
Vastuvõtuajad: 
E 15. 00 - 18.00 
K   8.00 - 10.00 
N 15.00 - 17.00 
R   9.00 - 11.00 

Abihoone püstitamine 

Sisekliima tagamiseta 20-60 m2 ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m kõrge abihoone 
(nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms) püstitamiseks on vajalik esitada kohalikule 
omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba. 
 
Ehitusteatise blankett on leitav aadressilt: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister. 
 
Ehitusprojekti koostamisel sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamisel soovitame 
juhinduda järgmisest: 
 
Ehitusprojekti koosseis: 

1. Tiitelleht: märkida objekti aadress, soovitud tegevus, ehitusprojekti koostaja nimi ja 
allkiri, kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri, projekti koostamise kuupäev. 

2. Sisukord ja jooniste loetelu. 
3. Seletuskiri: hoone asukohakirjeldus, juurdepääsud, kasutatavad ehitusmaterjalid 

ning tööde kirjeldus. Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. 
Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev. Seletuskirja lehed 
nummerdada. 

4. Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000), millel ära märkida püstitatava 
hoone asukoht. Lisada juurde hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest 
hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest). Vajadusel näidata katendid, haljastus, 
piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad. Vastavalt Tartu linna ehitusmääruse § 27 lg 3 
p 3 peab ehitusprojekt sisaldama uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate 
juurdeehitiste puhul asendiplaani topo-geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 
1:500. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Tartu linna geoarhiivis. 

5. Vajalikud joonised, nt korruste põhiplaanid, lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde 
vajalikud mõõdud. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, 
joonise nimetus, objekti aadress. 

6. Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme 
nõusolek. 

7. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, (naabrid, Päästeamet) 
jms. 

8. Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast. 
 
Sisekliima tagamisega 20-60 m2 ehitisealuse pindalaga abihoone (nt saun) 
püstitamiseks, peab koostatud ehitusprojekt vastama Majandus- ja taristuministeeriumi 
määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile" ning eelnevat juhendit järgida ei ole tarvis. 
 
Palume ehitusteatis ja ehitusprojekt esitada kas digitaalselt allkirjastatult 
aeo@raad.tartu.ee või tuua paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtuaegadel koos 
ehitusteatisega arhitektuuri ja ehituse osakonna lubade- ja registriteenistuse 
vanemspetsialistile (Marju Sild, Küüni 5, III korrus, ruum 323, tel 7361346). 


