Eesti Vabariigi haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Eesti Vabariigi haldusüksuste klassifikaator on ettenähtud kasutamiseks kõigis EV andmekogudes
territoriaalse paiknevuse tähistamisel.
Klassifikaator hõlmab:
- maakonnad,
- omavalitsusüksused (vallad, linnad),
- osavallad ja linnaosad,
- asustusüksused (vallasisesed linnad, alevid, alevikud, külad, muu).

I. KLASSIFIKAATORI STRUKTUUR
Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator koosneb identifitseerivast ja klassifitseerivast osast.
Identifitseeriv osa määrab igale haldusüksusele unikaalse neljakohalise numbrilise koodi alljärgnevalt:
vahemikust

0001-0029
0030-0089
0090-0099
0100-0999
1000-9999

reserv,
maakondadele,
reserv (eriterritooriumid, rakendustes),
valdadele, linnadele, linnaosadele
vallasisestele linnadele, alevitele, alevikele, küladele,
asumitele.

Klassifitseeriv osa sisaldab iga üksuse jaoks kolm tunnust:
1) Maakonna-kuuluvuse tunnus on kahekohaline, saadud vastava maakonna koodist kahe vasakpoolse nulli
ärajätmisega. Maakondadel on selle tunnuse väärtuseks 00.
2) Vallakuuluvuse tunnus on kolmekohaline, saadud vastava valla koodist vasakpoolse nulli ärajätmisega.
Maakondadel, valdadel ja linnadel on selle tunnuse väärtuseks 000.
3) Tüübi tunnus on ühekohaline:
0 - maakond
1 - vald
2 - osavald
3 - alev
4 - linn, samaaegselt haldusüksus
5 - vallasisene linn
6 - linnaosa,
7 - alevik
8 - küla
9 - asum või muu omavalitsuseta asustusüksus.
Erinevais rakendusis võib klassifitseerivat osa laiendada lisatunnustega vastavalt vajadusele (näit. lisada
tunnuse suurusgrupi kohta elanike arvu järgi, maakondade ja valdade korral ära näidata keskuse kood jms.).
Valla õigustega alevitel on kaks koodi - valla kood tema käsitlemiseks haldusüksusena ja alevi kui
asustusüksuse kood. Juhul, kus vald ja alev-vald on samanimelised', on alev-valla nimele lisatud sõna 'alevi'.
Vald võib sisaldada osavaldu, linn nii linnaosasid kui asumeid. Asumid kuuluvad linnaosade olemasolul
viimaste, vastasel juhul otseselt linna koosseisu, vallasisesed linnad, alevid; alevikud ja külad võivad kuuluda
osavaldade olemasolul nii nende kui ka otseselt valla koosseisu.
Muude asustusüksuste koosseisus väiksemate asustusüksuste moodustamise võimalust ei ole ette nähtud.
Osavallad ja asumid ei ole aadress-süsteemi osad ja nende kohta peetakse eraldi arvestust.

II. KLASSIFIKAATORI KASUTAMINE
Klassifikaatori kasutamisel käsitsi täidetavates lähtedokumentides kasutatakse ainult identifitseerivat koodi
üksuse nime ja tüübi väljakirjutamisega või ilma.
Eraldi kodeeritakse rakenduses ettenähtud lisatunnused.
Klassifitseeriva osa tunnused (kõik või osa) lisatakse arvutis andmete masintöötluse käigus.

Maakondade koode võib kasutada ka kahekohalistena, valdade, linnade ja linnaosade koode
kolmekohalistena (jättes ära vasakpoolsed nullid).

III. MUUDATUSTE JA TÄIENDUSTE SISSEVIIMINE
Muudatused ja täiendused viib klassifikaatorisse sisse klassifikaatori haldaja vastavalt kehtestatud korrale ja
kompetentsete valitsusorganite otsustele.
identifitseeriv kood säilub objekti üleviimisel teise haldusalluvusse, asustusüksuse tüübi muutmisel sama
omavalitsustaseme piires või ümbernimetamisel.
Uued koodid omistatakse haldus- või asustusüksustele nende moodustamisel, ühinemisel ja jagunemisel või
üleviimisel uuele omavalitsustasandile.
Vabanenud koodid uuesti kasutusele võtmisele ei kuulu.

