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ETF kartoteek on mitmekülgne ehitusalase informatsiooni kartoteek projekteerimiseks, 
ehitamiseks, renoveerimiseks, järelevalve korraldamiseks ja kinnisvara korrashoiuks. ETF 
kartoteek hakkas esmalt 1993. a. ilmuma paberkandjal,  esimene veebiversioon valmis 2010. a. 
Aastal 2020 ETF-Net kartoteek uuenes, et pakkuda veebiteenuseid veel mugavamalt. 
Sisselogimise aadress tutvumiseks ja kasutamiseks: https://etfnet.ehituskeskus.ee/   
 

ETF-Net sisaldab:  
- eestikeelseid RT-juhendkaarte (kehtivaid ca 210 tk): 
- Ratu-kaarte – varasematel aastatel tõlgitud eestikeelseid (60 tk ja raamat Ehitustööde 

ohutusjuhendid) ning venekeelseid Ratu juhendeid ehitus- ja remonttöödeks (ca 160 tk) 
- kõiki eestikeelseid üldehitustööde kvaliteedinõudeid sisaldavaid RYL-käsiraamatuid; 
- BIM mudelprojekteerimise juhendeid (14 tk) 
- kõiki soomekeelseid RT-juhendkaarte, RakMK  ja teisi ehitusmäärusi ning RYL käsiraamatuid; 
- viiteid Eesti ehitusvaldkonna seadustele ja määrustele jne. 

 

Kehtivuse kaotanud RT juhendid ja RYL-id on lisatud arhiivi.  
Otsingumootor võimaldab infot leida nii märksõnade kui ka juhendi numbri järgi, täpsustatud 
otsingiks saab tulemusi valida eesti või soome keeles või ainult arhiivist  
Paljude RT-juhendite puhul saab vaadata, milline oli nende eelmine versioon ning millised 
kehtivad juhendid on seotud sama teemaga. 
Üksikuid juhendkaarte või vajalikke lehekülgi RYL-käsiraamatutest saab vajadusel välja trükkida. 
Juhendkaardi linke on võimalik saata ka e-postiga, kuid need avanevad vaid kasutustunnuste 
omanikele. Sisseloginud kasutaja näeb ka viimati vaadatud kaarte. 
ETF-Net täieneb pidevalt ning kasutaja ei pea seda eraldi uuendama. 
Arvutid ei pea olema võrgus, vajalik on ainult internetiühendus. 
 

Veebiteenuse kasutusvõimalused: 
Kartoteegi tellimisel on võimalik korraga tasuda aasta või 6 kuu kasutusõiguse eest (sisaldab 
liitumistasu ja kasutusmaksu). Edaspidi tuleb tasuda ainult kasutusmaksu (periood 6 kuud või 
aasta). 
Kartoteegi peakasutaja (mitme kasutaja puhul) saab kasutajatunnused, mida saab litsentsi 
kasutajate arvu piires muuta, lisada uusi kasutajaid või kasutajaid eemaldada. 

• Individuaallitsentsid – iga kasutaja saab teenuste kasutamiseks isikliku kasutajanime ja 
parooli, millega saab registreeruda vaid üks kasutaja. Parooli saab vajadusel muuta. 

• Rühmalitsentsid – rühmalitsentsi kasutajanimi ja parool on kõigile sama. Rühmalitsents 
põhineb üheaegsel kasutajate hulgal ehk kui litsentsile märgitud maksimaalne kasutajate 
hulk täitub, siis uued kasutajad samaaegselt teenust kasutama ei pääse. Rühmalitsentsi 
peakasutaja saab parooli muuta, vajadusel lisada uusi kasutajaid või neid eemaldada. 

 

 Kasutajate 

arv* 
 

Kasutusmaks, 
(liitumistasuga) 
 1. poolaasta, 
 EUR 

   Kasutusmaks 
järgnevad 
poolaastad, 
EUR 

 

   Koos 20% KM  Koos 20% KM 

Individuaallitsents 1 600.- 720.- 180.- 216.- 

 2 630.- 756.- 210.- 252.- 

 3 660.- 792.- 240.- 288.- 

      

Rühmalitsents       

Max 3 samaaegset 
kasutajat 

1-3 800.- 960.- 300.- 360.- 

 

* Kasutajate arvuks võib valida ka mõne teise sobiva kasutajate hulga. 
 
 

 

                                                     Tellimine ja lisainfo:   ET Infokeskuse AS 
Järve tn 2-5, Torn 1, 11314 Tallinn 
Tel. 660 4535, 660 4555                                    
etinfo@ehituskeskus.ee 
www.ehituskeskus.ee 
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