringute ja nende
kehtivuse kohta. See tähendab seda, et kui alama taseme planeeringus on täiendusi ülema taseme
planeeringu kohta, oleksid mõlemad planeeringud andmekogus uuendatud. Lisaks sellele on ka oluline, et
kõik planeeringuga seotud info oleks kättesaadav ja alla-laetav. Järgnevalt on kirjeldatud, millistele
tingimustele peaks andmekogu vastama, et vastavate tulemusteni jõuda.

3.1.

Info ulatus

Andmekogus peab olema võimalik kõikide planeeringu tüüpide puhul kõikide nende juurde kuuluvate
andmete ja failide salvestamine, et ei tekiks vajadust kasutada andmekoguväliseid süsteeme mingite
planeeringu andmete hoiustamiseks – näiteks planeerimisseaduse kohased planeeringu lisad (§ 3 lg 4).
Samas peab olema võimalik linkida andmekogus olev planeering välises süsteemis olevate andmete ja
dokumentidega.

3.2.

Andmete koosseis, andmeväljad ja formaadid

Iga planeeringu liigi (DP, ÜP, KOV EP, MP, REP, ÜRP) juures on vajalikud vähemalt järgmised andmete
kategooriad, mis täpsustatakse detailanalüüsi faasis:
1.
2.
3.
4.

Joonise kihid ja esitluskujud;
Seletuskiri – kohustuslik kõikide planeeringute puhul;
Planeeringu otsused;
Planeeringu lisad (näiteks):
a. Planeeringuga seotud kirjavahetus, sh:
b. Avalikustamise teated;
c. Kooskõlastuse tõendid, sh:
d. Kooskõlastuse kirjavahetus;
e. Kinnituste tõendid;
f. Koosolekute protokollid;
g. Vajalikud multimeedia failid (pildid, videod) või illustratsioonid planeeringust
ettekujutuse saamiseks.

Detailanalüüsis täpsustatakse täpne andmete nimekiri ja see, millised on kohustuslikud andmed, millised
täiendavad andmed iga planeeringu tasandi juures. Oluline on see, et kõik andmed ja failid, mis
planeeringus on ja vajavad säilitamist, oleksid andmekogusse esitatud ja salvestatud.
Planeeringute andmekogu seisukohast on oluline, et kõik eelnevalt välja toodud andmed oleksid
kategooriate alla paigutatud vastavalt andmete olemusele ning grupeeritud konkreetse planeeringu allasiin on mõeldud seda, et kui toimub andmekokku andmete laadimine, oleksid näiteks joonise kihid joonise

kihtide kategooriasse üles laetud, koosolekute protokollid vastava kategooria all ning kõik üles laetud
konkreetse planeeringu andmed oleksid grupeeritud ühe planeeringu alla. Grupeerimisel tuleb arvestada
ka kindlasti erinevaid planeeringute tüüpe, näiteks DP ja ÜP erisusi.
Joonise kihtide puhul on oluline, et joonistel kasutatavad koordinaadid oleksid täpselt vastavalt
planeeringu ja katastri piiride järgi määratud, et ei tekiks vastuolusid tegeliku olukorra ja joonisel
kujutatud olukorra vahel..
Jooniste ja kaardivaadete koostamise puhul (joonistest kaardivaatele) on oluline jälgida, et esitatud kihid
oleksid kooskõlas raamistikega (täpsemalt peatükis 9. Raamistikega arvestamine), et kihtide definitsioonid
oleksid selgelt arusaadavad ja kasutatavad.
Täpsed andmeväljad, andmeväljade sisu, kohustuslikkus, olemus ja vormistusnõuded DP, ÜP, mereala
planeeringu ning MP kohta on esitatud eraldi dokumendis „Lisa 3. Planeeringud_andmed_koond“
(kindlasti tuleb arvestada sellega, et Lisa 3-s esitatud andmed ei ole lõplikud sest määrus on alles
väljatöötamisel). Tegemist on indikatiivse nimekirjaga eri tasandi planeeringutes olevatest andmetest.
Andmeobjektide täpne hulk, formaadid ja andmekoosseisud tuleb täpsustada detailanalüüsi faasis.
Mereala planeeringute juures tuleb kindlasti arvestada lisaga: „Lisa 10. Draft Guidelines on transboundary
MSP output data structure“.

3.3.

Andmete kontrollid

Andmete automaatkontroll tagab nii vormilise kontrolli (kõikide kohustuslike osade, dokumentide
olemasolu), kui ka sisulise kontrolli (vt 2.3.1 Metaandmete kontrollid ja 2.3.2. Kaardikihtide jaoks vajalikud
kontrollid).
Nii automaatsete kui ka käsitsi tehtavate kontrollide puhul on oluline, et lõpuks andmekokku jõudev
planeering omaks õiguslikku alust, mis tähendab, et kõik andmekokku laetavad planeeringud peaks
kontrollid läbima.
Andmete kontrollimise puhul enne uue planeeringu andmekokku salvestamist on sõltumata kontrolli
tegemise viisist oluline, et info kontrolli tulemustest jõuaks kohalikku omavalitsusse (edaspidi KOV) ja/või
planeeringu andmekokku andmete esitajani. Planeeringu koostamise korraldaja vastutab planeeringutes
esitatud andmete eest ning omab ka õigust andmete korrigeerimiseks vastavalt planeerimisseadusele
(https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003). Infot kontrollide tulemuste kohta peab olema võimalik
saada nii e-maili teavituste kui kohese tagasisidena ekraanil kuvatuna. E-mailiga teavitus on mõeldud
eelkõige liidestamise lahendusega planeeringuid andmekokku laadivatele asutustele ja ekraanil kuvatav
kontrollide info on suunatud planeeringuid failidena andmekokku üle GUI 8üleslaadimiste puhul.
Selleks, et protsessi siluda, pakume kontrollide tegemiseks järgmised tegevused:
1. Enne planeeringu andmekokku laadimist on võimalik planeering laadida planeeringu kontrollimise
moodulisse, mis on kättesaadav planeeringute andmekogu vastava vaate pealt. Kontrollimise moodul
teostab automaatkontrollid ja annab planeeringu üleslaadijale tagasiside andmete kohta, mis kontrolli
8

GUI – graphical user interface. Käesoleva analüüsi kontekstis on mõeldud planeeringute veebiliidest.
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tulemusel kontrolli ei läbinud. Peale kontrolli saab soovi korral planeeringu kinnitada ja andmekokku
laadida. Kontrolli peab saama kasutada ka planeeringu menetluse käigus planeeringulahenduse
kontrolliks (planeeringu kooskõlastamisel või heakskiidu andmisel).
Automaatkontrolle peab olema võimalik andmekogus keskselt lisada, muuta, eemaldada ja määrata
peakasutaja poolt. Igal KOV-l on võimalik automaatkontrolle ka ise määrata- näiteks kohustuslike
väljade täitmise kohta planeeringuid üles laadides või kihtide kohta, kuid KOV saab edasi seadistada
ainult peakasutaja poolt loodud kontrolle.
2. Automaatne kontroll teostatakse andmekogu poolt planeeringut üles laadides. Kontrolle on kahte
tüüpi: keelavad ja hoiatavad. Keelavate kontrollide puhul ei ole võimalik planeeringut üles laadida, kui
planeering kontrolle ei läbi ja hoiatavate vigade puhul kuvatakse planeeringu üleslaadijale kontrolli
tulemused. Juhul kui planeeringus tuvastatakse vastuolud, saab planeeringu üleslaadija teha vajalikud
parandused ning uuesti planeeringu üleslaadimise protsessi korrata. Planeeringus muudatuste
tegemine peale kontrolle ei ole kohustuslik hoiatavate kontrollide puhul sest näiteks mitme
omavalitsuse alal paikneva planeeringu üleslaadimise puhul võib automaatkontroll tuvastada, et
planeering ületab KOV piire, kuid planeeringu üleslaadija saab seda kontrolli tulemust eirata, lisades
lisainfo selle kohta, miks tulemust eirati. Hoiatava kontrolli puhul peab planeeringu juurde jääma
märge andmebaasi kontrolli kohta, mida ei läbitud ning planeeringu üleslaadija peab sellisel juhul
selgituse juurde kirjutama, miks hoolimata kontrolli mitte läbimisest planeering andmekokku laetikõik sellised kontrolle mitte läbinud kontrollid lähevad järelevalve teostaja töölauale planeeringute
andmekogus ning kui järelevalve teostaja kinnitab planeeringu, kaob vastav märge planeeringu
juurest ära. Keelavate kontrollide puhul ei ole võimalik planeeringut kontrolli positiivse tulemusega
läbimata üles laadida.

3.3.1. Metaandmete kontrollid
Metaandmete kontrolli puhul peame silmas andmeid, mis on planeeringust andmebaasi salvestatud teksti
kujul. Metaandmete alla kuuluvad nii tärkandmed, kui ka planeeringutega seotud infoväljad.
Metaandmete hulk võib aja jooksul muutuda ning süsteem peab seda toetama. Metaandmete väljad,
mida kontrollitakse, on järgnevad (konkreetne väljade loetelu ja kontrollide sisu selgub detailanalüüsi
käigus):
1. Kuupäeva formaadid peavad olema kujul: DD.MM.YYYY;
2. Planeeringu kehtivuse alguse aeg ei tohi olla varasem sama liigi samas asukohas asuvast
planeeringust;
3. Planeeringu joonise digitaalsel kihil peavad olema määratud:
a. Planeeringu nimetus;
b. Mõõtkava;
c. Kehtestamise kuupäev;
d. Planeeringu koostamise korraldaja;
e. Planeerija;
f. Planeeringu asukoht (asjakohasel juhul).
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3.3.2. Kaardikihtide jaoks vajalikud kontrollid
Kaardikihtide jaoks vajalike kontrollide all peame siinkohal silmas joonestustarkvara ja GIS tarkvara
joonistelt planeeringute ruumikujude (koos tärkandmetega) kandmist planeeringute andmekogusse, et
kõiki kehtivaid planeeringuid oleks võimalik ühest keskkonnast läbi kaardirakenduse näha. Korrektsete
vektorandmete vajadus on oluline ka 3D kaksiku vajadusi silmas pidades (täpsemalt peatükis 10.1. 3D
kaksik).
Planeeringu jooniste kihtide puhul kontrollitakse järgmisi andmeid:
1. Geomeetria valiidsus – andmekokku laetaval planeeringul ei tohi olla lõikumisi sama tasandi kehtivate
planeeringute alade piirjoontega;
2. Z-koordinaadi valiidsuse kontroll – joonis peab kasutama Amsterdami nulli (EH2000)9. Tehniliselt ei
ole võimalik seda kontrollida, aga soovitav on planeeringu kihtide juures märkida, millist nulli
kasutatakse, et andmed oleksid 3D kaksiku jaoks korrektsed. Z-koordinaadi valiidsuse kontroll toimub
ainult siis, kui Z-koordinaadid on ülesse laetavas planeeringus olemas;
3. Kaardikihtidel peab kasutama L-EST97 koordinaatsüsteemi10;
4. Joonisel kasutatavaid node punkte ei tohi ühel objektil topelt olla;
5. Joonisel esitatud kihtide nimed peavad olema määratud vastavalt „Planeeringu vormistamisele ja
ülesehitusele esitatavad nõuded“ määruses esitatud klassifikaatorite atribuutide nimetustele.
Andmekogu peab võimaldama nende klassifikaatorite haldust. Juhul kui vastav klassifikaator puudub,
tuleb valida „muu“ klassifikaator ja kiht eraldi kirjeldada;
6. CAD ja GIS joonisel oleva planeeringuala polügoonid peavad olema kinnised;
7. Kõik planeeringuga esitatavad kihid peavad asuma planeeringuala polügooni sees, sh. servituutide
alade piirjooned peavad vastavalt servituudile õige planeeringuala polügooni sees asuma;
8. Tehnovõrkude piirangualad ei tohi lõikuda ehitiste alaks planeeritud aladega – hoiatav kontroll, mitte
keelav kontroll;
9. Teede kaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd ei tohi kattuda planeeringualaga – hoiatav kontroll, mitte
keelav kontroll;
10. Teiste piirangualade piirjooned ei tohi lõikuda ehitise alla planeeritud ala piirjoontega – hoiatav
kontroll, mitte keelav kontroll.
Punktid 3 – 7 on kohustuslikud kontrollid, mis tähendab et kontrollide negatiivse tulemuse korral ei ole
võimalik planeeringut andmekokku laadida.
Tänu sellele, et andmekogu mõistes arvestatakse kehtiva planeeringuna kõige viimasena planeeringu
andmekokku laetud planeeringut, siis geomeetria valiidsuse kontrolli puhul on vajalik teiste planeeringu
piiridega lõikumiste puhul kaardirakenduses lõikuv koht esile tuua ning planeeringute koostaja peaks
vajalikud muudatused tegema üles laetavasse planeeringusse, kui tegemist ei ole erandjuhtumiga- näiteks
ühisplaneeringu, teemaplaneeringu või osaplaneeringu esitamisega.

9

täpsem info: https://www.riigiteataja.ee/akt/126072017002
täpsem info: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Eesti-geodeetilinesusteem-p223.html
10
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3.3.3. Andmete kontrollimise probleemid
Automaatsete kontrollide puhul peaks piirduma andmebaasi metaandmete ja planeeringute CAD ja GIS
jooniste kontrollidega sest näiteks andmekokku laetud .pdf faili (isegi kui see fail toetab OCR11-, et tekst
masinloetavasse vormi viia) kontrollimine võib anda palju vääraid ja vale-positiivseid tulemusi ning ei ole
seetõttu kasutatav. Andmekogu puhul on oluline, et oleks ruumikuju, et seda oleks võimalik hiljem teistele
rakendustele API-ga ja planeeringu kasutajatele eksportimisega pakkuda ja .pdf failidest on keeruline
ruumikuju eraldada. Kui .pdf failide puhul on peamine fookus sellel, et need dokumendid oleksid inimeste
jaoks kergelt loetavad, siis masinloetavasse vormi viies ei pruugi erinevad programmid tähtedest õigesti
aru saada ja eesti keele puhul tuleb kindlasti silmas pidada ka täpitähti, mille puhul võivad vale-positiivsed
tulemused tekkida ka näiteks rõhu märkidena. Lisaks sellele on ka .pdf failide puhul erinevaid fonte ja
stiile, mille puhul programmil võib tekkida probleeme näiteks punktide ja komade eristamisega, mis
tekitab lisatööd menetlejale, kui on vaja näiteks planeeringujoonise koordinaate teisendada. Kaardikihtide
jaoks vajalike kontrollide puhul on vajalik kontrollida Z-koordinaadi kasutamist (vastavalt sellele, kas
planeeringu kihil kasutatakse Z-koordinaati), kuid üleminek Kroonlinna nullilt (BK77) Amsterdami nullile
(EH2000) toimus alles 2017. aastal ja seetõttu võib kasutajates segadusi valmistada. Z-koordinaadi
kontroll on ka oluline vanemate planeeringute digitaliseerimisel.

3.4.

Olemasolevate planeeringute migreerimine12

Olemasolevate planeeringute migreerimisel loodavasse andmekokku tuleb arvestada sellega, et kõik
kehtivad planeeringud saaksid andmekokku sellisel kujul, et säiliks planeeringu täielikkus. Planeeringute
arvu ja formaatide kaardistamiseks on tehtud uuring „Eestis kehtivate detailplaneeringute hulga ning
nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamine“, mille peaks migreerimisel aluseks
võtma.
Kohustuslikud andmed planeeringute migreerimisel on (täpne kohustuslike andmete nimekiri selgub
detailanalüüsi käigus, sõltuvalt planeeringu vanusest ja digiteerimise määrast):
1. Planeeringuala piir;
2. Seletuskiri;
3. Joonised.
Kõik olemasolevad planeeringute andmed migreeritakse loodavasse andmekogusse Maa-ameti
geoportaalist, Tallinna planeeringute infosüsteemist ja Tartu planeeringute infosüsteemist. Planeeringute
migreerimist käsitletakse eraldi uute planeeringute andmekokku kandmisest- st et ei kasutata samu
kontrolle ja vajadusel tekitatakse eraldi kontrollid migreeritavate andmete jaoks.

11

Optical character recognition –meetod inimloetavalt dokumendilt tekst masinloetavasse vormi viimiseks
Migreerimine – olemasolevatest infosüsteemidest, failidest, dokumentidest andmete üle viimine uude süsteemi.
Planeeringute andmekogu seiskohast on tegemist kõikide kehtivate planeeringute (digitaalsel kujul,
paberkandjatel) andmekokku kandmisega.
12
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Kindlasti tähele panna, et andmekogu tekitamine digiteeritud ja migreeritud andmetest ei ole hindamisel
arvestatud.

3.4.1. Planeeringute migreerimise võimalikud probleemid
Olemasolevate planeeringute migreerimisel võivad tekkida järgmised probleemid:
1. Formaadid – hetkel on kehtivad planeeringud formaatides, mida ei ole võimalik hiljem töödelda ka
peale andmete migreerimist – näiteks paberilt skaneeritud planeeringud;
2. Juhul kui on vajalik seletuskiri täielikult masinloetavaks muuta, võib vaja minna vastavalt
planeeringute erinevatele formaatidele programmeeritud ETL13 lahendus, mis võimaldaks
automatiseerida planeeringute andmekokku laadimist. ETL-i programmeerimisel kindlasti kasutada
olemasolevaid tarkvarasid, mida edasi arendada, mitte täiesti nullist programmeerida. ETL-i
programmeerimine ei ole majanduslikult mõistlik;

4. Andmemudel
Andmemudeli täpne struktuur selgub detailanalüüsi käigus ja vastavalt andmekogu arendava
süsteemiarhitekti soovitustele vastavalt loodava andmekogu tehnilistele võimalustele ja piirangutele.
Selles peatükis on esitatud soovitused andmemudeli koostamise kohta. Üldine andmemudel, mis ilmestab
tabelite vahelisi seoseid on järgnev:

13

ETL – extract, transform, load viitab sellisele programmeeritud lahendusele, mis muudab vajadusel sellesse
programmi laetud faili vormingut, formaati ja võimaldab vastavalt ettemääratud struktuurile andmed andmebaasi
salvestada vastavatele väljadele.
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On vajalik, et erinevad planeeringute tüübid oleks omavahel seotud 1-n viisil (kus 1 viitab ülemale
planeeringule, mille all võib olla n alamplaneeringut). Näiteks kõikide DP’de juures peab olema info nende
ülema ÜP kohta. Seosed on vajalikud selleks, et kui DP andmemudelisse kandmisega on vajalik muuta ÜP,
säiliks tulevikuks võimalus kõikide selle ÜP alla kuuluvate DP-de kontrollimiseks, et vastuolud tuvastada,
mis ÜP uuendamisega võivad tekkida.
Detailanalüüs peab koostama vähemalt 2 andmemudelit, millest üks iseloomustab planeeringute sisemist
struktuuri ja teine iseloomustab planeeringute-vahelisi seoseid. Kõik planeeringute liigid peavad olema
andmemudelites esitatud.
Andmemudel peab arvestama ka planeeringute versioneerimise nõuetega.
Andmemudeli koostamisel on soovitav aluseks võtta järgnev high-level diagramm, mis ilmestab
andmekogu andmete liikumise protsesse:
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Esitatud diagramm ilmestab andmete liikumist andmekokku ja andmekogust planeeringute tarbijateni.
Nooled tähistavad andmete liikumist ja rõhk on sellel, et tegemist on väga ülevaatliku pildiga sellest,
kuidas planeeringute andmed liiguvad erinevatest infosüsteemidest läbi API-de andmekokku
(„Planeeringute andmekogu andmebaas“-i all ei ole mõeldud ka seda, et ainult üks andmebaas peaks
olema). Kindlasti tähele panna, et nimekiri andmetest ei ole lõplik, vaid peab selguma detailanalüüsi käigu.

5. Planeeringu andmete sisestamine
Kehtestatud planeeringute andmeid on vaja erinevatelt osapooltelt jooksvalt kehtestamise hetkel
nõutud/vajalikul kujul kokku koguda.. Tuleb lähtuda põhimõttest, et kui planeering on andmekogus, on
see kehtiv ja kui ei ole andmekogus, ei ole kehtiv.
Kui uus planeering laetakse andmekokku, peab planeeringu üleslaadija koos planeeringu laadimisega ka
selle ära määrama, kas ja mil määral varasem planeering jääb kehtima ja see, kas ülema astme
planeeringut on vaja muuta. Kasutaja peaks selle käsitsi määrama, kuid tulevikus võiks kaaluda antud
protsessi automatiseerimist, kuid see vajab detailanalüüsi. Varasema planeeringu kehtivuse määramine
kehtib eelkõige teemaplaneeringu puhul- kui andmekokku laetakse sama liigi (näiteks ÜP) planeering,
mille puhul samal ajal samaaegselt ei tohi kehtida sama liigi planeering, siis osaliselt
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automaatkontrollidega, osaliselt käsitsi määratakse varasema planeeringu kehtivus vastaval maa-alal.
Planeeringu üleslaadijale eelmise planeeringu kehtivuse valikut ei kuvata, vaid automaatselt määratakse
kehtivaks viimasena andmekokku laetud planeering uue laetud planeeringu maa-ala ulatuses.
Planeeringu andmete sisestamiseks peab olema võimalik vähemalt kaks võimalust:
1. Otse planeeringute andmekokku planeeringute laadimise võimalus – siin on mõeldud seda, et
planeeringut peab olema võimalik planeeringu andmekogu GUI kaudu üles laadida. Planeeringute
sellisel viisil üleslaadimine eeldab, et planeeringute kihtide info on masinloetav ja kihid peaksid olema
vastavalt määrusele defineeritud;
2. Läbi andmekoguga liidestatud API-de. Liidestatud API-de all on siin mõeldud KOV-de planeeringute
infosüsteeme, millele on liidestus tehtud.
Liidestamiste jaoks vajalike API-de (sh X-tee) hulk ja struktuur vajab detailsemat analüüsi, mis arvestavad
järgnevaga:
1. API vajadused ja võimalikud arenduskulud suuremate KOV-de planeeringute infosüsteemidega (nagu
näiteks Tallinn ja Tartu);
2. Võimalik API vajadus 2/3 KOV-de kohta, kellel puudub infosüsteem planeeringute menetlemise jaoksjuhul kui neile luuakse planeeringute menetluskeskkond;
3. X-tee vajadused liidestamiseks. X-tee kaudu planeeringute andmekokku laadimise puhul on soovitav
kasutada RIA poolt arendatud XTR-i ja andmemuunduri mikroteenuseid.
Planeeringute info edastamisest huvitatud infosüsteemid, mille puhul tuleb ilmselt API-dega liidestamine
teostada:
1. EVALD14;
2. RPIS;
3. ArcGIS.
API-ga liidestamise all peame silmas API lüüsi tekitamist andmekogule, millega teised infosüsteemid
saavad enda süsteemid liidestada.
Andmekogu vajab enda toimimiseks teatud andmeid erinevatest liidestustest. Vajalikud on vähemalt
järgmised andmed, pakutuna järgmiste liidestuste kaudu:
1. Maa-amet:
a. Aluskaart;
b. Katastriüksused;
c. Halduspiirid;
d. Aadressandmed.
2. Keskkonnaregister:
a. Piirangute andmed.
Lisaks on olulised ka järgmised liidestused, kuid need pole andmekogu toimimiseks kohustuslikud:

14

EVALD-i, RPIS-e ja ArcGIS-i kirjeldused on välja toodud „Kehtivate planeeringute andmekogu - ärianalüüs (AS IS)“
dokumendis
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1. KOV-ide DHS-id:
a. Planeeringutega seotud täiendav lisainfo.

Lisaks uutele planeeringutele peab andmekogu toetama ka planeeringute uuendamisi- näiteks juhul kui
ainult teatud osa planeeringust kaotab kehtivuse, peab andmekogu võimaldama uue/uute planeeringute
sisestamist sama ala kohta. Uute planeeringute sisestamise vajadus võib tekkida olukorras, kus alama
astme planeeringu tulemusena vajab ülema astme planeering muutmist, kuna muudetakse varasemalt
kehtestatud tingimusi (näiteks DP-ga ÜP-d). Sellisel juhul laetakse andmekogusse mõlemad planeeringud
ja andmekogul peab olema funktsioon uuesti laetud planeeringud andmekogus olevate planeeringutega
siduda.
Lisaks eelnevale on ka oluline erinevate planeeringu astmete omavaheline sidumine planeeringut üles
laadides. Kui näiteks DP-d üles laadida, märgitakse andmebaasi automaatselt selle DP juurde konkreetsel
alal oleva ÜP andmebaasi ID võõrvõtmena. joonise andmed GIS-ile vajalikeks kaardikihtideks, et neid oleks
võimalik kaardirakenduses kasutada ja selleks tuleks kasutada FME-d. FME serveri hinnapakkumine
eeldatava maksumuse saamiseks on LISA 6 all. Detailanalüüsis on vaja täpselt välja selgitada tärkandmete
ja failides olevate andmete omavahelise sidumise nõuded FME serveri jaoks.
Planeeringute andmekogu peab võimaldama ka mitme KOV-i ühisplaneeringu esitamist, mille puhul
andmekogusse esitatakse planeering, mis ületab KOV-ide piire- sellisel juhul laeb iga KOV laeb ainult enda
ühisplaneeringu osa andmekokku ent kuvada peab olema võimalik ka kogu planeeringut tervikuna.
Planeeringute andmekogu detailanalüüsi käigus on vajalik täpne API-de funktsionaalsuste nimekiri
koostada.

5.1.

Sisestatud planeeringute muudatused

Muutmine saab toimuda näiteks järgnevatel tingimustel:
1. Kohtulahendi tulemusena;
2. ÜP-d muutva DP tulemusena;
3. Eriplaneeringu tulemusena eriplaneeringu aladel kehtivate teiste planeeringute seisundi
muudatused.
Juba andmekokku laetud planeeringute puhul peab olema võimalik planeeringuid ka kontrollida ja kui
ilmnevad probleemid, peaks KOV nende probleemide kõrvaldamise eest vastutama. Andmekogu
kontekstis peaks planeeringute andmekogus muutmine välistatud olema ja see kuulub pigem
menetluskeskkonna juurde- sellepärast on soovitav kasutada lahendust, mille puhul KOV saab laadida uue
planeeringu lihtsalt andmekokku ja laadimisel määratakse viimati laetud planeering kehtivaks
planeeringuks. Muutmise välistamise all on mõeldud seda, et kui muudetakse planeeringu andmeid, faile
või kihte, siis varem esitatud andmed, failid ja kihid jäävad andmekokku alles ning nende peale
salvestatakse uued andmed, samas kui uusi andmeid on võimalik eelnevalt esitatuga võrrelda.
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DP ÜP ja KOV EP puhul on muutjaks alati KOV, teiste planeeringu liikide puhul Rahandusministeerium.
Muutmise kohustuslikeks dokumentideks on planeeringuala kihid, milles on muudatused või mis
muutusid ja selgitav info tekstilisel kujul või koos lisadokumentidega, mis selgitavad muudatust. Ka
planeeringuala kehtetuks tunnistamine on muutmise protseduur, mille puhul tuleb andmekokku
kehtetuks tunnistatud planeeringuala kiht laadida. Eritingimus kehtib juhul kui terve planeeringu ala
muudetakse kehtetuks – sellisel juhul saab andmekogus kihi kehtetuks määrata ilma uut kihti laadimata.
Projekteerimistingimuste väljastamisel, millega täpsustatakse planeeringut, peab EHR15-i liidestuse kaudu
tulema andmekokku märge vastavate tingimuste väljastamise kohta.
Iga planeeringu muutmise puhul kantakse andmekokku lisaks muudatustele ja muudatuse aluseks olevale
otsusele ka järgmised kohustuslikud metaandmed:
1. Muutja asutus;
2. Muutja kodanikunimi;
3. Muutmise aeg.
Andmekogu seisukohast on muudetud planeering see planeering, mis on sama kehtivuse algusajaga, mis
eelnevalt sama liigi planeering konkreetsel alal. Erisuseks on teemaplaneeringud, mille puhul võib kehtida
n teemaplaneeringut samal alal ja osa-üldplaneeringuid, mis võivad kehtida samal ajal ÜP alal.

6. Andmete eksport planeeringu andmekogust
Planeeringute andmekogust peab olema võimalik planeeringuid eksportida nii faili kujul (sh
kokkupakituna, wms, wfs failidena), kui ka API-ga, pakkudes teistele infosüsteemidele võimalust andmeid
pärida.

6.1.

Faili kujul andmete eksportimine

Faili kujul andmete eksportimist on siin mõeldud tinglikult. Faili kuju all on mõeldud kokkupakitud faili,
milles on tekstidokumendid ja planeeringu kihtide failid, mille kasutaja on allalaadimiseks valinud. Juhul
kui kasutaja soovib ainult mingit osa planeeringust alla laadida, peab see olema võimalik, et säästa
andmekogu ressurssi ja suurendada kasutajamugavust.
Faili kujul andmete eksportimine on planeeringute kasutajatele AS IS analüüsi tulemusena vajalik. Eksport
on vajalik nii eraldi failide, kui ka kokkupakituna. Faili kujul andmete ekspordi puhul peab faile olema
võimalik avada vabavaraliste programmidega. Formaadid, mida eksport peaks võimaldama:
1. Dwg;
2. Dgn;
15
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3.
4.
5.
6.

Shp;
Pdf;
Csv;
Tabelarvutusprogrammi
faili
formaat,
mida
on
võimalik
tabelarvutusprogrammidega nagu näiteks OpenOffice ja LibreOffice;
7. Png;
8. Jpg;
9. Tab.

avada

vabavaraliste

Kui kasutaja soovib planeeringu endale faili kujul alla laadida, koostatakse andmebaasis olevatest
andmetest kasutajale tekstidokumendid vastavate alamosadega nagu näiteks koosolekute protokollid,
kooskõlastused, seletuskiri ja andmekokku laetud failid peaksid olema samal kujul ka alla laetavad.

6.2.

API-ga andmete eksport

API-ga andmete eksport peab võimaldama kas ühe API lüüsi kohandamist selliseks, et iga infosüsteem
saab andmekogust talle vajaliku info kätte, või võimalus tekitada mitu API-t vastavalt eri tüüpi
infosüsteemide vajadusele. Ei ole otstarbekas teha API-t, mis iga päringu peale kõik olemasolevad
planeeringu andmed (kõik kihid, dokumendid, kooskõlastused jne) välja annaks.
Esialgsed infosüsteemid, milledel võib olla huvi andmekogus olevaid andmeid kasutada :
1. e-ehituse platvorm - ei ole teada valmimise aega;
2. Maa-ameti geoportaal (vastavalt stsenaariumi valikule, ruumiandmete infrastruktuur:
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/X-GIS-tarkvara-p14.html);
3. Basemaps (täpsemalt peatükis „12.3. Pan Baltic Scope Basemaps“);
a. Antud liidestuse loomine on oluline, seda tuleks võtta kohustusliku nõudena.
4. Tallinna planeeringute IS:
a. "TPR_arhitektuuri_dokument.doc"
arhitektuuri
https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/tlntpr;

dokument

asub

b. Märkus! Hetkel on seoses süsteemi arhitektuuri mõningate muudatustega (eelkõige eesti.ee
AAR andmekogu teenustest loobumisega) dokument ka arendaja poolt uuendamisel, aga
üldjoontes on see dokument täna asjakohane;
c. Andmeid on võimalik registrist pärida avaandmete liidese kaudu. Täpsemat infot liidese kohta
leiab aadressil https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Masinliides. Lisaks on TPR-is peamiste
ruumiandmete väljastamiseks IP piiranguga WMS ja WFS teenused (need on näiteks avatud
riiklikule Maa-ametile).
5. Tartu planeeringute IS (kättesaadav aadressilt: https://www.tartu.ee/et/planeeringud);
6. TEIS - ei ole teada valmimise aega;
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7. 3D kaksik - ei ole teada valmimise aega;
8. Ehitisregister
–
tehniline
dokumentatsioon
https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/ehr;

kättesaadav

siit:

9. EELIS:
a. Täpsed vajadused selguvad detailanalüüsi käigus;
b. EELISel avalikku arhitektuuri dokumenti ei ole;
c. On olemas EELISt kirjeldav ülevaade RIHAs dokumendis "EELIS info kõigile 10.dets.doc", mille
saab kätte järgnevalt aadressilt: https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/eelis;
d. EELISel on tulevikus plaan EELISt parandada, tõstes selle tehnilist võimekust;
e. EEELIS liigub selles suunas, et soovitakse kasutada WMS/WFS–i ja üksikute andmedetailide
vaatamiseks APIsid. Seda nii andmeandjana kui ka andmetarbijana.
10. Veeteede amet:
a. Täpne vajadus selgub detailanalüüsi käigus;
b. Veeteede ametil puudub eraldi väljavõetav arhitektuuridokument ja puudub keskne
infosüsteem (info on laiali erinevates infosüsteemides).
X-tee kaudu planeeringute andmekogust kättesaadavaks tegemiseks on soovitav kasutada RIA poolt
arendatud XTR-i ja andmemuunduri mikroteenuseid.

6.2.1. API kategooriad
Üks võimalus erinevad andmed API-de vahel ära jaotada, on koostada API-de kategooriad näiteks
järgnevalt (kategooriad on mõeldud soovitusena- täpne kategooriate vajadus ja nimekiri peaks selguma
detailanalüüsi käigus):
1. Kitsenduste info, mis planeeringutest tuleb;
2. Planeeringute metaandmed;
3. Kõik planeeringute kihid.
Kategooriatega on võimalik ka optimeerida tulevasi arendusi, kui on vajadus näiteks andmebaasis
muudatusi teha ja lisaks sellele on võimalik erinevate kategooriate API-d eraldi vajalikele asutustele välja
jagada: nt Maa-ametile piirangute ja kaardirakenduse API, e-ehitusele tervikuna kõik andmed peale
planeeringu kihtide ning 3D kaksikule näiteks planeeringute kihtide API.
Maa-ametil on KPO IS (kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem), kuhu kantakse veekogude ja
hüdrograafiliste rajatiste, transpordirajatiste, tehnovõrkude, keskkonnakaitse nähtuste ja
administratiivsete nähtuste kohta teave. See on integreeritud katastri infosüsteemiga ja KPO IS väljundiks
on graafilised väljavõtted koos kitsendusi põhjustavate objektide ja nende piiranguvöönditega. KPO IS-le
on võimalik näiteks ainult planeeringutest tulenevate piirangute API välja pakkuda.
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API-de täpsed kategooriad ja funktsionaalsused tuleb täpsustada detailanalüüsi käigus.

7. Andmekogu päringud ja aruannete koostamine
7.1.

Andmekogu aruannete koostamine

Aruannete tekitamine peab olema piisavalt dünaamiline, et kasutajal oleks võimalus andmekogu GUI-s
kõik vajalikud parameetrid määrata ja enda soovidele vastav aruanne eksportida. Kui aruannete
pärimisega andmekogust tekivad probleemid, on oht et aruandeid hakatakse pärima otse töötava
andmekogu andmebaasidest, või tekib olukord kus andmekogust päritakse kõikvõimalikud andmed, et
neid hiljem tabelarvutuse programmides edasi töödelda. Mõlema stsenaariumi korral on probleemiks nii
see, et kulutatakse tarbetult kasutaja tööaega, kui ka see, et andmekogu ressurssi kulutatakse liigselt.
Käesoleva peatüki kontekstis on mõeldud andmekogust andmete eksporti tabelarvutusprogrammides
edasiseks analüüsimiseks.

7.2.

Andmekogu päringute koostamine

Planeeringute otsing peab toetama vabatekstiväljalt otsimist ja järgmisi fikseeritud otsinguvälju:
1. Planeeringu üldinfo:
a. planeeringu tüüp;
b. omavalitsus;
c. planeeringu nimetus;
d. planeeringu nr;
e. säiliku number;
f. planeeringu seisund;
g. planeeringu alamseisund;
h. seisundi algus;
i. seisundi lõpp.
2. Asukoha järgi:
a. sisesta aadress (tänav, aadressinumber, linnaosa);
b. linnaosa;
c. tänava;
d. aadressinumber;
e. katastriüksuse number;
f. omavalitsus.
Eelnevalt on esitatud ainult DP-ga seotud otsinguväljad. Täpne otsinguväljade nimekiri vastavalt
planeeringu tüübile peab selguma detailanalüüsi käigus.
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Lisaks sellele peaks kasutajal olema võimalus planeeringute otsingute tulemusi näha erinevatel viisidel ja
vaikimisi kuvatakse tulemused vastavalt kasutaja rollile:
1. Tabeli vaade;
2. Nimekirja vaade;
3. Kaardivaade.
Kasutajal peab olema võimalik otsingu tulemusi alla laadida nii csv kui tabelarvutusprogrammi töölehena,
samuti peab kasutaja saama tulemustest valida planeeringud, millede kohta ta soovib alla laadida
planeeringu andmed ja kihid. Sealhulgas peab olema võimalik alla laadida vastavalt kaardirakendusest
välja valitud piirkonna kõik planeeringud, võimaldades vastavalt kasutajarollile eraldi defineerida:
1. Planeeringu tüüpi;
2. Planeeringu vajalikke kihte.
Millised peaksid olema rollidepõhised otsingute valikud ja millisel kujul planeeringu päringute tulemusi
kuvatakse vajab täpsemat analüüsi. Selgitada tuleb, kas otstarbekam oleks otsingute valikud ja tulemused
kuvada vastavalt rollile ja kasutaja ei saagi valikuid teha, kõik valikud on kõikide rollide jaoks olemas (ja
rollile vastavalt kuvatakse vaikimisi valikud) või valikud on GUI-s nii ära peidetud, et nö poweruser’id
saavad kasutada kogu funktsionaalsust, samas kui tavakasutajale jääb endiselt ülevaatlik ja selge
päringute koostamine ja tulemuste kuvamine.
Täpne otsinguväljade nimekiri selgub detailanalüüsi käigus.

8. Andmekogu teavitused
Andmekogu teavituste puhul on kõige olulisem, et ka osapooled kes ei käi andmekogus, saaksid teavituse
kätte. Sellepärast on soovitav teavituste saatmiseks lisaks rakendusesisestele teavitustele kasutada ka emaile. Vajalikud teavitused andmekogu jaoks on:
1. Teavitus KOV-le uue MP üleslaadimise kohta, et KOV saaks andmekokku laadida ÜP, millel on MP-d
muutev mõju. Teavitus kordub senikaua, kuniks uus ÜP on üles laetud;
2. Teavitus KOV-le, et vajalik on ÜP üles laadida, kui andmekokku on laetud DP, millel on ÜP-d muutev
mõju. Teavitus kordub senikaua, kuniks uus ÜP on üles laetud;
3. EP teavitust;
4. Teavitus uue kehtiva planeeringu üles laadimisest, kui kasutaja on vastava soovi märkinud- teavitust
seadistades määratakse piirkond, planeeringu liik ja planeeringuga toimunud tegevus.
Teavituste puhul peab andmebaasis vastava planeeringu juures olema märge, kui tegemist on puudulike
andmetega (näiteks olukord, kui ÜP-d muutev DP on andmekogus, aga uut ÜP-d ei ole, siis ÜP juures on
vastav märge).
Teavitused on vastavalt rollidele andmekogus seadistatavad- eristatakse kohustuslikke teavitusi nagu
näiteks olukorda, kus andmekogu on ÜP-d muutev DP olemas, aga muudetud ÜP puudub- sellisel juhul
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saab planeeringu üleslaadija teavituse vastavalt määruses kehtestatud ajale ja nö tava teavitusi, mille
puhul planeeringute andmekogu kasutajad saavad ise määrata, milliseid teavitusi soovivad saada.
Teavituste kuvamise loogika ja see, kas ja milliseid teavitusi kuvatakse otse andmekogus või saadetakse
e-mailidega peaks selgitama välja detailanalüüs. Kuid kuna planeeringute info on avalik (v.a. AK andmed),
peaks kõik kasutajad saama endale planeeringutega seotud muudatuste kohta käivaid teavitusi
seadistada.

9. Ruumiandmete kuvamine
9.1.

Kaardirakendus

Kaardirakenduse all mõeldakse eeskätt planeeringute kaardil kuvamist, selleks võidakse kasutada nii
mõnda olemasolevat lahendust kui uut rakendust. Kasutajal peab olema võimalik kaardil planeeringuid
vaadata, otsida, lisainfot pärida. Kaardivaate otsing peab toetama peatükis „7.2. Andmekogu päringute
koostamine“ esitatud planeeringute otsimise põhimõtteid ja lisainfo pärimine peaks toimima vastavalt
peatükile „8.1. Kontaktvorm“. Planeeringu kehtiv osa peab olema üheselt arusaadav, mis on oluline
muuhulgas näiteks osaliselt kehtivate planeeringute korral ja peatatud planeeringute puhul. Erinevate
tasandite planeeringute korral peab olema aru saadav kõigi samas kohas kehtivate planeeringute hulk ja
sisu. Võimalik peab olema vaadata ka planeeringute kehtetuks tunnistatud osasid. Lisaks peab olema
võimalik eristada planeeringuid, milles on kehtetuks kuulutatud mingi osa planeeringu seletuskirjast –
näiteks selline juhtum, kus planeeringus on info kohustusliku aia värvuse kohta, kuid see nõue
kuulutatakse kehtetuks. Samuti EHR-ist pärinevat teavet täpsustavate projekteerimistingimuste
väljastamise kohta.
Ruumiandmete kuvamiseks on vajalik lisaks „Lisa 3. Planeeringu_andmed_koond“-le ja „Planeeringu
vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ määrusele vähemalt järgnevad elemendid (täpne
elementide nimekiri tuleb koostada detailanalüüsi käigus ja tuleb kindlasti arvestada sellega, et Lisa 3-s
olevad andmed võivad muutuda):
1.
2.
3.
4.
5.

Aluskaart;
Halduspiirid;
Katastriüksused;
Aadressandmed;
Kitsendused.

St lisaks planeeringute endi andmetele on vaja ka hulk lisainfot, et kuvatav planeeringute info oleks
kasutajasõbralik.
Lisaks 7. peatükis esitatud planeeringute otsingu tingimustele peab olema võimalik kaardirakenduses välja
valitud planeeringu kihtide ja suumimise astmega lingi genereerimine, et kolmandatele osapooltele linki
jagada.
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Muu info kaardil kuvamine, näiteks arhitektuuriliste piirangute info kuvamine eraldi kihina võiks olla
andmekogus toetatud – KOV, kes soovib arhitektuurilisi piiranguid kihina kuvada, peaks saama
arhitektuuriliste piirangute kihti defineerida muu kihina, koos vajaliku kihi definitsioonidega. Eelnevalt on
esitatud näide – „muu kihi“ valimine ei peaks piirduma ainult arhitektuuriliste piirangute kuvamisega.
Kui kaardirakenduses on valitud kuvamiseks ala, millel on kehtestatud eriplaneering, tuleb EP kuvada
kõige pealmise kihina. Juhul kui kasutaja valib kaardirakendusest näiteks ainult DP, MP kihid ei kuvata
eraldi küll EP-d, kuid vastavate planeeringute peatatud staatus peab olema nähtav.

9.2.

3D kaksiku keskkond

Lisaks loodava andmekogu kaardirakendusel planeeringu kihtide kuvamisele on soovituslik arvestada
planeeringute andmete kuvamise võimekusega ka 3D keskkonnas 3D kaksiku jaoks. 3D kaksiku puhul on
kõige olulisemateks andmeteks küll 2D-s olevad andmed, nagu näiteks piirangute asukohad ja servituutide
asukohad koos nõuetega, kuid andmekogu ruumiliste andmete kuvamisel tuleks arvestada ka Zkoordinaadi lisamisega andmetele, millele see võib tulevikus lisaväärtust pakkuda. Ühe näitena on 3D
kaksiku keskkonnas hoonete maksimaalse kõrguse piirangu kuvamine, mille visualiseerimisega on
võimalik ka peale hoonete valmimist hoonete tegelikke kõrgusi võrrelda. Täpsem info on peatükis 12.1.
3D kaksik. Ühe näitena reaalselt eksisteerivast Eestis loodava 3D kaksikuga sarnasest rakendusest on
Rotterdami „Rotterdam in 3D“: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/3d/.
Kuna 3D kaksiku projektist on hetkel teostatud ainult prototüüp ja tegemata on detailanalüüs, siis 3D
kaksiku kasutamist kaardikomponendina ei ole antud hanke raames põhjalikumalt analüüsitud.

10.

Tarkvara spetsifikatsioon

Tarkvara puhul tuleb arvestada RMIT-i MFN dokumendiga ja RMIT-i IT-profiilidega (Lisa 5. RMIT MFN 2.3.0
viimane versioon).
Ei näe vajadust rohkemate mikroteenuste järele kui need, mis välistelt osapooltelt tulevad (XTR,
Andmemuundur). Kuna rakendusel on võrdlemisi hästi fikseeritud skoop - ei ole näha planeeringute
plahvatuslikku kasvu, et skaleeritavus saaks probleemiks ja kuna rakendus ei ole nii suur, et oleks vajadust,
et mitu tiimi korraga seda arendama peaks. Lisaks tänu sellele, et mikroteenused muudavad opereerimise
keerukamaks, siis see ei tasu ennast selle projekti raames ära.

10.1. Andmebaas ja arendusraamistik
Andmebaasina sobib antud rakendusele vabavaraline PostgreSQL relatsiooniline andmebaas koos PostGIS
lisaliidesega, mis võimaldab GIS andmete mugavat salvestamist ja kiiret pärimist. Detailanalüüsi käigus
andmemudeli disainimisel tuleb arvestada:
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1. versioniseerimisega – uute planeeringute üleslaadimisega seoses kehtivuse kaotanud planeeringu
kihtide ja kõigi andmete kuvamise võimalusega;
2. faili kujul objekte (nt. CAD joonised) ei salvestata andmebaasi, vaid failisüsteemi. Andmebaasis on
viide failide asukohale.

Programmeerimiskeelena kasutatakse Java SE 8 või Java SE 11 ning arendusraamistikuna näiteks Spring
Booti. Front-end ja back-end koodi vahel on täielik eraldatus ning suhtlus käib ainult üle REST API
kasutades JSON andmevahetusvormingut.

10.2. Turvalisus
Andmekogu veebiserveril peab turbe tagamiseks olema väljastatud kehtiv turvasertifikaat. Sertifikaat
peab olema sobiv SSL-põhise turvalise HTTPS-ühenduse loomiseks veebiserveri ja kliendi (veebilehitseja
või liidestus) vahel.

Turvalisuse nõuded ja implementatsioon peavad lähtuma:
1. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusest nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem“:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13125331;
2. Lisas 5 välja toodud nõuetest;
3. ISKE rakendusjuhendist: https://www.ria.ee/sites/default/files/contenteditors/ISKE/iske_rakendusjuhend.pdf.

10.3. Tegevuste logimine
Veebiteenuste kasutamise logimine on oluline probleemide tekkel algpõhjuse välja selgitamiseks. Logi
koostatakse iga tegevuse kohta, mis läbi kasutaja tegevuse muudab andmete seisu. Logi kujutab endast,
kas pidevalt täienevat faili/faile, kuhu lisatakse tegevuse korral rida või pidevalt täienevat andmebaasi
tabelit, kuhu lisatakse tegevuse korral kirje.
Logi koosneb minimaalselt järgnevatest väljadest:
1.

Unikaalne ID;

2.

Muudetud objekti ID;

3.

Ajatempel;

4.

Kasutaja ID;

5.

Tegevuse lühikirjeldus, mille täpne sisu selgub detailanalüüsi käigus.
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10.4. Haldamine ja varundamine
Andmekogu tehnilist haldust (sh monitooringut) teostab selleks volitatud personal või organisatsioon.
Tagada tuleb süsteemide kõrge käideldavus ja regulaarne varundamine – näiteks igapäevane
inkrementaalne varukoopia ja kord nädalas loodav täielik varukoopia. Kui majutamiseks kasutada riigipilve
teenust (vt allapoole), siis ka varundamiseks on võimalik kasutada riigipilve pakutavaid võimalusi. Võimalik
on virtuaalmasinast tõmmised teha, või tellida varundus riigipilvest lisateenusena. Varundamise teenuse
maksumust ei ole antud projekti juures arvestatud (v.a. kettaruum varukoopiate hoiustamiseks).
Rakenduse koodi hoiustatakse RMIT versioonihaldussüsteemi repositooriumis.

10.5. Keskkonnad
Arendajal on arendus- ja testkeskkonnad ja hankijal on testkeskkond tööde jooksvaks vastuvõtuks, ning
toodangukeskkond, mis on lõpp-kasutajatele kättesaadav. Keskkondade vahel tarnete liigutamise
protsess lepitakse arendaja ja hankija vahel kokku ning käivitatakse kohe. Arendaja ja hankija lepivad
kokku tarnete tiheduse ning defektide halduse keskkonna.

10.6. Protokollid
Tähtsamad protokollid ja arhitektuuri laadid mida andmekogu loomiseks kasutatakse:
1.

HTTP ja HTTPS - suhtlus veebilehitsejaga;

2.

REST – andmekogu poolt kolmandatele infosüsteemidele pakutava API lüüside arhitektuurilahendus;

3.

JSON – andmevahetusvorming nii GUI, kui ka pakutavate API lüüside ja back-end-i vahel.

10.7. Kasutajate autentimine ja autoriseerimine
Kasutajate autentimine toimub, kasutades TARA autentimisteenust (https://e-gov.github.io/TARADoku/). Süsteem peab kasutajaid tuvastama, kasutades ühte järgmistest võimalustest:
1.
2.
3.

ID-kaart;
Mobiili-ID;
Smart ID.

Isikukontod kasutajatele luuakse isikukoodi põhjal. TARA autentimise korral arvestatakse Lisa 5, nõudes
153 välja toodud standarditega.
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10.8. Infrastruktuur
Riigipilv pakub IAAS (infrastruktuur kui teenus) võimalusi, mida soovitame kasutada antud süsteemi
korral. Pilvelahendus võimaldab vastavalt vajadusele süsteemi jooksvalt skaleerida.
Hinnanguline näitlik riigipilve teenuse vajaduse kirjeldus on antud järgmiste eelduste põhjal:
15000 planeeringut;
10 MB kettaruumi planeeringu kohta (koos varuga);
3 keskkonda – test, integration, live; kus test on väiksemate ressurssidega võrreldes integration ja live
keskkonnaga;
4. 1024 GB kettaruumi varukoopiate hoiustamiseks.
1.
2.
3.

Riigipilve teenuse vajaduse hinnang koos aastase maksumusega:
Test: 4 vCPU, 16 GB RAM, 256 GB kettaruum; 1038.35 EUR/aastas;
Integration: 8 vCPU, 32 GB RAM, 512 GB kettaruum – 3 komplekti (2 tk rakendusserverile rakenduse
tasemel kõrgkäideldavuse tagamiseks, 1 tk andmebaasiserverile); 3 x 2076.70 EUR/aastas (6 230,10
EUR/aastas);
3. Live: 8 vCPU, 32 GB RAM, 512 GB kettaruum – 3 komplekti (2 tk rakendusserverile rakenduse tasemel
kõrgkäideldavuse tagamiseks, 1 tk andmebaasiserverile) ; 3 x 2076.70 EUR/aastas (6230,10
EUR/aastas);
4. Varukoopiate hoiustamine: 1024 GB kettaruum; 1233.41 EUR/aastas.
1.
2.

Detailanalüüsis tuleb infrastruktuuri vajadused täpsemalt prognoosida, võttes arvesse täpsustunud
andmeid hindamiseks, planeeritud kasutajate arvu jne. Näiteks on hetkel aluseks võetud pisteliselt 15
olemasolevat detailplaneeringut Tallinna planeeringute registrist. Tulevikus võib planeeringute maht
märgatavalt suureneda, kui näiteks hakatakse laiemalt multimeedia faile ja muidu seletuskirjale vajalikke
materjale koos planeeringutega andmekokku laadima.

11.

Raamistikega arvestamine

Järgnevalt on kirjeldatud raamistike nõuded, millega on soovitav planeeringu andmekogu arendamisel
arvestada. Oluline on jälgida kindlasti INSPIRE direktiivi andmekogu arendamisel.
Kasutajate autoriseerimise puhul kasutada MTA poolt välja töötatud lahendust, mis on riigiasutuste puhul
tasuta kasutamiseks.
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11.1. INSPIRE direktiiv

Kuigi näiteks Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri (Infrastructure for Spatial Information in
the European Community - INSPIRE) direktiivi kasutamist ei saa Euroopa Liit enda liikmesriikidelt nõuda,
on järgnevate raamistikega arvestamine vajalik selleks, et võimaldada ruumiandmetega seotud koostöö
tegemine liikmesriikidel omavahel. INSIPRE direktiiv põhineb liikmesriikide rajatud ja hallatavatel
ruumiandmete infrastruktuuridel. Direktiiv iseenesest ei määra ega kehtesta, mille kohta liikmesriik peab
ruumiandmeid koguma, pigem kui liikmesriik omab direktiivi lisades I-III kirjas olevaid ruumivaldkonna
andmeid, siis tuleb need INSPIREle avalikustada.
Ruumiandmete seadusega on Euroopa Komisjoni INSPIRE direktiivi kontaktpunktiks Eestis määratud Maaamet ja kuigi Maa-amet ei kogu andmeid ise, on Maa-amet Eestile eestkostja Euroopa Komisjoniga
direktiiviga seotud küsimuste osas.
KOV ei anna otse andmeid INSPIRE-le, vaid erinevatesse andmekogudesse Eestis (näiteks, Maa-amet,
Ehitisregister jne) ning sealt esitatakse vastavad andmed Eesti geoportaalile.
Kuigi osadel KOV-del on enda infosüsteemid planeeringute ruumikujude andmete esitamiseks, siis need
ei vasta kindlasti INSPIRE andmemudelile. Näiteks Tallinna Planeeringute Register kasutab TAR-i
ruumiandmete struktuuri registrit ja Evald kasutab EOMAP andmemudelit.
INSPIRE enda andmemudel on ESRI geoandmebaas, mis tähendab seda, et antud andmemudel on
puudulik ning seda tuleks täiendada. INSIPIRE seisukohast on kõige olulisem, et ruumiandmed oleksid
olemas, mitte andmestruktuuri nõuded.
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Joonis 1. INSPIRE süsteemi arhitektuur

INSPIRE seisukohast on kõige olulisem andmete kättesaadavus. Eesti geoportaalis puuduvad praegusel
hetkel kehtivad detail, üld – ja maakonnaplaneeringud ja direktiivi seisukohast ei ole selleks ka otsest
kohustust. Tulevikus loodava planeeringute andmekogu juures tuleks arvestada direktiivi nõudeid. Eesti
geoportaalis (INSPIRE) kuvatud kihid on välja toodud lisas „Lisa 4. Eesti geoportaalis esitatud kihtide
loend“.
Hetkel esitavad KOV-d infot erinevatesse registritesse ning nagu eespool mainitud konverteeritakse see
vastavate INSPIRE kihtidesse, mis on Lisas 3. Kõik INSPIRE direktiivi lisades olevad objektid ehk kihid
tulevad erinevatest andmekogudest ning INSPIREs tehakse vajadusel formaadi muutus.
Antud direktiivi puhul on kõige olulisem, et Eesti peab arvestama INSPIRE nõuetega ja ning vastavate
kihtide osas tuleb koguda andmeid, kuid direktiiv ei maini, kuidas tuleb koguda ning millisel kujul need
andmed peaksid olema. Lisaks andmetele on oluline, et ka kontaktinfo oleksid andmete juures.
INSPIRE andmemudel on mudel, millel on nõuded ja normid. Kõik INSPIRE andmed peavad vastama
ühtsetele standarditele ja selleks standardiks on ISO 19100 seeriad. Näiteks geograafilise informatsiooni
standardiks on ISO 19131 (Data Specification on Addresses – Technical Guidelines, 2014) vaatluste ja
mõõtmiste standardiks on ISO 19156 (Data Specification on Soil – Technical Guidelines, 2013). INSPIRE
andmed on kas ETRS89 (EPSG:4258) või WGS84 (EPSG:4326) koordinaatsüsteemis. Koordinaatsüsteemid
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peaksid olema kõikides riikides ühtsed, et andmed läheksid kokku ja need koordinaatsüsteemid on valitud
sellepärast, et need on nii maailma (WGS84) kui ka Euroopa (ETRS89) koordinaatsüsteemid. INSPIRE
andmemudel püüab kõikide andmete kohta saada järgmisi atribuute: nimi, väärtuse tüüp, definitsioon
(tõlgendab väärtuse tüübi), arvukus (Data Specification on Soil – Technical Guidelines, 2013). Kuid
enamikul andmetel kõike neid atribuute ei ole.
Lisaks on oluline tagada Eesti geoportaali infosüsteemi ajakohasus, toimivus ning turvanõuetele vastavus.
Eesti geoportaaliga liidestub järjest enam teabevaldajaid, kelle teadlikkus INSPIREst on tõusnud ning kes
pakuvad INSPIRE standarditele vastavaid uusi, avalikkusele suunatud võrguteenuseid.

Joonis 2. INSPIRE eeskirjade koostamise põhimõtted

11.2. Koosvõime raamistik
Koosvõimeraamistiku ja sellega seotud dokumentide väljatöötamisega tegeleb Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (MKM). Raamistiku punkti 4.3.7. kohaselt peavad KOV-id lähtuma oma
infosüsteemide ülesehitamisel Euroopa Liidus kehtestatud tingimustest ning riigis kehtivatest
infotehnoloogilisest reguleerivast seadusandlusest. Riigi infotehnoloogia koosvõime raamistik ja sellest
lähtuvad dokumendid on kohustuslikud nii riigile kui ka KOV-dele. KOV-id koordineerivad oma tegevust
kohalike omavalitsuste liitude kaudu (KOV-d, mis liitu kuuluvad).
Kohalikud omavalitsused toodavad üleriigiliste infosüsteemide sisu ja kasutavad nende teenuseid
andmevahetuskihi X-tee kaudu. Ühetüübiliste teenuste korral võiksid kohalikud omavalitsused kaaluda
taaskasutatavate arendustööde ja vastavate süsteemide haldamise tellimist ühiselt erasektorist, kaasates
vajaduse korral Rahandusministeeriumi. Otsustamisteenused ehk teenused, mille osutamiseks on vaja
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kodaniku sekkumist, on kohalikel omavalitsustel otstarbekas välja arendada iseseisvalt, kasutades
vajaduse korral Riigi Infosüsteemi Ameti hallatavat teabeväravat eesti.ee.
Koosvõime raamistik on organisatsioonide vaheline kokkulepe ja instrument koosvõime saavutamiseks.
Raamistik on Eesti avaliku sektori infosüsteemide ja teenuste koosvõimet käsitlevate nõuete, standardite
ja juhendite kogum, mis tagab avaliku sektori asutuste, ettevõtete ja kodanike teenindamise nii Eestis kui
ka üleeuroopaliselt.
Andmekogu kooskõlastajad: MKM, RIA, Andmekaitse Inspektsioon, Statistikaamet, Rahvusarhiiv.
Andmekogu peab vastama järgmistele nõuetele:
1.

RIHA-s registreerimata infosüsteemide/andmekogu kasutamine on keelatud;

2.

RIHA-s registreerimata andmekogule on blokeeritud X-tee kasutamine;

3.

RIHA-s registreerimata andmekogu ei saa õiguslikult reguleerida.

11.3. Iseteeninduskeskkondade raamistik
Iseteeninduskeskkondade
raamistik
on
oluline
eelkõige
planeeringutega
tegelevatele
menetluskeskkondadele, aga esitame siin olulisemad iseteeninduskeskkondade raamistike nõuded.
Seoses planeeringutega on oluline see osa, kuidas planeeringute kasutajad saavad iseseisvalt endale
planeeringuid iseteeninduskeskkonnast pärida.
Teenuse osutamise kiirus, võimalikult lühike reaktsiooniaeg ja teenuse osutamise kestus on kliendile
esmatähtis;
2. Teenus peab olema kättesaadav igal ajal, sõltumata asutuse tööajast ja järjekordi ei tohi tekkida;
3. Teenuse kasutusmugavus on oluline ja võimaluse korral tuleks kasutada eeltäidetud vorme;
4. Teenuse osutamine peab toimuma läbipaistvalt;
1.

Täpsem info iseteeninduskeskkondade raamistike kohta:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/iseteeninduskeskkondade_raamistik_-_kokkuvote.pdf

11.4. Kasutatavuse (kvaliteedi) mõõtmise raamistik
Kasutajate uuringu eesmärk on välja selgitada kasutaja poolt kasutatava keskkonna kasutatavuse
kriteeriumid ning sellest lähtuvalt ennustada tulevase kasutaja käitumist loodavas veebikeskkonnas. Kui
uuringut ei teostata, luuakse veebi tihti liialt palju funktsionaalsust, mõeldes „kõigile“. Hilisem
funktsionaalsuse lisamine vastavalt kasutajagruppidele on aga kallim.
Tänu sellele, et veebilehe funktsionaalsus on kõikidele kasutajagruppidele kättesaadav, tekib tihti
olukordi, mil veebist kasutatakse vaid osa funktsionaalsusest. Ilma kasutajate uuringuta on raske seada
prioriteete veebile lisatava info ning funktsionaalsuse osas. Kasutajate uuring annab ka infot selle kohta,
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milline veeb olema, et kasutaja seda kasutada oskaks. Kasutatavuse disaini tehakse tavaliselt järgnevatel
juhtudel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projekti planeerimise staadiumis enne tööde tellimist ja defineerimist;
Kui on ebaselge, kes on veebi olemasolust tegelikult huvitatud;
Kui on ebaselge, millist informatsiooni peaks veebile paigutama;
Juhul kui olemasolev süsteem ei täida kasutajate eesmärke ja ei aita nende eesmärkide saavutamisele
kaasa;
Uue süsteemi valimisel mitme hulgast;
Juhul kui on ebaselge, kes on kõige tähtsam kasutaja;
Kui üritatakse disainida “kõikidele”;
Kui on tulevikus vaja põhjendada disainiotsuseid.

Kasutajate uuringu tulemusteks on:
1.
2.
3.
4.

Persoona;
Kontekstistsenaariumid;
Funktsionaalsed nõuded süsteemile;
Kasutatavuse ja disaininõuded süsteemile.

Persoona on kokkuvõte üht tüüpi ja samade eesmärkidega kasutajatest (esindab kasutajagruppi,
inimtüüpi või rolli). Persoona näitab peamiselt, millist funktsionaalsust, kuidas ja milliste alusteadmistega
need inimesed kasutavad. Persoonad jagunevad:
Põhipersoona - kõige enam kasutoov, veebi kasutav või veenmist vajav inimrühma esindaja;
Teisejärguline persoona - põhipersoona nõudmistega üldiselt rahulolev, kuid väheseid lisanõudmisi
esitav inimrühm;
3. Negatiivne persoona Inimrühm, kelle vajadusi täitev veeb ei võimaldaks põhi- või teisejärgulise
persoona nõudmisi täita, kuid ei vasta põhipersoona tingimustele.
1.
2.

Kasutatavuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, millist tagasisidet planeeringute andmekogu kasutajad
annavad- nii API-dega planeeringute üleslaadijad, pärijad, kui ka GUI kaudu planeeringute üleslaadijad,
allalaadijad ja planeeringute vaatajad. Hindamisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et andmekogu
kasutajad kasutavad andmekogu ka siis, kui see nende jaoks kõige mugavam ei ole sest nad on asetatud
sundolukorda. Sellest johtuvalt soovitame kasutada kindlasti tagasiside vorme planeeringute andmekogu
GUI-l ja koostada rahulolu küsitlusi kasutajatele, et sisendit saada kasutatavuse kohta.

11.5. Helcom-VASAB MSP WG soovitused mereala planeeringute andmete
koostamiseks
Helcom-VASAB MSP WG Läänemereregiooni andmete ekspertgrupi poolt välja töötatud soovitused
mereala planeeringu andmete koostamiseks on suunatud mereala planeeringu kehtestatavatele kihtidele
ning sarnaselt ülejäänud ruumilistele planeeringutele, peab on ka Helcom-VASAB MSP WGsoovituste
väljatöötamisel puhul aluseks võtma võetud ka INSPIRE direktiivi. Helcom-VASAB MSP WG soovituste
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puhularvestamiseks on oluline, et loodava planeeringute andmekogu koordinaatsüsteem toetaks järgmisi
nõudeid:
1. Koordinaatsüsteem ja kaardi projektsioonid, mida kasutatakse MSP mereala planeeringute jaoks,
peavad olema selgelt defineeritud;
2. MSP mereala planeeringute jaoks kasutatav koordinaatsüsteem peab olema kehtiv mistahes
info/otsuse/täpsusklassi andmete osas;
3. Kaardi projektsioonide puhul on soovitav kasutada ETRS89-t ja GRS80 ellipsoidi;
4. Mereala planeeringu andmete puhul võib alternatiivina kasutada ka WGS84-t ja WGS84 ellipsoidi.
Lisas “Lisa 10. Draft Guidelines on transboundary MSP output data structure” on esitatud mereala
planeeringute juurde kuuluvad kohustuslikud andmed ja atribuudid, lehekülgedel 11-12 ja
klassifikaatorite nimekiri ning võimalikud kasutusalad on esitatud sama lisa lehekülgedel 13-14.

12.

Paralleelsete projektidega arvestamine

Paralleelsete projektidega arvestamise juures on oluline, et planeeringute andmekogu võimaldaks
kasutada API-t või API-sid, mis väljastavad infot nii vektorkujul, kui ka tekstiliselt. Allpool on esitatud kaks
projekti, millel on väga suur mõju planeeringu andmekogu kontekstis.

12.1. 3D kaksik
MKM-i poolt läbiviidava Eesti e-ehituse platvormi koostamisel valmistatakse ka 3D kaksiku komponent,
mille eesmärgiks on Eestis toimuvate ehitusprotsesside parendamine. Täpsem info failis: „Lisa 1. Eesti
ehitatud digitaalse kaksiku 3D visualiseerimise komponendi uuring“. 3D kaksiku projektiga arvestamisel
tuleks arvestada nii piirangute info, kui ka planeeringute info jagamise vajadustega loodavast
andmekogust. Andmed, mis on vajalikud 3D kaksikule planeeringute andmekogust, on esialgse
eelanalüüsi käigus välja selgitatud ning vajalikke andmeid võib veel kindlasti lisanduda, muutuda või
ebavajalikuks muutuda. Täpsed andmed planeeringute ja piirangute kohta, mida 3D kaksik vajab
planeeringute andmekogust, on esitatud lisas „Lisa 7. 3D kaksikule vajalikud planeeringute andmed“.

12.2. TEIS
Maanteeameti poolt läbiviidav TEIS (Teede Infosüsteem) projekt hõlmab endas Maanteeameti haldusalas
asuvate teede andmete kogumist, haldamist ja juurdepääsu võimaldamist kogu tee elukaare jooksul. TEISi puhul on sarnaselt 3D kaksiku projektiga oluline nii planeeringutest tulenev piirangute, kui ka nõuete
info, kuid täpsed andmed, mis on TEIS-i kontekstis olulised, veel selguvad sest detailanalüüs on veel
tegemata. Täpsem info TEIS projekti kohta failis: „Lisa 2. TEIS tehniline kirjeldus“.
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12.3. Pan Baltic Scope Basemaps
Sarnaselt INSPIRE direktiiviga, on Pan Baltic Scope projekti peamine fookus just sellel, et võimaldada
koostööd erinevate riikide vahel, ühtlustades andmete formaate selliselt, et andmed oleksid erinevatele
riikidele üheselt arusaadavad. Pan Baltic Scope projekti raames töötatakse välja rahvusvaheline mereala
planeeringute veebikaart, mis töötab Basemaps platvormil. Basemaps ei käsitle ainult planeeringute
andmeid, kuid planeeringute andmekogu seisukohast on oluline jälgida Pan Baltic Scope Basemaps-i
juures just merealade planeeringutega seotud infot. Täpsem info Pan Baltic Scope kohta on aadressil:
http://www.panbalticscope.eu/. Lisainfo Basemaps kohta on aadressil: https://basemaps.helcom.fi/.

13.

Ettepanekud andmekogu loomise kohta

Andmekogu olulisemateks komponentideks on andmebaas, mis koosneb kehtivate planeeringute
andmetest ning selle kasutatavust tagav infosüsteem ja kaardirakendus. Järgnevalt on kirjeldatud neli
erinevat stsenaariumi, mille juures on välja toodud iga lahenduse plussid ja miinused. Täpsemad
funktsionaalsused andmekogu nõuete osas on kirjeldatud eelnevates peatükkides.
Andmekogu seisukohast on oluline, et hoolimata andmekogu haldavast asutusest oleks olemas ka
töötajad, kes aitaks kasutajaid planeeringute andmekoguga seotud küsimustes ja haldaks süsteemi
(jooksvad arendused jms).

13.1. Planeeringute andmekogu Maa-ameti täislahendus
Maa-ameti täislahenduse all mõeldakse ideed, kus nii kehtestatud planeeringute andmete kogumine,
säilitamine ja teistele osapooltele kättesaadavaks tegemine, kui ka nende kuvamine on Maa-ameti
vastutusalas. Antud lahendus võimaldab maksimaalselt kasutada ära Maa-ameti kogemust ja
olemasolevaid lahendusi planeeringute info haldamisel. Maa-ameti kaardirakenduse puhul kuvataks
andmed tõenäoliselt Maa-ameti geoportaali X-GIS 2.0, kus Java API serveri poolel ja Javascript API kliendi
poolel. Maa-ameti tehniline stack on järgmine:
1.
2.
3.
4.

Java - Kasutusel serveri funktsionaalsuse loomiseks;
Javascript - Kasutusel kliendiliidese poolel;
OpenLayers - Kaardi kuvamine geograafilise informatsiooni põhjal;
React - Kliendiliideste arendusraamistik.

Maa-ametil on juba praegu hulk arendusplaane planeeringute andmetega seoses, mistõttu andmekogu
loomise otsused mõjutavad ka selgelt Maa-ameti edasisi tegevusi. Maa-amet on teise ministeeriumi
alluvuses, mistõttu vajab selline arendusplaan põhjalikku kaalumist, kokkuleppeid ja kooskõlastamisi.
Maa-ameti arendusplaanid on esitatud lisas: „Lisa 11. Maa-ameti arenguplaanid seoses planeeringutega“.
Maa-ameti olemasolevad liidestused koos liidestuste arenduse hetkeseisuga:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tallinna ja Tartu planeeringute IS – Tallinna IS osas on, aga vajab edasiarendust, Tartuga ei ole, infot
on vahetatud failiformaadis;
E-ehituse platvorm – e-ehitus soovib Maa-ameti xgis2 oma kaardiks, hetkel toimub analüüsifaas;
3D kaksik – rakendust veel ei ole, aga liidestumine on ette nähtud - nt maapinna mudel, lidar andmed
tulevad otse Maa-ametist ka prototüübile;
Ehitisregister – jah, aadressi süsteemil ja ETAK-il vajaduspõhine;
EELIS – jah;
Veeteede amet – jah;
RPIS – jah.

Olemasolev lahendus, ilma juurdearendusi arvestamata, kuidas Maa-amet X-GIS tarkvaraga andmeid
kuvab,
on
esitatud
järgneva
lingi
kaudu
(seisuga
17.06.2019):
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/X-GIS-tarkvara-p14.html .

High-level diagramm, mis ilmestab antud lahenduse variandi korral andmekogu andmete liikumise
protsesse:
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13.1.1. Lahenduse plussid
1. Maa-ametil on praktiline kogemuste pagas teatud planeeringuandmete vastuvõtmisel, töötlemisel,
kontrollimisel, avalikustamisel;
2. Maa-ametil on ka kogemus ja vahendid vektorandmete töötluseks;
3. Maa-ametisse on koondatud suur hulk muid GIS andmeid, mis on ka avalikkusele kättesaadavad;
4. Maa-ametil on huvi ja soov planeeringute andmeid omada ja nende töötlusega tegeleda. Mereala
planeeringute osas ei ole seisukohta kujundatud andmete töötlemise kohta;
5. Andmete kuvamine – Maa-ameti geoportaal on väga levinud kaardiandmete otsimise ja vaatamise
vahend, võimaldades planeeringu andmeid kombineerida muude vajalike andmete ja kihtidega ning
juba praegu on Maa-ametil mitmete planeeringute info olemas;
6. Liidestused – Maa-ametil on juba praegu teatud planeeringute andmete saamiseks (osaliselt)
realiseeritud liidestused teiste infosüsteemidega, mis teeb andmete saamise teiste infosüsteemide
käest kiiremini teostatavaks;
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7. Planeeringute andmete kontrollid - Maa-amet on planeeringuandmete vastu võtmisel teatud määral
kontrollinud ka nende kvaliteeti- näiteks planeeringute piirjooni.

13.1.2. Lahenduse miinused ja riskid
1. Ruumilise planeerimise poliitika kujundamine ja rakendamine (registri pidamine kui rakenduslik
ülesanne) oleksid erinevate ministeeriumite valitsemisalas, mis võib raskendada nii poliitika
kujundamist kui registri arendamist;
2. Maa-amet ise ei koonda infot mereala kohta ja ei oma selleks hetkel volitusi;
3. Käesoleva analüüsi kirjutamise hetkel ei ole seadusega ettenähtud korras kohustust Maa-ametile
kõikide planeeringute andmeid esitada;
4. Maa-ameti poolt kogutud andmed ei pruugi olla ajakohased;
5. Kui kaardirakenduses on vaja muudatusi teha, näiteks tänu sellele, et planeeringute struktuur
muutub, liigub muudatuste info läbi asutuste ning tänu sellele pikeneb võimalike tekkivate
probleemide lahenemise aeg.

13.2. Eraldi andmekogu ja Maa-ameti kaardirakendus
Antud lahenduse all on mõeldud olukorda, kus andmekogu on Rahandusministeeriumi haldusalas, samas
kogu andmete kuvamine ja sisestamine toimuks Maa-ameti (kaardi)rakenduse või eraldi GUI kaudu, mis
on Rahandusministeeriumi haldusalas, kaudu.
Kasutajatele paistaks antud lahendus välja sarnane nagu Maa-ameti täislahendus, kuid tehniliselt asub
andmekogu eraldi, rahandusministeeriumi vastutuses. Andmekogu poolt on defineeritud andmete
loogika ja struktuur, ning vajalikud liidestused (andmete sisestamiseks, andmete pärimiseks). Maa-ameti
rakendus (kasutades liidestusi) võimaldab sisestada uusi planeeringute andmeid, vaadata olemasolevaid
jne.
Olemasolev lahendus, ilma juurdearendusi arvestamata, kuidas Maa-amet X-GIS tarkvaraga andmeid
kuvab,
on
esitatud
järgneva
lingi
kaudu
(seisuga
17.06.2019):
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmete-infrastruktuur/X-GIS-tarkvara-p14.html .

High-level diagramm, mis ilmestab antud lahenduse variandi korral andmekogu andmete liikumise
protsesse:
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13.2.1. Lahenduse plussid
1. Maa-ametil on praktiline kogemuste pagas teatud planeeringuandmete vastuvõtmisel, töötlemisel,
kontrollimisel, avalikustamisel;
2. Maa-ametil on ka kogemus ja vahendid vektorandmete töötluseks;
3. Maa-ametisse on koondatud suur hulk muid GIS andmeid, mis on ka avalikkusele kättesaadavad;
4. Maa-ametil on huvi ja soov planeeringute andmeid omada ja nende töötlusega tegeleda. Mereala
planeeringute osas ei ole seisukohta kujundatud andmete töötlemise kohta.;
5. Andmete kuvamine – maa-ameti geoportaal on väga levinud kaardiandmete otsimise ja vaatamise
vahend, võimaldades planeeringu andmeid kombineerida muude vajalike andmete ja kihtidega ning
juba praegu on Maa-ametil paljude planeeringute info olemas
6. Liidestused – Maa-ametil on juba praegu teatud planeeringute andmete saamiseks (osaliselt)
realiseeritud liidestused teiste infosüsteemidega, mis teeb andmete saamise teiste infosüsteemide
käest kiiremini teostatavaks;
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7. Planeeringute andmete kontrollid - Maa-amet on planeeringuandmete vastu võtmisel teatud määral
kontrollinud ka nende kvaliteeti- näiteks planeeringute piirjooni.
8. Rahandusministeerium omab kontrolli andmete sisulise õigsuse poolelt ja vastutab planeeringute
valdkonna üle tervikuna.

13.2.2. Lahenduse miinused ja riskid
1. Kui kaardirakenduses on vaja muudatusi teha, näiteks tänu sellele, et planeeringute struktuur muutub,
liigub muudatuste info läbi asutuste ning tänu sellele pikeneb võimalike tekkivate probleemide
lahenemise aeg;
2. Mereala planeeringute jaoks on võib-olla vaja eraldi arendust.

13.3. Eraldi andmekogu ja eraldi kaardirakendus
Antud lahenduse all on mõeldud lahendust, kus nii kaardirakendus, kui ka andmekogu on
Rahandusministeeriumi haldusalas.
Kaardirakenduse juures on vajalik kasutada ikkagi teatud kaarditeenuseid (aluskaart, aadressandmed,
piirangud jne) – kas selleks kasutada maa-ameti teenuseid, või mingeid alternatiive (nt OSM aluskaart),
on samuti otsustuskoht.
Samuti tuleb omakorda maa-ametile (ja teistele huvitatud osapooltele) jagada planeeringute andmeid
teenuste/liidestuste abil.
Tänu sellele, et suur osa KOV-e kasutab juba praegu ArcGIS lahendust kaardil planeeringute info
kuvamiseks, võiks arvestada muuhulgas ka ArcGIS kasutusele võtmisega andmekogu kaardirakenduse
jaoks. Eraldi andmekogu ja kaardirakenduse kasutusele võtmine vajab detailanalüüsi, et selgitada välja
parimad lahendused just kaardirakenduse osa silmas pidades.
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High-level diagramm, mis ilmestab antud lahenduse variandi korral andmekogu andmete liikumise
protsesse:

13.3.1. Lahenduse plussid
1. Tänu sellele, et nii kaardirakendus, kui ka andmekogu on Rahandusministeeriumi haldusalas, tekib
selgem ülevaade olemasolevast olukorrast ja võimalikest puudujääkidest, mis andmekogus ja/või
kaardirakenduses tekivad;
2. Juurdearendusi või parendusi saab andmekogu ja kaardirakenduse jaoks teistest lahendustest
kiiremini tellida, sest probleemid ilmnevad kiiremini ja Rahandusministeerium saab vajadusel ka kohe
juurdearenduse tellida;
3. Tänu sellele, et loodavasse andmekogusse tuleb mitmeid erinevaid liidestusi nii planeeringute
pärimiseks teistest süsteemidest, kui ka planeeringute pakkumiseks teistele infosüsteemidele,
koondub teiste infosüsteemide vajaduste info otse Rahandusministeeriumi kätte ning tänu sellele on
võimalik andmekogus vahetumalt parendusi teha;
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4. Rahandusministeerium omab kontrolli andmete sisulise õigsuse poolelt ja vastutab planeeringute
valdkonna üle tervikuna.
5. Mereala planeeringud on teiste planeeringutega koos ühtses süsteemis.

13.3.2. Lahenduse miinused ja riskid
1. Rahandusministeeriumi valitsemisalas on kaardirakenduste haldamisega seotud kogemust vähem kui
Maa-ametil;
2. Rahandusministeeriumi peamine fookus ei ole seotud kaardirakenduste haldamisega, mistõttu on
vajalik täiendada asutusesisest know-how-d nii andmekogu kui ka kaardirakenduse haldamise osas;
3. Tänu suuremale vastutusele planeeringute haldamise osas suureneb ka Rahandusministeeriumi
töökoormus loodavas planeeringute keskkonnas parenduste tegemiseks;
4. Kui kasutada kommertslahendusi (nt ArcGIS) lahendust, siis tuleb arvestada litsentsitasudega.

13.4. RPIS-e edasi arendamine
Üks lahenduse variant andmekogu loomiseks on RPIS-e kasutamine keskse süsteemina. Sellisel juhul
täidakski RPIS nii andmekogu kui ka selle kasutamise ja rakendamise rolli (kaardirakendus, planeeringute
haldamine, jne).
RPIS-e praegune tarkvara spetsifikatsioon:
1.

Java JRE 1.6; - Vabavara (Freeware) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html;

2.

Bonita 5.7.1 (Tomcat bundle)- Open Source – GPL - http://en.wikipedia.org/wiki/GPL;

3.

Tomcat 6.0.33 - Vabavara (Freeware) - http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0;

4.

PostgreSQL 9.2 - PostgreSQL License, a liberal Open Source license;

5.

FME - Safe Software Litsenseeritud tarkvara - FME Professional Edition 1st - 1 floating license;

6.

Kaardiserver FOpen - R-Süsteemid OÜ litsenseeritud tarkvara.

RPIS arhitektuuri kirjeldus on dokumendis „Lisa 12. RPIS arhitektuur.pdf“

13.4.1. Lahenduse plussid
1. Kui tulevikus kaasajastatakse ka RPISes olev menetluse pool, oleks infosüsteem abiks nendele
KOV’idele, kellel puudub seni planeeringute infosüsteem ning planeeringute menetluste protsess
saaks läbinähtavamaks ja paremini jälgitavaks;
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2. RPIS on osades omavalitsustes juba kasutusel olnud ning süsteemi nimetus seostub kasutajate jaoks
ka andmekoguga;
3. Tänu sellele, et nii kaardirakendus, kui ka andmekogu on Rahandusministeeriumi haldusalas, tekib
selgem ülevaade olemasolevast olukorrast ja võimalikest puudujääkidest, mis andmekogus ja/või
kaardirakenduses tekivad;
4. Juurdearendusi või parendusi saab andmekogu ja kaardirakenduse jaoks teistest lahendustest
kiiremini tellida, sest probleemid ilmnevad kiiremini ja Rahandusministeerium saab vajadusel ka kohe
juurdearenduse tellida;
5. Tänu sellele, et loodavasse andmekogusse tuleb mitmeid erinevaid liidestusi nii planeeringute
pärimiseks teistest süsteemidest, kui ka planeeringute pakkumiseks teistele infosüsteemidele,
koondub teiste infosüsteemide vajaduste info otse Rahandusministeeriumi kätte ning tänu sellele on
võimalik andmekogus vahetumalt parendusi teha;
6. Rahandusministeerium omab kontrolli andmete sisulise õigsuse poolelt ja vastutab planeeringute
valdkonna üle tervikuna.
7. Mereala planeeringud on teiste planeeringutega koos ühtses süsteemis.

13.4.2. Lahenduse miinused ja riskid
1. KOV-id, kellel puudub täielikult enda planeeringute infosüsteem, ei ole hakanud RPIS-t kasutama ja
nende põhjuste väljaselgitamine vajab detailanalüüsi;
2. Suuremad KOV-id (siinkohal peame silmas eelkõige Tallinnat ja Tartut) ei ole huvitatud uuest
menetlussüsteemist sest on rahul enda olemasolevate planeeringu lahendustega;
3. Tänu suuremale vastutusele planeeringute haldamise osas suureneb ka Rahandusministeeriumi
töökoormus loodavas planeeringute keskkonnas parenduste tegemiseks;
4. Rahandusministeeriumi peamine fookus ei ole seotud kaardirakenduste haldamisega, mistõttu on
vajalik täiendada asutusesisest know-how-d nii andmekogu kui ka kaardirakenduse haldamise osas;
5. RPIS on arendatud ligi 10 aastat tagasi – see on palju pikem ajaperiood, kui infosüsteemi elueaks
peetakse;
6. Kasutatavad tehnoloogiad (nimekiri eespool) on väga vanade versioonidega, mille ametlik tugi on
lõpetatud kohati aastaid tagasi, ja mida peetakse praeguseks ebaturvaliseks;
7. RPIS on arendatud menetluskeskkonnana, kus suurem rõhk on menetlusel – hoida antud projektis
nõutud loogika kõrval töökorras ka menetlusloogikat on väga raske (vähemasti ilma menetlusloogika
analüüsita, ja võimalik, et sellest tulenevalt on vajalikud ka täiendavad arendustööd);
8. Liidestuste puudused (katastriandmed ei tule maa-ametist, haldusreformijärgsed uued halduspiirid
on puudu, jne);
9. Suur hulk vajalikku funktsionaalsust on puudu (vt AS IS kaardistust);
10. Kasutajate halb tagasiside RPIS kasutusmugavuse kohta;
11. Aegunud kasutajaliides ja kaardikasutuse võimalused.
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13.4.3. Kokkuvõte
Eelpool mainitud põhjustel ja peatükis „13.4.2. Lahenduse miinused ja riskid“ esitatud probleemide tõttu
ei pea käesoleva analüüsi koostaja otstarbekaks RPIS-t edasi arendada ning on soovitav arendada uus
rakendus planeeringute andmekogu jaoks.
Ideeliselt võttes võiks RPIS-e edasiarendus küll olla üks lahenduse variantidest, aga infosüsteemi analüüsi
ja arenduse poolelt vaadates ei ole võimalik süsteemi taaskasutusest reaalselt kasu näha. Uue süsteemi
nii-öelda nullist arendamine on samaväärne arendusmahu poolest, ning annab kokkuvõttes parema
tulemuse.
Kui RPIS-e edasiarenduse ideed on siiski vaja põhjalikumalt kaaluda, tuleks teostada ka edasine
detailanalüüs, mis hõlmaks ka RPIS-e lähtekoodi analüüsi (see ei ole antud ärianalüüsi projekti skoobis).

13.5. Erinevate lahenduste eeldatav maksumuse hinnang
Hinnang on antud ainult tarkvara arenduse maksumuse kohta ja lähtudes käesolevas dokumendis toodud
nõuetest. Hinnang ei sisalda muid andmekogu loomise ja kasutusele võtmisega seonduvaid kulusid (nt.
Riigihanke korraldamine, uute protsesside juurutamine, andmete migreerimine jms). Tegemist on pigem
tagasihoidliku hinnanguga, mis võib detailanalüüsi käigus suureneda. Lisaks, on soovitatav eraldada
täiendavaid vahendeid vastuvõtutestimise läbiviimiseks, andmete migreerimiseks ja rakenduse
esmakordsel kasutusele võtul tekkivate kasutajate küsimuste / probleemide lahendamiseks.
Peatükis 16 on välja toodud maksumuse hinnangud vastavalt erinevatele eespool kirjeldatud
stsenaariumidele, kusjuures neist viimane on arendusmahu poolest samaväärne uue lahenduse
arendamisega ning seetõttu eraldi hindnangut välja toodud ei ole.

13.6. Analüüsi teostaja hinnang sobivaima lahenduse kohta
Arvestades välja pakutud lahenduse variante soovitame kasutada „Eraldi andmekogu ja Maa-ameti
kaardirakendus“ stsenaariumit andmekogu loomiseks. Peamine põhjus selleks seisneb Maa-ameti
pädevuses, et tulevikus hallata kaardirakenduse osa ja RMIT-i pädevuses hallata tulevikus andmekogu.
Sellise stsenaariumi korral on ka oluline kindlasti see, et andmekogus teostatavad muudatused on
teostatavad juba Rahandusministeeriumi haldusalas.

14.

Riskianalüüs

Riskianalüüsis on välja toodud planeeringute andmekogu loomisega seotud võimalikud riskid ning nende
vältimise ja/või maandamise võimalused koos lahendusettepanekutega.
Riskide tõenäosust ja mõju on hinnatud järgmisel skaalal: madal, keskmine ja kõrge.
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Riski kirjeldus

Tõenäosus Mõju

Riski vältimise ja maandamise
meetodid

Planeeringute koostajad/esitajad ei ole Keskmine
võimelised
reeglitele
vastavaid
planeeringute andmeid esitama (nõudeid
ei suudeta jälgida)

Kõrge

Andmekogu loomisel tuleb
silmas
pidada
olulise
kriteeriumina
kasutajamugavust.
Kasutajatele tuleb läbi viia
regulaarseid
koolitusi,
parandamaks nende oskusi.
Kasutajaid
abistab
planeeringute
sisestamisel
andmekogu administraator.
Koos
andmekoguga
tuleb
koostada
ka
põhjalikud
juhendmaterjalid, mis abistavad
planeeringu sisestamisel.

Planeeringute koostajad/esitajad ei esita Madal
planeeringute andmeid planeeringute
andmekogusse,
vaid
kasutavad
planeeringute edastamiseks seniseid viise

Kõrge

Kasutajate
koolitamine,
selgitustöö
tegemine,
planeeringute
andmekogu
tutvustavate
infopäevade
korraldamine, koostöö KOVdega, kes võiks suunata
kasutajad
andmekogusse,
registri
kasutamise
kohustuslikuks muutmine

Planeeringute tarbijatele on ebaselge, kus Keskmine
asub lõplik ja viimane ametlik versioon
planeeringust koos kõigi vajalike
andmetega (näiteks andmekogu vs KOV,
kus on kehtiv versioon)

Keskmine Kasutajate
koolitamine,
selgitustöö tegemine

Planeeringute
andmete
nõudeid Keskmine
määravad määrused muutuvad projekti
eluea
jooksul,
tingides
uusi
arendusvajadusi

Madal

„Maa-ameti täislahenduse“ ja „eraldi Madal
andmekogu
ning
maa-ameti
kaardirakenduse“ korral on planeerimise
poliitika
kujundamine
(Rahandusministeeriumi vastusala) ja
selle rakendamine (Maa-ameti tegevus)
erinevate ministeeriumite vastutusalas,

Keskmine Tihe ja efektiivne koostöö
erinevate ministeeriumite ja
vastavate asutuste vahel, kus
eesmärgid
on
selgelt
sõnastatud
ja
kõigile
osapooltele
üheselt
arusaadavad

Muudatused ja täiendavad
arendused on loomulik tegevus,
vastavad
muudatused
ja
arendustööd tuleb põhjalikult
planeerida, ja kasutajaid tuleb
vastavalt
muudatustele
koolitada
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mis võib raskendada nii poliitika
kujundamist kui registri arendamist
Andmekogu loomine osutub oodatust Keskmine
kallimaks

Andmekogu loomine võtab oodatust Keskmine
rohkem aega

Andmekogusse tulevad ebakorrektsed Keskmine
andmed

15.

Keskmine Andmekogu on võimalik luua
etapiti arendades kõigepealt
välja põhifunktsionaalsuse ning
tellides
juurde
vastavalt
rahalistele
võimalustele
lisafunktsionaalsusi.
Põhjalik eeltöö võimaldab
prognoosida võimalikult täpselt
ka arenduse maksumust.
Keskmine Põhjalik eeltöö võimaldab
võimalikult täpselt prognoosida
andmekogu loomiseks kuluvat
aega.
Andmekogu loomiseks tuleb
koostada põhjalik projektiplaan,
mis aitab ennetada ootamatusi.
Samas tuleb arvestada, et
suurte
andmekogude
arendamisel võib ette tulla
ootamatusi, mille tõttu on
oluline koostatud projektiplaan
regulaarselt üle vaadata.
Kõrge
Õigusaktist
lähtuvalt
on
kohustus esitada korrektsed
andmed,
planeeringuid
kontrollitakse
automaatkontrollide ja käsitsi
kontrollidega
ning
Rahandusministeeriumi poolt

Ekraanivaated

Ekraanivaadete koostamine (UX/UI analüüs ja disain) on osa projekti järgnevast detailanalüüsist.
Praeguses ärianalüüsi faasis ei ole võimalik ega mõistlik täpsemaid ekraanivaateid koostada. Seetõttu on
allpool lisatud mõned lihtsustatud näidisvaated valitud olukordade kohta. Tegemist on lihtsate vaadetega,
mis aitavad veidi illustreerida teksti kujul kirjeldusi. Nähtavad väljad, funktsionaalsus, kaardiloogika jms
osad on minimaalse hulgaga.

1. KOV vaade, planeeringute haldamine (olemasolevate planeeringute otsimine, tulemuste nägemine):
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2. KOV vaade, uue planeeringu lisamine:
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3. KOV vaade, uue planeeringu lisamine, kontrollide tulemused:
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4. Avalik vaade, planeeringute lihtotsing:
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5. Avalik vaade, detailotsing:
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6. Avalik vaade, planeeringu detailvaade:

16.

Majanduslike mõjude analüüs

16.1. Mõju planeeringu kasutajatele
Planeeringute andmekogul on peamiseks mõjuks on planeeringute parem kättesaadavus.

16.1.1. Ajaline kokkuhoid sh
sotsiaalmajanduslik tulu

planeeringute

andmekogu

loomisega

kaasnev

Parema kättesaadavusega kaasneb ajaline kokkuhoid planeeringute otsimisele. Ärianalüüsi käigus
läbiviidud intervjuude ja küsitluse põhjal selgus, et momendil kulub planeeringu kasutajatel avalikest
andmeallikatest planeeringu otsimisele aega 15 min – 3 tundi. Seejuures kõige enam kulub aega (30 min
– 3 tundi) KOV planeeringute leidmisele, mis on KOV kodulehel pdf kujul üleslaetud ajalises või
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tähestikulises järjekorras ja arusaamisele, kas tegemist on kehtiva planeeringuga. Tihti võib esineda
olukord, kus planeeringu nimi ja aadress ei ühti või ei ole planeeringut üldse kodulehele laetud. Sellisel
juhul tuleb planeeringu otsijal pöörduda otse planeeringu koostamise korraldaja või planeeringu
konsultandi poole. Viimasel juhul lisandub veel täiendav aeg, kus planeeringu otsija ootab vastust esitatud
päringule, mil ta ei saa antud planeeringuga seotud tegevusi jätkata. Ärianalüüsi käigus läbiviidud
intervjuude põhjal vastatakse päringule 1-3 tööpäeva jooksul.
Oluliselt vähem aega (kuni 15 min) kulub nende KOV planeeringute leidmisele, kes kasutavad
planeeringute infosüsteeme (nt Tallinn, Tartu, Saue, Otepää) või MP leidmisele, kuna need asuvad kõik
ühes kohas - http://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud. Seejuures kulub suurem osa ajast
vastava infosüsteemi või kodulehe leidmisele. Ärianalüüsi käigus läbiviidud intervjuude ja küsitluse põhjal
selgus, et kõige enam teatakse Tallinna linna planeeringute infosüsteemi, kuid näiteks Tartu ja teiste
planeeringute infosüsteeme kasutavate omavalitsuste või MP asukohta täpselt ikkagi alati ei teata.
Tulevikus oleks info kättesaadavuse lihtsustamiseks otstarbekas lisada kehtivad planeeringud nii
loodavasse andmekogusse, kui ka otseviited andmekogule Rahandusministeeriumi planeerimise
kodulehele ning ka e-ehituse platvormile.
Eelnevast lähtuvalt oleme teinud eelduse, et keskmiselt kulub planeeringu kasutajal kehtiva planeeringu
otsimiseks kuni tund aega. Kui mitut planeeringut aastas kokku otsitakse ja leitakse, selle kohta täpne
info puudub. Rahandusministeeriumi arvutuste põhjal on eelduslikult 10 000 otsingut aastas, lähtuvalt
ehituslubade ja planeeringute arvust ja üldisest võimalikust huvist. Neist 2 844 juhul edastatakse
planeeringu leidmiseks päring KOV-le (keskmiselt 3 päringut iga KOV kohta kuus – 3 x 79 x 12).
Uuest andmekogust võtaks planeeringute leidmine aega sama palju kui praegusest Tallinna planeeringute
andmekogust ehk 5-15 min, mis tähendab, et Tallinna linna planeeringute leidmiseks ajaline kulu ei
muutu. Küll aga väheneb kõikide teiste planeeringute leidmise ajakulu.
Üldist ajakulu vähendab ka asjaolu, et loodavast andmekogust on kõigil kasutajatel võimalik ühest kohast
kiiresti kätte saada kõik kehtivad kaardi, pdf või töödeldaval kujul planeeringud, mis lihtsustab võrreldes
momendil kehtiva olukorraga nende leidmist ja kasutamist.
Lisaks planeeringute otsimise ajakulu vähenemisele väheneb planeeringu otsija aeg planeeringu
koostamise korraldajale või planeeringu konsultandile päringu esitamiseks, kuid ka päringutele
vastamiseks. Momendil kulub ärianalüüsi käigus läbiviidud intervjuude ja küsitluse andmetel planeeringu
kasutajatel aega planeeringu koostamise korraldajale või planeeringu konsultandile planeeringu
otsimiseks ja päringu esitamisele kokku keskmiselt 60 min ja vastamiseks keskmiselt 20 minutit. Kokku
esitatakse igale KOV-le keskmiselt 3 päringut kuus, mis tähendab, et aastas esitatakse 2 844 päringut.
Päringutele vastamise aeg kokku on 948 tundi (2 844 päringut x 20 min) ja otsimine ning päringute
esitamine 2 844 tundi (2 844 päringut x 60 min). Seda eeldusel, et päringu sisuks on küsimus, kas antud
alale on planeering kehtestatud, mispeale palutakse vastav planeering saata või palve saada planeering
töödeldaval kujul.
Kui päringu sisuks on planeeringuga seotud täpsustused, siis võib vastamine sõltuvalt päringu keerukusest
aega võtta 10 minutist kuni 6 tunnini. Viimane aga ei ole vähemalt esialgu antud töö fookuses, sest loodav
andmekogu võimaldab planeeringuid lihtsamini kätte saada, kuid kui on vaja esitada täpsustavaid sisulisi
küsimusi, siis seda esitatakse ka tulevikus ikkagi otse planeeringu koostamise korraldajale. Juhul kui
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kehtestatakse nõuded planeeringute koostamisele ning planeeringute sisu saab olema üheselt mõistetav,
siis võib eeldada, et väheneb ka planeeringute kohta esitatavate täpsustavate küsimuste hulk.
Seejuures ei ole olulist vahet, kas tegemist on suure või väikse omavalitsusega. Suuremates
omavalitsustes (nt Tallinnale ja Tartule), kus kehtestatakse oluline osa Eesti planeeringutest, esitatakse
päringuid võrreldes KOV suurusega proportsionaalselt vähem, sest neil on loodud hästi kättesaadavad
avalikud planeeringute infosüsteemid. Väiksemad omavalitsused, kellel planeeringutega seotud
infosüsteemid puuduvad ja kellel ei ole tagatud kõikide planeeringute avalik kättesaamine, peavad
seetõttu vastama võrreldes oma suurusega proportsionaalselt enamatele päringutele.
Arvutades eeltoodud rahasse ehk nö tööjõu kulusse, siis saame, et KOV ametnike tööjõukulu päringutele
vastamisele kokku on 10 234 eurot (948 tundi x 10,79 eurot tunnis) ja planeeringu kasutajatel otsimiseks
ja päringute esitamiseks 30 704 eurot (2 844 tundi x 10,79 eurot tunnis) eurot aastas. Siinkohal on võetud
eelduseks Eesti keskmine brutopalk, mis Statistikaameti andmetel oli 2018.a. III kvartalis 1291 eurot16.
Kogukuluna on see tööandjale 1727 euro, mis tähendab, et keskmiseks tunnipalga kogukuluks on umbes
10,79 eurot (1291*1,338/160 tunniga) (vt tabel 1). Täiendava kuluna tuleb arvestada ka perioodi, mis jääb
päringu esitamise ja vastuse saamise vahele, mille jooksul ei ole sageli võimalik vajaliku tegevusega
jätkata.
Uue andmekogu loomisega päringute arv, mille sisuks on küsimus, kas alal on kehtiv planeering koos
palvega see saata, väheneb. Planeeringute andmekogus on nähtav, kas vastavale alale on planeering
kehtestatud ja planeering on nii pdf kui töödeldaval kujul andmekogust kättesaadav. Samas täies ulatuses
vastavasisulised päringud ära ei kao, sest kindlasti on ka tulevikus planeeringu otsijaid, kes ei ole teadlikud
planeeringute andmekogust ja pöörduvad otse KOV-i või planeeringu koostamise korraldaja poole.
Seejuures on KOV või planeeringu koostamise korraldaja ülesanne suunata küsimuse esitaja esmalt
planeeringute andmekogusse.
Aruannete koostamine, Rahandusministeeriumi ning Maa-ameti töötajate ajakulu seoses planeeringute
andmekogu loomisega oluliselt ei muutu.
Seega eeldame, et planeeringute andmekogu loomise tagajärjel väheneb eeltoodud päringute arv u
70%, mis tähendab, et tulevikus esitatakse 853 päringut 2844 asemel.
Kehtivate planeeringute andmekogu ärianalüüsist tuli välja, et tulenevalt kehtestatud planeeringute
kättesaadavuse keerukusest võib juhtuda, et projekteerimisel või planeeringute koostamisel aluseks
võetud planeering ei ole viimane ehk hetkel kehtiv või ei ole planeeringusse sisse viidud muudatused.
See toob endaga kaasa täiendava ajakulu hindamaks, kas on tegemist kehtiva planeeringuga ning otsimaks
kehtivat planeeringut. Intervjuude käigus selgus veel, et ette võib tekkida oht, kus ehitusprojekt või
planeeringu koostamisel on aluseks võetud mittekehtiv planeering. Ühtegi eeltoodud olukorda ärianalüüsi
käigus ei tuvastatud. Antud probleem kaob uue andmekoguga ära, seda eeldusel, et kõik projekteerijad ja
planeeringute koostajad võtavad aluseks planeeringute andmekogus oleva planeeringu ning
planeeringute andmekogusse on kehtiv planeering üles laetud. Andmekogu üheks eelduseks on asjaolu,
kui planeering ei ole andmekogus, siis ta ei ole kehtiv.

16

Alusandmed – Statistikaameti andmebaas, tabel nr PA001 Keskmine brutopalk , tööjõukulu, töötatud tunnid ja
töötajate arv tegevusalarühma järgi (kvartalid)
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Uues andmekogus on kõik planeeringud kättesaadavad töödeldaval kujul, mis aitab otseselt vähendada
projekteerijate ja planeeringu koostajate tööaega aja võrra, mis eelnevalt kulus nö planeeringu
digiteerimisele pdf või paberversioonist projekteerimiseks või planeeringu koostamiseks sobivasse vormi.
Uues andmekogus on planeeringud kättesaadavad töödeldaval kujul, mistõttu saavad projekteerijad ja
planeeringu koostajad neid oma edasiseks tegevuseks kohe kasutama hakata. Majanduslik kasu tekib
peamiselt planeeringute rakendamise faasis.
Teine probleem, mis ärianalüüsi käigus välja toodi, oli asjaolu, et planeeringute raskesti kättesaadavuse
tõttu võib juhtuda, et riigiametid ei arvesta oma tegevuste planeerimisel ja/või elluviimisel KOV poolt
kehtestatud planeeringutega ning võivad seetõttu oma tegevusega minna vastuollu kehtestatuga. Ka
antud probleem peaks planeeringute andmekogu loomisega kaduma, sest pärast seda on kõik kehtivad
planeeringud ühest kohast lihtsasti leitavad.

16.1.2. Muud planeeringute andmekogu loomisega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud
tulud
Kokku 58-l KOV-l ei ole 2018.a. seisuga kasutusel ühtegi planeeringute infosüsteemi, mis tähendab, et
neil ei ole nendega seoses ka otseseid kulusid. Töö üheks eelduseks on, et kui luuakse planeeringute
andmekogu, siis puudub neil otsene vajadus täiendava planeeringute andmekogu loomiseks.
Majandusliku mõju analüüsis võtame aluseks AS IS analüüsis väljatoodud keskmised litsentsi ja
hooldustasud. Momendil enim kasutust leidvaid planeeringute infosüsteeme nagu EVALD-it, ArcGIS-i või
RPIS-t (rohkem info Ärianalüüsis) kasutavatel omavalitsustel olid litsentsitasud kokku umbes 100 000
eurot ja iga-aastased hooldus- ja klienditoe kulud umbes 61 000 eurot aastas. Keskmiseks litsentsitasuks
KOV peale teeb see umbes 4 762 eurot ja hooldus- ja klienditoe kulud ühe KOV kohta on 2 900 eurot
aastas.
Tabel 1. Kulude muutus pärast planeeringute andmekogu loomist
Praegu kuluv Tulevikus kuluv Rahaline
Kulukoha kirjeldus
aeg/kogukulu aeg/kogukulu
kokkuhoid

Planeeringute
otsimine 10 000 tundi/
planeeringu
kasutajate
poolt, sh vajadusel päringu 107 960 eurot
aastas
esitamine KOV spetsialistile

1 667 tundi/
17 993 eurot
aastas

89 967
eurot aastas

Märkused
Kokku tehakse umbes
10 000
otsingut,
millest 2 844 otsingut
lõppevad päringuga
(keskmiselt 3 päringut
iga kuu igale KOVile).
Iga otsingu aeg 60
min,
keskmine
tööjõukulu
10,79
eurot
tunnis.
Tulevikus otsingu aeg
u 10 min.
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Päringutele vastamine KOV
spetsialistide poolt

KOV
kokkuhoid
litsentsitasudelt eeldusel,
et nad ilma planeeringute
andmekoguta
liituksid
mõne
olemasoleva
infosüsteemiga
KOV kokkuhoid hooldus- ja
klienditoe kuludelt aastas
eeldusel, et nad ilma
planeeringute
andmekoguta
liituksid
mõne
olemasoleva
infosüsteemiga

6 448 eurot
aastas

Keskmiselt 3 päringut
iga kuu igale KOV-le,
keskmine vastamise
aeg 20 min, keskmine
tööjõukulu
10,79
eurot tunnis

276 196 eurot

276 196
eurot

58 KOV x 4 762 eurot
litsentsitasud

168 200 eurot
aastas

168 200
eurot aastas

58 KOV x 2 900 eurot
aastas hooldus- ja
klienditoe kulusid

853 tundi/

256 tundi/

9 211 eurot
aastas

2 763 eurot
aastas

0 eurot

0 eurot

Allikas: Kehtivate planeeringute andmekogu – ärianalüüs (AS IS), Civitta Eesti konsultantide eeldused ja arvutused

16.2. Investeeringu ning haldamise kulud
16.2.1. Olemasolevate infosüsteemide haldamise ja arendamise kulud
Momendil pakutakse turul 3-4 erinevat planeeringute infosüsteemide lahendust, mille kulu koosneb
peamiselt litsentsitasust ja igakuisest kuumaksumusest (rohkem infot käesolev töö Ärianalüüsis).
Arendustöö ja lisatööde maksumused lepitakse vastavalt töö mahule ja keerukusele iga kord eraldi kokku.
Täpsemad maksumused on toodud allolevas tabelis.
Tabel 2. Infosüsteemide maksumuses umbes 10 000 elanikuga omavalitsusele
Litsentsitasu (eurot Kuumaksumus
km-ga)
(eurot km-ga)

Märkused
Litsentsitasu on ühekordne

EVALD (DP moodul)

RPIS

2 220*

46,8

0*

1

Kuumaksumus sisaldab WMS,
majutus- ja klienditoe teenust
ning versiooniuuendusi
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ArcGIS

5 900**

-

Esri omavalitsuslitsents
litsentsitasu sisaldab aastaks ka
tarkvarahooldust (sh tarkvara
versiooniuuendusi ning tehnilist
tuge)

Allikas: *kuni 10 000 elanikuga KOV edastatud hinnapakkumine; **18.01.19 intervjuu Andmevara esindajaga; ***kuni 10 000
elanikuga KOV edastatud hinnapakkumine ja 15.01.19 intervjuu ArcGIS esindajatega

Planeeringute andmekogu loomisega eeltoodud kulud eelduslikult täielikult ära ei kao, sest KOV-d saavad
jätkata oma infosüsteemide kasutamisega. Pigem lisanduvad ühekordsed liidestuse tasud ja vajadusel ka
teatud arenduskulud. Viimastega (v.a. RPIS) ei ole antud majandusliku mõju analüüsis arvestatud, sest
puudub piisav informatsioon nende suuruse hindamiseks. Kui omavalitsus otsustab olemasolevast
andmekogust loobuda ja vaid loodavasse planeeringute andmekogusse oma planeeringud sisestada, siis
kaovad ära igakuised kuumaksud ja lisatasud. Küll aga lisandub vanade planeeringute ühekordne
sisestamise tasu.
Kehtivate planeeringute andmekogu ärianalüüsi põhjal oli litsentsitasud EVALD-it, ArcGIS-i või RPIS-t
kasutavatel omavalitsustel kokku umbes 100 000 eurot ja iga-aastased hooldus- ja klienditoe kulud
kokku umbes 61 000 eurot aastas. Litsentsitasude arvutamise aluseks on vastava infosüsteemi
litsentsitasu suurus vastavalt omavalitsuse suurusele korrutatud vastava infosüsteemi kasutajate arvuga
(nt EVALD – kokku kasutab u 17 KOV ja kuni 10 000 elaniku vald DP litsentsitasu 2220 eurot, ArcGIS kasutab
u 8 KOV ja kuni 10 000 elanikuga vald üheaastane tasu 5900 eurot). Hooldus- ja klienditoe arvustamise
aluseks on infosüsteemi igakuine tasu kuus korrutatud kasutajate arvuga (EVALD 46,8 eurot x 12 kuud x
17 KOV + RPIS 0 eurot kuus + ArcGIS 60 000 eurot 8 KOV). ArcGIS-l klassikaline kuutasu puudub, kuid KOVd, kes soovivad saada iga-aastast hooldust, arendust ja kasutajatuge, peavad maksma igal järgneval aastal
sama summa, mis oli litsentsitasu (kuni 10 000 elanikuga vald üheaastane tasu 5900 eurot).
Eeltoodu summadele lisanduvad omavalitsuste arendus ja halduskulud, kes on välja arendanud enda
planeeringute infosüsteemi. Näiteks 2018.a. oli see Tallinna ja Tartu näitel vähemalt 100 000 eurot.
Täiendavalt on mitmed omavalitsused, kellel hetkel veel ei ole ühtegi infosüsteemi kasutusel, otsimas
lahendusi.
Juhul kui KOV-d jätkavad oma planeeringute andmekogude kasutamist ja arendamist, siis eeltoodud
summad ei muutu.

16.2.2. Planeeringute andmekogu investeeringu ning haldamisega seotud kulud

Planeeringutega andmekogu väljaarendamise maksumused on erinevate lahenduste puhul mõnevõrra
erinevad. Teada on eelduslik investeeringu teostamiseks kuluv aeg. Majanduslike mõjude arvutamisel on
aluseks võetud eelduslik ajakulu. IT sektori keskmiseks tunnihinnaks on analoogsete tööde teostamisel 72
eurot tunnis koos käibemaksuga.
Kokku on välja pakutud neli võimalikku alternatiivi, mille eelduslikud tunnid ja maksumused on toodud
allolevas tabelis. Seejuures alternatiivi „RPIS edasi arendamine“ puhul on arvesse võetud vaid kehtivate
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planeeringutega seonduv. Menetluskeskkonna arendamise kulu käesolevas maksumuses arvestatud ei
ole. Täpsemalt on Tabel 3 välja toodu lahti kirjutatud Lisas 8.
Tabel 3. Planeeringute andmekogu investeeringute eelduslikud maksumused
Alternatiiv

Eelduslikud tunnid

Eelduslik
maksumus km-ga

Planeeringute andmekogu Maa-ameti täislahendus

17 371

1 250 712

Eraldi andmekogu ja Maa-ameti kaardirakendus

20 251

1 458 072

Eraldi andmekogu ja eraldi kaardirakendus

23 400

1 684 800

RPISe edasi arendamine

23 400

1 684 800

Allikas: Reach-U ekspertide eksperthinnang

Eeltoodud ajakulu ja maksumus sisaldab järgmisi aspekte:
1. Süsteemi arhitektuur ja esmane ülesehitus (sh autentimine, kasutajahaldus);
2. Liidestused;
3. Planeeringu andmete laadimise protsesside implementeerimine;
4. Planeeringu andmete kasutajaliideses kuvamise implementeerimine;
5. X-tee teenuste loomine;
6. Andmete migratsiooni tugi suuremate KOVide infosüsteemidest ja/või ja Maa-ametist;
7. Täiendavad vahendid projekti käigus tekkivate ettenägemata nõuete jaoks;
8. AK info kuvamine;
9. Teavituste süsteem;
10. Valitud piirkonna kaardirakendusest kõikide planeeringute alla laadimine
11. QA;
12. Projektijuhtimine;
13. Analüüs.
Pärast planeeringute andmekogu valmimist lisanduvad jooksvad halduskulud, mis sisaldavad endas
andmekogu sisu- ja süsteemiadministraatorite palgakulusid kokku umbes 64 224 eurot aastas. Palgakulu
arvutamise aluseks on võetud Rahandusministeeriumi poolt edastatud info ametnike keskmise palgakulu
kohta 2018.a. (2000 eurot brutotasuna kuus). Seejuures on arvestatud, et Planeeringute andmekogu Maaameti täislahenduse puhul on vajadus 1,5 täiskohaga täiendava inimese järele, kuna Maa-ametis juba
teatud ulatuses täidetakse andmekoguga seotud funktsioone. Teiste alternatiivide puhul on eelduslik
töömaht 2 täistöökohta.
Lisaks palgakulule lisanduvad veel püsiv majutuskulu ehk pilveteenus 6 425 eurot ja FME tarkvara
ühekordne litsentsitasu 26 390 eurot.
Pilveteenuse maksumuse aluseks on Riigipilve hinnakiri (https://riigipilv.ee/hinnakiri). Seejuures on hinna
määramisel tehtud eeldused, et andmekogus on u 15 000 planeeringut, 10MB kettaruumi planeeringu
kohta koos varuga, kolm keskkonda (TEST, INTEGRATION, LIVE kus TEST on väiksemate ressurssidega
võrreldes INTEGRATION ja LIVE keskkonnaga) ja TB kettaruum varukoopiate hoiustamiseks.
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Iga-aastane hind sisaldab endas järgmiseid komponente:
1. TEST 4 vCPU 16 GB RAM 256 GB Disk = 1038.35 EUR / aastas;
2. INTEGRATION (8 vCPU 32 GB RAM 512 GB Disk ) x 3 (2x rakendusserver application-layer HA
tagamiseks ja 1x andmebaasiserver) = 2076.7 x 3 =6230,1 EUR / aastas;
3. LIVE (8 vCPU 32 GB RAM 512 GB Disk) x 3 (2x rakendusserver application-layer HA tagamiseks ja 1x
andmebaasiserver) = 2076.7 EUR / aastas x 3 = 6230,1 EUR aastas;
4. Varukoopiate hoiustamine 1024 GB Disk = 1233.41 EUR / aastas.
FME tarkvara hinna aluseks on Lisas 6 toodud hinnapakkumus, kus arvesse on võetud tootmiskeskkonna
(15 000 eurot km-ga), arenduskeskkonna kulud (7500 eurot km-ga) ning töökeskkondade paigaldamise,
esmase konfigureerimise ja Tellija peakasutaja(tarkvara halduse) koolitusega (3890 eurot km-ga)
Püsiv täiendav ajakulu saab olema ka uute planeeringute sisestamisega kaasnev ajakulu. Küll aga väheneb
ajakulu, mis kulus seni Maa-ametile planeeringute saatmiseks. Aastas kehtestatakse Maa-ameti hinnangul
keskmiselt 500 planeeringut, millest 165 on KOV-st, kes kasutavad planeeringute infosüsteeme (sh
Tallinnas 50 + Tartus 20 + teistes omavalitsustes, kes kasutavad erinevaid planeeringute infosüsteeme
igaühes keskmiselt 5-6 planeeringut aastas, kokku 19 KOV-i ehk 105 planeeringut). KOV puhul, kes juba
niikuinii kasutavad planeeringute infosüsteeme täiendavat ajakulu ei lisandu, kuna töös on tehtud eeldus,
et nad jätkavad oma infosüsteemide kasutamisega, mis liidestatakse planeeringute andmekoguga. Pigem
väheneb ajakulu Maa-ametile planeeringute mittesaatmise arvelt.
Planeeringute infosüsteem puudub 58-l omavalitsusel, kus igaühes kehtestatakse aastas keskmiselt 5-6
uut planeeringut. Seega sisestatakse aastas planeeringute andmekogusse keskmiselt 335 uut
planeeringut aastas. Lisaks sisestatakse süsteemi kõik MP-t ja mereala planeering. Eeldades, et ühe
planeeringu sisestamine võtab aega keskmiselt pool tundi (enamikul juhtidel alla 10 minuti, kuid tehniliste
probleemide või mõne muu takistuse tõttu ka kuni tund aega) ning sisestaja saab Eesti keskmist palka,
siis kulub sellele 167,5 tundi, mille palga kogukuluks on 1 808 eurot.
Lisaks uutele planeeringutele tuleb planeeringute andmekogusse sisestada ka enne planeeringute
andmekogu kehtestatud planeeringuid, mida on vastavalt uuringule „Eestis kehtivate
detailplaneeringute hulga ning nende seletuskirja ja jooniste andmekandja formaadi väljaselgitamine“
kokku u 15 000 tükki. Juba kehtivate planeeringute kohta tuleb kindlasti sisestada planeeringu ala ning
seletuskiri. Sama uuringu järgselt viidi läbi turu-uuring, mille põhjal kehtivate planeeringute digiteerimise
maksumus on 1 643 400 eurot.

Tabel 4. Planeeringute andmekogu investeeringu ning haldamisega seotud kulud
Summa koos
Märkus
maksudega

Kulurida
Planeeringute
maksumus

andmekogu

Pilveteenus

investeeringu

1 250 712–
1 684 800
13 694

17 371 - 23 400 tundi, eelduslikuks
tunnihinnaks on 72 eurot koos kmga
Riigipilve hinnakiri
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FME litsentsitasud
Planeeringute
andmekogu
sisusüsteemiadministraatori tööjõukulu aastas

Uute planeeringute sisestamise kulu aastas

Vanade planeeringute sisestamise kulu

26 390

Lisa 6 Ruumab OÜ pakkumus

64 224

Aluseks
RahMin
analoogsete
ametnike keskmine palgakulu (2000
eurot bruto)

1 808

335 x 0,5 tundi x 10,79 eurot tund.
Aluseks keskmine Eesti palk 2018 III
kvartal.

1 643 400

Allikas uuringu „Eestis kehtivate
detailplaneeringute hulga ning
nende seletuskirja ja jooniste
andmekandja
formaadi
väljaselgitamine“ järgselt läbiviidud
turu-uuring.

Allikas: Reach-U analüütikute eksperthinnang, Civitta konsultantide eeldused ja arvutused

16.3. Investeeringu ning haldamise kulud
Eelnevat arvesse võttes on majandusliku mõju analüüsi eeldused järgmised.
Tabel 5. Majandusliku mõju analüüsi eeldused
Planeeringute kättesaamisega seotud kulude vähenemine
Planeeringu kasutajal planeeringu otsimisele (sh vajadusel päringu
tegemiseks) kuluv keskmine aeg täna
Planeeringu kasutajal planeeringu otsimisele kuluv keskmine aeg
loodavas planeeringute andmekogus

60

minutit/planeering

10

minutit/planeering

Planeeringute kasutajate poolt otsitavate planeeringute arv
Planeeringute kasutajate poolt planeeringute saamiseks tehtavate
päringute hulk täna
Planeeringute kasutajate poolt planeeringute saamiseks tehtavate
päringute hulk planeeringute andmekogu rakendamisel
Planeeringu väljastamiseks (planeeringu kasutaja poolt tehtavale
päringule vastamiseks) kuluv keskmine ajakulu

10 000

planeeringut/aastas

2 844

päringut/aastas

853

päringut/aastas

20

minutit/päring

Eesti keskmine tööjõukulu (2018 III kvartal)

1 727

EUR/kuus

Planeeringute andmekogu haldamise ja arendamise kulud
Planeeringute andmekogu arendamise maksumus alternatiiv I:
Planeeringute andmekogu Maa-ameti täislahendus
Planeeringute andmekogu arendamise maksumus alternatiiv II: Eraldi
andmekogu ja Maa-ameti kaardilahendus
Planeeringute andmekogu arendamise maksumus alternatiiv III: Eraldi
andmekogu ja eraldi kaardirakendus
Planeeringute andmekogu arendamise maksumus alternatiiv IV:
RPIS edasi arendamine

1 250 712

EUR

1 458 072

EUR

1 684 800

EUR

1 684 800

EUR
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Planeeringute andmekogu süsteemiadministraatori palgakulu

2 676

EUR/kuus

Planeeringute andmekogu sisuadministraatori palgakulu

2 676

EUR/kuus

Planeeringute andmekogu halduskulu (pilveteenused)
Planeeringute andmekogu halduskulu (FME litsentsitasud esimesel
aastal)

6 425

EUR/aastas

26 390

EUR

Planeeringute andmekogusse sisestamisega seotud kulude suurenemine
Planeeringute andmekogu loomisel andmekogusse juba kehtivate
planeeringute sisestamise kulu
Planeeringute andmekogusse iga-aastaselt otse sisestatavate
planeeringute hulk
Planeeringute andmekogusse planeeringu sisestamiseks kuluv aeg

1 634 400

EUR

335

planeeringut/aastas

30

minutit/planeering

Kokkuhoid alternatiivsetest infosüsteemidest kasutusele mittevõtmisest
EVALD, ArcGIS, RPIS litsentsitasu

4 762

EUR KOV/aasta

EVALD, ArcGIS, RPIS hooldus- ja klienditoe kulud

2 900

EUR KOV/aasta

KOV arv, kes saaksid loobuda EVALD, ArcGIS, RPIS kasutusele võtmisest

58

KOV
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Alternatiiv I: Andmekogu loomine Maa-ameti täislahendusena vs tänase olukorra jätkumine
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
arendamine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

KOKKU

-1 277 102 -1 600 939

33 461

33 461

33 461

33 461

33 461

33 461

33 461

33 461

33 461

Kokku kumulatiivselt

-1 277 102 -2 878 041 -2 844 580 -2 811 119 -2 777 659 -2 744 198 -2 710 737 -2 677 276 -2 643 815 -2 610 354 -2 576 894

Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine

0
-1 250 712

-26 390

Alternatiiv II: Andmekogu loomine Maa-ameti täislahendusena vs kõik KOVid võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
arendamine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-61 862

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

KOKKU

-1 277 102 -1 156 543

477 857

477 857

477 857

477 857

477 857

477 857

477 857

477 857

477 857

Kokku kumulatiivselt

-1 277 102 -2 433 645 -1 955 788 -1 477 931 -1 000 075

-522 218

-44 361

433 496

911 353

1 389 210

1 867 066

Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine
Alternatiivsetest infosüsteemidest
kasutusele mittevõtmisest tulenev
kokkuhoid

0
-1 250 712

-26 390
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Alternatiiv III: Eraldi andmekogu loomine ja Maa-ameti kaardilahendus vs tänase olukorra jätkumine
0
1
2
3
4
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 458 072
arendamine
-26 390
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine

5

6

7

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

KOKKU

-1 484 462 -1 616 995

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

Kokku kumulatiivselt

-1 484 462 -3 101 457 -3 084 052 -3 066 647 -3 049 243 -3 031 838 -3 014 433 -2 997 028 -2 979 623 -2 962 218 -2 944 814

Alternatiiv IV: Eraldi andmekogu loomine ja Maa-ameti kaardilahendus vs kõik KOVid võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
0
1
2
3
4
5
6
7
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 458 072
arendamine
-26 390
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine
Alternatiivsetest infosüsteemidest
kasutusele mittevõtmisest tulenev
kokkuhoid

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

KOKKU

-1 484 462 -1 172 599

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

Kokku kumulatiivselt

-1 484 462 -2 657 061 -2 195 260 -1 733 459 -1 271 659

-809 858

-348 057

113 744

575 545

1 037 346

1 499 146
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Alternatiiv V: Eraldi andmekogu ja eraldi kaardilahenduse loomine vs tänase olukorra jätkumine
0
1
2
3
4
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 684 800
arendamine
-26 390
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine

5

6

7

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

KOKKU

-1 711 190 -1 616 995

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

Kokku kumulatiivselt

-1 711 190 -3 328 185 -3 310 780 -3 293 375 -3 275 971 -3 258 566 -3 241 161 -3 223 756 -3 206 351 -3 188 946 -3 171 542

Alternatiiv VI: Eraldi andmekogu ja eraldi kaardilahenduse loomine vs kõik KOVid võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
0
1
2
3
4
5
6
7
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 684 800
arendamine
-26 390
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
-77 918
Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine
Alternatiivsetest infosüsteemidest
kasutusele mittevõtmisest tulenev
kokkuhoid

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

KOKKU

-1 711 190 -1 172 599

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

Kokku kumulatiivselt

-1 711 190 -2 883 789 -2 421 988 -1 960 187 -1 498 387 -1 036 586

-574 785

-112 984

348 817

810 618

1 272 418
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Alternatiiv VII: RPIS vs tänase olukorra jätkumine
0
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 684 800
arendamine
-26 390
Planeeringute andmekogu haldamine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

KOKKU

-1 711 190 -1 616 995

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

17 405

Kokku kumulatiivselt

-1 711 190 -3 328 185 -3 310 780 -3 293 375 -3 275 971 -3 258 566 -3 241 161 -3 223 756 -3 206 351 -3 188 946 -3 171 542

Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine

Alternatiiv VIII: RPIS vs kõik KOVid võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
0
1
2
3
Tulu/kulu (EUR)
Planeeringute andmekogu
-1 684 800
arendamine
-26 390
-77 918
-77 918
-77 918
Planeeringute andmekogu haldamine
Planeeringute andmekogusse
planeeringute sisestamisega seotud
ajakulu
Planeeringute
kättesaamisega/kättesaadavaks
tegemisega seotud ajakulu
vähenemine
Alternatiivsetest infosüsteemidest
kasutusele mittevõtmisest tulenev
kokkuhoid

4

5

6

7

8

9

10

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-77 918

-1 636 208

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

-1 808

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

97 131

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

444 396

KOKKU

-1 711 190 -1 172 599

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

461 801

Kokku kumulatiivselt

-1 711 190 -2 883 789 -2 421 988 -1 960 187 -1 498 387 -1 036 586

-574 785

-112 984

348 817

810 618

1 272 418
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Tabel 7. Majandusliku mõjude tulemused

Alternatiiv
Alternatiiv I: Andmekogu loomine Maa-ameti täislahendusena vs tänase olukorra
jätkumine
Alternatiiv II: Andmekogu loomine Maa-ameti täislahendusena vs kõik KOVid võtavad
kasutusele alternatiivse infosüsteemi
Alternatiiv III: Eraldi andmekogu loomine ja Maa-ameti kaardilahendus vs tänase
olukorra jätkumine
Alternatiiv IV: Eraldi andmekogu loomine ja Maa-ameti kaardilahendus vs kõik KOVid
võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
Alternatiiv V: Eraldi andmekogu ja eraldi kaardilahenduse loomine vs tänase olukorra
jätkumine
Alternatiiv VI: Eraldi andmekogu ja eraldi kaardilahenduse loomine vs kõik KOVid
võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi
Alternatiiv VII: RPIS vs tänase olukorra jätkumine
Alternatiiv VIII: RPIS vs kõik KOVid võtavad kasutusele alternatiivse infosüsteemi

Kumulatiivne
rahavoog (10
aastat, EUR)
-2 576 894
1 867 066
-2 944 814
1 499 146
-3 171 542
1 272 418
-3 171 542
1 272 418

Planeeringute andmekogu tulu-kulu analüüsi arvutused on esitatud lisas „Lisa 9. Planeeringute
andmekogu_tulu-kulu analüüs“.
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17.

To-Be protsessid lähtuvalt kasutajagruppidest ja rollidest

Järgnevalt on toodud ülevaade kehtestatud planeeringute kasutamisest ja info liikumisest
kasutajagruppide ja rollide kaupa. Esmalt on toodud üldskeem, mis puudutab kõiki kasutajagruppe.
Järgnevad protsesside ülevaated on koostatud eeluuringu ehk To-Be analüüsiandmete põhjal.

17.1. Planeeringu sisestaja
Protsessi ülevaade
Nimetus

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Planeeringu sisestamise ja info kättesaadavaks tegemise protsessi kirjeldus.

Lühikirjeldus

Protsessi eesmärk ja peamised tegevused
Planeeringu sisestajaks on isik, kellele on antud õigus planeeringu sisestamiseks
planeeringute andmekogus. Õiguste andmise otsustab planeeringu koostamise
korraldaja. Planeeringu sisestamise eesmärk on teha kehtiv planeering kõigile
kättesaadavaks. Selleks sisestab planeeringu sisestaja planeeringu koos
lisadokumentidega planeeringute andmekogusse, teostab vajalikud kontrollid sh
teatud kontrollid teostab andmekogu automaatselt. Võimalusel teha
planeeringu sisestamine ja kontrollide läbimine planeeringute andmekogus enne
kehtestamist kõigile kohustuslikuks, kuid see eeldaks seadusandluse muutmist.
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Protsessi
kirjeldus

Protsessi põhiharu kirjeldus (tegevused, mis toimuvad alati või enamikel
juhtudel). Protsessi käivitavad ja lõpetavad tingimused.
Planeeringu kättesaadavaks tegemise protsess:
1. Planeeringu koostamisel planeeringu sisestamine või liidestamine
andmekoguga.
2. Otse planeeringute andmekogusse sisestamisel planeeringute
andmekogusse sisselogimine ID kaardi, mobiil ID või Smart ID-ga.
3. Juhul kui planeeringu koostamise korraldajal on olemas enda
planeeringute infosüsteem, siis ta sisestab planeeringu oma
infosüsteemi, mis on liidestatud planeeringute andmekoguga, et läbida
andmekogus läbiviidavad kontrollid.
4. Juhul kui planeeringu koostamise korraldajal ei ole enda planeeringute
infosüsteemi, siis planeeringu sisestaja laeb DHS-st või planeeringu
sisestaja arvutist planeeringu ja lisadokumendid töödeldaval kujul
planeeringute andmekogusse.17
5. Planeeringute andmekogu kontrollide teostamine (sh metaandmete
kontroll, automaatkontrollid ning kaardikihtide kontrollid soovituslikult
menetluse erinevate etappide käigus kui ka vahetult enne lõplikku
kehtestamist), vigade/märkuste üle vaatamine ja vajadusel paranduste
tegemine.
6. Vigade/märkuste puhul:
6.1. automaatse meili saamine juhul kui planeeringu sisestaja teeb seda nö
liidestuse kaudu.
6.2. vea või märkuse nägemine ekraanil juhul kui planeeringu sisestaja teeb
seda planeeringute andmekogu veebiliidese kaudu.
7. Vea või märkuse aktsepteerimine ja parandamine
mitteaktsepteerimine koos vastavasisulise põhjenduse lisamisega

või

8. Planeeringu avalik kuvamine planeeringute andmekogus.
9. Planeeringu kehtestamise kohta automaatteate edastamine vastava
planeeringu koostamise korraldaja peakasutajale, kuid ka
Rahandusministeeriumile ja Maa-ametile.
Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised on planeeringute sisestajad ja koostamise
korraldajate peakasutajad. Näiteks ametnikud (eelkõige planeerimisosakonna
spetsialistid, linna- või valla arhitektid, maanõunikud), kes vastutavad
planeeringu algatamise, menetlemise, kehtestamise ja kättesaadavaks tegemise

17

Juhul kui planeeringute andmekogu peaks sisaldama ka menetluskeskkonda, siis väheneb tulevikus vajadus
DHS-i dokumentide üleslaadimiseks või linkimiseks.
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eest, kuid ka planeeringu konsultandid, kui neile on antud planeeringu
koostamise korraldaja poolt vastavad õigused
Peamised infosüsteemid:
1.

Planeeringute andmekogu

2.

KOV planeeringute infosüsteemide, mis on liidestatud planeeringute
andmekoguga:

3.

EVALD-i

4.

ArcGIS-i

5.

RPIS-e

6.

KOV planeeringute registrid

7.

Planeeringute menetlemise käigus vaadatakse Maa-ameti geoportaali,
Muinsuskaitse mälestiste registrit, kinnistusraamatut, EELIS-t.

8.

Iseseisvalt on võimalik andmetega tutvuda pdf ja töödeldaval kujul.

Huvitatud osapooled kattuvad alltoodud välimiste osapooltega
Andmed

Liidestused

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1.

Taaskasutatavad on uued planeeringud töödeldaval kujul (nt dwg, dgn, tab,
shp) kujul.

2.

Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2).

3.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.

4.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf kujul.

5.

Planeeringu koostamise korraldaja saab anda planeeringu koostajale õigused
planeeringu sisestamiseks ja kontrollide teostamiseks. .

Liidestatud süsteemide kirjeldus.
Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.

Välimised
osapooled

Välised osapooled on peamiselt
1.

eraisik (kinnisvara omanik, tulevane omanik, naabrid)
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Muud
huvigrupid

2.

projekteerija

3.

kinnisvara arendaja

4.

planeeringu konsultant

5.

riigiasutused

6.

asutused/ettevõtted/MTÜ-d

Kaudsed osapooled, kes võivad kehtestada protsessile täiendavaid nõudeid või
olemasolevaid muuta.
1.

Kattuvad välimiste osapooltega.
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Planeeringu kättesaadavaks tegemise protsess:
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17.2. Kohaliku omavalitsuse planeerimisspetsialist
Protsessi ülevaade
Nimetus

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Kohaliku omavalitsuste planeerimisspetsialisti poolt kehtestatud planeeringute
info hankimise ja edastamise protsessi kirjeldus.

Lühikirjeldus

Protsessi eesmärk ja peamised tegevused
KOV planeerimisspetsialist vastutab peamiselt detailplaneeringu (DP), kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringute (KOV EP) ja üldplaneeringu (ÜP) menetlemise,
kättesaadavaks tegemise kui ka arhiveerimise eest. Kahte viimast käsitleti
planeeringu
sisestamise
protsessis.
ÜP
koostamiseks
kasutab
maakonnaplaneeringut, mereala planeeringuid ning üldiste suundumustega
kursis olemiseks ka üleriigilist planeeringut. KOV planeerimisspetsialist kasutab
kehtestatud DP-t, KOV EP-d kui hakatakse koostama planeeringut naaberalale või
kui esitatakse päring kehtestatud planeeringu kohta. KOV planeerimisspetsialist
kasutab kehtestatud ÜP-t uue DP algatamisel ja menetlemisel ning kehtestatud
maakonnaplaneeringut (MP) uue ÜP algatamisel ja menetlemisel.

Protsessi
kirjeldus

Protsessi põhiharu kirjeldus (tegevused, mis toimuvad alati või enamikel
juhtudel). Protsessi käivitavad ja lõpetavad tingimused.
Kehtestatud DP-de, KOV EP, ÜP ja teemaplaneeringutega (mereala planeering)
tutvumise protsess DP või KOV EP algatamisel ja koostamisel:
1. Uue DP või KOV EP algatamise ettepaneku/taotluse saamine meili või
DHS teel või KOV enda otsus/korraldus algatamise kohta.
2. DP või KOV EP algatamise taotlusega tutvumine.
3. Naaberala DP-de, KOV EP-de, ÜP-de ja teemaplaneeringute otsimine
planeeringute andmekogust (kaardirakendusena, pdf või töödeldaval
kujul sh kihtide kaupa).
4. Planeeringute andmekogu kaardirakenduses DP-de, KOV EP, ÜP ja/või
teemaplaneeringutega või nende osadega tutvumine või allalaadimine.
5. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info
6. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud alal kehtiv DPon peatatud.
7. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev.
8. Algatamise otsuse/korralduse koostamiseks naaberaladel ja samal alal
kehtivate DP, KOV EP, ÜP ja/või teemaplaneeringutega tutvumine.
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Algatamise otsuse koostamisel ÜP nõuete lisamine või planeeringu
eskiisi ja põhilahenduse kooskõlastamiseks kehtiva ÜP-ga kooskõla
kontrollimine planeeringute andmekogus planeeringutega tutvudes
kaardirakenduses või alla laadides pdf või töödeldaval kujul.
9. DP ja KOV EP oleva infoga tutvumine (kõigega – nii kaardid, kui
seletuskiri – Planeerimisseadus §126). ÜP oleva infoga tutvumine
(kõigega lähtuvalt Planeerimisseaduse §75)
10. DP, KOV EP ja ÜP infost lähtuvalt teise DP või KOV EP algatamise
otsuse/korralduse koostamine.
Kehtestatud MP, REP ja mereala planeeringu tutvumise protsess ÜP algatamisel
ja koostamisel:

1. Seisukoht uue ÜP algatamise otsuse/korralduse koostamiseks.
2. Uue ÜP algatamise otsuse/korralduse, eskiis- ja põhilahenduse
kooskõlastamiseks kehtiva MP-e, REP ja mereala planeeringuga
tutvumine. MP puhul tutvutakse nii kaartide kui seletuskirjas olevaga
lähtuvalt Planeerimisseadusest §56.

3. Kehtiva MP, REP ja mereala planeeringu otsimine ja tutvumine
planeeringute andmekogust nii pdf kui töödeldaval kujul.

4. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info

5. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.

6. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev.

7. MP ja mereala planeeringu infost lähtuvalt ÜP algatamise
otsuse/korralduse koostamine või eskiis- või põhilahenduse
kooskõlastamine olukorras, kus kontrollitakse taaskord vastavust MP-le
ja mereala planeeringule.
Kehtestatud DP, KOV EP ja/või ÜP info edastamise ja päringutele vastamise
protsess:

1. Telefoni ja meili teel saabuvate DP, KOV EP või ÜP seonduvad päringud
(planeeringu konsultant, elanikud, arendajad, ettevõtted) sh päring, kus
mingil põhjusel on probleeme andmekogust planeeringute
kättesaamisega või kui on sisulisi küsimusi kehtivate planeeringute
kohta.

2. Päringutele vastamine telefoni või meili teel (1-30 päeva jooksul
sõltuvalt päringu liigist ja keerukusest).
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3. Vastus päringule on edastatud.
Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised on KOV ametnikud, kes vastutavad DP, KOV EP ja ÜP
algatamise, menetlemise, kehtestamise ja kättesaadavaks tegemise eest.
Eelkõige planeerimisosakonna spetsialistid, linna- või valla arhitektid,
maanõunikud.
Peamised infosüsteemid:
1.

Päringutele vastatakse meili teel, Dropboxi vms lingi kaudu sh saates vajalik
info, kopeerides planeeringute andmekogust vastav link või laadides alla
kogu planeering või planeeringu osad pdf ja/või töödeldaval kujul.

2.

DP, KOV EP ja ÜP kuvamiseks ja arhiveerimiseks kasutatakse planeeringute
andmekogu, mis on võimalusel liidestatud:

3.

EVALD-i

4.

ArcGIS-i

5.

RPIS-e

6.

KOV planeeringute registritega

7.

Planeeringute menetlemise käigus vaadatakse Maa-ameti geoportaali,
Muinsuskaitse mälestiste registrit, kinnistusraamatut, EELIS-t.

8.

Iseseisvalt on võimalik andmetega tutvuda pdf ja töödeldaval kujul.

Huvitatud osapooled kattuvad alltoodud välimiste osapooltega
Andmed

Liidestused

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1.

Taaskasutatavad on uued DP, KOV EP ja ÜP, töödeldaval kujul (nt dwg, dgn,
tab, shp) kujul.

2.

Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2)

3.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid (nt KOV
DHS-s olevad planeeringutega seotud lisadokumendid, planeeringu kihid või
esitluskujud) planeeringute andmekoguga liidestatud KOV infosüsteemid.

4.

Töö käigus kasutatakse veel Maa-ameti geoportaali, kuid seda peamiselt uue
planeeringu algatamisega seoses.

5.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.

Liidestatud süsteemide kirjeldus.
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Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.
Välimised
osapooled

Välised osapooled on peamiselt
1.

eraisik (kinnisvara omanik)

2.

projekteerija

3.

kinnisvara arendaja

4.

planeeringu konsultant

5.

riigiasutused

6.

asutused/ettevõtted/MTÜ-d

Päringute esitamine – töö üheks eelduseks, et pärast planeeringute andmekogu
loomist esitatakse planeeringu koostamise korraldajatele vähem päringuid ning
kehtivate planeeringute otsimisele kulub vähem aega. Seejuures esitatakse ka
tulevikus sisulisi päringuid kehtivate planeeringute kohta, millele vastamise
keskmine aeg AS IS analüüsi tulemusena oli u 60 min.
Muud
huvigrupid

Kaudsed osapooled, kes võivad kehtestada protsessile täiendavaid nõudeid või
olemasolevaid muuta.
1.

riigiasutused

2.

naabrid

3.

MTÜ-d, kodanikualgatused

4.

tulevased elanikud
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Kehtestatud DP-de, KOV EP, ÜP ja mereala planeeringutega tutvumise protsess DP või KOV EP algatamisel ja koostamisel
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Kehtestatud MP, REP ja mereala planeeringu tutvumise protsess ÜP algatamisel ja koostamisel:

80
Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

Kehtestatud DP, KOV EP ja/või ÜP info edastamise ja päringutele vastamise protsess:
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17.3. Kohaliku omavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Protsessi ülevaade
Nimetus

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Kohaliku omavalitsuste ehitus- ja keskkonnaspetsialisti poolt kehtestatud
planeeringute kohta huvitatud osapooltele info edastamise ja oma igapäevatöö
jaoks vajaliku kehtestatud planeeringutega seotud info hankimise protsessi
kirjeldus.

Lühikirjeldus

Protsessi eesmärk ja peamised tegevused.
KOV ehitusspetsialist vastutab peamiselt projekteerimistingimuste, ehitusloa ja
kasutusloa väljaandmise eest. Tema ülesandeks on kontrollida, et esitatud
ehitusprojekt vastaks DP-le, KOV EP-le, ÜP-le ja projekteerimistingimustele.

Protsessi
kirjeldus

Kehtestatud DP või KOV EP info edastamise protsess:
1. Telefoni ja meili teel saabuvate DP või KOV EPga seonduvad päringud.
Peamiselt sisulised küsimused, millele vastamiseks tuleb tutvuda
kehtivate planeeringutega.
2. Kehtivate asjakohaste planeeringutega tutvumine planeeringute
andmekogus.
3. Päringutele vastamine meili teel lingina, pdf või töödeldaval kujul (1-30
päeva jooksul sõltuvalt päringu liigist ja keerukusest).
4. Vastus päringule on edastatud.
Kehtestatud DP, KOV EP, ÜP, REP või mereala planeeringuga tutvumise protsess:
1. Teade projekteerimistingimuste või ehitusloa taotluse kohta. Taotluse
esitajaks on peamiselt projekteerija või kinnisvara omanik.
2. Esitatud avalduse, ehitusprojekti ja kehtestatud DP, KOV EP, ÜP, REP või
mereala planeeringu (kui DP-d või KOV EP-d ei ole) otsimine ja tutvumine
(eelkõige ehitusõigus, arhitektuursed nõuded) planeeringute
andmekogu kaardirakenduses või allalaetuna töödeldaval või pdf kujul.
3. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info.
4. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.
5. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev
mõju.
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6. Lähtuvalt DP, KOV EP,ÜP, REP ja mereala planeeringu infost ja
ehitusseadustikust projekteerimistingimuste väljastamine või ehitusloa
menetluse algatamine.
Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised on KOV ametnikud, kes vastutavad ehituslubade
väljastamise eest ehk eelkõige ehitusosakonna spetsialistid ja linna/vallavalitsuse
liikmed.
Peamised infosüsteemid:
1.

Päringutele vastatakse meili teel, Dropboxi vms lingi kaudu ja info saadetakse
pdf ja/või töödeldavalkujul või vajadusel paberkandjal.

2.

Planeeringutega tutvumiseks kasutatakse planeeringute andmekogus
olevaid planeeringuid.

3.

Projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamiseks kasutatakse otseselt
Ehitisregistrit ja 3D kaksikut. Infot hangitakse ka Maa-ameti geoportaalist
(kitsendused, olemasoleva olukorraga tutvumine ortofotolt).

Huvitatud osapooled kattuvad alltoodud välimiste osapooltega
Andmed

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
•

Liidestused

1.

Taaskasutatavad on planeeringud, mida on muudetud
projekteerimistingimustest tulenevatest muudatustest

lähtuvalt

2.

Taaskasutatav on töödeldaval kujul koostatud ehitusprojekt, mis laetakse
üles Ehitisregistrisse.

3.

Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2).

4.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.

5.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.

Liidestatud süsteemide kirjeldus.
Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.
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Välimised
osapooled

Kliendid ja partnerid, kellega toimub infovahetus või keda protsessi käigus
teenindatakse.
Välimised osapooled ehk päringute esitajateks on peamiselt:
1.

eraisik (kinnisvara omanik)

2.

projekteerija

3.

kinnisvara arendaja

4.

planeeringu konsultant

5.

riigiasutus

Päringu esitaja esitab päringu enne projekteerimistingimuste, ehitusloa või
kasutusloa taotlemist või taotlemise ajal. Küsimused on seotud eeltoodud
dokumentide menetlemise või väljastamisega, kuid vastamine eeldab ametnikult
kehtivate planeeringutega tutvumist. Kõik vastajad edastavad vastused
päringutele meili teel ning pdf või töödeldaval kujul.
Muud
huvigrupid

Kaudsed osapooled, kes võivad kehtestada protsessile täiendavaid nõudeid või
olemasolevaid muuta.
Antud protsessis muud huvigrupid kehtestatud planeeringute seisukohalt
puuduvad.
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Kehtestatud DP või KOV EP info edastamise protsess:
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Kehtestatud DP, KOV EP, ÜP, REP või merealaplaneeringuga tutvumise protsess
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17.4. Planeeringu konsultant
Protsessi ülevaade
Nimetus

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Planeeringu konsultandi kehtestatud planeeringutest info hankimise protsessi
kirjeldus.

Lühikirjeldus

Planeeringu konsultant vajab kehtestatud planeeringuid uue sama või liigilt
täpsema planeeringu koostamiseks. Planeeringu konsultandiks on pädev isik või
ettevõte, kelle käest planeeringu koostamise korraldaja on tellinud planeeringu
koostamise.

Protsessi
kirjeldus

Kehtestatud planeeringuga tutvumise protsess uue planeeringu koostamiseks:
1. Planeeringu koostamise lähteülesanne tellijalt
2. Mõjualas olevate kehtivate planeeringute leidmine ja tutvumine
planeeringute andmekogu kaardirakenduses või allalaadimine,
töödeldaval või pdf kujul.
3. Kehtestatud planeeringul oleva infoga tutvumine (tutvutakse kõigega – sh
on olulised ka tehnilised tingimused, ametite arvamused, illustratsioonid,
KSH aruanne, liiklusuuring, mürauuring, õhusaaste hinnang,
insolatsiooniarvutused, alusplaan, geoloogilised uuringud, haljastuse
hinnangud, menetlusdokumendid, protokollid, otsused, hoonestusala,
kõrgused, tehnovõrgud, teed, ehitusala).
4. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info
5. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.
6. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis on
planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev mõju.
7. Planeeringuga seonduva osas tellija küsimustele vastamine suusõnaliselt
või meili teel kirjalikult (ehitusõigused, kõrgus, arhitektuursed nõuded).
8. Täpsustavate küsimuste esitamine teisele planeeringu koostamise
korraldajale peamiselt meili teel.
9. Kehtivates planeeringutes ja muudes asjakohastes dokumentides olevast
infost lähtuvalt uue planeeringu koostamine.

Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
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Vahetud protsessis osalised:
1.

Tellija (eraisik, ettevõte, riigiasutus), kes soovivad tellida uut planeeringut.

2.

Planeeringu konsultant – vajab planeeringutel olevat infot teise samataseme
või madalama taseme planeeringu koostamiseks. Planeeringud saab
planeeringute andmekogust. Vajab planeeringut töödeldaval kujul, et oleks
võimalik täpselt aru saada, mida üks või teine joon või tingmärk tähendab.

3.

KOV või riigiameti esindaja (Rahandusministeerium, Keskkonnaamet,
Maanteeamet Päästeamet, Terviseamet, Muinsuskaitseamet jt) – kontrollib
esitatud planeeringu vastavust kõrgema taseme planeeringuga ning
asjakohaste seaduste/määrustega.

Infosüsteemid - planeeringute koostamiseks kasutab planeeringu konsultant
eelkõige Maa-ameti geoportaali, kuid ka Muinsuskaitse mälestiste registrit,
kinnistusraamatut, EELIS-t.
Huvitatud isikud:

Andmed

Liidestused

1.

Tellija, naabrid

2.

KOV – kui DP, KOV EP ja ÜP koostamise korraldaja

3.

Rahandusministeerium kui MP, REP ja mereala planeeringu koostamise
korraldaja ja valitsus kui kehtestaja. Vabariigi Valitsus võib vajaduse korral
riigikaitse ja julgeoleku valdkonda puudutavates küsimustes otsustada, et
REP koostamise korraldaja on selle valdkonna valitsusasutus ehk
Kaitseministeerium või Siseministeerium.

4.

Riigiametid kui planeeringute kooskõlastajad

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1.

Taaskasutatavad on planeeringud dwg, dgn, tab, shp kujul. Kättesaadavad
on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk 2.2).

2.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.

3.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.

4.

KOV otsustab, kellel, millised õigused planeeringute andmekogus on ehk, kas
planeeringu sisestab KOV esindaja või planeeringu konsultant.

Planeeringu konsultandid kasutavad oma tööks peamiselt planeeringute
andmekogu ja planeeringute andmekoguga liidestatud Maa-ameti geoportaali .
Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
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planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.
Välimised
osapooled

Muud
huvigrupid

Kliendid ja partnerid, kellega toimub infovahetus või keda protsessi käigus
teenindatakse.
1.

Planeeringu koostamise korraldaja – kui on vaja esitada täpsustavaid
küsimusi.

2.

Teine planeeringu konsultant - kui on vaja esitada täpsustavaid küsimusi.

MTÜ-d, kodanikualgatused, tulevased elanikud jms, kellel võib olla huvi
kehtestatud planeeringute vastu.
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Kehtestatud planeeringuga tutvumise protsess uue planeeringu koostamiseks
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17.5. Projekteerija
Protsessi ülevaade
Nimetus
Lühikirjeldus

Protsessi
kirjeldus

Sisemised
osapooled

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Projekteerija kehtestatud planeeringutest info hankimise protsessi kirjeldus.
Protsessi eesmärk ja peamised tegevused.
Projekteerija vajab kehtestatud planeeringute, peamiselt DP, infot oma igapäeva
tööks ehk ehitiste projekteerimiseks. DP, ÜP, projekteerimistingimused või
tehnilised tingimused on aluseks ehitusprojekti koostamisel.
Protsessi põhiharu kirjeldus (tegevused, mis toimuvad alati või enamikel
juhtudel). Protsessi käivitavad ja lõpetavad tingimused.
Kehtestatud DP, KOV EP, ÜP-ga (kahe esimese puudumisel), MP, REP ja mereala
planeeringuga tutvumise protsess:
1. Projekteerimise lähteülesanne tellijalt.
2. DP, KOV EP, ÜP, MP, MP, REP ja/või mereala planeeringu leidmine
tutvumine kaardirakenduses või allalaadimine planeeringute
andmekogust pdf või töödeldaval kujul.
3. Planeeringus oleva infoga tutvumine (tutvutakse kõigega – sh peamiselt
põhijoonis, seletuskiri, maakasutuskaart, piirangute ja rohealade
kaardid ning geoloogilised uuringud ja KSH)..
4. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info
5. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.
6. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev
mõju.
7. Planeeringuga (eelkõige DP, KOV EP või ÜP-ga) seonduva osas tellija
küsimustele vastamine suusõnaliselt või vahel harva ka meili teel
kirjalikult (nt millise hoone ja kuhu täpselt tohib ehitada).
8. Täpsustavate küsimuste esitamine planeeringu koostamise korraldajale
meili või telefoni teel (a´la, miks naaber võib teele nii lähedale ehitaja ja
tellija ei tohi).
9. DP, KOV EP, kahe viimase puudumisel ÜP, MP, REP ja/või mereala
planeeringu infost lähtuvalt ehitusprojekti koostamine.
Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised:
1. Tellija (eraisik, ettevõte, riigiasutus), kes soovivad tellida ehitusprojekti,
tahavad projekteerijalt teada, mida ja kuidas tohib tulevikus ehitada.
2. Projekteerija – vajab DP-l, ÜP-l, KOV EP-l, REP või mereala planeeringul olevat
infot ehitusprojekti koostamiseks. Planeeringu saab projekteerija
planeeringute andmekogust. Vajab planeeringut töödeldaval kujul, et oleks
võimalik täpselt aru saada, mida üks või teine joon või tingmärk tähendab.
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Andmed

Liidestused

Välimised
osapooled

Muud
huvigrupid

Lisaks saab projekteerija planeeringu aluseks olnud geodeetilist mõõdistust
kasutada oma töös, kui mõõdistus ei ole vanem, kui seaduses lubatud.
3. KOV ehitusspetsialist – kontrollib, kas esitatud projekt on kooskõlas DP, KOV
EPÜP, REP või mereala planeeringuga.
4. Infosüsteemid - ehitusprojekti koostamiseks tutvub projekteerija ka:
5. Maa-ameti geoportaaliga
6. Ehitisregistriga
7. Huvitatud isikud:
8. Tellija
9. Naabrid
10. KOV – kui ehitusloa väljastaja
Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1. Taaskasutatav on valminud ehitusprojekt töödeldaval (dwg) kujul.
2. Projekteerija üldjuhul ei tea, kas ja mis andmeid infosüsteemid omavahel
vahetavad. Projekteerija saadab koostatud ehitusprojekti tellijale ja üldjuhul
laeb ise selle üles Ehitisregistrisse. Küll aga näevad projekteerijad vajadust
Lisa 7 toodud (3D kaksikule vajalikud andmed) andmete järele.
3. Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2).
4. Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.
5. Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.
Liidestatud süsteemide kirjeldus.
Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.
Kliendid ja partnerid, kellega toimub infovahetus või keda protsessi käigus
teenindatakse.
1. Planeeringu koostamise korraldaja - projekteerija saadab päringu kui on vaja
teatud küsimusi täpsustada.
2. KOV ja ehitisregister – edastatakse valmis ehitusprojekt
Kaudsed osapooled, kes võivad kehtestada protsessile täiendavaid nõudeid või
olemasolevaid muuta.
Antud protsessis muud huvigrupid kehtestatud planeeringute seisukohalt
puuduvad.
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Kehtestatud DP, KOV EP, ÜP, MP, REP ja mereala planeeringuga tutvumise protsess

95
Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

17.6. Ülejäänud kehtestatud planeeringute kasutajad
Protsessi ülevaade
Nimetus

Protsessi kokkuvõtlik kirjeldus
Kehtestatud planeeringute kasutajate infoliikumise protsessi kirjeldus seoses
kehtestatud planeeringutest info hankimisega.

Lühikirjeldus

Protsessi
kirjeldus

Protsessi eesmärk ja peamised tegevused.
1.

Elanik või tulevane elanik ja MTÜ esindaja vajab infot, DP või ehitusprojekti
tellimiseks sh ehitusõiguste teadasaamiseks ning piirkonna arendusplaanide
teadasaamiseks.

2.

Kinnisvara arendaja vajab infot ehitusõiguse ja maakasutuse hindamiseks, DP
koostamiseks, lähikonnas toimuvate plaanide hindamiseks ning mahtude ja
tasuvusarvutusteks.

3.

Ettevõtted vajavad infot eelkõige DP või ehitusprojekti tellimiseks sh
ehitusõiguste teadasaamiseks, kuid ka liitumislepingute sõlmimiseks,
arengukavade
koostamiseks,
investeeringute
planeerimiseks,
kaevamislubade taotlemiseks/menetlemiseks, projekteerimistingimuste
taotlemiseks, tudengitele õpetamiseks, piirkonna plaanide teadasaamiseks.

Protsessi põhiharu kirjeldus (tegevused, mis toimuvad alati või enamikel
juhtudel). Protsessi käivitavad ja lõpetavad tingimused.
Kehtestatud DP, ÜP, KOV EP, MP, REP ja mereala planeeringute tutvumise
protsess:
1. Tekkinud vajadus või huvi.
2. Planeeringute leidmine ja tutvumine planeeringute andmekogus või
allalaetult pdf või töödeldaval kujul.
3. Kehtestatud planeeringu infoga tutvumine (tutvustakse kõigega sh
joonised, seletuskiri, ehitusõigus, maa sihtotstarve, maakasutuse
ostarve, ÜVK ja kaugkütte peatükid, planeeringutega seotud materjalide
ja uuringutega). Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on
AK märkega, siis peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu
koostamise korraldaja poole.
4. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info.
5. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.
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6. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev
mõju.
7. Planeeringust saadud infost lähtuvalt edasiste tegevuste planeerimine.
Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised:
1.

Kasutajagrupid – elanikud, potentsiaalsed elanikud, kinnisvara arendajad,
ettevõtted, MTÜd. Igaüks lähtuvalt oma peamisest huvist.

2.

KOV planeerimis-, ehitus- või keskkonnaspetsialist –vastavad planeeringuga
seotud sisulistele küsimustele.

3.

Planeeringu konsultant, projekteerija, kinnisvara omanik - vastavad
planeeringuga seotud sisulistele küsimustele.

Huvitatud osapooled:

Andmed

Liidestused

1.

Lähedased

2.

Naabrid

3.

Tudengid

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1.

Taaskasutav on planeeringute andmekogus olevad planeeringud dwg, dgn,
tab, shp kujul.

2.

Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2).

3.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.

4.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.

Liidestatud süsteemide kirjeldus.
Liidestatud süsteemid on ettevõtte enda süsteemid, mis võivad liidestuda
planeeringute andmekoguga kui ettevõte on teostanud vastava arenduse
Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.
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Välimised
osapooled

Kliendid ja partnerid, kellega toimub infovahetus või keda protsessi käigus
teenindatakse.
Kattuvad sisemiste osapooltega.

Muud
huvigrupid

Kaudsed osapooled, kes võivad kehtestada protsessile täiendavaid nõudeid või
olemasolevaid muuta.
Kattuvad sisemiste ja väliste osapooltega.
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Kehtestatud DP, ÜP, KOV EP, MP, REP ja mereala planeeringute tutvumise protsess
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17.7. Ministeeriumite ja riigiametite esindajad
Protsessi ülevaade
Nimetus

Ministeeriumi ja riigiametite esindajate kehtestatud planeeringutest info
hankimise protsessi kirjeldus.

Lühikirjeldus

Protsessi eesmärk ja peamised tegevused.

Protsessi
kirjeldus

1.

Rahandusministeeriumi esindajad
muutvatele DP-le ja KOV EP-le.

annavad

heakskiidu

ÜP-le,

ÜP-d

2.

Rahandusministeeriumi esindajad korraldavad MP (Rahandusministeeriumi
Regionaalhalduse osakond), riigi eriplaneeringu, üleriigilise planeeringu, ja
üleriigilise mereala teemaplaneeringu koostamist, mille algatab ja kehtestab
valitsus.

3.

Riigiametid
Päästeamet,
Maanteeamet,
Muinsuskaitseamet,
Keskkonnaamet,, Terviseamet jne kooskõlastavad esitatud planeeringuid
oma vastutusalas ja tellivad ise DP-d oma arendusete elluviimiseks.

4.

Maa-amet koondab enda süsteemi kõik kehtestatud planeeringud.

Protsessi põhiharu kirjeldus (tegevused, mis toimuvad alati või enamikel
juhtudel). Protsessi käivitavad ja lõpetavad tingimused.
Rahandusministeeriumi poolt kehtivate planeeringutega tutvumise protsess ÜPd, ÜP-d muutvate DP-de või KOV EP heakskiitmiseks :
1. Rahandusministeerium saab teate, peamiselt meilie teel, ÜP-d või ÜP-d
muutva DP või KOV EP heakskiitmise vajaduse kohta.
2. Mõjualas olevate kehtivate planeeringute leidmine planeeringute
andmekogust pdf või töödeldaval kujul, et hinnata heakskiidetava
planeeringu vastavust teiste planeeringutega.
3. Planeeringus toodud infoga tutvumine – tutvutakse lähtuvalt oma
erialast ja organisatsioonile seatud kohustustest. Tutvutakse pdf ja
töödeldaval kujul kõigega – kaardid, seletuskiri, menetlusdokumendid.
Igaüks lähtuvalt oma vastutusalast ja Planeerimisseaduses toodust.
4. Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatud juhul avaldab vastava informatsiooni
5. Juhul kui alale on kehtestatud ka REP või KOV EP, siis on planeeringu
juures märge, et antud planeering on peatatud.
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6. Planeeringu heakskiitmine või täiendavate märkuse saatmine
planeeringu koostamise korraldajale meili teel wordi või pdf kujul.
Riigiameti poolt kehtivate planeeringutega tutvumise protsess DP, KOV EP, ÜP
või MP kõigi planeeringuliikide kooskõlastamiseks :
1. Riigiasutus saab teate, peamiselt meilie teel, DP, KOV EP, ÜP või MP
kooskõlastamise vajaduse kohta.
2. Mõjualas olevate kehtivate planeeringute leidmine planeeringute
andmekogust pdf või töödeldaval kujul.
3. Planeeringus toodud infoga tutvumine – tutvutakse lähtuvalt oma
erialast ja organisatsioonile seatud kohustustest. Tutvutakse pdf ja
töödeldaval kujul kõigega – kaardid, seletuskiri, menetlusdokumendid.
Igaüks lähtuvalt oma vastutusalast ja Planeerimisseaduses toodust. Juhul
kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis peab
pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise korraldaja
poole, kes õigustatud juhul avaldab vastava informatsiooni
4. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l on ÜP muutev mõju.
5. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud planeering on peatatud.
6. Kooskõlastuse/täiendavate märkuste saatmine planeeringu koostamise
korraldajale meili teel wordi või pdf kujul.
Rahandusministeeriumi poolt uue MP (tulevikus võib-olla ühise üleriigilise
planeeringuga), REP-i või mereala planeeringu koostamiseks kehtivate
planeeringutega tutvumise protsess:
1. Uue MP, REP-i, üleriigilise planeeringu või mereala planeeringu
koostamise vajadus.
2. Kehtivate planeeringutega tutvumine andmaks/saamaks sisendit
planeeringu koostamiseks. Planeeringutega tutvumiseks kasutatakse
planeeringute andmekogu, kus on info leitav pdf ja töödeldaval kujul.
Juhul kui planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis
peab pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise
korraldaja poole, kes õigustatult juhul avalikustab vastava info
3. Planeeringus toodud infoga tutvumine – tutvutakse peamiselt kaartide
ja seletuskirjaga.
4. Uue MP, REP-i, üleriigilise planeeringu või mereala planeeringu
koostamine.
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Oma arendusteks DP koostamine :
1. DP koostamise lähteülesanne planeeringu konsultandile.
2. Sama ala kehtiva või mõjualas oleva kehtiva DP ja ÜP-ga tutvumine
andmaks planeeringu konsultandile lähteülesannet ja sisendit. Juhul kui
planeering või planeeringuga seotud lisad on AK märkega, siis peab
pöörduma täiendava info saamiseks planeeringu koostamise korraldaja
poole, kes õigustatud juhul avalikustab vastava info
3. Juhul kui ÜP on seotud DP-ga või KOV EP-ga, mis on ÜP-d muutvad, siis
on planeeringus juures märge, et antud DP-l või KOV EP-l on ÜP muutev
mõju.
4. Juhul kui alale on kehtestatud REP või KOV EP, siis on planeeringu juures
märge, et antud alal kehtestatud planeering on peatatud.
5. Planeering leitakse planeeringute andmekogust pdf või töödeldaval
kujul.
6. Planeeringus toodud infoga tutvumine – tutvutakse peamiselt kaartide
ja seletuskirjaga.
7. Uue DP hankimise dokumendid või koostamise leping.
Sisemised
osapooled

Vahetud protsessi osalised, kes teostavad protsessi tegevusi, peamised
infosüsteemid, mis teostavad automaatsed toiminguid ning huvitatud isikud.
Vahetud protsessi osalised:
•

Ministeeriumite ja riigiametite esindajad, kelle tööülesandeks on anda
heakskiit või kooskõlastus planeeringutele, algatada ja menetleda
planeeringuid.

•

KOV planeerimisspetsialist, kes edastab DP, KOV EP või ÜP
kooskõlastamiseks või heakskiitmiseksjärelevalveks. Teisalt esitab ise
päringu Rahandusministeeriumi esindajale, kui vajab infot kehtestatud
MP või mereala planeeringu kohta.

Huvitatud osapooled:
1.

Avalikkus

2.

Naabrid

3.

Kohalikud omavalitsused

4.

Mereala planeeringust on huvitatud nt Veeteede amet, Tehnilise Järelevalve
Amet, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet jt. Teisalt ka arendajad –
nt vesiviljeluse puhul.
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Andmed

Protsessi käigus salvestatavad uued andmed, erinevate infosüsteemide vahel
vahetatavad andmed ja taaskasutatavad andmed.
1.

Taaskasutatavad on planeeringute andmekogus olevad planeeringud
töödeldaval kujul

2.

Kättesaadavad on kõik planeeringu juurde lisatud andmed (täpsem info ptk
2.2).

3.

Automaatselt vahetavad omavahel planeeringutega seotud andmeid ptk 6.2.
toodud planeeringute andmekoguga liidestatud infosüsteemid.

4.

Kehtestatud planeeringuid või selle osasid on võimalk vaadelda
planeeringute andmekogu kaardirakenduses ja/või alla laadida nii
töödeldaval kujul kui pdf-na.

Liidestused

Planeeringute andmekogul peab olema tagatud võimalus andmevahetuseks
vastavalt ptk 6.2. toodule sh API-de kaudu KOV poolt kasutatavate planeeringute
infosüsteemidega (sh enda loodud Tallinna Planeeringute IS ja Tartu
planeeringute IS, kuid ka RPIS, EVALd, ArcGis), kuid ka e-ehituse platvormi, Maaameti geoportaali ja Basemapsiga.

Välimised
osapooled

Kliendid ja partnerid, kellega toimub infovahetus või keda protsessi käigus
teenindatakse.
Kattuvad huvitatud osapooltega.

Muud
huvigrupid

Kattuvad sisemiste ja väliste osapooltega.
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Rahandusministeeriumi poolt kehtivate planeeringutega tutvumise protsess ÜP-d, ÜP-d muutvate DP-de või KOV EP heakskiitmiseks

Riigiameti poolt kehtivate planeeringutega tutvumise protsess planeeringute kooskõlastamiseks :
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Rahandusministeeriumi poolt MP, mereala, REP või üleriikliku planeeringu koostamiseks kehtivate planeeringutega tutvumise protsess:
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Ministeeriumid ja riigiametid oma arendusteks DP koostamine
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18.

Kasutajate tagasiside kogumine

Andmekogu üheks osaks võiks olla pidev rahulolu küsitlus, kus näiteks pärast andmekogu kasutamist
kuvatakse ekraanile tekst, kas olete andmekoguga rahul või ei ole (nt viie palli skaalal) või kasutada
soovitusindeksid (10 palli skaalal – soovitaksin kindlasti, ei soovitaks üldse).
Põhjalikumat tagasisidet soovitame kasutajatelt küsida vastavalt tekkinud vajadusele (nt saada
kasutajatelt mingit spetsiifilisemat tagasisidet, infot uute arendusvajaduste kohta või siis näiteks juhul kui
soovitusindeks annab kehva tulemuse). Selleks oleks hea läbi viia digitaalne rahulolu küsitlus. Antud
küsitlus võiks koosneda maksimaalselt kümnest küsimusest sh enamus nö skaalal olen rahul - ei ole üldse
rahul ja paar lahtist küsimust, kus kasutajad saavad oma kommentaare lisada.

18.1. Kontaktvorm
Andmekogus on kasutajatel võimalik saata tagasisidet andmekogu kasutamise osas, näiteks juhtudel kus
mingi funktsionaalsus ei tööta, kasutajal ei õnnestu planeeringut üles laadida, veateated on arusaamatud
jms olukorrad. Tagasiside saadetakse andmekogu toemeeskonnale (st kindlatele määratud e-kirja
aadressidele).

18.2. Põhjalikuma tagasiside kogumine
Andmekogus on kasutajatel võimalik saata põhjalikum tagasiside andmekogu kasutamise kohta. Selleks
on võimalik andmekogu haldajatel lisada kindla vormiga küsimustik, mille kasutajad saavad täitmiseks
avada.

19.
Andmekogule lisaväärtust pakkuvad lahendused, mis ei ole
põhifookuses
Lisaväärtust pakkuvad funktsionaalsused on järgnevad:
1.

Planeeringute muutmise rakendus KOV-de jaoks planeeringute kihtide redigeerimiseks enne
andmekokku laadimist. Hetkel on olukord, kus näiteks planeeringuala piirides korrektuuride
tegemiseks peab Tallinna LV programmeerijate poole pöörduma, et muudatused tellida- kui selline
funktsionaalsus planeeringute andmekogule lisatakse, peaks kasutajal olema võimalik parandused
programmisiseselt iseseisvalt ära teha;

2.

Aruannete tegemine: Peaks olema võimalik koostada aruandeid kihtide põhjal – näiteks võimalikke
sama planeeringu tüübi piiride ülekatteid ettemääratud piirkonnas;

a.

Aruandluste moodul andmekogule. Aruandluse moodul võimaldab erinevaid andmeid
andmekogust nii graafiliselt, tabeli kujul, kui ka kaardil kujutada. Aruandluse mooduli üheks
lisafunktsionaalsuseks on ka andmete eksportimine tabelarvutuse formaatidesse, kuid
peamine funktsionaalsus seisneb võimalikult dünaamilises andmete võrdlemise võimalustesnii vormiliselt, kui ka sisuliselt, et oleks võimalik kõike vajaminevat infot analüüsida.

3.

KOV-del võiks olemas olema võimalus iseseisvalt automaatkontrolle koostada planeeringute tekstilise
osa kohta- näiteks arhitektuurilisi nõudeid. Selline automaatkontroll tähendab, et planeeringute info
peaks olema masinloetav ning välistab seega võimaluse, et automaatkontrolli kasutav KOV näiteks
planeeringute seletuskirju pdf failidena andmekokku laeb sest sellisel juhul puudub kontrollimise
võimalus. Selline KOV-de automaatkontrollide tegemise võimekus vajab detailanalüüsi;

4.

EHR-ga liidestamise kaudu kuvatakse planeeringute andmekogus ka realiseeritud planeeringute
määrad eraldi kihina- nii see info, kui suurel määral on vastava sihtotstarbega ala realiseeritud, kui ka
ruumikuju info ehitatud rajatiste kohta.

20.

Skoobist välja jäävad teemad

TO_BE kirjeldus ei sisalda detailanalüüsi vajavaid teemasid, nagu näiteks andmebaasi mudeli koostamine
sest vajab sisendit andmekogu programmeeriva arhitekti poolt viisidel, mis arvestab jätkuarenduste
võimaluse, planeeringute ajaloo hoidmise ja võimalike kitsendustega, mis käesolevas analüüsis on
kirjeldatud. AS IS analüüsi ei kuulu:
1.

Menetlussüsteem planeeringute koostamise kohta, mis on vajalik umbes 2/3 KOV-de jaoks, kellel
puudub planeeringute infosüsteem.

20.1. Ühtne planeeringute lahendus koos menetlussüsteemiga
Üks lahenduse variante oleks ka täieliku planeeringute infosüsteemi loomine, mis hõlmaks ka
planeeringute menetlussüsteemi. Sama infosüsteemi toimikski ka kehtestatud planeeringute
andmekoguna.
Isegi kui KOV ei soovi kasutada ühtset planeeringute menetlussüsteemi, oleks võimalik kehtivaid
planeeringuid süsteemi ikkagi esitada.
Üks variant oleks edasi arendada olemasolevat infosüsteemi RPIS. Arvestades küll RPIS hetke seisu,
ajalugu ja probleeme, ei tundu see optimaalseim variant. Kaaluda võiks pigem uue täieliku planeeringute
menetluse ja avalikustamise süsteemi loomist või mõne teise olemasoleva süsteemi, näiteks EHR-i
komponentide kasutusele võtmist.

20.1.1. Lahenduse plussid
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1. Planeeringute ja menetluste info liigub otse Rahandusministeeriumist läbi ning tänu sellele on
võimalik:
a. Parendada planeeringute protsesse sest KOV-d saavad otse Rahandusministeeriumile
ettepanekuid teha planeeringute menetlussüsteemi parendamiseks;
b. Rahandusministeeriumil on parem ülevaade planeeringute menetlemistest.
2. Infosüsteem oleks abiks nendele KOV’idele, kellel puudub seni planeeringute infosüsteem,
planeeringute menetluste protsess saaks läbinähtavamaks ja paremini jälgitavaks.

20.1.2. Lahenduse miinused ja riskid
1. Menetlussüsteemi välja arendamine vajab eraldiseisvat analüüsi, et välja selgitada erinevate KOV-de
vajadused seoses planeeringute vajadustega;
2. Suuremad KOV-id (siinkohal peame silmas eelkõige Tallinnat ja Tartut) ei ole huvitatud uuest
menetlussüsteemist sest on rahul enda olemasolevate planeeringu lahendustega;
3. Tänu suuremale vastutusele planeeringute menetlemise osas suureneb ka Rahandusministeeriumi
töökoormus loodavas planeeringute keskkonnas parenduste tegemiseks.

21.

Edasine tegevuskava

Tegevus

Vastutaja

Planeeringute andmekogu loomiseks rahaliste vahendite leidmine – taotluse
koostamine, riigieelarvesse lisamine.

Rahandusministeerium

Planeeringute andmekogu loomiseks riigihanke läbiviimine.

Rahandusministeerium

Planeeringute andmekogu väljaarendamine, testimine, tellijale üleandmine,
vajalikud koolitused tellijale.

Hanke võitja - arendaja

Õigusanalüüs ja vajalike seaduste muutmine

Rahandusministeerium

Planeeringute andmekogu sisu- ja süsteemiadministraatori värbamine ja
koolitamine

Planeeringute
andmekogu haldaja

Planeeringute andmekogu kasutajate teavitamine (KOV, planeeringu
konsultandid, elanikud jne)

Rahandusministeerium

Planeeringute andmekogu kasutamise juhendi koostamine

Arendaja

Planeeringute andmekogu kasutajatele koolituste ja infopäevade
korraldamine

Rahandusministeerium

Hanke läbiviimine olemasolevate planeeringute sisestamiseks

Rahandusministeerium
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Olemasolevate planeeringute infosüsteemide (EVALD, ArcGis jne) vajalikud
arendused liidestusteks loodava planeeringute andmekoguga

Planeeringute
infosüsteemide
arendajad,

Lähtuvalt kasutaja tagasisidest loodud andmekogusse täienduste
sisseviimine.

Rahandusministeerium
ja Arendaja

Vajadusel kliendi rahuloluküsitluse läbiviimine

Rahandusministeerium
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