
Ehitisregistri muudatused ja küsimused 

klienditeenindusele

•Ehitisregistri viimaste kuude jooksvad muudatused

•Klienditoe pöördumistes enim silma jäänud küsimused ja 

nende lahendused
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Ehitisregistri tarkvara muudatused



• Ehitise kehtivates andmetes Ehitise osad lehel ja leheküljel 

Koondvaade kuvatakse „Osa kood“ (osa unikaalne kood) ja 

„Lähiaadress“.



• Komplekshoonete erisus hoone osade tähiste määramisel

o Hoone osa numbrid peavad olema unikaalsed ühe ruumikuju piires

Näiteks korterelamul on kolm ruumikuju ja kõigis nendes ruumikujudes on korterid 

numbritega 1 kuni 10. Kolmele ruumikujule (ehk hoone korpusele) määratakse EHR-

is eraldi aadressid: Pargi tn 1/1, Pargi tn 1/2, Pargi tn 1/3. Kuna ruumikujude 

aadressid on erinevad, siis seega on hoone osade aadressid kõigis korpustes 

unikaalsed: Pargi tn 1/1-10, Pargi tn 1/2-10, Pargi tn 1/3-10.

o Lubatud on eluruumi tähise puudumine, kui hoones tervikuna on üle 1 eluruumi ja 

igas ruumikuju osas on vaid 1 eluruum.

Näiteks sisestatakse hoonele neli ruumikuju ja igale ruumikujule lisatakse eraldi 

aadressid: Pärna tn 1/1, Pärna tn 1/2, Pärna tn 1/3, Pärna tn 1/4. EHR-i lisatakse neli 

hoone osa ja iga hoone osa saab endale seose ühe ruumikujuga.



• Dokumendi 

koostamisel 

määratakse ADS 

liik automaatselt 

hoone peamise 

kasutusotstarbe 

järgi.



• Hoone kehtivates andmetes leheküljel Dokumendid kuvatakse 

vaikimisi ehitisega seotud olulised dokumendid. Kasutajal on 

võimalik näha kõiki dokumente, kui märkida valik „näita 

rohkem“ ja vähem dokumente, kui märkida valik „näita vähem“.



• Kui menetleja on 

ehitusteatise või 

kasutusteatise 

registrisse kandnud, 

siis taotleja ja 

registrile esitaja e-

posti aadressile 

saadetakse vastav 

teavitus 



• ADS menetluse toimingu automaatteavitus

o Automaatsed teavitused ADS menetluste jõustamise või tühistamise kohta 

laekuvad kasutajatele rolliga Menetleja. 

ADS menetluse automaatteavitused saadetakse menetleja e-postile öise 

andmevahetuse käigus, mis on järgneva sisuga:

• Automaatteavituse pealkiri:

• Automaatteavituse kirja sisu:

Automaatteavituse alguses on info ADS tegevuse ja selle staatuse kohta.

• ADS tegevus on lõpetatud. ADS toimingu staatus: ADS-is jõustatud.

• ADS tegevus on lõpetatud. ADS toimingu staatus: ADS-i toiming tühistatud.

o ADS menetluse automaatteavitused kuvatakse Minu teavitused all ning 

menetluses sees tab-il Automaatteavitused



• Kohalikule omavalitsusele lisati võimalus „Minu 

menetlused“ kaustast eksportida menetlusi 

CSVsse.



• Omandi liigi muutmine Kinnistusraamatu 

andmete põhjal.

Vallasasi ja reaalosa kui vallasasi muudetakse kinnisasjaks, kui omand on 

registreeritud Kinnistusraamatus. 

Muutuse eelduseks on vallasasjadel katastritunnuse olemasolu.



Klienditoe pöördumistes enim silma 

jäänud küsimused ja nende lahendused



• Minu ehitise andmed on valed, mida 

pean tegema, et neid korda saada?

• Mis dokumendid tuleb lisada 

taotlusele?

• Miks minu taotlusele ei ole 

vastatud?



Kas ma pean esitama ehitusteatise, kui ma 

laiendan oma 50m2 elamut 15m2 ehk alla 20m2? 

• Ehitusteatise või ehitusloa taotluse esitamise kohustuse hindamisel 
võetakse arvesse tulemust (st mitte seda kui suur on laiendus vaid seda kui 
suur on ehitis koos laiendusega). 

• Ehk 50m2 ehitise laiendamisel 15m2 võrra on tulemuseks 65m2 ehitis, 
seega võetakse tabelis arvesse üle 60m2 ehitiste kohta käiv menetlus.



• Reeglina võetakse katuseräästas ehitusaluse pinna puhul arvesse.

• Erand on ainult alla 1 m laiuse räästa osas

• Kui katuseräästas on üle 1 m, siis arvestatakse pinna sisse terve räästas ehk 1.2 m

Minu maja räästas on 1,2 m lai. Kuna alla 1m 
räästaid ei arvestata ehitusaluse pinna hulka, 
siis kas ma arvestan 0.2 m või ikkagi 1.2m?  





Kas vundamendid tuleb registrisse 

kanda?

Kui kodanik AETga selle esitab, peab see igal juhul 

sisse kantud saama. 

Vundamendi info võib eraisikule kasulik või vajalik olla. 



Muutus ehitusseadustiku lisades 1 ja 2 

kanalisatsiooniehitise sõnastus:



Parim elukeskkond

Ege Netse

Ehitisregistri klienditeenindustiimi juht

Ege.Netse@mkm.ee

6 256 470
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