
 

 

 

 

EHITUSPROJEKTI KOOSSEIS 

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 ja 

Eesti Standardile EVS 811:2012. 

 

 

1. Tiitelleht: 

1.1. ehitusprojekti nimetus ja number; 

1.2. ehitise aadress või aadressid; 

1.3. kinnismälestise või muinsuskaitseala nimetus ja kultuurimälestiste riikliku 

registri number; 

1.4. koostaja nimi (peaprojekteerija nimi), kvalifikatsioon, kontaktandmed, 

registrikood ja majandustegevuse registreerimise number ja vastutava isiku 

nimi, andmed ja kvalifikatsioon; 

1.5. ehitusprojekti osa koostanud isiku nimi, aadress, kontaktandmed, registrikood ja 

majandustegevuse registreerimise number; 

1.6. ehitusprojekti osa koostamise eest vastutava isiku andmed, kvalifikatsioon; 

1.7. valmimise kuupäev; 

1.8. koostatud lahendusversiooni järjekorra tähis; 

1.9. tellija nimi, aadress ja kontaktandmed; 

1.10. ehitusprojekti staadium ja/või tehnilise dokumendi nimetus; 

1.11. ehitusprojekti tiitelleht peab olema allkirjastatud peaprojekteerija või 

koostamise eest vastutava isiku poolt. 

 

 

2. Sisukord ja jooniste loetelu: 

Dokumendi (seletuskiri, joonis, tabel, graafik jms.) iga leht tuleb varustada vähemalt 

järgmiste andmetega: 

2.1. nimetus ja number; 

2.2. ehitise aadress või aadressid; 

2.3. koostaja nimi; 

2.4. koostamise kuupäev; 

2.5. dokumendi tunnus või number; 

2.6. ehitusprojekti versiooni järjekorra tähis ja kuupäev; 

2.7. ehitusprojekti staadiumi ja/või tehnilise dokumendi nimetus; 

2.8. ehitusprojekti osa või dokumendi eest vastutava isiku nimi ja allkiri; 

2.9. lehekülje number  ja lehekülgede arv dokumendis. 

 

3. Lähtedokumendid: 

3.1. projekteerimistingimuste taotlus; 

3.2. projekteerimistingimused; 

3.3. geodeetiline alusplaan; 

3.4. vajadusel ehitusuuring ( ka ehitusgeoloogiline uuring) või ajaloolised 

dokumendid või eskiis, ehitise ümberehitamisel mõõdistusprojekt või ehitise 

auditi andmed; 

3.5. tehnovõrkude valdajate (veevarustus, kanalisatsioon, elektripaigaldis, 

gaasivarustus) kehtiva tarbimislepingu koopia või võrguvaldajatelt saadud 

tehnilised tingimused; 
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3.6. puurkaevu olemasolu korral dokument (pass või akt). 

 

4. Kooskõlastused: 

4.1. esitada koondtabelina (järjekorra number, kooskõlastaja, kooskõlastuse number 

ja kuupäev, kooskõlastuse täielik ärakiri, kooskõlastuse originaali asukoht); 

4.2. eskiisprojekti kooskõlastus; 

4.3. Päästeameti Põhja päästekeskus kooskõlastus; 

4.4. tehnovõrkude valdajate (veevarustus, kanalisatsioon, sidevarustus, 

elektrivarustus, gaasivarustus) kooskõlastused; 

4.5. naaberkinnisasja omanike nõusolekud ja arvamused; 

4.6. katastriüksuse omaniku või kaasomanike nõusolekud ja arvamused. 

 

5. Seletuskiri: 

5.1. projekteerimise aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja 

projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu; 

5.2. ehitis(t)e tehnilised andmed; 

5.3. arhitektuuri osa (projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud 

tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu,  

ehitise kavandatav kasutusiga, põhitarindite kirjeldus, arhitektuurinõuded 

välispiiretele ja viimistluse kirjeldus, piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivused 

ja mürapidavused, nõuded ja nõuetele vastavus tagavad lahendused puudega 

inimeste erivajadustest tulenevate liikumisvõimaluste kindlustamiseks, 

üldnõuded siseviimistlusele); 

5.4. konstruktsioonide osa (projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel 

järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide 

loetelu, normatiivsed kasuskoormused, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide 

üldine kirjeldus, põhielementide paiknemine ja iseloomustavad näitajad, 

vundamentide üldine kirjeldus); 

5.5. kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja soojusvarustuse osa (projekteerimisel aluseks 

võetud ja projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, 

standardite ning juhendmaterjalide loetelu, tehnosüsteemi kavandatav 

kasutusiga, kütte, jahutuse ja ventilatsiooni üldpõhimõtted ja üldine 

iseloomustus, hoone ligikaudne energiavajadus, valitud soojusallikas, põhiliste 

seadmete toimimise põhimõtted, ligikaudsed võimsused ja paiknemine, 

tehnoruumide ja šahtide vajadus, paiknemine ja suurus); 

5.6. gaasivarustuse osa (projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud 

tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu, 

tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga, kasutatav gaas, töörõhk, ehitise 

ligikaudne gaasivajadus, gaasipaigaldise iseloomustus ning gaasikatelde jt. 

seadmete paiknemine, gaasivõrguga liitumispunkt, ruumide ventilatsiooni ja 

suitsuäratõmbe kirjeldus); 

5.7. veevarustuse ja kanalisatsiooni osa (projekteerimisel aluseks võetud ja 

projekteerimisel järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning 

juhendmaterjalide loetelu, tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga, põhimõtted, 

torustike ja olulisemate vett tarbivate või kanaliseerimist vajavate seadmete 

paiknemine, kavandatav kasutusiga, ÜVK liitumispunkt, vooluhulgad, 

puhastamise vajadus, tehnovõrkude ja –rajatiste, puhastusseadmete ja 

veemõõdusõlme paiknemise kirjeldus, reovee, drenaaži ja sademevee 

eesvoolud, sademevee vooluhulgad, tehnoruumide ja šahtide vajadus, 

paiknemine ja suurus); 

5.8. elektripaigaldise osa (projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel 

järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide 

loetelu, tehnosüsteemi kavandatav kasutusiga, elektrisüsteemide olemasolu ja 

põhimõtted, elektri-ja sidevõrguga liitumispunktid, elektri jõu ja valgustuse osa 

põhimõttelised lahendused, hooneautomaatika ja tuleohutussüsteemide 
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automaatika põhimõttelised lahendused, infoedastuse tehnilised üldandmed, 

süsteemide kirjeldused ja võimsus vajadused, tehnoruumide ruumivajadus ja 

paiknemine, põhiliste kaabliteede paiknemine); 

5.9. tuleohutuse osa (projekteerimisel aluseks võetud ja projekteerimisel järgitud 

tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu, 

tuleohutusklass, kasutusviis, kasutusotstarve, tuleohutuskuja, kande- ja 

jäigastavate konstruktsioonide ning tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad 

ja eripõlemiskoormus, tuleohuklass ja tulekaitsetase, tuletõkkesektsioonid, 

evakuatsioon ja hädaväljapääsud, suitsutsoonid ja suitsu eemaldamise 

põhimõtted, tuletõrje veevõtukoht, tulemüürid, pääsud keldrisse, pööningule, 

katusele, ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutuse põhimõtted, 

tuleohutuspaigaldiste loetelu, välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk 

ja selle tagamise lahendus, tuleohutusabinõud ehitises); 

5.10. energiatõhususe osa kui püstitatakse või rekonstrueeritakse oluliselt 

hoonet, millele on kehtestatud energiatõhususe nõuded (energiaarvutuse 

lähteandmed, energiaarvutuse tulemused, soovitused või nõuded kasutada suure 

energiatõhususega tehnosüsteemi). 

 

6. Joonised: 

6.1. situatsiooniskeem (juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt, tuletõrje veevõtu 

asukoht jne.); 

6.2. asendiplaan – lahendus peab olema esitatud nii tasapinnaliselt kui ka 

kõrguslikult ja seotud geodeetilise süsteemiga ning arvestama 

naabermaaüksustel paiknevatest hoonetest ja rajatistest tulenevaid 

asjaõiguslikke kitsendusi, kajastab ehitise paiknemist krundil ja krundi 

heakorda, liiklusskeemi, heakorra-, katendite- ja haljastuse lahendust või plaani, 

vertikaalplaneerimise lahendusi, tehnovõrkude ja –rajatiste koondplaani või 

muud sellist, mis on kohane ja vajalik (esitada geodeetilisel alusplaanil, mitte 

vanem kui 2 aastat, mõõtkavas M 1:500), tehniliste näitajate võrdlustabel 

projekteerimistingimustes lubatuga; 

6.3. korruste plaanid (kande-  ja piirdetarindite paiknemine, materjalid ja ristlõike 

mõõtmed, trepid, kaldpinnad, piirded, avad, vertikaaltransport, telg- ja 

välisgabariidid, põhilised kõrgusarvud, ruumide nimetused ja pindalad, 

seadmete paiknemine, tuletõkke-ja suitsusektsioonid, evakuatsiooniteed, 

avatäidete liigid ja kvaliteedinõuded); 

6.4. katuste plaanid (kandetarindite paiknemine ja materjalid, kaldpinnad, piirded, 

avad, telg- ja välisgabariidid, põhilised kõrgusarvud, seadmete paiknemine, 

evakuatsiooniteed, avatäidete liigid ja kvaliteedinõuded); 

6.5. vaated (põhilised kõrgusarvud, materjalide, viimistluse, toodete ja avatäidete 

liigid, värvitoonid, viimistlustase); 

6.6. lõiked (põhilised kõrgusarvud, kande-  ja piirdetarindite paiknemine, materjalid 

ja ristlõike mõõtmed, telg- ja välisgabariidid, piirdetarindite parameetrid, 

nõutav soojusjuhtivus ja heliisolatsioon ning akende kiirgusläbivus jne., 

energiatõhusus, tuletõkke- ja suitsusektsioonid, viimistlustase, ehitusgeoloogia 

uuring); 

6.7. vundamendi plaan (põhilised kõrgusarvud, kande-  ja piirdetarindite 

paiknemine, telg- ja välisgabariidid, piirdetarindite parameetrid, nõutav 

soojusjuhtivus ja heliisolatsioon, viimistlustase, ehitusgeoloogia uuring); 

6.8. avatäidete spetsifikatsioon(id) (tähised, liigid, kvaliteedinõuded, parameetrid). 

 


