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Koolitused 22.09-02.10.2014



• Kasutajad, rollid ja õigused

• Rakendusse sisse logimine, avaleht, menüüd

• Otsingud ja päringud

• Ehitise andmete vaade

• Taotluste ja teatiste esitamine

• Ehitusloa taotlus ehitise püstitamiseks

• Ehitusloa väljastamine

• Ülevaade teistest dokumentidest

Koolituse teemad



• EHR-i uuendamise esimene etapp

• Rakenduses on mitmeid funktsionaalsuseid, mis 

on juba teostatud, aga selles etapis ei kasutata, 

nt kooskõlastamine, samuti taotluste esitamise 

pealkirjad

• Aadressandmete süsteemiga liidestus

• Dokumente ei saa kustutada

Mida muudeti?



Kasutajad, rollid ja õigused

• Kasutajad jagunevad:

Sisse logimata kasutaja ehk avalik autentimata kasutaja

Sisse loginud kasutajad ehk autenditud kasutaja

• Füüsilised isikud

Ühel isikul saab olla mitu kasutaja kontot

• Juriidilised isikud

Riiklikud asutused kui ka eraettevõtted

Asutuse tüübid on MKM, KOV, TJA, Notar, Kohtutäitur, 

Energiamärgise väljastaja ja kõik ülejäänud 

asutused/ettevõtted

Peab olema vähemalt üks füüsilisest isikust esindaja



Kasutajad, rollid ja õigused

• Kasutajal saab olla üks või mitu rolli

• Kasutajate rollid:

Tavakasutaja

Esindaja

Tugiisik

Kooskõlastaja

Menetleja

 Allkirjastaja

Peakasutaja





Rakendusse sisenemine

• ID-kaardi või Mobiil-ID’ga läbi eesti.ee portaali

• Kasutajanime ja parooliga

• Kasutajate vahetamine toimub ilma uue sisse 

logimiseta

NB! Rakendusse esmakordsel sisenemisel tuleb 

kasutada ID-kaarti või Mobiil-ID’d











Minu töölaud

KOV kasutaja saab:

• Vaadata asutusega seotud dokumente ja 

menetlusi, asutusele esitatud dokumente ja 

asutuse vallasvara

• Vaadata asutuse haldusalas väljastatud 

energiamärgiseid

• Vaadata oma andmeid ja teavitusi

• Alustada registri paranduskande, ettekirjutuse 

ja otsuse koostamist

• Avada otsingute ja päringute vormi

• KOV asutuse tugiisik saab hallata asutuse ja 

kasutajate andmeid



• Otsida saab ehitisi, dokumente ja vallasasju

• Otsingud jagunevad

Ehitiste lihtotsing

Ehitiste detailotsing

Dokumentide lihtotsing

Dokumentide detailotsing

Vallasasjade otsing

• Tulemused saab salvestada CSV failina

Otsingud ja päringud











Esitada saab järgmiseid 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

Päringud



• Ehitise kehtivate andmete vaatamiseks otsitakse 

ehitis ja seejärel vajutatakse otsingu tulemuste 

tabelis ehitise ehitisregistri koodile

• Ka teistelt vormidelt, kus on ehitise ehitisregistri 

kood kuvatud lingina, saab ehitise kehtivad 

andmed avada 

• Ehitise kehtivate andmete vaatest saab alustada 

mitmete dokumentide koostamist

Ehitise kehtivate andmete vaade





• Ehitis

omandi liik

ehitise üldandmed

üldised tehnilised andmed

märkused ehitise kohta

 „Esita uus taotlus või teatis“

• Kasutamise otstarve ja 

pinnad

• Asukoht

Ruumikuju andmed

• Konstruktsioonid ja 

materjalid

• Tehnilised andmed

• Ehitise osad

• Vallasomandi andmed

• Vallasomandi piirangud

• Dokumendid

• Viited

• Andmeprobleemid

• Soojus- ja 

jahutusseadmed 

• Energiamärgis

• Koondvaade 

• Ehitise ajalugu



• Dokumentide esitamist saab alustada:

 Avalehelt „Esita taotlus või teatis“

 Peamenüüst „Esita taotlus või teatis“

 Töölaualt: otsus, ettekirjutus, registri paranduskanne

 Ehitise kehtivate andmete vaatest jätkudokumendina

 Menetlusest jätkudokumendina

• Ehitusloa taotluse esitamiseks tuleb valida „Soovin alustada 

ehitamist“

• Esitamisel kuvatakse 

koostamise alustamisel:

Taotluste ja teatiste esitamine



Taotluse koostamine koosneb järgmistest etappidest:

• Seotud isikud

• Esitatavad dokumendid

• Ehitis

• Kasutamise otstarve ja pinnad

• Asukoht

Ruumikuju andmed

• Konstruktsioonid ja materjalid

• Tehnilised andmed

• Ehitise osad

• Esitamine

Ehitusloa taotlus ehitise 

püstitamiseks





Seotud isikud

• Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada isikud 

rollidega:

Taotleja

Ehitusprojekti koostaja

• Lisada saab nii füüsilisi isikuid kui juriidilisi isikuid 

• Päring tehakse kas:

 isikukoodi alusel Rahvastikuregistrist (RR)

 nime või registrikoodi alusel Äriregistrist (ÄR) või Riigi-

ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist 

(RKOARR)

• Lisada saab ka välismaa isikuid





Esitatavad dokumendid

• Ehitusloa taotlusele on kohustuslik lisada 

dokument „Ehitusprojekt“

• Dokumendi lisamisel tuleb lisada kas dokument 

failina juurde või viide dokumendile

• Ehitusloa taotlusele saab lisada

Energiaarvutusel põhineva energiamärgise teatis 

(väljastatud enne 03.05.2013)

• Ehitusloa taotlusel saab ehitise seostada vaba 

energiamärgisega





• Seostada saab energiaarvutustel põhinevaid 

energiamärgiseid

• Energiamärgisega seostamisel kuvatakse energiamärgis 

ehitise kehtivate andmete vaates lehel Dokumendid

• Energiamärgist kuvatakse peale ehitusloa või kasutusloa 

väljastamist ehitise vaates lehel Energiamärgised

• Valesti seostatud märgist saab kuni loa väljastamiseni 

taotluselt lahti seostada 





• Ehitise lehel tuleb sisestada kõik kohustuslikud 

andmed

• Andmetele rakendatakse loogilisi kontrolle

• Kohustuslike andmete täitmata jätmisel taotlust 

esitada ei saa

Ehitis



Ehitis

• Jättes kohustuslikud andmed täitmata kuvatakse 

kasutajale veateade

• Kasutaja saab jätkata ka vigadega aga enne 

taotluse esitamist tuleb vead kõrvaldada







• Asukoha lehel saab ehitisele lisada:

• Katastriüksuse

• Asukoha kirjelduse

• Alustada ruumikuju andmete sisestamist

Asukoht



Ruumiandmed

• Ruumikuju lisamisel tuleb ruumikujule anda nimetus

• Peale salvestamist avatakse ruumikuju andmete leht 





• Ruumiandmete leht koosneb mitmest osast

• Esimeses osas on Aadressiandmete süsteemi 

ehk ADS andmed

Ruumiandmed: ADS andmed



Ruumiandmed: geomeetria 

• Teises osas on Geomeetria andmed



• Ehitisele saab geomeetria lisada:

• Sisestades kuju koordinaadid

• Digides kuju kaardil

• Seostades ja/või kopeerides ADS-objekti kuju 

EHR-objektile kaardil

Ruumiandmed: geomeetria



Ruumiandmed: aadress

• Kolmandas osas on aadressi andmed



Ruumikuju koordinaatide sisestamine
• Ruumikuju koordinaatide sisestamiseks tuleb vajutada 

Ruumiandmete lehel osas Geomeetria nuppu „Sisesta 

koordinaadid“

• Koordinaatide sisestamisel tuleb kõige ülemisele reale panna 

semikoolon ja seejärel koordinaadid



Ruumikuju digimine

• Kuju digimiseks kaardil tuleb vajutada geomeetria andmetes 

nuppu „Määra ehitise ruumikuju kaardil“

• Kaart avatakse, sisse on lülitatud tegevusnupp „Joonista“

• Punkti lisamiseks klikitakse soovitud kohas kaardil

• Joonistamise lõpetamiseks tehakse topeltklikk

• Salvestamiseks vajutatakse nuppu „Salvesta“

• Kaardi sulgemiseks vajutatakse nuppu „Tagasi“



Ruumikuju seostamine ADS-objektiga 

ja/või kopeerimine 
• Kuju seostamiseks ADS-objektiga ja/või ruumikuju 

kopeerimiseks tuleb vajutada geomeetria andmetes nuppu 

„Määra ehitise ruumikuju kaardil“

• 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.



Ruumikuju seostamine ADS-objektiga 

ja/või kopeerimine 
• Kõigepealt tuleb kaart puhastada

• Ülemisel ribal tuleb vajutada tegevusnuppu „Üldised 

funktsioonid“ ja see järel alamnuppu „Puhasta“

• Läbipaistev sinine kiht eemaldatakse kaardilt



• Kuju seostamiseks ja/või kopeerimiseks peab sisse lülitama 

tegevusnupu „Geomeetria“

• Kaardipildil tuleb aktiveerida Nupp „Kopeeri ADS objekti kuju“

• Seejärel vajutatakse soovitud kujule kaardil

• Kui kuju saab seostada, saab kasutaja valida kas ta soovib ainult 

seostada või ka kuju kopeerida

• Kui seostamine pole võimalik siis kuju kopeeritakse

• Peale seostamist ja/või kopeerimist tuleb kaart  SALVESTAMATA 

sulgeda, sellisel juhul saab kuju geomeetriaviisiks kopeeritud kuju 

geomeetriaviisi

• Kui kasutaja siiski salvestab, saab kuju geomeetriaviisiks „digitud“

Ruumikuju seostamine ADS-objektiga 

ja/või kopeerimine 









• Vormil Ehitise osad saab lisada ja vaadata 

ehitise osasid, jaotatuna eluruumideks ja 

mitteeluruumideks

• Eluhoonetel on kohustuslik lisada vähemalt üks 

eluruum

• Vormi ülemises ääres on kuvatud nupud "Lisa 

eluruum" ja "Lisa mitteeluruum"

Ehitise osad





Ehitise osad: eluruumi lisamine

• Eluruumi lisamiseks vajutatakse nupule "Lisa eluruum“

• Sisestada tuleb kõik kohustuslikud andmed

• Üksikelamu tüüpi hoone eluruumile ei lisata „Numbrit“.



• Esitamise lehel saab taotluse esitada kui kõik 

kohustuslikud andmed on lisatud

• Lisada tuleb makseandmed kas failina või 

sisestada andmed käsitsi

• Maksefail võib sisaldada ka infot riigilõivu 

tasumisest vabastuse kohta

• Esitamisel tehakse andmete kontroll, korras 

andmete puhul taotlus esitatakse 

menetlemiseks

Esitamine





Erisused laiendamisel ja 

rekonstrueerimisel



Erisused laiendamisel ja 

rekonstrueerimisel





• Menetlemiseks esitatud dokumendid on algselt 

nähtaval vormil „Minule esitatud dokumendid“. 

Menetleja saab dokumendi menetlusse võtta 

vajutades selleks dokumendi real nuppu 

„Menetle“ või avada esmalt dokumendi 

vaatamiseks, vajutades dokumendi numbrile 

(avaneb menetleja vaade) ja seejärel vajutada 

alamvormil Esitamine - menetleja nuppu 

„Menetle“

Taotluse menetlemine





• Kui menetlemiseks on esitatud dokument ehitus- või 

kasutusloa saamiseks ja ehitise liigiks on „Hoone“, siis peab 

tingimata esimese asjana lisama toimingu liigiga ADS, 

millega esitatakse ehitise andmed ADS-i. Andmete 

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

• ADS toimingu tegemiseks tuleb vajutada vormil Menetluse 

andmete muutmine osas Toimingud nuppu „Lisa“, avaneb 

toimingu lisamise vorm, kus tuleb liigiks valida ADS.

Toiming: ADS





• Jõustamist takistavate vigade olemasolust antakse kasutajale 

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

• Vead, mida saab kõrvaldada EHR-is – parandades objekti 

andmeid; objekti andmete parandamiseks saab menetleja avada 

taotluse andmete muutmiseks. 

• 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 ADS menetluse jõustada

Mida teha vigadega?



Jätkudokumendi koostamise 

alustamine







Loa allkirjastamine
 NB! Dokumendi allkirjastajaks tuleb valida isik, kellel on 

allkirjastamise õigus. Allkirjastaja peab dokumendi allkirjastama 

kas digitaalselt registris, väljaspool registrit või paberil

 Otsuse originaalfailiks jääb registris genereeritud ja allkirjastatud 

fail – allkirjastaja vajutab nupule „Jätka“ ja allkirjastab otsuse 

digitaalselt kasutades ID-kaarti või Mobiil-ID’d



 Otsuse originaalfailiks jääb väljaspool registrit 

allkirjastatud fail – otsus allkirjastatakse digitaalselt 

väljaspool registrit; peale allkirjastamist edastatakse 

otsus vastutavale menetlejale kes vajutab nupule 

„Jätka“ ja lisab digitaalselt allkirjastatud faili ning 

kinnitab otsuse

Loa allkirjastamine



• Otsus on allkirjastatud paberkandjal – vastutav 

menetleja prindib otsuse ja edastab selle 

allkirjastajale; peale allkirjastamist vajutab vastutav 

menetleja nupule „Jätka“ ja lisab otsuse viite ning 

kuupäeva, seejärel kinnitab otsuse

Loa allkirjastamine





Aitäh!


