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1. jaanuar 2020 ja EHRi kandmata ehitised
ehk



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

26. Ehitisregistri andmete korrastamine ja elektroonilise menetluse rakendamine

(1) Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020. aasta 1. jaanuariks.

(2) Ehitisregistri 

hooned.

(3) Hoone ortofotod. Ortofotodelt

kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid.



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

Mitte midagi



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

• -

• EhSRS -des 26 ja 27 

. Aga see ei ole seotud 



ehk kontrollitavad 

ehitised EHR-is

-ametis kaardistatud ehitis:
• mis on EHRi kandmata,
• v EHRi ehitisega (nt EHRi ehitisel puudub 

ruumikuju).



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

3316. 

kandmine

Enne ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise 

- .



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

• ebaseaduslik. Selle olemasolu registris ei 

• Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus luba pidi olema.

• Kuna 

ehitisega.

• Kui selgub loamenetluse vajadus, siis 

- ja kasutusloa andmise kulud.



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

Kasutusluba

•

Ehitusluba

• Kuni 2003 Ehitis peab olema ohutu

• EhSRS 28 lg 5 utusele 

• Kuni 30. juuni 2015 Ehitis peab olema ohutu, vastama planeeringule, vastama EhSRS 

• EhSRS 29 lg 3 ehitusseadustiku 11 

-

• Alates 1. juuli 2015 Vastavalt Ehitusseadustikule
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1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

https://www.mkm.ee/sites/default/files/ehitisregistri_kommentaar_seoses_andmete_korrastamise_noudega.pdf



1. jaanuar 2020. Mis juhtub?

https://www.mkm.ee/sites/default/files/ehitisregistri_kommentaar_seoses_andmete_korrastamise_noudega.pdf



•

•

• suhted (pangad)

• Alusinfo teistele registritele

• Ohutus!



Kontrollitavad ehitised
Kontrollitavaid ehitisi oli kokku 369 776

seisuga 26.11.2019 on neid 271 085

st 27%

KOV tehtud %

54

Narva- 47

Rakvere linn 47

Viimsi vald 42

Anija vald 42

KOVide

 EHRi kantakse puuduvad ehitised

 akse EHRi ehitis ja Maa-ameti ehitis

 Kustutatakse, kuna ei olnud ehitis

 Kustutatakse, kuna ehitis oli alla 

rohkem on tehtud omavalitsustes:

Elukondlikke 
nende seas 
12 175 
(tehtud 44%)
12 175



Projektid



Kiirus, mugavus, efektiivsus

Riik kui
andmeallikas

Maa-alune infrastruktuur

Ehitatud keskkonna arengud

Investeerimisotsused (k.a. maksuraha)



EHR

fassaad

e-ehituse platvorm



2018

2019

2020
2021+

3D kaksiku uuring (IKT)

E-ehituse platvormi ja 3D kaksiku arendus/juurutamine (SF)

E-ehituse platvormi 
visioon (IKT)

EHRi menetluskeskkonna 
redisain (IKT)

(SRSP)

e-ehitus roadmap 25.11.2019

EHRi registriosa uuenduste
arendus/juurutamine (SF)(IKT)

BIM- arendus/juurutamine 
ja piloteerimine (SF)

E-ehituse
teemaveeb (IKT)

EHR uue menetluskeskkonna arendus/juurutamine
(SF)

e-ehituse platvormi 
arhitektuur ja stiiliraamat

REGREL I (andmekaardistus ja 
parandused, andmeait) REGREL II (ehitusaastad, 

veevarustus, vigade db)

infoportaal / 
avaandmed 2

19/31

arendus/juurutamine (SF)

e-ehituse platvormi

Ehitise elukaare digitaliseerimiseks kohandamine (IKT)

Ehitise 
elukaarega 
seotud 
standardi-
seeritud ja 
usaldus-

info 

osapoolte 
vahel 
kadudeta



Ehitisregistri andmete 



 andmete parandus, mis on tekkinud ehitisregistri 
.



andmed.

 -i andmebaasi 
ning andmeid (ADS, EHAK).

 Registri 
paranduskannetega.

 Registri paranduskannetel andmete esitajaks on MKM ning kantaktisikuks  -
Automaatne paranduskanne.



andmeid selle dokumendiga parandati. 



1. Ehitise 

 Esmane 

kasutusteatise aasta.



aasta.

- taastame selle.

 Mitme ka ehitise 

kasutusteatise aasta. 



2. Ehitise seisundi parandamine

 Ehitise 

Registris 



Registris 

 Ehitise koondvaates ja EHR x-

viimast seisu.



3. Ehitise kasutamise otstarve asendamine 
klassifikaatori kehtiva 

 sellel ajal kehtivast 
klassifikaatorist 
Alguses 
10). See loetelu muutus  alates 01.01.2013 ( 78)

Praegu Majandus- ja taristuministri 
)

 Registris on siiani ehitisi, kus kasutamise otstarve on seotud vana 

otstarbe uuega seal, kus muutus nimetus, aga mitte sisu. Ehitise kasutamise 
otstarvet me ei muuda. 

Selle  

https://www.riigiteataja.ee/akt/223207
https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015001


4. Rajatisel puudub koha-aadress

 Registris oli viga: rajatisele aadressi lisamise kohustuslikkuse kontroll 



lisame  katastri aadressi(d)  rajatise aadressi(de)ks.



5. Hoone osade numbri muudatused toome ADS-st 

EHR-

 Kohalik omavalitsus saab ADS-is muuta hoone eluruumide ja mitteeluruumide  

-i. Selleks, et ADS-is ja EHR-is

EHR-i ja teha muudatus dokumendi 

alusel.

 ADSst EHR-i

-

ADSs muutnud kohalik omavalitsus. 



6. Hoonel ruumikuju puudub, kuid ADS-is samal 

hoonel on olemas

 EHR-is on hooneid, millel puudub kehtivates andmetes ruumikuju, kuid selle hoone 

EHR- ADS-is on ruumikuju olemas. 

leiame hooned, millistel ruumikuju puudub, aga ADS-is neil 

hoonetel ruumikuju on olemas. ADS-is olevad  ruumikujud kanname EHR-i



erineb ADS-is olevast aadressist

 EHR-is on hooneid ja hoone osasid, millel puudub hoone kehtivates 

EHR-is olevates dokumentides 

ja samuti ADS-is .

EHR-ist -is. 

-ist. 



8. Ehitise aadress on seotud mittekehtiva 

haldusjaotuse aadressikomponendiga 



ADS-ist EHR-sse automaatselt. 



andmed (kui EHRs

•

•

• Soojusvarustuse liik

• Soojusallikas

• Energiaallikas  





Praegu EHR andmeid seisuga 30.09.2014  ja hooneregistri andmed  saab avada, 



EHR-i rakendus. See rakendus 





Arhiivi all on 

Hooneregistri  toimik ja 

toimikute 

arhiivinimistud

Pildil on 

toimiku nr 17872 otsingu 

tulemusest  



Hooneregistri toimikute arhiivi- nimistu vaade:



Ehitise kehtivatesse andmetesse lisandusid valikud:

Hooneregistri toimik, Ehitise andmed seisuga 

31.12.2003 (need on hooneregistri andmed) ja 

ehitise andmed seisuga 30.09.2014 



Hoone 101010651 Hooneregistri toimiku vaade:  



Vaade andmete seisuga  31.12.2003 (hooneregistri andmed)



Ehitise andmed seisuga 30.09.2014
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Statistikaportaal
(uuendamisel)



Meie missioon on kujundada parimad tingimused ehitatud keskkonna eluterveks arenguks

https://statistika.ehr.ee

https://statistika.ehr.ee/


Meie missioon on kujundada parimad tingimused ehitatud keskkonna eluterveks arenguks

https://statistika.ehr.ee



EHRi arendamine

44/17



Vana EHR

45/17

+ Jooksev tehnilise keskkonna 

parandamine

+ Jooksvad 

andmeparandused

+ Menetluskeskkonna ja 

kasutajakogemuse

sanitaarremont

~ 2x



Uus EHR

+ Uus 

detsember 2019

+ Uus menetluskeskkond     

- IV kv 2020

+ Lihtne, kasutajakeskne 

+



Uus EHR

+ Uus 

detsember 2019

+ Uus menetluskeskkond     

- IV kv 2020

+ Lihtne, kasutajakeskne 

+ teenushaaval



Uus EHR

+ Uus 

detsember 2019

+ Uus menetluskeskkond     

- IV kv 2020

+ Lihtne, kasutajakeskne 

+ teenushaaval
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3D kaksik
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3D kaksik

LOD Level of detail (detailsuse aste)

Allikas: An improved LOD specification for 3D building models - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: 
https://www.researchgate.net/figure/The-five-LODs-of-CityGML-20-The-geometric-detail-and-the-semantic-complexity-
increase_fig2_302975069 [accessed 10 Nov, 2019]



http://3dkaksik.eehitus.ee

http://3dkaksik.eehitus.ee/
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BIM mudeli automaatkontrollid



EHR 
automaat-
kontrollid

• aitavad hinnata taotluse 

• lisanduvad aja jooksul

• nii taotlejale kui menetlejale

• algoritmilised
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E-ehituse teemaveeb
https://eehitus.ee

https://eehitus.ee/
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