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RPIS-GIS  käsitleb 

• detailplaneeringuid ja 

• kohaliku omavalitsuse üldplaneeeringuid. 

Andmemudel näeb ette ka maakonna planeeringud. 

 

Senise planeerimisseaduse kohaselt on planeering 

“… planeerimise käigus valmiv dokument. Planeering koosneb tekstist 

ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. “ 

 

Planeeringujoonised koostatakse reeglina mõnes CAD programmis. 

Kohalikud omavalitsused arhiveerivad  need enamasti pdf vormingus. 

SISSEJUHATUS 
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RPIS-GIS  ülesandeks oli veebipõhise geoinfosüsteemi 

loomine planeeringute ruumiandmete halduseks, 

kokkuvõtlikult: 

- andmemudeli loomine; 

- nähtuste esituskujude loomine; 

- CAD-GIS konverteerimismehhanismi loomine; 

- ehitusõiguste lisamismehhanismi loomine planeeringule; 

- kaardiesitus koos maaameti jm muude (WMS) andmetega;  

- päringumehhanismid, hõlbustamaks konfliktide vältimist ja 

kooskõla saavutamist planeeringu ja planeeringu ning 

planeeringu ja olemasoleva keskkonna vahel. 

RPIS-GIS ülesanne 
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CAD - GIS TUVASTUS 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Andmesõnastik ja esituskujud:  http://r-systems.ee/RPISMEN/pages/main.jsf   

-> Kaart -> Püsiandmed -> Andmeobjektid 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Detailplaneeringu  CAD  joonis “Vanatoa….dwg” 
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Edaspidised RPIS-GIS näited on testandmed. 

Kuivõrd seni tuli  planeeringud esitada pildina, siis meie käsutuses 

olevad CAD failid olid kõik väga erineva vormistusega, nõudes 

konverteerimisel ettenägematult  palju tööd.  

Drastilisimana tuli FME teisenduse väljundisse enam kui 160 000-st 

objektist koosnev kiht, mis osutus parkimiskohtadele mahutatud autode 

detailjoonisteks… 

Seetõttu on testplaneeringuid vähem kui võiks ja nad on 

andmestatud vähemas mahus kui CAD originaalid. 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Detailplaneering “…vanatoa…” RPIS-GIS-s: üldvaade 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Detailplaneering “…vanatoa…” RPIS-GIS-s : tehnotrassid 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Detailplaneering “…vanatoa…” RPIS-GIS-s: kihtide ja stiili valik 
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CAD - GIS TUVASTUS 

 

Detailplaneering “…liivamäe…” RPIS-GIS-s : kruntide ehitusõigused 
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Detailplaneeringute võrdlus koos Maaameti KPO kihtidega 
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Üldplaneeringu ja detailplaneeringu võrdlus 

 

1) Saue valla testüldplaneering 
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Üldplaneeringu ja detailplaneeringu võrdlus 

 

2) “…koru…” detailplaneering 
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Üldplaneeringu ja detailplaneeringu võrdlus 

 

3) “…koru…” detailplaneering Saue üldplaneeringu peal 
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RPIS-GIS tarkvara baseerub klient-server mudelil.  

Süsteem koosneb baaskomponentidest ja haldusserverist.  

Tehnoloogiast 

 

Süsteemi haldusserveri tarkvara on kirjutatud javas ja realiseeritud java 

servletina. Servleti ohjab Apache Tomcat  java rakendusserver. 

Süsteemi kliendid kasutavad süsteemi teenuseid veebibrauseri abil. 

Kliendi tugifunktsioonid, nagu kaardil liikumine, sisestusrezhiimide 

seadmine ja akende paigutus on realiseeritud javascript funktsioonidena. 

Kaardipilti küsib brauseri klient ajaliste viidete vähendamiseks WMS 

serverilt otse. 
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Süsteemi baaskomponentideks on : 

 planeeringute ja ehitusregulatsioonide andmebaasi server, mille 

baastarkvaraks on Postgres/PostGis vabavaralise andmebaasiohjuri 

tarkvara ja  

 planeeringute ja ehitusregulatsioonide WMS kaardiserver, mis  

 toetub andmesõnastikule,  

 võimaldab kasutada erinevaid esituskujusid samade 

objektiklasside/kaardikihtide esitamiseks ning  

 võimaldab esitusmudelit juhtida objekti atribuutandmete abil. 

R-Süsteemide poolt arendatud suure jõudlusega kaardiserver F-Open on 

Linuxi põhine, kasutab kaardipiltide genereerimiseks videokaardi 

protsessori võimalusi ja on kirjutatud C-keeles. 

Tehnoloogiast 
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Eraldi mainimist tasub esitusmudelite redaktor. 

 

Objektide esitusmudelis seatakse objekti klassidele vastavusse sümbolid, 

millistega neid kaardipildil kuvatakse.  

Kuvatavad sümbolid võivad sõltuda konkreetse objekti atribuutidest ja seega olla 

erinevate sama klassi objektidel ka erinevate atribuudi väärtuste korral erinevad. 

Objekti klassile võib olla vastavusse seatud mitu erinevat esitusmudelit. Nii on 

võimalik esitusmudeli valikuga kuvada ainult kindla atribuudi väärtusega objekte 

või kuvada neid vastavalt atribuudi väärtusest tulenevalt erinevat moodi.  

Esituskujude redaktoriga saab redigeerida kaardipildil kasutatavaid sümboleid, 

alade täitmise stiile, joone stiile, objektide joonistamise eeskirju ja seoseid 

joonistamiseeskirja ning objekti vahel. 

 

Esituskujude redaktor on kirjutatud javas ja vormistatud java apletina. 

Joonistatavaid sümboleid saab kirjeldada HPGL keeles. 

Tehnoloogiast 

 

R-Süsteemid OÜ  



20 

Rakendusega saab vaatajaõigustes tutvuda aadressil  

http://r-systems.ee/RPISMEN/pages/main.jsf  -> Kaart 

Tiiu Rebane 

 tiiu.rebane@r-systems.ee 
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