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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.
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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:
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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:
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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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