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Millest juttu

� Miks rääkida planeeringutest

� Mis, miks ja kellele on TPR

� Miks vajasime TPR arendust

� Millised on olnud  vajadused, tegevused ja 

kuidas välja tulnud

� Mis hetkel tegemises ja kuidas edasi



Planeeringu andmed

� Planeeringu ruumikujud (CAD)

� Planeeringu maa-ala tärkinfo (tabel 

joonisel?)

� Muu info planeeringu kohta (paberil?)

Lahendus – andmed GIS kujule

� + planeeringu menetluse tärkinfo (kaust?)

Lahendus - GIS komponendiga süsteem



TPR

ehk Tallinna planeeringute register

� planeeringute menetluseks (töövahend)

� planeeringutega tutvumiseks (infoallikas)

� planeeringute koduks (arhiiv)

Maa-ameti planeeringute rakendused

Ruumilise planeeringu infosüsteem (RPIS)



Olemasolev TPR



2005 aastast tänapäeva kitsaskohad

� Platvormil (.NET 1.1) ei ole võimalik 

suurarendusi teha

� Poolelektroonne menetlus

� Täisfunktsionaalsus (sisselogimine) vaid IE-ga

� Pole lihtsasti seadistatav ega muudetav

� Pole vaid planeeringute kodu

� Pole kasutajale sõber

� Tärk- ja ruumiandmed eraldi



Olemasoleva TPR kaardirakendus



2014 aastast tulevad lahendused

� Menetlus on täiselektroonne, vähem 

aeganõudev ja asukohast sõltumatu

� Keskkond on arusaadav, intuatiivne, kasutuses 

töölauad

� Ruumiandmed tagavad nende algsed loojad

� Pakub, kasutab rohkem teenuseid, toimib 

andmevahetus teiste süsteemidega

� Rohkem infot planeeringute kohta – otsing, 

teavitused ja aruanded, ruumiandmete eksport



Tegevused

1. Olemasoleva protsessi analüüs

2. Tuleviku ootuste, vajaduste kaardistus

3. Prototüüpmine – unistused kaardile

4. Vana süsteemi analüüs tuleviku ootuste 

vastu

5. Olemasolevate andmete parandus 

6. Järkjärguline arendus ...
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Tööprotsess



Uus TPR



Rollid ja töölauad

� Sisselogimine ja 

rollide  (6) valik AARis

� Alamrolle haldab 

igaüks (asutus) ise

� Töölauad  (8) põhinevad õigustel ja funktsionaalsusel



Otsing



Planeeringu otsingutulem kaardil



Kaardivaade



Kaart eraldi aknas



Planeeringute kihid kaardil



Planeeringu info kaardivaates



Planeeringu sirvimise vaade



Menetluskeskkond - ametnikule

� Kooskõlastamine – asutuste siseringid

� Komisjon – päevakorra koostamine, 

protokollimine, otsuse kinnitamine

� ...

� Erinevad töölauad (kooskõlastaja, spetsialist, 

tehnik-arhitekt, üldplaneerija, osakonna 

juhtaja, komisjoni isik)



Planeeringu andmete esitamine –

projekteerijale, arendajale, omanikule

� Import – planeeringu ruumi-

ja tärkandmed (formaadid 

dwg+süsteem, dwg+tabel, 

gml), impordi juhend

� Ruumiandmed tekivad juba 

algatamise juures, lõplikult 

kehtestamise juures

� Oma töölaud



Andmed - kõigile

Eksport

� kõik planeeringu ruumiandmed 

� gml ja dwg formaadis

� nii kaardi (kaardivaate) kui sirvimise 

(planeeringu kaupa) vaates

Avaandmed – xml formaadis



Teenused - kõigile

Pakub planeeringute ruumialade teenust (WMS, 

WFS)

Kasutab

� TARi maaüksuste (WFS), miljööalade (WMS) 

teenuseid

� TARi ja Maa-ameti aluskaardi teenuseid (WMS)

� Maa-ameti kitsenduste teenuseid (WMS)



Liidestused

� ADS

� AAR

� KPO

� TAR

� Postipoiss



Registri seadistus - administraatorile

� Kaardi seadistused sh teenused ja kihid

� Uudiste ja abiinfo haldamine

� Teavituste ja aruannete seadistamine

...jm registri seadistuste kaudu

� Oma töölaud

� Testkeskkond



Info - kõigile

� Objektid: nii detail- kui üldplaneeringud

� Osapooled: nii avalikkus kui ametnikud

Teavitused (41)

� Tüüp: täitmiseks, meeldetuletusteks, teadmiseks

Aruanded, statistika (15)

� Statistika 

� Aruanded tegevuste, kestvuse, ruumialade kaupa



Tallinn 



Piirkonnad (3)



Linnaosad (8)



Asumid (84)



Info - kõigile



Mis ootab ees

� Test (kes soovib?)

� Koolitus

� Juurutus

� Parendustööd registris ja õigusaktides

� .. palju kasulikku tagasisidet



Unistused

� Menetlusvahendina – mugav, loogiline 

keskkond, rõõmsad, iseoskuslikud kasutajad

� Infoallikana - kõik materjalid (ka paberarhiiv) 

digitaalselt kättesaadavad

� .... unistada tuleb suurelt, aga elektrooniline 

töölaud peaks jääma siiski töö juurde

Tänud kuulamast! Ave Kargaja

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

ave.kargaja@tallinnlv.ee


