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1. Sissejuhatus
Käesolev dokument „Ehitisregistri kasutajajuhend” on koostatud abistamiseks rakenduse
kasutamisel. Dokumendis tutvustatakse rakenduse ülesehitust, vorme ning kirjeldatakse
põhitegevusi. Samuti antakse ülevaade kasutajatele antavatest rollidest ja õigustest.
Kasutaja abistamiseks seoses energiamärgisega on koostatud eraldi kasutajajuhend
„Energiamärgise väljaandmine ehitisregistris“.
Digitaalse ehitusprojekti vormistamiseks on eraldi juhend „JUHENDMATERJAL –
EHITUSPROJEKTI DOKUMENTIDE DIGITAALSE VORMISTAMISE NÕUDED EHITUSLOA
ELEKTROONILISEL TAOTLEMISEL“, kättesaadav ehitisregistri veebilehelt
https://www.ehr.ee/app/teated?1

2. Kasutajad, rollid ja õigused
Rakenduses Ehitisregister (edaspidi EHR) on kuvatavad menüüd ja tegevuste valikud rollide ja
õiguste lõikes erinevad. Käesolevas dokumendis viidatakse peatükkide pealkirjade all ja ka tekstis
kasutaja rollidele, kellel on antud teemas õigused tegutseda.
Rakendust saab kasutada avaliku autentimata kasutajana (kõik sisse logimata kasutajad) või
autenditud (ehk sisse loginud) kasutajana.
Avalik autentimata kasutaja saab otsida ja vaadata registris ehitiste andmeid, mis on avalikud ja ei
nõua sisse logimist.
Autenditud kasutajad jagunevad füüsilisteks ja juriidilisteks isikuteks.
Füüsilisel isikul saab olla mitu kasutaja kontot juhul kui ta esindab ühte või mitut juriidilist isikut.
Juriidilised isikud on nii riiklikud asutused kui ka eraettevõtted. Igale juriidilisele isikule on määratud
asutuse tüüp, mis on üks asutuse/ettevõtte tunnuseid. Asutuse tüübist sõltub milliseid rolle saab
selle asutuse/ettevõtte kasutajatele määrata. Samuti määrab asutuse tüüp dokumendi liigid, mida
asutuse/ettevõtte kasutaja saab rakenduses koostada. Asutuse tüübid on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM), Kohalik omavalitsus (edaspidi KOV), Tehnilise
Järelevalve Amet (edaspidi TJA), Notar, Kohtutäitur; Energiamärgise väljastaja ja kõik ülejäänud
asutused/ettevõtted. KOV ja TJA on menetlevat tüüpi asutused.
Juriidilisel isikul peab olema vähemalt üks füüsilisest isikust esindaja registris.
Igale rakenduse kasutajale on määratud üks või mitu rolli, mis määravad milliseid tegevusi kasutaja
rakenduses teha saab. Kasutajale rollide määramine on seotud/piiratud asutuse tüübiga.
Kasutaja rollid on järgmised – autenditud avalik kasutaja ehk tavakasutaja, esindaja, tugiisik,
kooskõlastaja, menetleja, peakasutaja. Kasutajal saab olla mitu rolli üheaegselt.
 Tavakasutaja – vaikimisi omistatud roll sisse loginud kasutajale. Tavakasutajana saab
esitada taotluseid ja teatiseid, vaadata endaga seotud dokumente ning saadetud teavitusi.
Kasutajale, kellele kuulub vallasvara, saab vaadata oma vallasvara andmeid;
 Esindaja – rollis esindaja on kasutajal õigus vaadata oma asutuse/ettevõttega seotud
dokumente ja menetlusi ning vallasvara andmeid. Sõltuvalt asutuse tüübist saab asutuse
esindaja ka esitada ja muuta asutuse/ettevõtte nimel dokumente ja teha muid tegevusi;
 Tugiisik – rollis tugiisik on kasutajal lisaks esindaja õigustele, õigus ning kohustus hallata
oma asutuse/ettevõtte ja selle kasutajate andmeid;
 Kooskõlastaja – rollis kooskõlastaja on kasutajal kooskõlastamise õigus; seda rolli saab
määrata kasutajale, kui kasutaja asutus/ettevõte on määratud kooskõlastavaks asutuseks;
 Menetleja – rollis menetleja on kasutajal dokumentide menetlemise õigused; seda rolli saab
määrata kasutajale, kui kasutaja asutuse/ettevõtte tüüp on menetlev (asutused KOV, TJA);
 Peakasutaja – rollis peakasutaja on kasutajal peakasutaja õigused; seda rolli saab määrata
ainult asutuse tüüpi MKM kasutajatele. Peakasutajal on õigus hallata kõigi registri kasutajate
ja asutuste/ettevõtete andmeid, lisada uusi kasutajaid ning asutusi/ettevõtteid.
 Allkirjastaja – ei ole olemuselt roll vaid õigus. Saab määrata asutuste MKM, KOV ja TJA
Esindaja ja Menetleja rollis kasutajatele. Selle õigusega kasutaja saab allkirjastada
dokumente (nt otsus, ehitusluba);
Kasutajajuhendis on vormide kirjeldamisel kasutatud järgmisi rolli nimetusi:
 Autentimata kasutaja – sisse logimata kasutaja;
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Kasutaja – sisse loginud füüsilisest isikust kasutaja ehk Tavakasutaja ning asutuse/ettevõtte
esindaja ehk Esindaja;
Tugiisik – asutuse/ettevõtte kasutaja, kellele on antud Tugiisiku roll;
KOV tüüpi asutuse kasutaja – KOV või TJA tüüpi asutuste kasutaja;
Kooskõlastaja – asutuse/ettevõtte kasutaja, kellele on antud Kooskõlastaja roll
Menetleja – KOV või TJA tüüpi asutuste kasutaja, kellele on antud Menetleja roll;
MKM tüüpi asutuse kasutaja – MKM asutuse kasutaja;
Peakasutaja – MKM tüüpi asutuse kasutaja, kellele on antud Peakasutaja roll;
Notar – Notar tüüpi asutuse kasutaja;
Kohtutäitur – Kohtutäitur tüüpi asutuse kasutaja;
Energiamärgise väljastaja – Energiamärgise väljastaja tüüpi asutuse kasutaja.
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3. Rakendusse sisenemine
Rakendusse on võimalik siseneda ID-kaardiga või eesti.ee portaali vahendusel Mobiil-ID’ga ja IDkaardiga. Sisenemiseks tuleb vajutada Avalehe ülemises paremas nurgas ID-kaardi või eesti.ee
ikoonile.

Joonis 1 Avaleht – autentimisviisi valik

Valides autentimiseks eesti.ee vahendusel, tuleb vajutada vastavale ikoonile, mis suunab kasutaja
eesti.ee portaali:

Joonis 2 eesti.ee portaal

Portaalis valitakse, kas sisenetakse kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID’d, peale valiku tegemist tuleb
järgida portaali poolt antavaid juhiseid.
Peale õnnestunud autentimist kuvatakse kasutajale EHR-i sisenemiseks link „Sisene“, millele
vajutades suunatakse kasutaja Ehitisregistrisse.
NB! Roll tuleb valida „Kodanik“.

Joonis 3 eesti.ee – sisenemine rakendusse Ehitisregister

Õnnestunud autentimisel kuvatakse Avalehe ülemisel äärel autenditud isiku nimi, kasutaja kontode
valik (kui isikul on mitu kasutajakontot), link "Minu andmed" ja nupp "Logi välja":
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Joonis 4 Avaleht – sisse loginud kasutaja isiku nimi ja kasutaja kontode loend

Vaikimisi on kasutaja autenditud avalik kasutaja. Muu kasutaja konto valimiseks tuleb teha loendist
valik, peale valiku tegemist kuvatakse menüüd vastavalt valitud kasutaja kontole ja rollidele.
Rakendusest väljumiseks tuleb vajutada lehe ülemises paremas nurgas asuvat linki „Logi välja“.
Kasutajale, kes on olnud üle 30 minuti passiivne, kuvatakse sessiooni aegumise kohta hoiatus.
Peale hoiatuse saamist on kasutajal võimalik 3 minuti jooksul sessiooni aegumine peatada. Kui
aegumist ei peatata, siis logitakse kasutaja automaatselt välja.
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4. Ülesehitus
4.1

Üldist

Rakenduses on kasutusel ühesuguse pealkirjaga nuppe ja ikoone, mis omavad sarnast
funktsionaalsust. Järgnevas tabelis on toodud põhiosa selliseid nuppe ja ikoone ning nende
kirjeldused. Spetsiaalse funktsionaalsusega nupud on kirjeldatud vastavates peatükkides eraldi.
teostatakse otsing
tabeli andmed sorteeritakse kasvavalt / kahanevalt
tabeli sisu salvestatakse CSV formaadis kasutaja arvutisse
eemaldatakse või kustutatakse tabelis valitud kirje
liigutakse järgmisele vormile
salvestatakse vormil sisestatud andmed või tehtud muudatused
salvestatakse vormil sisestatud andmed ja liigutakse järgmisele vormile
dokument esitatakse registrisse, vajab edasist menetlemist
dokument esitatakse menetlusse
dokument salvestatakse ja jõustatakse
dokument kustutatakse
liigutakse eelmisele vormile
andmete esitamine katkestatakse, vorm suletakse
avatakse vorm andmete lisamiseks
avatakse vorm andmete muutmiseks
modaalaken suletakse salvestamata
avatakse kalendervorm kuupäeva valimiseks
andmevälja täitmine on kohustuslik
lisainfo, liikudes hiirega ikoonile kuvatakse selgitav abitekst andmevälja
kohta

Rakenduses kuvatakse mitmetel vormidel andmeid ja otsingu tulemusi tabelkujul. Tabelis olevaid
andmeid on võimalik eksportida CSV-sse, vajutades selleks tabeli all olevat nuppu „Ekspordi CSVsse“.
Tabeli andmeid on üldjuhul võimalik sorteerida kasvavalt ja kahanevalt, selleks kuvatakse vastava
veeru päises ikoon
.
Kui andmeid on rohkem kui vormile mahub, siis on need jaotatud erinevatele lehekülgedele,
navigeerimiseks on tabeli all lehejaotur:

Joonis 5 Lehekülgede navigeerimine

4.2

Rakenduse ülaosas asuvad nupud ja lingid

Rakenduse paremal ülaosas kuvatakse kasutaja olekust tulenevalt kas sõna Autentimata või
autenditud isiku nimi, kasutaja konto valik (kui isikul on mitu kasutaja kontot), link "Minu andmed" ja
nupp "Logi sisse" või "Logi välja":
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Vajutades lingile "Minu andmed" avatakse kasutaja andmed eraldi aknas. Autentimata ehk sisse
logimata kasutajale kuvatakse:

Joonis 2 Minu andmed – sisse logimata kasutaja

Sisse loginud kasutajale kuvatakse kasutaja põhiandmed:

Joonis 3 Minu andmed - sisse loginud kasutaja

Lisaks kasutaja põhiandmetele kuvatakse vormil nuppu „Muuda“, millele vajutades suunatakse
kasutaja kõigi andmete vaatamiseks ja muutmiseks vormile Minu andmed (vt p 8.6). Avanev vorm
kuvatakse automaatselt esmakordselt sisenenud kasutajale.

4.3

Rakenduse peamenüü

Joonis 4 Peamenüü – aktiivne on Ehitised ja Dokumendid

Peamenüüs kuvatakse:
 EHITISREGISTER – avaleht, aktiivne on peamenüü Ehitised ja dokumendid
 Ehitised ja dokumendid (vt p 6) – sama, mis avaleht
 Esita taotlus või teatis (vt p 7) – kuvatud sisse loginud kasutajale; avatakse esitatavate
dokumentide nimekiri (NB! Nimekirjas ei ole kõik dokumendid, teatud dokumentide
koostamist saab alustada ainult ehitise vaatest või Minu töölaualt)
 Minu töölaud (vt p 8) – kuvatud sisse loginud kasutajale; avatakse kasutaja töölaud
vasakmenüüna, töölaua sisu sõltub kasutaja rollidest
 Arhiiv – kuvatud sisse loginud juriidilise isikuga seotud kasutajale, avatakse Ehitisregistri
eelmise versiooni esileht või konkreetse ehitise andmed – olenevalt kasutaja rollidest ja hetke
tegevusest
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Rakenduse alaosas asuvad nupud

Joonis 5 Rakenduse alaosas asuvad nupud

Alaosas kuvatakse:
 Nupp „Versioon“ – eraldi aknas või vahelehel avatakse rakenduse versioonide loetelu koos
versioonimärkustega
 Nupp „Abi“ – eraldi aknas või vahelehel avatakse nimekiri kasutajajuhenditest;
kasutajajuhendeid on võimalik avada ja/või salvestada kasutaja arvutisse
 Nupp „Teated“ – avatakse vorm Teated ja uudised (vt p 4.4.1)
 Nupp „Taotluste ja teatiste vormid“ – eraldi aknas või vahelehel avatakse Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi veebileht https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

4.4.1 Teated
Rollid: vaatamine – kõik kasutajad, muutmine – peakasutaja.
Vorm Teated ja uudised avaneb vajutades rakenduse alaosas nuppu „Teated“:

Joonis 6 Teated ja uudised (peakasutaja vaade)

Kuvatud on:
 Nupp „Lisa teade“ – avatakse uue teate lisamise vorm; kuvatud vaid peakasutajale
 Teadete valik:
o Kehtivad teated – kasutajale kuvatakse ainult kehtivad teated
o Kõik teated – kasutajale kuvatakse kõik teated (kaasa arvatud ajaloolised teated)
 Tabel teadetest, tabelis on kuvatud:
o Nr. –teate number lingina, vajutamisel avatakse teade muutmiseks; kuvatud vaid
peakasutajale;
o Teade – teate sisu ja link lisateabe avamiseks või dokumendi alla laadimiseks
o Alates – kehtiv alates kuupäev
o Kehtiv – kehtiv kuni kuupäev

Teate lisamine ja muutmine
Rollid: peakasutaja.
Vorm Teate lisamine avaneb vajutades nuppu „Lisa teade“:
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Joonis 7 Teate lisamine

Vormil kuvatakse:
 Teade – kohustuslik; teate sisu lisamiseks
 Kehtiv alates – kohustuslik; kuupäeva väli teate kehtivuse alguse sisestamiseks
 Kehtiv kuni – kohustuslik; kuupäeva väli teate kehtivuse lõpu sisestamiseks
 Lisateabe url – väli lingi lisamiseks; juhul kui https unustatakse lingi ette lisada, lisab selle
rakendus
 Teate fail – väli
 Prioriteet – kohustuslik; loend teate prioriteetsuse valimiseks, valida saab:
o Tavaline – teate tekst kuvatakse musta kirjastiilina
o Kõrge – teate tekst kuvatakse musta kirjastiilina ja rasvases kirjas
o Kriitiline – teate tekst kuvatakse punase kirjastiilina ja rasvases kirjas
Teadete kuvamise positsioon 1. Kriitilised teated 2. Kõrge prioriteediga teated 3. Tavalise
prioriteediga teated.
 Avalik – täitmata märkeruut; täitmisel on teade avalik ja nähtav kõigile
 Nähtav kasutajagruppidele: valik kasutajagruppidest, märkeruudu täitmisel on teade sellele
grupile nähtav.
Lehe all on nupud "Salvesta" ja "Tagasi". Peale teate salvestamist kuvatakse teade teadete tabelis.
Peakasutaja saab teateid muuta vajutades teadete tabelis veerus Nr. teate numbrile mida muuta
soovitakse. Muutmiseks avatud teate vorm on samasugune nagu teate lisamisel.
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5. Avaleht
Rollid: kõik kasutajad.

Joonis 8 Avaleht – sisse loginud kasutaja vaade, Harku Valla esindaja

Peamenüüs on aktiivne Ehitised ja dokumendid. Avalehel kuvatakse:


Ehitised ja dokumendid – kuvatakse ehitiste lihtotsingu vorm ja nupp „Detailotsing“, mis avab
vormi ehitiste, dokumentide ja vallasasjade detailotsingu tegemiseks (vt p 6.1);



Esita taotlus või teatis – kuvatakse sisse loginud kasutajale; kuvatud on dokumentide valik,
tegevuse nimetusele vajutades avatakse vastava dokumendi koostamise vorm.
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6. Ehitised ja dokumendid
Rollid: kõik kasutajad.
Vorm avaneb valides peamenüüs Ehitised ja dokumendid või avalehele pöördumisel.
Vormi esimene vaade on samasugune kui eelnevalt kirjeldatud avalehe vaade.
Teostada saab ehitiste lihtotsingut:

Joonis 9 Ehitise lihtotsing avalehel

Ehitiste detailotsingut, dokumentide liht- ja detailotsingut ning vallasasjade otsingut saab teostada
vajutades avalehel osas Ehitised ja dokumendid nupule „Detailotsing“. Nupule vajutamisel avatakse
Ehitised ja dokumendid alamvorm Otsing.

Joonis 10 Ehitised ja dokumendid – alamvorm Otsing

Autentimata kasutaja saab otsida ehitisi ja dokumente, vaadata ehitiste avalikke andmeid ning
seotud dokumente.
Sisse loginud kasutajale kuvatakse otsingutulemustes olenevalt rollist ka mitte avalikke andmeid
ning dokumente (nt kasutaja rollis Menetleja näeb ehitisega seotud piiranguid).
Vallasasju saavad otsida KOV, MKM, Notar ja Kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajad.
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Ehitiste, dokumentide ja vallasasjade otsing

6.1.1 Ehitise lihtotsing
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitise lihtotsingu tegemiseks sisestatakse Avalehel või Ehitised ja dokumendid alamvormi
Otsing otsingu väljale ehitise aadress kas täielikult või osaliselt, katastritunnus või ehitisregistri kood.
NB! Otsingutingimus peab sisaldama vähemalt ühte neljatähelist sõna või numbrit, seetõttu tuleb nt
tänavanime „Ilo“ otsimisel lisada ka omavalitsus või asustusüksus. Seejärel vajutatakse nuppu
„Otsi“.
Tulemused kuvatakse tabelina alamvormil Otsing sakil Ehitised:

Joonis 11 Ehitised ja dokumendid – ehitise otsingu tulemused

Tabelis Tulemused on veerud:
 Ehitisregistri kood – kuvatud lingina, vajutades avatakse ehitise kehtivad andmed
 Ehitis – liik: Hoone / Rajatis
 Ehitise nimetus
 Aadress
 Esmane kasutus – esmase kasutuse aasta
 Korruste arv
 Ehitisealune pind (m2)

6.1.2 Ehitise detailotsing
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitise detailotsingu tegemiseks tuleb vajutada alamvormil Otsing nupule „Detailotsing“. Kasutajale
avatakse detailotsingu vorm:
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Joonis 12 Ehitise detailotsing

Otsingu tegemiseks valitakse aadress ja lisatingimused.
Vali aadress:
 Klassifikaatorite kehtivus – valik Kehtivad või Kõik – vastavalt valikule kuvatakse
klassifikaatorites, kas ainult kehtivad aadresskomponendid või kõik, sh ajaloolised
 Maakond – maakonna valik; KOV tüüpi asutuse kasutajal eeltäidetud vastava haldusala
maakonna nimega
 Omavalitsus – omavalitsuse valik, sõltub eelnevast valikust; KOV tüüpi asutuse kasutajal
eeltäidetud vastava haldusala omavalituse nimega
 Asustusüksus – asustusüksuse valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Väikekoht – väikekoha valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Liikluspind – liikluspinna valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Nimi – maaüksuse nime valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Aadressinumber – maja numbri valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Aadress tekstina – saab sisestada aadressi tekstina, kas täielikult või osaliselt
 Täpsus – aadressi otsingu täpsus:
o Täpne – otsitakse ainult täpse aadressiga ehitisi;
o Sisaldub – otsitakse kõiki ehitisi, mille aadressis tekst sisaldub.
Vali lisatingimused:
 Aadressi tüüp – valik aadressi tüübi valimiseks
 Ehitise nimetus – tekstiväli ehitise nimetuse sisestamiseks
 Rajatis – märkeruut, otsitakse ainult rajatisi
 Hoone – märkeruut, otsitakse ainult hooneid
 Ehitise seisund – loend ehitise seisundi valimiseks
 Ehitise Kasutamise otstarbed – loendina; nupuga „Vali kõik“ saab märkida kõik; nupuga
„Tühjenda valik“, tühjendatakse valik.
 Nupp „Lihtotsing“ – avatakse lihtotsingu vormi
 Nupp „Otsi“ – sooritab ehitiste aadressi otsingu
 Nupp „Tühjenda väljad“ – tühjendab vormi
Sisestatud tingimustel otsingu sooritamiseks vajutatakse nuppu „Otsi“. Tulemusena kuvatakse leitud
aadressid tabelkujul, milledel asub sisestatud tingimustele vastavaid ehitisi:
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Joonis 13 Ehitise detailotsing – leitud aadressid

Tabelis Aadressid kuvatakse:
 Ehitise aadress
 Olek – aadressi olek; (K-kehtiv, A-ajalooline, O- ootel, N-normaliseerimata, V –kehtetu)
 Nupp „Näita ehitisi“ – nupule vajutades kuvatakse antud aadressil olevad ehitised, mis
vastavad otsingus sisestatud lisatingimustele
Leitud ehitiste vaatamiseks vajutatakse aadresside tabelis aadressi rea lõpus nuppu „Näita ehitisi“.
Kasutajale kuvatakse antud aadressil asuvad ehitised, mis vastavad kasutaja sisestatud otsingu
lisatingimustele:

Joonis 14 Ehitise detailotsing – leitud ehitised

Tabelis Ehitised kuvatakse:
 Ehitisregistri kood – kuvatud lingina, vajutades avatakse ehitise kehtivad andmed
 Ehitise nimetus
 Aadress
 Esmane kasutus
 Korruste arv
 Ehitisealune pind (m2)
 Katastritunnus

6.1.3 Dokumentide lihtotsing
Rollid: kõik kasutajad.
Dokumentide lihtotsingu tegemiseks avatakse Ehitised ja dokumendid alamvormi Otsing sakk
Dokumendid.
Dokumendi lihtotsingu tegemiseks tuleb otsingu väljale sisestada ehitise aadress, katastritunnus või
ehitisregistri kood ning vajutada nuppu „Otsi“.
Tulemused kuvatakse tabelina otsinguvormi all:
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Joonis 15 Dokumentide lihtotsing ja tulemused

Tabelis Tulemused on veerud:
 Dokumendi number – kuvatakse lingina olenevalt kasutaja rollist ja dokumendi loomiskohast
– kas tegemist on eelmises või uues registri versioonis loodud dokumendiga; lingile vajutades
dokumendi andmed avatakse, andmete koosseisu kuvatakse vastavalt kasutaja rollile
 Kuupäev
 Dokumendi liik – dokumendi liik; lisaks liigile võib olla sulgudes tekst:
Loetud teavitatuks – kuvatakse kui registrisse on kantud taotlus, ilma luba väljastamata
Keeldutud – kuvatakse keelduva haldusakti korral
 Staatus
 Ehitisregistri kood – dokumendiga seotud ehitise ehitisregistri kood, kuvatud lingina,
vajutamisel avatakse ehitise kehtivad andmed (kehtivate andmete puudumisel puudub ka
link, nt püstitamisel ehitised)
 Ehitise nimetus
 Aadress – ehitise aadress dokumendil
 Nupp „Näita“ – vajutamisel saab dokumendi avada või salvestada; kuvatakse sõltuvalt
kasutaja rollist ja dokumendi loomiskohast
 Nupp „Jätka“ – kuvatakse KOV tüüpi kasutajale tingimusel, et dokumendi ehitisel puuduvad
registris kehtivad andmed, dokument on esitatud ehitise püstitamiseks ja ehitise aadress on
kasutaja haldusalas; nupule vajutamisel avatakse vorm jätkudokumendi koostamiseks

6.1.4 Dokumentide detailotsing
Rollid: kõik kasutajad.
Dokumentide detailotsingu tegemiseks avatakse Ehitised ja dokumendid alamvormi Otsing sakk
Dokumendid ning vajutatakse nupule „Detailotsing“. Kasutajale avatakse detailotsingu vorm:
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Joonis 16 Dokumentide detailotsing

Vormil kuvatakse:
 Klassifikaatorite kehtivus – valik Kehtiv või Kõik – vastavalt valikule kuvatakse
klassifikaatorites kas ainult kehtivad aadresskomponendid või kõik, sh ajaloolised
 Maakond – loend maakonna valimiseks; KOV tüüpi asutuse kasutajal eeltäidetud vastava
haldusala maakonna nimega
 Omavalitsus – loend omavalitsuse valimiseks; KOV tüüpi asutuse kasutajal eeltäidetud
vastava haldusala omavalituse nimega
 Dokumendi liik – loend dokumendi liigi valimiseks
 Dokumendi kuupäev/ kuni – kuupäevaväljad ajavahemiku valimiseks
 Dokumendi number – tekstiväli dokumendi numbri sisestamiseks
 Nupud „Lihtotsing“ – avatakse lihtotsingu vorm
 Nupp „Otsi“ – sooritatakse otsing
 Nupp „Tühjenda filter“ – vorm tühjendatakse
NB! Otsingu tegemiseks tuleb sisestada kas dokumendi number või dokumendi liik ja ajavahemik
pikkusega kuni 365 päeva. Otsingu tulemused kuvatakse samuti kui dokumendi lihtotsingu puhul.

6.1.5 Vallasasjade otsing
Rollid: KOV, TJA, MKM, notar ja kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajad.
Vallasasjade otsingu tegemiseks tuleb valida Ehitised ja dokumendid alamvormil Otsing sakk
Vallasasjad.
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Joonis 17 Vallasjade otsing

Vallasasjade otsingu vormil kuvatakse:
 Maakond – loend maakonna valimiseks; KOV tüüpi asutuse kasutajal eeltäidetud vastava
haldusala maakonna nimega
 Omavalitsus – loend omavalitsuse valimiseks; KOV tüüpi asutuse kasutajal eeltäidetud
vastava haldusala omavalituse nimega
 Asustusüksus – asustusüksuse valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Väikekoht – väikekoha valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Liikluspind – liikluspinna valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Nimi – maaüksuse nime valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Aadressinumber – maja numbri valik, sõltub eelnevatest valikutest
 Hoone – täitmata märkeruut; täitmisel otsitakse hoone tüüpi vallasasju
 Rajatis – täitmata märkeruut; täitmisel ostitakse rajatis tüüpi vallasasju
 Rajatised (va. võrgurajatised) – täitmata märkeruut; täitmisel ostitakse rajatised tüüpi
vallasasju, va võrgurajatisi
 Perenimi/nimetus – vallasasjaga seotud isiku perenimi või juriidilise isiku nimetus
 Eesnimi – vallasasjaga seotud isiku eesnimi
 Isikukood/registrikood – vallasasjaga seotud isiku isikukood või juriidilise isiku registrikood
 Juriidiline isik – täitmata märkeruut; täitmisel ostitakse juriidilisi isikuid
 Täpsus – valiknupud märkimaks otsingu täpsust: Alguses, Sisaldub, Täpne
 Nupp „Otsi“ – sooritatakse otsing
 Nupp „Tühjenda filter“ – vorm tühjendatakse
Otsimiseks on kohustuslik sisestada vähemalt Isikukood/registrikood või Eesnimi või
Perenimi/nimetus.
Tulemused kuvatakse otsinguvormi all tabelis Vallasasja ehitised omanike andmetega:

Joonis 18 Vallasasjade otsing – tulemused

Tabelis on veerud:
 Ehitise aadress
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Ehitisregistri kood – kuvatud lingina, vajutades avatakse ehitise kehtivad andmed
Nimetus
Seisund
Esmane kasutus
Peamine kasutamise otstarve
Omanik
Isikukood/ registrikood
Omandi liik

6.2
Ehitise kehtivate andmete vaade
Rollid: kõik kasutajad, erisustega tulenevalt rollist.
Ehitise kehtivate andmete vaatamiseks otsitakse ehitis ja seejärel vajutatakse otsingu tulemuste
tabelis ehitise ehitisregistri koodile. Ka teistelt vormidelt, kus on kuvatud ehitise ehitisregistri kood
lingina, saab avada ehitise kehtivad andmed.

Joonis 19 Ehitise kehtivate andmete vaade

Ehitise andmed on jagatud erinevatele alamvormidele:


Ehitis – kuvatud on omandi liik, ehitise üldandmed, üldised tehnilised andmed, märkused
ehitise kohta. Sisse loginud kasutajale on kuvatud link „Esita uus taotlus või teatis“



Kasutamise otstarve ja pinnad – kuvatakse kasutamise otstarve ja pinnad



Asukoht – kuvatakse asukoha andmed: seotud katastriüksus(ed), asukoha kirjeldus,
ruumikuju(de) üldandmed ning link ehitise pealt kaardile pöördumiseks
o

Ruumikuju andmed – avaneb Asukoha vormilt tabelist Ruumikujud veerus Nähtus
ehitise nähtusele vajutamisel; kuvatakse ruumikuju andmed: ruumikuju üldandmed,
ADS andmed, geomeetria- ja aadressiandmed



Konstruktsioonid ja materjalid – kuvatakse ehitise konstruktsioonide ja materjalide andmed



Tehnilised andmed – kuvatakse ehitise tehnilised andmed



Ehitise osad – kuvatakse ehitise osad (eluruumid ja mitteeluruumid) ja nende andmed
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Vallasomandi andmed – vallasasjast ehitise omanikud – andmeid kuvatakse juhul kui
tegemist on vallasomandis oleva ehitisega; KOV, MKM ja notar tüüpi asutuste kasutajale on
kuvatud link „Lisa vallasomandi teatis“



Vallasomandi piirangud – arestid/keelud, pandid, täiendav info Hooneregistris olnud ehitise
võõrandamispiirangutest seisuga 09.05.2003 – alamvormi kuvatakse juhul kui vallasasjale
on seatud piirangud; MKM, notar, kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajale on kuvatud link „Lisa
võõrandamispiirangu teatis“ ja nad saavad piiranguid liigiga „täiendav info Hooneregistris
olnud ehitise võõrandamispiirangutest seisuga 09.05.2003“, muuta mitteaktuaalseks



Dokumendid – kuvatakse ehitisega seotud dokumendid; Dokumendi number kuvatakse
lingina, mis avab dokumendi andmed kas registris või registri eelmises versioonis ehk
arhiivis. Dokumentide andmeid kuvatakse piirangutega olenevalt kasutaja rollist. Sisse
loginud kasutajad saavad sõltuvalt dokumenditüübist alustada jätkudokumendi koostamist,
selleks kuvatakse nupp „Jätka“



Viited – kuvatakse ehitisega seotud viited: lingid teistesse registritesse (maaregister,
muinsuskaitseregister ja kinnistusraamat). Kinnistusraamat on kuvatud KOV, MKM, notar ja
kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajale. Samuti kuvatakse seosed teiste ehitistega ehk ehitise
eellased ja järglased. KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajale on kuvatud link „Lisa eellane“



Andmeprobleemid – kuvatakse ehitise andmeprobleeme, kuvatud KOV ja MKM tüüpi
kasutajale; MKM tüüpi asutuse kasutajale on kuvatud link „Lisa“, andmeprobleemi käsitsi
lisamiseks



Soojus- ja jahutusseadmed – kuvatakse hoonega seotud soojus- ja jahutusseadmed; sisse
loginud kasutajale kuvatakse nupp „Lisa“ juhul kui tegemist on hoonega. MKM tüüpi asutuse
kasutaja saab juba lisatud andmetes teha muudatusi või kustutada vajutades vastava rea
peale



Energiamärgis – kuvatakse ehitise kehtivad energiamärgised



Koondvaade – ehitise andmete koondvaade; kuvatud on nupud ehitise andmete printimiseks
„Prindi“ (kõigile kasutajatele) ja „Prindi koos vallasomandi andmetega“ (KOV, MKM,
kohtutäitur ja notar tüüpi asutuste kasutajale); Printimisel on võimalik valida prinditavad
ehitise osad valikust „Prinditavad osad“



Ehitise ajalugu – kuvatakse dokumentide loetelu, millega on muudetud ehitise andmeid ning
muudatuste andmegrupid

6.2.1 Ehitise kehtivate andmete vaatest dokumendi koostamine
Rollid: kasutajad.
Ehitise kehtivatest andmetest saab alustada dokumentide koostamist.
Ehitise kehtivate andmete vaate vormil Ehitis on sisse loginud kasutajale kuvatud link „Esita uus
taotlus või teatis“.
Lingile vajutades avatakse eraldi aknas dokumentide nimekiri. Iga dokumendi nimetuse taga on
nupp „Vali“. Nupule vajutamisel avatakse vastava dokumendi koostamise vorm.
Dokumendid mille koostamist saab alustada:
Sisse loginud kasutajad:
11002
Projekteerimistingimuste taotlus
11201
Ehitusteatis
11271
Ehitusloa taotlus
11301
Kasutusteatis
11371
Kasutusloa taotlus
11525
Andmete esitamise teatis
11581
Ehitamise alustamise teatis
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Ehitise täieliku lammutamise teatis

KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajad (lisaks eelnevale):
11522
Registri paranduskanne
11542
Ehitise omaniku teatis
11574
Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne 03.05.2013) (ainult MKM
kasutaja)
11571
Ehitise aadressi korrastuse teatis
12731
Kinnistamisavalduse esitamise teatis (ainult MKM kasutaja)
12743
Ehitise pandi teatis (ainult MKM kasutaja)
12744
Ehitise aresti / keelu teatis (ainult MKM kasutaja)
12745
Kolmandate isikute õiguste teatis (ainult MKM kasutaja)
12899
Ettekirjutus
12999
Otsus
Notar tüüpi asutuse kasutaja:
11542
Ehitise omaniku teatis
12731
Kinnistamisavalduse esitamise teatis
12743
Ehitise pandi teatis
12745
Kolmandate isikute õiguste teatis
Kohtutäitur tüüpi asutuse kasutaja:
12744
Ehitise aresti / keelu teatis
Energiamärgise väljastaja tüüpi asutuse kasutaja:
11566
Energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis
11567
Olemasoleva hoone energiamärgise teatis
11569
Registrisse kandmata hoone energiaarvutusel põhinev energiamärgise teatis
11574
Olemasoleva hoone energiamärgise teatis (väljastatud enne 03.05.2013)
11576
Energiaarvutusel põhinev hoone osa energiamärgise teatis
11577
Olemasoleva hoone osa energiamärgise teatis

6.2.2 Dokumendid
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitisega seotud dokumente saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormil Dokumendid.
Ehitisega seotud dokumendid kuvatakse tabelkujul.
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Joonis 20 Ehitise dokumendid

Tabelis kuvatakse:
 Nr – dokumendi number, mis kuvatakse lingina olenevalt kasutaja rollist; lingile vajutades
avatakse dokumendi andmed kas registris või registri eelmises versioonis ehk arhiivis,
andmete koosseis kuvatakse vastavalt kasutaja rollile
 Kuupäev
 Nimetus – dokumendi nimetus; dokumendi nimetuse taga sulgudes võib olla tekst:
Loetud teavitatuks – kuvatakse kui registrisse on kantud taotlus, ilma luba väljastamata
Keeldutud – kuvatakse keelduva haldusakti korral
 Nupp „Jätka“ – avatakse tulenevalt dokumendi liigist võimalike jätkudokumentide nimekiri;
nuppu kuvatakse sisse loginud kasutajatele olenevalt dokumendist, kasutaja rollist ja
õigustest. Jätkudokumendiks nimetatakse dokumenti, mille aluseks võetakse ehitise eelmine
dokument. Näiteks kasutusloa taotlus on jätkudokumendiks ehitusloale ja seetõttu tuleks
kasutusloa taoltuse koostamist alati alustada ehitusloalt jätkates
Nupp „Haldusakt“ – kuvatud kui dokumendile on väljastamisel lisatud dokument Haldusakt
(Kontrolli tulemusel esitatud nõuded); modaalaknas avatakse dokumendi Haldusakt
(Kontrolli tulemusel esitatud nõuded) andmed
 Nupp „Info“ – avatakse modaalaknas dokumendi üldandmed
 Nupp „Näita“ – pdf- või ddoc/bdoc-formaadis dokument avatakse ja/või salvestatakse
arvutisse; kuvatakse olenevalt dokumendi liigist ja kasutaja rollist ning õigustest; olenevalt
dokumendi formaadist erineb kuvatava nupu ikoon
 Nupp „Logi“ – avatakse vorm „Failide vaatamise logi“ (vt. p.8.14), kus kuvatakse info vaid
valitud faili kohta; nuppu kuvatakse ainult kasutajale, kes on rollis Peakasutaja, Tugiisik või
Menetleja
Dokumentide andmestiku kuvamisel arvestatakse järgmisi juurdepääsupiiranguid:
 Juurdepääsupiirang dokumendi metaandmetele: dokumendi metaandmetes isikukood või
sünniaeg ja füüsilise isiku kontaktandmed (telefoni number, e-post, aadress) on
juurdepääsupiiranguga. Piiranguteta kuvatakse andmeid dokumendiga seotud isikutele ning
KOV, MKM ja teiste dokumente menetlevate või väljastavate asutuste kasutajatele
 Juurdepääsupiirang pdf/ddoc/bdoc dokumendile: kui dokument sisaldab isikukoodi või
sünniaega ja füüsilise isiku kontaktandmeid (telefon, e-post, aadress), siis see on
juurdepääsupiiranguga. Dokument on kuvatud dokumendiga seotud isikutele ning KOV,
MKM ja teiste dokumente menetlevate või väljastavate asutuste kasutajatele
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6.2.3 Viited ja seosed teiste ehitistega
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitise viiteid teistesse registritesse ja seoseid teiste ehitistega (ehk ehitise eellasi ja järglasi) saab
vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt Viited.

Joonis 21 Lehekülg viited

Vorm on jaotatud kaheks: viited ja seosed teiste ehitistega.
Vormi ülemises osas kuvatakse viited teistesse registritesse: katastritunnusel klikkides saab
liikuda Maaregistrisse ja Kinnistusraamatusse ning Muinsuskaitseregistrisse kui seos on olemas.
Seosed tekivad automaatselt, käsitsi neid ei lisata.
KOV, MKM, notar ja kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajale kuvatakse link „Vaata andmeid
kinnistusraamatust“. Lingile vajutades avatakse andmed kinnistusraamatust:

Joonis 22 Vorm viited – andmed kinnistusraamatust

Vormi alumises osas kuvatakse Seosed teiste ehitistega.
Seosed teiste ehitistega on kuvatud tabelvormina, milles on veerud:
 Ehitisregistri kood – kuvatud lingina, vajutades avatakse ehitise kehtivad andmed
 Ehitis – H (hoone), R (rajatis)
 Ehitise nimetus
 Aadress
 Seos – eellane / järglane
 Nupp „Kustuta“ – kuvatakse vaid KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajatele; vajutades nupule,
kuvatakse vaheaken kustutamise kohta kinnituse saamiseks. Kui kasutaja kinnitab oma
soovi, siis seos kustutatakse.
Tabeli all kuvatakse nupp „Lisa eellane“ KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajatele.

Ehitisele eellase lisamine
Rollid: KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajad.
Ehitisele võib olla vajalik eellase lisamine näiteks järgmistel juhtudel.
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Ehitisele, mille kasutamise otstarve on ridaelamu, on väljastatud ehitusluba. Peale seda kinnistu
jagatakse ning kasutusload soovitakse väljastada igale ridaelamu boksile eraldi. Sellisel juhul
kantakse registri paranduskande või ehitise teatisega kõigepealt iga ridaelamu boks iseseisva
ehitisena registrisse. Järgmiseks määratakse registri paranduskandega esialgse ehitise, millele
väljastati ehitusluba, seisundiks „kustutatud“. Lõpuks määratakse esialgne ehitis kõigi selle ehitise
asemele tekkinud ehitiste eellaseks. Nii on võimalik vaadata eellaseks oleva ehitise dokumente ja
andmestiku.
Kui registris on ühe reaalselt eksisteeriva ehitise kohta mitu ehitist registreeritud, siis tuleb registri
andmete korrastamiseks jätta kehtima neist vaid üks. Ehitis(ed), mida alles ei jäeta, määratakse
registri paranduskandega seisundisse „kustutatud“. Seejärel määratakse kustutatud ehitis(ed)
kehtima jäänud ehitise eellaseks.
Ehitisele eellase lisamiseks tuleb vajutada nupule "Lisa eellane".
Modaalaknas avatakse vorm Otsi ja lisa ehitis:

Joonis 23 Eellase lisamine – ehitise otsing

Otsimiseks saab kasutada lihtotsingut või detailotsingut, mille ülesehitus on samasugune nagu
varem kirjeldatud ehitise otsingul (vt p 6.1.1 ja 6.1.2). Peale otsingu tingimuste sisestamist tuleb
vajutada nuppu „Otsi“:
Otsingu tulemustes on kuvatud:
 Ehitisregistri kood
 Ehitis
 Ehitise nimetus
 Aadress
 Esmane kasutus
 Korruste arv
 Ehitisealune pind
 Nupp „Lisa“ – ehitis lisatakse
Kui eellaseks lisatav ehitis on leitud tuleb vajutada nuppu „Lisa“. Modaalaken suletakse ja tabelisse
lisatakse seos. Eellaseks lisatava ehitise seisund peab olema negatiivne (nt „kustutatud“,
„lammutatud“).
Ehitise määramisel teise ehitise eellaseks tehakse selle ehitise andmetesse automaatselt kirje
järglase kohta, seega on andmed sünkroonis. Üks ehitis saab olla mitme ehitise eellane.
Nupule „Katkesta“ vajutusega loobutakse eellase lisamisest ja suletakse kuvatud vorm.

6.2.4 Andmeprobleemid
Rollid: KOV, TJA ja MKM tüüpi asutuste kasutajad.
Ehitisele lisatud andmeprobleeme saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt
Andmeprobleemid. Vormil kuvatakse filter andmeprobleemide otsimiseks ja andmeprobleemide
tabel:
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Joonis 24 Andmeprobleemid – MKM tüüpi asutuse kasutaja vaade

Tabelis kuvatakse:
 Andmerühm
 Probleemi liik
 Probleemi sisu
 Staatus
 Lisaja
 Lisatud
 Muutja
 Muudetud
 Kommentaar
 Ehitise osa
MKM tüüpi kasutajale kuvatakse tabeli kohal nuppu „Lisa“ andmeprobleemi lisamiseks.
Ehitise andmeprobleemid:
Liik Rühm
Nimetus / Kirjeldus
10
pinnad
Elamu kasutusotstarbega hoonel ei ole registreeritud eluruume
20
asukoht
Ehitis on seotud suletud katastriüksusega
21
asukoht
Ehitise omandiliik on kinnisasi, kuid tal puudub seos katastriüksusega
22
asukoht
Ehitisel puudub aadress
Registreeritakse ainult hoonetele, mil puuduvad aadressid
23
asukoht
Ehitisel puudub kuju
Registreeritakse kõigile ehitistele ja rajatistele, millel puudub kuju.
Probleemiks on olukord, kui esineb kuju kirje, kuid geomeetria on tühi.
24
asukoht
Ehitisel on normaliseerimata aadress
Kui hoone on seotud sellise aadressiga, mis ei pärine ADS-st
25
asukoht
Ehitis on seotud kehtetu aadressiga
Ehitise aadress sisaldab kehtetut aadressikomponenti
26
asukoht
Hoone andmed on ADSi esitamata
Hoone kujul puudub ADS-OID
27
asukoht
Hoone aadress on omavalitsuse tasandil
Registreeritakse hoonetele, mille aadressis puudub lähiaadressi osa
ja asustusüksus
28
asukoht
Hoone aadress on asustusüksuse tasandil
Registreeritakse hoonetele, mille aadressis puudub lähiaadressi osa
29
asukoht
Hoone aadressis puudub aadressinumber
Kui hoone aadressis esineb väikekoht või liikluspind, kuid puudub
aadressinumber
60
omand
Vallasomandist ehitisel puuduvad omanikud
61
omand
Vallasomandi ühis-kaasomandi tunnus pole üheselt määratud
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62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
80
999

omand
omand
omand
omand
omand
omand
piirangud
piirangud
piirangud
piirangud
ehitise osa
piirangud
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Kaasomandi mõtteliste osade summa ei ole 1, on [1]
Reaalosal puudub tähis
Reaalosa suuruse lugeja on määramata
Reaalosal puuduvad omanikud
Reaalosa ühis-kaasomandi tunnus pole üheselt määratud
Reaalosa kaasomandi mõtteliste osade summa ei ole 1
Pandiga seotud isik pole objekti omanik
Reaalosa kui vallasasi ehitisel on pant reaalosaga seostamata
Piiranguga seotud isik pole objekti omanik.
Reaalosa kui vallasasi ehitisel on piirang reaalosaga seostamata
Ehitise osa tähis ei ole unikaalne
Hooneregistris olnud ehitise võõrandamispiirangud seisuga
09.05.2003

6.2.5 Soojus- ja jahutusseadmed
Rollid: kõik kasutajad saavad vaadata, sisse loginud kasutajad saavad lisada ja peakasutaja saab
muuta ning kustutada.
Ehitisele lisatud soojus- ja jahutusseadmeid saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt
Soojus- ja jahutusseadmed. Vormil kuvatakse ehitisele lisatud soojus- ja jahutusseadmeid
tabelvormis:

Joonis 25 Soojus- ja jahutusseadmed

Tabelis kuvatakse:
 Paigaldaja
 Paigaldaja esindaja
 Tootja ja toode
 Seadme liik
 Kütuse või soojuspumba liik
 Võimsus kütmiseks (kw)
 Võimsus jahutamiseks (kw)
 Kasutegur (%)
 Registrikande kuupäev
 Nupp "Kustuta" – kuvatakse ainult peakasutajale andmete kustutamiseks
NB! Peakasutajale on tabeli andmed kuvatud lingina, vajutades avatakse andmete muutmise vorm.
Sisse loginud kasutaja saab lisada ehitisele, mille liik on „Hoone“, soojus- ja jahutusseadmeid
vajutades nupule „Lisa“. Nupule vajutamisel avatakse vorm Ehitise soojus- ja jahutusseadme
haldamine:
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Joonis 26 Soojus- ja jahutusseadmed (kasutaja vaade)

Olenevalt kasutajast on kuvatud erineva koosseisu ja redigeerimisõigusega andmeväljad:
 Paigaldaja ärinimi – vaikimisi sisseloginud registreeritud kasutaja asutuse nimi kuvatud
 Paigaldaja registrikood – vaikimisi sisseloginud registreeritud kasutaja asutuse registrikood
Paigaldaja kontaktandmed – vaikimisi sisseloginud registreeritud kasutaja asutuse
kontaktandmed, mis on ehitisregistrisse sisestatud, kuvatud KOV, TJA ja MKM tüüpi asutuse
kasutajale Paigaldaja esindaja ees- ja perenimi – vaikimisi sisseloginud kasutaja ees- ja
perenimi
 Paigaldaja esindaja isikukood – vaikimisi sisseloginud kasutaja isikukood
 Paigaldaja esindaja kontaktandmed – vaikimisi sisseloginud kasutaja kontaktandmed, mis
on ehitisregistrisse Minu andmed all kasutaja poolt sisestatud
 Tootja nimi – kohustuslik väli
 Toote nimetus – kohustuslik väli
 Seadme liik – kohustuslik valik loendina:
o Määramata
o Jahutusseade
 Nimivõimsus jahutamiseks (kW) – kohustuslik väli
o Kuumaveekatel
 Kütuse liik - valik loendina:
 määramata
 elekter
 gaas
 tahkekütus
 vedelkütus
 Nimivõimsus kütmiseks (kW) – kohustuslik väli
 Kasutegur protsentides – kohustuslik väli
o Soojuspump
 Soojuspumba liik – valik loendina:
 Määramata
 Maasoojuspump
 Väljatõmbe soojuspump
 Õhk-vesi soojuspump
 Õhk-õhk soojuspump
 Nimivõimsus kütmiseks (kW) – kohustuslik väli
 Registrikande kuupäev
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Nupp "Salvesta" – lisatakse kirje tabelisse Ehitise soojus- ja jahutusseadmed.
Nupp "Katkesta" – andmeid ei salvestata, modaalaken suletakse.
Nupp „Lisa välismaa isik“ – kui ehitise soojus- ja jahutusseadme paigaldajaks on välismaa
isik, siis lisamine käib selle nupuga. Peale nuppule vajutamist avatakse vorm, kus on
eeltäidetud Paigaldaja esindaja ees- ja perenimi, Paigaldaja esindaja isikukood ning
Paigaldaja esindaja kontaktandmed (täidetakse süsteemi poolt sisse loginud kasutaja
andmetega). Ülejäänud välju tuleb käsitsi täita.

Joonis 27 Soojus- ja jahutusseadmed (paigaldajaks on välismaa isik)



Nupp „Otsi äriregistrist“ – kui ehitise soojus- ja jahutusseadme paigaldajaks ei ole
registreeritud kasutaja, siis kasutaja lisab paigaldaja pärides asutuse nime registrikoodi
alusel või nime või nime osa alusel äriregistrist ning sisestab ettevõtte kontaktandmed.
Paigaldaja esindaja ees- ja perenimi, Paigaldaja esindaja isikukood ning Paigaldaja esindaja
kontaktandmed on eeltäidetud süsteemi poolt sisse loginud kasutaja andmetega.
.

Joonis 28 Soojus- ja jahutusseadmed (paigaldajaks on Eesti juriidiline isik)

Peakasutaja saab seadme kustutada, vajutades ehitise soojus- ja jahutusseadmete tabelis kirje rea
lõpus nupule „Kustuta“. Nupule vajutamisel kuvatakse vaheaken, milles küsitakse kasutajalt
kustutamiseks kinnitust, samuti peab kasutaja lisama kustutamise põhjenduse.
Peale põhjenduse lisamist saab kasutaja vajutada nuppu „Jah“ – seade kustutatakse. Nuppu „Ei“
vajutades seadet ei kustutata.
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6.2.6 Energiamärgis
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitisega seotud energiamärgiseid saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt
Energiamärgis.

Joonis 29 Energiamärgis

Vormil on kuvatud tabelkujul ehitise kehtivad energiamärgised.
Tabelis on veerud:
 Nimetus – dokumendi nimetus, millega energiamärgis ehitisregistrile esitati
 Number
 Kuupäev
 Energiatõhusus klass / kaalutud energiakasutuse klass – energiamärgise klass, väärtus võib
olla A-H
 Ikoon „Näita“ – saab avada ja / või salvestada kasutaja arvutisse hoone energiamärgise
 Nupp „Tühista“ – kuvatud peakasutajale; nupule vajutamisel energiamärgis tühistatakse
Peakasutajad saavad kehtiva energiamärgise tühistada, vajutades energiamärgise tabelis kirje rea
lõpus nupule „Tühista“. Nupule vajutamisel kuvatakse vaheaken, kuhu tuleb sisestada tühistamise
selgitus.
Peale selgituse lisamist saab kasutaja vajutada nuppu „Salvesta“ – energiamärgis tühistatakse.
Nuppu „Katkesta“ vajutades energiamärgist ei tühistata. Energiamärgise tühistamine muudab
kehtivaks ehitise eelmise(d) energiamärgise(d).
6.2.7 Koondvaade
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitise kehtivate andmete koondvaadet saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt
Koondvaade.
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Joonis 30 Ehitise koondvaade

Kuvatud on kõik ehitise kehtivad andmed: omandi liik, ehitise üld- ja tehnilised andmed, kasutamise
otstarve ja pinnad, asukoht, konstruktsioonid ja materjalid, ehitise osad ning viited.
Koondvaate andmete ülal kuvatakse:
Prinditavad osad – valik ehitise osade valimiseks printitavale dokumendile
Nupp „Prindi“ – vajutamisel saab koondvaate avada või salvestada pdf-formaadis
Nupp „Prindi koos vallasomandi andmetega“ – vajutamisel saab ehitise andmed avada või
salvestada pdf-formaadis koos vallasomandi andmetega; kuvatud KOV, MKM, notar ja kohtutäitur
tüüpi asutuse kasutajale.

6.2.8 Ehitise ajalugu
Rollid: kõik kasutajad.
Ehitise andmete muutmise ajalugu saab vaadata ehitise kehtivate andmete alamvormilt Ehitise
ajalugu.

Joonis 31 Ehitise ajalugu

Ehitise ajalugu kuvatakse alates 06.10.2014.
Ehitise ajaloo tabelis kuvatakse:
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Versiooni nr – ehitise andmete muutmise versiooni number; kõigil registri eelmisest
versioonist ületoodud ehitistel on automaatselt versioon nr 1 andmete ületoomise
kuupäevaga 07.10.2014
Kuupäev – dokumendi kuupäev, samas ka ehitise uute andmete versiooni kuupäev
Alusdokum. nr – dokumendi number
Alusdokum. tüüp – dokument, millega esitati registrile uued andmed
Muudatused – andmetegrupp, kui sellesse gruppi kuuluvaid andmeid (ühte või kõiki) muudeti

Ehitise ajalugu tekib ehitise kehtivaid andmeid muutvate ehk ehitise andmeid aktualiseerivate
dokumentidega ja ka vallasomandi andmete muudatustega.
NB! Muudatused on kuvatud grupipõhiselt, st et ei kuvata konkreetseid muudetud andmeid vaid
andmegrupi nime(sid) milles andmeid muudeti. Andmegrupid on järgmised:
 Ehitise identifitseerivad andmed (põhiandmed ja identifitseerivad andmed kattuvad osaliselt)
 Põhiandmed (põhiandmed ja identifitseerivad andmed kattuvad osaliselt)
 Aadressid
 Kasutamise otstarbed
 Tehnilised näitajad
 Energiamärgis
 Katastriüksused
 Ehitise osade põhiandmed
 Ehitise osade aadressid
 Ehitise osade tehnilised näitajad
 Ehitise ruumikuju
 Vallasomand ja vallasomandi piirangud
Kui näiteks dokumendiga muudeti ehitise nimetust, kasutamise otstarvet ja lisati ruumikuju, siis on
tabeli Ehitise ajaloo tabel veerus Muudatused kirjas: ehitise identifitseerivad andmed, põhiandmed,
kasutamise otstarve, ehitise ruumikuju.
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7. Esita taotlus või teatis
Rollid: kõik kasutajad.
Vorm avaneb valides peamenüüs Esita taotlus või teatis. Vormil on loetelu tegevustest ja
dokumentidest, mille koostamist saab alustada. Lingile vajutades avatakse dokumendi koostamise
vorm.

Joonis 32 Vorm Esita taotlus või teatis

Vormilt saab alustada järgmiste dokumentide koostamist:
 Soovin kavandada ehitamist – projekteerimistingimuste taotlus
 Soovin taotleda ehitusluba – ehitusloa taotlus
 Soovin esitada ehitusteatise – ehitusteatis
 Ehitamise alustamise teatis
 Ehitise lammutamise teatis – ehitise täieliku lammutamise teatis
 Soovin esitada ehitise kasutamise teatise – kasutusteatis
 Soovin taotleda kasutusluba – kasutusloa taotlus
 Andmete esitamise teatis – teatis ehitise andmete muutmiseks või registrist puuduva ehitise
registrisse kandmiseks
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8. Minu töölaud
Rollid: kasutajad.
Vorm avaneb valides peamenüüs Minu töölaud. Vormil on vasakmenüü, kust saab avada järgmisi
alamlehti:
 Minu taotlused – kasutaja või kasutaja asutuse / ettevõttega seotud taotluste loetelu, kuvatakse
autenditud avalikule kasutajale (vt p 8.1)
 Minu dokumendid – kasutaja või kasutaja asutuse / ettevõttega seotud dokumentide loetelu, ei
kuvata autenditud avalikule kasutajale (vt p 8.1)
 Minu vallasvara – kasutaja või kasutaja asutuse / ettevõttega seotud vallasvara loetelu (vt p 8.2)
 Sissetulnud dokumendid – kasutaja asutusele esitatud dokumentide loetelu; kuvatud KOV tüüpi
asutuse kasutajale (vt p 8.3)
 Minu menetlused – kasutaja või kasutaja asutuse/ettevõttega seotud menetluste loetelu (vt p
8.4)
 Minu kooskõlastused- kasutaja ja kasutaja asutuse kooskõlastuste loetelu; kuvatakse
kasutajale, kes omab kooskõlastaja rolli. (vt p 8.4)
 Välised kooskõlastused - kasutaja ja kasutaja asutuse välised kooskõlastused ja arvamuse
avaldused; kuvatakse kooskõlastuse või arvamuse avaldaja rolliga kasutajale (vt p 8.5)
 Energiamärgised – energiamärgise teatiste loetelu; kuvatud KOV, MKM ja energiamärgise
väljastaja tüüpi asutuste kasutajatele; KOV tüüpi kasutajale kuvatakse vaikimisi ainult KOV
maakonda ja omavalitsusse kuuluvad teatised
 Minu andmed – kasutaja andmed, teavituste tellimine (vt p 8.6)
 Minu teavitused – kasutajale ja/või kasutaja asutusele/ettevõttele saadetud teavituste loetelu (vt
p 8.7)
 MKM helpdesk – helpdeski alamvorm Dokumendid; lisaks on valikud: Esitatud dokumendid
ja Menetlused. Vormidelt saab otsida ja vaadata teiste kasutajate dokumente, esitatud
dokumente ja menetlusi; helpdesk on kuvatud vaid MKM tüüpi asutuse kasutajale (vt p 8.8)
 Esita registriparandus – avatakse registriparanduskande koostamise vorm; kuvatud KOV ja
MKM tüüpi asutuste kasutajatele (vt p 8.9)
 Ettekirjutused – avatakse ettekirjutuste alamvorm Kontrollitavad ettekirjutused; lisaks on
valik: Ettekirjutuse koostamine; vormidelt saab vaadata kontrollitavaid ettekirjutusi ja alustada
uue ettekirjutuse koostamist; kuvatud KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajatele (vt p 8.10)
 Koosta otsus – avatakse otsuse koostamise vorm; kuvatud KOV tüüpi kasutajatele (vt p 8.11)
 Esita ehitusgeodeetiline töö – peale MTR registreeringu kontrolli positiivset tulemust avatakse
vorm Ehitusgeodeetiline töö (vt p 8.12)
 Koosta energiamärgis – avatakse energiamärgise koostamise vorm; kuvatud MKM ja
energiamärgise väljastaja tüüpi asutuste kasutajatele;
 Otsing – avatakse vormi Ehitised ja dokumendid alamvorm Otsing (vt p 8.13)
 Päringud – avatakse vorm Spetsiaalpäringud spetsiaalpäringute tegemiseks; kuvatud KOV ja
MKM tüüpi asutuste kasutajatele (vt p 8.14)
 Haldamine – avatakse vorm Asutuse/Ettevõtte andmed ja kasutajad; kuvatud vaid
asutuse/ettevõtte tugiisiku õigustega kasutajale ja peakasutajale (vt p 8.15),
Haldamise alammenüü:
 Minu asutus – avatakse vorm Asutuse/Ettevõtte andmed ja kasutajad (vt p 8.15.1)
 Minu kasutajad – avatakse vorm Asutuse/Ettevõtte Kasutajad kasutajate andmete
haldamiseks (vt p 8.15.2)
 Minu kooskõlastajad – avatakse vorm Minu kooskõlastajad ja arvamuse avaldajad
kooskõlastajate ja arvamuse avaldajate haldamiseks (vt p 8.15.3)
 Minu allüksused – avatakse vorm Minu allüksused allüksuste andmete haldamiseks (vt p
8.15.4)
 Asutused/Ettevõtted – avatakse vorm Asutused/Ettevõtted asutuste/ettevõtete andmete
haldamiseks (vt p 8.15.5)
 Kasutajad – avatakse vorm Kasutajad kasutajate haldamiseks; kuvatud MKM tüüpi asutuse
kasutajatele (vt p 8.15.6)
 Vihjed – avatakse vorm Vihjed ja teated vihjete ja teadete haldamiseks (vt p 8.15.7)
 Klassifikaatorid – avatakse vorm Klassifikaatorid klassifikaatorite haldamiseks (vt p 8.15.8)
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 Tehnilised näitajad – avatakse vorm Tehniliste näitajate klassifikaatorid tehniliste näitajate
klassifikaatorite haldamiseks (vt p 8.15.9)
 Omavalitsuste liitmine – avatakse vorm Omavalitsuste liitmine (vt p 8.15.10)
Monitooring – avatakse failide vaatamise logi; kuvatud vaid peakasutajale (vt p 8.16)

Minu taotlused/ Minu dokumendid

Rollid: sisse loginud kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Minu taotlused/Minu dokumendid. Vormil kuvatakse
tabelvormis taotlused/dokumendid, mis on kasutaja poolt koostamisel või esitatud või millega on
kasutaja seotud. Minu dokumentide loetelus on lisaks dokumendid, millega kasutaja asutus /
ettevõte on seotud.

Joonis 33 Minu dokumendid

Kuvatud on:

Nupp "Ava filter"/“Sulge filter“ – filter dokumentide filtreerimiseks

Joonis 34 Minu dokumendid filter

Kuvatud on väljad:
o Dokumendi liik – loend dokumendi liigi valimiseks
o Ehitisregistri kood
o Dokumendi numberi
o Alates, Kuni – dokumendi kuupäevade vahemiku sisestamiseks, vaikimisi kuvatakse
30 viimase päeva dokumente
o Kasutaja – valik asutuse kasutajatest (Minu dokumendid)
o Nupp "Sulge filter" – sulgeb filtri
o Nupp „Otsi“ – sooritab otsingu
o Nupp "Tühjenda filter" - tühjendab filtri kõik väljad
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Nr – dokumendi number; kuvatakse lingina juhul, kui dokumendi seisund on koostamisel,
vajutamisel avatakse dokument muutmiseks
Liik
Kuupäev
Seisund
Projekti nimetus
Ehitise aadress
Ehitisregistri kood – ehitise ehitisregistri kood, kuvatud lingina, kui ehitisel on olemas kehtivad
andmed
Nupp "Kopeeri" – vajutades saab dokumendi andmeid valikuliselt kopeerida uue dokumendi
tegemiseks
Nupp „Info“ – avatakse dokumendi üldandmed, kuvatud kui tegemist on otsustüüpi
dokumendiga
Nupp „Näita“ – pdf-formaadis dokument avatakse ja/või salvestatakse arvutisse, ei kuvata
kui dokument on seisundis koostamisel
Nupp "Kustuta" – kustutab dokumendi, enne küsitakse kinnitust; kustutada saab vaid
koostamisel ja menetluses mitte olnud dokumente.

Minu vallasvara

Rollid: kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Minu vallasvara.

Joonis 35 Minu vallasvara

Tabelvormis kuvatakse kasutaja või kasutaja asutuse/ettevõttega seotud vallasvara.
Tabelis on kuvatud:
 Ehitise aadress
 Ehitisregistri kood – lingina, vajutamisel avatakse ehitise kehtivad andmed
 Nimetus
 Seisund
 Esmane kasutus
 Peamine kasutamise otstarve
 Omanik
 Omandi liik

8.3

Sissetulnud dokumendid

Rollid: KOV tüüpi asutuste kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Sissetulnud dokumendid.
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Joonis 36 Sissetulnud dokumendid

Kuvatud on:
 Nupp "Ava filter"/“Sulge filter“ – filter dokumentide filtreerimiseks









Joonis 37 Sissetulnud dokumendid > filter
Kuvatud on väljad:
o Dokumendi liik – loend dokumendi liigi valimiseks
o Ehitise aadress – vaba tekstiväli
o Ehitisregistri kood – vaba tekstiväli
o Dokumendi number – vaba tekstiväli
o Alates – kuupäeva valik
o Kuni- kuupäeva valik
o Esitaja- loend esitaja valimiseks
o Nupp „Otsi“ – sooritab otsingu
o Nupp "Tühjenda filter" - tühjendab filtri kõik väljad
Nr – esitatud dokumendi number lingina, vajutades avatakse dokumendi menetleja vaade
Kuupäev
Liik
Ehitisregistri kood – ehitise ehitisregistri kood; kuvatud lingina, kui ehitisel on olemas kehtivad
andmed
Projekti nimetus
Ehitise aadress
Seisund
NB! Dokumendid on vaikimisi järjestatud ajaliselt uuemad eespool. Kui kolme
kalendripäeva jooksul ei ole dokumendist jätkatud menetlust või edasi suunatud, kuvatakse
antud dokument tabeli alguses punase kuupäevaga.

Lk. | 38

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ver 11
20.10.2017

8.3.1 Dokumendi menetleja vaade
Rollid: vaadata KOV tüüpi asutuse kasutajad, menetlusse võtta ainult kasutajad rollis menetleja.

Joonis 38 Sissetulnud dokumendid – esitatud dokumendi menetleja vaade (alamvorm Esitamine)

Dokumendi avamisel vormilt Sissetulnud dokumendid kuvatakse kasutajale dokumendi menetleja
vaade.
Nupp "Menetlusse" – valitud dokument võetakse menetlusse ja avatakse menetluse loomise vorm
Nupp „Vali menetleja“ – avaneb modaalaken, kus nimekirjas kuvatakse asutuse töötajad, kes
omavad menetleja õigusi.
Nupp „Tagasta taotlus läbivaatamata“- avaneb modaalaken, kus tuleb lisada taotluse tagastamise
põhjus. Peale tagasi saatmist läheb Taotlus tagasi Taotlejale
Selles vaates saab menetleja dokumendiga tutvuda ning võtta seejärel menetlusse. Osade
dokumentide puhul saab menetleja selles vaates väljastada kohe vastuse või kinnitada esitatud
dokumendi, nt „Ehitamise alustamise teatis“.

8.4

Minu menetlused

Rollid: vaadata saavad sisseloginud kasutajad; uut menetlust alustada ja olemasolevaid muuta
saavad kasutajad rollis menetleja.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Minu menetlused.
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Vaikimisi kuvatakse kõik menetlused (va menetlused seisundiga Arhiveeritud, millega kas kasutaja
või asutus/ettevõte, keda kasutaja esindab, on seotud. Läheneva tähtajaga menetlused kuvatakse
eespool.

Joonis 39 Minu menetlused

Vormil on kuvatud:
 Nupp "Ava filter"/ „Sulge filter“ - filter tabelist menetluste filtreerimiseks

Joonis 40 Minu menetlused > filter

Kuvatud on väljad:
o Menetluse number – menetluse numbri või nime sisestamiseks
o Liik – loend dokumendi liigi valimiseks
o Menetleja – loend menetleja valimiseks
o Staatus – loend menetluse staatuste valimiseks, vaikimisi ei ole valitud staatust
Arhiveeritud
o Ehitisregistri kood – tekstiväli koodi sisestamiseks
o Katastritunnus – tekstiväli katastritunnuse sisestamiseks
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o Menetluse kuupäev – alates, mis kuupäevast menetlusi näidatakse
o kuni – mis kuupäevani menetlusi näidatakse
o Nupp „Otsi“ – filtreerib menetlused
o Nupp "Tühjenda filter" – tühjendab filtri
o Nupp "Peida filter" – sulgeb filtri
Nr – menetluse number lingina, vajutades avatakse menetluse detailvorm
Algusaeg – menetluse algusaeg
Tähtaeg – menetluse lõpptähtaeg Kui tähtaeg on üle läinud muutub tähtaeg punaseks.
Kursoriga tähtaja peale minnes näidatakse kasutajale, mitu päeva on jäänud tähtaja lõpuni.
Staatus – menetluse staatus
Liik – kuvatakse dokumendi liik
Kooskõlastused – saabunud ja saadetud kooskõlastuste arv (Kui kõik kooskõlastused on
saabunud ja ei ole lisatud märkusi, mis vajaks lahendamist või “Ei kooskõlasta” staatusega
kooskõlastusi, kuvatakse kooskõlastuste arv roheliselt, vastasel korral kollaselt)
Arvamuse avaldused - saabunud ja saadetud arvamuse avalduste arv.
Projekti nimetus – kuvatakse taotluse koostamisel märgitud projekti nimetus
Ehitise aadress – kuvatakse üksteise all kõik taotlusega seotud ehitiste aadressid
Ehitisregistri kood – menetlusega seotud ehitise(te) ehitisregistri kood(id)
Menetleja – menetleja nimi

8.4.1 Menetluse detailvorm
Rollid: kasutajad.
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Joonis 41 Menetluse detailvorm

Menetluse detailvorm avatakse vajutades vormil Minu menetlused tabelis menetluse numbrile.
Menetluse detailkuval kuvatakse info menetluse üldandmete kohta.
 Menetluse tüüp:
1)
Tavamenetlus – menetluse tähtaeg on 30 päeva;
2)
Avatud menetlus – menetluse tähtaeg on 60 päeva.






Menetluse staatus
Menetluse nimetus
Menetluse periood - menetluse alustamise kuupäev ja lõpptähtaeg.
Menetleja –menetleja nimi
Taotlus – Taotluse nimi ja number lingina ning viide pdf-ile.
o Nupp „Muudatused“ avab modaalaken, kus on kuvatud viimase kehtiva ja taotluse
eelmises versioonis tehtud muudatused.
o Nupp “Näita kõiki versioone” avab nimekirja taotluse versioonidest.
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Eelnõu – eelnõu nimi, number ning.viide pdf-ile.
Märkused juures on nupp, mis avab märkuste koondlehe.(vt p8.4.3)

Eraldi plokkideks on jaotatud “Seotud ehitised”, “Taotlusega seotud dokumendid”, “Seotud isikud”,
“Automaatteavitused”.
Seotud ehitiste andmed
 Ehitisregistri kood – kuvatakse kood lingina, millest saab avada ehitise kehtivad andmeid.
 Ehitise koha-aadress – kuvatakse kõikide ehitisre aadressid
 Korruseid – korruste arv
 Pind – ruutmeetrites pinna suurus
 Maht – kuupmeetrites maht
 Ehitustegevus – kuvatakse ehitustegevuse liik
 Dokumendi tüüp – kuvatakse dokumendi tüüp
 Toimingud
o Toiming – kuvatakse toimingu nimetus
o Asutus – toimingut teostav asutus
o Esindaja – asutuse esindaja
o Edastatud – edastamise kuupäev
o Tähtaeg – toimingu tähtaeg
o Teostamise aeg – toimingu teostamise aeg
o Staatus – toimingu staatus
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Joonis 45.1 Menetluse detailvorm dokumendid

Dokumentide andmed
Kuvatakse menetluses olevad dokumendid.
 Nr – dokumendi number lingina.
 Kuupäev – dokumendi kuupäev
 Dokumendi liik – kuvatakse dokumendi liigi nimetus
 Allkirjastaja – dokumendi allkirjastaja nimi
 Allkirjastamise kuupäev
 Staatus – kuvatakse dokumendi staatus
Klikkides nupule „Näita“, kuvatakse dokument pdf formaadis
Taotlusega seotud dokumendid kuvatakse kõiki taotlusega seotud dokumendid, viitega taotlusel
versioonile.
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Teatud tingimustel kuvatakse dokumendi rea lõpus nuppu „Jätka“ jätkudokumendi loomiseks. Nupu
kuvamine sõltub dokumendi tüübist ning seisundist ja kasutaja õigustest.

Joonis 45.2 Menetluse detailvorm seotud isikud

Seotud isikud
Kuvatakse isikud, kes on menetlusse võetud taotlusel. Saab vaadata menetlusega seotud isikuid.
Menetlusele on võimalik lisada huvitatud isikuid, keda saab vajadusel menetlusest uuesti
eemaldada. Sellisel juhul isiku andmeid menetlusest ei kustutata, aga tabelisse märgitakse seose
lõpukuupäev.
 Isik – kuvatakse isiku nimi ja isikukood
 Roll – isiku roll antud menetluses
 E-post – kuvatakse e-mail
 Kontaktaadress – kuvatakse aadress
 Telefon
 Seose aeg
Nupp „Kustuta“ kustutab menetluse juurest lisatud isiku.
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Joonis 45.3 Menetluse detailvorm automaatteavitused

Automaatteavitused
Tabelis on kuvatud menetluse käigus kõigi automaatsete teavituste saatmise andmed, teavitusega
seotud isik või menetleja saab teavituse sisu vaatamiseks avada.
 Loomise aeg – kuvatakse loomise kuupäev
 Pealkiri – kuvatakse pealkiri
 Saaja – teavituse saaja
 Lugeja
 Lugemise aeg
 E-mail
Vormi all on nupp
 „Tagasi“ – vajutamisel suunatakse kasutaja tagasi eelmisele vormile

8.4.2 Menetluse andmete muutmine
Rollid: KOV tüüpi asutuse kasutajad.






Menetluse tüüp:- menetluse tüübi muutmisel avatud menetluseks peab menetleja lisama
kommentaari.
Menetluse staatus –kõik staatused omistatakse automaatselt, v.a. Arhiveeritud ja Peatatud.
Menetluse nimetus – tekstiväli menetluse nimetuse sisestamiseks
Menetluse periood - menetluse alustamise kuupäev ja lõpptähtaeg
Vaikimisi on menetluse periood 30 päeva, teatistel 10 päeva.
Menetluse tähtaja pikendamisel tuleb määrata uus lõppkuupäev ja lisada kommentaar.
o Menetluse tähtaja pikendamise asemel saab tähtaja pikendamise vormil valida
menetluse staatuseks „peatatud“. Sel juhul tuleb analoogselt menetluse tähtaja
pikendamisega märkida põhjendus.
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Menetleja –isikule, kes ei ole antud menetluses vastutavaks menetlejaks, on välja Menetleja
kõrvale kuvatud ikoon – vajutades saab ennast antud menetluse vastutajaks määrata.
Eelnõu –kui eelnõu puudub, siis kuvatakse nupp „Genereeri eelnõu“, millega koostatakse
haldusakti mustand. (vt Joonis 94 Loa koostamise vorm)
Nupust „Lisa toiming“ saab menetluse toiminguid lisada.(vt Toimingud p 9.1.7)
Teatise menetlemise juures, kui ei ole tehtud toiminguid või tegevusi 10 päeva jooksul, siis
märgib süsteem automaatselt Teatise teavitatuks ja aktiivsete menetluste tabelis seda enam
ei kuvata.
Ootel kooskõlastusi saab tühistada ja menetleja saab ise lisada kooskõlastuse staatuse,
märkused ja faili. Kooskõlastuse tühistamisel saadetakse teavitus Kooskõlastajale, et
kooskõlastuse toiming on tühistatud.
Koosta haldusakt (vt Loa koostamine p.9.1.9.1)
Ehitise andmete plokis nupp „Vali“ avaneb valik;
o Loe teavitatuks – ehitise staatus muutub Teavitatud
o

Esita täiendavaid tingimusi – järgneb valik

a.

Lisa eelnõusse – ehitis kaasatakse eelnõusse ja ehitise kohta saab teha samu
tegevusi, mis loakohustuslike ehitistega

b.

Koosta haldusakt - (vt Registrisse kandmine p. 9.1.9.2)

c.

Keelusta ehitamine (vt Registrisse kandmine p. 9.1.9.2)

Vormi all asuvast nupust "Tagasi" – avatakse eelmine vorm.

Taotluse/teatise muutmine menetluses
Rollid: KOV tüüpi asutuse kasutaja, menetluses vastutav menetleja
Menetluses saab menetluse menetleja muuta menetlusse võetud dokumenti juhul kui:
 Menetluses oleva dokumendi liik on: projekteerimistingimuste taotlus, ehitusloa taotlus,
kasutusloa taotlus, ehitisteatis või kasutusteatis
 Dokumendi loojaks ehk registrisse kandjaks on KOV või TJA
 Registrisse kandja organisatsioon = menetleja organisatsioon
 Kasutaja on selle dokumendi menetluses menetleja
 Dokument on seisundis „Taotlus menetluses“ või „Tagastatud märkuste lahendamiseks“
 Menetlus on seisundis „Käimasolev“, „Kooskõlastused lõppenud“ või „Edastatud märkuste
lahendamiseks“
Andmete muutmiseks avatakse dokument menetluse detailandmetest vajutades taotluse lingile:

Joonis 45.4 Menetluses dokumendi avamine muutmiseks menetluse detailandmetes

Või plokis Dokumendid taotluse numbrile:
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Joonis 45.5 Menetluses dokumendi avamine muutmiseks plokist Dokumendid

Kui dokument on seisundis „Taotlus menetluses“ ja menetluse seisund on „Käimasolev“ või
„Kooskõlastused lõppenud“, siis:
-

Dokumendi leheküljel „Esitamine“ kuvatakse nuppu „Muuda“:

Joonis 45.6 Menetluses avatud dokument, nupp „Muuda“

-

Nupule vajutusel saab dokument uue seisundi „Muutmisel“
Menetluse seisund ei muutu
Dokumendil saab kuni uuesti esitamiseni muuta kõiki andmeid, väljaarvatud andmeid leheküljel
„Kooskõlastused ja märkused“
Dokumendi saab uuesti esitada vajutades vormil Esitamine nuppu „Esita uuesti täiendustega“
Dokumendi esitamisel tehakse esitamise kontrollid. kontrollimisel leitud vigade korral dokumenti
ei esitata, vaid kuvatakse vead
Esitamise õnnestumisel genereeritakse taotlusest ja eelnõust (selle olemasolul) uus versioon
Peale esitamist saab taotlus sama seisundi, mis oli enne seisundit „Muutmisel“

Kui dokument on seisundis „Tagastatud märkuste lahendamiseks“ ja menetluse seisund on
„Edastatud märkuste lahendamiseks“, siis:
- Dokumenti saab muuta ning märkuseid lahendada
- Dokumendi esitamiseks tuleb lahendada kõik kooskõlastajate esitatud märkused
- Dokumendi saab uuesti esitada vajutades vormil Esitamine nuppu „Esita uuesti täiendustega“
- Dokumendi esitamisel muutub dokumendi seisundiks “Taotlus menetluses” ja menetluse
seisundiks “Märkused lahendatud”, kooskõlastajatele saadetakse korduva kooskõlastuse
toimingud.

8.4.3 Märkuste koondleht
Märkuste koondlehel kuvatakse kõik menetluse käigus lisatud märkused ja märkuste lahendused
ehitiste ning kooskõlastajate kaupa. Lingist Koondvaade avaneb märkuste koondvaade pdf-ina
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Joonis 45.7 Märkuste koondleht

Kui kooskõlastaja on märkused lisanud ning kooskõlastuse tegevuse lõpetanud, saab menetleja
valida lahendatavaid märkusi ning nupuga "Saada märkused lahendamiseks” saata need taotlejale.
Kui on pooleli staatuses toiminguid, antud nuppu ei kuvata. Märkuste lahendamiseks saatmisel tuleb
lisada tähtaeg märkuste lahendamiseks.

8.5

Minu kooskõlastused/Välised kooskõlastused

Rollid: kooskõlastaja/ kooskõlastaja või arvamuse avaldaja roll
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Minu kooskõlastused või Välised kooskõlastused
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Joonis 46. Minu kooskõlastused tabel

Vormil on kuvatud:
Nupp "Ava filter"/ „Sulge filter“ - filter tabelist kooskõlastuste filtreerimiseks

Joonis 47. Minu kooskõlastused > filter
o
o
o
o

Toimingu liik – loend toimingu liikidest (arvamuse avaldamine, sisene
kooskõlastamine, väline kooskõlastamine)
Toimingu seisund – loend toimingu seisunditest
Teostaja – loend asutuse kooskõlastajatest
Menetluse number – väli menetluse numbri sisestamiseks

Kuvatavad väljad on:
 Nr – kooskõlastuse number lingina, millest avaneb kooskõlastuse detailkuva (vt p.8.5.1 )
 Esitamise kuupäev – kuvatakse esitamise kuupäev
 Tähtaeg – kuvatakse kooskõlastamise tähtaeg
 Staatus – kuvatakse kooskõlastamise staatus
 Esitaja – kuvatakse kooskõlastaja esitaja asutus
 Menetlus – kuvatakse menetluse number lingina
 Projekti nimetus – kuvatakse projekti nimetus
 Ehitis(ed) – kuvatakse kooskõlastuses olevad ehitised koos ehitisregistri koodi ja
aadressiga
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8.5.1 Kooskõlastuse detailvaade
Rollid: kooskõlastaja roll
Avatakse Minu kooskõlastused.või Välised kooskõlastused tabelis, klikkides kooskõlastuse
numbril.

Joonis 48. Kooskõlastuse detailkuva

Kooskõlastuse detailvaatel kuvatakse info kooskõlastuse üldandmete kohta:
 Kooskõlastuse tellija
 Teostaja – valik asutuse kooskõlastaja rolliga kasutajatest, vaikimisi kuvatakse sisse loginud
kasutaja nime; võimalik on valida ja salvestada kooskõlastajaks asutuse kooskõlastaja, kes
sisuliselt kooskõlastusega tegeleb, aga registrisse sisestajaks on keegi teine. Valiku
kinnitamiseks on vajalik vorm salvestada
 Tähtaeg – kuvatakse kooskõlastamise tähtaeg. Nupust “Taotlen pikendust” avaneb
modaalaken, kus saab sisestada uue soovitud tähtaja koos kommentaariga. Pikendust saab
taotleda kuni 31 päeva, vaikimisi pakub süsteem pikenduse tähtajaks 7 päeva.
 Taotlus – taotluse number lingina ning viide pdf-ile.
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Eelnõu – eelnõu number ning.viide pdf-ile.
Märkused – Märkuste koondlehe alt näeb menetluse kõiki kooskõlastusi ning kõikide
kooskõlastajate tehtud märkusi. (vt p.8.4.3)
Nupp “Vaata menetlust” avab menetluse detailvaate.
Taotlusega seotud dokumentide plokis nupu “Lisa märkus” alt avaneb märkuse lisamise vorm.
Märkust saab lisada kogu projekti ja ka iga dokumendi kohta. Märkuse juures tuleb valida märkuse
tüüp, vaikimisi on valitud Haldusaktile:
o Infoks – informatsiooniks lisatud märkus;
o

Haldusaktile – antud märkused peab süsteem automaatselt lisama
kooskõlastatavale haldusaktile;

o

Lahendamiseks – antud märkused on mõeldud lahendamiseks;

Nupust “Lisa järgmine märkus” saab lisada järgmise märkuse ja avaneb uus vorm lisatud märkuse
alla. Märkuse vormi saab kustutada paremal üleval olevast risti nupust.
Kooskõlastatavad ehitised. Kooskõlastatava ehitise juures kuvatakse ehitise andmed ja
kooskõlastuse sisu. Ehitisele saab lisada/eemaldada märkuseid. Märkuse juurde on võimalik lisada
ka fail. Kui märkused on lisatud peab Kooskõlastaja määrama ehitise päises igale kooskõlastatavale
ehitisele tegevuse:
 Kooskõlastada – kooskõlastab ehitise;
 Kooskõlastada märkustega – kooskõlastab märkustega;
 Jätta kooskõlastamata – ei anna kooskõlastust;
 Loobun – loobub kooskõlastuse andmisest, nt ei oma vastavaid õigusi vms.
Märkeruudu “Kooskõlastada kõik ehitised” märgistamisel ja nupu “Saada” vajutamisel, loetakse
vaikimisi kõikide ehitiste staatuseks “Kooskõlastatud”.
Nupp “Saada” lõpetab tööülesande ning saadab kooskõlastuse menetlejale.
Nupp “Salvesta” – salvestab kooskõlastaja poolt lisatud märkused.
Korduva kooskõlastuse toimingul on märkuste juures kuvatud lisaks:
 Olek – Lahendatud või Lahendamata
 Nupp ”Lahendatud”/”Lahendamata” – oleku muutmiseks

Joonis 48.1 Korduv kooskõlastus: olek ja nupud „Lahendatud“ / “Lahendatav“
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Minu andmed

Rollid: kasutajad

Joonis 49 Minu kontaktid ja teavitused

Vormil saab kontrollida, vajadusel sisestada või muuta oma kontaktandmeid ja valida, milliseid
automaatseid teavitusi soovitakse tellida oma e-posti aadressile. Pakutavate teavituste liigid
sõltuvad konkreetse kasutaja rollist ja õigustest.
Kasutaja, kellel on rohkem kui üks kasutajakonto, saab valida vaikimisi kasutajakonto valikust
„Vaikimisi asutus“.
Kasutaja esmasel sisselogimisel rakendusse kuvatakse vorm Minu kontaktid ja teavitused
automaatselt. Vormil on kõige all lisaks nupp „Salvesta ja nõustu kasutustingimustega“:

8.6.1 Tellitud teavitused ja automaatsed teavitused
Teavitused jagunevad tellitud ja automaatseteks teavitusteks. Mõlemad teavitused saadetakse
isikule e-kirjaga kuid neid saab lugeda vormilt Minu teavitused. Menetluse detailandmete ja
menetluse andmete muutmise vormidele lisatakse menetluse käigus saadetud automaatsed
teavitused (tabelisse Automaatsed teavitused).
Tellitud teavitused
Teavitusi saab tellida vormil Minu andmed. Tellitud teavitused saadetakse e-posti aadressile ja
kuvatakse vormil Minu teavitused (va asukohapõhised teavitused, mis saadetakse ainult e-kirjaga).
Tellitavateks teavitusteks on (olenevalt kasutaja rollist need erinevad):
 Loa väljastamine / väljastamisest keeldumise otsus (kasutajad)
 Toimingu saabumine (KOV), seotud toimingu liigiga „Kooskõlastamine“
 Toimingu lõpetamine (KOV) , seotud toimingu liigiga „Kooskõlastamine“
 Asukohapõhised teavitused (kasutajad)
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Tellitud teavitused saadetakse kasutajale, kes on dokumendi või menetlusega seotud, aga ei ole ise
dokumendil rollis taotleja, registrile esitaja või omanik. Taotlejale ja omanikule saadetakse teavitused
automaatselt ilma tellimata.
Asukohapõhiseid teavitusi saavad tellida kõik kasutajad, selleks ei pea kasutaja olema seotud
dokumendi või menetlusega. Teavituse saamiseks peab sisestama huvi pakkuva piirkonna
aadressi(d). Kui registrile esitatakse sellise aadressiga seotud dokument – saadetakse kasutajale
teavitus.
Automaatsed teavitused
Need on teavitused , mis saadetakse registri poolt automaatselt järgmistel juhtudel:
TEAVITUS
SEISUNDIST
SAADETAKSE
SAADETAKSE
SEISUNDISSE
KELLELE?
KUHU?
Loa väljastamise Luba muutub seisundist Teavitus
saadetakse e-post, Minu teavitused
teavitus
koostamisel -> seisundisse registrile
esitajale,
luba väljastatud
taotlejale ja omanikule
Keeldumise
Otsus muutub seisundist Teavitus
saadetakse e-post, Minu teavitused
otsuse väljastuse koostamisel -> seisundisse registrile
esitajale,
teavitus
otsus kinnitatud
taotlejale ja omanikule
Toimingu
saabumise
teavitus

Tekib
toimingu
liigiga Teavitus
saadetakse: e-post, Minu teavitused
„Kooskõlastamine“
1) välisele asutusele
salvestamise hetkel
2) oma asutuse siseselt
konkreetsele kasutajale
kes
on
märgitud
toimingu täitjaks - juhul
kui antud isik on ennast
märkinud
teavituse
„Toimingu saabumine“
saajaks

Menetlusse
võetakse
dokument,
mis
sisaldab teatise
kohustuslikku
ehitist

Tekib
toimingu
liigiga Teavitus
„Kooskõlastamine“
taotlejale
(sisene, väline v arvamuse
avaldamine) salvestamise
hetkel

Toimingu
lõpetamise
teavitus

Tekib toimingu toimingu
liigiga „Kooskõlastamine“
salvestamise hetkel, kui
toimingu
täitjaks
on
määratud konkreetne isik

Taotluse
tagastasmine
läbivaatamata

Taotlus
esitatud Teavitus
menetlemiseks
-> taotlejale
Koostamisel
Taotlus
saadetakse
taotlejale tagasi.

saadetakse e-post, Minu teavitused

Teavitus
saadetakse e-post, Minu teavitused
isikule, kes on märgitud
menetluses vastutajaks,
juhul kui antud isik on
ennast
märkinud
„Toimingu lõpetamise
teavituse“ saajaks
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Ettekirjutuse
teavitus

Ettekirjutus koostamisel -> Teavitus
saadetakse e-post, Minu teavitused
Ettekirjutus kinnitatud
ettekirjutuse saajale

Ettekirjutuse
järelkontroll

Vajutatakse nuppu: teata Teavitus
saadetakse e-post, Minu teavitused
märgistatule
valitud ehk märgistatud
kontrollija(te)le

Asukoha põhine • taotluste ja teatiste
teavitus
esitamine
• lubade väljastamine
• otsuste väljastamine

Teatis muutub seisundist Teavitus läheb teatajale
esitatud -> seisundisse (kui ta pole samaaegselt e-post, Minu teavitused
kinnitatud
menetluse vastutaja)

Teatise
kinnitamine
Menetluse
muutmine

Teavitus genereeritakse e-post
isikutele, kes on oma
leheküljel
"Minu
kontaktid ja teavitused"
märkinud
aadressi
(asukoha), mille kohta
nad soovivad teavitusi
saada.

tüübi Tavamenetlus -> Avatud Taotlejale
menetlus

e-post

Menetluse
tähtaja
pikendamine

Taotlejale

e-post

Kooskõlastuse
tähtaja
pikendamise
taotlemine

Menetleja

e-post, Minu teavitused

Kooskõlastuse
tühistamine

Kooskõlastajale

e-post, Minu teavitused

8.7

Minu teavitused

Rollid: kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Minu teavitused.
Vorm on jaotatud kaheks osaks:
Minu teavitused – kuvatakse kasutajale saadetud teavitusi
Asutuse teavitused (asutuse / ettevõtte nimetus) – kuvatakse kasutajaga seotud asutuse teavitusi
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Joonis 50 Minu teavitused

Teavitused on kuvatud tabelkujul, milles on järgmised veerud:
 Loodud – teavituse loomise kuupäev
 Loetud – kuupäev, millal teavituse saaja teavituse vaatamiseks avas; see aeg lisatakse
automaatsete teavituste korral ka menetluses automaatsete teavituste tabelisse loetud
vastava teavituse juurde
 Lugeja – kasutaja nimi, kes teavituse esmakordselt avas; kuvatud vaid tabelis Asutuse
teavitused
 Pealkiri – teavituse pealkiri
 Nupp „Vaata“ – avatakse väljastatud dokumendi pdf, vastav dokument või menetlus; nupule
vajutus teeb kirje tabeli veergu Loetud

Lk. | 56

Ehitisregistri kasutajajuhend

8.8

Ver 11
20.10.2017

MKM helpdesk

Rollid: MKM tüüpi asutuse kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst MKM helpdesk.

Joonis 51 MKM helpdesk - Dokumendid

MKM helpdesk on MKM tüüpi asutuse kasutajale mõeldud abivahend, läbi mille saab otsida ja avada
teiste isikute ja asutuste dokumente, teistele asutustele esitatud dokumente ja menetlusi.
Helpdesk on jaotatud kolmeks alamvormiks: Dokumendid, Esitatud dokumendid ja Menetlused.
Kõigil alamvormidel on kuvatud otsingu tegemiseks filter.
Alamvormil Dokumendid on kuvatud:
 Nupp „Sulge filter“/ „Ava filter“ – sulgeb või avab filtri
 Liik – loend dokumendi liigi valimiseks
 Seisund – loend dokumendi seisundi valimiseks
 Isik – nupp „Otsi isik“ seotud isiku otsimiseks ja valimiseks
 Asutus/ettevõte – nupp „Otsi asutus / ettevõte“ seotud asutuse/ettevõtte otsimiseks ja
valimiseks
 Aadress – seotud aadressi sisestamiseks
 Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri koodi sisestamiseks
 Alates – alates kuupäevast
 Kuni – kuni kuupäevani
 Nupp "Otsi" – vajutamisel tehakse otsing
 Nupp „Tühjenda filter“ – tühjendab filtri kõik väljad
Otsingu tulemused kuvatakse filtri all tabelvormis, kuvatud on:
 Nr – dokumendi number, lingina; vajutamisel avatakse dokument vaatamiseks
 Liik – dokumendi liik
 Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri kood; kuvatud lingina kui ehitisel on kehtivad
andmed
 Ehitise nimetus – seotud ehitise nimetus
 Aadress – seotud ehitise aadress
 Seisund – dokumendi seisund
 Kuupäev – dokumendi esitamise (või koostamise) kuupäev
Alamvormil Esitatud Dokumendid on kuvatud:
 Nupp „Sulge filter“/ „Ava filter“ – sulgeb või avab filtri
 Liik – loend dokumendi liigi valimiseks
 Isik – nupp „Otsi isik“ seotud isiku otsimiseks ja valimiseks
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Asutus/ettevõte – nupp „Otsi asutus/ettevõte“ seotud asutuse / ettevõtte otsimiseks ja
valimiseks
Aadress – seotud aadressi sisestamiseks
Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri koodi sisestamiseks
Alates – alates kuupäevast
Kuni – kuni kuupäevani
Nupp "Otsi" – vajutamisel tehakse otsing
Nupp „Tühjenda filter“ – tühjendab filtri kõik väljad

Otsingu tulemused kuvatakse filtri all tabelvormis, kuvatud on:
 Nr – dokumendi number, lingina; vajutamisel avatakse dokument menetleja vaates
 Liik – dokumendi liik
 Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri kood; kuvatud lingina kui ehitisel on kehtivad
andmed
 Ehitise nimetus – seotud ehitise nimetus
 Aadress – seotud ehitise aadress
 Seisund – dokumendi seisund
 Kuupäev – dokumendi väljastamise (või salvestamise) kuupäev
 Ikoon "Näita" – vajutamisel saab dokumendi pdf-formaadis avada või alla laadida
Alamvormil Menetlused on kuvatud:
 Nupp „Sulge filter“/ „Ava filter“ – sulgeb või avab filtri
 Viimane toiming – loend menetluses viimati tehtud toimingu valimiseks
 Seisund – loend menetluse seisundi valimiseks
 Seotud isik – nupp „Otsi isik“ seotud isiku otsimiseks ja valimiseks
 Asutus/ettevõte – nupp „Otsi asutus / ettevõte“ seotud asutuse / ettevõtte otsimiseks ja
valimiseks
 Aadress – seotud aadressi sisestamiseks
 Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri koodi sisestamiseks
 Alates – alates kuupäevast
 Kuni – kuni kuupäevani
 Nupp "Otsi" – vajutamisel tehakse otsing
 Nupp „Tühjenda filter“ – tühjendab filtri kõik väljad



Otsingu tulemused kuvatakse filtri all tabelvormis, kuvatud on:
 Nr – menetluse number, lingina; vajutamisel avatakse menetlus
 Loodud – kuupäev, millal menetlus loodi
 Viimane toiming – menetluses tehtud viimane toiming
 Seisund – menetluse seisund
 Ehitise nimetus – seotud ehitise nimetus
 Aadress – seotud ehitise aadress
 Katastritunnus – seotud katastritunnus
 Ehitisregistri kood – seotud ehitise ehitisregistri kood; kuvatud lingina kui ehitisel on kehtivad
andmed
Menetleja – vastutav menetleja

8.9

Esita registriparandus / Andmete esitamise teatis

Rollid:
- KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajad – Registri paranduskanne
- Kasutaja, KOV ja MKM tüüpi asutuse kasutaja – Andmete estiamise teatis
Registri paranduskande koostamist saab aluastada:
-

Peamenüüst avades Minu töölaud >> vasakmenüüst Esita registriparandus
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otsida ehitis, avada selle kehtivad andmed, vajutada nuppu „Esita uus taotlus või teatis“ ja valida
avanenud loendist dokument nimega Registri paranduskanne sellele hiirega klikates (nii
alustatakse dokumendi koostamist otse ehitise kehtivatest andmetest).

Andmete esitamise teatise koostamist saab alustada:
-

peamenüüst avades Esita taotlus või teatis ja valides Andmete esitamise teatis

-

otsida ehitise, avada selle kehtivad andmed, vajutada nuppu „Esita uus taotlus või teatis“ ja
valida avanenud loendist dokument nimega Andmete esitamise teatis sellele hiirega klikates (nii
alustatakse dokumendi koostamist otse ehitise kehtivatest andmetest)

Registri paranduskandega ja Andmete esitamise teatisega saab parandada registris olemasoleva
ehitise andmeid esitada registrisse kandmiseks uue reaalselt olemasoleva aga registrist puuduva
ehitise.

Joonis 42 Registri paranduskande ja Andmete esitamise teatise koostamine

Joonis 43 Registri paranduskande koostamine: valitud on aadressi korrastuse teatise koostamine

Teatiste vormid on sarnased taotluse Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks (vt p 9.1) vormidele.
On kolm erisust:
1. Teatistel saab olla üks ehitis ja seetõttu on ehitise detailandmete vormid avatavad teatise
menüüst
2. Olemasoleva ehitise andmete muutmisel kuvatakse nii olemasolevad ehk kehtivad kui ka
esitatavad andmed, nt vorm Ehitis (sarnaselt kuvatakse ehitise detailandmeid ehitusloa
taotlusel kui ehitustegevuseks on nt ehitise laiendamine)
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Joonis 54 Registri paranduskanne - ehitise andmete kuvamine

3. Esitamisel kantakse registri paranduskanne kohe registrisse.
Andmete esitamise teatis tuleb digitaalselt allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID’ga kui
esitajaks ei ole KOV tüüpi asutuse kasutaja

Joonis 55 Registri paranduskanne vorm Esitamine

Vormil kuvatakse nupud:
 Nupp „Tagasi“ – kasutajale kuvatakse eelmine vorm
 Nupp „Kustuta“ – dokument kustutatakse, eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust
 Nupp „Salvesta“ – dokumendis tehtud muudatused salvestatakse
 Nupp „Kanna registrisse“ – kuvatud ainult KOV ja TJA tüüpi asutuse kasutajale, kui ehitised
asuvad asutuse haldusalas; dokument salvestatakse ja jõustatakse; vajadusel saadetakse
andmed ADS-i küsides eelnevalt kasutajalt kinnitust. Kui kõik on korras, siis ehitise andmed
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jõustatakse. Kui ADS-i saadetavates andmetes leitakse vigu, siis kuvatakse kasutajale
vigade nimekiri ja pakutakse võimalust alustada menetlust.
Nupp „Esita“ – dokument esitatakse menetlevale asutusele, kes saab dokumendi üle
kontrollida ja registrisse kanda

Esita ettekirjutus

Rollid: ettekirjutust tegeva asutuse/ettevõtte kasutajad
Minu töölaud vasakmenüüst Ettekirjutused saab vaadata kontrollitavaid ettekirjutusi. Ettekirjutusi
saab filtreerida ehitise aadressi järgi.

Joonis 44.1 Kontrollitavad ettekirjutused

Ettekirjutuse koostamiseks saab avada Minu töölaud vasakmenüüst Ettekirjutused ˃
Ettekirjutuse koostamine või alustada Ettekirjutuse koostamist ehitise kehtivate andmete vaates
vajutades nuppu „Esita uus taotlus või teatis“ ja valida avanenud loendist dokument nimega
Ettekirjutus. Esimesel juhul avatakse kasutajale kõigepealt vorm võimalusega lisada seotud ehitis:

Joonis 45.2 Ettekirjutuse koostamine

Kasutajale kuvatakse nupp „Otsi ja lisa ehitis“ ning nupp „Salvesta ja jätka“. Kui ehitis ei ole kantud
ehitisregistrisse, siis saab alustada ettekirjutuse koostamist vajutades nuppu „Salvesta ja jätka“.
Nupule „Salvesta ja jätka“ vajutamisel avatakse vorm Seotud isikud. See vorm avatakse esimesena
siis, kui ettekirjutuse koostamist alustati ehitise kehtivatest andmetest:
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Joonis 57 Ettekirjutuse koostamine - vorm Seotud isikud

Ettekirjutuse esitamine koosneb kuuest vormist:
 Seotud isikud – saab vaadata ja lisada dokumendiga seotud isikuid, kohustuslik on lisada
isik rolliga Ettekirjutuse saaja; kui ettekirjutusele on lisatud seotud ehitis, siis lehe ülaosas
kuvatakse ehitise andmed (ehitise liik, nimetus ja ehitise aadress)
 Dokumendid – saab lisada seotud dokumente, kohustuslik on lisada digitaalselt allkirjastatud
ettekirjutus/otsus
 Asukoht – saab lisada katastriüksuse ja / või asukoha kirjelduse ja vaadata katastriüksuse
asukohta kaardilt
 Sisu – ettekirjutusele sisu lisamine
 Järelkontroll – järelkontrolli andmete vorm; saab lisada asutuse / ettevõtte, kes järelkontrolli
teostab ja saata valitud kontrollija(te)le vastava sisulise teate
 Kinnitamine – ettekirjutuse kinnitamine
Seotud isikute, dokumentide, katastriüksuse ja asukoha kirjelduse lisamine on sarnase
funktsionaalsusega nagu dokumendil Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks (vt p 9.1), seetõttu neid
siin peatükis eraldi ei kirjeldata.
Vormil Sisu kuvatakse:
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Joonis 58 Ettekirjutuse koostamine – vorm Sisu












Ettekirjutuse tegemise alus – tekstiväli
Õigusrikkumise sisu – tekstiväli
Nõue tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks – tekstiväli
Nõude kehtivuse algus – kuupäevaväli
Täitmise kuupäev - kuupäevaväli
Edasise tegevuse jätkamiseks vajalikud toimingud – tekstiväli
Toimingute teostamise tähtaeg – kuupäevaväli
Isiku seletus – tekstiväli
Sunniraha määramise alus ja hoiatus – tekstiväli
Sunniraha suurus – numbriväli

Ettekirjutuse vormil Kinnitamine kuvatakse:
Teatis
 Nupp „Eelvaade“ – avatakse või salvestatakse dokumendi eelvaade pdf-formaadis
Menetleja andmed – mitteredigeeritavad
 Menetleja – loend menetleja valimiseks kui ettekirjutusele on lisatud mitu katastriüksust mis
asuvad erinevates haldusalades
 Asutus / ettevõte
 Maakond
 Omavalitsus
Märkused
 Märkused – tekstiväli märkuse sisestamiseks




Nupp „Tagasi“ – avatakse eelmine vorm
Nupp „Tühista“ – kuvatakse kui ettekirjutus on seisundis Koostamisel; ettekirjutus
tühistatakse ja see saab seisundi Otsus tühistatud; vormile Kinnitamine kuvatakse nupp
„Ennista“ ettekirjutuse ennistamiseks
Nupp „Kanna registrisse“ – kuvatakse kui ettekirjutus on seisundis Koostamisel; ettekirjutus
kinnitatakse ja see saab seisundi Registrisse kantud; vormile Kinnitamine kuvatakse nupp
„Muuda“ ettekirjutuse muutmiseks; ettekirjutuse saajale saadetakse e-posti aadressile ja
Minu teavitused alla sellekohane teavitus
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Nupp „Muuda“ – kuvatakse kui ettekirjutus on seisundis Registrisse kantud; avab
ettekirjutuse muutmiseks, ettekirjutus saab seisundi Otsus muutmisel; vormile Kinnitamine
kuvatakse nupud „Tühista“ ja „Kanna registrisse“
Nupp „Ennista“ – kuvatakse kui ettekirjutus on seisundis Otsus tühistatud; ettekirjutus
ennistatakse ja see saab seisundi Otsus muutmisel; vormile Kinnitamine kuvatakse nupud
„Tühista“ ja „Kanna registrisse“

Ettekirjutuse seisundist tulenevad tegevused:
 Koostatud ettekirjutuse saab kas tühistada või kinnitada
 Registrisse kantud ettekirjutuse saab avada uuesti muutmiseks
 Muutmisel ettekirjutuse saab uuesti kas tühistada või kinnitada
 Tühistatud ettekirjutuse saab ennistada

8.11

Koosta otsus

Rollid: KOV tüüpi asutuse kasutajad.
Selles peatükis vaadatakse otsuse koostamist tühjalt kohalt (mitte jätkudokumendina).
Vorm avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Koosta otsus:

Joonis 59 Otsuse koostamise alustamine

Otsusele saab lisada seotud ehitise vajutades nuppu „Otsi ja lisa ehitis“, avatakse ehitise lihtotsing
(vt p 6.1.1). Otsust saab koostada ka ehitist lisamata. Vajutades nuppu „Salvesta ja jätka“ avatakse
otsuse vorm:
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Joonis 46 Otsuse koostamine (tühjalt kohalt)

Kuvatud on:
 Kuupäev – mitteredigeeritav
 Registrikande tegija asutus / ettevõte – mitteredigeeritav
 Registrikande tegija – mitteredigeeritav
Otsuse tegija
 Asutus / ettevõte – mitteredigeeritav
 Ametiisik – loend isiku valimiseks (oma asutuse piires)
 Otsuse tegemise alus – tekstiväli
 Otsuse sisu – tekstiväli
 Märkus – tekstiväli
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Ehitise asukoht
 Ehitise asukoha kirjeldus – tekstiväli
 Nupp „Lisa“ – katastriüksuse lisamiseks; vajutamisel avatakse katastriüksuse otsing, otsida
saab katastritunnuse või aadressi järgi, tulemused valiku tegemiseks kuvatakse tabelkujul
 Tabel lisatud katastriüksus(t)e katastritunnuse ja koha-aadressi kuvamiseks; lisatud
katastriüksus saab dokumendilt kustutada
Dokumendi lisad
 Kuvatakse failipuuna: dokumente saab lisada, kustutada ja alla laadida
Seotud isikud
 Nupp „Lisa“ – seotud isiku lisamiseks, kohustuslik on lisada isik rollis Otsuse saaja
 Tabel lisatud isikutest – tabel on tühi kui ühtegi isikut lisatud ei ole
Link „Vaata registris genereeritud faili“ – süsteem genereerib dokumendist pdf-formaadis faili,
mida saab avada ja/või salvestada kasutaja arvutisse
Otsuse kinnitamine
 Otsuse originaalfailiks jääb registris genereeritud ja allkirjastatud fail – otsus allkirjastatakse
digitaalselt registris, kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID’d
 Otsuse originaalfailiks jääb väljaspool registrit allkirjastatud fail – otsus allkirjastatakse
digitaalselt väljaspool registrit ja laetakse allkirjastatud failina registrisse
 Otsus on allkirjastatud paberkandjal





8.12

Nupp „Tagasi“ – kasutajale kuvatakse eelmine vorm
Nupp „Kustuta“ – dokument kustutatakse, eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust
Nupp „Salvesta“ – dokumendis tehtud muudatused salvestatakse
Nupp „Jätka“ – avaneb dialoog dokumendi allkirjastamiseks või kinnitamiseks, oleneb
eelnevast valikust; peale otsuse allkirjastamist/kinnitamist saadetakse otsuse saajale vastav
teavitus

Esita ehitusgeodeetiline töö

Rollid: KOV tüüpi asutuse kasutajad.
Vorm avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Esita Ehitusgeodeetiline töö:

Joonis 61 Ehitusgeodeetiline töö

Vormil on kuvatud:
 Dokumendi liik – mitteredigeeritav
 Töö nimetus – tekstiväli töö nimetuse sisestamiseks; kohustuslik
 Nupp „Tagasi“ – kasutajale kuvatakse eelmine vorm
 Nupp „Salvesta ja jätka“ – salvestab andmed ja suunab kasutaja edasi.
Ehitusgeodeetilise töö tulemuse esitamine koosneb neljast vormist:
 Seotud isikud – saab vaadata ja lisada dokumendiga seotud isikuid
 Esitatavad dokumendid – saab lisada seotud dokumente, sh jooniseid
 Asukoht – saab lisada katastriüksuse ja/või asukoha kirjelduse ja minna kaardile, et
vaadata eelnevalt vormil Esitatavad dokumendid lisatud jooniseid
 Esitamine – töö kandmine registrisse
Lk. | 66

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ver 11
20.10.2017

Seotud isikute, esitatavate dokumentide, katastriüksuse ja asukoha kirjelduse lisamine ning töö
esitamine on sarnase funktsionaalsusega nagu dokumendil Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks
(vt pt 9.1), seetõttu neid siin peatükis eraldi ei kirjeldata.
Erisuseks on lisatud jooniste (dokumendid liigiga 11921 – Ehitusgeoloogiline või –geodeetiline töö)
vaatamine kaardil. Jooniste vaatamiseks vajutatakse vormil Asukoht nuppu „Vaata asukohta
kaardil“:

Joonis 62 Ehitusgeodeetiline töö – vorm Asukoht

Kasutajale avatakse kaart. Kaardiaknas kuvatakse kas joonise asukoht, katastriüksuse asukoht või
kogu Eesti, see sõltub kas dokumendile on lisatud katastriüksus ning millised on jooniselt loetavad
andmed. Kaardil on automaatselt sisselülitatud kiht Ehitusgeodeetilise töö ala. Kui kaardiaknas on
kuvatud kogu Eesti, siis tuleb kihi nägemiseks suurendada kaart joonise asukohas vähemalt
1:1000000. Ehitusgeodeetilise töö ala on kaardil parem vaadata, kui aluskaardiks on valitud „Kaart“
(vaikimisi on selleks „Hübriidkaart“):
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Joonis 47 Kaart – sisse on lülitatud kiht „Ehitusgeodeetilise töö ala“, aluskaardiks on valitud “Kaart” ja kuvatud on
joonise asukoht musta piirjoonega

Vajutades ikoonile „Üldised funktsioonid“ ja vajutades sisse tegevusnupu „Info“ saab teha objektil
infopäringu.

Joonis 64 Kaart – tegevusnupp „Info“

Päringu vastus kuvatakse infomullis ning kaardi tööriista paneelil aktiveeritakse ikoon „Joonised“,
kui objektiks oli ehitusgeodeetilise töö ala:

Joonis 65 Ehitusgeodeetilise töö tulemus – infopäringu vastus kaardil

Vajutades infomullis väljal Dokumendi ID olevale numbrile, avatakse EHR-is uuel vahelehel või
aknas vastav dokument „Ehitusgeodeetilise töö tulemus“. Avanenud vormilt saab tööle lisatud
failid alla laadida märkides ära soovitud faili ja vajutades nuppu „Laadi alla“:

Joonis 66 Ehitusgeodeetiline töö – esitatud dokumendid
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Ehitusgeodeetilise töö registrisse kandmiseks avatakse dokumendil vorm „Esitamine“ ja
vajutatakse nuppu „Kanna registrisse“.
Kõiki registrisse kantud ehitusgeodeetiliste tööde tulemusi saab dokumendi otsinguga otsida ning
kaardile minnes vaadata.

8.13

Otsing

Rollid: kõik kasutajad.
Avatakse vormi Ehitised ja dokumendid alamvorm Otsing (vt p 6.1).

8.14

Päringud

Rollid: KOV ja MKM tüüpi asutuste kasutajad.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Päringud.

Joonis 67 Päringud

Vormil saab teha erinevaid spetsiaalpäringuid:
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes koos tehniliste andmetega
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes (koond)
 Dokumendid liikide lõikes
 Dokumentide arv liikide lõikes (koond)
 Isikuga seotud dokumendid
 Vallasasja ehitised omanike andmetega
 Andmeprobleemid
Päringu tegemiseks valitakse päringu tüüp. Seejärel täidetakse vorm ning vajutatakse nuppu „Otsi“.
Vormid on erinevad vastavalt valitud päringu tüübile. Kui päringu tegemiseks on nõutav miinimum
komplekt andmeid, siis on kohustuslikud väljad tähistatud tärniga või kuvatakse kasutajale
vastavasisuline veateade.
Päringu vastus kuvatakse vormi alla tabelisse Tehtud päringud.
Tabelis on väljad:
 Aruande tüüp – päringu tüüp
 E-post – kasutaja e-post, täidetud vastavalt sisenenud kasutaja e-posti aadressile juhul, kui
tegemist on asünkroonse päringuga, mis võtab aega kauem kui 5 minutit; sel juhul
saadetakse kasutajale teavitus kui päring on valmis
 Kuupäev
 Kasutaja – päringu teinud kasutaja
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Staatus – päringu staatus
Tulemusfail – CSV fail, kuvatud lingina, vajutades saab tehtud päringu salvestada või avada.

Asünkroonsed päringud järgmised:
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes koos tehniliste andmetega
 Ehitised kasutamise otstarvete lõikes (koond)
 Dokumentide arv liikide lõikes (koond)
Tehtud päringuid hoitakse kaks nädalat, siis need kustutatakse.
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Haldamine

Rollid: tugiisik ja peakasutaja.
Avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Haldamine.

Joonis 68 Haldamine – asutuse/ettevõtte kasutajad

Avanenud vormil Asutuse / Ettevõtte andmed ja kasutajad saab tugiisik hallata oma asutusse
kuuluvaid kasutajaid ja asutuse andmeid.
Haldamise alamvorme Minu asutus, Minu kasutajad, Minu kooskõlastajad, Minu allüksused,
Asutused / Ettevõtted, Kasutajad, Vihjed, Klassifikaatorid, Tehnilised näitajad ja
Omavalitsuste liitmine kuvatakse vastavalt asutuse tüübile.

8.15.1 Minu asutus ehk Asutuse / Ettevõtte andmed ja kasutajad
Rollid: tugiisik ja peakasutaja.
Vormil on kuvatud asutuse andmed:
 Nimetus – mitte redigeeritav
 Registrikood – mitte redigeeritav
 Tüüp – mitte redigeeritav
 Haldusüksus – mitte redigeeritav
 Arveldusarve – numbriväli
 Lühinimi – tekstiväli
 Postiaadress – tekstiväli
 E-post – tekstiväli
 Telefon – numbriväli
 Tabel asutuse kasutajate andmetega
 Nupp „Salvesta“ – asutuse andmetes tehtud muudatused salvestatakse
Tabelis on asutuse kasutajate andmed:
 Nupp „Lisa Kasutaja“ – avatakse vorm uue kasutaja lisamiseks
 Eesnimi
 Perenimi
 Telefon
 E-post
 Rollid
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Muudetud
Muutja
Viimane sisselogimine
Lukus
Link „Kasutaja andmed“ – modaalaknas avatakse kasutaja andmete redigeerimise vorm

Kasutaja andmete redigeerimise vormil kuvatakse:

Joonis 69 Kasutaja andmete redigeerimise vorm


















Eesnimi – mitteredigeeritav
Perenimi – mitteredigeeritav
Isikukood – mitteredigeeritav, lisaks nupp andmete kontrollimiseks Rahvastikuregistrist
Aadress – tekstiväli ja link „Vali aadress“ aadressi lisamiseks klassifikaatorist
E-post – e-posti väli
Telefoni nr – numbriväli
Asutus/Ettevõte – mitteredigeeritav
Amet – tekstiväli ameti nimetuse sisestamiseks (seda kuvatakse dokumentidel ametinimena)
Loodud – mitteredigeeritav
Looja – mitteredigeeritav
Allkirjastaja – märkeruudu täitmisel saab kasutaja allkirjasta õigused; kuvatud menetleva
asutuse kasutajatel
Kehtib alates
Kehtib kuni
Kasutajanimi
Parool kehtib alates
Viimane sisselogimine
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Nupp „Genereeri parool“ – vajutamisel genereeritakse kasutajale parool ja see saadetakse
parooli genereerija e-posti aadressile
 Muudetud
 Muutja
Tabel kasutajale määratavatest rollidest
 Roll – rolli nimi
 Kirjeldus – rolli kirjeldus
 Loodud
 Looja
 Muudetud
 Muutja
 Märkeruut – täitmisel määratakse antud roll kasutajale
 Nupp „Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele vormile, muudatusi ei salvestata
 Nupp „Salvesta“ – muudatused salvestatakse

8.15.2 Minu kasutajad
Rollid: tugiisik ja MKM tüüpi peakasutaja.

Joonis 70 Asutuse/Ettevõtte kasutajad

Vormil kuvatakse asutuse / ettevõtte kasutajad. Kasutajate andmeid saab avada vaatamiseks ja
muutmiseks ning lisada uusi kasutajaid.

8.15.3 Minu kooskõlastajad
Rollid: menetleva asutuse tugiisik.

Joonis 71 Minu kooskõlastajad ja arvamuse avaldajad

Vormil kuvatakse asutuse kooskõlastajad ja arvamuse avaldajad. Kooskõlastajaid / arvamuse
avaldajaid saab eemaldada, lisada saab ehitisregistris olevaid kooskõlastajaid ja arvamuse
avaldajaid.
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8.15.4 Minu allüksused
Rollid: tugiisik (va KOV, MKM tüüpi asutuste tugiisikud).

Vormil kuvatakse asutuse allüksused, mille andmeid saab muutmiseks avada. Samuti saab vaadata
olemasolevat allüksuste kasutajaid ja neid allüksusele juurde lisada.Vormil saab asutusele lisada
uusi allüksuseid.

8.15.5 Asutused / Ettevõtted
Rollid: tugiisik ja peakasutaja.

Joonis 48 Haldamine – Asutused / Ettevõtted

Vormil on kuvatud kõigi Ehitisregistri asutuste ja ettevõtete andmed. Andmeid saab filtreerida
erinevate parameetrite järgi. Vaadata saab asutuse detailandmeid.
Peakasutaja saab lisada uusi asutusi, sh notareid ja kohtutäitureid.
KOV tüüpi kasutaja saab lisada arvamuse avaldajaid. Asutuse/ettevõtte lisamisel tuleb
asutusele/ettevõttele lisada esimene kasutaja, kellest saab lisatud asutuse/ettevõtte tugiisik.
Lisatud asutusele/ettevõttele saab vajadusel lisada allüksuseid.
Peakasutaja saab asutuste andmeid muuta, lisada allüksuseid ja kasutajaid. Samuti määrata asutusi
kooskõlastajateks ja arvamuse avaldajateks.
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8.15.6 Kasutajad
Rollid: peakasutaja.

Joonis 73 Haldamine – Kasutajad

Vormil on kuvatud kõigi Ehitisregistri kasutajate andmed. Andmeid saab filtreerida erinevate
parameetrite järgi. Kasutajate andmeid saab avada ja muuta.

8.15.7 Vihjed
Rollid: peakasutaja.

Joonis 74 Haldamine – vihjed ja teated

Vormil on kuvatud tabel vihjetest ja teadetest. Tabelis on veerud: Id, Nimi, Teade, Loomise kuupäev,
Muutmise kuupäev, Looja, Muutja, Aktiivne ja nupp „Muuda“, millele vajutamisel avatakse
modaalaken vihje muutmiseks:
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Joonis 75 Vihje muutmine

Vihje muutmisel saab selle märkida aktiivseks – sellisel juhul on vihje rakenduses kõigile nähtav.
Vormi ülaosas on andmete sorteerimiseks filter:

Joonis 76 Vihjed – filter

Vormi all on nupp „Lisa uus vihje“ – avatakse samasugune aken nagu vihje muutmisel.
Peakasutaja saab vihjeid ja teateid muuta ka rakenduse mistahes lehel. Teadete muutmiseks
kuvatakse teate kastis nupp „Muuda“ ja vihjeid saab muuta nendele peale vajutades.

8.15.8 Klassifikaatorid
Rollid: peakasutaja.

Joonis 77 Haldamine - klassifikaatorid

Vormil Klassifikaatorid on võimalik otsida ja vaadata klassifikaatori tüüpe ja nende väärtuseid.
Muuta ja uusi lisada saab ainult sellist tüüpi klassifikaatori väärtuseid, mida ei kasutata süsteemselt.
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Muuta ja / või lisada saab:
 Ehitustegevuse alamliigid
 Energiaklass
 Energiamärgise info allikad
 Hoone liigid
 Isiku roll dokumendil
 Isiku rolli täpsustus dokumendil
 Kasutusviis
 Kütuse liik kütteseadmes
 Lokaalne taastuvenergia süsteem
 Menetluse toimingu liigid
 Omanike liigid
 Riigilõivud
 Soojuspumba liik
 Tulekahjusüsteemide käivituse viisid
 Võõrandamispiirangud
Klassifikaatorite tabelis on kuvatud veerud:
 Kood – väärtuse kood
 Nimi – väärtuse nimi
 Selgitus – selgitus
 Info – info
 Jknr – järjekorranumber loendis, kui see on määratud
 Kehtib alates – kehtivuse algus
 Kehtib kuni – kehtivuse lõpp
 Tüübi nimetus – klassifikaatori tüübi nimetus
 Nupp „Muuda“ – avatakse vorm muutmiseks, kuvatakse kui klassifikaatori väärtuse
muutmine on lubatud
Lehe ülaosas on andmete sorteerimiseks filter:

Joonis 78 Klassifikaatori filter

Vormi all on nupp „Lisa uus klassifikaator“ – avatakse vorm väärtuse muutmiseks.
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8.15.9 Tehnilised näitajad
Rollid: peakasutaja.

Joonis 79 Haldamine - tehnilised näitajad

Vormil Tehniliste näitajate klassifikaatorid saab otsida ja vaadata tehniliste näitajate
klassifikaatoreid ja nende väärtuseid. Muuta ja uusi lisada saab ainult sellist tüüpi klassifikaatori
väärtuseid, mida ei kasutata süsteemselt.
Muuta ja / või lisada väärtusi EI saa järgmistesse klassifikaatoritesse:
 Energiamärgise kütus
 Energiamärgise soojuspump
 Jahutussüsteem
 Jur.isiku tüüp AK_ISIK tabelis
 Kanalisatsioonisüsteem
 Muud meetmed
 Sooja tarbevee süsteem
 Valgustus
 Ventilatsioonisüsteem
 Välispiirded
Tehniliste näitajate klassifikaatorite tabelis on kuvatud veerud:
 Kood – väärtuse kood
 Nimetus – nimetus
 Nimetus eng – nimetus inglise keeles
 Kirjeldus – kirjeldus
 Jknr – järjekorranumber loendis, kui see on määratud
 Algus kuupäev – kehtivuse algus
 Lõpp kuupäev – kehtivuse lõpp
 Tüübi nimetus – klassifikaatori tüübi nimetus
 Nupp „Muuda“ – avatakse vorm muutmiseks, kuvatakse kui klassifikaatori väärtuse
muutmine on lubatud

Lehe ülaosas on andmete sorteerimiseks filter:
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Joonis 80 Tehnilised näitajad filter

Vormi all on nupp „Lisa uus klassifikaator“ – avatakse vorm väärtuse muutmiseks.

8.15.10

Omavalitsuste liitmine

Rollid: peakasutaja.

Joonis 81 Omavalitsuste liitmine

Vormil Omavalitsuste liitmine saab omavalitsusele lisada järglase. Vajalik on see juhul, kui vallavõi linna omavalitsusüksused liituvad ja on tekkinud uus omavalitsusüksus. Omavalitsuste liitmisel
saavad uue ehk järglaseks määratud omavalitsuse kasutajad vaadata ja menetleda kõiki liidetud
omavalitsuste pooleli olevaid dokumente, esitatud dokumente ja menetlusi.
Vormil on kuvatud:
 Eellane – omavalitsus, mis jääb eellaseks; nupp „Otsi omavalitsus“ avab eellase otsimiseks
vormi
 Järglane – uus omavalitsus, millest saab teiste järglane; nupp „Otsi omavalitsus“ avab
järglase otsimiseks vormi
 Ülekantavad andmed – märkeruudud:
o Dokumendid – üle kantakse kõigi koostamisel dokumentide andmed
o Menetlused – menetlusse luuakse automaatne toiming, et järglaseks määratud
omavalitsus saaks vastutava menetleja määrata ja menetlusega jätkata
Kui märkeruudud jäetakse täitmata, siis tuuakse omavalitsuste liitmisel üle vaid Minule esitatud
dokumendid.

8.16

Monitooring ehk failide vaatamise logi

Rollid: peakasutaja.
Vorm Failide vaatamise logi avatakse Minu töölaud vasakmenüüst Monitooring.
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Joonis 82 Failide avamise logi

Vormil kuvatakse järgmised veerud:
 Tegevus – tegevus
 Registri dokum. tüüp – registri dokumendi tüüp
 Registri dok nr – registri dokumendi number
 Dokum. Tüüp – dokumendi tüüp
 Faili nimi – faili nimi
 Asutus – asutuse/ettevõtte nimi
 Kasutaja nimi – kasutaja nimi
 Aeg – aeg
Nupp "Ava filter" – avatakse failide vaatamise logi filtreerimiseks.

Joonis 83 Monitooringu filter

Kuvatud on väljad:
 Tegevus – loend
 Dokumendi number
 Faili nimi
 Nupp "Otsi" - filtreerib tabelis sobivad väljad
 Nupp "Sulge filter" - sulgeb filtri
 Nupp „Tühjenda filter“ - tühjendab filtri
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9. Dokumentide koostamine ja menetlemine
Mitmete dokumentide koostamine ja menetlemine on üksteisele väga sarnane. Seetõttu käsitletakse
käesolevas kasutajajuhendis selliste dokumentide koostamist ja menetlemist, milliseid saab
eeskujuks võtta teiste samalaadsete või ülesehituselt sarnaste dokumentide koostamisel.
Kõige detailsemalt käsitletakse dokumendi Ehitusloa taotluse koostamist, sest selle taotluse
koostamisel esineb kõige rohkem teistes taotlustes ja teatistes olevaid elemente. Seetõttu viidatakse
mitme teise dokumendi koostamisel just sellele taotlusele.
Järgnevas peatükis käsitletakse järgmiste dokumentide koostamist ja menetlemist:
 Ehitusloa taotlus
o Erisused kui dokumendile on lisatud olemasolev ehitis ehk ehitis ehitustegevusega
laiendamine, ümberehitamine, ehitise osa asendamiseks samaväärsega. lammutamine
 Ehitusluba
 Ehitamise alustamise teatis
 Ehitise aresti / keelu teatis
 Ehitise pandi teatis
 Ehitise omaniku teatis
 Ehitise aadressi korrastuse teatis
 Kinnistamisavalduse esitamise teatis
Lisaks on kasutajajuhendis eraldi käsitletud alljärgnevate dokumentide koostamine:
 Registri paranduskanne
 Ettekirjutus
 Otsus (tühjalt kohalt)
 Ehitusgeodeetilise töö tulemus
Olenevalt kasutaja asutuse tüübist saab koostada erinevaid dokumente. Dokumentide üldine
jagunemine:


Taotlused – taotlus tüüpi dokumendid eeldavad dokumendi menetlemise võimalust ja
menetluse tulemusel positiivse või negatiivse otsuse väljastamist. Sellisteks on nt Ehitusloa
taotlus, aga ka Ehitusteatis



Teatised – teatis tüüpi dokumendid ei eelda alati menetlust, need on kas teatud aja jooksul
automaatselt või kohe ehitise andmeid aktualiseerivad, nt Registri paranduskanne,
Energiamärgise teatised.



Otsused/ Tulemused – sellist tüüpi dokumendid tehakse reeglina taotluste või teatiste
jätkudokumendina, vastuseks taotlejale / teatajale, nt Ehitusluba.

Dokumentide esitamist saab alustada rakenduse erinevatest kohtadest:
 Avalehelt osas Esita taotlus või teatis – loendist saab valida, millist dokumenti soovitakse
koostada
 Peamenüüst valides Esita taotlus või teatis – loendist saab valida, millist dokumenti
soovitakse koostada
 Peamenüüst valides Töölaud:
o Vasakmenüüst saab alustada valitud dokumentide koostamist
o Minu menetlused – olenevalt dokumendist ja selle seisundist saab alustada
jätkudokumendi koostamist
 Ehitise kehtivatest andmetest
o Vajutades nuppu „Esita uus taotlus või teatis“ – avatakse dokumentide loetelu
o Alamvormilt Dokumendid – olenevalt dokumendist ja selle seisundist ning kasutaja
rollist ning õigustest saab alustada jätkudokumendi koostamist

9.1

Ehitusloa taotlus

Rollid: kasutaja, KOV ja MKM tüüpi asutuse kasutaja.
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Ehitusloa taotlusega saab esitada ehitusloa taotluse kõigi ühes ehitusprojektis olevatele ehitistele.
Ehitusloa taotlusele saab lisada nii loakohustuslikud, kui ka teatisekohustuslikud ehitised. Seega
saavad olla ühel ehitusloa taotlusel nii hooned kui rajatised: püstitamiseks, ümberehitamiseks,
laiendamiseks, osa asendamiseks samaväärsega ning lammutamiseks. Ehitusloa taotlusel olevad
teatisekohustuslikud ehitised saab menetluse käigus kohe registrisse kanda, esitada täiendavaid
nõudeid või kanda ehitusloale koos loakohustuslike ehitistega.
Taotluse esitamiseks valitakse peamenüüs Esita taotlus või teatis. Kasutajale avatakse taotluste
ja teatiste loend, ehitusloa taotluse esitamiseks tuleb valida „Soovin taotleda ehitusluba“, avatakse
taotluse esimene vorm Seotud isikud.
Ehitusloa taotluse koostamine koosneb järgmistest vormidest:


Seotud isikud



Ehitised
o

Üldandmed

o

Kasutamise otstarve ja pinnad

o

Asukoht

o

Ruumikuju andmed

o

Konstruktsioonid ja materjalid

o

Tehnilised andmed

o

Ehitise osad

o

Dokumendid



Esitatavad dokumendid



Esitamine

9.1.1 Seotud isikud
Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada isikud rolliga Taotleja ja Ehitusprojekti koostaja ja nende
kontaktandmed.

Joonis 49 Seotud isikud

Vormil Seotud isikud on kuvatud:
Esimeses osas:
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Dokumendi number – kõikidele dokumentidele annab numbri tarkvara järgmise valemi järgi:
<aasta kaks viimast numbrit><dokumendi liigi kood>/<jooksev number üle vabariigi eespool
toodud näitajate piires>
Dokumendi kuupäev – käsitsi täidetav väli (KOV tüüpi kasutaja puhul); välja täitmata jätmisel
paneb süsteem dokumendi kuupäevaks esitamise kuupäeva. Kuupäev ei tohi olla tulevikus.
Seisund – dokumendi seisund

Teises osas:
 Nupp "Lisa" – vajutades avatakse modaalaken isikute lisamiseks
 Tabel juba lisatud isikutest
Tabelis on veerud:
o Isik – isiku nimele vajutades avanevad isiku andmed eraldi modaalaknas, kusjuures
kontaktid ja roll on lisatavad / muudetavad.
o Roll
o E-post
o Kontaktaadress
o Telefon
o MTR Reg nr – MTR registreeringu number
o MTR kontrolli kp – MTR registrist kontrollimise kuupäev
o Nupp "Kopeeri" – iga rea lõpus. Nupuga saab isiku ja tema andmed kopeerida, lisada
tuleb uus roll
o Nupp "Kustuta" – iga rea lõpus. Nupuga saab soovitud rea kustutada. Vajutades
küsitakse kustutamiseks kinnitust.
Dokumendile lisatakse automaatselt isik rolliga Registrile esitaja. See on isik, kes dokumendi
registrisse kannab ehk kes, olenevalt dokumendi liigist, vajutab nuppu „Esita“ või „Esita ja menetle“
või „Kanna registrisse“.
Vormi Seotud isikud all on nupp "Jätka", mis suunab kasutaja edasi taotluse järgmisele vormile.
Seotud isikute lisamine.
Isiku lisamisel avatakse kasutajale modaalaken:

Joonis 90 Dokumendiga seotud isiku lisamine

Avanenud
modaalaknas
on
kuvatud
pealkiri,
selgituse
kast
füüsiline, juriidiline. Vastavalt valikule avanevad edasi erinevad modaalaknad.

ja

isiku

valik:

Kõigis taotluse isiku valimise modaalakendes on üleval pealkiri "Dokumendiga seotud
isikud".
Füüsiline isik:

Joonis 50 Seotud isikud> füüsiline isik

Lk. | 83

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ver 11
20.10.2017

Kuvatud on pealkiri, selgituse kast ja väljad:
 Isik – Füüsiline (mitte redigeeritav)
 Isikukood – kohustuslik väli, sisestada tuleb täielik isikukood
 Nupp "Otsi" – otsimisel otsitakse sisestatud isikukoodi järgi isik Rahvastikuregistrist ja
lisatakse taotlusele, kui isikut ei leita kuvatakse veateade.
 Nupp "Isikukoodita välismaalane" – avatakse modaalaken välismaalase sisestamiseks.

Joonis 51 Seotud isikud> füüsiline, Eesti Vabariigi isikukoodita välismaalane

Kuvatud on väljad:
o Isik – Füüsiline, Eesti Vabariigi isikukoodita välismaalane (mitte redigeeritav)
o Roll – loendina, kohustuslik väli (taotleja, omanik jne)
o Eesnimi – kohustuslik väli
o Perekonnanimi – kohustuslik väli
o Isikukood või isikut tõendava dokumendi nr – kohustuslik väli
o Sünniaeg
o Riik – kohustuslik väli
o E-post – kontrollitakse vastavust e-posti formaadile
o Kontaktaadress
o Telefon
o Nupud "Tagasi" ja "Salvesta"
 Nupud "Tagasi" ja "Jätka". „Jätka“ vajutamisel kontrollitakse, kas isikukood on sisestatud ja
kas Rahvastikuregistris leidub sellise isikukoodiga isik. Kui kõik on korrektne, siis avatakse
kasutajale modaalaken lisaandmete sisestamiseks.
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Joonis 52 Seotud isikud> füüsilise isiku lisaandmed

Kuvatud on väljad:
 Isik – füüsiline (mitte redigeeritav)
 Eesnimi – mitte redigeeritav
 Perekonnanimi – mitte redigeeritav
 Isikukood – mitte redigeeritav
 Roll – loendina, kohustuslik väli
 E-post – kontrollitakse vastavust e-posti formaadile; füüsilisele isikule saab lisada
riikliku e-posti aadressi, milleks on „isikukood@riik.ee“
 Kontaktaadress
 Telefon
 Nupud "Tagasi" ja "Salvesta"

Juriidiline isik:

Joonis 53 Seotud isikud> juriidiline isik

Kuvatud on pealkiri, selgituse kast ja väljad:
 Isik – juriidiline (mitte redigeeritav)
 Nimi – nime sisestamiseks
 Registrikood – Eesti registrikoodi sisestamiseks
 Riigi või kohaliku omavalitsuse asutus – märkeruut, täitmisel otsitakse isikut Riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutuste riiklikust registrist
 Nupp "Välismaa juriidiline isik" – avatakse modaalaken välismaa juriidilise isiku
sisestamiseks:

Joonis 54 Seotud isikud> välismaa juriidiline isik

Kuvatud on väljad:
o Isik – Juriidiline, välismaa juriidiline isik (mitte redigeeritav)
o Nimi – kohustuslik väli
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o Registrikood – kohustuslik väli
o Riik – loendina, kohustuslik väli
o Roll – loendina, kohustuslik väli
Eraldi osas Kontaktisiku andmed:
o Eesnimi – kohustuslik väli
o Perekonnanimi – kohustuslik väli
o Sünniaeg
o E-post – kontrollitakse vastavust e-posti formaadile
o Kontaktaadress
o Telefon
o Nupud "Tagasi" ja "Salvesta"



Nupp „Tagasi“ – viib tagasi
Nupp "Otsi ja Jätka" – sooritab Äriregistrist otsingu, kui otsingu tulemusi on rohkem kui üks,
siis kuvatakse tulemustest vaheleht:

Joonis 55 Otsi ja lisa juriidiline isik

Kuvatud on väljad:
 Nimi
 Registrikood
 Tabelvormina leitud tulemused. Tabelis on veerud: Nimi, Registrikood ja nupp "Lisa",
millele vajutades lisatakse vastav juriidiline isik taotlusesse.


Nupud "Tagasi" ja "Otsi ja Jätka" (Juriidiline isik)
Jätkamisel avatakse kasutajale modaalaken lisaandmete sisestamiseks

Joonis 56 Seotud isikud> juriidilise isiku lisaandmed

Kuvatud on väljad
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 Isik – Juriidiline (mitte redigeeritav)
 Nimi – mitte redigeeritav
 Registrikood – mitte redigeeritav
 Roll – loendina, kohustuslik väli
Eraldi osas Kontaktisiku andmed:
 Eesnimi – kohustuslik väli
 Perekonnanimi – kohustuslik väli
 Sünniaeg
 E-post – kontrollitakse vastavust e-posti formaadile
 Aadress
 Telefon
 Nupud "Tagasi" ja "Salvesta"
Salvestamisel kontrollitakse kohustuslike väljade täitmist.

9.1.2 Ehitised

Joonis 57 Ehitised

Vormil Ehitised on kuvatud:
 Nupp „Lisa ehitis“ – ehitiste lisamiseks taotlusele. Lisada saab kõik ehitusprojektis olevad
ehitised, olenemata ehitise ja ehitustegevuse liigist. Nii saab ehitusloa taotlesega
menetlemiseks esitada loakohustuslikud kui ka teatisekohustuslikud ehitised
 Tabel juba lisatud ehitistest
Tabelis on veerud:
o Ehitisregistrikood – koodile vajutades avanevad ehitise detailandmed (eraldi vormidel
ehitise üldandmed, kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht, ruumikuju andmed,
konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, dokumendid)
o Ehitis – ehitise liik
o Ehitise nimetus
o Aadress – ehitise koha-aadress
o Ehitustegevus – valitud ehitustegevus
o Teatise- või loakohustuslik – automaatselt määratud tüüp sõltuvalt ehitise lisamisel
tehtud ehitusaluse pinna ja kõrguse valikust
o Nupp „Kustuta“ – lisatud ehitis kustutatakse taotluselt
o Nupp „Kopeeri“ – kuvatakse kui ehitustegevus on püstitamine; annab võimaluse
koopeerida ehitise koos detailandmetega; kasutaja saab valida millised ehitise
detailandmed lisaks üldandmetele kopeeritakse (kasutamise otstarve ja pinnad,
asukoht (ainult katastriüksuse andmed), konstruktsioonid ja pinnad, tehnilised
andmed, ehitise osad).
o Nupp „Tagasi“ – avatakse eelmine vorm Seotud isikud
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Nupp „Jätka“ – avatakse vorm Esitatavad dokumendid

Ehitise lisamine
Ehitise lisamiseks vajutatakse nuppu „Lisa ehitis“.

Joonis 58 Ehitise lisamine: eluhoone, ehitusaluse pinnaga üle 60 m2, püstitamine

Vormil kuvatakse järgemööda valikud:
 Ehitise tüüp:
o Hoone
o Rajatis
 Valides ehitise tüübiks "Rajatis" kuvatakse kasutajale loend "Rajatise liik".
Liigi valikust sõltub riigilõivu määr ja kas rajatis on loa- või teatisekohustuslik

Joonis 59 Taotluse koostamine> rajatise liigi valimine

 Hoone liik:
o Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone
 Kas tegemist on eluhoonega: „Jah“ /“Ei“
o Mitteelamu
 Ehitusalane pind ja kõrgus: (valida tuleb projekteeritav pind ja kõrgus, selle järgi määratakse
automaatselt riigilõiv ja kas ehitis on loa- või teatisekohustuslik)
o Ehitisealuse pinnaga 0-20 m2 ja kuni 5 m kõrge
o Ehitisealuse pinnaga 20-60 m2 ja kuni 5 m kõrge
o Ehitisealuse pinnaga 0-60 m2 ja üle 5 m kõrge
o Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2
 Ehitustegevus:
o püstitamine, rajamine
o ümberehitamine
o laiendamine kuni 33%
o laiendamine üle 33%
o osa asendamine samaväärsega
o lammutamine
 Seotud ehitis + nupp „Otsi ja lisa ehitis“ – kuvatakse kui ehitustegevuse valikuks EI OLE
püstitamine, rajamine; otsida saab kasutades ehitise lihtotsingut või detailotsingut. Ehitise
lisamiseks tuleb vajutada nuppu „Lisa“.
 Ehitustegevuse liik + nupp „Vali liik“ – kuvatud kui ehitustegevuseks on valitud
ümberehitamine või laiendamine kuni või üle 33%; vajutades nuppu „Vali liik“ kuvatakse
kasutajale ehitustegevuse liikide valik
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Vette ehitamine, kaldaga ühendamata – märkeruut tähistamaks, et avalikku veekogusse
kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks väljastab ehitusloa või kannab
ehitusteatise registrisse Tehnilise Järelevalve Amet (on menetlejaks)
Kaitseministeeriumi ehitis – märkeruut on kuvatud vaid isikutele, kellele on antud vastavad
õigused selliste ehitistega tegeleda (õigused selleks annab MKM isikute halduse lehel);
sellise ehitise puhul ei rakendata kohustuslike väljade täitmise kontrolli
Nupp „Katkesta“ – ehitise lisamine katkestatakse
Nupp "Salvesta ja jätka" – valikud salvestatakse, ehitis lisatakse taotlusele

Ehitise detailandmed
Ehitise detailandmed avatakse taotluse vormilt Ehitised, vajutades ehitiste tabelis ehitise
ehitisregistri koodile.
Ehitise detailandmed on jaotatud vormidele: üldandmed, kasutamise otstarve ja pinnad, asukoht,
ruumikuju andmed, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed, ehitise osad, dokumendid.
Kõigi ehitise detailandmete vormide päises kuvatakse tabelkujul järgmised ehitise andmed:
ehitisregsitri kood, ehitis, ehitise nimetus, aadress, ehitustegevus ja dokumenditüüp.
Detailandmete vormide all kuvatakse nupud:


„Tagasi taotluse juurde“ – detailandmed suletakse ja avatakse taotluse vorm Ehitised



„Tagasi“ – avatakse eelnev detailandmete vorm



„Jätka“ – avatakse järgmine detailandmete vorm



„Salvesta ja jätka“ – lisatud andmed salvestatakse ja avatakse järgmine detailandmete
vorm

Ehitise detailandmed: Üldandmed
Ehitusloa taotlusel on kohustuslik täita kõik ehitise üldised tehnilised andmed kui ehitise liigiks on
„hoone“ ja ehitustegevuseks on „püstitamine“. Rajatise puhul on kohustuslik üksnes ehitise nimetus,
muud andmed tuleb täita vastavalt rajatisele. Kui ehitustegevuseks on ümberehitamine või
laiendamine, siis tuleb lisada puuduvad andmed tärniga tähistatud väljadele, teiste andmete lisamine
ei ole kohustuslik.

Joonis 60 Üldandmed
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Vormil kuvatakse:






Ehitisregistri kood
Ehitise liik
Kavandatav kasutusele võtmise aeg
Kavandatav kasutamise lõpetamise aeg – lisatakse ajutise ehitise korral
Ehitise nimetus

Ehitise üldised tehnilised andmed
















Ehitisealune pind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Maapealse osa alune pind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Maapealsete korruste arv – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Maa-aluste korruste arv – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Absoluutne kõrgus (m) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Kõrgus (m) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Pikkus (m) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Laius (m) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Sügavus (m) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Suletud netopind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Köetav pind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Maht (m3) - kohustuslik väli kui ehitis on hoone – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Maapealse osa maht (m3) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Üldkasutatav pind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone
Tehnopind (m2) – kohustuslik väli kui ehitis on hoone

Kui kasutaja on jätnud mõne kohustusliku välja täitmata või on mõne väärtuse valesti sisestanud,
kuvatakse salvestamisel veateade(d):

Joonis 61 Ehitis – veateade täitmata väljade kohta

Täites ära kõik kohustuslikud väljad saab nupuga "Salvesta ja Jätka" liikuda edasi järgmisele
vormile.
Kui kasutaja ei soovi koheselt vigu parandada, siis võib ta valida nupu „Jätka vigadega“ – tuleb
arvestada, et sellisel juhul antakse vastav veateade uuesti taotluse esitamisel ning jätkamiseks tuleb
vead parandada.
Kui kasutaja on ehitise lisamisel valinud suurema/ väiksema ehitisealuse pinna ja kõrguse vahemiku,
kui ehitise üldandmetesse sisestatud väärtused, siis kuvatakse salvestamisel teade: „Kontrolli hoone
ehitisalune pind ja kõrgus“. Kasutajale pakutakse valikut: kas ehitise andmeid parandada või muuta
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dokumendi liiki. Valides andmete parandamise, kuvatakse kontrolli tulemusel leitud vastuolu, nt
„Ehitise kõrgus võib olla kuni 5m“ või „Ehitise alune pind peab olema üle 60 m2“. Dokumendi liigi
muutmisel, muudetakse ehitise andmetes olev liik: teatise- või loakohustuslik.

Ehitise detailandmed: Kasutamise otstarve ja pinnad
Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada ehitise kasutamise otstarve.

Joonis 62 Kasutamise otstarve ja pinnad

Vormil kuvatakse:
 Nupp "Lisa kasutamise otstarve" – avatakse eraldi aken kasutamise otstarbe lisamiseks

Joonis 63 Kasutamise otstarvete lisamine, aken 1

Kuvatud on väljad:
 Kasutamise otstarve – kasutamise otstarvete loend, vastavalt valikule kuvatakse
järgnevad sisestusväljad:
 Nupud "Katkesta" – aken suletakse ja "Vali ja jätka" – avatakse uus aken pinna
sisestamiseks:
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Joonis 64 Kasutamise otstarvete lisamine, aken 2

Kuvatud on väljad:
 Kasutamise otstarve – mitteredigeeritav väli
 Eluruumide pind (m2) / Mitteeluruumide pind (m2) – olenevalt eelnenud valikust,
kohustuslik väli
 Nupud "Tagasi" ja „Salvesta“
 Tabel lisatud kasutusotstarvetest. Tabelis on veerud:
 Kood – kasutamise otstarbe kood
 Kasutamise otstarve – selles veerus kuvatud nimedele vajutades avatakse vastava
kasutamise otstarbe andmed redigeeritavalt eraldi modaalaknas
 Eluruumide pind (m2)
 Mitteeluruumide pind (m2)
 Nupp "Kustuta" – selle nupuga saab soovitud rea kustutada. Vajutades küsitakse üle,
kas soovitakse kustutada.
Tabeli viimases reas on arvutatud iga pinna liigi suurus kõigi kasutusotstarvete kohta kokku.
Tabeli all on eraldi välja toodud vormilt Ehitis üldkasutatav pind ja tehnopind.

Ehitise detailandmed: Asukoht ja ruumikuju
Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada hoone aadress ja ruumikuju andmed. Rajatisele on
kohustuslik lisada aadress vähemalt omavalitsuse tasemel.
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Joonis 65 Asukoht

Vormil kuvatakse:
Katastriüksus:
 Otsingu vorm – otsida saab katastriüksuse tunnuse või aadressi järgi, otsing tehakse
Maaregistrist.
 Vajutades nupule "Otsi" avatakse uus aken tulemustega:
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Joonis 66 Katastriüksuse otsingu tulemused

Tulemuste tabelis on kuvatud veerud Katastritunnus ja Aadress. Rea ees on
tähistamata märkeruut, mille täitmisel saab vastava katastriüksuse taotlusele lisada.
Tabeli all on nupud "Katkesta" ja "Vali". Valiku tegemiseks peab olema mõne leitud
katastriüksuse rea ees tähistatud märkeruut.


Tabel lisatud katastriüksustest, kuvatud on veerud Katastriüksuse tunnus" – millele vajutades
avatakse kasutajale eraldi aknas või vahelehel Maaregistri kiirpäringu andmed antud
katastriüksuse kohta, Katastriüksuse koha-aadress " ja nupp "Kustuta".

Asukoha kirjeldus:
 Kuvatakse väli vaba teksti kirjutamiseks
Ruumikuju:
 Link "Lisa ehitise aadress ja ruumikuju" avatakse modaalaken uue ruumikuju üldandmete
lisamiseks:
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Joonis 67 Kuju lisamine, esimene vaade
Kuvatud on väljad:

o Ruumikuju nr – mitte redigeeritav
o Nähtus – kui sisestatakse esimene kuju ja tegemist on hoonega, siis täidetakse
automaatselt, rajatise puhul on kohustuslik teha loendist valik
o Ruumikuju kood – kui on esimene kuju, siis täidetakse automaatselt, rajatise puhul on
kohustuslik lisada ehitisregistri koodile ruumikuju number (vaikimisi pakub number 1)
o Ruumikuju nimetus – tekstiväli, vaikimisi on täidetud, kui vormil Ehitis on ehitise nimetus
sisestatud.
o Nupud „Katkesta“ ja „Salvesta“
Pärast salvestamist avatakse vormi Asukoht alamvorm Ruumikuju andmed:
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Joonis 68 Ruumikuju andmed
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Vorm Ruumikuju andmed on jaotatud erinevateks osadeks.
Kõige ülal on kuvatud ruumikuju üldised andmed:
o Ruumikuju nr – mitte redigeeritav
o Nähtus – mitte redigeeritav
o Ruumikuju kood – põhinumber mitte redigeeritav, lisanumber teise ja järgneva ruumikuju
korral on redigeeritav
o Ruumikuju nimetus
Esimene osa on ADS andmed ehk aadressiandmete süsteemi (edaspidi ADS) andmed
(rajatiste puhul see puudub):
o ADS-OID – ADS-i objektide identifikaator (EE algusega on tähistatud elukondlikud ja ME
algusega on tähistatud mitteelukondlikud hooned); väli on tühi, kui ei ole ADS-objektiga
seostatud – tavaliselt on tühi taotlusel hoone püstitamiseks
o ADS liik – loend (elukondlik, mitteelukondlik)
NB! Olemasoleva hoone puhul, kui ADS liik on juba määratud, siis seda EHR-i kaudu
muuta ei saa. ADS lisab oma rakenduses ise UN-tunnuse KAOS-e (kasutusotarbe) alusel.
o ADS vers.id – ADS-i tehniline näitaja, versiooni ID, täidab tarkvara (tühi, kui ei ole
versiooni)
Kui ruumikuju on seostatud ADS objektiga (seda saab teha kaardil), kuvatakse nupud:
o „Loe andmed ADS-ist“ – avatakse modaalaken, saab valida kas loetakse Aadresside ja /
või Kuju andmeid. Modaalakna all on nupud „Katkesta“ (katkestab salvestamata) ja
„Salvesta“ (loeb kuju andmed ja salvestab). Andmete lugemise õnnestumisel modaalaken
suletakse ja antakse vastav süsteemiteade „Andmete lugemine õnnestus“.
o „Eemalda seos ADS-objektiga“ – eemaldab seose, enne eemaldamist küsitakse kinnitust.
NB! Eemaldamisel eemaldatakse ainult seos, ruumikuju jääb alles.


Teine osa on Geomeetria.
Kui eelnevalt vormil Esitatavad dokumendid on lisatud ruumikuju fail(id) siis on kuvatud:
o Projektifail – loend lisatud ruumikuju failidest
o Nupp „Loe ruumikuju andmed failist“ – nupule vajutusel avatakse ruumikuju fail
modaalaknas, kus tuleb jooniselt valida soovitud ruumikuju (hiirega õigel kujul klikates);
seejärel loetakse ruumikuju andmed valitud failist ning modaalaken suletakse, kasutajale
kuvatakse teade, kas andmete lugemine õnnestus; õnnestumise korral on ruumikujude
tabelis vormil Asukoht uus kirje, mida saab avada redigeerimiseks vajutades veerus
Nähtus olevale nähtuse nimetusele.
Failist loetud ruumikuju koordinaate saab vaadata ja muuta vajutades lingile „Sisesta
koordinaadid“.
Kuvatud on nupud:
o "Määra ehitise kuju kaardil" – avatakse kaardirakendus, kus saab digida ehitise kuju
avaneval kaardil või kopeerida ADS objekti kuju (vaata EHR Kaardirakenduse
kasutajajuhend).
o „Sisesta koordinaadid“ – avaneb ruumikuju koordinaatide käsitsi sisestamiseks
modaalaken:
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Joonis 69 Ruumikuju koordinaatide sisestamine I

Kuvatud on:
o Ruumikuju tüüp – kohustuslik valik: punkt, joon, pind
o Koordinaadid – aken koordinaatide sisestamiseks. Aknasse saab sisestada varem
tekstifailis kirjutatud koordinaadid kleepimise teel.
NB! Koordinaatide ees esimesel real on vajalik sümbol ; (semikoolon), see on ka
esimesele reale vaikimisi kuvatud (Vt joonist Koordinaatide sisestamine I)
o Koordinaadid on saadud mõõdistuse teel – eeltäitmata märkeruut; NB! Märkeruudu
täitmisel ehitise koordinaate ADS-iga sünkroneerimise käigus ADS-andmetega üle ei
kirjutata
o Nupud „Katkesta“ ja „Salvesta“
Koordinaate on mugav käsitsi sisestada, kui need saab mõnest dokumendist
kopeerida. Käsitsi sisestamisel ei pea ruumikuju kaardil digima, samas on kaardil
võimalik sisestatud ruumikuju vaadata vajutades nuppu "Määra ehitise kuju kaardil".
o Geomeetria moodustusviis – täpsusklass – kaardistatud (kui on ADS ruumikuju) /
mõõdistatud (kui ruumikuju on loetud failist või sisestatud ja märkeruut Koordinaadid on
saadud mõõdistuse teel on täidetud / digitud (digitud kaardil või koordinaadid on sisestatud
ja märkeruut Koordinaadid on saadud mõõdistuse teel on täitmata) lisab tarkvara
automaatselt
o Kuju lisamise / muutmise aeg – kuvatakse kuupäev, millal kuju lisati või muudeti
o Tabel, milles on veerud Sissepääsupunktid (lingina, vajutades saab redigeerida) ja Punkti
kirjeldus ning rea lõpus nupp „Kustuta“ rea kustutamiseks.
o Nupp „Lisa punkt“ millele vajutades avaneb modaalaken punkti lisamiseks:

Joonis 70 Sissepääsupunkti koordinaatide sisestamine

Kuvatud on:
o L-Est X – väli koordinaatide sisestamiseks, kohustuslik väli, va kui lisatakse punkt
kuju keskmesse
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L-Est Y – väli koordinaatide sisestamiseks, kohustuslik väli, va kui lisatakse punkt
kuju keskmesse
Sissepääsu kirjeldus – väli vaba teksti sisestamiseks, kohustuslik väli, va kui lisatakse
punkt kuju keskmesse
Nupud „Katkesta“ (sulgeb modaalakna), „Salvesta koordinaadid“ (salvestab
sisestatud koordinaadid ja sulgeb modaalakna) ja „Lisa punkt ruumikuju keskmesse“
(ei pea koordinaate käsitsi sisestama, loob automaatselt punkti kuju keskmesse)

Kolmas osa on Aadress
Kuvatud on kaks nuppu. Esimene nupp on "Lisa aadress komponendina" – avatakse
modaalaken ruumikuju aadressi lisamiseks:

Joonis 71 Ruumikuju aadressi lisamine

Kuvatud on
o Maakond – kohustuslik; loend
o Omavalitsus – kohustuslik; loend
o Asustusüksus – loend
o Väikekoht – loend
o Liikluspind – loend
o Nimi – loend – kõrval on ka tühi väli uue maaüksuse nime sisestamiseks
o Aadressinumber – loend – kõrval on ka tühi väli uue maja numbri sisestamiseks
o Lähiaadress – tühi, genereeritakse salvestamisel
o Ehitise koha-aadress – tühi, genereeritakse salvestamisel
o Sissepääsupunkt – loend; kuvatud vaid hoonetel
o Normaliseerimata tekst – kuvatud vaid rajatistel ruumikujule normaliseerimata
aadressi lisamiseks
o Nupud "Katkesta" ja "Salvesta"
Kui eelnevalt on vormil Asukoht katastriüksus lisatud, siis kuvatakse ka nuppu „Lisa
katastriüksuse aadress ehitise aadressiks“ – kui katastriüksusel on paralleelaadressid, siis
loendist tuleb enne sobiv valida.
NB! Võrgurajatiste aadresse kuvatakse rakenduses mahus kuni 2000 tähemärki va
ruumikuju andmete lehel. Seega kui võrgurajatisele on lisatud aadresse sellest mahust
rohkem, siis on neid tervikuna näha ainult ehitise ruumikuju andmete lehel, ülejäänud
rakenduses kuvatakse kuni 2000 tähemärki ja ülejäänud osa lõigatakse ära.
Lisatud aadressid on kuvatud tabelina. Tabelis on veerud:
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Ehitise koha-aadress – lingina, vajutades saab redigeerida
Sissepääsupunkt
Nupp „Kustuta“ – rea kustutamiseks

Ruumikuju andmete lehe kõige all on nupud:
„Tagasi taotluse juurde“ – detailandmed suletakse ja avatakse taotluse vorm Ehitised
„Tagasi“ – pöördub vormile Asukoht ilma andmeid salvestamata
„Salvesta ja sulge ruumikuju andmed“ – salvestab andmed ja pöördub vormile Asukoht
Pärast ruumikuju andmete lisamist kuvatakse need vormil Asukoht osas Ruumikujud
tabelina. Tabelis on veerud:
o Jrk – järjekorra number
o Nähtus – lingina, avatakse ruumikuju andmete lehekülg
o Ruumikuju nimetus
o Ehitise koha-aadress
Alamvormil Ruumikuju andmed sisestatud ehitise koha-aadressi ja ruumikuju andmeid saab
redigeerida kui vormil Asukoht vajutada veerus Nähtus olevale nähtuse nimetusele.
Asukoha vormi alumisel äärel on kuvatud nupp „Vaata asukohta kaardil“ – avatakse ehitise
ruumikuju(d) kaardil.

Ruumikuju määramine kaardil: digimine
Ehitisele ruumikuju lisamiseks kaardil digides tuleb avada kaart, vajutades nuppu "Määra
ehitise kuju kaardil".
Kaardi avamisel kuvatakse kaardiaknas:
 Ehitise ruumikuju – kui see on olemas, kuvatud läbipaistva punase objektina
 Katastriüksus – kui see on Asukoha lehel ehitisele lisatud, kuvatud läbipaistva sinise
objektina
 kogu Eesti – kui ehitisel puudub ruumikuju ja ei ole lisatud katastriüksust

Joonis 72 Kaart on avatud ruumikuju digimiseks (läbipaistva sinisega on kuvatud katastriüksus)

Kaardiakna avamisel on aktiivne tegevusnupu Objektide redigeerimine alamnupp
„Joonista“.
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Ruumikuju digitakse punktide lisamisega kaardile. Punktide lisamiseks tehakse kaardiaknas
soovitud kohas hiirega klikid. Digimise lõpetamiseks tehakse topeltklikk.
Digimise käigus punktide lisamisel kuvatakse tööriistapaneelil pinna/ joone mõõte:
kogupindala ruutmeetrites (pind), kogupikkus meetrites (pind, joon), viimase lõigu pikkus
meetrites (pind, joon).

Joonis 73 Ruumikuju on digitud – tähistatud kaardil punase alana

Ruumikuju muutmiseks tuleb sisse lülitada vastav alamnupp, nt „Muuda“, „Nihuta“ jt.
Ruumikujul saab lisada või muuta punkte ka käsitsi lisades / muutes koordinaate
tööriistapaneelil Punkti lisamine / muutmine:

Joonis 74 Ruumikuju punkti lisamine/muutmine tööriistapaneelil

Ruumikuju salvestamiseks vajutatakse nuppu „Salvesta“. Kaardiakna sulgemiseks
vajutatakse nupule „Tagasi“ või kaardiakna ülemises paremas nurgas asuvale ristile x.

Ruumikuju määramine kaardil: ADS-objektiga seostamine ja/või kuju
kopeerimine
Ehitise ruumikuju ADS-objektiga seostamiseks ja / või ADS-objekti kuju kopeerimiseks
alustatakse samamoodi nagu ruumikuju digimist, vt eelmine peatükk 9.1.2.5 Ruumikuju
määramine kaardil: digimine.
Kui ehitisele on lisatud katastriüksus, kuvatud kaardil läbipaistva sinise objektina, siis tuleb
kõigepealt kaart puhastada, vajutades tegevusnupu Üldised funktsioonid alamnupule
„Puhasta Kaart“.
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ADS-objektid on kuvatud kaardil:
rohelisega – eluhooned
lillaga – mitteeluhooned
Ehitise ruumikuju seostamiseks ADS-objektiga peab seostatav ADS-objekt vaba olema ehk
sellel peab puuduma seos EHR-objektiga. Kui ADS-objektil on juba seos EHR koodiga siis
saab selle objekti kuju kopeerida. Hiirega üle ADS-objektide liikudes kuvatakse EHR koodi
seose olemasolul.

Joonis 75 ADS-objektid: eluhoonel on seos EHR-objektiga, mitteeluhoonel seos puudub

Ruumikuju ADS-objektiga seostamiseks ja / või ADS-objekti kuju kopeerimiseks tuleb
vajutada tegevusnupule Objektide redigeerimine ja seejärel aktiveerida kaardiakna üleval
ääres nupp „Kopeeri ADS objekti kuju“. Seejärel tuleb vajutada kaardil hiirega ADS-obketil,
millega EHR-objekti seostada ja / või mille kuju kopeerida soovitakse.
Kui ADS-objektil EHR-objektiga seos puudub, siis kuvatakse vaheaken tegevuse valikuga:
 Seostan ADS-objektiga ja kopeerin ka kuju
 Seostan ADS-objektiga ja kuju ei kopeeri

Joonis 76 Tegevuse valik ADS-objektiga seostamisel

Peale valiku tegemist kuvatakse teade tegevuse õnnestumisest.
Kui ADS-objektil on juba seos EHR-objektiga, siis kuju kopeeritakse EHR-objektile ja
kasutajale kuvatakse vastav teade.
Kui objektile kopeeriti kuju, siis tuleb kaart sulgeda vajutades kaardiakna alumises paremas
nurgas nuppu „Tagasi“ või sulgeda kaardiaken ülemises paremas nurgas asuvast ristist x.
Sellisel juhul on ruumikuju geomeetria moodustusviisiks kopeeritud kuju geomeetria
moodustusviis.
Juhul kui enne kaardiakna sulgemist vajutada nuppu „Salvesta“, siis on ruumikuju
geomeetria moodustusviis „digitud“.
ADS-objektiga seose eemaldamiseks, tuleb vajutada taotluse lehel Ruumikuju andmed
nuppu „Eemalda seos ADS-objektiga“. Seose eemaldamisel jäetakse kopeeritud ruumikuju
alles, selle muutmiseks tuleb avada kaart ja määrata uus ruumikuju või sisestada ruumikuju
uued koordinaadid.
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Ehitise detailandmed: Konstruktsioonid ja materjalid
Ehitusloa taotlusel on kohustuslik teha valikud kõigis andmeplokkides kui ehitise liigiks on „hoone“.

Joonis 77 Konstruktsioonid ja materjalid

Vormil lisatakse teemade kaupa konstruktsioonide ja materjalide kohta infot, täites selleks sobivad
märkeruudud. Valida saab mitu märkeruutu. Kui täita märkeruut "puudub", siis selles teemas lähevad
ülejäänud märkeruudud lukku.
Konstruktsioonid ja materjalid on jagatud teemadeks: vundamendi liik, kande- ja jäigastavate
konstruktsioonide materjal, välisseina välisviimistluse materjal, välisseina liik, katuse ja
katuselagede kandva osa materjal, vahelagede kandva osa materjal, katusekatte materjal.
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Ehitise detailandmed: Tehnilised andmed
Ehitusloa taotlusel on kohustuslik teha valikud kõigis andmeplokkides kui ehitise liigiks on „hoone“.

Joonis 78 Tehnilised andmed – täidetud on märkeruut „Kõik puuduvad“

Vormil Tehnilised andmed saab lisada ehitisele teemade kaupa tehnilisi andmeid, täites selleks
sobivad märkeruudud. Valida saab mitu märkeruutu. Kui täita märkeruut "puudub", siis selles teemas
lähevad ülejäänud märkeruudud lukku.
Kui soojusvarustuse liigiks valida „kaugküte“, siis soojusallika ja energiaallika valikud lähevad lukku.
Tehnilised andmed on jagatud teemadeks: elektrisüsteemi liik, veevarustuse liik, kanalisatsiooni liik,
soojusvarustuse liik, soojusallikas, energiaallikas, ventilatsiooni liik, jahutussüsteemi liik, võrgu- või
mahugaasi olemasolu. Viimane teema on Täiendavad andmed. Kuvatud on väli Liftide arv.
Täites teemade kohal asuva märkeruudu "Kõik puuduvad" – lukustatakse märkeruudud kogu lehel.
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Ehitise detailandmed: Ehitise osad

Joonis 79 Ehitise osad

Vormil saab lisada ja vaadata ehitise osasid, jaotatuna eluruumideks ja mitteeluruumideks.
Eluhoonetel on kohustuslik lisada vähemalt üks eluruum.
Vormi ülaosas on kuvatud nupud "Lisa eluruum" ja "Lisa mitteeluruum".
o Nupp "Lisa eluruum" avatakse modaalaken eluruumi lisamiseks:
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Joonis 80 Eluruumi lisamine

Kuvatud on väljad:
 Number – kohustuslik kui tegemist on muu kui üksikelamuga ja/või hoonel on rohkem kui
üks osa
Eluruumi ja mitteeluruumi numbrid ei tohi korduda!
 Sissepääsu korrus – kohustuslik väli
 Eluruumi köetav pind (m2)
 Eluruumi pind (m2) – kohustuslik väli
 Eluruumi tubade arv – kohustuslik väli
Asukoht
 Hoone ruumikuju – loend, kui hoonele on lisatud mitu ruumikuju
 Sissepääsu punkt – loend, kui hoonele on lisatud mitu sissepääsupunkti
 Hoone aadress – loend, kui hoonele on lisatud mitu aadressi ehk paralleelaadressid
Tehnopaigaldised (kohustuslik on täita kas eluruumi köökide või avatud köökide arv)
 Eluruumi köökide arv
 Eluruumi avatud köökide arv
 Rõdude ja lodžade pind (m2)
Info tualettide kohta (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
 vesiklosett
 kuivkäimla
 tualett hoones või kinnistul
 muu tualett
Info pesemisvõimaluse kohta (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
 vann/dušš
 saun
 pesemisvõimalus hoones või kinnistul
 muu pesemisvõimalus
Gaasipaigaldiste olemasolu (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
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 olemas
Soojusvarustuse liik (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
 kaugküte
 lokaalküte
 kohtküte
 muu
Soojusallikas (märkeruudud, kohustuslik, väljaarvatud juhul kui soojusvasrustuse liigiks on
kaugküte)
 puudub
 katel
 soojuspump
 päikesekollektor
 ahi, kamin, pliit
 el.otseküte
 muu
Energiaallikas (märkeruudud, kohustuslik, väljaarvatud juhul kui soojusvasrustuse liigiks on
kaugküte)
 puudub
 vedelkütus
 küttegaas, võrk
 küttegaas, mahuti
 tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
 elekter
 maasoojus + elekter
 õhusoojus + elekter
 päikeseenergia
 muu
 Nupud "Katkesta" ja "Salvesta"
o Nupp "Lisa mitteeluruum" avatakse modaalaken mitteeluruumi lisamiseks.
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Joonis 81 Mitteeluruumi lisamine

Kuvatud on väljad:
 Mitteeluruumi nimetus – kohustuslik väli
 Sissepääsu korrus – kohustuslik väli
 Number
Eluruumi ja mitteeluruumi numbrid ei tohi korduda!
 Mitteeluruumi pind (m2) – kohustuslik väli
 Mitteeluruumi köetav pind (m2)
Asukoht
 Hoone ruumikuju – loend, kui hoonele on lisatud mitu ruumikuju
 Sissepääsu punkt – loend, kui hoonele on lisatud mitu sissepääsupunkti
 Hoone aadress – loend, kui hoonele on lisatud mitu aadressi ehk paralleelaadressid
Kasutamise otstarve – (kohustuslik) tabelina, kus on järgmised veerud:
 Jrk – järjekorra number
 Kasutamise otstarve
 Rea lõpus nupp "Kustuta" – juhul kui kasutusotstarve on lisatud; vajutades kontrollitakse
üle, kas soovitakse kustutada
 Loend ja nupp „Lisa“ – kuvatud juhul kui hoonele on eelnevalt vormil Kasutusotstarve ja
pinnad lisatud mõni mitteelamu kasutusotstarve. Nupuga "Lisa" saab valitud
kasutusotstarbe lisada mitteeluruumile.
Tehnopaigaldised
 Rõdude ja lodžade pind (m2)
Gaasipaigaldiste olemasolu (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
 olemas
Soojusvarustuse liik (märkeruudud, kohustuslik)
 puudub
 kaugküte
 lokaalküte
 kohtküte
 muu
Soojusallikas (märkeruudud, kohustuslik, väljaarvatud juhul kui soojusvasrustuse liigiks on
kaugküte)
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 puudub
 katel
 soojuspump
 päikesekollektor
 ahi, kamin, pliit
 el.otseküte
 muu
Energiaallikas (märkeruudud, kohustuslik, väljaarvatud juhul kui soojusvasrustuse liigiks on
kaugküte)
 puudub
 vedelkütus
 küttegaas, võrk
 küttegaas, mahuti
 tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)
 elekter
 maasoojus + elekter
 õhusoojus + elekter
 päikeseenergia
 muu
 Nupud "Katkesta" ja "Salvesta“
Lisatud eluruumid ja mitteeluruumid on jagatud eraldi tabelitesse.
Mõlema tabeli kohal on nupp „Määra aadress“, mis võimaldab mitmele ehitise osale määrata
korraga sama ruumikuju, sissepääsu punkti ja/või aadressi. Määramiseks peab olema lisatud
vähemalt üks eluruum või mitteeluruum. Määramiseks valitakse kõigepealt eluruumid/
mitteeluruumid. Seejärel vajutakse nupule „Määra aadress“, valitakse hoone ruumikuju,
sissepääsupunkt ja / või hoone aadress ning salvestatakse.


Eluruumid
Nupp "Ava filter" – avatakse tabelist eluruumide filtreerimiseks filter:
o Nupp "Sulge filter" – sulgeb filtri
o Number
o Sissepääsu korrus
o Tubade arv
o Eluruumi pind (m2)
o Elamispind (m2)
o Köetav pind (m2)
o Nupp "Otsi" – filtreerib tabelis sobivad väljad
o Nupp „Tühjenda filter“ – tühjendab filtri kõik väljad

Tabelis on veerud:
 Number – vajutades avatakse eluruumi redigeeritavad andmed
 Sissepääsu korrus
 Eluruumi tubade arv
 Eluruumi pind (m2)
 Eluruumi köetav pind (m2)
 Eluruumi köökide arv
 Eluruumi avatud köökide arv
 Rõdude pind (m2)
 Tualett
 Pesemise võimalus
 Gaasipaigaldiste olemasolu
Iga rea lõpus nupud "Kopeeri" ja "Kustuta". "Kopeeri" nupuga avatakse eluruumi lisamiseks
modaalaken kopeeritava eluruumi andmetega. Nupuga "Kustuta" saab soovitud rea kustutada.
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rida

Kokku eluruumide

pind (m2) ja

Kokku eluruume.

Mitteeluruumid
Nupp "Ava filter" – avatakse tabelist mitteeluruumide filtreerimiseks filter:
 Nupp "Sulge filter" – sulgeb filtri
 Nimetus – loendina
 Sissepääsu korrus
 Number
 Mitteeluruumi pind (m2)
 Köetav pind (m2)
 Nupp "Otsi" – filtreerib tabelis sobivad väljad
 Nupp „Tühjenda filter“ - tühjendab filtri kõik väljad

Tabelis on veerud:
o Mitteeluruumi nimetus – vajutades avatakse mitteeluruumi redigeeritavad andmed
o Sissepääsu korrus
o Number
o Mitteeluruumi pind (m2)
o Mitteeluruumi köetav pind (m2)
o Kasutusotstarve
o Rõdude pind
o Gaasipaigaldiste olemasolu
Iga rea lõpus nupud "Kopeeri" ja "Kustuta". "Kopeeri" nupuga avatakse mitteeluruumi lisamiseks
modaalaken kopeeritava mitteeluruumi andmetega. Nupuga "Kustuta" saab soovitud rea
kustutada.
Tabeli all on kuvatud rida Kokku mitteeluruumide pind (m2) ja Kokku mitteeluruume.

Ehitise detailandmed: Dokumendid
Vormile lisatakse ainult selle ehitise dokumendid, mis puudutavad avatud detailandmetega ehitist.
Kõik muud dokumendid, mis on mitme ehitisega seotud, lisatakse taotluse vormile Esitatavad
dokumendid. Ehitise detailandmete vormile Dokumendid lisatakse näiteks ehitise energiamärgis
või kinnitatakse, et energiamärgis pole nõutav. Rajatiste puhul kinnituse andmist ei ole vaja.

Joonis 82 Dokumendid
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Vormil kuvatakse:
 Nupp „Lisa energiamärgis“, millele vajutades saab lisada registrist puuduva energiamärgise
liiki „Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne 03.05.2013)“
 Nupp „Seosta energiamärgisega“, millele vajutades avatakse vabade energiamärgiste loend,
kust saab valida antud ehitisele väljastatud energiamärgise selle olemasolul
 „Kinnitan, et energiamärgis pole nõutav“ – märkeruut mille märgistamisel kinnitatakse, et
energiamärgis ei ole nõutav
 Nupp „Seosta dokumendiga“ – millele vajutades saab ehitise dokumendiks lisada registris
oleva dokumendi, mis on seotud konkreetse ehitisega (ehitis, mille detailandmed on avatud).
NB! Siin ei tohi seostada ehergiamärgise teatisega.
 Nupp "Lisa fail“, millele vajutades avatakse vorm dokumendi lisamiseks
 Dokumentide puu lisatud dokumentidest
 Nupp „Info“ – avatakse faili info vaatamiseks ja redigeerimiseks
 Nupp „Logi“ - vajutades, avatakse vorm „Failide vaatamise logi“ (vt. p 8.16), kus kuvatakse
info vaid valitud faili kohta. (kuvatakse ainult kasutajale, kes on Peakasutaja, Tugiisik või
Menetleja rollis)
 Nupp „Aruanne“ – kuvatud juhul, kui fail on .dwg või .dgn laiendiga; vajutamisel avatakse
süsteemi poolt koostatud aruanne faili kvaliteedi kohta
 Nupp „Kustuta“ – märgitud failid kustutatakse
 Nupp „Laadi alla“ – märgitud failid laetakse alla

Energiamärgise lisamine
Kui püstitamisel ehitisele on varem väljastatud energiamärgise teatis liigiga „Energiaarvutusel
põhineva energiamärgise teatis (väljastatud enne 03.05.2013)“, siis saab lisada selle ehitusloa
taotlusele. Selleks vajutatakse nuppu „Lisa energiamärgis“, avaneb teatise lisamise vorm:

Joonis 83 Energiamärgise lisamine

Vormil on kohustuslik täita väljad: Energiamärgise väljastaja nimi, Energiamärgise väljastaja
registrikood ja Kaalutud energiakasutuse klass.
Vormi all on nupud:
„Tagasi“ – andmeid ei salvestata, kasutaja suunatakse eelmisele vormile
„Salvesta“ – andmed salvestatakse, teatis jääb redigeeritavaks ja on leitav ka vormilt Minu
dokumendid
„Kanna registrisse“ – energiamärgis kantakse registrisse, teatise seisund on „Energiamärgis
registrisse kantud“
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„Kustuta“ – energiamärgis kustutatakse; nuppu kuvatakse, kui energiamärgis on salvestatud või
registrisse kantud.
Lisatud energiamärgise teatis tuleb enne ehitusloa taotluse esitamist registrisse kanda või
kustutada.
Ehitise püstitamisel aktualiseeritakse energiamärgis ehitusloa väljastamisel, energiamärgise
teatisele lisab rakendus ehitusloa väljastamise kuupäeva, energiamärgist kuvatakse ehitise
andmetes vormil Energiamärgised. Ehitise ümberehitamisel või laiendamisel aktualiseeritakse
ehitusloa taotlusele lisatud energiamärgis kasutusloa väljastamisel.

Energiamärgisega seostamine
Kui ehitisele on väljastatud energiamärgis, siis on võimalik see seostada ehitisega vajutades nuppu
„Seosta energiamärgisega“, millele vajutades avatakse vabade energiamärgiste loend:

Joonis 84 Energiamärgisega seostamine

Energiamärgisega seostamiseks tuleb vajutada energiamärgiste tabelis rea lõpus nuppu „Seosta“.
Kui seostamisel tehti viga, siis saab energiamärgise enne taotluse esitamist lahti seostada,
vajutades selleks ehitise detailandmete vormil Dokumendid dokumentide puus energiamärgise real
nuppu „Seosta lahti“.
Ehitise püstitamisel aktualiseeritakse energiamärgis ehitusloa väljastamisel ja energiamärgist
kuvatakse ehitise andmetes vormil Energiamärgised.
Ehitise ümberehitamisel või laiendamisel aktualiseeritakse ehituloa taotlusele lisatud energiamärgis
kasutusloa väljastamisel. Enne aktualiseerimist kuvatakse energiamärgist ehitise andmetes vormil
Dokumendid.

9.1.3 Esitatavad dokumendid
Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada ehitusprojekt.
Ehitusprojekti lisamiseks valitakse lisatava dokumendi tüübiks „Ehitusprojekt“ ja lisatakse fail
ehitusprojektiga. Fail peab vastama juhendile „JUHENDMATERJAL – EHITUSPROJEKTI
DOKUMENTIDE DIGITAALSE VORMISTAMISE NÕUDED EHITUSLOA ELEKTROONILISEL
TAOTLEMISEL“, kättesaadav https://www.ehr.ee/app/teated?1
KOV ja MKM tüüpi asutuse kasutaja võib lisada taotlusele dokumendi liigiga „Ehitusprojekt paberil“.
Sellisele dokumendile saab lisada faili, mis ei vasta eelnevalt nimetatud juhendile või ka jätta faili
lisamata ning lisada ainult viite paberil asuva ehitusprojekti asukohale.
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Joonis 85 Esitatavad dokumendid

Vormil Esitatavad dokumendid on kuvatud:
 Nupp „Seosta dokumendiga“, millele vajutades saab taotlusele lisada registris oleva
dokumendi, nt ehitusloa taotlusele eelnevalt välja antud projekteerimistingimused.
Lisamiseks avatakse eraldi aknas vorm Dokumentidega seostamine; lisatud dokumenti
kuvatakse dokumentide puus. NB! Ei tohi siin seostada energiamärgise teatisega.
 Nupp "Lisa fail“, millele vajutades avatakse vorm dokumendi lisamiseks
 Dokumentide puu lisatud dokumentidest
 Nupp „Info“ – avatakse faili info vaatamiseks ja redigeerimiseks
 Nupp „Logi“ – vajutades, avatakse vorm „Failide vaatamise logi“ (vt. p 8.16), kus kuvatakse
info vaid valitud faili kohta. (kuvatakse ainult kasutajale, kes on peakasutaja, KOV asutuse
tugiisiku või menetleja rollis)
 Nupp „Võrdle“ – kuvatakse kui ehitusprojektil on mitu versiooni, vajutamisel kuvatakse
konteineri erinevused

Joonis 86 Konteineri erinevused
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Ikoon „+“ või „-“ – kuvatakse kui ehitusprojektil on mitu versiooni, vajutamisel saab avada/
sulgeda eelmisi versioone
Nupp „Aruanne“ – kuvatud juhul, kui fail on .dwg või .dgn laiendiga; vajutamisel avatakse
süsteemi poolt koostatud aruanne faili kvaliteedi kohta
Nupp „Kustuta“ – märgitud failid kustutatakse
Nupp „Laadi alla“ – märgitud failid laetakse alla

Esitatavad dokumendid vormi allservas on nupud "Tagasi" ja "Jätka".
Uue dokumendi (faili) lisamine.
Uue dokumendi lisamiseks tuleb vajutada nuppu "Lisa fail“ – modaalaknas avatakse dokumendi
lisamise vorm:

Joonis 87 Esitatava dokumendi lisamine

Kuvatud on väljad:
 Liik – loend (ehitusprojekt, ruumikuju dwg või dgn jne), kohustuslik väli
 Nimetus – kohustuslik väli
 Number
 Väljaandja – dokumendi väljaandja, kohustuslik väli
 Dokumendi kuupäev – kohustuslik väli
 Fail – kohustuslik väli faili üles laadimiseks; KOV, MKM tüüpi kasutajale ei ole
kohustuslik kui dokument on liigiga „Ehitusprojekt paberil“ ja lisatud on
dokumendihaldussüsteemi viide
 Viide – kasutajale võimalus lisada viide dokumendihaldussüsteemi, kus dokument on
tervikuna kättesaadav, KOV, TJA, MKM tüüpi kasutajale kohustuslik kui faili ei lisata
 Märkus – väli märkuse sisestamiseks vaba tekstina
 Nupp "Katkesta" – dokumendi lisamine katkestatakse
 Nupp "Jätka" – dokument lisatakse ja modaalaken suletakse; kui lisatav dokument
on „Ehitusprojekt“, siis tehakse kontrollid, kas see vastab digitaaslse
ehitusprojekti juhendile, vigade olemasolul kuvatakse need kasutajale ja faili
üles ei laeta.
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Kui lisatud dokumendi liik on „11931 - Ruumikuju (.dwg, .dgn)“ ja ehitise liigiks on „Hoone“, siis saab
lisatud failist vormil Asukoht määrata / lugeda välja ehitise ruumikuju.

9.1.4 Esitamine

Joonis 88 Esitamine

Vormil kuvatakse:
Taotlus
o Nupp "Eelvaade" – avatakse või salvestatakse taotluse eelvaade pdf-formaadis
o Nupp „Muudatuste vaade“ – avatakse ehitise andmete muudatused pdf-formaadis
Menetleja
o Vali menetleja – vaikimisi ehitise asukoha KOV; loend juhul kui ehitise asukohaks on mitu
aadressi, mis langevad erinevate asutuste haldusalasse.
Kui menetletava ehitise aadressil ei ole seost ühegi asutusega, püüab süsteem leida
menetleja ehitise aadressi eellase põhjal. Kui asutust ei leita, kuvatakse kõik samas
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maakonnas olevad EHR organisatsioonid, mis on seotud kehtetu aadressiga ning link
“Suurenda valikut”. Lingile vajutades kuvatakse kogu Eesti EHR organisatsioonid, millel on
aadress kehtetu.
o Maakond – mitteredigeeritav väli
o Omavalitsus – mitteredigeeritav väli
o Nupp „Vajadusel saab siit valida menetlejaks Tehnilise Järelevalve Ameti“ – nupule
vajutamisel valitakse menetlejaks Tehnilise järelevalve Amet
Haldusakti kätte toimetamine
o E-posti teel – vähemalt ühele taotlejale peab olema lisatud e-posti aadress
o Paberkandjal
Riigilõiv (plokk puudub, kui tegemist on ehitusteatisega)
o Arvelduskonto ja viitenumber
o Selgitus
o Riigilõivu summa
o Nupp „Maksed“ – avab pankade lingid
Makseinfo (plokk puudub, kui tegemist on ehitusteatisega)
Makse fail – väli faili valimiseks ja nupp „Lisa fail“, mis lisab valitud faili
NB! Kui kasutajal puudub kohustus riigilõivu maksta, siis võib ta lisada failina dokumendi, kus
on sellekohane põhjendus.
o
o

Nupp "Tagasi" – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele vormile.
Nupp „Kustuta“ – kuvatakse vaid juhul, kui dokumendi staatuseks on „Koostamisel“.
Vajutades nupule, kuvatakse vaheaken kogu dokumendi kustutamise kohta kinnituse
saamiseks. Kui kasutaja kinnitab oma soovi, siis dokument kustutatakse.

o

Nupp "Sisesta makse andmed " avatakse modaalaken makse andmete sisestamiseks:

Joonis 89 Riigilõivu maksmise andmed

Kuvatud on väljad:
o Maksekorralduse nr – võimalus sisestada maksekorralduse number
o Makstud kontole nr – kohustuslik väli
o Makse kuupäev – kuupäeva saab sisestada nii käsitsi kui kalendrist valides,
kohustuslik väli
o Maksja – kohustuslik väli
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Tasutud riigilõivu suurus – kohustuslik väli
Selgitus – kohustuslik väli
Nupud "Katkesta" ja "Salvesta"

Pärast salvestamist suletakse modaalaken ja lehele kuvatakse lisaks jaotus
Maksekorraldus väljadega:
o Maksekorralduse nr
o Makstud kontole
o Makse kuupäev
o Maksja
o Tasutud riigilõivu suurus
o Selgitus
o Nupp "Muuda" – avatakse modaalaknas redigeeritavad makse andmed
o Nupp „Kustuta“ – kustutab siestatud andmed, enne kustutamist küsitakse kinnitust
o

Nupp "Esita" – taotlus esitatakse menetlejale.
Enne esitamist tehakse süsteemi poolt järgmised kontrollid:
- kohustuslike andmete kontroll (nt kas lisatud on isik rollis taotleja)
- andmete loogilised kontrollid (nt kasutusotstarvete pindade ja ehitise osade pindade
sobivus)
- aadressi ja ruumikuju andmete kontrollid (nt kas ruumikujule on lisatud ADS-liik)
- taotlusele lisatud ehitiste liigi (teatis- või loakohustuslik) ja valitud dokumendi liigi vastavuse
kontroll (kas dokument on ehitusloa taotlus või ehitusteatis)
Kui süsteem leiab vigu, siis antakse kasutajale veateade koos vigade nimekirjaga. Enne
esitamist tuleb puudused kõrvaldada.
Kui viga esineb valitud dokumendi liigis, siis:
- dokumendiks on ehitusloa taotlus, aga sellele lisatud ehitised on kõik teatisekohustuslikud:
kasutajale antakse võimalus muuta dokument automaatselt ehitusteatiseks
- dokumendiks on ehitusteatis, aga sellele on lisatud vähemalt üks loakohustuslik ehitis:
kasutajale peab muutma dokumendi automaatselt ehitusloa taotluseks või ehitiste andmeid
parandama.
Kui esitajaks on avalik autenditud kasutaja või juriidilise isiku esindaja, siis peale kontrolle
kuvatakse kasutajale eraldi aknas digitaalse allkirjastamise vorm. Taotlus tuleb allkirjastada
kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID.
NB! ID-kaardiga saab allkirjastada veebilehtisejaga Internet Explorer või Mozilla
Firefox. Veebilehitsejas Chrome saab allkirjastada ainult Mobiil-IDga.
Peale allkirjastamist on taotlus esitatud menetlemiseks.
Menetlusse võtmiseks on taotlus leitav vormil Sissetulnud dokumendid, vt p 9.1.6

o

Nupp "Esita ja menetle" – kuvatud ainult menetleja rollis KOV või TJA tüüpi asutuse
kasutajale, kui menetlevaks asutuseks on sama asutus. Taotlus esitatakse ning võetakse
kohe menetlusse.
Enne esitamist tehakse süsteemi poolt järgmised kontrollid:
- kohustuslike andmete kontroll (nt kas lisatud on isik rollis taotleja)
- andmete loogilised kontrollid (nt kasutusotstarvete pindade ja ehitise osade pindade
sobivus)
- aadressi ja ruumikuju andmete kontrollid (nt kas ruumikujule on lisatud ADS-liik)
- taotlusele lisatud ehitiste liigi (teatis- või loakohustuslik) ja valitud dokumendi liigi vastavuse
kontroll (kas dokument on ehitusloa taotlus või ehitusteatis)
Kui süsteem leiab vigu, siis antakse kasutajale veateade koos vigade nimekirjaga. Enne
esitamist tuleb puudused kõrvaldada.
Kui viga esineb valitud dokumendi liigis, siis:
- dokumendiks on ehitusloa taotlus, aga sellele lisatud ehitised on kõik teatisekohustuslikud:
kasutajale antakse võimalus muuta dokument automaatselt ehitusteatiseks
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- dokumendiks on ehitusteatis, aga sellele on lisatud vähemalt üks loakohustuslik ehitis:
kasutajale peab muutma dokumendi automaatselt ehitusloa taotluseks või ehitiste andmeid
parandama.
kohustuslike andmete kontroll (nt kas lisatud on isik rollis taotleja), andmete loogilised
kontrollid (nt kasutusotstarvete pindade ja ehitise osade pindade sobivus), aadressi ja
ruumikuju andmete kontrollid (nt kas ruumikujule on lisatud ADS-liik). Kui süsteem leiab vigu,
siis antakse kasutajale veateade koos vigade nimekirjaga. Enne esitamist tuleb puudused
kõrvaldada.
Esitatud taotlus on leitav vormil Sissetulnud dokumendid. Esitatud taotlus on nähtav ka taotlusega
seotud isikutele ehk isikutele kes on taotlusele lisatud, nt taotlejale ja omanikule.

9.1.5 Erisused ehitise lisamisel ehitustegevuseks on ümberehitamine, laiendamine, osa
asendamiseks samaväärsega
Rollid: kasutajad.
Ehitise üldandmed, konstruktsioonid ja materjalid, tehnilised andmed
Nendel vormidel kuvatakse nii ehitise olemasolevad andmed kui ka esitatavad andmed, nii saab
sisestamisel esitada uusi andmeid kui ka täiendada olemasolevaid:

Joonis 90 Ehitise andmete kuvamine vormil Üldandmed

Vorm ehitise osad
Vormil on võimalik lisada ainult soovitud ehitise osad. Seda saab teha, märkides osad mida kas
soovitakse dokumendile jätta või mida soovitakse dokumendilt eemaldada ja seejärel vajutades
nuppu „Eemalda märgitud“ või „Eemalda märkimata“.
NB! Eemaldatud osad on eemaldatud ainult sellelt dokumendilt, ehitisele jäävad need osad
muutmata kujul alles. Ehitise osade lõplikuks kustutamiseks, nt ehitise osa lammutamise korral, tuleb
kasutada nuppu „Kustuta“.
Eemaldatud osad on võimalik dokumendile tagasi lisada vajutades nuppu „Lisa tagasi eemaldatud
osad“ (kustutatud osasid tagasi ei tooda, eksimise korral tuleb koostada uus dokument).
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Joonis 127 Ehitise osade valimine dokumendile

Vorm Esitamine
Vormil Esitamine kuvatakse lisaks dokumendi eelvaate lingile ka muudatuste vaate linki.
Muudatuste vaates on võimalik võrrelda ehitise olemasolevaid andmeid ja esitatavaid andmeid.
9.1.6 Taotluse menetlusse võtmine
Rollid: Menetleja.
Menetlemiseks esitatud ja kohe mitte menetlusse võetud dokumendid on algselt nähtaval vormil
„Sissetulnud dokumendid“. Menetleja saab dokumendi menetlusse võtta avades esmalt
dokumendi vaatamiseks, vajutades dokumendi numbrile (avaneb menetleja vaade) ja seejärel
vajutada alamvormil Esitamine - menetleja nuppu „Menetlusse“ (Sissetulnud dokumendid kohta
vt p 8.3).
Dokumendi (mis ei ole kompleksdokument) menetlusse võtmisel avatake kasutajale vorm uue
menetluse alustamiseks:

Joonis 128 Uue menetluse alustamine

Kuvatud on menetluse üldandmed:
 Menetluse liik – loend, eeltäidetud väli; kohustuslik
 Menetluse seisund – loend, eeltäidetud väli; kohustuslik
 Menetluse nimi – väli soovi korral menetlusele nime andmiseks
 Alates – dokumendi esitamise kuupäev
 Kuni – menetluse lõpu kuupäev
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Menetleja – menetlusele vastutava menetleja määramine; kohustuslik; juba vastutajaks
määratud isik hiljem enam seda ise muuta ei saa.

Ülejäänud vormil kuvatakse menetluse detailandmed jaotatuna osadeks (Dokumendid, Kehtivad
ehitised, Püstitamistaotluse ehitised, Projektid, Toimingud, Isikud). Need andmed enne salvestamist
ei ole muudetavad.
Vormi all on nupud:
 „Tagasi“ – vajutamisel suunatakse kasutaja tagasi eelmisele vormile
 „Salvesta“ – menetluse andmed salvestatakse ja menetlus jäetakse menetluse muutmise
režiimis vormil Menetluse andmete muutmine
 „Salvesta ja liigu menetluse kausta“ – menetluse andmed salvestatakse ja kasutajale
avatakse vorm Minu menetlused
Kompleksdokumentide menetlusse võtmisel avatake kasutajale menetluse detailvaatevorm (vt
p.8.4.2)

9.1.7 Toimingud
Toimingu lisamine:
 ADS - ehitise andmete edastamine ADS’i (vt p 9.1.7.1)
 Kui eelnõu on genereeritud, saab lisada kooskõlastuse toiminguid
Sisene kooskõlastamine – ehitiste edastamine kooskõlastamiseks asutuse siseselt
a) Tähtaeg – kooskõlastuse tähtaeg;
b)Täitjad – kuvatakse vastava asutuse kasutajaid, kes omavad kooskõlastamise
õigust;
c) Ehitis(ed) – kuvatakse kõiki aktiivsel eelnõul olevaid ehitisi, millele ei ole juba
väljastatud haldusakti, ka teatisekohustuslike ehitisi, kui eelnevalt on ehitise juures
määratud ehitise lisamine eelnõule. Vaikimisi on kõik ehitised märgistatud.
d) Iga ehitise juurde saab lisada toimingu kirjelduse. Kirjelduse saab sisestada
tekstilahtrisse või valida vaikimisi teksti. Vaikimisi tekste saab valida nupust “Vali”,
peale teksti valimist lisatakse tekst tekstilahtrisse. Teksti võib muuta ja see ei muuda
vaikimisi teksti väärtust.


Väline kooskõlastamine – sarnane sisese kooskõlastamisega, Täitjateks kuvatakse
omavalitsuse poolt määratud asutused, kellel on kooskõlastuse õigused
 Arvamuse avaldamine – sarnane välise kooskõlastamisega, Täitjad kuvatakse vastava
asutuse poolt määratud asutused/ettevõtted/isikud, kellel on arvamuse avaldamise õigused
 Kaasamine – kaasamisel saab lisada kaasatava nime, e-maili ja kommentaari. Info
saadetakse süsteemist lisatud e-maile.
 Tagasta taotlus läbivaatamata – taotluse tagastamisel Taotlejale saab määrata kuupäeva
puuduste lahendamiseks, lisada kommentaari ja valida ehitised, mille juures on vaja
parandusi teha.
a)Märgistades märkeruudu “Tagasta taoltus läbivaatamata” tagastatakse taotlus tagasi
Taotlejale koos vastava teavitusega ja taotluse staatus muutub “Taotlus tagastatud”;
 Muu – võimaldab lisada kommentaari, faili ehitise juurde
Nupp “Saada” saadab toimingud lahendamiseks lisatud kasutajatele.

ADS toiming
Rollid: Menetleja.
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Kui menetlemiseks on esitatud dokument ehitus- või kasutusloa saamiseks ja ehitise liigiks on
„Hoone“, siis peab tingimata esimese asjana lisama toimingu liigiga ADS, millega kontrollitakse
ehitise andmeid ADS-is ja / või esitatakse andmed ADS-i. Kohe menetluse alustamisel ja ADS
toimingu lisamisel tuleks teha andmete kontroll, mis kontrollib andmeid aga esita neid ADS-i. Peale
andmete ADS-i esitamist ja ADS menetluse jõustumist, ei ole võimalik seda tegevust käsitsi tagasi
keerata. Andmete kontrollimisel / esitamisel ADS-i võib selguda, et hoonel on probleeme
aadressandmete ja/või ruumikujudega. Probleemide võimalikult varasel ilmnemisel saab nendega
kohe tegelema hakata ja seetõttu vähendada riski, et loa väljaandmine viibib. Andmete esitamisel
kasutusloa taotluse korral võib ka selguda, et andmete esitamine ADS-i ei olegi vajalik, sellisel juhul
annab süsteem vastava teate. Andmete esitamine ADS-i ei ole vajalik juhul kui kasutusloa taotlusel
ei muudetud ehitise aadressi ja ruumikuju andmeid.
Menetlusele on võimalik lisada peale ADS toimingu veel erinevaid toiminguid nagu kooskõlastamine,
teade ja muud toimingud.
ADS toimingu tegemiseks tuleb vajutada vormil Menetluse andmete muutmine osas Toimingud
nuppu „Lisa“, avaneb toimingu lisamise vorm, kus tuleb toimingu liigiks valida ADS.

Joonis 91 Toimingu lisamine: toimingu liik ADS

Toimingu liigi ADS puhul kuvatakse nuppu „Loe andmed menetlusest“.
Nupule vajutades loetakse andmed või kui see ebaõnnestub, siis antakse vastav veateade. Veateate
saamisel saab menetleja otsustada, kas ta avab menetluses oleva dokumendi ja parandab ise
viidatud vead või saadab dokumendi tagasi taotlejale täpsustamisele. Sellisteks vigadeks võivad
näiteks olla: „Ehitisel puudub ruumikuju“, Ehitisel [EHR kood] puuduvad hoone nähtusega
ruumikujud jne.
Kui andmete lugemine õnnestub, siis kuvatakse ADS-i edastatavad andmed, kõige all on nupud:
 „Tagasi“ – liigub tagasi
 „Ainult kontrolli ADS-is“ – automaatne andmete kontroll. Vastuseks saab teate, kas andmete
esitamine õnnestuks. Kui automaatne kontroll annab tulemuse, et esitamine ei õnnestu, siis
on lisatud ka ADS menetluse jõustamist takistavate probleemide loetelu. Probleemide
lahendamiseks, mis nõuavad ADS-is menetlust on vaja andmed siiski ka ADS-i esitada.
 „Esita ADS-i“ – esitab andmed ADS-i ja alustab seal menetlust. Jõustamist takistavate vigade
olemasolust antakse kasutajale esitamisel teada. Takistavad vead võivad olla sellised, mille
esinemisel ADS-is menetlust ei alustatagi ning mis tuleb enne ADS-i esitamist kõrvaldada
või sellised mille puhul alustatakse küll menetlust, aga mis vajavad lahendamist kas EHR-is
või ADS-is. Kui andmed on ADS-i esitatud, on kuvatud nupp, mis kontrollib menetluse
seisundit.
Enne ADS-is jõustumist ei saa ehitusluba (ega ka teisi lubasid) väljastada.
Kui andmed on ADS-is jõustunud, siis seda toimingut tagasi keerata ei saa. Kui peale andmete
ADS-is jõustumist väljastatakse ehitisele loast keeldumise otsus, siis saadetakse automaatselt
sellekohane info ADS-i ja taastatakse enne ADS toimingut olnud andmete seis.
NB! Nagu juba öeldud, siis jagunevad vead, mida saadakse andmete ADS-i esitamisel, kaheks:
 Vead, mida saab kõrvaldada EHR-is – parandades objekti andmeid; objekti andmete
parandamiseks saab menetleja kas avada taotluse andmete muutmiseks või saata selle
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tagasi täpsustamisele. Viimasel juhul peab taotluse esitaja vm taotlusega seotud isik andmed
parandama ja siis taotluse uuesti esitama.
Vead, mille kõrvaldamiseks on vaja ADS-i menetlust – tuleb pöörduda ADS menetleja poole.
Andmete esitamisel ADS-i luuakse menetlus automaatselt ja selle menetluse numbrit
kuvatakse koos veateate ja muude ADS toimingu andmetega. ADS menetleja otsib
menetluse numbri järgi üles ja saab siis andmed korrastada ning menetluse jõustada.

Näiteid ADS-i esitamisel saadavate vigade kohta:
[ADS teade: menetlus ootab erimenetleja otsust jõustamist takistavate probleemide osas]
[ADS teade: leidub menetluse jõustamist takistavaid probleeme:]
 Aadress ei ole unikaalne, vaid esineb teistel samaliigilistel objektidel: [ADS-OID]
Vea saab kõrvaldada EHR-is andes objektile unikaalse aadressi.
 Objektil ei tohiks esineda liikluspinna aadress:
Vea saab kõrvaldada EHR-is andes objektile õigema aadressi
 Komponent ei tohi sisaldada suurtähti
Vea saab kõrvaldada EHR-is parandades objektile antavat aadressi
 Objekti kuju kattub samaliigilise objekti kujuga põhisüsteemis ADS-OID: [1]
Vea saab kõrvaldada ADS menetleja, vajadusel ühendades objektid
 Objekti kuju kattub samaliigilise objekti kujuga menetlussüsteemis versiooni ID: [1]
Vea saab kõrvaldada ADS menetleja, vajadusel ühendades objektid

Lisatud toimingud
Lisatud toimingud kuvatakse tabelina:

Joonis 92 Lisatud toimingud

Tabelis on kuvatud:
 Toimingu liik – lingina, vajutamisel avatakse modaalaknas vorm Toimingu täitmine
 Täitja asutus – kuvatud kui on määratud
 Täitja esindaja – kuvatud kui on määratud
 Seisund – toimingu seisund:
ADS esitamata – toiming on salvestatud aga ADS-i ei ole esitatud
ADSi kontrollis – toiming on esitatud ADS-i ootab sealpoolse menetleja sekkumist
ADSis jõustunud – toiming on ADS-i esitatud ja sealt on tulnud positiivne vastus, andmed on
ADS-is jõustatud
ADSis tühistatud – toiming on ADS-i esitatud ja sealt on tulnud negatiivne vastus, koos
veateate ja märkusega
 Tähtaeg – toimingu tähtaeg
 Teostuse aeg – toimingu teostuse aeg

9.1.8 Märkuste lahendamine
Kui menetleja on taotluse märkuste lahendamiseks taotlejale tagasi saatnud, siis taotleja saab
„Kooskõlastused ja märkused“ kuval sisestada märkuste lahendused.
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Nupp „Lahenda“ - Vajutades märkuse juures olevale nupule „Lahenda“, märgitakse märkus
lahendatuks. Taotlust ei saa uuesti esitada enne kui kõik tüübiga „Lahendamiseks“ märkused
on lahendatud.
Lisa fail –märkuse lahenduse võib lisada failina.
Asenda dokument – avaneb taotlusel „Esitatavad dokumendid“ vaade, kus on võimalik üles
laadida projekt.
Salvesta –salvestab lisatud märkuste lahendused.

Joonis 130 Märkuste lahendamine

9.1.9 Menetluse lõpetamine
Menetlust on võimalik lõpetada olenevalt dokumendi tüübist kas otsuse väljastamisega (luba või
keelduv otsus) ja/või dokumendi registrisse kandmisega ilma otsust väljastamata. Dokumendi
tüüpide loend ja võimalikud valikud on toodud tabelis Error! Reference source not found..

Loa koostamine
Rollid: Menetleja, loa allkirjastamisel KOV tüüpi asutuse kasutaja, kellel on õigus „Allkirjastaja“
Vormil „Menetluse detailvorm“ ja „Menetluse andmete muutmine“ osas Dokumendid on
võimalik luua jätkudokument olemasoleva dokumendi pealt.
NB! Enne jätkudokumendi loomist, antud juhul enne ehitusloa väljastamist, peab kontrollima, kas
andmed on ADS-i esitatud ja jõustunud (tehakse toimingu liigiga ADS vt p 9.1.7). Kui andmeid ADSi esitatud ei ole, siis kuvatakse kasutajale veateade: „Muudatused on ADSi esitamata“ ning
jätkudokumendi loomise alustamine ei õnnestu.
Loa loomiseks tuleb vajutada nupule „Koosta haldusakt“. Haldusakti koostamisel tuleb määrata
koostatava dokumendi andmed ja valida ehitised, mida soovitakse haldusaktile. Kui koostatakse
osaliselt ehitiste kohta haldusakt, jäävad teised ehitised eelnõusse ja nendega jätkatakse menetlust.
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Joonis 93 Jätkudokumendi alustamise vorm

Nupud: „Katkesta“ – modaalaken suletakse ja „Jätka“ – salvestatakse jätkudokumendi andmed
ja avatakse koostatava dokumendi järgmine vorm:
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Joonis 94 Loa koostamise vorm

Kuvatud on:
 Dokumendi registrikande andmed
 Seotud dokumendi andmed (nt loaga seotud taotlus)
 Ehitusloa
väljastaja
andmed
ja
lisatud
märkus
NB! Dokumendi allkirjastajaks tuleb valida isik, kellel on allkirjastamise õigus.
Allkirjastaja peab dokumendi allkirjastama kas digitaalselt registris, väljaspool registrit
või paberil. Viimasel kahel juhul on vastutava menetleja ülesandeks lisada väljaspool
registrit allkirjastatud dokumendi fail või paberil allkirjastatud dokumendi kuupäev ja viide
ning seejärel kinnitada dokument. Digitaalselt allkirjastada tohib dokumenti vaid
dokumendi väljastajaks märgitud ametiisik.
 Kuvatakse kooskõlastajate lisatud märkused ja failid, mis on tüübiga „haldusaktile“.
Lingiga „Lisa loale“ lisatakse kooskõlastaja märkused loa märkustesse.
 Ehitise andmed
 Ehitise asukoha andmed
 Dokumendi lisad, ka energiamärgis ja haldusakt kui see on lisatud
 Ruumikujud
 Ehitise tehnilised andmed
 Kasutamise otstarve ja pinnad
 Konstruktsioonid ja materjalid
 Tehnilised andmed
Kõige all on kuvatud
 link „Vaata registris genereeritud faili“ – luba / otsus avatakse pdf-formaadis andmete
vaatamiseks
 valik Otsuse kinnitamine:
o Otsuse originaalfailiks jääb registris genereeritud ja allkirjastatud fail – allkirjastaja
vajutab nupule „Jätka“ ja allkirjastab otsuse digitaalselt kasutades ID-kaarti või MobiilID’d:

Lk. | 126

Ehitisregistri kasutajajuhend

Ver 11
20.10.2017

Enne allkirjastamist on võimalik luba / otsus üle vaadata vajutades linki „Vaata
allkirjastatavat faili“






o

Otsuse originaalfailiks jääb väljaspool registrit allkirjastatud fail – otsus allkirjastatakse
digitaalselt väljaspool registrit. Selleks vajutatakse linki „Laadi alla allkirjastatav fail“ ja
edastatakse fail allkirjastajale. Peale allkirjastamist tagastatakse fail vastutavale
menetlejale, kes vajutab nupule „Jätka“ ja lisab digitaalselt allkirjastatud faili ning
kinnitab loa / otsuse:

o

Otsus on allkirjastatud paberkandjal – vastutav menetleja vajutab linki „Laadi alla
allkirjastatav fail“, prindib faili ja edastab selle allkirjastamiseks. Peale allkirjastamist
vajutab vastutav menetleja nupule „Jätka“ ja lisab otsuse viite ning kuupäeva, seejärel
kinnitab otsuse. Enne otsuse lõpliku kinnitamist teavitatakse kasutajat sellest, et peale
kinnitamist otsusele digitaalset originaaldokumenti ei looda ja originaaldokumendiks
jääb otsus paberkandjal.

Nupp „Tagasi“ – kuvatakse menetluse andmete leht, andmeid ei salvestata
Nupp „Kustuta“ – koostatav luba kustutatakse
Nupp „Salvesta“ – koostatava loa andmed salvestatakse ja kuvatakse eelmine vorm
Nupp „Jätka“ – kuvatakse vorm otsuse digiallkirjastamiseks või kinnitamiseks olenevalt
otsuse kinnitamise valikust

Loa allkirjastamisel saadetakse taotlejale ja omanikule sellekohane teavitus e-post aadressile ja
lisatakse kirje Minu teavitused vormile. Samuti saadetakse loa väljastamise kohta asukohapõhised
teavitused kasutajatele, kes on sellise teavituse tellimisel märkinud teavituse saamise piirkonnaks
antud ehitise asukoha.
Peale loa väljastamist on see leitav vormil Minu dokumendid ja samuti ehitise kehtivate andmete
vaates vormil Dokumendid:
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Joonis 95 Minu dokumendid – ehitusluba on registrisse kantud

Registrisse kandmine
Rollid: Menetleja
Menetluses on teatisekohustuslik ehitis.
Vormil „Menetluse andmete muutmine“ osas Ehitised on nupp „Vali“, millest avaneb valik:
o Loe teavitatuks – ehitise staatus muutub Teavitatud
o Esita täiendavaid tingimusi – järgneb valik
a.
Koosta haldusakt
b.

Keelusta ehitamine

NB! Enne registrisse kandmist, peab kontrollima, kas andmed on ADS-i esitatud ja jõustunud
(tehakse toimingu liigiga ADS vt p 9.1.7). Kui andmeid ADS-i esitatud ei ole, siis kuvatakse kasutajale
veateade: „Muudatused on ADSi esitamata“ ning registrisse kandmine ei õnnestu.
Vajutades nuppu „Koosta haldusakt“ avatakse vorm

Joonis 96 Vorm Haldusakt (kontrolli tulemusel esitatud nõuded) (Lubatud)

Kuvatud on:
 Nimetus
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Number
Väljaandja
Kuupäev – haldusakti lisamisel kohustuslik
Fail
Viide
Märkus
Nupp „Katkesta“ – registrisse kandmine katkestatakse
Nupp „Kanna registrisse“ – dokument kantakse registrisse

Keelusta ehitiamise puhul avaneb analoogne vorm pealkirjaga „Haldusakt (kontrolli tulemusel
esitatud nõuded) (Keeldutud)“. Kui kasutaja jätab haldusakti kõik näitajad täitmata, siis kantakse
dokument registrisse ilma Haldusakti lisamata.
Kui kasutaja täidab haldusaktil mõne näitaja, siis registrisse kandmisel lisatakse dokumendile
Haldusakt (Kontrolli tulemusel esitatud nõuded).
Keelduva haldusakti lisamisel on kohustuslik täita kas viide või märkus või lisada fail.
Peale registrisse kandmist on dokumendi seisund „registrisse kantud“, kuvatud vormil Minu
dokumendid ja samuti ehitise kehtivate andmete vaates vormil Dokumendid:

Joonis 135 Ehitise kehtivad andmed vorm Dokumendid – ehitusloa taotlus on registrisse kantud

Vormil dokumendid kuvatakse dokumendi nimetuse taga teksti:
 Loetud teavitatuks – kuvatakse kui registrisse on kantud taotlus, ilma luba/keelduvat otsust
väljastamata
 Keeldutud – kuvatakse keelduva haldusakti korral
Dokumendi real nupp „Haldusakt“ avab dokumendi Haldusakt (Kontrolli tulemusel esitatud nõuded)
andmed:

Joonis 97 Haldusakt (Kontrolli tulemusel esitatud nõuded)
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Ehitamise alustamise teatis

Rollid: kasutajad.
Teatise koostamist alustatakse vormilt „Esita taotlus või teatis“ valik „Ehitamise alustamise
teatis“ või sarnaselt teistele dokumentidele ehitise kehtivatest andmetest. Teatise koostamisel
ehtiusloa jätkudokumendina võetakse ehitise andmed ehitusloalt, va asukoha andmed.
Ehitamise alustamise teatisele saab lisada kõik ühel ehitusloal olevad ehitised.
Teatis koosneb järgmistest vormidest:
 Seotud isikud – isikute lisamine, kohustuslik on lisada isik rolliga Teataja, Omanikujärelevalve
tegija ja Ehitamist teostav isik
 Ehitised – lisada saab ehitise ja seejärel seotud ehitised (samal ehitusloal olevad teised
ehitised)
o Üldandmed – kohustuslik on lisada väärtus Ehitamise alustamise aeg
o Kasutamise otstarve ja pinnad – andmed on mitteredigeeritavad
o Asukoht – andmed on mitteredigeeritavad
o Ruumikuju andmed – andmed on mitteredigeeritavad
 Esitatavad dokumendid – dokumentide lisamine
 Esitamine – vormil on link teatise eelvaate vaatamiseks, menetleja andmed või loend
menetleja valimiseks, nupp Tehnilise Järelevalve Ameti menetlejaks valimiseks, väli märkuse
sisestamiseks ja nupud:
o „Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele vormile
o „Kustuta“ – kasutajale kuvatakse vahevorm küsimusega, kas kasutaja soovib teatise
kustutada, seejärel teatis kustutatakse.
o „Salvesta“ – vormile sisestatud märkus salvestatakse
o „Esita“ – kui kõik on korras, siis teatis esitatakse; teatis on leitav menetleja Sissetulnud
dokumendid vormilt.
o „Kanna registrisse“ – kuvatud ainult KOV ja TJA tüüpi asutuse kasutajale, kui ehitised
asuvad asutuse haldusalas; nupule vajutusel kantakse teatis registrisse.

9.3

Ehitise aresti/keelu teatis

Rollid: MKM ja Kohtutäitur tüüpi asutuste kasutajad.
Teatise koostamist alustatakse ehitise kehtivatest andmetest kas alamlehelt Ehitis vajutades nuppu
„Esita uus taotlus või teatis“ ja valides avanenud loendist dokumendi nimega Ehitise aresti / keelu
teatis või alamlehelt Vallasomandi piirangud vajutades nuppu „Lisa võõrandamispiirangu teatis“.
Nupule vajutades avatakse eraldi aknas võõrandamispiirangu teatise avavorm:

Joonis 98 Võõrandamispiirangu teatise avavorm

Vormil on kuvatud:
 Dokumendi liik – dokumendi liikide valik
 Reaalosa valik – reaalosa valik, kuvatud siis, kui tegemist on reaalosa kui vallasasjaga
 Nupp „Katkesta“ – võõrandamispiirangu teatise tegemine katkestatakse ja aken suletakse
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Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse Ehitise aresti / keelu teatise alamvorm
Seotud isikud

Teatis koosneb neljast alamvormist:
 Seotud isikud – isikute lisamine rollis Omanik
 Esitatavad dokumendid – seotud dokumentide ja märkuse lisamine
 Piirangu andmed – piirangu andmete lisamine
 Esitamine – vormil on nupp teatise eelvaate avamiseks, tekstiväli märkuste sisestamiseks ja
nupud:
o „Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele alamvormile
o „Kustuta“ – kasutajale kuvatakse vahevorm küsimusega, kas kasutaja soovib teatise
kustutada, seejärel teatis kustutatakse
o “Kanna registrisse” – teatise esitamiseks küsitakse kinnitust, seejärel teatis esitatakse
Teatise alamvormid on sarnased taotluse Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks (vt pt 9.1)
vormidele. Erisuseks on alamvorm Piirangu andmed:

Joonis 99 Ehitise aresti/keelu teatis – alamvorm Piirangu andmed

Vormil kuvatakse:
 Nupp „Lisa piirang“ – avatakse vorm Piiranguga seotud isikud
 Tabel lisatud piirangutest
 Nupp „Tagasi“ – avatakse eelmine alamvorm
 Nupp „Jätka“ – avatakse järgmine alamvorm
Vajutades nuppu „Lisa piirang“ avatakse eraldi aknas vorm Piiranguga seotud isikud:

Joonis 100 Ehitise aresti/keelu teatis – vorm Piiranguga seotud isikud

Kuvatud on:
 Piirangu liik – loend liigi valikuks
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Seotud omanikud – omanikud kuvatud tabelvormis, isikute ees on märkeruut isiku valimiseks
Nupp „Lisa isik, kes ei ole hetkel omanik“ – avatakse isiku otsimiseks ja lisamiseks vorm
Nupp „Katkesta“ – piirangu lisamine katkestatakse ja aken suletakse
Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse vorm Piirangu andmed

Kohustuslik on valida piirangu liik ja piiranguga seotud isik(ud). Salvestamisel avatakse vorm
Piirangu andmed:

Joonis 101 Ehitise aresti/keelu teatis – vorm Piirangu andmed

Kuvatud on:
 Piirangu liik – mitteredigeeritav
 Piirangu seadnud institutsioon – nimi (kui seadja on lisatud) ja nupp „Lisa seadja“; kohustuslik
 Algus – kuupäevaväli piirangu algusaja sisestamiseks; kohustuslik
 Alus – tekstiväli piirangu aluse sisestamiseks
 Piirangu lõpetanud institutsioon – nimi (kui lõpetaja on lisatud) ja nupp „Lisa lõpetaja“
 Lõpp – kuupäevaväli piirangu lõpuaja sisestamiseks
 Selgitus – tekstiväli selgituse lisamiseks
 Omanik – mitteredigeeritav
 Nupp „Muuda“ – piiranguga seotud isikute muutmiseks
 Nupp „Katkesta“ – piirangu lisamine katkestatakse ja aken suletakse
 Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse vorm Piirangu andmed
Peale andmete salvestamist on piirangu andmed lisatud tabelisse Piirangud, tabelis kuvatakse:
 Liik
 Alus
 Aresti / keelu seadja
 Algus
 Aresti / keelu lõpetaja
 Lõpp
 Seotud osa
 Selgitus
 Omanik
 Nupp „Muuda“ – avatakse piirangu andmed piirangu muutmiseks, ka lõpetamiseks
Peale andmete sisestamist saab teatise esitada vajutades alamvormil Esitamine nuppu „Esita“.
Nupule vajutamisel küsitakse esitamiseks kinnitust, kinnituse saamisel teatis esitatakse ja avatakse
vorm Minu dokumendid, kus kuvatakse ka esitatud teatist.
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Lisatud piirangud kuvatakse tabelvormis ehitise kehtivate andmete alamvormil Vallasomandi
piirangud. Piirangu muutmiseks või kustutamiseks tuleb teha uus teatis vajutades tabelis Arestid /
keelud vastava piirangu rea lõpus nuppu „Muuda“. Piirangu lõpetamiseks tuleb lisada lõpukuupäev
ja piirangu lõpetanud institutsioon.

9.4

Ehitise pandi teatis

Rollid: MKM ja Notar tüüpi asutuste kasutajad.
Teatise koostamist alustatakse ehitise kehtivatest andmetest kas alamlehelt Ehitis vajutades nuppu
„Esita uus taotlus või teatis“ ja valides avanenud loendist dokumendi nimega Ehitise pandi teatis või
alamlehelt Vallasomandi piirangud vajutades nuppu „Lisa võõrandamispiirangu teatis“.
Nupule vajutades avatakse eraldi aknas võõrandamispiirangu teatise avavorm:

Joonis 102 Võõrandamispiirangu teatise avavorm

Vormil on kuvatud:
 Dokumendi liik – dokumendi liikide valik
 Reaalosa valik – reaalosa valik, kuvatud siis, kui tegemist on reaalosa kui vallasasjaga
 Nupp „Katkesta“ – võõrandamispiirangu teatise tegemine katkestatakse ja aken suletakse
 Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse Ehitise pandi teatise alamvorm Seotud
isikud
Teatis koosneb neljast alamvormist:
 Seotud isikud – isikute lisamine rollis Omanik
 Esitatavad dokumendid – seotud dokumentide ja märkuse lisamine
 Pandi andmed – pandi andmete lisamine
 Esitamine – vormil on nupp teatise eelvaate avamiseks, andmed riigilõivu määramise kohta
(kui on lisatud), tekstiväli märkuste sisestamiseks ja nupud:
o „Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele alamvormile
o „Kustuta“ – kasutajale kuvatakse vahevorm küsimusega kas kasutaja soovib teatise
kustutada, seejärel teatis kustutatakse
o “Kanna registrisse” – teatise esitamiseks küsitakse kinnitust, seejärel teatis esitatakse
o „Sisesta riigilõivu andmed“ – avatakse eraldi aknas vorm Andmed riigilõivu määramise
kohta
Teatise alamvormid on sarnased taotluse Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks (vt pt 9.1)
vormidele. Erisuseks on alamvorm Pandi andmed:
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Joonis 103 Ehitise pandi teatis – alamvorm Pandi andmed

Vormil kuvatakse:
 Nupp „Lisa pant“ – avatakse vorm Piiranguga seotud isikud
 Tabel lisatud pantidest
 Nupp „Tagasi“ – avatakse eelmine alamvorm
 Nupp „Salvesta ja jätka“ – avatakse järgmine alamvorm
Vajutades nuppu „Lisa pant“ avatakse eraldi aknas vorm Piiranguga seotud isikud:

Joonis 104 Ehitise pandi teatis – vorm Piiranguga seotud isikud

Kuvatud on:
 Piirangu liik – vallaspant
 Seotud omanikud / pantijad – kuvatud tabelvormis, isikute ees on märkeruut isiku valimiseks
 Nupp „Lisa isik, kes ei ole hetkel omanik“ – avatakse isiku otsimiseks ja lisamiseks vorm
 Nupp „Katkesta“ – piirangu lisamine katkestatakse ja aken suletakse
 Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse vorm Pandi andmed
Kohustuslik on valida isik(ud). Salvestamisel avatakse vorm Pandi andmed:
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Joonis 105 Ehitise pandi teatis – vorm Pandi andmed

Kuvatud on:
 Piirangu liik – mitteredigeeritav
 Pandipidaja – nimi (kui pandipidaja on lisatud) ja nupp „Lisa pandipidaja“; kohustuslik
 Algus – kuupäevaväli algusaja sisestamiseks; kohustuslik
 Lõpp – kuupäevaväli lõpuaja sisestamiseks
 Selgitus – tekstiväli selgituse lisamiseks
 Omanik – mitteredigeeritav
 Nupp „Muuda“ – pandiga seotud isikute muutmiseks
 Nupp „Katkesta“ – pandi lisamine katkestatakse ja aken suletakse
 Nupp “Salvesta” – andmed salvestatakse ja avatakse vorm Pandi andmed
Peale andmete salvestamist on pandi andmed lisatud tabelisse Pandid, tabelis kuvatakse:
 Liik
 Pandipidaja
 Algus
 Lõpp
 Seotud osa
 Selgitus
 Pantija
 Nupp „Muuda“ – avatakse pandi andmed muutmiseks, ka lõpetamiseks
Peale andmete sisestamist saab teatise esitada vajutades alamvormil Esitamine nuppu „Esita“.
Nupule vajutamisel küsitakse esitamiseks kinnitust, kinnituse saamisel teatis esitatakse ja avatakse
vorm Minu dokumendid, kus kuvatakse ka esitatud teatist.
Enne esitamist on võimalik lisada andmed riigilõivu määramise kohta, vajutades selleks alamvormil
Esitamine nuppu „Sisesta riigilõivu andmed“, avatakse vorm Andmed riigilõivu määramise kohta:
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Joonis 106 Ehitise pandi teatis – vorm Andmed riigilõivu määramise kohta

Vormil saab sisestada riigilõivu määramise alussumma, määratud summa ja selgituse. Peale
salvestamist kuvatakse need andmed alavormil Esitamine.
Lisatud pandid kuvatakse tabelvormis ehitise kehtivate andmete alamvormil Vallasomandi
piirangud. Pandi muutmiseks või kustutamiseks tuleb teha uus teatis vajutades tabelis Pandid
vastava rea lõpus nuppu „Muuda“. Pandi lõpetamiseks tuleb lisada lõpukuupäev.

9.5

Ehitise omaniku teatis

Rollid: KOV, MKM ja Notar tüüpi asutuste kasutajad.
Teatise koostamist alustatakse ehitise kehtivatest andmetest alamlehelt Ehitis vajutades nuppu
„Esita uus taotlus või teatis“ ja valides avanenud loendist dokumendi nimega Ehitise omaniku teatis
või alamlehelt Vallasomandi andmed vajutades nuppu „Lisa vallasomandi teatis“.
Nupule vajutades avatakse teatise alamvorm Seotud isikud.
Teatis koosneb neljast alamvormist:
 Seotud isikud – isikud kuvatakse tabelvormis
 Esitatavad dokumendid – seotud dokumentide ja märkuse lisamine
 Vallasomandi andmed – vallasomandi andmete muutmine
o Reaalosa omanike andmed – kui tegemist on reaalosa kui vallasasjaga
 Esitamine – vormil on nupp teatise eelvaate avamiseks, andmed riigilõivu määramise kohta
(kui on lisatud), tekstiväli märkuste sisestamiseks ja nupud:
o „Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele alamvormile
o „Kustuta“ – kasutajale kuvatakse vahevorm küsimusega, kas kasutaja soovib teatise
kustutada, seejärel teatis kustutatakse
o “Kanna registrisse” – teatise esitamiseks küsitakse kinnitust, seejärel teatis esitatakse
o „Sisesta riigilõivu andmed“ – avatakse eraldi aknas vorm Andmed riigilõivu määramise
kohta
Teatise alamvormid on sarnased taotluse Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks (vt pt 9.1)
vormidele. Erisuseks on alamvorm Vallasomandi andmed, mida kuvatakse erinevalt sõltuvalt, kas
tegemist on vallasasja või reaalosa kui vallasasjaga:

Joonis 107 Ehitise omaniku teatis – alamvorm Vallasomandi andmed
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Vormil kuvatakse:
 Omandiliik
o Omandiliik ja nupp „Muuda omandiliiki“
o Maaomandist sõltumata vallasasi – jah / ei
 Reaalosade omanikud – kui tegemist on reaalosa kui vallasasjaga
o Eluruumid – kuvatud tabelkujul
o Mitteeluruumid – kuvatud tabelkujul
 Vallasasja omanikud – kui tegemist on vallasasjaga
o Kaasomand – jah / ei ja nupp „Muuda“
o Lisa omanik“ – omaniku lisamiseks
o Tabel omanikest
o Nupp „Pane märgitud ühisomandisse“ – märgitud omanikud lisatakse ühisomandisse
o Nupp „Eemalda märgitud ühisomandist“ – märgitud omanikud eemaldatakse
ühisomandist
 Nupp „Tagasi“ – avatakse eelmine alamvorm
 Nupp „Salvesta ja jätka“ – avatakse järgmine alamvorm
Reaalosade omanike tabelis on reaalosade numbrid kuvatud lingina, mis avab alamvormi Reaalosa
omanike andmed:

Joonis 108 Ehitise omaniku teatis – alamvorm Reaalosa omanike andmed

Vormil saab muuta olemasolevate omanike andmeid, lisada uusi omanike, muuta reaalosa suurust
ja määrata kas tegemist on kaasomandiga või ei.
Peale andmete sisestamist saab teatise esitada vajutades alamvormil Esitamine nuppu „Esita“.
Nupule vajutamisel küsitakse esitamiseks kinnitust, kinnituse saamisel teatis esitatakse ja avatakse
vorm Minu dokumendid, kus kuvatakse ka esitatud teatis.
Enne esitamist on võimalik lisada andmed riigilõivu määramise kohta, vajutades selleks alamvormil
Esitamine nuppu „Sisesta riigilõivu andmed“, avatakse vorm Andmed riigilõivu määramise kohta:
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Joonis 109 Ehitise omaniku teatis – vorm Andmed riigilõivu määramise kohta

Vormil saab sisestada riigilõivu määramise alussumma, määratud summa ja selgituse. Peale
salvestamist kuvatakse need andmed alavormil Esitamine.

9.6

Ehitise aadressi korrastuse teatis

Rollid: KOV ja MKM tüüpi asutuse kasutajad.
Aadressi korrastuse teatise koostamiseks saab avada Minu töölaud vasakmenüüst Esita
registriparandus või otsida ehitis, avada selle kehtivad andmed, vajutada nuppu „Esita uus taotlus
või teatis“ ja valida avanenud loendist dokument nimega Ehitise aadressi korrastuse teatis (nii
alustatakse dokumendi koostamist otse ehitise kehtivatest andmetest).
Kui teatist ei alustata konkreetse ehitise kehtivatest andmetest tuleb kõigepealt otsida ja lisada
seotud ehitis:

Joonis 110 Ehitise aadressi korrastuse teatis – ehitist ei ole lisatud

Joonis 111 Ehitise aadressi korrastuse teatis – ehitis on lisatud

Kui seotud ehitis on lisatud, siis tuleb täita märkeruut “Aadressi korrastus” ja vajutada nuppu
„Salvesta ja jätka“.
Teatis koosneb viiest alamvormist:
 Seotud isikud – isikute lisamine
 Esitatavad dokumendid – dokumentide lisamine
 Asukoht – ehitise koha-aadressi korrastamine
 Ehitise osad – ehitise osade andmete vaatamine / muutmine
 Esitamine – vormil on link teatise eelvaate vaatamiseks, samuti menetleja andmed või loend
menetleja valimiseks, väli märkuse sisestamiseks ja nupud:
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„Tagasi“ – kasutaja suunatakse tagasi eelmisele alamvormile
„Kustuta“ – kasutajale kuvatakse vahevorm küsimusega, kas kasutaja soovib teatis
kustutada, seejärel teatis kustutatakse
“Salvesta” – vormile sisestatud andmed salvestatakse
“Kanna registrisse” – kui kõik on korras, siis andmed esitatakse ADS-i ja jõustatakse
„Menetlusse“ – alustatakse menetlust, vajalik kui korraga soovitakse esitada aadressi
korrastuse teatis mitmele ehitisele.

Vajutades nuppu “Kanna registrisse” esitatakse andmed ADS-i, eelnevalt küsitakse selleks kinnitust.
ADS saadab vastuse, kas andmete esitamine õnnestus või esines vigu. Vigade esinemise korral
tuleb alustada menetlust (selleks on ADS-ist tulnud vastuse all nupp), muul juhul teatis jõustatakse
ja ehitise andmed aktualiseeritakse.
Aadressi korrastuse teatise tegemiseks mitmele ehitisele, tuleb vajutada vormil Esitamine nuppu
“Menetlusse”.
Avatakse eeltäidetud vorm Uue menetluse alustamine. Vormil saab lisada menetluse
põhiandmeid, kohustuslik on lisada menetluse vastutaja ning seejärel menetlus salvestada,
vajutades nuppu “Salvesta”.
Osas “Kehtivad ehitised” on kuvatud teatisele lisatud ehitise andmed. Ehitise andmete rea lõpus
kuvatakse nuppu “Seotud ehitised”, millele vajutades tehakse otsing seotud ehitiste leidmiseks ja
menetlusse lisamiseks:

Joonis 112 Aadressi korrastuse teatis mitmele ehitisele – nupp Seotud ehitised

Seotud ehitiste valimiseks, mille aadressi soovitakse teatisega muuta, tuleb ehitise rea ees täita
märkeruut ja seejärel vajutada nuppu “Salvesta”. Valitud ehitised lisatakse menetlusse.
Seejärel tuleb avada teatis muutmiseks, vajutades osas “Dokumendid” teatise numbrile ja seejärel
avanenud teatise vormil Esitamine nuppu „Muuda“. Kui aadress on korrastatud ja vajalikud muud
andmed lisatud, siis tuleb teatise vormil Esitamine vajutada nuppu “Salvesta ja jõusta”. Nupule
vajutus käivitab andmete esitamise ADS-i. Kui vigu ei leidu, siis teatis jõustatakse. Kui aga andmete
esitamine ei õnnestu, siis kuvatakse leitud vead, valiknupp olemasoleva menetluse valimiseks ja
nupp “Vaata menetlust” menetlusse liikumiseks.
Vigade kõrvaldamiseks teha menetluses osas “Toimingud” ADS toiming ja esitada andmed ADS-i.
Olenevalt vigadest tuleb need lahendada kas teatisel aadressi korrastades või pöördudes ADSmenetleja poole vigade lahendamiseks ADS-i poolel. Kui vead on kõrvaldatud, siis tuleb andmed
uuesti ADS-i esitada ja jõustada.
Peale andmete korda saamist tuleb avada uuesti teatis ja see jõustada vajutades vormil Esitamine
nuppu “Salvesta ja jõusta”.
Kui teatis on jõustatud, siis saab menetluses osas “Dokumendid” teatise real vajutada nuppu
“Paljunda”.
Teatise andmed paljundatakse, lisades ehitise andmete osasse seotud ehitiste andmed. Seejärel
tuleb paljundamisega tekkinud teatised avada ja jõustada, nii nagu eelnevalt kirjeldatud.

9.7

Kinnistamisavalduse esitamise teatis

Rollid: MKM, Notar tüüpi asutuste kasutajad.
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Teatise koostamiseks tuleb avada ehitise kehtivad andmed, vajutada nuppu „Esita uus taotlus või
teatis“ ja valida avanenud loendist dokument nimega Kinnistamisavalduse esitamise teatis.
Avatakse vorm Kinnistamisavalduse esitamise teatis:

Joonis 113 Kinnistamisavalduse esitamise teatis

Kuvatud on:
 Registrikande tegija asutus / ettevõte – mitteredigeeritav
 Registrikande tegija – mitteredigeeritav
Ametiisik
 Asutus/ettevõte – mitteredigeeritav
 Ametiisik – loend isiku valimiseks (oma asutuse piires)
 Märkus – tekstiväli
Ehitise andmed
 Ehitisregistri kood – mitteredigeeritav
 Ehitise nimetus – mitteredigeeritav
 Ehitise liik – mitteredigeeritav
 Omandiliik – mitteredigeeritav
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Kinnistamisavalduse kuupäev – kuupäevaväli kinnistamisavalduse kuupäeva sisestamiseks

Ehitise asukoht
 Ehitise koha-aadress – mitteredigeeritav
 Nupp „Lisa“ – katastriüksuse lisamiseks; vajutamisel avatakse katastriüksuse otsing, otsida
saab katastritunnuse või aadressi järgi, tulemused valiku tegemiseks kuvatakse tabelkujul
 Tabel lisatud katastriüksus(t)e katastritunnuse ja koha-aadressi kuvamiseks; lisatud
katastriüksus saab dokumendilt kustutada
Dokumendi lisad
 Kuvatakse failipuuna: dokumente saab lisada, kustutada ja alla laadida





Nupp „Tagasi“ – kasutajale kuvatakse eelmine vorm
Nupp „Kustuta“ – dokument kustutatakse, eelnevalt küsitakse kasutajalt kinnitust
Nupp „Salvesta“ – dokumendis tehtud muudatused salvestatakse
Nupp „Kanna registrisse“ – dokument kantakse registrisse

Peale esitamist avatakse kasutajale ehitise andmed.
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10. LISA 1 Ehitise seisundid
Ehitise seisundid:


Ehitusluba antud – ehitisele on väljastatud ehitusluba püstitamiseks



Ehitamisel – ehitisele on väljastatud ehitusluba püstitamiseks ja on esitatud ehitamise
alustamise teatis või on väljastatud kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks või on loetud
teavitauks ehitusteatis ehitise püstitamiseks



Ehitusluba kehtetu – ehitise ehitusluba või kirjalik nõusolek on tunnistatud kehtetuks



Kasutusel osaliselt – ehitisele on väljastatud kasutusluba ehitise osaliseks kasutamiseks



Kasutusel – ehitisele on väljastatud kasutusluba



Kasutusluba kehtetu – ehitise kasutusluba on tunnistatud kehtetuks



Lammutamise luba antud – ehitisele on väljastatud ehitusluba ehitise lammutamiseks



Lammutamisel - ehitisele on väljastatud ehitusluba ehitise lammutamiseks ja on esitatud
ehitamise alustamise teatis



Lammutatud – on esitatud ehitise täieliku lammutamise teatis



Kasutusest maas – ehitis on registri paranduskandega määratud seisundisse „Kasutusest
maas“



Kustutatud – ehitis on registri paranduskandega määratud seisundisse „Kustutatud“



Määramata – ehitised, mille seisund on määramata
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11. LISA 2 Dokumentide seisundid
Dokumentide seisundid (ainult kehtivad seisundid):


Dokumendi aegunud versioon – menetluses muudetud taotluse või teatise aegunud
versioon, dokumendist on olemas uuem versioon. Kuvatud Minu menetlused, vastava
menetluse vormil



Energiamärgis aktualiseeritud – energiamärgis on kinnitatud ja aktualiseeritud, kuvatud
ehitise kehtivates andmetes vormil Energiamärgised ja vormil Dokumendid



Energiamärgis kehtetu – energiamärgis on kehtetu, kuvatud ehitise kehtivates andmetes
vormil Dokumendid



Energiamärgis koostamisel – energiamärgis on koostamisel, kuvatud energiamärgise
koostajale vormil Minu dokumendid



Energiamärgis tühistatud – energiamärgis on tühistatud, kuvatud ehitise kehtivates
andmetes vormil Dokumendid



Koostamisel – koostamisel dokument, kuvatud koostajale vormil Minu taotlused/Minu
dokumendid.



Luba koostamisel – luba on koostamisel, kuvatud koostajale vormil Minu dokumendid ja Minu
menetlused, vastava menetluse vormil



Luba tühistatud – luba on tühistatud, kuvatud ehitise kehtivate andmete vormil Dokumendid



Registrisse kantud – dokument on registrisse kantud, kuvatud vormil Minu dokumendid/Minu
taotlused, Minu menetlused, vastava menetluse vormil ja ehitise kehtivate andmete vormil
Dokumendid



Otsus tühistatud – otsus on tühistatud, kuvatud ehitise kehtivate andmete vormil
Dokumendid



Registriparanduskanne on aktualiseerimise ootel. Koostamine on lõppenud. Teatis on
kuvatud vormil Minu dokumendid ja Minu menetlused vastava menetluse vormil



Registri paranduskanne vigane – registri paranduskande jõustamine ei ole ADS vigade tõttu
õnnestunud. Dokumenti tuleb muuta. Kuvatud vormil Minu dokumendid, menetlusse võtmise
korral ka Minu menetlused vastava menetluse vormil.



Taotlus esitatud menetlemiseks – kuvatud menetleva asutuse vormil Sissetulnud
dokumendid, KOV saab võtta taotluse menetlusse.



Taotlus koostamisel – taotlus koostamisel, kuvatud vormil Minu dokumendid/Minu taotlused.
KOV-ile veel esitamata. Kasutaja saab seda muuta oma soovi järgi.



Taotlus menetluses – taotlus on menetluses, kuvatud Minu menetlused, vastava menetluse
vormil.



Muutmisel – taotlus on avatud menetluses muutmiseks, Minu dokumendid ja Minu
menetlused, vastava menetluse vormil.



Teatis esitatud – teatis on esitatud, kuvatud menetleva asutuse vormil Sissetulnud
dokumendid

Kõik isiku või asutuse koostatud dokumendid on kuvatud olenemata seisundist vormil Minu
dokumendid/Minu taotlused.
Kõik dokumendid on leitavad dokumentide otsinguga, va dokumendid, mis on koostamisel.
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12. LISA 3 Menetluse seisundid
Menetluse seisundid:


Käimasolev – menetlust on alustatud ja ootel toiminguid ei ole;



Ootel – menetlusega on seotud pooleli olevad Kooskõlastused ja/või Arvamuse avaldused;



Peatatud – menetleja on menetluse peatanud;



Kooskõlastused lõppenud – kui ei ole enam pooleli olevaid kooskõlastusi ja/või arvamuse
avaldusi;



Edastatud märkuste lahendamiseks – taotlus on tagasi saadetud Taotlejale märkuste
lahendamiseks;



Märkused lahendatud – taotlus on tagasi tulnud Taotlejalt peale märkuste lahendamist;



Allkirjastatud – menetluse juures koostatud haldusaktid on allkirjastatud ja pooleli olevaid
dokumente ei ole;



Teavitatud – teatised on loetud teavitatuks;



Arhiveeritud – dokumendid on arhiveeritud;
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13. LISA 4 Kooskõlastuse seisundid
Kooskõlastuse seisundid:
 Ootel – kasutaja ei ole kooskõlastuste lehel tegevusi teinud;


Pooleli – kooskõlastuse lehel on pooleli tegevused;



Kooskõlastuse ootel (korduv) – kasutaja ei ole kooskõlastuste lehel tegevusi teinud ja
tegemist on korduva kooskõlastusega;



Lõpetatud – kooskõlastuste lehel on kõik tegevused lõpetatud.
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