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Tegevusalaga täpsemaks tutvumiseks valige allpool olevast nimestikust jagu, mis kõige rohkem kirjeldab 
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A – Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

 

A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 
 

Jagu A hõlmab taimsete ja loomsete loodusvarade kasutamise. Siia kuulub põllukultuuride kasvatus, 

loomakasvatus ja -aretus, metsasaaduste ning muude taimsete ja loomsete saaduste varumine 

talumajapidamises või looduskeskkonnas. 

 
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 
 

Põllumajanduslik tootmine ehk taime- ja loomakasvatus hõlmab nii mahepõllumajanduse kui ka 

geneetiliselt muundatud teravilja ja loomade kasvatuse, põllukultuuride kasvatuse avamaal ja kasvu-

hoonetes.  

Gruppi 015 (Segapõllumajandus) liigitatakse üksused, kes tegelevad (tasakaalustatult) nii taime- kui 

loomakasvatusega. Antud gruppi kuulub ka toodete ettevalmistamine esmaseks turustamiseks.  

Siia  liigitatakse ka jahindus ning seda teenindavad tegevusalad. 

Siia ei kuulu põldude rajamine (nt põllumajandusmaadele terrasside rajamine, kuivendamine, riisi-

põldude ettevalmistamine jne, vt jagu F − Ehitus), põllumajandussaaduste turustamisega seotud 

vahendajad ja ühistud (jagu G) ning maastiku hooldus ja korrashoid (vt klass 8130). 

 
011 Üheaastaste põllukultuuride kasvatus 

Siia gruppi kuulub üheaastaste põllukultuuride kasvatus, k.a seemnete tootmiseks. 

 
0111 Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 

01111 Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 

Siia kuulub teravilja, kaunvilja ja õlitaimeseemnete kasvatus avamaal. Põllumajanduslikus üksuses 

kasvatatakse neid põlluvilju sageli kombineeritult.  

− teraviljakasvatus (nt nisu, oder, rukis, kaer, hirss, mais, sorgo jm mujal liigitamata teraviljad) 

− kaunviljakasvatus (nt aed- ja põlduba, aed-, kiker-, salat- ja tuvihernes, lääts, lupiin jm kaunviljad) 

− õlitaimeseemnete kasvatus (nt soja- ja riitsinusuba, lina-, sinepi-, rapsi-, seesami- ja päevalille-

seemned, puuvillapõõsa, värvisafloori ja õliramtilla seemned, maapähkel jm õlitaimeseemned) 

Siia ei kuulu: 

riisikasvatus, vt 01121 

magusmaisikasvatus, vt 01131 

maisikasvatus söödaks, vt 01199 

õlitaimede kasvatus, vt 01261 

 
0112 Riisikasvatus 

01121 Riisikasvatus 

 
0113 Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus 

01131 Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus 

− leht- ja varsköögiviljade kasvatus (nt artišokk, kapsas, lill- ja spargelkapsas, spargel, spinat, salat, 

sigur jm leht- ja varsköögiviljad) 

− viliköögiviljade kasvatus (nt kurgid ja kornišonid, munataim e baklažaan, tomat, arbuus, kantaluup-

melon jm melonid ja viliköögiviljad) 

− juur-, sibul- ja mugulköögiviljade kasvatus (nt porgand, kaalikas, küüslauk, sibul, k.a šalottsibul, 

porrulauk jm juur-, sibul- ja mugulköögiviljad) 

− seene- ja trühvlikasvatus 

− köögiviljaseemnete kasvatus, k.a suhkrupeediseemned, v.a muud peediseemned 

− suhkrupeedikasvatus 

− muude köögiviljade kasvatus 

− juur- ja mugulköögiviljade kasvatus (nt kartul, bataat e maguskartul, jahumaniokk, jamss jm juur- ja 

mugulköögiviljad) 

Siia ei kuulu: 

tšillipipra, paprika (capsicum sop.) jm vürtsi- ja maitsetaimede kasvatus, vt 0128 
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seeneniidistiku kasvatamine, vt 01301 
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0114 Suhkrurookasvatus 

01141 Suhkrurookasvatus (v.a suhkrupeet) 

Siia ei kuulu: 

suhkrupeedikasvatus, vt 01131 

 
0115 Tubakakasvatus 

01151 Tubakakasvatus 

Siia ei kuulu: 

tubakatoodete tootmine, vt 12001 

 
0116 Kiutaimekasvatus 

01161 Kiutaimekasvatus 

− puuvillapõõsa kasvatus 

− džuudi, kanephibiski jm niintekstiilkiu kasvatus  

− lina ja hariliku kanepi kasvatus 

− sisalagaavi ja muude agaavide perekonda kuuluvate tekstiilkiudude kasvatus 

− kiubanaani (abaca), ramjee jm taimsete tekstiilkiudude kasvatus 

− muude kiutaimede kasvatus 

 
0119 Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus 

01191 Lillekasvatus 

− lillekasvatus 

− lõikelillede ja õienuppude kasvatus 

− lilleseemnete kasvatus 

Siia ei kuulu: 

üheaastaste vürtsi-, maitse-, uimastavate ja ravimtaimede kasvatus, vt 01281 

 

01199 Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus 

Siia kuulub kõikide üheaastaste põllukultuuride kasvatus. 

− söödakaalika, -peedi jm söödajuurviljade, ristiku, lutserni, esparseti, söödamaisi jm kõrreliste 

heintaimede, söödakapsa ja sarnaste söödakultuuride kasvatus 

− tatrakasvatus 

− peediseemnete (v.a suhkrupeediseemned) ja söödataimeseemnete kasvatus 

Siia ei kuulu: 

üheaastaste vürtsi-, maitse-, uimastavate ja ravimtaimede kasvatus, vt 01281 

 
012 Mitmeaastaste taimede kasvatus 

Siia gruppi kuulub mitmeaastaste, st kauem kui kaks kasvuperioodi kasvavate taimede kasvatus,  

k.a seemnete tootmiseks. 

 
0121 Viinamarjakasvatus 

01211 Viinamarjakasvatus 

− veini- ja lauaviinamarjade kasvatamine viinapuuistandustes 

Siia ei kuulu: 

veini tootmine, vt 11021 

 
0122 Troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus 

01221 Troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus 

− troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus (nt avokaado, banaan ja jahubanaan, dattel, viigimari, 

mango, papaia, ananass jm troopilised ja subtroopilised viljad) 

 
0123 Tsitruseliste kasvatus 

01231 Tsitruseliste kasvatus 

− tsitruseliste kasvatus (nt greipfruut ja pomelo, sidrun ja laim, apelsin, tangeriin, mandariin ja 

klementiin jm tsitruselised) 
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0124 Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 

01241 Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 

− õun-ja luuviljaliste puuviljade kasvatus (nt õun, aprikoos, kirss ja hapukirss e murel, virsik, nektariin, 

pirn, küdoonia, ploom ja laukaploom) 

− muude õun-ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 

 
0125 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 

01251 Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 

− marjade kasvatus (nt mustikas, sõstar, karusmari, kiivi, vaarikas, maasikas jm marjad) 

− puuviljaseemnete kasvatus 

− söödavate pähklite kasvatus (nt mandel, kašupähkel e akažuu, kastan, sarapuu-, pistaatsia- ja 

kreeka pähkel jm pähklid) 

− muude puudel ja põõsastel kasvavate viljade kasvatus (nt akaatsiakaunad) 

Siia ei kuulu: 

kookospähklite kasvatus, vt 01261 

 
0126 Õlitaimekasvatus 

01261 Õlitaimekasvatus 

− õlitaimede kasvatus (nt kookospähkel, oliivid, õlipalmid jm õlitaimed) 

Siia ei kuulu: 

sojaubade, maapähklite ja muude õlitaimede seemnete kasvatus, vt 01111 

 
0127 Joogitaimekasvatus 

01271 Joogitaimekasvatus 

− joogitaimekasvatus (nt teepõõsas, kohvi-, kakao- ja matepuu jm joogitaimed) 

 
0128 Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus 

01281 Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus 

− ühe- ja mitmeaastaste vürtsi- ja maitsetaimede kasvatus (nt pipar (piper sop.), tšillipipar, magus 

paprika (capsicum sop.), muskaatpähkel, muskaatõis, kardemon, aniis, tähtaniis, apteegitill, kaneel, 

nelk, ingver, vanill, humal jm vürtsi- ja maitsetaimed) 

− uimastavate ja narkootiliste taimede kasvatus 

− farmaatsia- ja parfümeeriatööstuses kasutatavate taimede kasvatamine 

 
0129 Muude mitmeaastaste taimede kasvatus 

01291 Muude mitmeaastaste taimede kasvatus 

− kummipuukasvatus lateksi varumiseks 

− jõulupuude kasvatus 

− puude kasvatus mahla kogumiseks 

− põhiliselt punutisteks kasutatava taimse materjali kasvatamine 

Siia ei kuulu: 

lillekasvatus, lõikelillede ja õienuppude ning lilleseemnete kasvatus, vt 01191 

puumahla ja kummitaolise vaigu kogumine looduses, vt 02301 

 
013 Taimede paljundamine 

0130 Taimede paljundamine 

01301 Taimede paljundamine 

Taimse paljundus- ja istutusmaterjali tootmine, k.a pistikud, juurevõsud ja seemikud taime vahetuks 

paljundamiseks või pookealuseks. 

− istikukasvatus, sh ilutaimeistikute kasvatus, k.a siirdmuru kasvatus 

− juur-, sibul- ja mugulköögivilja taimede kasvatus 

− pistikute, pookokste ning seeneniidistiku kasvatus 

− puukoolide tegevus, v.a metsapuid kasvatavad puukoolid 

Siia ei kuulu: 

metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus, vt 02101 
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taimede kasvatamine seemnete tootmise eesmärgil, vt 011 ja 012 
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014 Loomakasvatus 

Siia gruppi kuulub kõikide loomade (v.a veeloomade) kasvatus ja aretus. 

Siia gruppi ei kuulu: 

farmiloomade hooldamine ja talitamine, vt 01621 

nahkade tootmine tapamajades, vt 10111 

 
0141 Piimakarjakasvatus 

01411 Piimakarjakasvatus 

− piimakarja kasvatus ja aretus 

− lehma ja pühvli toorpiima tootmine 

Siia ei kuulu: 

piima töötlemine, vt 10511 

 
0142 Muu veislaste ja pühvlikasvatus 

01421 Muu veise- ja pühvlikasvatus 

− veiste ning pühvlite kasvatus ja aretus  

− pullisperma tootmine 

 
0143 Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus 

01431 Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus 

− hobuste, muulade, eeslite ning hobueeslite kasvatus ja aretus 

Siia ei kuulu: 

võistlus- ja ratsahobuste tallide tegevus, vt 93199 

 
0144 Kaamelikasvatus 

01441 Kaamelikasvatus 

− kaamelite (dromedaride) kasvatus ja aretus 

 
0145 Lamba- ja kitsekasvatus 

01451 Lamba- ja kitsekasvatus 

− lammaste ja kitsede kasvatus ja aretus 

− lamba või kitse toorpiima tootmine 

− toorvilla tootmine 

Siia ei kuulu: 

lammaste pügamine tasu eest või lepingu alusel, vt 01621 

kitkutud toorvilla (kitkevilla) tootmine, vt 10111 

piima töötlemine, vt 10511 

 
0146 Seakasvatus 

01461 Seakasvatus 

 
0147 Kodulinnukasvatus 

01471 Kodulinnukasvatus 

− kodulindude (nt kalkunid, pardid, haned, kanad, pärlkanad) kasvatus ja aretus 

− munade tootmine 

− kodulindude haudejaamade tegevus 

Siia ei kuulu: 

sulgede või udusulgede tootmine, vt 10121 

 
0149 Muu loomakasvatus 

01491 Mesindus 

− mesilaste pidamine ning mee ja mesilasvaha tootmine 
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01499 Muu loomakasvatus 

− poolkodustatud või teiste elusloomade kasvatus ja aretus (nt jaanalinnud, emud jm muud linnud,    

v.a kodulinnud, putukad, küülikud jm karusloomad)       

− karusnaha, mao- või linnunaha tootmine kasvandustes 

− maismaalimuste, vihmaussi-, teo- jms farmide tegevus 

− siidiussikasvatus, siidiussikookonite tootmine 

− lemmikloomade (v.a kalad) kasvatus ja aretus (nt kassid ja koerad, linnud, hamstrid jne)  

− mitmesuguste muude loomade kasvatus 

Siia ei kuulu: 

toornaha tootmine jahipidamise ja küttimise teel, vt 01701 

konnade, krokodillide, hulkharjasusside kasvanduste tegevus, vt 03211, 03221 

kalakasvanduste tegevus, vt 03211, 03221 

lemmikloomade hooldamine ja koolitus, vt 96091 

kodulindude kasvatus ja aretus, vt 01471 

 
015 Segapõllumajandus 

0150 Segapõllumajandus 

01501 Segapõllumajandus 

Siia kuulub taimekasvatusega kombineeritud loomakasvatus, st tootmine ei ole spetsialiseeritud 

kummalegi tegevusalale. Põllumajandusliku üksuse suurus ei ole määrav tegur. Kui taimekasvatuse või 

loomakasvatuse toodang moodustab standardsest brutomarginaalist 66% või enam, siis ei kuulu üksus 

segapõllumajanduse alla, vaid tuleb liigitada kas taime- või loomakasvatuse alla. 

Siia ei kuulu: 

taimekasvatus, vt  011 ja 012 

loomakasvatus, vt  014 

 
016 Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused 

Tasu eest või lepingu alusel tehtavad põllumajandusliku tootmisega seotud kõrvaltegevused ja 

põllumajandusega sarnased tegevused, mille eesmärgiks ei ole tootmine (st põllumajandustoodang). 

Siia kuulub saagi ettevalmistamine esmaseks turustamiseks. 

 
0161 Taimekasvatuse abitegevused 

01611 Taimekasvatuse abitegevused 

− põllumajanduslik tegevus tasu eest või lepingu alusel (nt põldude ettevalmistamine, põllukultuuride 

külvamine ja harimine, riisi istutamine, peedi harvendamine, põllukultuuride pritsimine, k.a lennuki-

telt, kahjurite (k.a jäneste) tõrje, vilja- ja viinapuude lõikamine, saagikoristus jne)  

− põllumajandusmaa hooldus hea põllumajandusliku ja keskkondliku seisundi säilitamiseks 

− niisutussüsteemide käitus 

− põllutöömasinate rentimine koos operaatoriga (teenindava personaliga) 

Siia ei kuulu: 

saagikoristusjärgsed tegevused, vt 01631 

põllumajandusmaa dreenimine, vt 43122 

maastikuarhitektuur, vt 71111 

agronoomide ja põllumajandusökonomistide tegevus, vt 74901 

maastikukujundus ja haljastus, vt 81301 

põllumajandusnäituste ja -messide korraldamine, vt 82301 

 
0162 Loomakasvatuse abitegevused 

01621 Loomakasvatuse abitegevused 

− põllumajanduslik tegevus tasu eest või lepingu alusel (nt loomade sigimist, kasvu ja tootlust 

soodustavad tegevusalad, kunstliku seemendamisega seotud teenused, farmiloomade hooldamine 

ja talitamine, karjakontroll, karjamaade rentimine teistele loomapidajatele, lindude kohitsemine, 

puuride puhastamine jne, lammaste pügamine, hobustega seotud teenused)  

− hobuserautajate tegevus 

Siia ei kuulu: 

ruumide rentimine ainult loomade hooldamiseks ja talitamiseks, vt 68201 
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loomade vaktsineerimine, vt 75001 

loomade (nt härgade) rentimine, vt 77399 

lemmikloomade hooldamine ja talitamine, vt 96091 

 
0163 Saagikoristusjärgsed tegevused 

01631 Saagikoristusjärgsed tegevused 

− saagi ettevalmistamine esmaseks turustamiseks, st puhastamine, korrastamine, sortimine, 

desinfitseerimine 

− puuvilla puhastamine 

− tubakalehtede ettevalmistamine, nt kuivatamine 

− kakaoubade ettevalmistamine, nt kestade eemaldamine 

− puuviljade vahatamine 

Siia ei kuulu: 

põllumajandustoodete ettevalmistamine tootja poolt, vt vastavat klassi grupis 011, 012 või 013 

saagikoristusjärgsed tegevused, mille eesmärgiks on seemnete idanevuse parandamine, vt 01641 

tubakalehtede rootsudest puhastamine ja kuivatamine, vt 12001 

vahendajate ja ühistute turundustegevus, vt 46 

põllumajandustoorme hulgimüük, vt 462 

 
0164 Seemnete töötlemine paljundamiseks  

01641 Seemnete töötlemine paljundamiseks 

Seemnete kvaliteedi ja idanevuse parandamine: kõrvalise ainese, alamõõduliste, mehaaniliselt või 

putukate poolt kahjustatud ning mitteküpsete seemnete eemaldamine ning turvaliseks säilitamiseks  

niiskuse eemaldamine. Tegevusala hõlmab seemnete kuivatamise, puhastamise, sortimise ja töötle-

mise kuni turustamiseni. Siia kuulub ka geneetiliselt muundatud seemnete töötlemine. 

Siia ei kuulu: 

seemnekasvatus, vt grupp 011 ja 012 

seemnete töötlemine õli saamiseks, vt 10411 

uute sortide aretamiseks või uuendamiseks tehtavad teadusuuringud, vt 72111 

 
017 Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 

0170 Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 

01701 Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 

− loomade küttimine ja püüdmine ärilistel eesmärkidel 

− loomade küttimine ja püüdmine toiduks, naha ja karusnaha saamiseks, teadusuuringuteks, looma-

aedadele või lemmikloomadeks 

− karusnaha, mao- või linnunaha saamine küttimise teel 

− mereimetajate püük, nt morsa- ja hülgepüük 

Siia ei kuulu: 

karusnaha, mao- või linnunaha tootmine kasvandustes, vt 01499 

ulukikasvatus kasvandustes, vt 014 

vaalapüük, vt 03111 

nahkade tootmine tapamajades, vt 101 

sportlik või meelelahutuslik jahipidamine, vt 93192 

jahinduse ja küttimise edendamist teenindavad tegevusalad, vt 9499 
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02 Metsamajandus ja metsavarumine 
 

Ümarpuidu tootmine ning muude metsasaaduste kogumine ja korjamine looduslikes ja istutatud 

metsades. Peale metsamaterjali tootmise on metsamajanduse väljundiks ka vähese töötlusega tooted, 

nagu nt küttepuud, töötlemata kujul kasutatav ümarpuit (nt propsid, paberipuit jms).  

Siia ei kuulu puidu edasine töötlemine alates palkide saagimisest ja hööveldamisest, vt osa 16. 

 
021 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

0210 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

02101 Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad 

− metsakasvatus: metsa istutamine, ümberistutamine, taastamine ja harvendamine ning metsade ja 

metsaveoteede hooldus 

− võsa, paberipuu ja küttepuude kasvatus       
− metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus 

Siia ei kuulu: 

jõulupuude kasvatus, vt 01291 

puukoolide tegevus, v.a metsapuid kasvatavad puukoolid, vt 01301 

metsaseente ja looduslike materjalide (v.a puit) kogumine ja korjamine, vt 02301 

puitlaastude tootmine, vt 16109 

 
022 Metsavarumine 

0220 Metsavarumine 

02201 Metsavarumine 

Metsavarumise väljundiks on tavaliselt palgid ja muu viimistlemata puitmaterjal. 

− ümarpuidu tootmine metsatöötlemisettevõtetele 

− viimistlemata puitmaterjali, nt propside, lõhestatud tulpade, tahutud raudteeliiprite tootmine 

Siia ei kuulu: 

jõulupuude kasvatus, vt 01291 

metsakasvatus: metsa istutamine, ümberistutamine, taastamine ja harvendamine ning metsade ja 

metsaveoteede hooldus, vt 02101 

muude metsasaaduste (v.a puit) kogumine, vt 02301 

puitlaastude tootmine, vt 16109 

puidusöe tootmine puidu destilleerimise teel, vt 20141 

 

02202 Küttepuude tootmine 

− küttepuidu kogumine ja tootmine 

− metsavarumisjääkide kogumine ja tootmine kütteks 

 
023 Looduslike materjalide kogumine, v.a puit 

0230 Looduslike materjalide kogumine, v.a puit 

02301 Looduslike materjalide kogumine, v.a puit 

− loodussaaduste kogumine (nt metsaseened, trühvlid, marjad, pähklid, balaata ja teised kummi-

taolised vaigud, kork, šellak ja vaigud, palsamid, taimne vill, merihein, tammetõrud, hobukastanid, 

sammal ja samblikud) 

Siia ei kuulu: 

kõikide nimetatud toodete kasvatamine (v.a korgipuude kasvatus), vt osa 01 

seente või trühvlite kasvatamine, vt 01131 

marjade või pähklite kasvatamine, vt 01251 

küttepuude kogumine, vt 02202 

puitlaastude tootmine, vt 16109 

 
024 Metsamajandust abistavad tegevused 

0240 Metsamajandust abistavad tegevused    

02401 Metsamajandust abistavad tegevused 

− tasu eest või lepingu alusel tehtavad metsamajanduse abitegevused 
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− metsamajandust teenindavad tegevusalad: 

− metsa inventariseerimine 

− metsamajanduse konsultatsiooniteenused 

− puidu hindamine 

− metsa tuleohutuse tagamine ja kaitse 

− metsakahjurite tõrje 

− metsavarumist teenindavad tegevusalad: 

− palgivedu metsa piires 

− metsatöötlusmasinate rentimine koos juhiga 

Siia ei kuulu: 

metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus, vt 02101 

metsamaa dreenimine, vt 43122 

ehitusplatside puhastamine, vt 43121 

 
03 Kalapüük ja vesiviljelus 
 

Kalapüük ja vesiviljelus hõlmab kala, vähilaadsete, limuste ja muude meresaaduste (nt veetaimed, 

pärlid, käsnad jne) püügi või kogumise merevee-, riimvee- või mageveekeskkonnas. Siia kuulub ka 

tavaliselt tootmisprotsessi integreeruv tegevus oma tarbeks/oma kulul (nt võõrkeha viimine austrikarpi 

pärlite tootmiseks). Mere- ja magevee kalapüüki ning vesiviljelust teenindavad tegevusalad kuuluvad 

vastavalt kalapüügi või vesiviljeluse alla. 

Siia ei kuulu paatide ehitus ja remont (vt 301, 3315), sportlik või meelelahutuslik kalapüük (93192) ning 

kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine maismaatehastes või tehaslaevadel (10201). 

 
031 Kalapüük 

Elusate veeorganismide (peamiselt kala, limused ja vähilaadsed) ja taimede püüdmine, korjamine või 

kogumine ookeani-, ranniku- või sisevetest inimtoiduks ja muuks otstarbeks käsitsi või erinevate 

kalapüügivahenditega (nt võrgud, liinid ja mõrrad). Püük võib toimuda padumere rannikul (nt ranna-

karpide, austrite jm limuste korjamine), kaldale kinnitatud võrkudega, iseehitatud alustelt või kalapüügi-

laevadelt sisevetel, rannikuvetes või avamerel. Siia kuulub kalastamine taasasustatud veekogudel. 

 
0311 Merekalapüük 

03111 Merekalapüük 

− kaubanduslik kalapüük ookeanil ja rannikuvetes  

− vaalapüük 

− vähilaadsete ja limuste püük merest 

− mereloomade püüdmine (nt kilpkonnad, merituped e meripurad, mantelloomad, merisiilikud jne) 

− kala püüdmise, töötlemise ja säilitamisega tegelevad laevad 

− muude mereandide kogumine (nt looduslikud pärlid, käsnad, korallid ja vetikad) 

Siia ei kuulu: 

mereimetajate (nt morsad, hülged) küttimine, v.a vaalapüük, vt 01701 

vaalade töötlemine tehaslaevadel, vt 10111 

kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine maismaatehastes või tehaslaevadel, vt 10201 

lõbusõidulaevade ja rannasõidupaatide rentimine koos meeskonnaga (nt kalastusretkedeks), vt 50101 

kalavarude inspekteerimine, kaitse- ja patrullteenused, vt 84242 

sportlik ja meelelahutuslik kalapüük ja sellega seotud tegevused, vt 93192 

püügialade käitus sportlikuks kalapüügiks, vt 93192 

 
0312 Mageveekalapüük 

03121 Mageveekalapüük 

− kaubanduslik kalapüük siseveekogudel 

− vähilaadsete ja limuste püük mageveekogudest; 

− mageveeloomade püüdmine, mageveematerjalide kogumine 

Siia ei kuulu: 

kalade, vähilaadsete ja limuste töötlemine, vt 10201 

kalavarude inspekteerimine, kaitse- ja patrullteenused, vt 84242 

sportlik ja meelelahutuslik kalapüük; püügialade käitus sportlikuks kalapüügiks, vt 93192 
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032 Vesiviljelus 

Vesiviljelus (vesifarmindus) hõlmab veeorganismide (taimed, limused, kalad, vähid, krokodillid, kahe-

paiksed jne) viljeluse/kasvatuse (k.a saagi kogumine) kasutades tehnoloogiaid, mis suurendavad nende 

loomulikku kasvu ja tootlikkust (nt varude pidev täiendamine, toitmine ja kaitse kiskjate eest).  

Seega tähendab viljelus/kasvatus veeorganismide üleskasvatamist kaitsvates tingimustes juveniilse 

ja/või täiskasvanud elufaasini. Lisaks hõlmab vesiviljelus ka üksikute organismide eraviisilise, korpora-

tiivse või riikliku omamise nende üleskasvatamise või kasvuperioodi jooksul ning saagi kogumise. 

 
0321 Mere-vesiviljelus 

03211 Mere-vesiviljelus 

− kalakasvatus merevees, k.a dekoratiiv-merekalade kasvatus 

− molluskite/karpide, nt austrikarpide kudu, homaaride, krevetivastsete, kalamaimude tootmine 

− punavetikate jm söödavate meretaimede kasvatus 

− vähkide, karpide, muude limuste ja teiste veeloomade kasvatamine merevees 

− vesiviljelustegevused riimvees 

− vesiviljelustegevused soolase veega mahutites või reservuaarides 

− kalahaudejaamade (merekalad) tegevus  

− hulkharjasussifarmide tegevus 

Siia ei kuulu: 

konnakasvatus, vt 03221 

püügialade käitus sportlikuks kalapüügiks, vt 93192 

 
0322 Magevee-vesiviljelus 

03221 Magevee-vesiviljelus 

− kalakasvatus magevees, k.a dekoratiiv-mageveekalade kasvatus 

− vähkide, karpide, muude limuste ja teiste veeloomade kasvatamine magevees 

− kalahaudejaamade (mageveekalad) tegevus  

− konnakasvatus 

Siia ei kuulu: 

vesiviljelus soolase veega mahutites või reservuaarides, vt 03211 

püügialade käitus sportlikuks kalapüügiks, vt 93192 
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B Mäetööstus 
 

Mäetööstus hõlmab looduses tahkel (kivisüsi, põlevkivi ja maagid), vedelal (nafta) või gaasilisel kujul 

(maagaas) esinevate mineraalide kaevandamise maa-alustes kaevandustes, lahtistes karjäärides, 

puuraukude kaudu, merepõhjast jms meetodil. Siia kuuluvad abitegevused toorme ettevalmistamiseks  

ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, maagi rikasta-

mine, maagaasi veeldamine ja tahke kütuse aglomeerimine. Neid töid teevad maavarade kaevanda-

misega tegelevad ja/või muud läheduses paiknevad üksused. 

Siia kuuluvad tegevused on liigitatud osadesse, gruppidesse ja klassidesse peamise kaevandatava 

maavara järgi. Osa 05 ja 06 käsitleb fossiilkütuste (kivisüsi, pruunsüsi, nafta, gaas) kaevandamist,      

osa 07 ja 08 hõlmab metallimaagi ja mitmesuguste mineraalide kaevandamise ning kaevandustooted. 

Mõningaid sellesse jakku kuuluvaid tehnilisi töid, nt süsivesinike ekstraheerimist, võivad spetsialisee-

ritud üksused teha tööstusteenusena kolmandatele osapooltele, vt osa 09. 

Siia ei kuulu: 

kaevandatud materjali töötlemine, vt jagu C (Töötlev tööstus) 

kaevandatud materjali kasutamine ehituses töötlemata kujul, vt jagu F (Ehitus) 

allikavee ja loodusliku mineraalvee villimine, vt 11071 

pinnase, kivimite ja mineraalide purustamine, peenestamine või muu töötlemine, mis ei liitu nende          

kaevandamisega, vt 239 

 
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine 
 

Tahkete mineraalkütuste all- või pealmaakaevandamine ning muud tegevused (nt sortimine, puhasta-

mine, pressimine jm veoks vajalikud eeltööd), mille tulemuseks on müügikõlblik toode. 

Siia ei kuulu koksitootmine (vt 19101), kivi- ja pruunsöe kaevandamist teenindavad tegevusalad  

(vt 09901) ja briketi tootmine (vt 19201). 

 
051 Kivisöe kaevandamine 

0510 Kivisöe kaevandamine 

05101 Kivisöe kaevandamine 

− kivisöe kaevandamine kaevandustes ja karjäärides, k.a veeldamismeetodil 

− kivisöe puhastamine, suuruse järgi sortimine, hindamine, peenestamine, pressimine jms liigitami-

seks, kvaliteedi parandamiseks, transpordi või ladustamise hõlbustamiseks  

− kivisöe taaskasutus puistangust 

Siia ei kuulu: 

pruunsöe kaevandamine, vt 05201 

turbatootmine, vt 08921 

kivisöe kaevandamise abitegevused, vt 09901 

kontrollpuurimine kivisöe kaevandamiseks , vt 09901 

tahke kütuse tootmine koksiahjus, vt 19101 

kivisöebriketi tootmine, vt 19201 

kivisöekaevandusalade ettevalmistus ja arendus, vt 43129 

 
052 Pruunsöe kaevandamine 

0520 Pruunsöe kaevandamine 

05201 Pruunsöe kaevandamine 

− pruunsöe (ligniidi) kaevandamine kaevandustes ja karjäärides, k.a veeldamismeetodil 

− pruunsöe pesemine, veetustamine, peenestamine ja pressimine kvaliteedi parandamiseks, 

transpordi või ladustamise hõlbustamiseks  

Siia ei kuulu: 

kivisöe kaevandamine, vt 05101 

turba kaevandamine, vt 08921 

abitegevused pruunsöe kaevandamiseks, vt 09901 

kontrollpuurimine kivisöe kaevandamiseks , vt 09901 
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pruunsöebriketi tootmine, vt 19201 

kivisöekaevandusalade ettevalmistus ja arendus, vt 43129 
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06 Toornafta ja maagaasi tootmine 
 

Toornafta tootmine, põlevkivi ning õliliivade kaevandamine ja nendest nafta ekstraheerimine, maagaasi 

tootmine ja süsivesinikvedelike rekuperatsioon. Siia liigitatakse nafta- ja gaasipiirkondade käituse ja/või 

arendamisega seotud tegevused, nt puuraukude puurimine, komplekteerimine ja seadmestamine; 

separaatorite, emulsioonipurustajate, sette-eemaldamisseadmete ja piirkonnas paiknevate toornafta-

torude käitus ning kõik muud nafta- ja gaasitootmisega seotud tegevused kuni veoni tootmiskohalt. Siia 

kuulub õli tootmine, põlevkivi ja õliliivade kaevandamine ja nendest nafta ekstraheerimine, maagaasi ja 

süsivesinikvedelike tootmine kivisöe gaasistamise, vedeldamise ja utmise teel kaevanduspaigas. 

Siia ei kuulu: 

nafta- ja gaasipiirkondade teenused tasu eest või lepingu alusel, vt 09101 

nafta- ja gaasipuuraukude uurimine, vt 09101 

kontrollpuurimine ja sondimine, vt 09101 

naftasaaduste puhastamine, vt 19201 

geofüüsikaline mõõdistamine ja kaardistamine, vt 71122 

 
061 Toornafta tootmine 

0610 Toornafta tootmine 

06101 Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine 

− toornaftaõlide tootmine 

− bituminoossete settekivimite ja liiva kaevandamine 

− toornafta tootmine bituminoossest settekivimist ja liivast 

− toorõli saamise protsessid, nt dekanteerimine, soolatustamine, veetustamine, stabiliseerimine jms 

              Siia ei kuulu: 

              nafta- ja gaasitootmist teenindavad tegevusalad, vt 09101 

              nafta- ja gaasileiukohtade uurimine, vt 09101 

              rafineeritud naftatoodete tootmine, vt 19201 

              nafta rafineerimisel vedeldatud naftagaaside tootmine, vt 19201 

              torutransport, vt 49501 

 
062 Maagaasi tootmine 

0620 Maagaasi tootmine 

06201 Maagaasi tootmine 

− gaasiliste süsivesinike (maagaasi) tootmine 

− kondensaatide tootmine 

− vedelate süsivesinikfraktsioonide kuivendamine ja eraldamine 

− gaasi puhastamine väävlist 

− süsivesinikvedelike tootmine veeldamise ja utmise teel  

Siia ei kuulu: 

nafta- ja gaasitootmist teenindavad tegevusalad, vt 09101 

nafta- ja gaasileiukohtade uurimine, vt 09101 

nafta rafineerimisel vedeldatud naftagaaside tootmine, vt 19201 

tööstusgaaside tootmine, vt 20111 

torutransport, vt 49501 

 
07 Metallimaakide kaevandamine 
 

Osa 07 hõlmab kaevandustes, karjäärides, merepõhjast jms meetodil metalsete mineraalide (maakide) 

kaevandamise. Samuti kuulub siia maakide esmatöötlus, nt purustamine, jahvatamine, pesemine, 

kuivatamine, paagutamine, kaltsineerimine või leostamine ning maakide rikastamine gravimeetrilise 

separatsiooni või flotatsiooni teel. 

Siia ei kuulu: 

rauapüriitide põletamine, vt 20131 
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alumiiniumoksiidi tootmine, vt 24421 

kõrgahjude käitamine, vt osa 24 
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071 Rauamaagi kaevandamine 

0710 Rauamaagi kaevandamine 

07101 Rauamaagi kaevandamine 

− rauasisalduse põhjal väärtustatud maakide kaevandamine 

− rauamaakide rikastamine ja aglomeratsioon 

Siia ei kuulu: 

püriitide ja pürrotiitide kaevandamine ja esmatöötlus (v.a põletamine), vt 08911 

 
072 Mitteraudmetallide maakide kaevandamine 

See grupp hõlmab mitteraudmetallide maakide kaevandamist. 

 
0721 Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine 

07211 Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine 

− uraani- ja tooriumisisalduse põhjal väärtustatud maakide kaevandamine, nt uraniniit jne 

− uraani- ja tooriumimaakide rikastamine 

− kollase uraanimulla tootmine 

Siia ei kuulu: 

uraani- ja tooriumimaagi isotooprikastamine, vt 20131 

uraanimetallide tootmine uraniniidist või teistest maakidest, vt 24461 

uraani väljasulatamine ja rafineerimine, vt 24461 

 
0729 Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine 

07291 Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine 

− värvilise metalli sisalduse põhjal väärtustatud maakide kaevandamine ja esmatöötlus (nt alumiinium 

(boksiit), vask, plii, tsink, tina, mangaan, kroom, nikkel, koobalt, molübdeen, tantaal, vanaadium jm; 

väärismetallid: kuld, hõbe, plaatina) 

Siia ei kuulu: 

uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine ja esmatöötlus, vt 07211 

alumiiniumoksiidi tootmine, vt 24421 

nikli- ja vasekivi tootmine, vt 24441, 24451 

 
08 Muu kaevandamine 
 

Kaevandamine kaevandustes ja karjäärides, setete pumpamine, kivi purustamine ja soola leiukohtade 

kasutamine. Saadud tooteid kasutatakse peamiselt ehituses (nt liiv, kivid) ning kemikaali- ja materjali-

tööstuses (nt savi, kips, kaltsium jne). 

Siia ossa ei kuulu kaevandatud mineraalide töötlemine (v.a purustamine, peenestamine, lõikamine, 

puhastamine, kuivatamine, sortimine ja segamine).  

 
081 Kivi, liiva ja savi kaevandamine 

0811 Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 

08111 Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine 

− raid- ja ehituskivi, nt marmori, graniidi, liivakivi jne murdmine, toorviimistlus ja lõikamine 

− dekoratiiv- ja ehituskivi murdmine ja purustamine 

− lubjakivi (paekivi) kaevandamine, purustamine ja murdmine 

− lubjakivi räbusti kaevandamine  

− kipsi ja anhüdriidi kaevandamine 

− kriidi ja kaltsineerimata dolomiidi kaevandamine 

Siia ei kuulu: 

kemikaalide ja mineraalväetise toorme kaevandamine, vt 08911 

kaltsineeritud dolomiidi tootmine, vt 23521 
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kivide lõikamine, vormimine ja viimistlemine väljaspool karjääri/kivimurdu, vt 2370 
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0812  Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine  

08121 Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine 

− liiva kaevandamine, tehnoloogilise ja ehitusliiva ning kruusa ammutamine ja pumpamine 

− savi, tulekindla savi ja kaoliini kaevandamine 

Siia ei kuulu: 

bituminoosse liiva kaevandamine, vt 06101 

kaevandamist abistavad tegevusalad, vt 09901 

 

08122 Killustiku tootmine 

− killustiku tootmine 

− purustatud kivi tootmine (nt paas, dolomiit, lubjakivi, marmor vm, mida kasutatakse betoonitäidiseks, 

maantee, raudtee vms ballastmaterjalina)  

− räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkatte tootmine 

 
089 Mujal liigitamata kaevandamine 

0891 Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine 

08911 Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine 

− looduslike fosfaatide ja looduslike kaalisoolade kaevandamine 

− loodusliku väävli kaevandamine 

− püriitide ja pürrotiitide kaevandamine ja esmatöötlus, v.a põletamine 

− loodusliku baariumisulfaadi ja -karbonaadi (barüüt, viteriit), loodusliku boraadi ja looduslike 

magneesiumsulfaatide (kiseriit) kaevandamine 

− värvimuldade ja fluoriidi (fluoripagu) jm kemikaalitoormena hinnatud mineraalide kaevandamine  

− guaano kaevandamine 

Siia ei kuulu: 

soola kaevandamine, vt 08931 

rauapüriitide põletamine, vt 20131 

sünteetilise väetise ja lämmastikuühendite tootmine, vt 20151 

kaevandamist abistavad tegevusalad, vt 09901 

 
0892 Turba tootmine  

08921 Turba tootmine 

− turba lõikamine 

− turba töötlemine kvaliteedi parandamiseks, transpordi või ladustamise hõlbustamiseks  

− turbamullasegude tootmine 

Siia ei kuulu: 

turbakaevandamist abistavad tegevusalad, vt 09901 

turbatoodete tootmine (nt lehed, silindrilised koorikud, potid taimede kasvatamiseks), vt 23991 

turbabriketi tootmine, vt 19201  

 
0893 Soola kaevandamine 

08931 Soola kaevandamine 

− soola allmaakaevandamine, k.a lahustamise ja pumpamise teel 

− soola tootmine merevee vm loodusliku soolase vee aurustamise teel 

− soola purustamine, puhastamine ja rafineerimine tootja poolt 

Siia ei kuulu: 

soola töötlemine söögisoolaks, nt soola jodeerimine, vt 10841 

joogivee tootmine soolase vee aurustamise teel, vt 36001 

kaevandamist abistavad tegevusalad, vt 09901 

 
0899 Muu mujal liigitamata kaevandamine 

08991 Muu mujal liigitamata kaevandamine 

− mitmesuguste mineraalide ja materjalide kaevandamine: 
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− abrasiivmaterjalid, asbest, fossiilne ränijahu, looduslik grafiit, steatiit (talk), põldpagu jne 

− looduslik asfalt, asfaltiidid, asfaltkivimid, looduslik vedel bituumen 

− vääriskivid, kvarts, vilgukivi, vermikuliit jne 

− räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk 
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09 Kaevandamist abistavad tegevusalad 
 

Siia kuuluvad tasu eest või lepingu alusel tehtavad spetsialiseeritud abitegevused, sh maardlate 

uurimine traditsiooniliste geoloogiliste meetoditega (nt südamikpuurimine ja geoloogiline vaatlus) ning 

naftapuuraukude ning metalsete ja mittemetalsete mineraalide maardlate kontroll- või lahtipuurimine. 

Muudeks tüüpilisteks teenusteks on nafta- ja gaasipuurtornide vundamentide rajamine, nafta- ja 

gaasipuuraukude manteldamine, puhastamine, puuraukudest pumpamine ja nende tampoonimine, 

kaevanduste kuivendamine ja tühjakspumpamine, kaevanduspaiga pinnasekihi eemaldamine jne. 

 
091 Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad 

0910 Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad 

09101 Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad 

− nafta- ja gaasiammutamise teenused tasu eest või lepingu alusel: 

− nafta ja maagaasi ammutamisega seotud uurimisteenused (nt kohapealne geoloogiline vaatlus) 

− suund- ja lahtipuurimine; löökpuurimine; puurtornide kohapeal püstitamine, remont ja 

demonteerimine; nafta- ja gaasipuuraukude manteldamine; puuraukudest pumpamine; 

puuraukude täitmine ja konserveerimine jne 

− veoeelne maagaasi survestamine ja veeldamine kaevanduspaigas 

− kuivendamis- ja tühjakspumpamisteenused tasu eest või lepingu alusel 

− nafta ja maagaasi ammutamisega seotud kontrollpuurimine  

− teenused nafta- ja maagaasiväljade tuleohutuse tagamiseks  

Siia ei kuulu: 

nafta- ja maagaasiväljade operaatorite tegevused, vt 06101, 06201 

kaevandusmasinate spetsialiseeritud remont, vt 33121 

veoeelne maagaasi survestamine ja veeldamine kaevanduspaigast eemal, vt 52211 

geofüüsikalised, geoloogilised ja seismilised uuringud, vt 71122 

 
099 Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 

0990 Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 

09901 Muud kaevandamist abistavad tegevusalad 

− kivi- ja pruunsöe, metallimaakide jms kaevandamise abitegevused tasu eest või lepingu alusel: 

− uurimisteenused (nt südamikpuurimine, kohapealne geoloogiline vaatlus jms traditsioonilised 

geoloogilised uurimismeetodid) 

− kuivendus- ja tühjakspumpamisteenused tasu eest või lepingu alusel 

− kontrollpuurimine  

Siia ei kuulu: 

kaevanduste ja karjääride käitus tasu eest või lepingu alusel, vt osa 05, 07 või 08 

kaevandusmasinate spetsialiseeritud remont, vt 33121 

geofüüsikalised uuringud tasu eest või lepingu alusel, vt 71122 
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C – Töötlev tööstus 

 

C Töötlev tööstus 
 

Jagu C hõlmab materjalide, ainete või komponentide mehaanilise/füüsikalise või keemilise muunda-

mise/töötlemise uueks tooteks. (Materjali või aine töötlemine/muundamine ei ole samas ainumäärav 

tingimus, mille alusel üksus liigitada töötleva tööstuse alla, vt allpool selgitust jäätmete töötlemise  

kohta). Töödeldavaks materjaliks, aineks või komponendiks on põllumajanduses, metsanduses, kalan-

duses või mäetööstuses toodetud toore või töötleva tööstuse mõne teise tegevusala toode. Tavaliselt 

loetakse töötlemiseks kauba olulist muutmist, renoveerimist või rekonstrueerimist. 

Tootmisprotsessi väljundiks võib olla valmistoode (valmis kasutamiseks või tarbimiseks) või pooltoode, 

mis on edasise tootmise sisendiks. Näiteks alumiiniumi rafineerimistehase toodang on esmase 

alumiiniumi tootmise sisendiks; esmane alumiinium on sisendiks alumiiniumtraadi tõmbamise tehastes; 

alumiiniumtraat on sisendiks alumiiniumtraadist toodete tootmisel. 

 

Masinate ja seadmete spetsiaalsete komponentide ja koostisosade, samuti nende tarvikute ja lisasead-

mete tootmine kuulub samasse klassi nende masinate ja seadmete tootmisega, mille jaoks osad ja 

tarvikud on mõeldud. Masinate ja seadmete üldise kasutusega komponentide ja koostisosade (mootorid, 

kolbid, elektrimootorid ja elektrilised sõlmed, ventiilid, hammasrattad, rull-laagrid jne) tootmine liigita-

takse töötleva tööstuse vastavasse klassi, sõltumata sellest, millises masinas või seadmes neid kasuta-

takse. Spetsiaalsete komponentide ja lisaseadmete valmistamine plastsete materjalide vormimise või 

pressimise teel kuulub gruppi 222. 

Töötleva tööstuse osaks loetakse ka toodete kokkupanekut omavalmistatud või ostetud detailidest.  

 

Jäätmete taaskasutamine, st jäätmete töötlemine teiseseks toormeks kuulub gruppi 383 (Materjalide 

taaskasutusele võtmine). Kuigi see protsess võib sisaldada ka füüsilist või keemilist muundamist, ei 

loeta seda töötleva tööstuse osaks. Nende tegevuste esmaseks eesmärgiks on jäätmete käitlus ning 

seetõttu kuuluvad need jakku E (Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus). Samas uue 

lõpptoote valmistamine (vastandina teisesele toormele) kuulub siia jakku ka siis, kui tootmise sisendiks 

on jäätmed (nt hõbeda tootmine filmijäätmetest). 

 

Tööstus-, kaubandus- ja muude sarnaste masinate ning seadmete spetsialiseeritud hooldus ja remont  

kuulub ossa 33 (Masinate ja seadmete remont ja paigaldus). Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete 

parandamine kuulub ossa 95 (Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus) ning mootorsõidukite 

remont ossa 45 (Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont). Masinate ja seadmete 

paigaldus spetsialiseeritud tegevusena kuulub gruppi 332. 

 

Märkus: Üldreeglina toimub tootmisüksuses materjalide ja ainete töötlemine uueks tooteks (väljundiks 

on uus toode). Samas võib uue toote määratlemine olla mõnevõrra subjektiivne.  

EMTAKi järgi kuulub töötleva tööstuse alla näiteks: 

− värske kala töötlemine (nt austrikarpide eemaldamine, kala fileerimine), mida ei tehta kalapüügi-

alusel (vt 10201) 

− piima pastöörimine ja villimine (vt 10511) 

− nahatöötlemine (vt 15111) 

− puidu immutamine (vt 16102) 

− trükkimine ja sellega seotud tegevusalad (vt 181) 

− rehvide protekteerimine (vt 22111) 

− valmisbetoonisegu tootmine (vt 23631) 

− galvaniseerimine, pindamine, metallide termiline töötlus ja poleerimine (vt 25611) 

− masinate (nt automootorite) ümberehitus ja kapitaalremont tehases (vt 29101). 

 

EMTAKi järgi ei kuulu töötleva tööstuse alla järgmised töötlusprotsesse sisaldavad tegevused: 

− metsavarumine (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük) 

− põllumajandustoodete esmatöötlus (jagu A, Põllumajandus, metsandus ja kalapüük) 

− toidu valmistamine vahetuks tarbimiseks (osa 56, Toidu ja joogi serveerimine) 

− maakide ja muude mineraalide esmatöötlus (jagu B, Mäetööstus) 

− konstruktsioonide ehitamine ja tootmisoperatsioonid ehitusplatsil (jagu F, Ehitus) 
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− kauba ümberjagamine väiksemateks kogusteks, sh pakkimine, ümberpakkimine, pudelisse villimine 

(nt alkoholjoogid või kemikaalid); utiili sortimine; värvi segamine tellija soovi järgi; metalli lõikamine 

tellimustööna ehk toimingud, mille tulemuseks ei ole uus toode (jagu G, Hulgi- ja jaekaubandus; 

mootorsõidukite ja mootorrataste remont). 

 
 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
10 Toiduainete tootmine 
 

Siia kuulub põllumajandus-, metsandus- ja kalapüügisaaduste ümbertöötlemine inim- ja loomatoiduks 

ning mitmesuguste vahetoodete tootmine. Sageli tekib tootmise käigus ka suurema või väiksema 

väärtusega kõrvaltooteid (nt loomanahad tapamajadest ja õlikoogid õlitootmisest). 

Toiduainete tootmine on jaotatud järgmisteks gruppideks: liha, kala, puu- ja köögiviljad, rasvad ja õlid, 

piimatooted, jahu ja tangained, pagari- ja kondiitritooted, muud toiduained ja loomasöödad.  

Toota võib oma tarbeks või kolmandatele osapooltele, nt tapamajade tegevus lepingu alusel.  

 

Mõned omatoodangu müüjad, nt pagarid, kondiitrid ja lihatoodete valmistajad, liigitatakse tootmise alla, 

kuigi neile kuuluvad poed tegelevad jaemüügiga. Kui töötlemine on minimaalne (ei toimu muundamist 

uueks tooteks), liigitatakse üksus hulgi- ja jaekaubanduse alla (jagu G). 

Toidu valmistamine vahetuks tarbimiseks liigitatakse ossa 56 (Toidu ja joogi  serveerimine). 

Tapamajade jäätmete töötlemine loomasöödaks kuulub gruppi 109, toidu- ja joogijääkide töötlemine 

teiseseks tooraineks gruppi 383 ning toidu- ja joogijäätmete kõrvaldamine klassi 3821. 

 
101 Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine 

1011 Liha töötlemine ja säilitamine 

10111 Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus 

− loomade tapmine ning liha (looma-, sea-, lamba-, lambatalle-, küüliku-, jänese-, kaameliliha jne) 

ettevalmistamine ja pakkimine tapamajades 

− värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine lihakehadena (rümpadena) 

− värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine raietükkidena 

− vaalade tapmine ja töötlemine maismaatehastes või tehaslaevadel 

− toornahkade tootmine tapamajades, k.a karvatustamine 

− peki ja muu toidukõlbliku loomse rasva sulatamine 

− loomse rupsi töötlemine 

− kitkevilla tootmine 

Siia ei kuulu: 

toidukõlbliku linnurasva sulatamine, vt 10121 

liha pakendamine tasu eest või lepingu alusel, vt 82921 

 
1012 Linnuliha töötlemine ja säilitamine 

10121 Linnuliha töötlemine ja säilitamine, k.a sulgede tootmine 

− kodulindude tapmine, kitkumine ja pakkimine tapamajades  

− värske, jahutatud või külmutatud liha tootmine raietükkidena 

− toidukõlbliku linnurasva sulatamine 

− sulgede ja udusulgede tootmine 

Siia ei kuulu: 

liha pakendamine tasu eest või lepingu alusel, vt 82921 

 
1013 Liha- ja linnulihatoodete tootmine 

10131 Liha- ja linnulihatoodete tootmine 

− kuivatatud, soolatud ja suitsutatud liha tootmine 

− lihast, rupsist (k.a maksast) või verest toodete ja konservide tootmine (nt viinerid, salaami, 

servelaatvorstid, teevorstid e bologna vorstid, keedusingid, veri- ja maksavorstid, pasteedid, 

tarrendid, rulaadid) 

− inimtoiduks kõlbmatu pulbri, jahu ja graanulite tootmine lihast või rupsist; rasvakõrnete tootmine 

Siia ei kuulu: 

külmutatud valmisroogade tootmine lihast ja linnulihast, vt 10851 

lihasuppide tootmine, vt 10891 

liha hulgikaubandus, vt 46321 
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liha- ja linnulihatoodete pakendamine tasu eest või lepingu alusel, vt 82921 

 
 

 

 

 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
102 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 

1020 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 

10201 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine 

− kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine: külmutamine, sügavkülmutamine, küpseta-

mine, kuivatamine, suitsutamine, soolamine, soolvees säilitamine, konserveerimine jne 

− kalast, vähilaadsetest ja limustest toodete tootmine (nt kalafilee, kalamari, kaaviar, kalamarjast 

valmistatud kaaviariasendajad jne) 

− kalajahu tootmine inimtoiduks või loomasöödaks  

− inimtoiduks kõlbmatu jahu ja vedelike tootmine kalast ning teistest mereloomadest  

− laevade tegevus, mis ainult töötlevad ja säilitavad kala 

− vetikate töötlemine 

Siia ei kuulu: 

kala töötlemine ja säilitamine kalapüügilaevadel, vt 03111 

vaalaliha töötlemine maismaatehastes või tehaslaevadel, vt 10111 

õlide ja rasvade tootmine merepäritolu toormest, vt 10411 

külmutatud valmisroogade tootmine kalast, vt 10851 

kalasuppide tootmine, vt 10891 

 
103 Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 

1031 Kartuli töötlemine ja säilitamine 

10311 Kartuli töötlemine ja säilitamine 

− kartuli töötlemine ja säilitamine: 

− eeltöödeldud külmutatud kartuli tootmine 

− veetustatud kartulipudru tootmine 

− kartulisuupistete tootmine 

− kartulikrõpsude tootmine 

− kartulijahu ja -pulbri tootmine 

− tööstuslik kartulikoorimine 

 
1032 Puu- ja köögiviljamahla tootmine 

10321 Puu- ja köögiviljamahla tootmine 

− puu- ja köögiviljamahla tootmine 

− kontsentraatide tootmine värsketest puu- ja köögiviljadest  

 
1039 Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 

10391  Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 

− peamiselt puu- ja köögiviljast (k.a seened ja trühvlid) koosneva toidu valmistamine, v.a külmutatud 

või konserveeritud valmistoidud  

− puu- ja köögivilja (k.a seened ja trühvlid) ning pähklite säilitamine: külmutamine, kuivatamine, 

säilitamine õlis või äädikas, konserveerimine jne 

− puu- ja köögiviljavalmististe tootmine  

− džemmide, marmelaadide ja želeede tootmine 

− pähklite röstimine 

− pähkliroogade ja -pastade tootmine 

− kiirestiriknevate valmistoitude tootmine puu- ja köögiviljast: 

− salatid ja pakendatud segasalatid 

− kooritud või tükeldatud köögiviljad 

− tofu (sojatoorjuust) 

Siia ei kuulu: 

puu- ja köögiviljamahla tootmine, vt 10321 

pulbrite ja jahude tootmine kuivatatud kaunviljadest, vt 10611 
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puuviljade ja pähklite säilitamine suhkrus, vt 10821 

valmistoitude tootmine köögiviljast, vt 10851 

tehiskontsentraatide tootmine, vt 10891 

 

 

 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
104 Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine 

Taimse ja loomse toor- ja rafineeritud õli ning rasva tootmine, v.a peki ja muu toidukõlbliku loomse  

rasva sulatamine ja rafineerimine. 

 
1041 Õli ja rasva tootmine 

10411 Õli ja rasva tootmine 

− taimse toorõli tootmine (nt oliivi-, soja-, palmi-, päevalilleseemne-, puuvillaseemne- ja linaseemneõli, 

rapsi-, rüpsi- või sinepiõli jne) 

− õliseemnetest, -pähklitest või õlipalmituumadest rasvatustamata pulbri või jahu tootmine 

− rafineeritud taimse õli tootmine (oliivi- ja sojaõli jne)  

− taimsete õlide töötlemine: aurutamine, kuumutamine, veetustamine, hüdrogeenimine jne 

− söögikõlbmatu loomse õli ja rasva tootmine 

− õli ekstraheerimine kaladest ja mereimetajatest 

− puuvillalinteri, õlikookide jms tootmine õlitootmisjääkidest   

Siia ei kuulu: 

peki ja muu toidukõlbliku loomse rasva sulatamine ja rafineerimine, vt 10111 

margariini tootmine, vt 10421 

maisi märgjahvatus, vt 10621 

maisiõli tootmine, vt 10621 

eeterlike õlide tootmine, vt 20531 

õlide ja rasvade käitlemine keemiliste protsessidega, vt 20591 

 
1042 Margariini jms toidurasva tootmine 

10421 Margariini jms toidurasva tootmine 

− margariini tootmine 

− toidurasvasegude jms võiete tootmine (piimarasvasisaldusega 15–40%)  

− toiduvalmistamisel kasutatavate rasvasegude tootmine (piimarasvasisaldusega 15–40%)  

 
105 Piimatoodete tootmine 

1051 Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine 

10511 Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine 

− värske vedela piima töötlemine: pastöörimine, steriliseerimine, homogeenimine ja/või kõrgkuum-

töötlemine 

− pastööritud, steriliseeritud või homogeenitud koore tootmine värskest vedelast piimast 

Siia ei kuulu: 

lehmatoorpiima tootmine, vt 01411 

lamba, kitse, mära, eesli, kaameli jne toorpiima tootmine, vt 01431, 01441, 01451 

 

10512 Juustu- ja kohupiimatootmine 

− juustu, sh vadakujuustu ja kohupiima tootmine: 

− riivitud juust 

− sulatatud juust 

− sinihallitusjuust jm juustud 

 

10519 Muude piimatoodete tootmine, sh või tootmine 

− piimapõhiste jookide tootmine 

− kuiv- või kontsentreeritud piima (magustatud või magustamata) tootmine 

− tahke piima või koore tootmine  

− või ja muude piimarasvade ning piimarasvavõiete tootmine 

− jogurti tootmine 

− fermenteeritud või hapendatud piima ja koore tootmine 

− kaseiini ja laktoosi tootmine 
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− vadaku tootmine 

Siia ei kuulu: 

piimavabade piima- ja juustuasendajate tootmine, vt 10891 

 

 

 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
1052 Jäätisetootmine 

10521 Jäätisetootmine 

− jäätise jm söödava jää tootmine (nt sorbett)  

Siia ei kuulu: 

jäätisekohvikute tegevus, vt 56101 

toidujää tootmine, vt 35301 

 
106 Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine 

Tera- ja köögiviljade jahvatamine; riisi jahvatamine, puhastamine ja poleerimine; jahu, jahusegude ja 

tainaste tootmine; maisi ja köögiviljade märgjahvatus; tärklise ja tärklisetoodete tootmine.  

 
1061 Jahu ja tangainete tootmine 

10611 Jahu ja tangainete tootmine, k.a jahvatamine 

− teravilja jahvatamine ja töötlemine: püüli, kruubi, tangu, lihtjahu ja graanulite tootmine nisust, rukkist, 

kaerast, maisist ja muust teraviljast 

− riisi jahvatamine ja töötlemine: kooritud, jahvatatud, poleeritud, lihvitud, aurutatud või muul moel 

töödeldud riisi tootmine; riisijahu tootmine 

− köögiviljade jahvatamine: püüli ja lihtjahu tootmine kuivatatud kaunviljadest, köögiviljade juurtest ja 

mugulatest või toidukõlblikest pähklitest 

− hommikueineks kasutatavate teraviljatoodete tootmine 

− leiva-, koogi- ja küpsisetaina valmissegude ning pannkoogijahu tootmine 

Siia ei kuulu: 

kartulijahu ja -pulbri tootmine, vt 10311 

maisi märgjahvatus, vt 10621 

 
1062 Tärklise ja tärklisetoodete tootmine 

10621 Tärklise ja tärklisetoodete tootmine 

− tärklise tootmine riisist, kartulist, maisist jne 

− maisi märgjahvatus  

− glükoosi ja glükoosisiirupi, maltoosi, inuliini jms tootmine 

− gluteeni tootmine 

− tapioki ja tapiokiasendajate tootmine tärklisest  

− maisiõli tootmine 

Siia ei kuulu: 

laktoosi (piimasuhkru) tootmine, vt 10511 

roo- ja peedisuhkru tootmine, vt 10811 

kunstmee ja karamelli tootmine, vt 10891 

 
107 Pagari- ja makarontoodete tootmine 

1071 Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 

10711 Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine 

− leiva- ja saiatootmine 

− valikpagaritoodete, nt kookide, pirukate, tortide, pannkookide, vahvlite, saiakeste jms tootmine 

Siia ei kuulu: 

kuivikute ja küpsiste tootmine, vt 10721 

makarontoodete tootmine, vt 10731 

pagaritoodete ülessoojendamine vahetuks tarbimiseks, vt osa 56 

valmispitsade tootmine (külmutatud või mitte), vt 10851 

 
1072 Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine 

10721 Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine 
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− kuivikute, küpsiste, piparkookide jms pagaritoodete tootmine 

− röstitud leiva- ja saiatoodete tootmine 

− säilitusainetega pagaritoodete tootmine 

− magusate ja soolaste suupistete tootmine (nt kreekerid, soolapulgad, vahvlid jne)  

Siia ei kuulu: 

kartulisuupistete tootmine, vt 10311 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
1073 Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine 

10731 Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine 

− täidiseta makarontoodete tootmine (nt makaronid, nuudlid, lasanje)  

− kuskussi tootmine (kuumtöödeldud või mitte)  

− konserveeritud või külmutatud makarontoodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

valmistoidu tootmine kuskussist, vt 10851 

täidisega (liha- või muu täidisega) pastatoodete tootmine, vt 10851  

makarone sisaldavate suppide tootmine, vt 10891 

 
108 Muude toiduainete tootmine 

Siia gruppi kuulub suhkru ja kondiitritoodete, valmistoidu, kohvi, tee ja maitseainete, aga ka kiiresti-

riknevate ja eritoitude tootmine. 

 
1081 Suhkrutootmine 

10811 Suhkrutootmine 

− suhkru (sahharoosi) ja suhkruasendajate tootmine või rafineerimine suhkruroomahlast, suhkru-

peedist, vahtra- ja palmimahlast 

− suhkrusiirupi tootmine 

− melassi tootmine 

− vahtrasiirupi ja -suhkru tootmine 

Siia ei kuulu: 

glükoosi, glükoosisiirupi ja maltoosi tootmine, vt 10621 

 
1082 Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine 

10821 Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine 

− kakao, kakaovõi, -rasva ja -õli tootmine 

− kakaopulbri tootmine 

− kakaod sisaldavate toiduvalmististe tootmine 

− šokolaadi ja šokolaadikondiitritoodete tootmine 

− suhkrukondiitritoodete tootmine (nt karamellid, suupastillid, dražeed, nougat’id e pähklikompvekid,  

fondant’id e pumatikompvekid, valge šokolaad, iirised, martsipan, kummikompvekid, marmelaad, 

sefiir, pastilaa jne) 

− närimiskummi tootmine 

− puuviljade, pähklite, puuviljakoorte jm taimeosade suhkrus säilitamine  

− köhakompvekkide ja -pastillide tootmine 

Siia ei kuulu: 

sahharoossuhkru tootmine, vt 10811 

 
1083 Tee ja kohvi töötlemine 

10831 Tee ja kohvi töötlemine 

− kohviubade röstimine ja kofeiinitustamine 

− kohvitoodete tootmine: 

− jahvatatud kohv 

− lahustuv kohv 

− kohviekstraktid ja -kontsentraadid 

− kohviasendajate tootmine 

− tee- ja matesegude, tee- ja mateekstraktide ning -valmististe tootmine  

− taimeteede tootmine (nt münt, raudrohi, kummel jne)  

Siia ei kuulu: 

inuliini tootmine, vt 10621 

piiritusjookide, õlle, veini ja alkoholivabade jookide tootmine, vt osa 11 
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ravimina kasutatavate taimetõmmiste tootmine, vt 21201 

 

 

 

 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
1084 Maitseainete ja -kastmete tootmine 

10841 Maitseainete ja -kastmete tootmine 

− vürtside, kastmete ja maitseainesegude tootmine: 

− majonees 

− sinepipulber ja -jahu 

− valmissinep jne 

− ketšup ja tomatikastmed 

− sojakastmed 

− purustatud või jahvatatud maitseained (nt pipar, paprika, kaneel jne)  

− äädika ja äädikhappest valmistatud äädikaasendajate tootmine 

− soola töötlemine söögisoolaks, nt jodeeritud soolaks 

Siia ei kuulu: 

vürtsitaimede kasvatus, vt 01281 

 
1085 Valmistoitude tootmine 

10851 Valmistoitude tootmine 

Siia klassi kuulub selliste valmistoitude (st keedetud/küpsetatud, maitsestatud jne) tootmine, mis koos-

nevad vähemalt kahest erinevast koostisosast (v.a maitseained jms). Säilitusaja pikendamiseks on 

valmistoidud külmutatud või konserveeritud ning edasimüügiks tavaliselt ka pakendatud ja etiketiga 

märgistatud, st siia ei kuulu toidu valmistamine vahetuks tarbimiseks, näiteks restoranides.   

− liha- või linnuliharoogade tootmine  

− kalaroogade tootmine, k.a kala ja friikartulid 

− köögiviljaroogade tootmine  

− valmispitsade tootmine (külmutatud või mitte)  

− kohalike ja rahvustoitude tootmine 

− täidisega pastatoodete tootmine (pelmeenid, vareenikud jne)  

Siia ei kuulu: 

värske toidu ja vähem kui kaks koostisosa sisaldavate toitude tootmine, vt vastavat klassi osas 10 

kiirestiriknevate toitude tootmine, vt 10891 

valmistoitude jaemüük kauplustes, vt 47111, 47291 

valmistoitude hulgimüük, vt 46381 

lepinguliste toitlustajate tegevus, vt 56291 

 
1086 Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine 

10861 Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine 

− eritoitude tootmine tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele: 

− rinnapiimaasendajad (imiku piimasegud), jätkupiimasegud jms toidud  

− imiku- ja väikelapsetoidud 

− kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega toidud  

− raviotstarbelised dieettoidud 

− vähendatud/madala naatriumisisaldusega toidud, k.a vähendatud naatriumisisaldusega või 

naatriumivabad dieetsoolad 

− gluteenivabad toidud 

− eelkõige sportlastele mõeldud toidud lihasjõu taastamiseks 

− diabeetikute toidud 

 
1089 Mujal liigitamata toiduainete tootmine 

10891 Mujal liigitamata toiduainete tootmine 

− kiirestiriknevate valmistoitude tootmine (nt võileivad, küpsetamata pitsa)  

− suppide ja puljongite tootmine 

− ekstraktide ning mahlade tootmine lihast, kalast, vähilaadsetest ja limustest 

− fondüüjuustude tootmine 

− munatoodete ja munaalbumiini tootmine 
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− valgukontsentraatide ja tekstureeritud valkainete tootmine 

− taimemahlade ja -ekstraktide tootmine 

− pektiinide, taimeliimide ja paksendajate tootmine (nt agar-agar) 

− linnaseekstrakti tootmine 

− pärmide tootmine (aktiivsed ja mitteaktiivsed)  

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
− alkoholtoodete segude tootmine jookide valmistamiseks (v.a lõhnaainetel põhinevad)  

− tehiskontsentraatide tootmine 

− tehismee ja karamelli tootmine  

− piima- ja juustuasendajate tootmine 

− lõhna-, maitse- või värvainelisandiga siirupite tootmine 

− toidulisandite jm mujal liigitamata toiduainete tootmine 

Siia ei kuulu: 

kiirestiriknevate valmistoitude tootmine puu- ja köögiviljadest, vt 10391 

külmutatud pitsa tootmine, vt 10851 

piiritusjookide, õlle, veini ja alkoholivabade jookide tootmine, vt osa 11 

 
109 Valmis loomasööda tootmine 

1091 Valmissööda tootmine loomakasvatusele 

10911 Valmissööda tootmine loomakasvatusele 

− valmissööda tootmine loomakasvatusele (k.a kontsentreeritud loomatoit ja söödalisandid) 

− segamata (puhta) sööda tootmine loomakasvatusele 

− tapamajajäätmete töötlemine loomasöödaks  

− lutsernijahu ja -graanulite tootmine  

Siia ei kuulu: 

kalajahu tootmine loomasöödaks, vt 10201 

õlikookide tootmine, vt 10411 

tegevused, mille käigus tekivad loomasöödana kasutatavad tooted, nt õlikoogid (vt 10411), teravilja-

jahvatamise jäägid (vt 10611) jne 

 
1092 Lemmikloomade valmistoidu tootmine 

10921 Lemmikloomade valmistoidu tootmine 

− lemmikloomatoidu, nt koera-, kassi-, linnu-, kalatoidu jne tootmine 

− tapamajajäätmete töötlemine loomatoiduks  

Siia ei kuulu: 

kalajahu tootmine loomasöödaks, vt 10201 

õlikookide tootmine, vt 10411 

tegevused, mille käigus tekivad loomasöödana kasutatavad tooted, nt õlikoogid (vt 10411), teravilja- 

jahvatamise jäägid (vt 10611) jne 

 
11 Joogitootmine 
 

Alkoholivabade jookide, mineraalvee, kääritatud (õlu, vein) ja destilleeritud alkoholjookide tootmine. 

Siia ei kuulu: 

puu- ja köögiviljamahla tootmine, vt 10321 

piimapõhiste jookide tootmine, vt 10511 

kohvi-, tee- ja matetoodete tootmine, vt 10831 

 
110 Joogitootmine 

1101 Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine 

11011 Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine 

− destilleeritud alkoholjookide tootmine (nt viski, brändi, džinn, liköörid jms) 

− destilleeritud alkoholi sisaldavate segujookide tootmine 

− destilleeritud piiritusjookide segamine 

− denatureerimata etüülalkoholi tootmine (alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsendi)  

Siia ei kuulu: 
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destilleerimata alkoholjookide tootmine, vt 1102 kuni 1106 

denatureeritud etüül- jm alkoholi tootmine, vt 20141 

etüülalkoholi tootmine kääritatud materjalist, vt 20141 

ainult villimine ja etikettimine, vt 46341 (jookide hulgimüük) ja 82921 (villimine või etikettimine tasu  

eest või lepingu alusel) 

 
C – Töötlev tööstus / Toiduainete tootmine 

 
1102 Viinamarjaveini tootmine 

11021 Viinamarjaveini tootmine 

− veinitootmine 

− vahuveini tootmine 

− veinitootmine kontsentreeritud viinamarjavirdest  

− veini segamine, selitamine ja villimine 

− vähese alkoholisisaldusega või alkoholivaba veini tootmine 

Siia ei kuulu: 

ainult villimine ja etikettimine, vt 46341 (jookide hulgimüük) ja 82921 (villimine või etikettimine tasu  

eest või lepingu alusel) 

 
1103 Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine 

11031 Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine 

− kääritatud, kuid destilleerimata alkoholjookide tootmine (nt sake, õuna- ja pirnisiider, marja- ja  

puuviljaveinid) 

− mõdu tootmine; marja- ja puuviljaveini sisaldavate segujookide tootmine 

Siia ei kuulu: 

ainult villimine ja etikettimine, vt 46341 (jookide hulgimüük) ja 82921 (villimine või etikettimine tasu  

eest või lepingu alusel) 

 
1104 Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine 

11041 Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine 

− vermuti jms jookide tootmine 

Siia ei kuulu: 

ainult villimine ja etikettimine, vt 46341 (jookide hulgimüük) ja 82921 (villimine või etikettimine tasu  

eest või lepingu alusel) 

 
1105 Õlletootmine 

11051 Õlletootmine 

− linnasejookide tootmine (nt ale e hele inglise õlu, porter, stout) 

− vähese alkoholisisaldusega või alkoholivaba õlle tootmine 

 
1106 Linnasetootmine 

11061 Linnasetootmine 

 
1107 Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine 

11071 Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine 

− mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (gaseeritud või gaseerimata)  

− alkoholivabade jookide, v.a alkoholivaba õlle ja veini tootmine: 

− maitsestatud ja/või magustatud karastusjoogid: limonaad, koola, puuvilja- või marjajoogid,  

toonikud jms  

Siia ei kuulu: 

puu- ja köögiviljamahla tootmine, vt 10321 

piimapõhiste jookide tootmine, vt 10519 

kohvi-, tee- ja matetoodete tootmine, vt 1083 

alkoholipõhiste jookide tootmine, vt 11011, 11021, 11031, 11041, 11051 

alkoholivaba veini tootmine, vt 11021 

alkoholivaba õlle tootmine, vt 11051 

jää tootmine, vt 35301 

ainult villimine ja etikettimine, vt 46341 (jookide hulgimüük) ja 82921 (villimine või etikettimine tasu  

eest või lepingu alusel) 
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C – Töötlev tööstus / Tubakatoodete tootmine / Tekstiilitootmine  

 
12 Tubakatoodete tootmine 
 

Siia ossa kuulub tubaka töötlemine lõpptarbimiseks sobivasse vormi. 

 
120 Tubakatoodete tootmine 

1200 Tubakatoodete tootmine 

12001 Tubakatoodete tootmine 

− tubakast ja tubakaasendajatest valmistatud tooted (nt sigaretid, sigaretitubakas, sigarid, piibu-, 

närimis- ja nuusktubakas) 

− "homogeenitud" või "taastatud" tubaka tootmine 

− tubaka leherootsude eemaldamine ja tubaka kuivatamine 

Siia ei kuulu:  

tubaka kasvatus ja esmatöötlus, vt 01151, 01631 

 
13 Tekstiilitootmine 
 

Osa 13 hõlmab nii tekstiilkiudude ettevalmistuse ja ketramise kui ka riide kudumise, riide ja rõivaste 

viimistlemise ning valmis tekstiiltoodete (nt kodutekstiil, tekid, vaibad, nöörid jne) tootmise, v.a rõivad. 

Looduslike kiudude kasvatus kuulub ossa 01; sünteeskiudude tootmine kui keemiline protsess tuleb 

liigitada klassi 2060. Rõivaste tootmine kuulub ossa 14. 

 
131 Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine 

1310 Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine 

13101 Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine 

Erinevast toorainest tekstiilkiudude (loomsed ja taimsed kiud, nt siid ja vill või keemilised kiud, nt paber- 

ja klaaskiud jms) eeltöötlus ja ketramine. 

− tekstiilkiudude eeltöötlus: 

− siidi lahtikerimine ja pesemine 

− villa rasvatustamine ja karboniseerimine ning villakvilla värvimine 

− igasuguse loomse, taimse ja keemilise kiu kraasimine ja kammimine 

− lõnga ja õmblusniidi ketramine ja tootmine kudumise ning õmblemise jaoks, kaubanduse tarbeks või 

edasiseks töötlemiseks: 

− lina ropsimine 

− süntees- ja tehisfilamentkiust lõnga tekstureerimine, korrutamine, kordistamine, keerutamine ja 

kastmise teel värvimine 

− paberlõnga tootmine 

Siia ei kuulu: 

taime- või loomakasvatusega seotud ettevalmistavad tegevused, vt osa 01 

taimsete kiudude (džuut, lina, kookoskiud jne) leotamine, vt 01161 

puuvilla kupardamine (puhastamine), vt 01631 

süntees- või tehiskiudude ja -köisikute ning süntees- või tehiskiust ühekordse lõnga (k.a ülitugev ja 

vaibalõng) tootmine, vt 20601 

klaaskiudude tootmine, vt 23141 

 
132 Riidekudumine 

1320 Riidekudumine 

13201 Riidekudumine    
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Siia kuulub riide kudumine erinevast toorainest (loomsed ja taimsed kiud, nt siid ja vill või keemilised 

kiud, nt paber- ja klaaskiud jms). 

− puuvilla-, kraasvilla-, kammvilla- ja siiditüüpi riide tootmine, k.a riide tootmine segu-, tehis- või 

sünteeskiududest (polüpropüleenist jms) valmistatud lõngast  

− muu laia riide tootmine lina, ramjeekiudu, kanepit, džuuti, niinekiudu ja erilõngu kasutades 

− karus- või šenillriide, froteerätikuriide, marli jms tootmine 

− riide tootmine klaaskiust                           jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Tekstiilitootmine  

 
− riide tootmine süsinik- ja aramiidkiust niidist  

− kootud tehiskarusnaha tootmine 

Siia ei kuulu: 

silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine, vt 13911 

tekstiilpõrandakatete tootmine, vt 13931 

kitsasriide tootmine, vt 13961 

lausriide ja vildi tootmine, vt 13991 

 
133 Tekstiili viimistlemine  

1330 Tekstiili viimistlemine 

13301 Tekstiili viimistlemine 

Siia kuulub tekstiili ja rõivaste viimistlemine, nt pleegitamine, värvimine, apreteerimine jms. 

− tekstiilkiudude, lõnga, riide ja tekstiiltoodete (k.a rõivaste) pleegitamine ja värvimine 

− tekstiili ja tekstiiltoodete (k.a rõivaste) apreteerimine, kuivatamine, aurutamine, kokkutõmbumis-

vastane viimistlemine, nõelumine, sanforiseerimine, merseriseerimine 

− teksarõivaste pleegitamine 

− tekstiili plisseerimine jms 

− ostetud rõivaste veekindlaks tegemine, pealistamine, kummeerimine või impregneerimine 

− riide ja rõivaste sõeltrükk (siidtrükk) 

Siia ei kuulu: 

kummiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riide tootmine, kui riide põhikoostisosaks 

on kumm, vt 22199 

 
139 Muu tekstiilitootmine 

Siia gruppi kuulub valmis tekstiiltoodete, vaipade ja vaipkatete, nööride, köite, kitsasriide jms tootmine, 

v.a rõivaste tootmine. 

 
1391 Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine 

13911 Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine 

− silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine ja töötlemine: 

− karus- ja froteekangad 

− raschel- või samalaadsetel masinatel silmkootud võrk- ja kardinakangad 

− muud silmkoe- või heegelkangad 

− silmkootud tehiskarusnaha tootmine 

Siia ei kuulu: 

raschel- või samalaadsetel masinatel kootud pitsilaadse võrk- ja kardinakanga tootmine, vt 13991 

silmkoe- ja heegelkangast (trikookangast) rõivaste tootmine, vt 14391 

 
1392 Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad 

13921 Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided 

− mis tahes tekstiilmaterjalist valmis kodutekstiilide tootmine, k.a silmkoe- või heegelkangast (trikoo-

kangast): 

− tekid, k.a pleedid (reisitekid) 

− voodi- ja lauapesu, käte- ja köögirätikud, vanni- ja saunalinad 

− vatitekid, udusulgtekid, sohvapadjad, pufid (istepadjad) jm padjad jne 

− valmis sisustustekstiiltoodete tootmine: 

− kardinad, eesriided, rulood, voodi- ja mööblikatted, kardina- või voodidrapeeringud jne 

Siia ei kuulu: 

eesriiete tootmine meditsiiniliseks otstarbeks, vt 32509 
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13929 Muude valmis tekstiiltoodete tootmine 

− autokatete jm kattepresentide, telkide, magamiskottide jm tekstiilist matkatarvete, purjede, päikese-

varjude, markiiside jne tootmine 

− lippude, loosungite, vimplite jne tootmine 

− nõudepesu- ja tolmulappide jms, päästevestide ja -vööde, langevarjude jne tootmine 

− elektritekkide tekstiilosade tootmine 

− käsitelgedel kootud seinavaipade tootmine 

 
C – Töötlev tööstus / Tekstiilitootmine  

 
− kaupade pakendamiseks kottide tootmine  

− muude valmistoodete tootmine (k.a rõivalõiked)  

Siia ei kuulu: 

tekstiiltoodete tootmine tehniliseks otstarbeks, vt 13961 

kattepresentide parandus, vt 33191 

telkide parandus, vt 95291 

kemikaalide pakkekottide (nt väetisekottide) parandus, vt 33191 

 
1393 Vaipade ja vaipkatete tootmine 

13931 Vaipade ja vaipkatete tootmine 

− põrandakattematerjali tootmine tekstiilist (nt vaipkatted, vaibad, matid, plaadid jne)  

− põrandakatete tootmine nõeltöödeldud vildist  

Siia ei kuulu: 

mattide ja põrandakatete tootmine punumismaterjalist, vt 16292 

põrandakatete tootmine korgist, vt 16292 

elastsete põrandakatete tootmine (nt vinüül ja linoleum), vt 22239 

 
1394 Nööri, köie ja võrgulina tootmine 

13941 Nööri, köie ja võrgulina tootmine 

− nööri, purjenööri ja köie tootmine tekstiilkiududest või -ribadest, k.a kummi või plastiga 

impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud 

− sõlmitud võrgulina tootmine nöörist ja köiest 

− köiest ja võrgulinast toodete tootmine (nt kalavõrgud, vendrid, kropid, tropid, metallrõngastega   

köied ja trossid jms) 

Siia ei kuulu: 

juuksevõrgu tootmine, vt 14191 

metalltrossi tootmine, vt 25931 

kahvade tootmine sportlikuks kalapüügiks, vt 32301 

võrkude parandus, vt 33191 

 
1395 Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad 

13951 Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad 

− lausriide, k.a impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud lausriide tootmine  

 
1396 Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine 

13961 Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine 

− mitmesuguse kitsasriide ja paela kudumine, k.a liimühendatud, ühesuunalistest koelõngata  

lõimelõngadest või kiududest koosneva paela tootmine 

− etikettide, embleemide jms tootmine  

− posamentide tootmine (nt punutud paelad, tutid jms) 

− plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riide tootmine 

− mähitud või mähkimata metalliseeritud lõnga; tekstiiliga kaetud kumminiidi ja -paela; kummi või 

plastiga kaetud, impregneeritud, pealistatud või ümbritsetud tekstiillõnga või -ribade tootmine  

− ülitugevast keemilisest kiust rehvikoortriide tootmine 

− muu töödeldud või kaetud riide tootmine (vahe- jms kõvendatud riie; kummi-, liimi- või tärklisaine-

tega pealistatud riie)  

− tekstiiltahtide, hõõgsuka, voolikute, ülekande- või konveierilintide rihmariide (metalli vm materjaliga 

tugevdatud või mitte), sõelariide, filterriide tootmine 

− autokaunistuste tootmine 

− maalimislõuendi ja pausriide tootmine 

Siia ei kuulu: 
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kummiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilist rihmariide tootmine ülekande- 

või konveierilintide jaoks, kui riide põhikoostisosaks on kumm, vt 22199 

tekstiiliga armeeritud vahtkummist ja -plastist tahvlite ning lehtede tootmine, vt 22191, 22211 

riide kudumine metalltraadist, vt 25931 

 
 
 
 
C – Töötlev tööstus / Tekstiilitootmine / Rõivatootmine 

 
1399 Mujal liigitamata tekstiilitootmine 

13991 Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine 

− vildi, k.a impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud vildi tootmine 

− tülli jm võrkriide, pitsmaterjali ja tikandite tootmine meetrikaubana, ribade või motiividena 

− vajutustundliku riide tootmine 

− tekstiilist kingapaelte tootmine 

− puudritupsude ja tampoonide tootmine  

− bukleelõnga ja šenill-lõnga tootmine 

Siia ei kuulu: 

põrandakatete tootmine nõeltöödeldud vildist, vt 13931 

tekstiilvati ja vatist toodete tootmine (nt hügieenisidemed, tampoonid jne), vt 17221 

 
14 Rõivatootmine 
 

Siia kuulub kõikide rõivaesemete ja rõivalisandite õmblemine igat liiki materjalist, k.a rätsepatöö:  

meeste, naiste ja laste pealis- ja alusrõivaste, töö-, tänava- ja vabaajarõivaste õmblemine nahast, 

riidest, trikookangast jne. Siin ei eristata täiskasvanute ja lasterõivaid ega moe- ja klassikalisi rõivaid.  

Ossa 14 liigitatakse ka karusnahatööstus (karusnahad ja nendest tehtud rõivad). 

 
141 Rõivatootmine, v.a karusnahast rõivad 

Rõivaste tootmine igat liiki materjalist, k.a pealistatud, impregneeritud või kummeeritud materjalist. 

 
1411 Nahkrõivaste tootmine 

14111 Nahkrõivaste tootmine 

− nahast või komposiitnahast rõivaste tootmine, k.a tööstuses kasutatavad nahast manused, nt keevi-

taja nahkpõll 

Siia ei kuulu: 

karusnahast rõivaste tootmine, vt 14201 

nahast spordikinnaste ja -peakatete tootmine, vt 32301 

kaitse- ja tulekindlate rõivaste tootmine, vt 32991 

 
1412 Töörõivaste tootmine 

14121 Töörõivaste tootmine 

− meeste ja naiste töö- ja ametirõivakomplektide tootmine 

− meeste ja naiste töö- ja ametirõivaste tootmine, nt jakid, pintsakud, bleiserid; püksid, põlvpüksid, 

lühikesed püksid, rinnatüki ja traksidega tunked 

− muude töörõivaste tootmine (nt põlled, kitlid jms)  

Siia ei kuulu: 

jalatsite tootmine, vt 15201 

tulekindlate ja kaitserõivaste tootmine, vt 32991 

rõivaste parandamine, vt 95291 

 
1413 Muude pealisrõivaste tootmine 

14131 Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö 

− meeste, naiste ja laste pealisrõivaste tootmine riidest, silmkoe- või heegelkangast (trikookangast), 

lausriidest jne:  

− meeste, naiste, tütarlaste ja poiste mantlid 

− meeste ja poiste ülikonnad, pintsakud, bleiserid, püksid, tunked 
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− naiste ja tütarlaste kostüümid, jakid, rõivakomplektid (tellimusel tehtav rätsepatöö) 

− naiste ja tütarlaste seelikud, kleidid, püksid, tunked 

− anorakid, tuulepluusid, keebid jms 

− eelpool loetletud toodete osade tootmine 

− tellimusel tehtav rätsepatöö 

Siia ei kuulu: 

karusnahast rõivaste tootmine (v.a peakatted), vt 14201 

kokku liimitud (mitte kokku õmmeldud) kummi- ja plastrõivaste tootmine, vt 2219, 2224 

 
C – Töötlev tööstus / Rõivatootmine 

 
tulekindlate ja kaitserõivaste tootmine, vt 32991 

rõivaste parandamine, vt 95291 

 
1414 Alusrõivaste tootmine 

14141 Alusrõivaste tootmine, sh T-särkide, päevasärkide, hommikumantlite, öösärkide jms tootmine 

− meeste, naiste ja laste alusrõivaste tootmine riidest, silmkoe- või heegelkangast (trikookangast), 

pitsist jne:  

− päevasärgid, T-särgid, pluusid 

− aluspüksid, püksikud, pidžaamad, öösärgid, hommikumantlid, kombineed, alusseelikud   

− rinna- ja sukahoidjad, korsetid jne 

Siia ei kuulu: 

rõivaste parandamine, vt 95291 

 
1419 Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine 

14191 Peakatete valmistamine, k.a karusnahast 

− vildist või muust materjalist kübaratoorikute ja kübaravildi tootmine 

− kübarate ja mütside tootmine 

− juuksevõrgu tootmine 

− karusnahast peakatete tootmine 

− kübaravoodrite, -katete, -põhjade, -karkasside ja higipaelte, mütsinokkade ning peakatete 

lõuarihmade tootmine 

              Siia ei kuulu: 

              spordipeakatete tootmine, vt 32301 

              kaitsepeakatete tootmine (v.a spordipeakatted), vt 32991 

 

14199 Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine 

− väikelaste rõivaste (pikkusele kuni 86 cm) ja rõivamanuste (k.a mähkmed) tootmine 

− spordidresside, suusaülikondade, supelrõivaste jne tootmine 

− rõivalisandite tootmine (nt silmkoelised või heegeldatud sõrm- ja labakindad, sõrmedeta kindad, 

vööd, sallid, rätikud, lipsud, kaela- ja taskurätikud jne) 

− rõivamanuste tootmine 

− nahast või komposiitnahast sõrm- ja labakinnaste, sõrmedeta kinnaste tootmine 

− nahast või komposiitnahast vööde, rihmade, õlarihmade jm rõivamanuste tootmine 

− tallutamata tekstiiljalatsite tootmine 

− loetletud toodete osade tootmine 

              Siia ei kuulu: 

              tulekindlate ja kaitserõivaste tootmine, vt 32991 

              rõivaste parandamine, vt 95291 

 
142 Karusnahatoodete tootmine 

1420 Karusnahatoodete tootmine 

14201 Karusnahatoodete tootmine (v.a mütsid ja kindad) 

− karusnahast rõivaste ja rõivalisandite tootmine 

− karusnahatükkidest kokku pandud nahkade, tahvlite, mattide, ribade jne tootmine 

− mitmesuguste karusnahast toodete tootmine (nt täistopitud pufid e istepadjad); tööstuslik poleer-  

riide tootmine 

Siia ei kuulu: 

toorkarusnahkade tootmine, vt  014, 0170 

toornahkade tootmine, vt 10111 

tehiskarusnaha tootmine (pikakarvaline riie või silmkoekangas), vt 1320, 1391 
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karusnahast mütside tootmine, vt 14191 

karusnahaga kaunistatud rõivaste tootmine, vt 14191 

karusnaha parkimine ja värvimine, vt 15111 

karusnahast detailidega saabaste ja kingade tootmine, vt 15201 

 
 
 
C – Töötlev tööstus / Rõivatootmine / Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 

 
143 Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine 

1431 Suka- ja sokitootmine 

14311 Suka- ja sokitootmine 

− sukktoodete tootmine (nt sukkpüksid, retuusid, sukad, põlvikud jm sukktooted) 

− sokkide tootmine 

 
1439 Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine 

14391 Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine, nt pulloverid, kampsunid jms tooted 

− silmkoeliste ja heegeldatud pulloveride, kardiganide, kampsunite, vestide, sviitrite jms tootmine 

Siia ei kuulu: 

silmkoe- ja heegelkanga tootmine, vt 13911 

sukktoodete tootmine, vt 14311 

 
15 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 

 

Karusnaha töötlemine ja värvimine, toornaha parkimine ja konserveerimine ning nahast lõpptoodete 

valmistamine. Siia kuulub sarnaste toodete valmistamine ka muust materjalist (tehisnahast või naha-

asendajatest, nt kummist jalatsid, tekstiilist kohvrid jms) sama tootmistehnoloogiat kasutades ning  

sageli ka samas üksuses. 

 
151 Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete ja rakmete 

tootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine 

Siia gruppi kuulub naha ja karusnaha tootmine ning nendest materjalidest toodete valmistamine. 

 
1511 Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine 

15111 Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine 

− toornaha parkimine, värvimine ja töötlemine 

− seemisnaha, pärgamenditud naha, lakknaha ning metallitatud naha tootmine 

− komposiitnaha (naturaalse naha või nahakiudude baasil) tootmine 

− karus- ja toornaha kaapimine, sugemine, parkimine, pleegitamine, pügamine, kitkumine ning  

värvimine 

Siia ei kuulu: 

toornaha tootmine karjakasvatuse osana, vt 014 

toornaha tootmine tapamajades, vt 10111 

nahkrõivaste tootmine, vt 14111 

tehisnaha tootmine mittenaturaalnaha baasil, vt 22199, 22291 

 
1512 Kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete, rakmete jms tootmine 

15121 Kohvrite, käekottide jms kaupade tootmine 

− kohvrite, käekottide, kosmeetikakohvrikeste, diplomaadikohvrite, ranitsate, seljakottide, tööriista-

kottide, muusikatarvete vutlarite jms kaupade tootmine nahast, komposiitnahast või muust mater-

jalist (nt lehtplastist, tekstiilist, vulkaniseeritud kiust või papist) sama tootmistehnoloogiat kasutades 

              

15122 Sadulsepatoodete tootmine (sadulad, hobuserakmed jm) 

− mis tahes materjalist sadulsepatoodete ja rakmete tootmine (nt trengid, ohjad, põlvekaitsmed, 

suukorvid, sadulakatted ja -kotid, koeramantlid jms)  

 

15129 Muude nahktoodete tootmine 
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− mittemetallist (nt riidest, nahast, plastist) kellarihmade tootmine  

− mitmesuguste nahast või komposiitnahast (naturaalse naha või nahakiudude baasil) toodete      

tootmine: veorihmad, pakendid jms 

− nahast kingapaelte tootmine 

− piitsade ja ratsapiitsade tootmine 

Siia ei kuulu: 

nahkrõivaste tootmine, vt 14111 

nahast sõrmkinnaste ja mütside tootmine, vt 14199 

 
C – Töötlev tööstus / Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine / Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel   

 
jalatsite tootmine, vt 15201 

jalgrattasadulate tootmine, vt 30921 

väärismetallidest kellavõrude tootmine, vt 32121 

mitteväärismetallist kellavõrude tootmine, vt 32131 

liinitööliste ohutusrihmade ja muude kutsetöös kasutatavate rihmade tootmine, vt 32991 

 
152 Jalatsitootmine 

1520 Jalatsitootmine 

15201 Jalatsitootmine 

− jalatsite tootmine igaks otstarbeks, mis tahes materjalist ning töötlusviisi kasutades, k.a valamine:  

− kummist või plastist välistalla ja pealsega veekindlad jalatsid 

− kummist või plastist välistalla ja pealsega jalatsid 

− nahk- ja tekstiilpealsega jalatsid 

− jalatsite nahkosade tootmine (nt pealsed ja pealseosad, sise- ja välistallad, kontsad jne)  

− kedride, sääriste jms tootmine 

Siia ei kuulu: 

tallutamata tekstiiljalatsite tootmine, vt 14191 

kingaosade tootmine puidust (nt kontsad ja liistud), vt 16291 

saabaste, kontsade, taldade ja muude jalatsiosade tootmine kummist, vt 22199 

jalatsiosade tootmine plastist, vt 22291 

suusasaabaste tootmine, vt 32301 

ortopeediliste jalatsite tootmine, vt 32501 

 
16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel;  

õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 
 

Puittoodete tootmine, nt saematerjali, vineeri, spooni, puitkonteinerite, puidust põrandamaterjali, puit-

sõrestiku ja kokkupandavate puitehitiste tootmine.  

Tootmisprotsessi kuulub palkide lõikamine propsideks või saematerjaliks, puidu tükeldamine ja saagi-

mine, vormilõikamine, plaatideks lõhestamine jm töötlemine treipingil või muude töövahenditega, puidu 

hööveldamine või lihvimine ning valmistooteks kokkupanemine.  

Välja arvatud saeveskid, liigitatakse tootmisüksus alamklassi peamise/eriomase toote alusel. Siia ei 

kuulu mööblitootmine (vt 310) ning puitelementide jms paigaldamine (vt 43321, 43329, 43331, 43391). 

 
161 Puidu saagimine ja hööveldamine 

1610 Puidu saagimine ja hööveldamine 

16101 Saematerjali tootmine 

− puidu saagimine, hööveldamine ja masintöötlus 

− palkide tükeldamine, koorimine või lõhkumine 

− puidust raudteeliiprite tootmine 

− kokku ühendamata põrandamaterjali tootmine  

Siia ei kuulu: 

metsavarumine ja viimistlemata puitmaterjali tootmine, vt 0220 

õhukeste spooniplaatide tootmine vineerimiseks, plaatide või paneelide valmistamiseks, vt 16211  

               

16102 Puidukuivatus, puidu immutamine ja keemiline töötlus 

− puidu kuivatamine 

− puidu immutamine või keemiline töötlemine säilitusainete või muude vahenditega 
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16109 Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms 

− puitvilla, puidujahu, puitlaastude ja -pilbaste ning hakkepuidu tootmine 

Siia ei kuulu: 

sindlite ja katuselaastude, ehisliistude jms tootmine, vt 16239 

põletuspakkude või presspuidu tootmine, vt 16291 

 
 
C – Töötlev tööstus / Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, v.a mööbel ning õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine   

 
162 Puidust, korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

1621 Spooni ja puitplaatide tootmine 

16211 Spooni ja vineeri tootmine 

− spooni tootmine vineerimiseks ning vineeri vms kihtpuitmaterjali valmistamiseks                              

− vineeri, spoonitud plaatide jms kihtpuitmaterjali tootmine 

 

16212 Puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmine 

− puitlaastplaatide jms plaatide tootmine: 

− orienteeritud kihtidega plaadid (OSB) 

− vahvelplaadid 

− vaikude vms orgaaniliste sideainetega aglomeeritud või aglomeerimata plaadid 

− dekoratiivse plastlaminaadiga pinnatud plaadid 

− muud puitlaastplaadid 

− puitkiudplaatide jms plaatide tootmine: 

− keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF) 

− vaikude vms orgaanilise sideaine abil kokkuühendatud plaadid 

− muud puitkiudplaadid 

 

16219 Muude puitplaatide tootmine 

− presspuidust plokkide, plaatide, prusside või profiilvormide tootmine 

− liimpuidu ja liimspoonpuidu tootmine 

Siia ei kuulu: 

valmis katusesõrestiku tootmine liimpuidust ja metallühendusega, vt 16231 

 
1622 Kilpparketi tootmine 

16221 Kilpparketi tootmine 

− tahvliteks ühendatud kilpparketi plokkide, liistude jne tootmine  

Siia ei kuulu: 

kokku ühendamata põrandamaterjali tootmine, vt 16101 

 
1623 Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine 

16231 Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) 

− puidust akende, aknaraamide ja -luukide tootmine (k.a metallhingede, lukkudega jms varustatult) 

− puidust uste, ukseraamide ja -piitade, lävepakkude tootmine (k.a metallhingede, lukkudega jms 

varustatult) 

− valmis katusesõrestiku tootmine liimpuidust ja metallühendusega  

Siia ei kuulu: 

puidust omavalmistatud akende, aknaraamide, uste, ukseraamide jms paigaldus, vt 43321 

      

16232 Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine 

− kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine 

− mobiilsete elamute tootmine  

Siia ei kuulu: 

omavalmistatud kokkupandavate puitehitiste kokkupanek ja paigaldus ehitusplatsil, vt 41201 

 

16239 Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine  

− prusside, sarikate ja katusetitside tootmine 

− kokkupandavate katusesõrestike tootmine liimpuidust ja metallühendusega  

− treppide ja käsipuude tootmine 

− puidust vaheseinte tootmine (v.a teisaldatavad vaheseinad kui mööblielemendid) 

− katusesindlite ja -laastude tootmine 
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− betoneerimisel kasutatava puitraketise tootmine 

Siia ei kuulu: 

köögikappide, raamaturiiulite ja riidekappide tootmine, vt 31011, 31021, 31091 

teisaldatavate puidust vaheseinte kui mööblielementide tootmine, vt 31011, 31021, 31091 

omavalmistatud ehituspuusepa- ja tisleritoodete paigaldus, vt 43321 

 
 
 

C – Töötlev tööstus / Puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, v.a mööbel ning õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine   

 
1624 Puittaara tootmine 

16241 Puittaara tootmine 

− pakkekastide, karpide, lattkastide, trumlite jms puitpakendi tootmine 

− tasapinnaliste ja servadega kaubaaluste, taarakastide jms puidust kaubaaluste tootmine 

− vaatide, aamide, tünnide, toobrite jm püttsepatoodete tootmine 

− puidust kaablitrumlite tootmine 

Siia ei kuulu: 

kohvrite tootmine, vt 15121 

punumismaterjalist kastide tootmine, vt 16292 

 
1629 Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

16291 Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine 

− tööriistade, nende kerede ja käepidemete tootmine puidust 

− pintslite, harjade ja luudade kerede ja käepidemete tootmine  

− puidust lauanõude ja köögitarvete tootmine 

− puidust kujukeste jm dekoratiivesemete, puitmarketrii ja -intarsia (puitmosaiik) tootmine 

− puitlaegaste ja -karpide tootmine juveeltoodete, terariistade jms hoidmiseks  

− puitpoolide, -käävide, niidirullide jms puidust treitud esemete tootmine 

− riidepuude tootmine 

− puidust peegli- ja pildiraamide tootmine 

− lõuendiraamide tootmine 

− puidust saapa- ja kingaliistude ning -vormide tootmine 

− puidust kingaosade tootmine (nt kontsad, liistud)  

− vihmavarjude, jalutuskeppide jms käepidemete tootmine 

− piibutoorikute tootmine 

− pakkude, pelletite, brikettide või graanulite tootmine aglomeeritud saepurust, puidujäätmetest või 

puidu aseainetest (nt sojaubade või kohvipuru) 

− muude puittoodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

puidust puusärkide tootmine, vt 32991 

kohvrite tootmine, vt 15121 

puitjalatsite tootmine, vt 15201 

tikkude tootmine, vt 20512 

kellakorpuste tootmine, vt 26521 

tekstiilimasinate jaoks puitpoolide ja niidirullide tootmine, vt 28941 

mööblitootmine, vt 310 

puitmänguasjade tootmine, vt 32401 

luudade, harjade ja pintslite tootmine, vt 32911 

laegaste tootmine, vt 32991 

 

16292 Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 

− loodusliku korgi töötlemine ja aglomeeritud korgi tootmine 

− looduslikust või aglomeeritud korgist toodete tootmine, k.a põrandakatted 

− põimikute ja punumismaterjalist toodete tootmine (nt matid, vaibad, sirmid, karbid jms) 

− korv- ja vitspunutiste tootmine 

Siia ei kuulu: 

tekstiilist mattide ja mattkatete tootmine, vt 13921 

korgist päästevestide tootmine, vt 32991 
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C – Töötlev tööstus / Paberi ja pabertoodete tootmine   

 
17 Paberi ja pabertoodete tootmine 
 

Osa 17 hõlmab nii paberimassi, paberi kui ka töödeldud pabertoodete tootmise. Nende toodete 

valmistamine koosneb mitmest järjestikusest ja üksteisega liituvast töötlusprotsessist, mida sageli 

teostab üks tootmisüksus. Eristatud on kolm põhilist tegevust: paberimassi tootmine, mis seisneb 

puidust ja vanapaberist tsellulooskiudude eraldamises; paberi tootmine, mis seisneb eelnimetatud 

kiudude lehtedeks põimimises ning paberist ja muust materjalist pabertoodete tootmine erinevaid 

lõikamis- ja vormimistehnikaid kasutades, k.a katmine ja lamineerimine.  

Pabertooted võivad olla trükitud (nt tapeet, kingipakkepaber jne), kuid toote peamise otstarbe seisu-

kohalt peab pealetrükitud info olema teisejärgulise tähtsusega. 

 
171 Paberimassi, paberi ja papi tootmine 

1711 Paberimassi tootmine 

17111 Paberimassi tootmine 

− pleegitatud, poolpleegitatud või pleegitamata paberimassi tootmine mehaanilise, keemilise (lahus-

tava või mittelahustava) või poolkeemilise protsessi abil 

− kiumassi tootmine puuvillaebemetest  

− trükivärvi eemaldamine ja paberimassi valmistamine vanapaberist 

 
1712 Paberi- ja papitootmine 

17121 Paberi- ja papitootmine 

− paberi ja papi tootmine edasiseks tööstuslikuks töötlemiseks 

− paberi või papi pealistamine, katmine ja immutamine 

− krepp- või kortsupaberi tootmine 

− kihilise paberi ja papi ning fooliumi tootmine 

− käsitsi valmistatud paberi ja papi tootmine 

− jõupaberi tootmine 

− tõrva-, bituumen- või asfaltpaberi ja -papi tootmine 

− plastiga kaetud, immutatud või pealistatud paberi ja papi tootmine 

− ajalehepaberi ja muu trüki- või kirjapaberi tootmine 

− tselluloosvati ja tsellulooskiudkanga tootmine 

− söe- või šabloonipaberi tootmine rullides või suurte lehtedena 

− pinnakatteta jõupaberi ja papi, nt koti- ja kreppjõupaberi tootmine 

− taimse pärgamendi, rasvakindla paberi, kalka, pärgamiini jm läikega läbipaistava või poolläbipaistva 

paberi tootmine 

− mõõtulõikamata sigaretipaberi tootmine 

Siia ei kuulu: 

lainepaberi ja -papi tootmine, vt 17211 

paberi edasisel töötlemisel saadavate toodete tootmine, vt 17221, 17231, 17241, 17291 

pealistatud või immutatud paberi tootmine, kui pealistus- või immutusmaterjal on põhiliseks 

koostisosaks, vt klassi, kuhu kuulub pealistus- või immutusmaterjal 

liivapaberi tootmine, vt 23911 

 
172 Paber- ja papptoodete tootmine 

1721 Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine 

17211 Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine 

− lainepaberi ja -papi tootmine  

− lainepaberist ja -papist taara tootmine (nt kastid, karbid)  
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− kokkuvolditava papptaara tootmine 

− taara tootmine kõvast papist  

− muu paber- ja papptaara tootmine, sh plaadiümbriste tootmine 

− paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast kottide (k.a torbikud) tootmine 

− kartoteegikastide, dokumendivutlarite, kirjaaluste jms kontori- ja äritarvete tootmine 

Siia ei kuulu: 

ümbrikute tootmine, vt 17231 

paberimassist vormitud või pressitud toodete tootmine (nt munarestid, pabermassist vormitud taldrikud), 

vt 17291 

 
C – Töötlev tööstus / Paberi ja pabertoodete tootmine   

 
1722 Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine 

17221 Paberist kodu- ja hügieenitarvete, k.a tekstiilvati ja vatist toodete tootmine 

− majapidamis- ja tualettpaberi ning tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast toodete tootmine: 

− puhastusrätid ja -lapid 

− tasku- ja käterätid (sh kosmeetilised näorätid), paberlaudlinad ja salvrätid  

− tualettpaber 

− hügieenisidemed ja tampoonid, imiku pabermähkmed ja -linad, paberist rõivad ja rõivamanused 

− paberist või papist tassid, taldrikud ja kandikud 

− tekstiilvati ja vatist toodete tootmine (nt hügieenisidemed, tampoonid, mähkmed jms hügieenitarbed)  

Siia ei kuulu: 

tselluloosvati tootmine, vt 17121 

 
1723 Paberist kirjatarvete tootmine 

17231 Paberist kirjatarvete tootmine 

− kasutusvalmis trüki- ja kirjapaberi tootmine 

− kasutusvalmis printeripaberi tootmine 

− kasutusvalmis isekopeeruva paberi tootmine 

− kasutusvalmis paljundusšabloonide ja kopeerpaberi tootmine 

− kasutusvalmis kummeeritud ja kleeppaberi tootmine 

− kontoris, kaupluses, haridusasutustes kasutatavad kirjatarbed, milles trükitud info ei ole toote 

peamiseks tunnuseks (nt kirja- ja märkmeplokid, kalenderpäevikud ja -märkmikud, registreerimis-, 

arve-, märkme-, tellimis- ja kviitungiraamatud, kiirköitjad, vihikud, äriblanketid, sh kopeervahe-

lehtedega blanketikomplektid, albumid näidiste ja kollektsioonide jaoks jms) 

− ümbrikute ja kaartkirjade, lihtpostkaartide ja korrespondentskaartide tootmine 

− valiku paberikaupu sisaldavate karpide, kottide, taskute ja kirjakomplektide tootmine  

Siia ei kuulu: 

trükitooted paberil, vt 181 

 
1724 Tapeeditootmine 

17241 Tapeeditootmine 

− tapeedi jms seinakattematerjali tootmine, k.a vinüültapeet ja tekstiilseinakatted 

− paberist aknatransparentide tootmine 

Siia ei kuulu: 

paberi ja papi tootmine suurte rullidena, vt 17121 

plasttapeedi tootmine, vt 22291 

 
1729 Muude paber- ja papptoodete tootmine 

17291 Muude paber- ja papptoodete tootmine 

− etikettide tootmine (pealetrükiga või ilma) 

− filterpaberi ja -papi tootmine, paberimassist filterplokkide, -tahvlite ja -plaatide tootmine 

− volditud, vormitud või rullides sigaretipaberi tootmine 

− paberist ja papist käävide, rullide, poolide jms tootmine 

− munarestide ja muu paberimassist vormitud pakkematerjali tootmine 

− paberist pudukauba tootmine 

− žakaarmasinates kasutatavate paber- või pappkaartide tootmine 

− paber- või pappalusel põrandakatete tootmine  

Siia ei kuulu: 

mängukaartide tootmine, vt 32401 

paberist ja papist mängude ja mänguasjade tootmine, vt 32401 
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18 Trükindus ja salvestiste paljundus 
  

Siia liigitatakse ajalehtede, raamatute, perioodika, äridokumentide, õnnitluskaartide jms trükkimine ning 

trükinduse abitegevused (nt raamatuköitmine, trükiplaatide valmistamine, andmete pildindus), mis on 

vajalikud trükitööstuse toodete (nt trükiplaat, köidetud raamat, arvutiketas või -fail) valmistamiseks.  

 

Kujutise ülekandmiseks trükiplaadilt, ekraanilt või arvutifailist trükitavale materjalile (nt paber, plastik, 

metall, tekstiilitooted, puit) kasutatakse litograafiat, graveerimist, sõeltrükki, fleksograafiat jms trüki-

tehnikaid. Tihti saadetakse andmed trükimehhanismi otse arvutifailist või kasutatakse elektrostaatilisi jm 

seadmeid (digitaalne või löögita trükk). Sageli üksus trükib ja kirjastab (nt ajalehed), kuid üha harvemini 

toimub see ühes ja samas tegevuskohas.  

Siia kuulub ka salvestiste paljundus (nt laserplaadid, videosalvestised, ketastel või lindil tarkvara jne). 

Siia ei kuulu kirjastustegevus (vt osa J). 

 
181 Trükindus ja selle sidusalad 

Siia gruppi kuulub ajalehtede, raamatute, perioodika, äridokumentide, õnnitluskaartide jms trükkimine 

ning trükinduse abitegevused (nt raamatuköitmine, trükiplaatide valmistamine, andmete pildindus). 

Trükitakse erinevatele materjalidele erinevaid tehnoloogiaid kasutades. 

 
1811 Ajalehtede trükkimine 

18111 Ajalehtede trükkimine 

− vähemalt neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede jm perioodika trükkimine 

Siia ei kuulu: 

trükitoodete kirjastamine, vt 581 

dokumentide valguskopeerimine, vt 82191 

 
1812 Muu trükkimine 

18121 Raamatute trükkimine  

Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 

− raamatute ja brošüüride trükkimine 

Siia ei kuulu: 

raamatute ja brošüüride kirjastamine, vt 58111 

 

18122 Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine 

Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 

− vähem kui neli korda nädalas ilmuvate ajakirjade jm perioodika trükkimine 

− ärireklaamtrükiste, kaubakataloogide, reklaamikataloogide, -prospektide jm reklaami trükkimine 

− postmarkide, maksumärkide jms markide, saatedokumentide, tšekkide jm väärtpaberite ning 

kiipkaartide trükkimine 

− registrite, albumite, päevikute, kalendrite, äridokumentide jm äritrükiste ning isiklike kirjatarvete 

trükkimine 

Siia ei kuulu: 

trükitoodete kirjastamine, vt 581 

 

18129 Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk 

Trükitav materjal on tavaliselt kaitstud autoriõigusega (copyright). 

− nootide ja partituuride, maakaartide, atlaste ja plakatite trükkimine  

− muu trükkimine kõrg-, ofset-, sügav- ja sõeltrükki, fleksograafiat jm trükitehnikaid ja -presse ning 

paljundusaparaate, arvutiprintereid, kõrgreljeefmasinaid jms kasutades 
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− trükkimine otse tekstiilile, plastile, klaasile, metallile, puidule ja keraamikale 

− etikettide või lipikute trükkimine  

Siia ei kuulu: 

siiditrükk riidele ja rõivastele, vt 13301 

trükitoodete kirjastamine, vt 581 

 
 
 
 

C – Töötlev tööstus / Trükindus ja salvestiste paljundus   

 
1813  Trükieelne tegevus 

18131 Trükieelne tegevus 

− trükivormi koostamine, trüki- ja fotoladu, trükieelne andmesisestus, k.a skaneerimine ja optiline 

märgituvastus, elektroonne küljendus 

− andmefailide ettevalmistamine multimeediarakenduste jaoks (trükkimine paberile, CD-ROMid ja 

Internet)  

− trükiplaatide valmistamine kõrg- ja ofsettrüki jaoks, k.a kujutise paigutamine ja plaadi kinnistamine  

− silindrite ettevalmistamine sügavtrükiks: silindrite graveerimine või söövitamine  

− trükiplaatide ettevalmistamine: “arvutist trükiplaadile” CTP (ka fotopolümeer-trükiplaadid)  

− trükiplaatide ja matriitside reljeeftrükiks ettevalmistamine  

− muud ettevalmistustööd: 

− tehnilise iseloomuga loomingulised tööd, nt litokivide ja puitplaatide ettevalmistamine 

− esitlusmeedia, nt grafoprojektorikilede jm digitaalsete esitlusvormide ettevalmistamine  

− küljendamine; visandite, makettide jms valmistamine  

− proovitõmmiste tegemine  

Siia ei kuulu: 

disainerite tegevus, vt 74101 

 
1814 Köitmine ja selle sidusalad 

18141 Köitmine ja selle sidusalad 

− kaubanduslik köitmine, näidiste kokkupanek ning trükijärgne abitegevus, nt raamatute, brošüüride, 

ajakirjade, kataloogide jne kaubanduslik köitmine ja viimistlemine (nt kokkuvoltimine, lõikamine ja 

tasandamine, komplekteerimine, teppimine, kokkuõmblemine, liimköitmine, kaane paigaldamine, 

liimimine, poognate järjestamine, traageldamine, kuldtrükkimine; spiraal- ja plasttraatköitmine) 

− trükitud paberi ja papi köitmine ja viimistlemine (nt voltimine, pressköitmine, puurimine, mulgusta-

mine, perforeerimine, reljeeftrükkimine, õmblemine, liimimine, lamineerimine) 

− CD-ROMide viimistlus 

− postituse lõpptegevused, nt isikustamine ja ümbrike ettevalmistamine 

− muud viimistlustööd, nt tembeldamine, süvistus või stantsimine, pimekirja kopeerimine 

 
182 Salvestiste paljundus 

1820 Salvestiste paljundus 

18201 Salvestiste paljundus 

− muusika vm helisalvestisega grammofoni- ja laserplaatide, helilintide paljundamine masterkoopialt 

− kinofilmide jm videosalvestistega laserplaatide, filmilintide paljundamine masterkoopialt 

− masterkoopialt (põhikoopialt) tarkvara ja andmete paljundamine plaatidele ja lintidele 

Siia ei kuulu: 

trükiste paljundamine, vt 18111, 18121, 18122 

tarkvara kirjastamine, vt 582 

kino- ja videofilmide tootmine ning levitamine DVD-del jms infokandjatel, vt 59111, 59121, 59131 

kinofilmide paljundamine kinolevi jaoks, vt 59121 

masterkoopiate tootmine heliplaatide jm audiomaterjali jaoks, vt 59201 
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19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 
 

Osa 19 hõlmab toornafta ja kivisöe töötlemise kasutuskõlblikuks tooteks. Tähtsaim töötlusprotsess on 

nafta rafineerimine, sh toornafta jagamine erinevateks toodeteks krakkimise ja destillatsiooni teel.  

Siia kuulub ka tööstusalale iseloomulike toodete tootmine oma tarbeks (nt koks, butaan, propaan, 

bensiin, petrooleum, kütteõli jne) ning töötlemisteenused (nt rafineerimine). Siia liigitatakse ka nafta 

rafineerimisel saadavate gaaside, nt etaani, propaani ja butaani tootmine. 

 

Siia ei kuulu tööstusgaasi (20111), maagaasi (metaan, etaan, butaan, propaan, 06201), muude nafta-

gaasidest erinevate küttegaaside (kivisöe-, vee-, generaatori- ja põlevgaas, 35211) ning klassi 20141 

kuuluvate gaaside tootmine. Puhastatud naftast naftakeemiatoodete tootmine liigitatakse ossa 20.  

 
191 Koksitootmine 

1910 Koksitootmine 

19101 Koksitootmine 

− koksiahjude käitamine 

− koksi ja poolkoksi tootmine 

− pigi ja pigikoksi tootmine 

− koksiahjugaasi tootmine 

− kivi- ja pruunsöe või turbatõrva tootmine 

− koksi aglomeratsioon 

Siia ei kuulu: 

söebriketi tootmine, vt 19201 

 
192 Puhastatud naftatoodete tootmine 

1920 Puhastatud naftatoodete tootmine 

19201 Puhastatud naftatoodete tootmine 

Siia klassi kuulub vedel- ja gaaskütuste või muude toodete tootmine toornaftast, bituminoossetest  

mineraalidest või nende fraktsioonidest. Nafta rafineerimisega on seotud üks või mitu järgmistest 

tegevustest: fraktsioneerimine, toorõli otsene destilleerimine ja krakkimine. 

− mootorikütuse tootmine (nt mootoribensiin, petrooleum jne) 

− lennuki- ja reaktiivmootorikütuse tootmine 

− kergete, keskmise raskusega ja raskete kütteõlide tootmine; nafta rafineerimisel saadavate 

küttegaaside (etaan, propaan, butaan jne) tootmine 

− naftal põhinevate määrdeõlide või -rasvade tootmine, k.a jääkõlidest 

− toodete tootmine naftakeemiatööstuse tarbeks ja teekattematerjalide valmistamiseks 

− mitmesuguste toodete tootmine (nt lakibensiin, vaseliin, parafiin, petrolaatum jne) 

− bensiinibrikettide tootmine 

− naftakoksi ja -bituumeni tootmine 

− biokütuse kokkusegamine, st alkoholi ja bensiini kokkusegamine (nt gasohol) 

− turbabriketi tootmine  

− kivisöe- ja pruunsöebriketi tootmine 
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20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 
 

Siia ossa kuulub orgaanilise ja anorgaanilise toormaterjali töötlemine keemiliste protsesside abil ning 

keemiatoodete valmistamine. Eristatud on põhikemikaalide tootmine, mis moodustab selle tööstusala 

esimese grupi ning põhikemikaalide edasisel töötlemisel saadavate vahe- ja lõpptoodete tootmine. 

 
201 Põhikemikaalide, väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja sünteeskautšuki 

tootmine algkujul 

Siia gruppi kuulub põhiliste keemiatoodete, väetise ja lämmastikuühendite tootmine ning plasti ja 

sünteeskautšuki tootmine algkujul. 

 
2011 Tööstusgaaside tootmine 

20111 Tööstusgaaside tootmine 

− gaasilises või veeldatud olekus anorgaaniliste tööstus- või meditsiinigaaside tootmine: 

− elementaargaasid 

− vedel või suruõhk 

− külmutusgaasid 

− tööstusgaaside segud 

− inertsed gaasid, nt süsinikdioksiid 

− isoleerivad gaasid 

Siia ei kuulu: 

metaani, etaani, butaani või propaani tootmine, vt 06201 

nafta rafineerimisel saadavate küttegaaside (etaani, butaani või propaani) tootmine, vt 19201 

gaaskütuse tootmine söest, jäätmetest jms, vt 35211 

 
2012 Värvainete ja pigmentide tootmine 

20121 Värvainete ja pigmentide tootmine 

− mis tahes päritoluga värvainete ja pigmentide tootmine põhikujul või kontsentreeritult 

− tsinkosiidi ja -peroksiidi, titaan-, kroom-, mangaan-, plii- ja vaskoksiidi tootmine 

− muldvärvide jm metallioksiidide, -hüdroksiidide ja peroksiidide tootmine 

− orgaaniliste sünteesvärvainete tootmine 

− fluorestseerivate ainete või luminofooridena kasutatavate anorgaaniliste toodete tootmine  

Siia ei kuulu: 

valmisvärvide ja -pigmentide tootmine, vt 20301 

 
2013 Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

20131 Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

Siia klassi kuulub kemikaalide tootmine baasprotsesside teel. Harilikult on nende protsesside saadu-

seks iseseisvad keemilised elemendid või iseseisvad keemiliselt määratletud ühendid.  

− keemiliste elementide tootmine (v.a tööstusgaasid ja metallid) 

− halogeenide ja väävliga mittemetalliühendite tootmine 

− leelismetallide ja leelismuldmetallide tootmine 

− haruldaste muldmetallide, skandiumi ja ürtriumi tootmine 

− elavhõbeda tootmine 

− anorgaaniliste hapete tootmine, v.a lämmastikhape 

− leeliste ja muude anorgaaniliste elementide tootmine, v.a ammoniaak 
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− muude anorgaaniliste ühendite tootmine 

− rauapüriitide põletamine 

− destilleeritud vee tootmine 

− vesinikperoksiidi tootmine 

− kindla või muutuva koostisega fosfiidide, karbiidide, hüdriidide, nitriidide, asiidide, silitsiidide ja 

boriidide tootmine 

− põletatud püriidide tootmine 

− piesoelektrilise kvartsi tootmine 

− uraani- ja tooriumimaagi rikastamine 

− radioaktiivsete elementide, isotoopide ja ühendite tootmine 

Siia ei kuulu: 

tööstusgaaside tootmine, vt 20111            jätkub pöördel → 
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lämmastikväetise ja lämmastikuühendite tootmine, vt 20151 

ammoniaagi tootmine, vt 20151 

ammooniumkloriidi tootmine, vt 20151 

kaaliumnitritite ja -nitraatide tootmine, vt 20151 

ammooniumkarbonaatide tootmine, vt 20151 

aromaatse destilleeritud vee tootmine, vt 20531 

metallitootmine, vt 24  

 
2014 Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

20141 Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 

Siia klassi kuulub kemikaalide tootmine baasprotsesside, nt termilise krakkimise või destilleerimise teel. 

Harilikult on nende protsesside väljundiks iseseisvad keemilised elemendid või iseseisvad keemiliselt 

määratletud ühendid. 

− orgaaniliste põhikemikaalide tootmine: 

− küllastatud ja küllastamata atsüklilised süsivesinikud 

− küllastatud ja küllastamata tsüklilised süsivesinikud 

− tsüklilised ja atsüklilised alkoholid 

− mono- või polükarboksüülhapped, k.a äädikhape 

− muud hapnikfunktsiooniga ühendid, k.a aldehüüdid, ketoonid, kinoonid ja hapniku duaal- või 

polüfunktsiooniga ühendid 

− sünteetiline glütserool 

− lämmastikfunktsiooniga orgaanilised ühendid, k.a amiinid 

− suhkruroo, maisi jmt fermenteerimine alkoholi ja estrite tootmiseks (denatureerimata etüülalkohol 

vähemalt 80% mahust, denatureeritud etüül- jm alkohol) 

− okaspuidu utmise või muu töötlemise abil saadud vaigu-, puidu- ning sulfatttärpentiini jm terpenõlide 

ja männiõli tootmine 

− kampol- ja vaikhapete, nende derivaatide, kampolpiirituse ja -õlide ning ümbersulatatud vaikude 

tootmine 

− puidutõrva, puidutõrvaõli, puidukreosoodi, puupiirituse, taimsete pigide, vaadipigi ja samalaadsete  

valmististe tootmine kampoli, vaikhapete või taimsete pigide baasil  

− puu- e grillsöe tootmine, k.a puukoorest või pähklikoortest (aglomeeritud või aglomeerimata kujul)  

− sünteetiliste aromaatsete ainete tootmine 

− söetõrva destilleerimine 

Siia ei kuulu: 

plastide tootmine algkujul, vt 20161 

sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul, vt 20171 

toorglütseriini tootmine, vt 20411 

eeterlike õlide tootmine, vt 20531 

salitsüül- ja O-atsetüülsalitsüülhapete tootmine, vt 21101 

 
2015 Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine 

20151 Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine 

− väetiste tootmine: 

− lämmastik-, fosfor- ja kaaliumväetised liht- või kompleksväetistena 

− karbamiid, töötlemata looduslikud fosfaadid ja kaalisoolad 
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− loomsete või taimsete väetiste tootmine (kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või 

mitte); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil valmistatud 

väetiste tootmine 

− lämmastikuühendite tootmine: 

− lämmastik- ja sulfolämmastikhape 

− ammoniaak ja ammoniaagi vesilahus  

− ammooniumkloriid 

− ammooniumkarbonaat 

− kaaliumnitritid ja -nitraadid 

− naturaalsest pinnasest, liivast, savist ja mineraalidest koosneva istutusmullasegu tootmine  

Siia ei kuulu: 

guaano kaevandamine, vt 08911 

agrokeemiatoodete, nt pestitsiidide tootmine, vt 20201 

komposti tootmine orgaanilistest väetistest, vt 38211 
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2016 Plasti tootmine algkujul 

20161 Plasti tootmine algkujul 

Siia klassi kuulub vaikude, plastmaterjalide ja vulkaniseerimata termoplastiliste elastomeeride tootmine, 

vaikude segamine tellimuse alusel ning standardsete sünteetiliste vaikude tootmine. 

− plasti tootmine algkujul: 

− polümeerid, k.a etüleen-, polüpropüleen-, stüreen-, vinüülkloriid-, vinüülatsetaat- või akrüülpolü-

meerid 

− polüamiidid 

− fenool- ja epoksüvaigud ja polüuretaanid 

− alküüd- ja polüestervaigud ja polüestrid 

− silikoonid 

− polümeeridel põhinevad ioonivahetid 

− tselluloosi ja selle keemiliste derivaatide tootmine 

Siia ei kuulu: 

tehis- ja sünteeskiu, -filamendi ning -lõnga tootmine, vt 20601 

plasttoodete peenestamine, vt 38321 

 
2017 Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul 

20171 Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul 

− sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul (nt faktis) 

− süntees- ja looduslikust kautšukist või kautšukitaolistest kummivaikudest (nt balata) tehtud segude 

tootmine 

 
202 Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine 

2020 Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine 

20201 Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine 

− insektitsiidide, rodentitsiidide, fungitsiidide, herbitsiidide, akaritsiidide (puugitõrjevahendite), 

molluskitsiidide (nälkjatõrjevahendite) ja biotsiidide tootmine 

− idanemist takistavate vahendite ja taimekasvuregulaatorite tootmine 

− desinfektsioonivahendite tootmine (põllumajanduses ja mujal kasutamiseks) 

− mujal liigitamata agrokeemiatoodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

väetiste ja lämmastikuühendite tootmine, vt 20151 

 
203 Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine 

2030 Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine 

20301 Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine 

− värvide ja lakkide, emailide või glasuuride tootmine: 

− akrüül- või vinüülpolümeeridel põhinevad värvid ja lakid 

− polüestritel põhinevad värvid ja lakid 

− valmisvärvide ja -pigmentide, valmis klaasihägustite tootmine 

− klaasistuvate (vitrifitseeruvate) emailide ja glasuuride ning angoobide jms preparaatide tootmine 

− klaasfriti, klaasipulbri, -graanulite ja -helveste tootmine 
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− õlivärvide ja -lakkide, naha viimistlemiseks kasutatavate valmispigmentide tootmine 

− valmissikatiivide tootmine 

− mastiksite tootmine 

− tihendussegude jms mittetulekindlate täite- või katteainete, maalripahtlite, aknakiti ja pookvaha 

tootmine 

− orgaaniliste lahustite ja vedeldite tootmine 

− värvi- või lakieemaldite tootmine 

− trükivärvi tootmine 

− kunstniku-, õppe- ja plakativärvide tootmine 

Siia ei kuulu: 

värvipulbri ja pigmendi tootmine, vt 20121 

kirjutus- ja joonestustindi tootmine, vt 20591 

 
 
C – Töötlev tööstus / Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine   

 
204 Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite, parfüümide ja tualetitarvete tootmine 

2041 Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine 

20411 Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine 

− orgaaniliste pindaktiivsete toimeainete tootmine 

− seebi või pindaktiivse ainega kaetud, immutatud või pinnatud paberi, vati, vildi või lausriide tootmine 

− toorglütserooli, glütseroolivee ja -leeliste tootmine 

− seebi, v.a kosmeetilise seebi tootmine 

− pindaktiivsete ainete tootmine: 

− pesupulbrid ja pesemisvahendid tahkel või vedelal kujul 

− nõudepesuvahendid 

− tekstiilipehmendid  

− puhastus- ja poleervahendite tootmine: 

− ruumide lõhnastamise või desodoreerimise vahendid 

− tehisvaha ja vahavalmistised 

− naha ja jalatsite poleer- ja hooldusvahendid, kreemid 

− puitmööbli, -põrandate jm puittoodete poleer- ja hooldusvahendid, kreemid  

− poleerimisvahendid sõidukite, klaasi ja metalli jaoks 

− puhastuspastad ja -pulbrid, k.a nendega kaetud või pealistatud paber, vatt jms 

Siia ei kuulu: 

iseseisvate keemiliselt määratletud ühendite tootmine, vt 20131, 20141 

naftatoodetest sünteesitud glütserooli tootmine, vt 20141 

kosmeetilise seebi tootmine, vt 20421 

 
2042 Parfüümide ja tualetitarvete tootmine 

20421 Parfüümide ja tualetitarvete tootmine 

− parfüümide ja tualetitarvete tootmine: 

− parfüümid ja tualettveed 

− kosmeetika- ja dekoratiivkosmeetikavahendid, nt huulte ja silmade jumestusvahendid, puudrid 

− päikesekaitsevahendid ja päevitust soodustavad vahendid 

− maniküüri- ja pediküürivahendid 

− šampoonid, juukselakid, loki- ja sirgestusvedelikud 

− suu- ja hambahügieenivahendid, k.a hambaproteese fikseerivad ained 

− raseerimisvahendid, k.a enne ja pärast raseerimist kasutatavad vahendid 

− desodorandid ja vannisoolad 

− depilaatorid 

− tualettseebi, k.a ravitoimega tualettseebi tootmine 

Siia ei kuulu: 

looduslike eeterlike õlide ekstraheerimine ja rafineerimine, vt 20531 

 
205 Muude keemiatoodete tootmine 

Lõhkeaine ja pürotehniliste toodete, liimi ja eeterlike õlide ning mujal liigitamata keemiatoodete, nt foto-

graafias kasutatavate kemikaalide (k.a film ja valgustundlik paber), diagnostikaühendite jms tootmine. 

 
2051 Lõhkeaine tootmine 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  134 

20511 Lõhkeaine tootmine 

− püssirohu tootmine 

− lõhkeaine ja pürotehnika (nt ilutulestikud) tootmine, k.a detonaatorid, löök- või detonaatorkapslid  

− signaalrakettide, udusignaalide, sademeid reguleerivate rakettide jms tootmine 

 

20512 Tikutootmine 

− tuletikkude tootmine 

 
2052 Liimitootmine 

20521 Liimitootmine 

− liimide ja valmis liimainete, k.a kummil baseeruvate liimide ja liimainete tootmine:   

− kaseiinliimid 

− kalaliim ja muud loomsed liimid 

 
C – Töötlev tööstus / Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine   

 
− tärkliste või dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid 

− liimide või adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jm valmisliimid 

Siia ei kuulu: 

želatiini ja selle derivaatide tootmine, vt 20591 

 
2053 Eeterlike õlide tootmine 

20531 Eeterlike õlide tootmine 

− ekstraktide tootmine looduslikest aromaatsetest ainetest 

− resinoidide tootmine 

− ühe või mitme lõhnaaine baasil lõhnaainesegude (k.a alkohollahuste) tootmine parfüümide ja 

toiduainete valmistamiseks 

Siia ei kuulu: 

sünteetiliste aromaatsete ainete tootmine, vt 20141 

parfüümide ja tualetivahendite tootmine, vt 20421 

 
2059 Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine 

20591 Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine 

− valgustundlike fotoplaatide, filmi ja kiirfotofilmi tootmine 

− valgustundliku paberi ja muude valgustamata valgustundlike materjalide tootmine 

− fotograafias kasutatavate kemikaalide tootmine 

− želatiini ja selle derivaatide tootmine 

− mitmesuguste keemiatoodete tootmine: 

− peptoonid, peptooni derivaadid, muud valkained ja nende mujal liigitamata derivaadid 

− keemiliselt modifitseeritud õlid ja rasvad 

− tekstiili, naha ja karusnaha viimistlusmaterjalid 

− modelleerimispastad, k.a lastele mõeldud voolimispastad, stomatoloogiline ja hambajäljendi- 

vaha 

− valmistised ja laengud tulekustutite tarbeks, laetud tulekustutusgranaadid 

− valmissöötmed mikroorganismide kasvatamiseks 

− elektroonikas kasutatavad legeeritud keemilised elemendid ketaste, vahvlite vms kujul  

− jootmis- või keevituspastad ja -pulbrid  

− metallpindade peitsimisained 

− tsemendi, müürimördi ja betooni valmislisandid 

− aktiivsüsi 

− viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid   

− määrdeõlilisandid, kautšuki vulkaniseerimiskiirendid, katalüsaatorid jm tööstuses kasutatavad 

keemiatooted 

− valuvormi- ja kärnisegutugevdid; valuvormide või -kärnide sideained 

− sorbitool 

− antidetonaatorid, antifriisid jm jäätumisvastased vedelikud 

− vedelikud hüdrauliliste ülekandesüsteemide jaoks, pidurivedelikud 

− diagnostika- või laborireaktiivide ühendid 

− ioonivahetid 

− elektronlampide getterid 

− puitatsetaadid 

− katlakivieemaldid jms ühendid 
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− kirjutus- ja joonestustint jm tindid 

− biodiisel  

Siia ei kuulu: 

keemiliselt määratletud toodete tootmine suurtes kogustes, vt 20131, 20141 

destilleeritud vee tootmine, vt 20131 

muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine, vt 2011 

trükivärvi tootmine, vt 20301 

asfaldipõhiste liimide tootmine, vt 23991 

 

 

 

 

 

 
C – Töötlev tööstus / Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine / Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine  

 
206 Keemilise kiu tootmine 

2060 Keemilise kiu tootmine 

20601 Keemilise kiu tootmine 

− süntees- või tehisfilamentköisiku tootmine 

− kraasimata, kammimata või muul moel ketramiseks ettevalmistamata süntees- või tehisstaapel-

kiudude tootmine 

− süntees- või tehiskiust ühekordse lõnga, k.a suure tõmbetugevusega lõnga tootmine 

− süntees- või tehiskiust monofilamendi või ribade tootmine 

Siia ei kuulu: 

süntees- või tehiskiu ketramine, vt 13101 

tehisstaapelkiust lõnga tootmine, vt 13101 

 
21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 
 

Osa 21 hõlmab põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmise. Siia liigitatakse ka ravis kasuta-

tavate kemikaalide (raviainete) ja taimetõmmiste (droogide) tootmine. 

 
211 Põhifarmaatsiatoodete tootmine 

2110 Põhifarmaatsiatoodete tootmine 

21101 Põhifarmaatsiatoodete tootmine 

− ravis kasutatavate toimeainete tootmine: 

− antibiootikumid 

− provitamiinid, vitamiinid ja hormoonid 

− glükosiidid, taimsed alkaloidid ning nende derivaadid  

− salitsüül- ja O-atsetüülsalitsüülhape  

− lüsiin, selle estrid ja nende soolad, glutamiinhape ja selle soolad 

− vere töötlemine 

− keemiliselt puhaste suhkrute tootmine 

− näärmete töötlemine, näärmeekstraktide jms tootmine 

 
212 Ravimpreparaatide tootmine 

2120 Ravimpreparaatide tootmine 

21201 Ravimpreparaatide tootmine 

− ravimite tootmine: 

− seerumid ja teised verefraktsioonid 

− vaktsiinid 

− mitmesugused ravimid, k.a homöopaatilised preparaadid 

− välispidiseks kasutamiseks mõeldud keemiliste rasestumisvastaste vahendite ja hormonaalsete 

rasestumisvastaste vahendite tootmine 

− luutaastustsementide tootmine 

− meditsiiniliste diagnostikapreparaatide, sh rasedustestide tootmine 

− radioaktiivsete in vivo diagnostiliste ainete tootmine  
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− biotehniliste farmaatsiatoodete tootmine 

− meditsiinilise immutatud vati, marli, sidumismaterjali, sidemete jms tootmine 

− haavaplaastrite tootmine 

− ravimina kasutatavate taimeproduktide ettevalmistamine (lihvimine, sortimine, jahvatamine) 

Siia ei kuulu: 

taimeteede (münt, raudrohi, kummel jne) tootmine, vt 10831 

hambatäidiste ja hambatsemendi tootmine, vt 32509 

farmaatsiatoodete hulgimüük, vt 46461 

farmaatsiatoodete jaemüük, vt 47731 

farmaatsiatoodete ja biotehnoloogiliste farmaatsiatoodete uurimis- ja arendustegevus, vt 721 

farmaatsiatoodete pakendamine, vt 82921 

 
 
 

C – Töötlev tööstus / Kummi- ja plasttoodete tootmine   

 
22 Kummi- ja plasttoodete tootmine 
 

Osa 22 hõlmab kummi- ja plastitööstuse, mida üldjuhul piiritletakse kasutatava tooraine järgi. Siiski ei 

liigitu siia kõik üksused, kes kasutavad toodete valmistamisel kummi ja plasti. 

 
221 Kummitoodete tootmine 

2211 Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine 

22111 Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine 

− sõiduautodele kummist õhkrehvide tootmine   

− mootor- ja jalgratastele kummist õhkrehvide tootmine  

− bussidele, veoautodele ja lennukitele kummist õhkrehvide tootmine  

− põllu- ja metsatöömasinatele, tööstuslikele tõste- ja teisaldusmasinatele kummist õhkrehvide 

tootmine  

− täis- või lausrehvide (padjandrehvide) tootmine 

− sisekummide tootmine 

− vahetatavate kummist protektorite, veljelintide; rehvide protekteerimiseks aluslintide jms tootmine 

− rehvide protekteerimine ja taastamine 

Siia ei kuulu: 

sisekummide remondimaterjali tootmine, vt 2219 

rehvide ja sisekummide remont, paigaldamine ja vahetamine, vt 45201 

 
2219 Muude kummitoodete tootmine 

22191 Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine 

− vulkaniseerimata, vulkaniseeritud või tugevdatud looduslikust või sünteetilisest kummist toodete 

tootmine: 

− plaadid, lehed, ribad, kangid, profiilvormid 

− torud, voolikud ja lohvid 

− kumminiit ja -nöör 

− kummivõrud, -liitmikud ja -tihendid 

− rullide või võllide kummikatted 

 

22199 Mujal liigitamata kummitoodete tootmine 

− vulkaniseeritud kummist konveierilintide, jõuülekanderihmade ning rihmamaterjali tootmine 

− kummeeritud tekstiilriide, kummeeritud riidest kuni 20 cm laiuse kleeplindi tootmine 

− vulkaniseeritud kummist kinnaste tootmine, k.a kirurgilised kindad   

− vulkaniseeritud kummist rõivaste (keevisühendusega) ja rõivamanuste tootmine 

− vulkaniseeritud kummist hügieenitoodete tootmine (nt kondoomid, lutid jms)  

− vulkaniseeritud kummist põrandakatete ja mattide tootmine 

− seibide, tihendite, laeva- ja dokivendrite tootmine 

− kummist jalatsitaldade jm jalatsiosade tootmine 

− kummeeritud lõnga tootmine  

− kustutuskummide tootmine 

− täispuhutavate kummimadratsite ja -patjade, õhupallide jm täispuhutavate toodete tootmine 

− kuumaveekottide jms toodete tootmine 

− kummiharjade tootmine 
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− kummist remondimaterjali tootmine 

− kummist vesivoodimadratsite tootmine 

− kummist vannimütside ja põllede tootmine 

− sukeldumisülikondade jm kummiülikondade tootmine  

− kummist seksitarvete tootmine 

− kõvakummi (nt eboniit) tootmine igal kujul  

− kõvakummist piibutorude tootmine 

− kõvakummist kammide, juukseklambrite, juukserullide jms tootmine  

Siia ei kuulu: 

rehvikoortriide tootmine, vt 13961 

elastikmaterjalist rõivaste tootmine, vt 14141, 14199 

kummijalatsite tootmine, vt 15201 

kummil baseeruvate liimide ja liimainete tootmine, vt 20521           jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Kummi- ja plasttoodete tootmine   

 
rehvide protekteerimiseks aluslintide tootmine, vt 22111 

täispuhutavate parvede ja paatide tootmine, vt 30112, 30121 

katmata poorsest kummist madratsite tootmine, vt 31031 

kummist spordivarustuse tootmine, v.a rõivad, vt 32301 

kummist mängude ja mänguasjade tootmine (k.a väikelaste basseinid, täispuhutavad laste kummi-

paadid, täispuhutavad kummiloomad, pallid jms), vt 32401 

kummi regenereerimine, vt 38321 

 
222 Plasttoodete tootmine 

Uute või kasutatud (ringlussevõetud) plastvaikude vahe- või lõpptooteks töötlemine (nt vormimine, 

press- või puhumisvormimine, survevalu, valamine). Suurem osa neist töötlemisviisidest võimaldab 

valmistada laias valikus erinevaid tooteid.  

 
2221 Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine 

22211 Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine 

− plastist pool- ja valmistoodete tootmine 

− plasttahvlite, -lehtede, -plokkide, -kile, -fooliumi, -ribade jms tootmine (iseliimuvad või mitte)  

− vahtplastist tahvlite, lehtede, kilede, fooliumi ja ribade tootmine 

− plasttorude ja -voolikute ning plastist toru- ja voolikuliitmike tootmine 

− tsellofaanribade või -lehtede tootmine 

Siia ei kuulu: 

plastide tootmine algkujul, vt 20161 

sünteetilisest või looduslikust kummist toodete tootmine, vt 221 

 
2222 Plasttaara tootmine 

22221 Plasttaara tootmine 

− plasttaara tootmine kaupade pakkimiseks 

− etüleeni polümeeridest jm plastidest kottide tootmine 

− plastkarpide, -kastide, -korvide jms toodete tootmine 

− plastist korvpudelite, pudelite, kanistrite jms mahutite tootmine 

− plastkorkide, -kaante, -kapslite jm sulgurite tootmine 

Siia ei kuulu: 

plastist kohvrite ja käekottide tootmine, vt 15121 

 
2223 Plastist ehitustoodete tootmine 

22231 Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne) 

− plastist vannide, dušinurga-aluste, kraanikausside, bideede tootmine 

− plastist tualetipottide, loputuskastide, prill-laudade ja nende kaante jms tootmine 

 

22232 Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine 

− plastuste, nende piitade ja lävepakkude tootmine 

− plastakende, nende raamide, luukide, ruloode (k.a ribakardinad) jms toodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

plastuste ja -akende, plastist ukse- ja aknaraamide, aknaluukide, ribiluukide jne paigaldus, vt 43321 
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22239 Muude plastist ehitustoodete tootmine 

− üle 300-liitriste paakide, reservuaaride, vaatide ja mahutite tootmine 

− plastist põranda-, seina- või laekattematerjali tootmine rullide või plaatidena  

− vinüüli, linoleumi jm elastse põrandakattematerjali tootmine 

− kokkupandavate plastidest ehitiste tootmine 

− tehiskivi tootmine (nt valumarmor) 

− plastist liitmike ja kinnitusdetailide tootmine ehitusdetailide (nt uksed, aknad, trepid jms) alaliseks 

paigaldamiseks 

− magistraalliinide, torustike ja elektrivooluringi kaabli kanderaamide tootmine  

Siia ei kuulu: 

plastist valmisehitiste kokkupanek ja püstitus ehitusplatsil, vt 41201 

 
 

 
C – Töötlev tööstus / Kummi- ja plasttoodete tootmine / Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine   

 
2229 Muude plasttoodete tootmine 

22291 Muude plasttoodete tootmine 

− plastist laua- ja kööginõude ning tualetitarvete tootmine 

− plastist rõivaste (keevisühendusega) ja rõivamanuste, k.a kinnaste ja peakatete tootmine 

− iseliimuvate plasttahvlite, -lehtede, -lintide, -ribade, -fooliumi jms tootmine 

− jõuülekanderihmade ja konveierilintide tootmine  

− lampide, valgustite ja valgustustabloode plastosade tootmine 

− plastist kontori- ja koolitarvete tootmine 

− mööblifurnituuri või sõidukiarmatuuri plastosade jms tootmine 

− plastist jalatsiosade tootmine (nt välistallad, kontsad)  

− plastist sigari- ja sigaretipitside tootmine 

− plastist kammide, juukseklambrite ja -pannalde, lokirullide jms tootmine 

− plastist isolatsioonifurnituuri tootmine 

− plastist kujukeste jm dekoratiivesemete tootmine 

− plastist galanteriikaupade tootmine 

Siia ei kuulu: 

plastist kohvrite tootmine, vt 15121 

plastjalatsite tootmine, vt 15201 

plastmööbli tootmine, vt 31011, 31021, 31091 

katmata poorsest plastist madratsite tootmine, vt 31031 

plastist sporditarvete tootmine, vt 32301 

plastist mängude ja mänguasjade tootmine, vt 32401 

plastist meditsiini- ja stomatoloogiavahendite tootmine, vt 32501 

plastist oftalmoloogiliste vahendite tootmine, vt 32502 

plastkiivrite ja muude plastist kaitsevahendite tootmine, vt 32991 

 
23 Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 
 

Mineraalsest toormest toodete valmistamine, nt klaas ja klaastooted (lehtklaas, klaasanumad, klaas-

kiud, tehnilised klaastooted jne), keraamikatooted, keraamilised kivid, põletatud savist, tsemendist või 

kipsist tooted, aga ka vormilõigatud ja viimistletud kivi jm mineraalsete toodete tootmine. 

 
231 Klaasi ja klaastoodete tootmine 

2311 Lehtklaasi tootmine 

23111 Lehtklaasi tootmine 

− valu- või valtsklaasi, tõmmatud või puhutud lehtklaasi tootmine  

− kuumpoleeritud klaasi, lihvitud või poleeritud pealispinnaga lehtklaasi tootmine  

− armeeritud, värvitud või toonitud lehtklaasi tootmine 

 
2312 Lehtklaasi vormimine ja töötlemine 

23121 Lehtklaasi vormimine ja töötlemine 

− karastatud või mitmekihilise lehtklaasi tootmine 

− klaaspeeglite tootmine (raamitud või raamimata, sh sõidukite tahavaatepeeglid)  
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− mitmekihiliste klaasisolaatorite tootmine 

− lehtklaasi painutamine, servade töötlemine, graveerimine, puurimine, glasuurimine vm töötlemine 

 
2313 Klaasanumate tootmine 

23131 Klaasnõude jm sisekujunduses kasutatavate klaasesemete tootmine 

− klaasist või kristallist joogiklaaside ning laua- ja kööginõude tootmine 

− klaasist tualett- ja kontoritarvete tootmine 

− sisekujunduses kasutatavate klaasesemete jms klaastoodete tootmine 

− klaas- või kristallnõude graveerimine, söövitamine ja aursadestusega katmine 

Siia ei kuulu: 

klaasist mänguasjade tootmine, vt 32401 

klaasile trükkimine, vt 18129 
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23132 Klaastaara tootmine 

− klaasist pudelite ja korvpudelite, purkide, kannude, rohupudelite, ampullide jm klaasanumate 

tootmine kaupade säilitamiseks, pakendamiseks ja transpordiks 

− klaasist korkide, kaante jm sulgemisvahendite tootmine 

− klaaskolbide tootmine termospudelite jm vaakumnõude jaoks 

Siia ei kuulu: 

klaaspudelite pesu, vt 81291 

 
2314 Klaaskiutootmine 

23141 Klaaskiutootmine 

− klaaskiu, k.a klaasvati tootmine  

− klaaskiust vuaali, villaku, mattide, madratsite, plaatide jms lausmaterjali ja esemete tootmine 

Siia ei kuulu: 

klaaslõngast riide kudumine, vt 13101 

fiiberoptilise kaabli tootmine andmete või vahetu kujutise edastamiseks, vt 27311 

 
2319 Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas 

23191 Klaaspaketi jm klaasist ehitusmaterjali tootmine 

− klaasvarraste ja -torude tootmine 

− vitraažklaaside jms klaastoodete tootmine 

− teekatte- või viimistlusplaatide, ehitusplokkide, tahvlite jms tootmine pressitud või vormitud klaasist 

− kärg- ja vahtklaasist plaatide, tahvlite jms tootmine 

 

23199 Muude klaastoodete ja tehnilise klaasi tootmine 

− juveeltoodete imitatsioonide valmistamisel kasutatavate klaastoodete tootmine 

− klaasist isolaatorite ja isolatsioonielementide, klaasist elektriisolaatorite tootmine 

− klaasist lambikuplite ja -varjude, hajutite, plafoonide jms tootmine 

− klaaskujukeste tootmine 

− laborites, hügieenis ja farmaatsias kasutatavate klaastoodete tootmine 

− kellaklaaside, optilise klaasi ja optiliselt töötlemata optikaelementide tootmine 

− prilliklaaside tootmine 

− elektrilampide, elektronkiiretorude jm avatud klaaskolbide ja nende osade tootmine 

Siia ei kuulu: 

optiliselt töödeldud optikaelementide tootmine, vt 26701 

süstalde jm meditsiinilabori varustuse tootmine, vt 32509  

klaastorude, k.a. klaastorusüsteemide paigaldus, vt 33201 

klaastorude, k.a. klaastorusüsteemide hooldus ja remont, vt 33191 

 
232 Tulekindlate toodete tootmine 

2320 Tulekindlate toodete tootmine 

23201 Tulekindlate toodete tootmine 

− tulekindlate ehitusmörtide, betooni jms tootmine 

− ränimuldsetest fossiiljahudest keraamiliste soojusisolatsioonitoodete tootmine 

− tulekindlate telliste, plokkide, plaatide jms tootmine 
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− tulekindlate keraamiliste retortide, tiiglite, muhvlite, düüside, tutside, torude jms tootmine 

− magnesiiti, dolomiiti või kromiiti sisaldavate tulekindlate toodete tootmine 

 
233 Savist ehitusmaterjalide tootmine 

2331 Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine 

23311 Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine 

− mittetulekindlate keraamiliste ahjupottide, seinaplaatide, mosaiikkivide jms tootmine 

− mittetulekindlate keraamiliste teekatteplaatide ja sillutise tootmine 

Siia ei kuulu: 

tehiskivi tootmine (nt valumarmor), vt 22239 

tulekindla keraamika tootmine, vt 23201 

keraamiliste telliste ja katusekivide tootmine, vt 23321 
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2332 Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine 

23321 Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine 

− keraamiliste ehitustelliste, põrandaplaatide, tugi- ja täitekivide tootmine 

− põletatud savist põrandapaneelide tootmine 

− keraamiliste katusekivide tootmine 

− keraamiliste korstnakatete ja -kübarate, lõõrivoodrite tootmine  

− keraamiliste arhitektuursete dekoratiivelementide jm keraamiliste ehitusdetailide tootmine 

− keraamiliste torude, kaablikanalite, katuserennide, toruliitmike jms tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindla keraamika tootmine, vt 23201 

mitteehituslike mittetulekindlate keraamikatoodete tootmine, vt 234  

keraamiliste torude, kaablikanalite ning rennide paigaldus, vt 33201 

keraamiliste torude, kaablikanalite ning rennide hooldus ja remont, vt 33201 

 
234 Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine 

2341 Kodu- ja ehiskeraamika tootmine 

23411 Kodu- ja ehiskeraamika tootmine 

− keraamiliste või portselanist laua- ja kööginõude, majapidamis- ja tualett-tarvete tootmine 

− kujukeste jm ehiskeraamika tootmine 

Siia ei kuulu: 

juveeltoodete imitatsioonide tootmine, vt 32131 

keraamiliste mänguasjade tootmine, vt 32401 

 
2342 Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine 

23421 Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine 

− keraamiliste sanitaarseadmete tootmine (nt valamud, vannid, kraanikausid, kraanikausijalad,   

bideed, WC-potid, loputuskastid, pissuaarid jms sanitaarseadmed) 

− muude keraamiliste seadmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindla keraamika tootmine, vt 23201 

keraamilise ehitusmaterjali tootmine, vt 233 

 
2343 Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine 

23431 Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine 

− keraamiliste elektriisolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindla keraamika tootmine, vt 23201 

 
2344 Muu tehnilise keraamika tootmine 

23441 Muu tehnilise keraamika tootmine 

− keraamiliste ja ferriitmagnetite tootmine 

− keraamiliste laboritarvete, keemia- ja tööstustoodete jm tehnilise otstarbega keraamika tootmine 

Siia ei kuulu: 
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tehiskivi tootmine (nt valumarmor), vt 22239 

tulekindla keraamika tootmine, vt 23201 

keraamilise ehitusmaterjali tootmine, vt 233 

 
2349 Muu keraamika tootmine 

23491 Muu keraamika tootmine 

− keraamiliste pottide, purkide jms kaupade veoks või pakkimiseks mõeldud keraamika tootmine 

− põllumajanduses kasutatavate keraamiliste rennide, torude, künade jm mahutite tootmine 

− portselanist mujal liigitamata keraamika tootmine  

− tavalisest savist mujal liigitamata keraamika tootmine 

− muude keraamikatoodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

keraamiliste sanitaarseadmete tootmine, vt 23421 

hambaproteeside tootmine, vt 32509 
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235 Tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine 

2351 Tsemenditootmine 

23511 Tsemenditootmine 

− tsemendiklinkrite tootmine 

− hüdraulilise tsemendi, k.a portland-, aluminaat-, räbu- ja supersulfaattsemendi tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindlate ehitusmörtide, betooni jms tootmine, vt 23201 

valmis betoonisegu ja mördi ning kuivsegude tootmine, vt 23631, 23641 

tsementtoodete tootmine, vt 23691 

hambatsemendi tootmine, vt 32509 

 
2352 Lubja- ja kipsitootmine 

23521 Lubja- ja kipsitootmine 

− kustutamata, kustutatud ja hüdraulilise lubja tootmine 

− ehituslike jm kipskrohvisegude tootmine kaltsineeritud kipsist ja kaltsineeritud sulfaadist 

− kaltsineeritud dolomiidi ja dolomiidi tihendussegu tootmine 

Siia ei kuulu: 

kipstoodete tootmine, vt 23621, 23691 

 
236 Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine 

2361 Betoonist ehitustoodete tootmine 

23611 Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine 

− kokkupandavate või -monteeritavate betoonehitiste tootmine (nt elamud, garaažid, kauplused jms) 

− betoonist, tsemendist või tehiskivist ehituskonstruktsioonielementide tootmine  

Siia ei kuulu: 

betoonist valmisehitiste kokkupanek ja paigaldus ehitusplatsil, vt 41201 

 

23619 Betoonist muude ehitustoodete tootmine 

− betoonist, tsemendist või tehiskivist ehitusplokkide, telliste ja katusekivide tootmine 

− kergbetoonist (pimsipuru, granuleeritud šlaki vms baasil) ehitusplokkide ja telliste tootmine 

− betoonist, tsemendist või tehiskivist plaatide (k.a kõnniteeplaatide), sillutuskivide, lehtede, tahvlite, 

torude ja postide tootmine 

 
2362 Kipsist ehitustoodete tootmine 

23621 Kipsist ehitustoodete tootmine 

− kipsist plaatide, tahvlite, paneelide, lehtede jms toodete tootmine 

 
2363 Valmis betoonisegu tootmine 

23631 Valmis betoonisegu tootmine 

− valmis betoonisegu tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindla tsemendi tootmine, vt 23201 
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2364 Mörditootmine 

23641 Mörditootmine 

− pulbrilise mördi tootmine 

Siia ei kuulu: 

tulekindla mördi tootmine, vt 23201 

betooni ja mördi kuivsegude tootmine, vt 23631 

 
2365 Kiudtsemendi tootmine 

23651 Kiudtsemendi tootmine 

− ehitusmaterjali tootmine taimsest materjalist (puitvill, õled, pilliroog, kõrkjad), mis on aglomeeritud 

tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega 

− asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist toodete tootmine (nt gofreeritud jm 

plaadid, paneelid, torud, reservuaarid, künad, basseinid, valamud, mööbel, aknaraamid jms) 
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2369 Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine 

23691 Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine 

− betoonist, kipsist, tsemendist ja tehiskivist mööbli, skulptuuride, bareljeefide, vaaside, lillepottide jms 

tootmine 

 
237 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus 

2370 Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus 

23701 Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine 

− kivi lõikamine, vormimine ja viimistlemine 

Siia ei kuulu: 

kivi murdmine, lõikamine jms tegevused kivimurrus, nt jämedalt lõigatud kivide tootmine, vt 08111 

 

23702 Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine 

− kivi lõikamine, vormimine ja viimistlemine (nt ehitusmaterjal, tee- või katusekatted jne) 

− kivimööbli tootmine 

Siia ei kuulu: 

kivi murdmine, lõikamine jms tegevused kivimurrus, nt jämedalt lõigatud kivide tootmine, vt 08111 

veski- ja abrasiivkivide jms toodete tootmine, vt 239 

 

23709 Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine 

− kivi lõikamine, vormimine ja viimistlemine (ehituses, tee- või katusekattena jne kasutamiseks) 

− kivimööbli tootmine 

Siia ei kuulu: 

kivi murdmine, lõikamine jms tegevused kivimurrus, nt jämedalt lõigatud kivide tootmine, vt 08111 

veski- ja abrasiivkivide jms toodete tootmine, vt 239 

 
239 Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 

2391 Abrasiivtoodete tootmine 

23911 Abrasiivtoodete tootmine 

− veskikivide, teritus- või poleerkivide ja looduslike või tehislike abrasiivtoodete tootmine, k.a pehmel 

alusel abrasiivtooted (nt liivapaber) 

Siia ei kuulu: 

veskikivide, käia- ja lihvkivide hooldus ja remont, vt 33191 

veskikivide, käia- ja lihvkivide paigaldus, vt 33201 

 
2399 Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 

23991 Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 

− mineraalainete või tselluloosi baasil hõõrdematerjali ja sellest toodete tootmine (nt pidurite hõõrd-

katted, piduriklotsid jms) 

− mineraalse isolatsioonimaterjali tootmine (nt mineraalvatt, räbu- ja kivivill jms mineraalsed villad; 

paisutatud vermikuliit, paisutatud savi, kergkruus, vahtšlakk jms soojus- ja heliisolatsiooni- ning 

helisummutusmaterjalid) 
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− töödeldud vilgukivi ning vilgukivist, turbast (nt taimepotid), grafiidist (v.a elektritooted) jms toodete 

tootmine 

− asfaldist jms materjalidest (nt naftabituumenist, kivisöepigist) toodete tootmine (nt asfaldipõhised 

liimid, kivisöepigi, katuse- jm pinnakattematerjalid jne) 

− bituumenisegude tootmine loodusliku asfaldi või loodusliku bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva 

või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks ja vedeldatud bituumen) 

− gudroneeritud killustikkatte tootmine 

− tehisgrafiidi, kolloid- ja poolkolloidgrafiidi tootmine 

− grafiidi jm süsinikupõhiste pooltoodete tootmine 

− tehiskorundi tootmine 

Siia ei kuulu: 

klaasvilla ja klaasvillast mittekootud toodete tootmine, vt 23141 

grafiitelektroodide tootmine, vt 27901 

süsinik- või grafiittihendite tootmine, vt 28291 
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24 Metallitootmine 
 

Maakidest, jäätmetest või murrust metallide sulatamine ja/või puhastamine elektrometallurgiat ja muid 

metallurgilisi menetlusi kasutades. Metallitootmine hõlmab ka puhtale metallile teiste keemiliste elemen-

tide lisamise teel saadavate metallisulamite ja supersulamite tootmise.  

Sulatamise ja puhastamise väljundit, tavaliselt valuplokkide kujul, kasutatakse lehtede, kangide, lattide, 

varraste, traadi ja torude valmistamiseks valtsimise, tõmbamise ja pressimise teel ning valandite ja 

muude metalltoodete tootmiseks. 

 
241 Raua, terase ja ferrosulamite tootmine 

Rauamaagi otsene redutseerimine (rikastamine), sula- ja tahke malmi tootmine, toormalmi muundamine 

teraseks ning ferrosulamite tootmine. 

 
2410 Raua, terase ja ferrosulamite tootmine 

24101 Raua, terase ja ferrosulamite tootmine 

− kõrgahjude, terasekonverterite ja valtspinkide käitus 

− toormalmi ja peegelmalmi tootmine kangide, plokkide jm esmavormidena 

− ferrosulamite tootmine 

− rauatoodete tootmine raua ja muu käsnraua otsese redutseerimise teel 

− eriti puhta raua tootmine elektrolüüsi või muude keemiliste protsesside abil 

− raua- või terasejäätmete valuplokkide ümbersulatamine 

− granuleeritud raua ja rauapulbri tootmine 

− terase tootmine valuplokkide või muude esmasvormidena 

− terasest pooltoodete tootmine 

− külm- ja kuumvaltsitud lehtvaltsterasest toodete tootmine  

− kuumvaltsitud terasvarraste ja -lattide tootmine  

− kuumvaltsitud avatud kujuga terasprofiilide tootmine  

− lehtsulundprofiilide ja keevitatud avatud kujuga terasprofiilide tootmine  

− terasest rööpmeelementide tootmine 

Siia ei kuulu: 

lattide külmtõmbamine, vt 24311 

 
242 Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine 

2420 Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine 

24201 Terasest torude, õõnesprofiilide jms toruliitmike tootmine 

− ümmarguse või mitteümmarguse ristlõikega õmbluseta torude ja ümmarguse ristlõikega toorikute 

tootmine kuumvaltsimise, -pressimise vm kuumtöötlemise teel (nt kuumvaltsimise või pidevvalu teel 

saadud varb või valtstoorik vm vahetoode edasiseks töötlemiseks) 

− õmbluseta täppis- ja mittetäppistorude tootmine kuumvaltsitud või -pressitud toorikutest, saades 

ümmarguse ristlõikega torud külmtõmmates või -valtsides ning mitteümmarguse ristlõikega torud 

ning õõnesvormid vaid külmtõmmates 

− pikisuunalise või spiraalse keevisõmblusega, välisläbimõõduga üle 406,4 mm külmvormitud  torude 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  144 

tootmine kuumvaltsitud lehtvaltstoodetest  

− välisläbimõõduga kuni 406,4 mm, pikisuunalise või spiraalse keevisõmblusega ja ümmarguse rist-

lõikega külm- või kuumvormitud torude tootmine kuum- või külmvaltsitud lehtvaltstoodetest ning 

pikisuunalise keevisõmblusega, mitteümmarguse ristlõikega külm- või kuumvormitud torude toot-

mine külm- või kuumvaltsitud ribadest 

− pikisuunalise keevisõmblusega, kuni 406,4 mm välisläbimõõduga külm- või kuumvormitud täppis-

torude tootmine külm- või kuumvaltsitud ribadest, k.a pärast keevitamist külmtõmmatud, -valtsitud  

või -vormitud mitteümmarguse ristlõikega torudeks  

− lamedate toruäärikute ja sepistatud kraega äärikute tootmine terasest kuumvaltsitud lehtvaltstoo-

detest  

− põkk-keevitatavate liitmike, nt põlvede ja muhvide tootmine kuumvaltsitud õmbluseta terastorudest 

sepistamise teel  

− keermestatud jm toruliitmike tootmine terasest 

Siia ei kuulu: 

õmbluseta terastorude tootmine tsentrifugaalvalu teel, vt 24521 
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243 Muude terase esmatöötlustoodete tootmine 

2431 Külmtõmbamine lattideks 

24311 Külmtõmbamine lattideks  

− terasest varbmaterjali ja kujuprofiilide tootmine külmtõmbamise, lihvimise ja treimise teel 

Siia ei kuulu: 

traaditõmbamine, vt 24341 

 
2432 Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks 

24321 Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks 

− kaetud või katmata lehtvaltsterasest toodete tootmine rullides või lehtedena (laiusega kuni 600 mm) 

kuumvaltsitud lehtmaterjalist või terasvarrastest külma ümbervaltsimise teel  

 
2433 Külmvormimine ja -painutamine 

24331 Külmvormimine ja -painutamine 

− avatud kujuga profiilide tootmine lehtvaltsterasest, valtsmasinatega külmvormides või pressidega 

kokkupainutamise teel 

− külmvormitud ja külmgofreeritud ribiliste lehtede ja mitmekihiliste paneelide tootmine (kahest gofree-

ritud lehest ja isolatsioonitäidisest koosnevad paneelid) 

 
2434 Traadi külmtõmbamine 

24341 Traadi külmtõmbamine 

− terastraadi tootmine terasvarrastest külmtõmbamise teel  

Siia ei kuulu: 

terasvarraste ja -profiilide külmtõmbamine, vt 24311 

traaditoodete tootmine, vt 2593 

 
244 Vääris- ja mitteraudmetallide tootmine 

2441 Väärismetallitootmine 

24411 Väärismetallitootmine 

− survetöödeldud või -töötlemata väärismetallide (kulla, hõbeda, plaatina jne) tootmine ning puhasta-

mine maagist ja jäätmetest  

− väärismetallisulamite tootmine 

− väärismetallist pooltoodete tootmine 

− hõbeda valtsimine mitteväärismetallile  

− kulla valtsimine hõbedale või mitteväärismetallile   

− plaatina või plaatinarühma metallide valtsimine kullale, hõbedale või mitteväärismetallile 

− nendest metallidest traadi tootmine tõmbamise teel 

− väärismetallist õhukese fooliumi tootmine 

Siia ei kuulu: 

mitteraudmetallide valu, vt 24531, 24541 

väärismetallist juveeltoodete tootmine, vt 32121 
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2442 Alumiiniumitootmine 

24421 Alumiiniumitootmine 

− alumiiniumi tootmine alumiiniumoksiidist 

− alumiiniumi tootmine alumiiniumijäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel 

− alumiiniumisulamite tootmine 

− alumiiniumtraadi tootmine tõmbamise teel 

− alumiiniumist pakkefooliumi tootmine 

− lamineeritud (kihilise) alumiiniumfooliumi (pleki) tootmine alumiiniumfooliumist kui esmastootest  

− alumiiniumipulbri ja -helveste tootmine 

− alumiiniumist varbmaterjali ja profiilide, alumiiniumplaatide, -lehtede ja -ribade tootmine 

− alumiiniumist torude ja toruliitmike tootmine 

− alumiiniumist pooltoodete tootmine  

Siia ei kuulu: 

mitteraudmetallide valu, vt 24531, 24541 

 
C – Töötlev tööstus / Metallitootmine   

 
2443 Plii-, tsingi- ja tinatootmine 

24431 Plii-, tsingi- ja tinatootmine 

− plii, tsingi ja tina tootmine maakidest 

− plii, tsingi ja tina tootmine plii-, tsingi- ja tinajäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel 

− plii-, tsingi- ja tinasulamite tootmine 

− pliist, tsingist ja tinast pooltoodete tootmine 

− nendest metallidest traadi tootmine tõmbamise teel 

− tinafooliumi tootmine 

Siia ei kuulu: 

mitteraudmetallide valu, vt 24531, 24541 

 
2444 Vasetootmine 

24441 Vasetootmine 

− vase tootmine maakidest 

− vase tootmine vasejäätmete elektrolüütilise rafineerimise teel 

− vasesulamite tootmine 

− sulavkaitsmetraadi või -lindi tootmine 

− vasepulbri ja -helveste tootmine 

− vasest varbmaterjali ja profiilide,  vaskplaatide, -lehtede ja -ribade tootmine 

− vaskfooliumi tootmine 

− vasest torude ja toruliitmike tootmine 

− vasktraadi tootmine tõmbamise teel 

− muude vasest pooltoodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

mitteraudmetallide valu, vt 24531, 24541 

 
2445 Muude mitteraudmetallide tootmine 

24451 Muude mitteraudmetallide tootmine 

− kroomi, magneesiumi, nikli jms tootmine maakidest või oksiididest 

− kroomi, magneesiumi, nikli jms tootmine kroomi-, magneesiumi-, nikli- jms jäätmete elektrolüütilise   

ja aluminotermilise rafineerimise teel 

− kroomi-, magneesiumi-, nikli- jms sulamite tootmine 

− kroomist, magneesiumist, niklist jms pooltoodete tootmine 

− niklikivi tootmine 

− nendest metallidest traadi tootmine tõmbamise teel 

Siia ei kuulu: 

mitteraudmetallide valu, vt 24531, 24541 

 
2446 Tuumkütuse töötlemine 

24461 Tuumkütuse töötlemine 

− uraanimetalli tootmine uraanimaagist või muudest maakidest 

− uraani väljasulatamine ja rafineerimine 

Siia ei kuulu: 
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rikastatud uraani tootmine, vt 20131 

radioaktiivsete jäätmete kogumine, vt 38121 

radioaktiivsete jäätmete töötlemine, vt 38221 

 
245 Metallivalu 

2451 Malmivalu 

24511 Malmivalu 

Siia kuulub malmivalukodade tegevus. 

− malmist pooltoodete valu 

− hallmalmivalu 

− tempermalmivalu 

− sepistatavate valandite valu 

− valumalmist torude ja õõnesprofiilide ning tootmine 

− valumalmist toruliitmike tootmine (nt muhvid, põlved)  

 
C – Töötlev tööstus / Metallitootmine / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed   

 
Siia ei kuulu: 

valmis valutoodete tootmine (nt boilerid ja radiaatorid), vt 25211 

valatud majapidamistarvete tootmine, vt 25991 

 
2452 Terasevalu 

24521 Terasevalu 

Siia kuulub terasevalukodade tegevus. 

− terasevalu ning terasest pooltoodete valu 

− õmbluseta terastorude tsentrifugaalvalu 

− valuterasest toruliitmike tootmine 

Siia ei kuulu: 

valmis valutoodete tootmine (nt boilerid ja radiaatorid), vt 25211 

valatud majapidamistarvete tootmine, vt 25991 

 
2453 Kergmetallide valu 

24531 Kergmetallide valu 

− alumiiniumist, magneesiumist, titaanist, tsingist jms pooltoodete valu 

− kergmetallvalandite tootmine 

Siia ei kuulu: 

valmis valutoodete tootmine (nt boilerid ja radiaatorid), vt 25211 

valatud majapidamistarvete tootmine, vt 25991 

 
2454 Muude mitteraudmetallide valu 

24541 Muude mitteraudmetallide valu 

− raskmetallvalandite tootmine 

− väärismetallvalandite tootmine 

− mitteraudmetallide survevalu 

Siia ei kuulu: 

valmis valutoodete tootmine (nt boilerid ja radiaatorid), vt 25211 

valatud majapidamistarvete tootmine, vt 25991 

 
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 
 

Osa 25 hõlmab staatiliste metalltoodete tootmise (nt mahutid ja konstruktsioonid). Osades 26–30 käsit-

letakse nende metalltoodete ühendusi või koosteid (kasutades lisaks muid materjale) keerukamateks, 

liikuvate osadega seadmeteks (v.a täiesti elektrilised, elektroonsed või optilised seadmed). Siia kuulub 

ka relvade ja laskemoona tootmine. 

Siia ei kuulu: 

spetsialiseeritud hooldus ja remont, vt 331 

selles osas loetletud toodete (nt keskküttekatlad) eripaigaldus hoonetesse, vt 43221 
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251 Metallkonstruktsioonide tootmine 

2511 Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 

25111 Kokkupandavate metallehitiste tootmine  

− kokkumonteeritavate metallhoonete tootmine: soojakud, kasvuhooned, moodulelemendid jne 

Siia ei kuulu: 

metallist valmisehitiste kokkupanek ja paigaldus ehitusplatsil, vt 41201 

 

25119 Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine 

− ehitiste kandevkonstruktsioonide või karkassi ning nende osade tootmine  

− tööstuslike, nt kõrgahjude, tõste- ja käitlusseadmete jne kandevkonstruktsioonide tootmine  

− rauast või terasest sildade ja sillasektsioonide, tornide ja sõrestikmastide tootmine 

− alumiiniumkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (nt sillad, tornid, sõrestikmastid jne)     

− muude konstruktsioonide ja nende osade tootmine (nt raud-, teras- või alumiiniumplaadid, -vardad,   

-profiilid jms) 

       jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed   

 
Siia ei kuulu: 

laeva- ja jõukatelde tootmine, vt 25301 

kokkumonteeritud raudteerööpmestiku tootmine, vt 25991  

laevasektsioonide tootmine, vt 30111 

omavalmistatud metallkonstruktsioonide paigaldus, vt 33201 

metallkonstruktsioonide hooldus ja remont, vt 33111 

 
2512 Metalluste ja -akende tootmine 

25121 Metalluste ja -akende tootmine 

− metalluste ja -akende, nende raamide, piitade ja lävepakkude tootmine 

− metall-luukide ja -väravate tootmine 

− põrandale kinnitatavate metallist ruumijaotuselementide tootmine 

Siia ei kuulu: 

metalluste ja -akende, nende raamide jms paigaldus, vt 43321 

 
252 Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine 

2521 Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine 

25211 Keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde tootmine 

− mitteelektriliste keskkütteradiaatorite tootmine 

− keskkütte-kuumaveekatelde ja nende osade tootmine 

Siia ei kuulu:  

elektriahjude ja veesoojendajate tootmine, vt 27511 

keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde remont, vt 33111 

 
2529 Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine 

25291 Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine  

− üle 300-liitriste metallreservuaaride, -tsisternide, -paakide jms mahutite tootmine mis tahes ainete 

jaoks (k.a vooderduse või soojusisolatsiooniga) 

− metallist suru- või vedelgaasikonteinerite tootmine 

Siia ei kuulu: 

alla 300-liitriste metalltünnide, -vaatide, -purkide, -ämbrite, -karpide jms tootmine, mida tavaliselt kasu-

tatakse kaupade pakendamiseks ja transpordiks, vt 25911, 25921 

ühele või mitmele transpordiliigile kohandatud spetsiaalsete konteinerite tootmine, vt 29201 

tankide (soomustatud militaarveokite) tootmine, vt 30401 

metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite remont, vt 33111 

metallmahutite paigaldus, vt 33201 

 
253 Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad 

2530 Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad 

25301 Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad  
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− veeauru vm vedelikuauru tootvate katelde tootmine  

− kondensaatorite, ökonomaiserite (vee-eelsoojendid), ülekuumendite, aurukollektorite ja -akumulaa-

torite ning tahmapuhurite tootmine                

− tuumareaktorite tootmine, v.a isotoobiseparaatorid 

− laeva- ja jõukatelde osade tootmine 

− torusüsteemi kokkupanek (hõlmab survetorude või torusüsteemide valmistamiseks vajaliku töötluse, 

k.a sellega seotud projekteerimis- ja ehitustöö) 

Siia ei kuulu: 

keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde tootmine, vt 25211 

katel-turbiinide tootmine, vt 28111 

isotoobiseparaatorite tootmine, vt 28991 

aurukatelde ja muude aurugeneraatorite remont ja hooldus, vt 33111 

aurukatla abiseadmete remont ja hooldus (nt kondensaatorid, ökonomaiserid, ülekuumendid, 

aurukollektorid ja -akumulaatorid), vt 33111 

tuumareaktorite (v.a isotoobiseparaatorid) remont ja hooldus, vt 33111 

laeva- ja jõukatelde remont ja hooldus, vt 33111 

aurukatelde paigaldus, vt 33201 

 
C – Töötlev tööstus / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed   

 
254 Relva- ja laskemoonatootmine 

2540 Relva- ja laskemoonatootmine 

25401 Relva- ja laskemoonatootmine 

− raskerelvade tootmine (nt suurtükiväerelvad, mobiilsed relvad, raketikandjad, torpeedode laske-

torud, raskekuulipildujad) 

− laskur- ehk käsirelvade tootmine (nt revolvrid, haavlipüssid, kergekuulipildujad) 

− õhu- ja gaasipüstolite tootmine 

− laskemoona tootmine sõjaliseks otstarbeks 

− jahi-, spordi- ning enesekaitseks kasutatavate tulirelvade ja nende laskemoona tootmine 

− lõhkekehade tootmine (nt pommid, miinid, torpeedod)  

Siia ei kuulu: 

detonaatorkapslite, detonaatorite või signaalrakettide tootmine, vt 20511 

pistodade, mõõkade, tääkide jms tootmine, vt 25711 

pangatähtede ja väärisesemete veoks soomussõidukite tootmine, vt 29101 

kosmosesõidukite tootmine, vt 30301 

tankide ja muude militaarveokite tootmine, vt 30401 

tulirelvade ja suurtükkide remont ja hooldus (k.a spordi- ja jahirelvade remont), vt 33111 

 
255 Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia 

2550 Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia 

25501 Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia 

− metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine 

− pulbermetallurgia: metallipulbrist kuumtöötlemise teel (paagutamine) või surve all metalltoodete 

tootmine 

Siia ei kuulu: 

metallipulbri tootmine, vt 241, 242 

 
256 Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus 

Metallide töötlemine, nt pindamine, pealistamine, graveerimine, puurimine, lihvimine, keevitamine jne, 

mida tavaliselt tehakse tasu eest või lepingu alusel. 

 
2561 Metallitöötlus ja metallpindade katmine 

25611 Metallitöötlus ja metallpindade katmine 

− metallide plakeerimine, anoodimine jne 

− metallide kuumtöötlus 

− metalli kraatide eemaldamine, liivapritsiga puhastamine, trummellihvimine ja puhastamine 

− metalli värvimine ja graveerimine 

− metallide katmine mittemetalliga: plastiga katmine, emailimine, lakkimine jm 

− metallide karastamine ja poleerimine 

Siia ei kuulu: 
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hobuste rautamine, vt 01621 

metallile trükkimine, vt 18129 

plasti katmine metalliga, vt 22291      

väärismetallide valtsimine mitteväärismetallile või muule materjalile, vt 24411, 24421, 24431, 24441 

 
2562 Mehaaniline metallitöötlus 

25621 Mehaaniline metallitöötlus  

− metallosade puurimine, treimine, freesimine, uuristamine (söövitamine), hööveldamine, sovelda-

mine, kammlõikamine, tasandamine, saagimine, lihvimine, keevitamine, tappimine jne 

− metalli laserlõikamine ja lasergraveerimine 

− metallosade teritamine, k.a. poleerimine 

− sepistustöö (juhul, kui kui see ei kuulu tootmisprotsessi) 

− metallikunst (juhul, kui kui see ei kuulu tootmisprotsessi)  

Siia ei kuulu: 

hobuste rautamine, vt 01621 

graveerimine ootetööna, vt 95291 
 

 
C – Töötlev tööstus / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed   

 
257 Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine 

2571 Lõike- ja söögiriistade tootmine 

25711 Lõike- ja söögiriistade tootmine 

− kodumajapidamises kasutatavate söögiriistade tootmine (nt noad, kahvlid, lusikad jms)  

− muude lõikeriistade tootmine: 

− lihunikukirved ja hakkmasinad 

− habemenoad, terapardlid ja nende terad 

− käärid ja juukselõikusmasinad 

− saablite, mõõkade, tääkide jms tootmine 

− maniküüri- ja pediküürikomplektide ning -vahendite, sh küüneviilide tootmine 

Siia ei kuulu: 

keedunõude (potid, katlad jne), serveerimisnõude (kausid, vaagnad jne) ja sööginõude (taldrikud, 

alustassid jne) tootmine, vt 2599 

väärismetallist lõike- ja söögiriistade tootmine, vt 3212 

lõikeriistade remont, 33111 

 
2572 Lukkude ja hingede tootmine  

25721 Lukkude ja hingede tootmine 

− hoonete, mööbli, sõidukite jne jaoks taba- jm lukkude, võtmete, hingede jms rauakaupade tootmine  

Siia ei kuulu: 

lukkude ja hingede remont, vt 33111 

lukkude ja hingede paigaldus, vt 33201 

 
2573 Tööriistade tootmine 

25731 Valuvormide tootmine 

− metallivalu vormkastide tootmine 

− vormialuste ja valumudelite tootmine 

− valuvormide tootmine metallide ja metallikarbiidide valuks (k.a survevaluks) 

− klaasivormide tootmine 

− mineraalainete valuvormide tootmine (k.a survevaluks) 

− kummi ja plasti valuvormide tootmine (k.a survevaluks) 

Siia ei kuulu: 

metallurgias ja valutööstuses kasutatavate metallvaluvormide ja valukoppade tootmine, vt 28911 

 

25739 Muude tööriistade tootmine 

− masinates või mehaanilistes seadmetes kasutatavate nugade ja lõiketerade tootmine 

− käsitööriistade tootmine (nt tangid, kruvikeerajad, rasplid, viilid, mutrivõtmed jms)  

− jõuajamita põllumajanduslike käsitööriistade tootmine (nt labidad, kühvlid, vikatid, sirbid, aia- ja 

oksakäärid, hangud, rehad jms)  

− saagide ja saeterade/saelehtede tootmine, k.a ketassae ja kettsae saelehed 

− vahetatavate tööinstrumentide tootmine mehhaaniliste või mittemehhaaniliste käsitööriistade ja 

tööpinkide jaoks (nt puurid, mulgustid, keermelõikurid, freesterad jms) 
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− presside tootmine 

− sepatööriistade tootmine (nt sepaääsid, alasid jms)  

− kruustangide ja pitskruvide tootmine 

Siia ei kuulu: 

ajamiga käsitööriistade tootmine, vt 28241 

 
259 Muude metalltoodete tootmine 

Mitmesuguste metalltoodete tootmine, nt konservikarbid, ämbrid; naelad, poldid ja mutrid; metallist 

majapidamisriistad ja kinnitusvahendid; laevapropellerid ja ankrud; kokkuühendatud raudteerööpmestik 

ja muud tööstuses või kodumajapidamises kasutatavad tooted. 

 
2591 Terasvaatide jms mahutite tootmine 

25911 Terasvaatide jms mahutite tootmine 

− kuni 300-liitriste raud- või terasmahutite tootmine 

− ämbrite, purkide, tooside ja vaatide tootmine 

 
C – Töötlev tööstus / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed   

 
Siia ei kuulu: 

üle 300-liitriste metallpaakide ja -reservuaaride tootmine, vt 25291 

terasvaatide ja -mahutite remont, vt 33111  

terasvaatide ja -mahutite paigaldus, vt 33201 

 
2592 Kergmetalltaara tootmine 

25921 Kergmetalltaara tootmine 

− toiduainete säilitamiseks konservikarpide ja tooside ning kokkupressitavate tuubide ja karpide 

tootmine 

− metallist sulgurite tootmine (nt korgid, punnid, kaaned)  

 
2593 Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine 

25931 Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine 

− metallkaabli, punutud ribade jms toodete tootmine 

− isoleerimata metallkaabli või elektrijuhiks kõlbmatu isoleeritud kaabli tootmine 

− kaetud või südamikuga juhtmete tootmine 

− traaditoodete tootmine (nt okastraat, traattara, -rest, -võrk, -riie jne) 

− kaetud elektroodide tootmine elektrikeevituse jaoks 

− nõelte ja nööpnõelte tootmine 

− vedrude, v.a kellavedrude tootmine (nt leht-, keerd-, väänd-, survevedrud; vedrulehed) 

− kettide, v.a jõuülekandekettide tootmine 

Siia ei kuulu: 

kellavedrude tootmine, vt 26521  

juhtme ja kaabli tootmine elektrienergia ülekandeks, vt 27321 

jõuülekandekettide tootmine, vt 28151 

 
2594 Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine 

25941 Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine 

− neetide, seibide jms keermestamata toodete tootmine 

− poltide, kruvide, mutrite jms keermestatud toodete tootmine 

Siia ei kuulu: 

vedrude ja kettide tootmine, vt 25931 

 
2599 Mujal liigitamata metalltoodete tootmine 

25991 Mujal liigitamata metalltoodete tootmine 

− metallist majatarvete tootmine: 

− sööginõud: taldrikud, alustassid jne 

− keedunõud: potid, katlad jne 

− serveerimisnõud: kausid, vaagnad jne 

− kastrulid, praepannid jm mitteelektrilised laua- ja köögitarbed 

− väikesed köögiriistad ja -vahendid 

− metallist küürimisnuustikud 
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− tsingist ehitusdetailide tootmine (nt katuserennid ja -katted, vannid, valamud, pesukausid jms)  

− metallist kontoritarvete, v.a kontorimööbli tootmine (nt paberikarbid ja -alused, pliiatsikarbid, templi-

alused, kiirköitjate ja mappide detailid)  

− seifide, teraskappide, armeeritud uste jms tootmine 

− mitmesuguste muude metallesemete tootmine: 

− laeva või paadi sõukruvid ja nende labad  

− ankrud 

− kokkumonteeritud raudteerööpmestik  

− kellad, kujukesed, foto- ja pildiraamid, mitteväärismetallist peeglid  

− haagid, klambrid, konksud 

− metallist redelid ja -trepid 

− metallist viidad, k.a teeviidad, nimesildid, plaadid, tähed, numbrid 

− väikesed linnu- ja loomapuurid, traatkorvid 

− mittemehhaanilised ventilaatorid 

− sõelad jm perforeeritud õhukesest lehest tooted, mida kasutatakse drenaažisüsteemides vee 

filtreerimiseks             jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine    

 
− fooliumkottide tootmine 

− metallist püsimagnetite tootmine 

− metallist termoskannude ja -pudelite tootmine 

− metallist rinnamärkide ja sõjaväeliste eraldusmärkide tootmine 

− metallist juukserullide ja kammide, vihmavarjude karkasside ja käepidemete tootmine 

Siia ei kuulu: 

mõõkade ja tääkide tootmine, vt 25711 

ostukärude tootmine, vt 30991 

metallmööbli tootmine, vt 31011, 31021, 31091 

spordikaupade tootmine, vt 32301 

mängude ja mänguasjade tootmine, vt 32401 

kaitsvate peakatete jm isikukaitsevahendite tootmine metallist, vt 32991 

 
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 
 

Arvutite, arvuti välisseadmete, sideseadmete jms elektroonikatoodete ning nende komponentide 

tootmine. Tootmisprotsessile on iseloomulik integraallülituste projekteerimine ja kasutamine ning 

miniatuurtehnoloogiate rakendamine.  

Siia kuulub tarbeelektroonika, mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete, kiiritus-, elektromeditsiini- ja 

elektroteraapiaseadmete, optikainstrumentide ning magnetiliste ja optiliste andmekandjate tootmine. 

 
261 Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine 

2611 Elektronkomponentide tootmine 

26111 Elektronkomponentide tootmine 

− elektronkondensaatorite tootmine 

− elektrontakistite tootmine 

− mikroprotsessorite tootmine 

− elektronlampide tootmine 

− elektronkonnektorite tootmine 

− laadimata (ilma trükklülituseta) trükkplaatide tootmine 

− integraallülituste tootmine (analoog-, digitaalsed või hübriidintegraallülitused)  

− dioodide, transistoride ja nendega seotud diskreetkomponentide tootmine 

− elektronkomponendi tüüpi induktorite tootmine (nt paispoolid, poolid, muundurid) 

− elektronkristallide ja nende koostete tootmine 

− elektronaparatuuri solenoidide, lülitite ja andurite tootmine 

− valmis pooljuhtkristallide, -plaatide (vahvlid) või nende pooltoodete tootmine 

− kuvarikomponentide tootmine (plasma-, polümeer- ja LCD-kuvarid)  

− valgusdioodide (LEDide) tootmine  

− printeri- ja monitorikaablite, USB-kaablite, pistikute jms tootmine 

− nõelhelipeade tootmine 

Siia ei kuulu: 
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kiipkaartide trükkimine, vt 18129 

arvuti- ja telerikuvarite tootmine, vt 26201, 26401 

modemite (tugiseadmete) tootmine, vt 26301  

röntgenkiiretorude jms kiiritusseadmete tootmine, vt 26601 

optikainstrumentide ja -seadmete tootmine, vt 26701 

sarnaste seadmete tootmine elektrilisteks rakendusteks, vt 27 

luminofoorlampide muundurite (trafode) tootmine, vt 27111 

elektrireleede tootmine, vt 27121 

elektrijuhtmestiku tarvikute tootmine, vt 27331 

tervikseadmete tootmine liigitatakse mujale, vt seadme otstarbele vastavat klassi  

 
2612 Trükkplaatide tootmine 

26121 Trükkplaatide tootmine 

− laetud trükkplaatide tootmine 

− trükkplaatidele komponentide laadimine 

 

 
C – Töötlev tööstus / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine    

 
− liidesekaartide tootmine (nt heli-, video-, võrgu- ja modemikaardid) 

− kiipkaartide tootmine 

Siia ei kuulu: 

kiipkaartide trükkimine, vt 18129 

laadimata trükkplaatide tootmine, vt 26111 

 
262 Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine 

2620 Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine 

26201 Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine 

Elektronarvutite (nt suur-, laua-, süle- ja serverarvutid) ning arvuti välisseadmete (mälu-, sisend- ja 

väljundseadmed, nt printerid, monitorid, klaviatuurid) tootmine ja/või koostamine.  

Siia kuulub nii analoog-, digitaal- kui ka hübriidarvutite tootmine. Enamlevinud tüübiks on digitaalarvuti, 

mis teostab järgmisi operatsioone: 1) salvestab töötlusprogramme ja programmi täitmiseks vajalikke 

andmeid; 2) võimaldab programmeerida kasutaja nõuetele vastavalt; 3) sooritab kasutaja poolt määrat-

letud aritmeetilisi tehteid; 4) täidab ilma inimese sekkumiseta töötlusprogramme, mis nõuavad loogi-  

liste otsuste vastuvõtmist.  

Analoogarvuti on võimeline simuleerima matemaatilisi mudeleid ning sisaldab vähemalt analoog- 

kontrolli ja programmielemente. 

− lauaarvutite tootmine 

− sülearvutite tootmine 

− suurarvutite tootmine 

− pihuarvutite (PDAde) tootmine 

− magnetiliste ja välkmäluseadmete jm mäluseadmete tootmine 

− optiliste mäluseadmete tootmine (CD-RWd, CD-ROMid, DVD-ROMid, DVD-RWd)  

− printerite tootmine 

− monitoride tootmine 

− klaviatuuride tootmine 

− igat tüüpi hiirte, juhtkangide ja juhtkuulide tootmine 

− eriarvuti terminalide tootmine 

− arvutiserverite tootmine 

− skännerite tootmine, k.a vöötkoodilugejad  

− kiipkaardilugejate tootmine 

− virtuaalreaalsuse kiivrite tootmine 

− arvutiprojektorite (videokahurite) tootmine 

− arvutiterminalide, nt pangaautomaatide (ATM) ning mittemehaaniliselt juhitavate müügipunktide 

(POS) tootmine 

− multifunktsionaalse kontoritehnika tootmine, mis täidab kahte või enamat järgmistest funktsiooni-

dest: trükkimine, skaneerimine, kopeerimine, faksimine 

Siia ei kuulu: 

salvestiste paljundus (arvutimeedia, heli- ja videokandjad), vt 18201 

elektronkomponentide ja arvutites ning nende välisseadmetes kasutatavate elektronkoostisosade 

tootmine, vt 261 
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arvutisiseste ja -väliste modemite tootmine, vt 26121 

liideskaartide, -moodulite ja -osade tootmine, vt 26121 

trükkplaatide toomine, vt 26121 

modemite ja tugiseadmete tootmine, vt 26301 

digitaalse andmevahetuse kommutaatorite ja andmesideseadmete tootmine (nt sillad, marsruuterid, 

võrguväravad), vt 26301 

tarbeelektroonikaseadmete, nt CD- ja DVD-mängijate tootmine, vt 26401 

telerimonitoride ja -kuvarite tootmine, vt 26401 

videomängukonsoolide tootmine, vt 26401 

tühjade optiliste ja magnetiliste andmekandjate tootmine, mida kasutatakse arvutites või muudes 

seadmetes, vt 26801 

 
 
 
 
 
C – Töötlev tööstus / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine    

 
263 Sideseadmete tootmine 

2630 Sideseadmete tootmine 

26301 Sideseadmete tootmine 

Telefon- ja andmesideseadmete, mis edastavad signaale elektroonselt juhtmete kaudu või läbi eetri  

(nt raadio- ja teleringhääling) ning traadita sideseadmete tootmine. 

− keskjaama/keskasutuse kommutaatorite (lülitusseadmete) tootmine 

− kodukeskjaamaseadmete (PBX) tootmine 

− traadita telefonide tootmine 

− telefoni- ja faksiseadmete tootmine, k.a telefoniautomaatvastajad  

− andmesideseadmete tootmine (nt marsruuterid, arvutisillad ja võrguväravad)  

− modemite ja sideliiniseadmete tootmine 

− mobiiltelefonide ja piiparite tootmine 

− mobiilsideseadmete tootmine 

− saate- ja vastuvõtuantennide tootmine 

− kaabeltelevisiooniseadmete tootmine 

− raadio- ja telestuudioseadmete ning ringhäälinguseadmete tootmine, k.a telekaamerad  

− raadio- ja telesaatjate tootmine 

− infrapunaseadmete tootmine (nt kaugjuhtimispuldid)  

− kontrollkeskusele signaale edastavate vargaalarmide ja tulekahjuhäiresüsteemide tootmine 

Siia ei kuulu: 

sideseadmetes kasutatavate elektronkomponentide ja koosteosade tootmine, k.a arvutisiseste ja  

-väliste modemite tootmine, vt 26121 

trükkplaatide tootmine, vt 26121 

arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine, vt 26201 

tarbeaudio- ja tarbevideoseadmete tootmine, vt 26401 

GPS-seadmete tootmine, vt 26511 

elektrontabloode tootmine, vt 27901 

valgusfooride tootmine, vt 27901 

sideseadmete remont, 95121  

 
264 Tarbeelektroonika tootmine 

2640 Tarbeelektroonika tootmine 

26401 Tarbeelektroonika tootmine 

Audio- ja videoseadmete tootmine koduseks kasutamiseks ning mootorsõidukite, valjuhääldite ning 

muusikariistade helivõimendussüsteemide jaoks. 

− videosalvestus- ja taasesitusseadmete tootmine (nt videomagnetofonid) 

− televiisorite, nende monitoride ja kuvarite tootmine 

− helisalvestus- ja taasesitusseadmete tootmine 

− raadiovastuvõtjate tootmine 

− stereoseadmete tootmine 

− kõlarisüsteemide tootmine 
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− võimendite tootmine valjuhääldite ja muusikariistade jaoks 

− CD- ja DVD-mängijate tootmine 

− amatöörvideokaamerate tootmine 

− mikrofonide tootmine 

− kuularite tootmine (nt raadio-, stereo-, arvutikuularid) 

− plaadiautomaatide tootmine 

− karaokemasinate ja videomängukonsoolide tootmine 

Siia ei kuulu: 

salvestiste paljundus (arvutimeedia, heli- ja videokandjad), vt 182 

arvuti välisseadmete ja arvutimonitoride tootmine, vt 26201 

telefoniautomaatvastajate tootmine, vt 26301 

piipariseadmete tootmine, vt 26301 

kaugjuhtimispultide tootmine (raadio- ja infrapunaseadmed), vt 26301 

ringhäälinguseadmete tootmine (taasesitusseadmed, ülekande- ja vastuvõtuantennid, professionaalsed 

videokaamerad), vt 26301 

digitaalkaamerate tootmine, vt 26701 

püsi- ehk mitteasendatava tarkvaraga elektroonsete mängude tootmine, vt 32401 

 
C – Töötlev tööstus / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine    

 
265 Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine 

Tööstuslikel ja mittetööstuslikel eesmärkidel kasutatavate mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete 

tootmine, k.a aja mõõtmisel baseeruvad mõõtevahendid (nt kellad jms). 

 
2651 Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine 

26511 Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine 

Järgmiste vahendite ja seadmete tootmine: uurimis-, tuvastus-, navigatsiooni-, juhtimis-, aeronautilised 

ja nautilised süsteemid ja vahendid; kütte-, kliima- ja külmutusseadmete automaatjuhtimis- ja regulee-

rimisvahendid; vahendid ja seadmed temperatuuri, niiskuse, rõhu, vaakumi, põlemise, voolu, taseme, 

viskoossuse, tiheduse, happesuse, kontsentratsiooni ja pöörete mõõtmiseks; summeerivad (s.o regist-

reerivad) voolu kulumõõturid ja arvestid; elektrivoolu ja elektrisignaali omaduste mõõte- ja katseinstru-

mendid; vahendid ja seadmed kuivainete, vedelike, gaaside või segumaterjalide keemilise või füüsika-

lise koostise ja kontsentratsiooni laboratoorsete analüüside teostamiseks; muud mõõte- ja katseinstru-

mendid ja nende osad. Siia klassi kuulub ka mitteelektriliste mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete 

tootmine (v.a lihtsad mehaanilised tööriistad). 

− aero- või kosmosenavigatsiooni riistade ja seadmete ning suundkompasside tootmine 

− autoemissiooni kontrollseadmete tootmine 

− meteoroloogiliste mõõteriistade tootmine 

− füüsikaliste omaduste katse- ja kontrollseadmete tootmine 

− polügraafide (valedetektorite) tootmine 

− kiirguse avastamise ja kiirgusseire seadmete tootmine 

− vaatlus- ja uuringuvahendite tootmine 

− vedelikklaas- ja bimetalltermomeetrite tootmine (v.a meditsiinilised)  

− psühromeetrite tootmine 

− hüdrooniliste piirmõõdikute tootmine 

− leegi ja põlemise juht- ning kontrollseadmete tootmine 

− spektromeetrite tootmine 

− pneumaatiliste mõõturite tootmine 

− tarbimismõõturite (nt vee-, gaasi-, elektrimõõturid), voolu kulumõõturite ja arvestite tootmine  

− käsiloendurite tootmine 

− miiniotsijate, impulsi- e signaaligeneraatorite ja metallidetektorite tootmine 

− uurimis-, tuvastus-, navigatsiooni-, aeronautiliste ja nautiliste seadmete tootmine, k.a helipoid 

− radarite ja radarseadmete tootmine 

− GPS-seadmete tootmine 

− keskkonnajärelevalve ja aparaatide automaatjuhtimisseadmete tootmine 

− mõõte- ja registreerimisseadmete tootmine (nt pardaregistraatorid)  

− liikumisandurite tootmine 

− laboratoorsete analüüsiinstrumentide tootmine (nt vereanalüüsiseadmed)  

− laboratoorsete kaalude, inkubaatorite, mitmesuguste mõõte-, katse- jms laboriseadmete tootmine 

− mikroskoopide ja nende osade tootmine 

Siia ei kuulu: 

telefoniautomaatvastajate tootmine, vt 26301 
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kiiritusseadmete tootmine, vt 26601 

optiliste positsioneerimisseadmete tootmine, vt 26701 

diktofonide tootmine, vt 28231 

kaalumisseadmete (v.a laboratoorsed kaalud), rõhtloodide, mõõdulintide jms tootmine, vt 28291 

meditsiiniliste termomeetrite tootmine, vt 32509 

tootmisprotsesside juhtimisseadmete installeerimine, vt 33201 

lihtsate mehaaniliste mõõtevahendite tootmine (nt mõõdulindid, nihikud), vt toote põhimaterjalile 

vastavat klassi 

 
2652 Ajanäitajate tootmine 

26521 Ajanäitajate tootmine 

− igasuguste kellade tootmine, k.a seadmetesse monteeritud kellad 

− kellamehhanismi või sünkroonmootoriga töötavate kellaaja registreerimise seadmete ning ajavahe-

mike mõõtmise, registreerimise jm viisil näidustamise seadmete tootmine: 

− parkimisautomaadid 

− kontrollkellad 

                 jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine    

 
− aja- ja kuupäevatemplid 

− töötlusprotsesside taimerid 

− kellamehhanismi või sünkroonmootoriga töötavate aeglülitite (nt aeglukud) jms tootmine  

− kellaosade tootmine:  

− igasugused kellamehhanismid 

− vedrud, kivid, numbrilauad, võllid, plaadid, sillad jm osad 

− igasugusest materjalist, k.a väärismetallist kellakorpused  

Siia ei kuulu: 

mittemetallist (riie, nahk, plast jm) kellarihmade tootmine, vt 1512 

väärismetallist kellarihmade tootmine, vt 32121 

mitteväärismetallist kellarihmade tootmine, vt 32131 

 
266 Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine 

2660 Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine 

26601 Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine 

− beeta-, gamma-, röntgeni- jm kiirgusel töötava kiiritusaparatuuri (tööstuslik, meditsiinidiagnostiline, 

terapeutiline, teaduslik jne) ja selle torude tootmine 

− CT-skannerite tootmine 

− PET-skannerite tootmine 

− MRI-seadmete tootmine 

− meditsiiniliste ultraheliseadmete tootmine 

− elektrokardiograafide tootmine 

− elektromeditsiiniliste endoskoopiaseadmete tootmine 

− meditsiiniliste laserseadmete tootmine 

− südamerütmurite tootmine 

− kuuldeaparaatide tootmine 

− seadmete tootmine toiduainete ja piima kiiritamiseks  

Siia ei kuulu: 

solaariumiseadmete tootmine, vt 28991 

 
267 Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine 

2670 Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine 

26701 Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine 

Optikainstrumentide ja läätsede tootmine, nt binoklid, mikroskoobid (v.a elektron- ja prootonmikros-

koobid), teleskoobid, prismad ja läätsed (v.a oftalmilised). Läätsede (v.a oftalmilised) katmine, polee-

rimine ja monteerimine ning fotograafiaseadmete tootmine (nt kaamerad, valgusmõõdikud). 

− optiliste peeglite tootmine 

− optiliste sihikute tootmine 

− optiliste positsioneerimisseadmete tootmine 

− optiliste suurendusseadmete tootmine 
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− masinisti optiliste täppistööriistade tootmine 

− optiliste komparaatorite (võrdlusseadmete) tootmine 

− filmikaamerate tootmine (optilised ja digitaalsed)  

− filmi- ja slaidiprojektorite tootmine 

− grafoprojektorite tootmine 

− optiliste mõõte- ja kontrollseadmete tootmine (nt tuletõrjeseadmed, fotograafia valgusmõõdikud, 

kaugusmõõturid)  

− läätsede, optiliste mikroskoopide, binoklite ja teleskoopide tootmine 

− lasersõlmede tootmine 

Siia ei kuulu: 

arvutiprojektorite tootmine, vt 26201 

kutse- või erialaseks kasutamiseks mõeldud TV- ja videokaamerate tootmine, vt 26301 

amatöör-videokaamerate tootmine, vt 26401 

laserkomponente kasutavate tervikseadmete tootmine, vt vastava masina tootmise klassi (nt medit-

siinilised laserseadmed, vt 26601) 

paljundusmasinate tootmine, vt 28231 

oftalmiliste kaupade tootmine (prillid, retseptipõhised kontakt- jm läätsed, kaitseprillid), vt 32502 

 
C – Töötlev tööstus / Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine / Elektriseadmete tootmine    

 
268 Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine 

2680 Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine 

26801 Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine 

− salvestuseta magnetiliste heli- ja videolintide tootmine 

− salvestuseta magnetiliste heli- ja videokassettide tootmine 

− salvestuseta diskettide tootmine 

− salvestuseta optiliste ketaste tootmine 

− kõvaketaste tootmine 

− magnetribaga kaartide tootmine 

Siia ei kuulu: 

salvestiste paljundus (arvutimeedia, heli- ja videokandjad jne), vt 182 

 
27 Elektriseadmete tootmine 
          

Elektrienergiat tekitavate, jaotavate ja kasutavate seadmete tootmine; elektriliste valgustus- ja signali-

satsiooniseadmete ning elektriliste kodumasinate tootmine.  

Siia ei kuulu elektroonikatoodete tootmine (vt osa 26). 

 
271 Elektrimootorite, -generaatorite, trafode ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri 

tootmine 

Jõu-, jaotus- ja eritrafode; elektrimootorite ja -generaatorite ning mootorgeneraatorseadete tootmine. 

 
2711 Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine 

27111 Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine 

Vahelduvvoolu-, alalisvoolu- ja vahelduv-alalisvoolumootorite ning trafode tootmine.  

− elektrimootorite tootmine (v.a sisepõlemismootorite käivitusmootorid) 

− elektrijaotustrafode tootmine 

− kaarkeevitustrafode tootmine 

− luminofoorlampide muundurite (trafode) tootmine 

− elektrienergia jaotusvõrkude alajaamatrafode tootmine 

− ülekande- ja jaotusvõrkude pingeregulaatorite tootmine 

− toitegeneraatorite tootmine (v.a sisepõlemismootorite akutlaadivad sünkroongeneraatorid)  

− mootorgeneraatorseadete tootmine (v.a turbiingeneraatorseaded) 

− rootorite ümbermähkimine tehases 

Siia ei kuulu: 

elektronkomponendi tüüpi muundurite ja lülitite tootmine, vt 26111  

elektriliste keevitusseadmete ja pehmejoodis-jootmisseadmete tootmine, vt 27901 

tahkisvaheldite, -alaldite ja -konverterite tootmine, vt 27901 

turbiingeneraatorseadmete tootmine, vt 28111 
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sisepõlemismootorite jaoks käivitusmootorite ja generaatorite tootmine, vt 29311 

 
2712 Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine 

27121 Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine 

− toiteahela võimsuslülitite tootmine  

− elektrienergia jaotusseadmete juhtpaneelide tootmine 

− elektriliste releede tootmine  

− elektrikilbiseadmete püstikute tootmine  

− elektriliste sulavkaitsmete tootmine  

− voolulülitusseadmete tootmine  

− elektriliste lülitite tootmine (v.a nupp- ja hetktoimelülitid, solenoidid, tumblerid) 

− jõumasinate generaatorseadmete tootmine  

Siia ei kuulu: 

keskkonnajärelevalve ja tootmisprotsesside juhtseadmete tootmine, vt 26511 

elektriahelate lülitite tootmine (nupplülitid, hetktoimelülitid jne), vt 27331 

 
 
C – Töötlev tööstus / Elektriseadmete tootmine    

 
272 Patareide ja akude tootmine 

2720 Patareide ja akude tootmine 

27201 Patareide ja akude tootmine 

Laetavate ja mittelaetavate patareide tootmine.  

− primaarelementide ja -patareide tootmine (nt mangaan- ja elavhõbedioksiidi, hõbeoksiidi jms 

sisaldavad elemendid)   

− elektriakude, k.a nende osade tootmine (nt separaatorid, anumad, katted)  

− pliiakude tootmine  

− kaadmiumnikkelakude tootmine  

− nikkelhüdriid-akude tootmine  

− liitiumakude tootmine  

− kuivelement-patareide tootmine  

− märgelement-patareide tootmine  

 
273 Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine 

Siia gruppi kuulub elektrivooluringi voolukandjate (ühenduskaablid) ja voolu mittekandvate seadmete 

tootmine (materjalist olenemata), juhtmete isoleerimine ning kiudoptilise kaabli tootmine. 

 
2731 Kiudoptilise kaabli tootmine 

27311 Kiudoptilise kaabli tootmine 

− kiudoptilise kaabli tootmine andmete või vahetu kujutise edastamiseks 

Siia ei kuulu: 

klaaskiu tootmine, vt 23141 

optilise kaabli komplektide tootmine ja ühendamine pistikute või muude tarvikutega, vt ülesandest 

sõltuvalt, nt 26111    

 
2732 Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine 

27321 Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine 

− terasest, vasest või alumiiniumist isoleerjuhtme ja -kaabli tootmine   

Siia ei kuulu: 

traadi tootmine (tõmbamine), vt 24341, 24411, 24421, 24431, 24441, 24451 

arvuti-, printeri-, USB-kaablite jms kaablikomplektide või liitmike tootmine, vt 26111  

elektrijuhtmekomplektide (isoleeritud juhtmed koos pistikutega) tootmine, vt 27901  

kaablikomplektide, elektrijuhtmete, ühenduskaablite jms seadmestiku tootmine sõidukite jaoks, vt 29311  

 
2733 Juhtmestiku tarvikute tootmine 

27331 Juhtmestiku tarvikute tootmine 

Siia klassi kuulub elektrivooluringi voolukandjate ja voolu mittekandvate seadmete tootmine (materjalist 

olenemata).  

− toitesiinide ja elektrijuhtide tootmine (v.a jaotusseadme tüüpi)  
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− GFCI-de (maalühise katkestajad) tootmine  

− lambipesade tootmine  

− pingepiirikute ja -poolide tootmine  

− elektrijuhtmestiku lülitite tootmine (nt rõhk-, nupp- ja hetktoimelülitid, tumblerid) 

− pistikute, pistikupesade ja -paneelide tootmine 

− elektrijuhtmete tarvikute tootmine (nt haru- ja lülituskarbid)  

− juhtmekanalite ja nende abidetailide tootmine  

− ülekandemastide ja -liinide riistvara tootmine  

− voolu mittekandvate seadmete tootmine plastist, sh plastist harukarbid, otspinnad jms plastist 

mastiliini ühendustarvikud 

Siia ei kuulu: 

keraamiliste isolaatorite tootmine, vt 23431 

elektronkomponendi tüüpi konnektorite, pesade ja lülitite tootmine, vt 26111 

 

 
 
 

C – Töötlev tööstus / Elektriseadmete tootmine    

 
274 Elektriliste valgustusseadmete tootmine 

2740 Elektriliste valgustusseadmete tootmine 

27401 Elektriliste valgustusseadmete tootmine 

Elektrilambipirnide ja -torude, nende osade ja komponentide (v.a lambipirnide tühjad klaaskolvid) ning 

elektrivalgustite ja nende osade tootmine (v.a voolu kandvad seadmed). 

− hõõg-, gaaslahendus-, fluorestsents-, ultraviolett- ja infrapunalampide jms lampide, seadmete ja 

kolbide tootmine 

− laevalgustite tootmine 

− lühtrite tootmine  

− laualampide tootmine  

− elektriliste jõuluküünalde tootmine  

− elektriliste kaminahalgude tootmine  

− välklampide tootmine  

− insektlampide tootmine  

− laternate tootmine (nt karbiid-, elektri-, gaasi-, bensiini- ja petrooleumilaternad)  

− suundvalgustite tootmine 

− tänavavalgustite tootmine (v.a liiklust reguleerivad valgussignaalid)  

− transpordivahendite (nt mootor- ja õhusõidukid, laevad) valgustusseadmete tootmine  

− mitteelektriliste valgustusseadmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

klaasanumate ja valgustite klaasosade tootmine, vt 2319  

valgustite voolukandvate seadmete tootmine, vt 2733 

valgustitega ühendatud lae- ja vannitoaventilaatorite tootmine, vt 2751  

elektriliste signalisatsiooniseadmete tootmine (nt valgusfoorid jms signaalseadmed), vt 27901  

elektriliste viitade (märkide) tootmine, vt 27901 

 
275 Kodumasinate tootmine 

Elektriliste ning gaas-, vedel või tahkekütusel töötavate kodumasinate ja väikeste elektriliste seadmete 

tootmine, nt majapidamises kasutatavad elektriradiaatorid, tolmuimejad, põrandahooldusmasinad, 

keeduaparaadid, pesumasinad, külmikud ja sügavkülmikud, nõudepesumasinad, veesoojendajad, 

jäätmekäitlusvahendid jm elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad.  

 
2751 Elektriliste kodumasinate tootmine 

27511 Elektriliste kodumasinate tootmine 

− elektriliste kodumasinate tootmine: 

− külmutuskapid 

− sügavkülmikud  

− nõudepesumasinad 

− pesumasinad ja kuivatid 

− tolmuimejad 

− põrandapoleerijad 
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− jäätmekäitlusvahendid 

− jahvatid, segurid ja mahlapressid 

− konserviavajad 

− elektripardlid, elektrilised hambaharjad jm elektrilised hügieenitarbed 

− noateritajad 

− ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni tõmbevarjud 

− elektrotermiliste kodumasinate tootmine: 

− elektrilised veesoojendid 

− soojendustekid 

− elektrilised föönid, kammid, harjad ja lokitangid 

− elektritriikrauad 

− kantavad õhusoojendid ja ventilaatorid 

− elektriahjud 

− mikrolaineahjud 

− pliidid, keedu- ja kuumutusplaadid 

− elektriröstrid 

− kohvi- või teemasinad                       jätkub pöördel →                                                                           

 
C – Töötlev tööstus / Elektriseadmete tootmine    

 
− fritüürid, röstpannid, grillid 

− elektrilised küttetakistid jne 

Siia ei kuulu: 

kaubanduslike ja tööstuslike külmutuskappide, sügavkülmikute, kliimaseadmete, statsionaarsete 

õhusoojendite, pööningu-, õhutus- ja imiventilaatorite, toiduvalmistamisseadmete, pesumasinate, 

keemilise puhastuse seadmete, pressimis- ja triikimisseadmete, tolmuimejate tootmine, vt osa 28 

kodumajapidamises kasutatavate õmblusmasinate tootmine, vt 28941 

kesktolmuimejasüsteemide paigaldus, vt 43299 

 
2752 Mitteelektriliste kodumasinate tootmine 

27521 Mitteelektriliste kodumasinate tootmine 

− kodumajapidamises kasutatavate mitteelektriliste toiduvalmistamis- ja kütteseadmete tootmine 

(nt mitteelektrilised õhu- ja veesoojendid, pliidid, grillid, ahjud, toiduvalmistamisseadmed, plaat-

soojendid jms) 

 
279 Muude elektriseadmete tootmine 

2790 Muude elektriseadmete tootmine 

27901 Muude elektriseadmete tootmine 

Mitmesuguste elektriseadmete tootmine, v.a mootorid, generaatorid ja trafod, patareid ning akud, 

juhtmed ja nende tarvikud, valgustusseadmed ning kodumasinad.  

− tahkisakulaadurite tootmine 

− elektriliste ukseavamis- ja uksesulgemisseadmete tootmine 

− elektriliste uksekellade tootmine  

− ostetud isoleerjuhtmest pikendusjuhtmete tootmine 

− ultraheli-puhastusseadmete tootmine (v.a laboratoorsed ja hambatehnilised) 

− tahkisvaheldite ja -alaldite, kütuseelementide, reguleeritavate ja mittereguleeritavate toiteplokkide 

tootmine  

− puhvertoiteallikate (UPSide) toomine  

− liigpingepiirikute tootmine 

− seadmejuhtmete, pikendusjuhtmete jm elektrijuhtmekomplektide (isoleeritud juhtmed koos pistiku-

tega) tootmine  

− süsinik- ja grafiitelektroodide, -kontaktide jm elektriliste süsinik- ja grafiittoodete tootmine  

− kiirendite tootmine  

− elektriliste kondensaatorite, takistite, jahutite ja sarnaste kiirendite tootmine  

− elektromagnetite tootmine 

− helisignaalide (sireenide) tootmine 

− elektrooniliste tabloode (tulemustabelite) tootmine 

− elektriliste viitade (märkide) tootmine 

− elektriliste signalisatsiooniseadmete tootmine (nt valgusfoorid ja jalakäijate signaalid)  

− elektriisolaatorite tootmine (v.a klaasist või portselanist), mitteväärismetallist juhtmekanalite ja 

tarvikute tootmine  
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− elektriliste keevitusseadmete ja pehmejoodis-jootmisseadmete tootmine, k.a käsi-jootekolvid 

Siia ei kuulu: 

portselanist elektriisolaatorite tootmine, vt 23431 

süsinik- ja grafiitkiudude jms toodete tootmine (v.a elektroodid ja elektrilised tarvikud), vt 23991 

elektronkomponent-tüüpi alaldite, pingeregulaatorite ja võimsusmuundurite integraallülituste,   

elektronkondensaatorite, -takistite jms seadmete tootmine, vt 26111  

trafode, mootorite, generaatorite, lülitusseadmestiku, releede, tööstusjuhtimisseadmete tootmine, vt 271  

patareide tootmine, vt 27201 

sidekaablite ja elektrijuhtmete, voolu kandvate ja mittekandvate seadmete tootmine, vt 273  

valgustusseadmete tootmine, vt 27401 

kodumajapidamises kasutatavate seadmete tootmine, vt 275 

mitteelektriliste keevitusseadmete ja pehmejoodis-jootmisseadmete tootmine, vt 28291 

süsinik- või grafiittihendite tootmine, vt 28291 

elektriseadmete tootmine mootorsõidukite jaoks (nt generaatorid, vahelduvvoolugeneraatorid, süüte-

küünlad, süütejuhtmekomplektid, uste ja akende elektrilised avamismehhanismid, pingeregulaatorid jne), 

vt 29311 

 
 

C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
28  Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 
 

Tööstuses, ehituses, põllumajanduses, kodumajapidamises ja mujal kasutatavate statsionaarsete, 

mobiilsete või käeshoitavate masinate ja seadmete tootmine, mis kas mehaaniliselt või termiliselt 

töötlevad materjale või teostavad materjaliga erinevaid operatsioone (nt teisaldamine, pihustamine, 

kaalumine või pakkimine), k.a nende jõudutootvad või -tarvitavad mehaanilised komponendid jm 

spetsiaalselt valmistatud osad. Siia kuulub ka eriseadmete tootmine sõitjate või kauba veoks. 

Eristatud on eriotstarbeliste masinate (kasutatakse üksnes mõnes tööstusharus või tööstusharude 

grupis) ja üldotstarbeliste masinate tootmine (kasutatakse enamikes tööstusharudes). Siia kuulub ka 

muude mujal klassifitseerimata eriotstarbeliste masinate tootmine (kasutatakse tööstuses vm otstar-

beks), nt lõbustusparkide seadmed, keegliradade automaatseadmed jms. 

 

Siia ei kuulu üldise kasutusega metalltoodete tootmine (osa 25), ühendatud juhtimisseadeldiste, arvuti-

seadmete, mõõte- ja katseseadmete, elektrienergia jaotus- ja juhtaparatuuri (osa 26 ja 27) ning üldise 

otstarbega mootorsõidukite tootmine (osa 29 ja 30). 

 

281 Üldmasinate tootmine 

2811 Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid 

28111 Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid 

− sisepõlemis-kolbmootorite tootmine, v.a mootorsõidukite, lennukite ja mootorrataste mootorid: 

− laevamootorid  

− vedurimootorid  

− kolbide, kolvirõngaste, karburaatorite jms sisepõlemis- ning diiselmootorite osade tootmine 

− sisepõlemismootorite sisse- ja väljalaskeklappide tootmine 

− turbiinide ja nende osade tootmine: 

− auruturbiinid 

− hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid 

− tuulegeneraatorid 

− gaasiturbiinid, v.a lennukite turboreaktiiv- või turbopropellermootorid  

− katel-turbiinide tootmine 

− turbiingeneraatorseadmete tootmine 

− tööstuses kasutatavate mootorite tootmine 

Siia ei kuulu: 

elektrigeneraatorite tootmine (v.a turbiingeneraatorseadmed), vt 27111 

mootorgeneraatorseadmete tootmine (v.a turbiingeneraatorseadmed), vt  27111 

sisepõlemismootorite jaoks elektriseadmete ja -komponentide tootmine, vt 29311 

mootorsõidukite, lennukite ja mootorrataste mootorite tootmine, vt 29101, 30301 ja 30911 

turboreaktiiv- ja turbopropellermootorite tootmine, vt 30301 

 
2812 Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine 

28121 Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine 

− hüdrauliliste ja pneumaatiliste komponentide tootmine (sh hüdraulilised pumbad ja mootorid, 
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hüdraulilised ja pneumaatilised silindrid, ventiilid, voolikud ja ühendused) 

− pneumaatilises süsteemis kasutatavate õhkseadmete tootmine 

− hüdraulilise ajamiga jõuseadmete tootmine 

− hüdrauliliste ülekandeseadmete tootmine 

− hüdrostaatiliste ülekannete tootmine 

Siia ei kuulu: 

kompressorite tootmine, vt 28131 

pumpade tootmine mittehüdraulilisteks rakendusteks, vt 28131 

ventiilide tootmine pneumoajamita jõuseadmete rakenduste jaoks, vt 28141 

mehaaniliste ülekandeseadmete tootmine, vt 28151 

                          
2813 Muude pumpade ja kompressorite tootmine 

28131 Muude pumpade ja kompressorite tootmine 

− õhu- ja vaakumpumpade, õhu- jm gaasikompressorite tootmine 

− vedelikupumpade tootmine vedelikukulu mõõtvate seadmetega ja ilma (nt kütuse- ja määrdeõli-

pumbad tanklate ja garaažide jaoks, betoonipumbad jms) 

      jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
− pumpade tootmine sisepõlemismootorite jaoks (nt mootorsõidukite õli-, vee-, kütusepumbad jms) 

− käsipumpade tootmine 

Siia ei kuulu: 

hüdrauliliste ja pneumaatiliste seadmete tootmine, vt 28121 

 
2814 Muude kraanide ja ventiilide tootmine 

28141 Muude kraanide ja ventiilide tootmine 

− tööstuslike kraanide ja ventiilide tootmine, k.a reguleerivad ventiilid ja sisselaskeklapid 

− sanitaarseadmete (valamud, vannid, istevannid, paagid jms) kraanide, klappide ja ventiilide tootmine 

− kütteseadmete klappide ja ventiilide tootmine 

Siia ei kuulu: 

kõvastamata vulkaniseeritud kummist, klaasist või keraamilisest materjalist ventiilide tootmine,  vt 22199, 

23199 või 23441 

sisepõlemismootorite sisse- ja väljalaskeklappide tootmine, vt 28111 

hüdrauliliste ja pneumaatiliste ventiilide ning õhkseadmete tootmine pneumaatilises süsteemis kasuta-

miseks, vt 28121 

 

2815 Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine 

28151 Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine 

− kuul- ja rull-laagrite ning nende osade (kuulid, rullid, nõelad) tootmine 

− mehaaniliste jõuülekandeseadmete tootmine: 

− ülekandevõllid ja -vändad (nt nukkvõllid, väntvõllid, vändad jne) 

− laagrikorpused ja liugelaagrid 

− ajamite, hammasülekannete ja käigukastide ning muude kiirusmuundurite tootmine 

− hoo-, rihma- ja plokirataste tootmine 

− ühendusmuhvide/sidurite ning liigendühenduste tootmine 

− liigendkettide tootmine 

− jõuülekandekettide tootmine 

Siia ei kuulu: 

muude kettide tootmine, vt 25931 

hüdrauliliste ülekandeseadmete tootmine, vt 28121 

hüdrostaatiliste ülekannete tootmine, vt 28121 

elektromagnetiliste sidurite tootmine, vt 29311 

sõiduki või lennuvahendi osana identifitseeritavate jõuülekandeseadmete koosteosade tootmine, vt osa 

29 ja 30 

 
282 Muude üldmasinate tootmine 

2821 Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine 

28211 Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine 

− elektriliste ja muude tööstus- ja laboriahjude ning põletuskambrite, k.a tuhastusahjude tootmine  

− põletite tootmine (vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse ja gaaskütusepõletid) 
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− statsionaarsete elektriliste õhu- ja basseinisoojendite tootmine 

− kodumajapidamises kasutatavate statsionaarsete mitteelektriliste kütteseadmete tootmine (nt päike-

seenergial, õliküttel jms töötavad ahjud ja kütteseadmed) 

− kodumajapidamises kasutatavate elektriliste ahjude (elektrilised soojapuhurid, soojuspumbad jne) 

ning mitteelektriliste soojapuhurite tootmine 

− mehaaniliste kollete, restide, tuhaeemaldite jms tootmine 

Siia ei kuulu:  

kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude/pliitide tootmine, vt 27511 

põllumajanduslike kuivatite tootmine, vt 28931 

tööstuslike küpsetusahjude tootmine, vt 28931 

puidu-, paberimassi-, paberi- või papikuivatite tootmine, vt 28991 

meditsiiniliste, kirurgiliste ja laboratoorsete sterilisaatorite tootmine, vt 32509 

(hamba)laboriahjude tootmine, vt 32509 

tööstusahjude ja ahjupõletite paigaldus, vt 33201 

tööstusahjude ja ahjupõletite hooldus ja remont, vt 33121 

 

 
 

C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
2822 Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine 

28221 Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine 

− käsiajamiga või sisseehitatud mootoriga tõste- ja teisaldusseadmete, peale- ja mahalaadimis-

masinate tootmine: 

− talid, tõstukid, vintsid, pelid (kepslid), tungrauad jm transpordivahendite tõstukid 

− derrikkraanad, kraanad, liikuvad tõstefermid, portaalkandurid jms 

− tehastes kasutatavad tõste- või teisaldusmehhanismiga veokid, iseliikuvad või mitte (sh käsi- ja 

järelkärud, kahvellaadurid) 

− tõste-, teisaldus-, peale- ja mahalaadimisoperatsioonideks konstrueeritud mehaanilised 

manipulaatorid ja tööstusrobotid  

− konveierite, köisteede, isteliftide, suusatõstukite jms tootmine 

− liftide, skipptõstukite, eskalaatorite ja liikuvate kõnniteede tootmine 

− pneumaatiliste elevaatorite ja konveierite tootmine 

− valtspinkide lisaseadmete, toodangu etteandmiseks ja eemaldamiseks rullteede, kaadurite ja 

manipulaatorite tootmine 

− spetsiaalselt põllumajanduses kasutamiseks mõeldud laadurite tootmine 

− mehaaniliste laadurite tootmine puistematerjalide jaoks 

− tõste- ja teisaldusseadmete eriosade tootmine 

Siia ei kuulu: 

mitmeotstarbeliste tööstusrobotite tootmine, vt 28991  

allmaatööde jaoks pidevtoimeelevaatorite ja -transportööride tootmine, vt 2891 

mehaaniliste labidate, ekskavaatorite ja ühekopaliste laadurite tootmine, vt 28921 

ujuvkraanade, raudteekraanade ja kraanaautode tootmine, vt 30112, 30201 

liftide ja elevaatorite paigaldamine, vt 43299 

tõste- ja teisaldusseadmete paigaldus, vt 33201 

tõste- ja teisaldusseadmete hooldus ja remont, vt 33121 

 
2823 Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed 

28231 Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed 

− arvutusmasinate tootmine 

− liitmismasinate ja kassaaparaatide tootmine 

− elektrooniliste ja mehaaniliste kalkulaatorite tootmine 

− postiloendurite, frankeerimismasinate (ümbrike täitmis-, kleepimis- ja tembeldamisseadmed; ümbrike 

avamine, sorteerimine, skannimine), sorteerimismasinate tootmine 

− kirjutusmasinate tootmine 

− stenograafiamasinate tootmine 

− kontoritüüpi köitmisseadmete, sh nii plast- kui lintköitjate tootmine 

− tšekiprinterite tootmine 

− mündilugemis- ja pakendusmasinate tootmine 

− pliiatsiteritajate tootmine 

− klammerdajate ja klambrieemaldajate tootmine 

− hääletusmasinate tootmine 
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− teibialuste tootmine 

− augulööjate/mulgustusvahendite tootmine 

− mehaaniliste kassaaparaatide tootmine 

− paljundusmasinate tootmine 

− toonerikassettide tootmine 

− valgete ja markeritahvlite tootmine 

− diktofonide tootmine 

Siia ei kuulu: 

arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine, vt 26201 

kontorimasinate ja -seadmete paigaldus, vt 33201 

 
2824 Ajamiga käsi-tööriistade tootmine 

28241 Ajamiga käsi-tööriistade tootmine 

− kompaktse elektri- või mitteelektrilise mootoriga või pneumoajamiga käsitööriistade tootmine: 

− ketas- või edasi-tagasi liikuvad saed 

− trellid ja lööktrellid     

− käeshoitavad elektrilised lihvmasinad            jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
− suruõhu-naelapüstolid 

− suruõhu-needipüstolid 

− jõuajamiga naelapüstolid 

− pinnapuhastajad 

− soonefreesid 

− teritus- ja lihvseadmed 

− hekipügamismasinad ja muruservalõikurid 

− klammerdajad 

− höövelmasinad 

− kruustangid ja näpitsad 

− tellitavad mutrivõtmed 

Siia ei kuulu: 

käsitööriistade vahetatavate lisaseadmete tootmine, vt 25739 

elektriliste käeshoitavate jootmis- ja keevitusseadmete tootmine, vt 27901 

 
2825 Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine 

28251 Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine 

− tööstuslike jahutus- ja külmutusseadmete, sh üksikosade ühenduste tootmine 

− külmletid ja -vitriinid 

− külmutus- ja sügavkülmutusseadmed 

− kliimaseadmete tootmine, sh mootorsõidukitele 

− tööstuslike ventilaatorite tootmine 

− soojusvahetite tootmine 

− soojuspumpade tootmine 

− seadmete tootmine õhu või gaasi veeldamiseks  

− katusealuste ventilaatorite tootmine (viiluventilaatorid, katuseventilaatorid jms) 

Siia ei kuulu:  

kodumajapidamises kasutatavate jahutus- ja külmutusseadmete tootmine, vt 27511 

kodumajapidamises kasutatavate ventilaatorite tootmine, vt 27511 

tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete paigaldus, vt 33201 

tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont, vt 33121 

 
2829 Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine 

28291 Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine 

− kaalumehhanismide tootmine (v.a tundlikud laborikaalud), nt majapidamis- ja poekaalud, platvorm-  

ja sildkaalud, kaalud kaupade pidevkaalumiseks, kaaluvihid jms 

− vedelike filtreerimis- või puhastamisseadmete tootmine 

− sisepõlemismootorite õhu-, õli- ja kütusefiltrite tootmine 

− vedelike ja pulbrite pritsimis- ja pihustamisseadmete tootmine (nt pihustuspüstolid, tulekustutid, 

liivapritsid, aurupuhastusseadmed jms) 

− pakke- ja pakendusmasinate tootmine (nt täitmis-, sulgemis-, pitseerimis-, kapseldamis- või 

sildistamisseadmed jms) 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  164 

− pudelite puhastamis- ja kuivatamisseadmete ning jookide gaseerimismasinate tootmine 

− destilleerimis- või rektifikatsiooniseadmete tootmine nafta-, keemia- või joogitööstusele 

− gaasigeneraatorite tootmine 

− kalandrite ja muude valtsimisseadmete, k.a nende silindrite tootmine (v.a metallide ja klaasi jaoks) 

− tsentrifuugide tootmine (v.a koorelahutid ja pesukuivatid) 

− eri materjalidest või sama materjali kihtidest valmistatud tihendite jms liitmike tootmine, mehaaniliste 

tihendite tootmine 

− müügiautomaatide tootmine 

− loodide, mõõdulintide jms käsitööriistade ning mehaaniliste täppistööriistade tootmine (v.a optilised 

täppistööriistad)  

− mitteelektriliste keevitus- ja jootmisseadmete tootmine 

− jahutustornide jms seadmete tootmine otseseks jahutamiseks tsirkuleeriva veega  

Siia ei kuulu: 

tundlike laborikaalude tootmine, vt 26511 

kodumajapidamises kasutatavate jahutus- ja külmutusseadmete tootmine, vt 27511 

kodumajapidamises kasutatavate ventilaatorite tootmine, vt 27511 

elektriliste keevitus- ja jootmisseadmete tootmine, vt 27901 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
põllumajanduses kasutatavate pritsimisseadmete tootmine, vt 28301  

metallide või klaasi valtsimisseadmete ja nende silindrite tootmine, vt 28911, 28991 

põllumajanduslike kuivatite tootmine, vt 28931 

sööda filtreerimis- ja puhastamisseadmete tootmine, vt 28931 

koorelahutite tootmine, vt 28931 

kaubanduslike pesukuivatite tootmine 28941 

masinate tootmine tekstiilile trükkimiseks, vt 28941 

 
283 Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine           

2830 Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine 

28301 Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine 

− põllu- ja metsamajanduses kasutatavate traktorite tootmine 

− üheteljeliste traktorite tootmine 

− niidukite, k.a muruniidukite tootmine 

− peale- või mahalaadimisseadmega põllumajanduslike haagiste ja poolhaagiste tootmine 

− põllutöömasinate tootmine maa ettevalmistamiseks ja kultiveerimiseks (nt adrad, väetiselaoturid, 

istutusmasinad, külvikud, kobestid, äkked jms) 

− saagikoristus- või viljapeksumasinate tootmine  

− lüpsimasinate tootmine 

− põllumajanduses kasutatavate pritsimisseadmete tootmine 

− mitmesuguste põllumajandusmasinate tootmine: 

− linnukasvatus- ja mesindusseadmed, seadmed loomasööda valmistamiseks jms 

− munade, puuvilja jms puhastamis-, sortimis- või praakimisseadmed 

Siia ei kuulu: 

ajamita põllumajanduslike käsitööriistade tootmine, vt 25739 

lautades kasutatavate konveierite tootmine, vt 28221 

ajamiga käsitööriistade tootmine, vt 28241 

koorelahutite tootmine, vt 28931 

seemnete, teravilja või kuivatatud kaunviljade puhastamis-, sortimis- või praakimisseadmete tootmine,  

vt 28931 

sadulvedukite tootmine poolhaagiste veoks, vt 29101 

maanteesõidukite jaoks haagiste ja poolhaagiste tootmine, vt 29202 

põllu- ja metsamajandusmasinate paigaldus, vt 33201 

põllu- ja metsamajandusmasinate hooldus ja remont, vt 33121 

muruniidukite parandus, vt 95221 

 
284 Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine 

Metallistantside ning metalli jm materjalide (puit, luu, kivi, kõvakummi, tugev plast, külmklaas jms) 

töötlemiseks tööpinkide tootmine, k.a laserkiire, ultraheli, plasmakaare, magnetimpulsi vms toimel 

töötavad tööpingid.  
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2841 Metallistantside tootmine 

28411 Metallistantside tootmine 

− metallitöötluspinkide, sh laserkiire, ultraheli, plasmakaare, magnetimpulsi jms toimel töötavate 

tööpinkide tootmine 

− trei-, puur-, frees-, lihvimis-, tasandus-, vormimispinkide jms metallitööpinkide tootmine 

− stantsimis- ja pressimispinkide tootmine 

− perforeerimispresside, hüdrauliliste presside ja painutite, tampvasarate, sepistamispinkide jms 

tootmine 

− tõmbepinkide, keermerullimis- või traaditöötlemismasinate tootmine 

Siia ei kuulu: 

vahetatavate lisaseadmete tootmine käsitööriistade jaoks, vt 25739 

elektriliste keevitus- ja jootmisseadmete tootmine, vt 27901 

metallistantside remont, vt 33121 

metallistantside paigaldus, vt 33201 

 
 
 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
2849 Muude tööpinkide tootmine 

28491 Muude tööpinkide tootmine 

− tööpinkide tootmine puidu, luu, kivi, kõvakummi, tugevate plastide, külmklaasi jne töötlemiseks, sh 

laserkiirt, ultraheli, plasmakaart, magnetimpulssi jms kasutades 

− tööpinkide toorikuhoidjate tootmine  

− tööpinkide jagamispeade jm erimanuste tootmine 

− statsionaarsete masinate tootmine puidu, korgi, luu, kõvakummi, plastide jms naelutamiseks, 

klammerdamiseks, liimimiseks või muul viisil ühendamiseks 

− statsionaarsete rootorpuuride või rootor-löökpuuride, viilpinkide, neetimismasinate, plekikääride jms 

tootmine 

− presside tootmine puitlaastplaatide jms valmistamiseks  

− galvaanikamasinate tootmine 

− eelpool loetletud tööpinkide osade ja manuste tootmine 

Siia ei kuulu: 

vahetatavate lisaseadmete tootmine tööpinkide jaoks (nt trellid, mulgustid/augustid, stantsid, keerme-

puurid, freesiterad, treimisriistad, saelehed, lõikenoad jne), vt  25739 

elektriliste käsi-jootekolbide ja jootepüstolite tootmine, vt 27901 

ajamiga käsitööriistade tootmine, vt 28241 

seadmete tootmine metallide freesimiseks või valuks, vt 28911 

kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine, vt 28921 

tööpinkide remont, vt 33121 

tööpinkide paigaldus, vt 33201 

 
289 Muude erimasinate tootmine 

Siia gruppi kuulub mõnes üksikus tööstusharus (nt toiduaine- või tekstiilitööstuses) või tööstusharude 

grupis kasutatavate eriotstarbeliste masinate tootmine ning muude eriotstarbeliste seadmete ja mehha-

nismide tootmine (nt õhusõidukite stardiseadmed, seadmed lõbustusparkide jaoks jms).  

 
2891 Metallurgiamasinate tootmine 

28911 Metallurgiamasinate tootmine 

− metallurgias ja valutööstuses kasutatavate masinate ja seadmete tootmine (nt konverterid, valamis-

masinad, valukopad, metallvaluvormid)  

− valtspinkide ja nende valtside tootmine 

Siia ei kuulu: 

tõmbepinkide tootmine, vt 28411 

vormkastide ja valuvormide tootmine (v.a metallvaluvormid), vt 25731 

valuvorme valmistavate/stantsivate masinate tootmine, vt 2899 

metallurgiamasinate remont, vt 33121 

metallurgiamasinate paigaldus, vt 33201 

 
2892 Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine 

28921 Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine 
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− pidevtoimeliste elevaatorite ja -transportööride tootmine allmaatöödeks 

− puurimis-, lõike-, süvistus- ja läbindusmasinate tootmine all- ja pealmaatöödeks  

− mineraalide sõelumis-, sortimis-, separeerimis-, pesemis-, purustamis- jms masinate tootmine  

− betooni- ja mördisegistite tootmine 

− pinnaseteisaldusmasinate tootmine: 

− pööratava ja mittepööratava sahaga buldooserid, greiderid (teehöövlid), skreeperid, 

pinnaseplaneerijad, mehaanilised labidad, ühekopalised laadurid jms 

− vaiavasarate ja -tõmburite, mördi- ja bituumenilaoturite, betoonpindade silumismasinate jms 

masinate tootmine 

− roomiktraktorite ja ehitusel või kaevanduses kasutatavate traktorite tootmine 

− lumesahkade, lumepuhurite ja lumerajatraktorite tootmine 

− buldooserite pööratavate ja mittepööratavate sahkade tootmine 

− väljaspool teedevõrku (maastikul) kasutatavate kallurautode tootmine 

Siia ei kuulu: 

tõste- ja teisaldusseadmete tootmine, vt 28221 

muude traktorite tootmine, vt 28301, 29101 

 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
tööpinkide tootmine kivi töötlemiseks, k.a raie-, saag- ja poleerpingid, vt 28491 

betoonisegamisautode tootmine, vt 29101 

kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate remont, vt 33121 

kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate paigaldus, 33201 

 
2893 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine 

28931 Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine 

− põllumajanduses kasutatavate kuivatite tootmine 

− meiereimasinate ja -seadmete tootmine: 

− koorelahutid 

− piimatöötlusseadmed (nt homogenisaatorid) 

− piimamuundamismasinad (nt võimasinad, või töötlemise ja vormimise masinad) 

− juustumasinad (nt homogenisaatorid, vormimismasinad, pressid jne) 

− teravilja jahvatusseadmete tootmine: 

− seemnete, teravilja või kuivatatud kaunviljade puhastamis-, sortimis- või praakimisseadmed   

(nt tuulamismasinad, sõellindid, separaatorid, terade haripuhastusmasinad jne)  

− masinad jahu, püüli jms tootmiseks (nt jahvatusveskid, purustusvaltsid või -veskid, sõelad,      

fiidrid e toiturid, kliidest puhastamise masinad, segamismasinad, riisikoorimismasinad, herne-

poolitajad jne) 

− presside, purustite jms tootmine veinide, siidrite, puuviljamahlade jms tootmiseks 

− tööstuslike pagariseadmete; makaronide, spagettide jms toiduainete valmistamiseks kasutatavate 

masinate tootmine: 

− pagariahjud, tainasegamis- ja tainavalamismasinad, tainajaoturid ja -lõikurid, koogivormimis-

masinad jms 

− mitmesuguste toiduainetööstuses kasutatavate masinate ja seadmete tootmine: 

− tööstuslikud seadmed kondiitritoodete, kakaopulbri või šokolaadi valmistamiseks; suhkru ja 

jookide tootmiseks; liha ja linnuliha, kala, vähiliste jt meresaaduste töötlemiseks, puuviljade, 

pähklite, köögivilja jms töötlemiseks 

− filtreerimis- ja puhastusseadmed  

− muud tööstuslikud seadmed toiduainete ja jookide tootmiseks või töötlemiseks 

− loomsete või taimsete rasvade ja õlide ekstraheerimis- ja töötlemisseadmete tootmine 

− tubaka töötlemiseks ning sigarettide, sigarite, piibu-, nuusk- või närimistubaka valmistamiseks 

seadmete tootmine 

− hotellides ja restoranides kasutatavate toiduvalmistamisseadmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

seadmete tootmine toiduainete ja piima kiiritamiseks, vt 26601 

pakke-, pakendus- ja kaalumisseadmete tootmine, vt 28291 

munade, puuviljade jms põllukultuuride (v.a seemnete, teravilja ja kaunviljade) puhastus-, sortimis- ja                

praakimismasinate tootmine, vt 28301 

toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate remont, vt 33121 

toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate paigaldus, vt 33201 

 
2894 Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine 
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28941 Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine 

− tekstiilitööstusmasinate tootmine: 

− seadmed keemiliste tekstiilkiudude või lõnga töötlemiseks, pressimiseks (ekstrusiooniks), 

tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks 

− tekstiilkiudude ettevalmistamisseadmed: puuvilladžinnid, palliavamismasinad, kaltsuhundid, 

puuvillalaoturid, villa rasvatustamis- ja karboniseerimismasinad, soad (kammid), kraasid, 

heideraamid jne 

− ketrusmasinad  

− tekstiillõnga ettevalmistamisseadmed: poolimis-, käär- jms masinad 

− kangakudumismasinad (kangasteljed), k.a käsikangasteljed 

− silmuskudumismasinad 

− seadmed sõlmitud võrgu, tülli, pitsi, punutud paelte jms valmistamiseks 

− tekstiilitööstusmasinate abimehhanismide ja -seadmete tootmine: 

− žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid, värtnad ja värtna-

hargid jne 

− masinate tootmine tekstiilile trükkimiseks           jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine    

 
− riidetöötlusmasinate tootmine: 

− seadmed riide pesuks, pleegitamiseks, värvimiseks, apreteerimiseks, viimistlemiseks, katmiseks, 

impregneerimiseks jne 

− seadmed riide rulli- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks või augustamiseks 

− pesumajades kasutatavate masinate tootmine: 

− triikimismasinad ja pressid, k.a materjale kokkusulatavad pressid 

− pesumajades kasutatavad pesumasinad ja kuivatid 

− kuivpuhastusseadmed (keemiline puhastus) 

− tööstuslike ja olme-õmblusmasinate, nende mehhanismide ja õmblusmasinanõelte tootmine 

− seadmete tootmine vildi või lausriide valmistamiseks ja viimistlemiseks 

− nahatööstusmasinate tootmine: 

− seadmed toornaha ja naha eeltöötluseks, parkimiseks ja töötlemiseks 

− seadmed jalatsite vm toornahast, nahast või karusnahast toodete valmistamiseks ja paranda-

miseks  

Siia ei kuulu: 

žakaarmasinates kasutatavate paberist ja papist kaartide tootmine, vt 17291 

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kuivatite tootmine, vt 27511 

kalandrite tootmine, vt 28291 

raamatuköitmismasinate tootmine, vt 28991 

tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate remont, vt 33121 

tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate paigaldus, vt 33201 

 
2895 Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine 

28951 Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine 

− masinate tootmine paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks  

− masinate tootmine paberi ja papi valmistamiseks  

− seadmete tootmine paberi ja papi lõikamiseks ja viimistlemiseks  

− masinate tootmine paber- ja papptoodete valmistamiseks   

− seadmete tootmine paberimassist, paberist ja papist esemete vormimiseks  

Siia ei kuulu: 

paberi- ja papitööstusmasinate hooldus ja remont, vt 33121 

paberi- ja papitööstusmasinate paigaldus, vt 33201 

 
2896 Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine 

28961 Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine 

− masinate ja nende osade tootmine pehme kummi või plasti töötlemiseks ning kummi- ja plasttoodete 

valmistamiseks (nt ekstruuderid, vormimisseadmed, seadmed kummirehvide valamiseks või taasta-

miseks jm masinad spetsiifiliste kummi- või plasttoodete tootmiseks) 

Siia ei kuulu: 

plasti- ja kummitööstusmasinate hooldus ja remont, vt 33121 

 
2899 Mujal liigitamata erimasinate tootmine 

28991 Mujal liigitamata erimasinate tootmine 
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− puidu-, paberimassi-, paberi-, papi- jm materjalide kuivatite tootmine (v.a põllumajanduses ja 

tekstiilitööstuses kasutatavad kuivatid)  

− trükimasinate, raamatute köitmisseadmete ning trükimasinate abiseadmete tootmine  

− masinate tootmine plaatide, telliste, vormitud keraamikasegude, torude, grafiitelektroodide, kriidi, 

valuvormide jne valmistamiseks  

− seadmed pooljuhtide tootmiseks  

− tööstusrobotite tootmine mitmesuguste eriülesannete täitmiseks  

− mitmesuguste muude erimasinate ja -seadmete tootmine: 

− masinad ja seadmed pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, 

elektrooniliste integraallülituste ja lamekuvarite tootmiseks 

− seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja gaaslahenduslampide 

monteerimiseks klaaskolbidesse  

− masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks 

− seadmed klaasi ja klaasesemete, klaaskiu ja -lõnga tootmiseks või kuumtöötluseks 

− masinad või aparatuur isotoopide eraldamiseks  

 

 
C – Töötlev tööstus / Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine / Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine    

 
− seadmete tootmine rehvide reguleerimiseks ja balansseerimiseks; muude tasakaalustusseadmete 

tootmine (v.a rataste tasakaalustamiseks)  

− õhusõidukite stardiseadmete, lennukikandjate katapultide jm sarnaste seadmete tootmine 

− solaariumiseadmete tootmine 

− keegliradade automaatseadmete tootmine (nt kurikapaigaldusseadmed) 

− karussellide, kiikede, lasketiirude ja muude lõbustuspargiatraktsioonide tootmine 

 Siia ei kuulu: 

majapidamisseadmete tootmine, vt 275 

paljundusmasinate jms tootmine, vt 28231 

masinate või seadmete tootmine kõvakummi, tugevate plastide või külmklaasi töötlemiseks, vt 28491 

valuvormide tootmine, vt 28911 

mujal liigitamata erimasinate hooldus ja remont, vt 33121 

mujal liigitamata erimasinate paigaldus, vt 33201 

 
29 Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 
 

Siia kuulub reisijate või kaupade veoks mõeldud mootorsõidukite tootmine, mootorsõidukite osade ja 

lisaseadmete ning haagiste ja poolhaagiste tootmine. 

Selles osas loetletud transpordivahendite hooldus ja remont kuulub klassi 45201. 

 
291 Mootorsõidukite tootmine 

2910 Mootorsõidukite tootmine 

29101 Mootorsõidukite tootmine 

− sõiduautode tootmine 

− vähemalt kümne inimese veoks mõeldud mootorsõidukite tootmine 

− kaubaveosõidukite tootmine (nt furgoonautod, veoautod, sadulvedukid jne) 

− busside, trollibusside ja kaugsõidubusside tootmine 

− mootorsõidukite mootorite tootmine: 

− sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid 

− survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diiselmootorid ja pooldiiselmootorid) 

− mootorsõidukite šassiide tootmine 

− muude mootorsõidukite tootmine: 

− mootorsaanid, golfikärud, amfiibsõidukid 

− tuletõrjeautod, tänavakoristusautod, rändraamatukogud, soomusautod jms 

− betoonisegamisautod, autod betoonisegu ümberpumpamiseks 

− tehnoabiautod 

− autokraanad 

− ATVde, kartautode, k.a võidusõiduautode jms tootmine 

− mootorsõidukite mootorite ümberehitamine tehases 

Siia ei kuulu: 

elektrimootorite (v.a käivitusmootorid) tootmine, vt 27111 
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mootorsõidukite jaoks valgustusseadmete tootmine, vt 27401 

kolbide, kolvirõngaste ja karburaatorite tootmine, vt 28111 

põllumajanduslike traktorite tootmine, vt 28301 

ehitusel või kaevandustes kasutatavate traktorite tootmine, vt 28921 

väljaspool teedevõrku (maastikul) kasutatavate kallurautode tootmine, vt 28921 

mootorsõidukikerede tootmine, vt 29201 

mootorsõidukite elektriliste osade tootmine, vt 29311 

mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine, vt 29321 

tankide ja muude militaarveokite tootmine, vt 30401 

mootorsõidukite hooldus, remont ja ümberehitus, vt 45201 

 
 
 
 
 
C – Töötlev tööstus / Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine    

 
292 Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine 

2920 Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine 

29201 Mootorsõidukikerede tootmine 

− mootorsõidukikerede, k.a kabiinide tootmine 

− igat tüüpi mootorsõidukikerede komplekteerimine (seadmestamine) 

− limusiinide armeerimine sõitjate kaitseks 

− mootorsõidukite tuunimine 

− mootorsõidukikerede kohandamine 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukikere osade ja lisaseadmete tootmine, vt 29321 

mootorsõidukite remont ja hooldus, vt 45201 

 

29202 Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine 

− igat tüüpi haagiste ja poolhaagiste komplekteerimine (seadmestamine) 

− haagiste ja poolhaagiste ning nende osade tootmine: 

− haagised ja poolhaagised kaupade veoks: paakhaagised, eemaldatavad järelkärud jne 

− haagised ja poolhaagised sõitjate veoks: haagissuvilad jne    

− konteinerite tootmine ühe või mitme transpordiliigi tarbeks (k.a mahutid vedelike transpordiks) 

Siia ei kuulu: 

spetsiaalsete haagiste ja poolhaagiste tootmine põllumajanduslikuks otstarbeks, vt 28301 

loomveokite tootmine, vt 30991 

 
293 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine 

2931 Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine 

29311 Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine 

− mootorsõidukite elektriseadmete tootmine (nt generaatorid, vahelduvvoolugeneraatorid, süüte-

küünlad, starterid, juhtmekomplektid, uste ja akende elektrilised avamismehhanismid jne) 

− soetatud mõõturite paigaldamine juhtpaneelile 

− pingeregulaatorite jms paigaldamine  

− mootorsõidukite helisignalisatsiooniseadmete tootmine 

− elektriliste klaasipuhastite, klaaside jäätumist ja udustumist vältivate seadmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite jaoks akude tootmine, vt 27201 

mootorsõidukite jaoks valgustusseadmete tootmine, vt 27401 

mootorsõidukite ja mootorite jaoks pumpade tootmine, vt 28131 

 
2932 Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine 

29321 Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine 

− pidurite, käigukastide, telgede, rataste, amortisaatorite, radiaatorite, summutite, väljalasketorude, 

katalüsaatorite, sidurite, roolirataste, roolisammaste ja roolikarpide tootmine 

− mootorsõidukikere osade ja lisaseadmete tootmine (nt turvavööd, -padjad ja -uksed, kaitserauad)  

− autoistmete tootmine 
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Siia ei kuulu: 

rehvide tootmine, vt 22111 

kummivoolikute, rihmade jms kummitoodete tootmine, vt 22191 

kolbide, kolvirõngaste ja karburaatorite tootmine, vt 28111 

mootorsõidukite hooldus, remont ja ümberehitus, vt 45201 
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30 Muude transpordivahendite tootmine 
 

Osa 30 hõlmab laevade ja paatide ehituse ning raudteeveeremi, vedurite, õhu- ja kosmosesõidukite 

tootmise, k.a nende osade tootmine. 

 
301 Laeva- ja paadiehitus 

Inimeste või kaupade veoks või muuks äriliseks otstarbeks mõeldud laevade, paatide jm ujuvkonstrukt-

sioonide ehitus; sportimiseks ning lõbusõiduks mõeldud veesõidukite tootmine. 

 
3011 Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus 

30111 Laevade ehitus 

− reisi- ja parvlaevade, kaubalaevade, tankerite jms ehitus 

− sõjalaevade ehitus 

− kalapüügi- ja kalatöötlemislaevade ehitus 

− vedurpuksiiride ja tõukurpuksiiride ehitus  

− tulelaevade, tuletõrjelaevade, bagerite, ujuvkraanade jms eriotstarbeliste aluste ehitus 

− laevasektsioonide ehitus 

− laevaistmete tootmine 

− laevade sisemine varustamine/seadmestamine (nt puusepatööd, elektri ja õhukonditsioneeride 

paigaldus jne) 

− laevade spetsialiseeritud värvimisteenus 

Siia ei kuulu: 

laevaosade tootmine (v.a laevakere peamised koosteosad): 

purjede tootmine, vt 13929 

laevapropellerite tootmine, vt 25991 

rauast või terasest ankrute tootmine, vt 25991 

laevamootorite tootmine, vt 28111 

navigatsiooniinstrumentide tootmine, vt 26511 

laevade valgustusseadmete tootmine, vt 27401 

laevade eriremont ja hooldus, vt 33151 

laevade lammutus, vt 38311 

paatide sisustuse paigaldamine, vt 433 

 

30112 Ujuvkonstruktsioonide ehitus 

− ujuvate või sukeldatavate puur- ja tootmisplatvormide ehitus 

− ujuvdokkide ehitus 

− muude ujuvkonstruktsioonide (nt parved, paagid, pontoonid, kohverdamid, maabumissillad, poid, 

tulepaagid jne) ning ujuvkonstruktsioonisektsioonide ehitus 

Siia ei kuulu: 

amfiibsõidukite tootmine, vt 29101 

vaba aja veetmiseks mõeldud täispuhutavate paatide ja parvede tootmine, vt 30121 

ujuvkonstruktsioonide eriremont ja hooldus, vt 33151 

paatide sisustuse paigaldamine, vt 433 
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3012 Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus 

30121 Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus 

− jahtide ja purjepaatide ehitus, k.a abimootoriga jahid ja purjepaadid 

− mootorpaatide ehitus 

− meelelahutuseks mõeldud hõljukite tootmine 

− jetide tootmine 

− täispuhutavate paatide ja parvede tootmine 

− muude lõbusõidu- või sportpaatide ehitus (nt kanuud, kajakid, sõudepaadid, süstad jne) 

Siia ei kuulu: 

purjede tootmine, vt 13929 

rauast või terasest ankrute tootmine, vt 25991 

laevamootorite tootmine, vt 28111 

puri- ja surfilaudade tootmine, vt 32301 

lõbusõidupaatide hooldus ja remont, vt 33151 
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302 Raudteevedurite ja -veeremi tootmine 

3020 Raudteevedurite ja -veeremi tootmine 

30201 Raudteevedurite ja -veeremi tootmine 

− elektri-, diisel-, auru- jm vedurite tootmine 

− iseliikuvate raudtee- või trammivagunite, dresiinide, mootorplatvormide, remondi- ja hooldus-

sõidukite tootmine 

− järelveetava raudtee- või trammiveeremi tootmine: 

− reisivagunid, kauba- ja tsisternvagunid, isetühjenevad vagunid ja platvormvagunid, töökoda-

vagunid, kraanaplatvormvagunid, tendrid jne 

− raudtee- ja trammivedurite ning -veeremi spetsiaalosade tootmine: 

− pöördvankrid, teljed ja rattad, pidurid ja piduriosad; konksud ja haakeseadmed, puhvrid ja puhvri-

osad; amortisaatorid; vagunite ja vedurite karkassid; kered; tamburiühendused jne 

− kaevandusvedurite ja -vagunite tootmine 

− raudteede, trammiteede, siseveeteede, maanteede, parklate, lennuväljade jms mehaaniliste ja  

elektromehaaniliste märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmete tootmine 

− raudteevagunites kasutatavate istmete tootmine  

Siia ei kuulu: 

terasest kokkumonteerimata rööpmestiku tootmine, vt 24101 

kokkumonteeritud raudteerööpmestiku tootmine, vt 25991  

elektrimootorite tootmine, vt 27111 

elektriliste märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmete tootmine, vt 27901 

mootorite ja turbiinide tootmine, vt 28111 

vedurite ja raudteevagunite remont ja hooldus, vt 33171 

 
303 Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine 

3030 Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine 

30301 Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine 

− kauba- või reisilennukite, sõjalennukite, sportlennukite jms tootmine 

− kopterite tootmine 

− purilennukite tootmine 

− deltaplaanide tootmine 

− dirižaablite ja kuumaõhupallide tootmine 

− õhusõidukite osade ja lisaseadmete tootmine: 

− õhusõidukite peamised koosteosad (nt kered, tiivad, uksed, juhtimisseadmete pinnad, telikud, 

kütusepaagid, gondlid jms) 

− propellerid, kopterite tiivikud ja liikuvad tiivikulabad 

− õhusõidukite jõuallikad ja mootorid; turboreaktiiv- ja turbopropellermootorite osad  

− maapealse lennutreeningu seadmete e lennuvalmendite tootmine 

− kosmoseaparaatide ja nende kanderakettide, satelliitide, satelliitsondide, orbitaaljaamade ja 

kosmosesüstikute tootmine 

− mandritevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM) tootmine  

− õhusõidukite ja nende mootorite kapitaalremont või ümberehitus 
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− õhusõidukites kasutatavate istmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

langevarjude tootmine, vt 13929 

relvade ja laskemoona tootmine, vt 25401 

sideseadmete tootmine satelliitide jaoks, 26301 

õhusõidukite seadmestiku ja aeronautiliste instrumentide tootmine, vt 26511 

aeronavigatsioonisüsteemide tootmine, vt 26511 

õhusõidukite jaoks valgustusseadmete tootmine, vt 27401 

süüte- jm elektriliste osade tootmine sisepõlemismootorite jaoks, vt 27901 

kolbide, kolvirõngaste ja karburaatorite tootmine, vt 28111 

õhusõidukite stardiseadmete, lennukikandjate katapultide jm sarnaste seadmete tootmine, vt 28991 

õhusõidukite remont ja hooldus, vt 33161 
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304 Militaarveokite tootmine 

3040 Militaarveokite tootmine 

30401 Militaarveokite tootmine 

− tankide tootmine 

− soomustatud militaar-amfiibsõidukite tootmine 

− muude militaarveokite tootmine 

Siia ei kuulu: 

relvade ja laskemoona tootmine, vt 25401 

militaarveokite remont ja hooldus, vt 30401 

 
309 Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine 

3091 Mootorrataste tootmine 

30911 Mootorrataste tootmine 

− mootorrataste, mopeedide ja abimootoriga jalgrataste tootmine 

− mootorrataste mootorite tootmine 

− külgkorvide tootmine 

− mootorrataste osade ja lisaseadmete tootmine 

Siia ei kuulu: 

jalgrataste tootmine, vt 30921 

invasõidukite tootmine, vt 30921 

mootorrataste remont ja hooldus, vt 45401 

 
3092 Jalgrataste ja invasõidukite tootmine 

30921 Jalgrataste ja invasõidukite tootmine 

− mootorita jalgrataste jm rataste tootmine, k.a kolmerattalised veojalgrattad, tandemid, kahe- ja 

kolmerattalised lasterattad 

− jalgrataste osade ja lisaseadmete tootmine 

− mootoriga või mootorita invasõidukite tootmine 

− invasõidukite osade ja lisaseadmete tootmine 

− lapsevankrite ja nende osade tootmine 

Siia ei kuulu: 

abimootoriga jalgrataste tootmine, vt 30911 

juhitavate ratastel mänguasjade, k.a plastist lastejalgrataste tootmine, vt 32401 

jalgrataste remont, vt 95291 

 
3099 Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine 

30991 Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine 

− käsitsi juhitavate (lükatavate) sõidukite tootmine (nt pagasi-, käsi- ja ostukärud, kelgud jne) 

− loomveokite tootmine (nt kaherattalised kaarikud, eeslikärud, surnuvankrid jms) 

Siia ei kuulu: 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  173 

tehastes kasutatavate veokite (iseliikuvad või mitte, tõste- ja teisaldusseadmega või ilma), k.a käsi- 

kärude tootmine, 28221  

dekoratiivsete restoranikärude, nt magustoidukärude tootmine, vt 3101 

poekärude remont ja hooldus, vt 33111 
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31 Mööblitootmine 
   

Osa 31 hõlmab igasugusest materjalist mööbli (v.a kivi, betoon ja tsement) ja mööblilisandite tootmise. 

Mööblitööstus kasutatab materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel standardseid meetodeid  

(nt lõikamine, vormimine ja lamineerimine). Tootmisprotsessi oluliseks osaks on toote esteetiline ja 

funktsionaalne disain.  

Mõned mööbli valmistamiseks vajalikud tootmisprotsessid on kasutusel ka teistes tööstusharudes.  

Puidu lõikamine ja saadud detailidest toote kokkupanek on vajalik näiteks puitsõrestike tootmiseks,  

mis kuulub ossa 16 (Puidutöötlemine ja puittoodete tootmine). Metallmööbli tootmisel kasutatakse 

tehnoloogiat, mida rakendatakse ka rullvaltsitud toodete tootmisel (osa 25, Metalltoodete tootmine). 

Plastmööbli vormimine sarnaneb teiste plasttoodete tootmisega. Plastmööbli tootmine tendeerib siiski 

eraldiseisvaks tegevusalaks. 

 
310 Mööblitootmine 

3101 Kontori- ja kauplusemööbli tootmine 

31011 Kontori- ja kauplusemööbli tootmine 

− toolide ja istmete tootmine kontorite, tööruumide, hotellide, restoranide jms avalike ruumide jaoks  

− toolide ja istmete tootmine teatrite, kinode jms ruumide jaoks 

− spetsiaalse kauplusemööbli tootmine (nt letid, vitriinid, riiulid jms)  

− kontorimööbli tootmine 

− laboripinkide, -toolide jm laboriistmete ning laborimööbli (nt kapid ja lauad) tootmine  

− kiriku-, kooli- ja restoranimööbli tootmine 

− dekoratiivsete restoranikärude tootmine (nt magustoidukärud jms) 

Siia ei kuulu: 

tahvlite tootmine, vt 28231 

autoistmete tootmine, vt 2932 

raudteevagunites kasutatavate istmete tootmine, vt 30201 

õhusõidukites kasutatavate istmete tootmine, vt 30301 

meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- või veterinaariamööbli tootmine, vt 32509 

sisseehitatava mööbli või vaheseinte paigaldus, mööbli paigaldus laboriseadmete jaoks, vt 43329  

 
3102 Köögimööbli tootmine 

31021 Köögimööbli tootmine 

− sisseehitatava köögimööbli tootmine 

− köögimööbli (k.a toolid ja istmed) tootmine 
 
3103 Madratsitootmine 

31031 Madratsitootmine 

− madratsite tootmine: 

− vedrumadratsid, täistopitud või tugimaterjaliga täidetud madratsid 
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− ümbriseta vahtkummist või -plastist madratsid 

− madratsialuste tootmine 

Siia ei kuulu: 

täispuhutavate kummimadratsite tootmine, vt 22199 

vesivoodimadratsite tootmine, vt 22199 

 
3109 Muu mööbli tootmine 

31091 Mujal liigitamata mööbli tootmine 

− diivanite, diivanvoodite ja diivanikomplektide tootmine 

− aiatoolide ja -istmete tootmine 

− magamistoa-, elutoa- ja söögitoamööbli, aia- jms mööbli tootmine 

− õmblusmasina-, teleri- jms kappide tootmine  

− toolide ja istmete viimistlemine, nt polsterdamine 

− mööbli viimistlemine, nt värvimine, polituuriga katmine ja polsterdamine 

Siia ei kuulu: 

patjade, puffide, istepatjade, vati- ja sulgtekkide tootmine, vt 13929 

keraamilise, betoon- ja kivimööbli tootmine, 23421, 23691, 2370 

 

 
C – Töötlev tööstus / Mööblitootmine / Muu tootmine    

 
valgustite ja lampide tootmine, vt 27401 

autoistmete tootmine, vt 29321 

raudteevagunites kasutatavate istmete tootmine, vt 30201 

õhusõidukites kasutatavate istmete tootmine, vt 30301 

mööbli ja polstri renoveerimine, vt 95241 

 

31092 Mööbliosade tootmine 

− osade tootmine kontori-, kaupluse-, köögi- vm mööbli jaoks 

 
32 Muu tootmine 
 

Siia kuulub mitmesuguste kaupade tootmine. Kuna kasutatakse erinevaid materjale ja töötlusviise ning 

toodetel on lai kasutusala, ei ole nende tooteklasside puhul rakendatud tavapäraseid osadesse 

grupeerimise kriteeriume.  

 
321 Väärisesemete, ehete jms toodete tootmine 

3211 Müntide vermimine 

32111 Müntide vermimine 

− väärismetallist või mitteväärismetallist müntide vermimine, k.a seadusliku maksevahendina 

kasutatavad mündid 

 
3212 Väärisesemete jms toodete tootmine 

32121 Väärisesemete jms toodete tootmine 

− töödeldud pärlite tootmine 

− töödeldud vääris- ja poolvääriskivide tootmine, k.a tööstusliku kvaliteediga kivid ja tehislikud 

(sünteetilised) või taastatud vääris- ja poolvääriskivid 

− teemantide töötlemine 

− väärisesemete tootmine väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist, vääris- 

või poolvääriskividest või väärismetallist koos vääris- või poolvääriskivide vm materjaliga 

− väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist kullassepatoodete tootmine: 

− lauanõud, söögiriistad, anumad, tualetitarbed, kirjutuslauagarnituurid, religioossed esemed jms 

− väärismetallist tehniliste ja laboritarvete tootmine: tiiglid, spaatlid, galvaaniliselt kaetud anoodid jne, 

v.a instrumendid ja nende osad 

− väärismetallist kellarihmade, -võrude ja -kettide ning sigaretitooside tootmine 

− väärismetallist ja mitteväärismetallist isiklike esemete graveerimine 

Siia ei kuulu: 

mittemetallist (riie, nahk, plast jm) kellarihmade tootmine, vt 15129 

mitteväärismetallist kellarihmade tootmine, vt 32131 
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väärismetalliga pinnatud mitteväärismetallist toodete tootmine (v.a juveeltoodete imitatsioonid),  

vt osa 25  

kellakorpuste tootmine, vt 26521  

väärisesemete imitatsioonide tootmine, vt 32131 

väärisesemete parandamine, vt 95251 

 
3213 Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine 

32131 Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine 

− juveeltoodete imitatsioonide ja moeehete tootmine: 

− väärismetalliga pinnatud mitteväärismetallist sõrmused, käevõrud, kaelakeed jms ehted  

− vääriskivide (nt teemanti) imitatsioonidega ehted 

− metallist (v.a väärismetallist) kellarihmade tootmine  

Siia ei kuulu: 

väärisesemete tootmine väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist, vt 32121  

ehtsate kalliskividega väärisesemete tootmine, vt 32121 

väärismetallist kellakorpuste tootmine, vt 32121 
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322 Muusikariistade tootmine 

3220 Muusikariistade tootmine 

32201 Muusikariistade tootmine 

− keelpillide tootmine 

− klahvkeelpillide tootmine, k.a automaatklaverid  

− viledega klahvorelite, k.a harmooniumide jms lahtiste metallkeeltega klahvpillide tootmine 

− akordionide jms muusikariistade tootmine, k.a suupillid  

− puhkpillide tootmine 

− löökpillide tootmine  

− elektriliste ja elektrooniliste muusikariistade tootmine 

− mängutooside, laadaorelite, leierkastide jms tootmine 

− muusikariistade osade ja tarvikute tootmine (nt metronoomid, helihargid, kammertonid; kaardid, 

kettad ja rullid automaatsetele mehaanilistele muusikariistadele jms) 

− vilede, signaalisarvede ja teiste suuga puhutavate signaalinstrumentide tootmine 

Siia ei kuulu: 

heli- ja videosalvestiste paljundus, vt 182 

mikrofonide, võimendite, valjuhääldite, peatelefonide (kuularite) jms komponentide tootmine, vt 26401 

plaadimängijate, magnetofonide jms tootmine, vt 26401 

mängumuusikariistade tootmine, vt 32401 

orelite ja muude ajalooliste muusikainstrumentide restaureerimine, vt 33191 

eelsalvestatud heli- ja videolintide ning -ketaste kirjastamine, vt 59201 

klaverite häälestamine, vt 95291 

 
323 Sporditarvete tootmine 

3230 Sporditarvete tootmine 

32301 Sporditarvete tootmine 

− mis tahes materjalist sporditarvete ja -varustuse tootmine, k.a sise- ja vabaõhumängudeks: 

− kõvad, pehmed ja täispuhutavad pallid 

− reketid, golfi- ja hokikepid 

− suusad, suusasidemed ja -kepid; suusa- ja lumelauasaapad 

− purje-, laine- ja surfilauad 

− sportliku õngepüügi varustus (õngeridvad, -konksud, spinningurullid, kahvad jms) 

− jahi-, mägironimis- jms varustus 

− sportimiseks mõeldud nahast kindad ja peakatted 

− ujumis- ja sõudmisbasseinid 

− jää- ja rulluisud 

− vibud ja ammud 

− võimlemis- ja fitness-keskuste seadmed ning kergejõustikutarbed  

Siia ei kuulu: 
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purjede tootmine, vt 13929 

spordirõivaste tootmine, vt 14131 

sadulsepatoodete ja rakmete tootmine, vt 15122 

piitsade ja ratsapiitsade tootmine, vt 15122 

spordijalatsite tootmine, vt 15201 

relvade ja laskemoona tootmine, vt 25401 

tõstespordis kasutatavate metallist raskuste tootmine, vt 25991 

sportsõidukite tootmine, v.a spordikelgud jms, vt osa 29 ja 30 

paatide tootmine, vt 30121 

piljardilaudade tootmine, vt 32401 

nina- ja kõrvatroppide tootmine (kaitseks vee ja müra vastu), vt 32991 

spordivarustuse parandus, vt 95291 

 
324 Mängude ja mänguasjade tootmine 

3240 Mängude ja mänguasjade tootmine 

32401 Mängude ja mänguasjade tootmine 

− nukkude ja nukurõivaste, nende osade ja tarvikute tootmine 

− tegelaskujude tootmine 
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− mänguloomade tootmine 

− mängumuusikariistade tootmine 

− mängukaartide tootmine 

− lauamängude jms tootmine 

− elektronmängude tootmine (nt male jms) 

− vähendatud suurusega (''mõõtkavas'') mudelite jm meelelahutuslike mudelite, rongimudelite, 

mängukonstruktorite jms tootmine 

− flipperite, müntidega käitatavate mängude, piljardilaudade, kasiinode mängulaudade jms tootmine 

− meelelahutus- ja seltskonnamängude tootmine 

− juhitavate ratastel mänguasjade, k.a plastist kahe- ja kolmerattaliste lastejalgrataste tootmine 

− mosaiikpiltide jms tootmine 

Siia ei kuulu: 

videomängukonsoolide tootmine, vt 26401 

jalgrataste tootmine, vt 30921 

pilakaupade ning vigur- ja üllatuskaupade tootmine, vt 32991 

videomängukonsoolide jaoks tarkvara kirjutamine ja kirjastamine, vt 58211, 62011 

 
325 Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine 

Laboriaparatuuri, kirurgia- ja meditsiiniseadmete, kirurgiariistade, hambaraviseadmete, hambaprotee-

side, ortodontiliste seadmete ja kaupade tootmine. Siia kuulub ka spetsiifiliste lisafunktsioonidega 

meditsiini-, hambaravi- jms mööbli tootmine, nt sisseehitatud hüdraulilise funktsiooniga hambaravitoolid.  

 
3250 Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine 

32501 Ortopeediliste abivahendite ja nende osade tootmine 

− ortopeediliste seadmete ja proteeside tootmine: 

− kargud 

− kirurgilised vööd ja songavööd 

− lahased ja muud abivahendid luumurdude raviks 

− liigeseproteesid 

− klaassilmade tootmine 

− hambalaboris valmistatavate hambaproteeside, -sildade jms tootmine 
 

32502 Prillide, läätsede ja nende osade tootmine 

− oftalmiliste toodete, prillide, retseptipõhiste (nägemist korrigeerivate) läätsede, kontaktläätsede, 

päikese- ja kaitseprillide tootmine 

− prillide, kaitseprillide jms raamide ja nende osade tootmine 

Siia ei kuulu:  

optikute tegevus, vt 47781 

 

32509 Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ja materjalide tootmine 
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− kirurgiliste linade, steriilsete sidemete ja lappide tootmine 

− vulkaniseeritud kummist kirurgiliste kinnaste tootmine 

− hambaplommide ja -tsemendi (v.a proteesiliim) tootmine, hambaproteeside parafiini jms ainete 

tootmine hambajäljendite võtmiseks 

− luutaastustsemendi tootmine 

− hambalaboriahjude tootmine 

− laboratoorsete ultraheli-puhastusseadmete tootmine 

− meditsiiniliste, kirurgiliste ja laboratoorsete sterilisaatorite tootmine 

− laboratoorse destilleerimisaparatuuri ja tsentrifuugide tootmine 

− meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamööbli tootmine: 

− operatsioonilauad 

− läbivaatuslauad 

− mehaaniliste seadistega haiglavoodid 

− hambaravitoolid 

− luuplaatide ja -kruvide, süstalde, süstlanõelte, kateetrite, kanüülide jms tootmine 

− hambaraviinstrumentide tootmine 

− meditsiiniliste termomeetrite tootmine 

− kirurgias või stomatoloogias kasutatavate steriilsete käsnade tootmine         

       jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Muu tootmine    

 
− vererõhu mõõtmise instrumentide tootmine 

− endoskoopide tootmine 

− hemodialüüsiseadmete, ultraheli- ja vereülekandeseadmete tootmine 

− mehhanoteraapiliste seadmete, massaažiaparatuuri, osoon-, hapniku- ja aerosoolraviseadmete 

tootmine 

Siia ei kuulu: 

proteesiliimi jms hambaproteese fikseerivate liimainete tootmine, vt 20421 

meditsiinilise immutatud vati, sideme jms tootmine, vt 21201 

elektromeditsiiniliste ja elektroteraapiaseadmete tootmine, vt 26601 

ratastoolide tootmine, vt 30921 

 
329 Mujal liigitamata tootmine 

3291 Harja-, pintsli- ja luuatootmine 

32911 Harja-, pintsli- ja luuatootmine  

− luudade, pintslite ja harjade, sh masinaosadena kasutatavate harjade tootmine; mehaaniliste 

põrandapuhastajate, narmasharjade (mopid) ja sulgedest tolmupühkijate; värvipintslite, maalrirullide 

ja -tampoonide, kaabitsate jm harjade, luudade, moppide tootmine 

− kinga- ja riideharjade tootmine 

 
3299 Muu mujal liigitamata tootmine 

32991 Muu mujal liigitamata tootmine  

− kaitse- ja ohutusvahendite tootmine: 

− tulekindla ja kaitseriietuse tootmine 

− liinitööliste turvavööde jm vööde tootmine ametialaseks kasutamiseks  

− korgist kaitsevahendite tootmine (nt päästevestid) 

− plastist kaitsekiivrite jm plastist isikukaitsevahendite tootmine (nt spordikiivrid) 

− tuletõrjujate kaitseülikondade tootmine 

− metallist kaitsepeakatete jm metallist isikukaitsevahendite tootmine 

− nina- ja kõrvatroppide tootmine (kaitseks vee ja müra vastu)  

− gaasimaskide tootmine 

− mehaaniliste või mittemehaaniliste sulepeade ja pliiatsite tootmine 

− pliiatsi- ja pastapliiatsisüdamike tootmine 

− kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamistemplite; etikettide trükkimiseks või pressimiseks käsitrüki-

seadmete jm käsitrükikomplektide; kasutamisvalmis kirjutusmasinalintide ja templipatjade tootmine 

− gloobuste tootmine 

− vihma- ja päevavarjude, jalutuskeppide ja istmega jalutuskeppide tootmine 

− nööpide, rõhknööpide, nööbivormide, nende osade ja tõmblukkude tootmine 

− välgumihklite tootmine 

− töödeldud elevandiluust, sarvest, korallist jm loomse päritoluga nikerdusmaterjalist esemete tootmine 
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− töödeldud taimsest või mineraalsest nikerdusmaterjalist esemete tootmine 

− isiklike tarbeesemete tootmine: piibud, kammid, juukseklambrid, lõhnaainete pulverisaatorid; termo-

sed jm vaakumanumad isiklikuks või kodumajapidamises kasutamiseks; parukad, valehabemed, 

valekulmud jm 

− mitmesuguste muude toodete tootmine: küünlad jms tooted; tehislilled, -puuviljad ja -taimed; pila-

kaubad ning vigur- ja üllatusesemed; käsisõelad; rätsepamannekeenid; surnukirstud jm 

− lillekorvide, lillekimpude, pärgade jms tootmine 

− jõulu- ja uusaastakaupade tootmine 

− demonstratsiooni otstarbel kasutatavate instrumentide, seadmete ja mudelite tootmine  

− taksidermistide tegevus 

Siia ei kuulu: 

tahtide tootmine, vt 13961 

töö- ja teenistusrõivaste tootmine (nt laborikitlid, töökombinesoonid jm vormiriietus), vt 14121 

paberikaupade tootmine, vt 17291 

tikutootmine, vt 20512 

lapsevankrite ja nende osade tootmine, vt 30921 

ratsa- jm piitsade tootmine, vt 15221 

kummist kammide, lokirullide jms tootmine, vt 22199 

plastist kammide, klambrite jms tootmine, vt 22291 

 
C – Töötlev tööstus / Masinate ja seadmete remont ja paigaldus    

 
33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 
 

Masinate ja seadmete remont ja hooldus hõlmab tööstussektoris toodetud kaupade remondi, mille ees-

märgiks on masinate, seadmete jm toodete tööseisukorra taastamine. Üldise või tavahoolduse (teenin-

duse) eesmärgiks on kindlustada masinate ja seadmete efektiivne töö ning ennetada rikkeid. Siia kuu-

lub ainult spetsialiseeritud remont ja hooldus. Kui masinate, seadmete jm kaupade remonti teostab 

nende tootja, klassifitseeritakse üksus vastavalt lisandväärtuse printsiibile, mis tihti määrab ühendatud 

tootmis- ja remonditegevuse tootmise alla. Sama printsiipi kasutatakse ühendatud kaubandus- ja 

remonditegevuse klassifitseerimisel. 

Masinate ja seadmete ümberehitamine või -töötlemine loetakse tootmistegevuseks, mis kuulub töötleva 

tööstuse mõne teise osa alla. Tootmisvahendite (nn kapitalikaupade), samuti tarbekaupade remont ja 

hooldus klassifitseeritakse tavaliselt kodutarvete hoolduse ja paranduse alla (nt kontori ja kodumööbli 

parandus, vt 9524).  

Siia kuulub ka masinate ja seadmete eripaigaldus. Samas loetakse ehitustegevuseks selliste seadmete 

paigaldus, mis on ehitiste vms struktuuride oluline ja lahutamatu koostisosa, nt elektrijuhtmed, eskalaa-

torid, kliimaseadmed jms.  

Siia ei kuulu: 

tööstusseadmete puhastus, vt 81221 

arvutite ja sideseadmete hooldus ja parandus, vt 951 

kodutarvete hooldus ja parandus, vt 952 

 
331 Metalltoodete, masinate ja seadmete remont 

Metalltoodete, masinate ja seadmete remondi ja hoolduse hulka kuulub tööstussektoris toodetud too-

dete eriremont, mille eesmärgiks on metalltoodete, masinate, seadmete jm toodete tööseisukorra 

taastamine. Nende toodete üldise või tavahoolduse (teeninduse) eesmärgiks on kindlustada nende 

efektiivne töö ning ennetada rikkeid.  

 Siia ei kuulu: 

masinate ja seadmete ümberehitamine, vt vastavaid klasse osades 25–30 

 
3311 Metalltoodete remont 

33111 Metalltoodete remont 

Siia klassi kuulub osas 25 loetletud metalltoodete remont ja hooldus.  

− metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite remont 

− torude ja torujuhtmete remont ja hooldus 

− liikuv/mobiilne keevitusremont 

− terasest laevamahutite remont 

− aurukatelde ja muude aurugeneraatorite remont ja hooldus 

− aurukatla abiseadmete remont ja hooldus (nt kondensaatorid, ökonomaiserid e vee-eelsoojendid, 

ülekuumendid, aurukollektorid ja -akumulaatorid) 

− tuumareaktorite (v.a isotoobiseparaatorid) remont ja hooldus 
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− laeva- ja jõukatelde remont ja hooldus 

− keskkütte-kuumaveekatelde ja keskkütteradiaatorite vooderduse remont 

− tulirelvade ja suurtükkide remont ja hooldus (k.a spordi- ja jahirelvade remont) 

− poekärude remont ja hooldus 

Siia ei kuulu: 

lõiketerade ja saagide teritus, vt 33121 

keskküttesüsteemide jms remont, vt 4322 

mehaaniliste lukuseadmete ja seifide parandus, vt 80201 

 
3312 Masinate ja seadmete remont 

33121 Masinate ja seadmete remont 

Tööstusmasinate ja -seadmete remont ja hooldus, nt kaubanduslike ja tööstusmasinate lõiketerade ja 

saagide teritus või paigaldamine; keevitusremont; põllumajanduslike jm raskeveokite, tööstuslike masi-

nate ja seadmete remont (nt kahvellaadurid jm materjalide teisaldusseadmed, tööpingid, kaubanduslikud 

külmutusseadmed, ehitus- ja kaevandusseadmed), k.a osas 28 loetletud masinate ja seadmete remont.  

− mootorite (v.a sõidukimootorid) remont ja hooldus 

− pumpade, kompressorite ja nende abiseadmete remont ning hooldus 

       jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Masinate ja seadmete remont ja paigaldus    

 
− pneumaatiliste masinate remont ja hooldus 

− ventiilide remont 

− hammasülekannete ja ülekandeelementide remont 

− tööstusahjude remont ja hooldus 

− teisaldus- ja tõsteseadmete remont ja hooldus (k.a liftid, eskalaatorid ja liikuvad teed) 

− tööstuslike külmutus- ja õhupuhastusseadmete remont ja hooldus 

− kaubanduslike üldmasinate remont ja hooldus 

− muude ajamiga käsitööriistade remont 

− metallitööpinkide (nt lõike- ja vormimispinkide) ning nende lisaseadmete remont ja hooldus 

− muude tööpinkide remont ja hooldus 

− põllumajanduslike traktorite, põllu- ja metsamajandusmasinate remont ja hooldus 

− metallurgiamasinate remont ja hooldus 

− kaevandus- ja ehitusmasinate ning nafta- ja gaasimaardlates kasutatavate masinate remont ja 

hooldus  

− toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate remont ja hooldus 

− tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate remont ja hooldus 

− paberitööstusmasinate remont ja hooldus 

− plasti- ja kummitööstusmasinate remont ja hooldus 

− muude ossa 28 kuuluvate erimasinate remont ja hooldus 

− kaalumisseadmete remont ja hooldus 

− müügiautomaatide remont ja hooldus 

− kassaaparaatide remont ja hooldus 

− fotokoopiaseadmete remont ja hooldus 

− elektroonsete ja mitteelektroonsete kalkulaatorite remont 

− kirjutusmasinate remont 

Siia ei kuulu: 

ahjude ja muude kütteseadmete paigaldus, vt 43221 

tõsteseadmete ja eskalaatorite paigaldus, remont ja hooldus, vt 43299 

arvutite parandus, vt 95111 

 

3313 Elektroonika- ja optikaseadmete remont 

33131 Elektroonika- ja optikaseadmete remont 

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete, ajanäitajate, kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapia-

seadmete ning optikainstrumentide ja fotoseadmete remont ja hooldus, v.a kodumajapidamises 

kasutatavad seadmed.  

− mõõte-, katse-, navigatsiooni- ja kontrollseadmete remont ja hooldus:  

− aeronavigatsiooni riistad ja seadmed 

− autoemissiooni kontrollseadmed 

− meteoroloogilised mõõteriistad 

− füüsikaliste, elektriliste ja keemiliste omaduste katse- ja kontrollseadmed 

− uuringuvahendid 
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− kiirguse avastamise ja kiirgusseire seadmed 

− kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete remont ja hooldus: 

− MRI-seadmed (magnetresonantskuvaseadmed e magnetresonantstomograafid)  

− meditsiinilised ultraheliseadmed 

− südamerütmurid 

− kuulmisaparaadid 

− elektrokardiograafid 

− elektromeditsiinilised endoskoopiaseadmed  

− kiiritusaparatuur 

− peamiselt kutse- või erialaseks kasutamiseks mõeldud optikaseadmete ja -instrumentide          

remont ning hooldus: 

− binoklid, teleskoobid 

− mikroskoobid (v.a elektron- ja prootonmikroskoobid) 

− prismad ja läätsed (v.a oftalmilised) 

− fotograafiaseadmed 

Siia ei kuulu: 

fotokoopiamasinate remont, vt 33121 

arvutite ja arvutite välisseadmete remont ja hooldus, vt 95111 

 

 
C – Töötlev tööstus / Masinate ja seadmete remont ja paigaldus    

 
arvutiprojektorite remont ja hooldus, vt 95111 

sideseadmete remont ja hooldus, vt 95121 

kutse- või erialaseks kasutamiseks mõeldud TV- ja videokaamerate remont ja hooldus, vt 95121 

amatöörvideokaamerate remont, vt 95211 

kellade remont, vt 95251 

 
3314 Elektriseadmete remont 

33141 Elektriseadmete remont 

Elektriseadmete remont ja hooldus, v.a kodumasinate remont ja hooldus. 

− jõu-, jaotus- ja eritrafode remont ja hooldus 

− elektrimootorite, -generaatorite ja mootorgeneraatorseadete remont ja hooldus 

− lülitusseadmestiku ja lülituskilpide remont ja hooldus 

− releede ja tööstusliku juhtaparatuuri remont ja hooldus 

− patareide ja akude remont ja hooldus 

− valgustusseadmete remont ja hooldus 

− vooluahela voolukandjate ja voolu mittekandvate seadmete remont ja hooldus  

Siia ei kuulu: 

arvutite ja arvuti välisseadmete remont ja hooldus, vt 95111 

sideseadmete remont ja hooldus, vt 95121 

tarbeelektroonika remont ja hooldus, vt 95211 

kellade remont, vt 95251 

 
3315 Laevade ja paatide remont ja hooldus 

33151 Laevade ja paatide remont ja hooldus 

− laevade remont ja tavahooldus (v.a tehases toimuv ümberseadistus ja -ehitus) 

− lõbusõidupaatide remont ja hooldus 

Siia ei kuulu: 

laevade ümberehitus tehases, vt 301 

laeva- ja paadimootorite remont, vt 33121 

laevade lammutamine ja demonteerimine, vt 38311 

 
3316 Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus 

33161 Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus  

− õhusõidukite remont ja hooldus (v.a tehases toimuv ümberseadistus ja -ehitus) 

− õhusõidukimootorite remont ja hooldus 

Siia ei kuulu: 

õhusõidukite ümberehitus tehases, vt 30301 

 
3317 Muude transpordivahendite remont ja hooldus 
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33171 Muude transpordivahendite remont ja hooldus 

− vedurite ning raudteevagunite remont ja hooldus (v.a tehases toimuv ümberseadistus ja -ehitus) 

− loomveokite ja vagonettide remont 

− invasõidukite hooldus ja remont 

Siia ei kuulu: 

vedurite ja raudteevagunite ümberehitus tehases, vt 30201 

militaarveokite remont ja hooldus, vt 30401 

poekärude remont ja hooldus, vt 33111 

raudteel kasutatavate mootorite remont ja hooldus, vt 33121 

mootorrataste remont ja hooldus, vt 45401 

jalgrataste remont, vt 95291 

 
3319 Muude seadmete remont 

33191 Muude seadmete remont 

− kalapüügivõrkude parandus, k.a nõelumine 

− köite, taglastuse, purjede ja presentide parandus 

− kemikaali- ja väetisekottide parandus 

− vulkaniseeritud kummist torude, voolikute, lohvide hooldus ja remont 

       jätkub pöördel → 

 
C – Töötlev tööstus / Masinate ja seadmete remont ja paigaldus    

 
− plasttorude ja -voolikute, k.a torusüsteemide hooldus ja remont 

− klaastorude, k.a klaastorusüsteemide hooldus ja remont 

− klaasist elektriisolaatorite parandus 

− keraamiliste torude, kaablikanalite, veerennide, k.a torusüsteemide hooldus ja remont 

− veskikivide, käia- ja lihvkivide hooldus ja remont 

− puidust kaubaaluste, kaubaveoks mõeldud vaatide, tünnide jms parandus 

− flipperite jm žetooniga käitatavate mängude remont 

− orelite jm ajalooliste muusikainstrumentide restaureerimine 

Siia ei kuulu: 

kodu- ja kontorimööbli remont ning mööbli restaureerimine, vt 95241 

jalgrataste remont, vt 95291 

rõivaste ümbertegemine ja parandus, vt 95291 

 
332 Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus 

3320 Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus 

33201 Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus 

Siia kuulub tööstuslike masinate eripaigaldus. Selliste seadmete paigaldus, mis on ehitiste jms struk-

tuuride oluline ja lahutamatu koostisosa (nt elektrijuhtmed, eskalaatorid, signalisatsiooni- või kliima-

seadmed), kuulub ehituse alla. 

− plasttorude ja -voolikute, k.a plastist torusüsteemide paigaldus tööstusettevõttes 

− klaastorude, k.a klaastorusüsteemide paigaldus tööstusettevõttes 

− keraamiliste torude, kaablikanalite, veerennide, k.a torusüsteemide paigaldus tööstusettevõttes 

− veskikivide, käia- ja lihvkivide paigaldus 

− tööstusmasinate paigaldus tööstusettevõtetes: 

− aurugeneraatorite, v.a. keskkütte-kuumaveeboilerite paigaldus 

− põllumajandusmasinate paigaldus 

− metallurgiamasinate paigaldus 

− toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate paigaldus 

− tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate paigaldus 

− paberi- ja papitööstusmasinate paigaldus 

− plasti- ja kummitööstusmasinate paigaldus 

− muude erimasinate paigaldus 

− meditsiiniaparatuuri, täppisseadmete ja optikaseadmete paigaldus 

− tööstuslike protsesside juhtseadmete koostamine 

− muude tööstusseadmete paigaldus: 

− sideseadmed 

− suurarvutid jms arvutid  

− kiirgus- ja elektromeditsiinilised seadmed 

− suuremõõduliste masinate ja seadmete demonteerimine 
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− masinate monteerimine ja häälestus 

− keeglirajaseadmete paigaldus 

Siia ei kuulu: 

tõsteseadmete, eskalaatorite, automaatuste, kesktolmuimejate jms paigaldus, vt 43299 

uste, treppide, kaupluseinventari (sisseseade), sisseehitatava mööbli jms paigaldus, vt 4332 

personaalarvutite töökorda seadmine, vt 62091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D – Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine    

 

D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga  

varustamine 
 

Jakku D liigitatakse elektrienergia, maagaasi, auru, kuuma vee jms edastamine ja jaotamine vastava 

püsiinfrastruktuuri (püsivõrgu/torustiku) kaudu. Jaotusvõrgu mõõtmed/ulatus ei ole määrav: siia kuulub 

nii tööstusüksuste kui ka korterelamute varustamine elektri, gaasi, auru ja kuuma veega, k.a konditsio-

neeritud õhuga. Seega hõlmab jagu elektrienergiat või gaasi tootvate, kontrollivate ja jaotavate elektri-

energia- ja gaasiettevõtete tegevuse.      

Siia ei kuulu vee- ja jäätmekäitlus (osa 36 ja 37) ning gaasi (kaug)transport torujuhtmete kaudu.  

 
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

351 Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus                                                                                                                     

Elektrienergia tootmine, ülekanne tootvast üksusest jaotuskeskusse ning jaotamine lõpptarbijale. 

 
3511 Elektrienergia tootmine 

35111 Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast            

Siia ei kuulu: 

elektrienergia tootmine jäätmete põletamise teel, vt 38211 

 

35112 Elektrienergia tootmine hüdroenergiast 

              

35113 Elektrienergia tootmine tuuleenergiast 

 

35119 Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) 

 
3512 Elektrienergia ülekanne 

35121 Elektrienergia ülekanne 

− elektrienergia edastamine põhivõrgu kaudu 

 
3513 Elektrienergia jaotus   

35131 Elektrienergia jaotus  

− elektrienergia jaotus jaotusvõrgu kaudu 
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3514 Elektrienergia müük 

35141 Elektrienergia müük 

− elektrienergia müük klientidele 

− teiste poolt käitatava jaotusvõrgu kaudu elektrienergia müüki korraldavate vahendajate tegevus 

− elektrienergia ja selle ülekandevõimsusega kauplemine börsil 

 
352 Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu 

Gaasi tootmine ja loodusliku või sünteetilise gaasi jaotamine tarbijatele magistraalvõrkude kaudu.  

Siia liigitatakse ka teiste poolt käitatava jaotusvõrgu kaudu maagaasi müüki korraldavate vahendajate 

tegevus. Gaasi tootjaid ja jaotajaid või asumeid ühendava (tavaliselt pikki vahemaid läbiva) gaasi-

torustiku käitus ehk gaasi (kaug)transport kuulub torutranspordi alla (vt grupp 495). 

 
3521 Gaasitootmine 

35211 Gaasitootmine 

− gaasi tootmine söe karboniseerimise teel, põllumajanduse kõrvaltoodetest või jäätmetest (biogaas) 

− kindla kütteväärtusega gaaskütuste tootmine eritüüpi gaasidest (k.a maagaas) puhastamise, sega-

mise jt protsesside abil 

Siia ei kuulu: 

toorgaasi tootmine, vt 06201 

söeahjude käitus, vt 19101               

       jätkub pöördel → 

 
D – Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine    

 
rafineeritud naftatoodete tootmine, vt 19201 

tööstusgaaside tootmine, vt 20111 

 
3522 Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu 

35221 Maagaasi ülekanne ja jaotus maagaasivõrgu kaudu 

− gaaskütuse ülekanne, jaotus ja gaasiga varustamine magistraalvõrkude kaudu 

Siia ei kuulu: 

gaasi (kaug)transport torujuhtmete kaudu, vt 49501  

 
3523 Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu 

35231 Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu 

− magistraalvõrkude kaudu edastatava gaasi müük  

− teiste poolt käitatava jaotusvõrgu kaudu gaasi müüki korraldavate vahendajate tegevus 

− gaaskütuse ja selle ülekandemahuga kauplemine börsil 

Siia ei kuulu: 

gaaskütuste hulgimüük, vt 46712 

gaasiballoonide jaemüük, vt 47789 

gaasi otsemüük, vt 47991 

 
353 Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

3530 Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

35301 Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 

− auru ja kuuma vee tootmine, kogumine ja jaotus kütteks, energiaks ja muuks otstarbeks 

− jahutatud õhu tootmine ja jaotus 

− jahutamiseks kasutatava jahutatud vee tootmine ja jaotus  

− jahutamiseks kasutatava toidujää ja muu jää tootmine  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E – Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus    

 

E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 

 

36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 
 

Siia ossa liigitatakse mitmesuguse päritoluga vee kogumine, töötlemine ning erinevate vahendite abil 

tarbijani (nt kodumajapidamised, tööstustarbijad) toimetamine e veega varustamine.  

 
360 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

3600 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

36001 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 

Kodumajapidamiste ja tööstuse tarbeks (mitmesuguse päritoluga) vee kogumine, töötlemine ning 

erinevate vahendite abil tarbijani toimetamine e veega varustamine.  

Siia kuulub ka niisutussüsteemide käitus, kuid ei kuulu põldude vihmutus jms põllumajandust  

toetavad tegevused.  

− vee kogumine jõgedest, järvedest, allikatest jne 

− vihmavee kogumine 

− veevarustuseks vajaliku vee puhastamine  

− vee töötlemine tööstuslikuks jm otstarbeks 

− vee tootmiseks merevee või põhjavee soolatustamine (magestamine) 

− vee jaotus torujuhtmete kaudu, tsisternautodega jms  

− niisutussüsteemide käitus 

− veemõõtjate hooldus ja korrashoid 

Siia ei kuulu: 

niisutusseadmete käitus põllumajanduslikeks eesmärkideks, vt 01611 

heitvee töötlemine reostuse vältimiseks, vt 37001 

vee (kaug)transport torujuhtmete kaudu, vt 49501 

veearvestite paigaldus, vt 43211 

veearvestinäitude lugemine, vt 82991 

 
37 Kanalisatsioon 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  185 

370 Kanalisatsioon 

3700 Kanalisatsioon 

37001 Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 

− kanalisatsioonisüsteemide või heitvett töötlevate ettevõtete käitus 

− ühe või mitme tööstusliku tarbija või kodumajapidamise heitvee kogumine ja vedu, samuti sadevee 

kogumine ja vedu kanalisatsioonivõrgu, -kollektorite, paakide või muude veovahendite, nt eripaak-

autode abil 

− lampkastide ja septikute, kogumiskaevude ja kaeviste tühjendamine ja puhastamine 

− kemokäimlate teenindamine 

− heitvee töötlemine (puhastus) füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste meetoditega (nt dilutsioon ehk 

vedeldamine, sõelumine, filtreerimine, setitamine jne) 

− kanalisatsiooni puhastamine ja läbipesu 

Siia ei kuulu: 

pinna- ja põhjavee puhastamine reostuspaigas, vt 39001 

hoonete äravoolutorude puhastus ja ummistuste likvideerimine, vt 43222 

kanalisatsioonisüsteemide ehitus, parandus ja rekonstrueerimine, vt 43211 

 
 
 

 
 

E – Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus    

 
38 Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele 

võtmine 
 

Osa hõlmab jäätmete kogumise, töötlemise ja kõrvaldamise. Siia kuulub kohalik jäätmevedu ja jäät- 

mete taaskasutamisega seotud jäätmekäitlejate tegevus (st jäätmevoost taaskasutatavate materjalide 

eraldamine ja sortimine).  

 
381 Jäätmekogumine 

Kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses ja mujal tekkinud jäätmete (olmejäätmete) kogumine 

prügikonteineritesse, jäätmemahutitesse ja -veokitesse. Antud grupp hõlmab nii tavajäätmete kui ka 

ohtlike jäätmete kogumise (nt olmeprügi, kasutatud patareid ja akud, kasutatud küpsetusõlid ja -rasvad, 

laevade vanaõli, kasutatud mootoriõli ning ehitus- ja lammutuspraht). 

 
3811 Tavajäätmete kogumine  

38111 Tavajäätmete kogumine 

Kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses ja mujal tekkinud tahkete  tavajäätmete (st prügi) 

kogumine prügikonteineritesse, jäätmemahutitesse ja -veokitesse. Need jäätmed võivad sisaldada 

taaskasutatavaid materjale.  

− ringlussevõetavate materjalide kogumine 

− prügi kogumine avalike kohtade prügikastidest 

− ehitus- ja lammutusprahi kogumine 

− pühkmete kogumine ja eemaldamine  

− tekstiilitöökodades tekkivate jäätmete kogumine 

− tavajäätmete ümberlaadimisjaamade tegevus 

Siia ei kuulu: 

ohtlike jäätmete kogumine, vt 38121 

prügivoost taaskasutatavate materjalide (paber, plast jne) eraldamine ja sortimine, vt 38321 

tavajäätmeprügilate tegevus, vt 38211 

 
3812 Ohtlike jäätmete kogumine 

38121 Ohtlike jäätmete kogumine 

Tahkete ja vedelate ohtlike jäätmete, st plahvatusohtlike-isesüttivate, oksüdeerivate, toksiliste, ärritust 
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tekitavate, kantserogeensete, söövitavate jt inimesele või keskkonnale kahjulike ainete ja valmististe 

kogumine. Siia kuulub ka veo eesmärgil toimuv jäätmete identifitseerimine, töötlemine, pakendamine ja 

märgistamine. 

− ohtlike jäätmete kogumine: 

− vanaõli laevadelt ja töökodadest 

− bioloogiliselt ohtlikud jäätmed 

− kasutatud patareid ja akud jne 

− radioaktiivsed jäätmed 

− ohtlike jäätmete ümberlaadimisjaamade tegevus 

Siia ei kuulu: 

hoonete, kaevanduste, pinnase, põhjavee jmt saastatusest puhastamine, nt asbesti eemaldamine, 

vt 39001 

 
382 Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus 

Siia gruppi kuulub erinevate jäätmete kõrvaldamine ning kõrvaldamisele eelnev töötlus (nt orgaaniliste 

jäätmete, nakkusohtlike elusloomade või loomakorjuste jm saastunud jäätmete töötlemine ja kõrvalda-

mine; nõrgalt radioaktiivsete haiglajäätmete töötlemine ja kõrvaldamine jne); prügi ladestamine maa-

pinnale või kaadamine vette; prügi matmine või maasse kaevamine; ohtlikke jäätmeid sisaldavate kasu-

tatud kaupade (nt külmikud) kõrvaldamine; jäätmete kõrvaldamine tuhastamise või põletamise teel.  

Siia gruppi kuulub ka jäätmete energiakasutus (nt jäätmepõletusel vabaneva energia kasutamine). 

Siia ei kuulu:  

heitvee töötlemine ja kõrvaldamine, vt  37001 

materjalide taaskasutusele võtmine, vt 383 

 

 

 
E – Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus    

 
3821 Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus 

38211 Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus 

Tahkete ja mittetahkete tavajäätmete kõrvaldamine ning kõrvaldamisele eelnev töötlemine: 

− tavajäätmeprügilate tegevus 

− tavajäätmete kõrvaldamine põletamise, tuhastamise vm meetodil, ilma või koos elektrienergia, auru, 

jäätmekütuse, biogaasi, tuha vm edasiseks kasutamiseks sobivate kõrvalsaaduste tootmisega 

− orgaaniliste jäätmete töötlemine nende kõrvaldamiseks 

− orgaaniliste jäätmete kompostimine 

Siia ei kuulu: 

ohtlike jäätmete tuhastamine või põletamine, vt 38221 

segunenud taaskasutatavate materjalide (nt paber, plast, kasutatud joogipurgid, metallid jne) liigiti 

sortimine, vt 38321 

pinnase ja vee saastest vabastamine ning puhastamine; toksiliste materjalide mõju vähendamine,  

vt 39001 

 
3822 Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus 

38221 Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus 

Tahkete ja mittetahkete ohtlike jäätmete kõrvaldamine ja kõrvaldamisele eelnev töötlus, st plahvatus-

ohtlike-isesüttivate, oksüdeerivate, toksiliste, ärritust tekitavate, nakkusohtlike, kantserogeensete, 

söövitavate jt inimesele või keskkonnale kahjulike ainete ja valmististe töötlemine ja kõrvaldamine. 

− ohtlikke jäätmeid käitlevate ettevõtete tegevus 

− nakkusohtlike elusloomade või loomakorjuste jm saastunud jäätmete töötlemine ja kõrvaldamine 

− ohtlike jäätmete põletamine 

− ohtlikke jäätmeid sisaldavate kasutatud kaupade (nt külmikud) kõrvaldamine  

− radioaktiivsete tuumajäätmete töötlemine, kõrvaldamine ja ladustamine, sh:  

− nõrgalt radioaktiivsete, transportimise ajal lagunevate haiglajäätmete töötlemine ja kõrvaldamine  

− tuumajäätmete kapseldamine, ladustamiseks ettevalmistamine jm töötlemine   

Siia ei kuulu: 

tuumakütuste ümbertöötamine, vt 20131 

tavajäätmete põletamine, vt 38211 

pinnase ja vee saastest vabastamine ning puhastamine; toksiliste materjalide mõju vähendamine,  

vt 39001 
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383 Materjalide taaskasutusele võtmine 

3831 Vrakkide demonteerimine 

38311 Vrakkide demonteerimine 

− igat liiki vrakkide (auto-, laeva-, arvutivrakid jms kasutatud seadmete vrakid) demonteerimine 

materjalide taaskasutamiseks 

Siia ei kuulu: 

ohtlikke jäätmeid sisaldavate kasutatud kaupade (nt külmikud) kõrvaldamine, vt 38221 

autode, arvutite, televiisorite jm seadmete demonteerimine kasutuskõlblike osade edasimüügi eesmärgil, 

vt jagu G 

 
3832 Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 

38321 Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine 

Metalli- jm jäätmete mehaaniline või keemiline töötlemine/muundamine teiseseks toormeks. Siia kuulub 

ka prügivoost (tavajäätmetest) taaskasutatavate materjalide välja sortimine ning segunenud taaskasuta-

tavate materjalide (nt paber, plast, kasutatud joogipurgid, metallid jne) liigiti sortimine.  

Materjalide töötlemiseks/muundamiseks kasutatav mehaaniline või keemiline menetlus on näiteks: 

− kasutatud sõidukite, pesumasinate, jalgrataste jne metallosade mehaaniline purustamine  

− suuremõõtmeliste metallosade või -toodete (nt raudteevagunid) mehaaniline tükeldamine  

− metallijäätmete, sõidukivrakkide (romusõidukite) jms purustamine/peenestamine 

− muud mehaanilised töötlusmeetodid: lõikamine, kokkupressimine mahu vähendamiseks jne 

− fotograafiajäätmetest (nt kinnitist, fotofilmist ja -paberist) metallide regenereerimine  

− kummijäätmete, nt kasutatud rehvide taasväärtustamine teisese toorme tootmiseks 

− plasti sortimine ja granuleerimine teiseseks toormeks (nt torude, lillepottide, kaubaaluste jms  

valmistamiseks)              jätkub pöördel → 

 
E – Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus    

 
− plasti- ja kummijäätmete granuleerimiseelne töötlemine (puhastamine, sulatamine, jahvatamine)  

− klaasijäätmete purustamine, puhastamine ja sortimine 

− muude jäätmete, nt lammutusprahi purustamine, puhastamine ja sortimine teisese toorme saamiseks 

− kasutatud küpsetusõlide ja -rasvade töötlemine teiseseks toormeks 

− muude toidu-, joogi- ja tubakajääkide ning jääkainete töötlemine teiseseks toormeks 

Siia ei kuulu: 

teisesest toormest (omavalmistatud või mitte) uute lõpptoodete tootmine, nt kohestatud jäätmetest niidi 

ketramine, paberijäätmetest tselluloosi valmistamine, rehvide protekteerimine või vanametallist metalli 

tootmine, vt vastavaid klasse jaos C (Töötlev tööstus)  

tuumakütuste ümbertöötamine, vt 20131 

mustmetallijäätmete ümbersulatamine, vt 24101 

jäätmepõletuse või -tuhastuse käigus tekkivate taaskasutatavate materjalide/ainete tootmine, vt 382 

tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, vt 38211 

orgaaniliste jäätmete töötlemine nende kõrvaldamiseks, k.a kompostimine, vt 38211 

tavajäätmete põletamisel/tuhastamisel vabaneva energia kasutamine, vt 38211 

nõrgalt radioaktiivsete haiglajäätmete töötlemine ja kõrvaldamine, vt 38221 

mürgiste ja saastunud jäätmete töötlemine ja kõrvaldamine, vt 38221 

taaskasutatavate materjalide hulgimüük, vt 46771 

 
39 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 
 

Siia kuulub saastekäitlus- ja puhastusteenuse osutamine, st saastunud ehitiste ja maa-alade, pinnase, 

pinna- ja põhjavee vabastamine saastest. 

 
390 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 

3900 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 

39001 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 

− pinnase ja põhjavee saastest vabastamine e tervendamine reostuspaigas (in situ) või mujal (ex situ) 

mehaanilisi, keemilisi või bioloogilisi meetodeid kasutades  

− tööstusobjektide või -piirkondade, sh tuumajaamade ja nende maa-alade saastest vabastamine 

− pinnavee saastest vabastamine ja puhastamine peale juhuslikku reostust (avariid) reoaineid kokku 

kogudes või kasutades kemikaale  
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− maapinna, pinnavee, mere, k.a rannikualade puhastamine õli- jm reostusest  

− asbesti, pliivärvide jm toksiliste materjalide mõju leevendamine/vähendamine 

− muud saastekontrolli eritegevused, nt happelise saaste (happevihmade) seire, kontroll ja hindamine 

Siia ei kuulu: 

põllukahjurite tõrje, vt 01611 

vee puhastamine veevarustuse tarbeks, vt 36001 

tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus, vt 38211 

ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus, vt 38221 

tänavate pühkimine ja kastmine jms , vt 81291 

keskkonnaalane nõustamine, vt 74901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F – Ehitus / Hoonete ehitus    

 

F Ehitus 
 

Siia kuulub hoonete ja rajatiste üld- ja eriehitus. Jagu hõlmab uusehituse, juurde- ja ümberehituse,  

remondi, kokkupandavate hoonete jt ehitiste montaaži ehitusplatsil ning ajutiste ehitiste püstitamise.  

Üldehitus on terviklike hoonete (nt elamud, büroohooned, laohooned, talu- ja loomakasvatushooned jm 

elu-, ühiskondlikud või tootmishooned) ning rajatiste ehitus (nt kiir- ja maanteed, tänavad, sillad, tunne-

lid, raudteed, lennuväljad, sadamad jm vesiehitised, niisutus- ja kanalisatsioonisüsteemid, torujuhtmed, 

elektriliinid jm tehnorajatised, spordirajatised jne).  

Üldehitustöid tehakse kas oma kulul, projektijuhtimise või peatöövõtu korras. Osa töödest või kogu 

ehitustöö võib tellida alltöövõtjatelt. Siia liigitatakse üksus, kes kannab üldvastutust ehitise valmimise 

eest. Ehituse alla kuulub ka hoonete ja rajatiste remont. 

Osa 41 hõlmab terviklike hoonete ning osa 42 terviklike rajatiste ehitamise, osa 43 ehitustegevuse 

raames tehtavad eriehitustööd. Ehitusseadmete rentimine koos operaatoriga liigitatakse vastava sead-

mega tehtava eriehitustöö alla. 

 

Siia jakku kuulub ka hoonete ja rajatiste ehitusprojektide arendus, st rahaliste, tehniliste ja materiaal-

sete vahendite koondamine kinnisvaraprojekti edasise müügi eesmärgil. Kui ehitusprojekti arendus 

toimub mitte müügi, vaid ehitise edasise kasutamise eesmärgil (nt ruumide väljaüürimine või tootmine), 

siis liigitatakse üksus vastavalt tegevusele (nt kinnisvara või töötleva tööstuse alla).   

 
41 Hoonete ehitus 
             

Siia kuulub erineva funktsiooniga hoonete üldehitus, nt elamute, büroohoonete, laohoonete, talu- ja 

loomakasvatushoonete jm elu- ja ühiskondlike ning tootmishoonete ehitus. 

Osa hõlmab uusehituse, juurde- ja ümberehituse, remondi, kokkupandavate hoonete montaaži ehitus-

platsil ning ajutiste ehitiste püstitamise.  

 
411 Hoonestusprojektide arendus 

4110 Hoonestusprojektide arendus 

41101 Hoonestusprojektide arendus 
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− elamute, ühiskondlike ja tootmishoonete ehitusprojektide arendus, st rahaliste, tehniliste ja 

materiaalsete vahendite koondamine ehitusprojektide edasise müügi eesmärgil  

Siia ei kuulu: 

elamute, ühiskondlike ja tootmishoonete ehitus, vt 41201 

arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711 

ehitusprojektide projektijuhtimine, vt 711 

 
412 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 

Elamute ning mitteeluhoonete (ühiskondlikud ja tootmishooned) üldehitustöid tehakse kas oma kulul, 

projektijuhtimise või peatöövõtu korras. Osa töödest või kogu ehitustöö võivad teha alltöövõtjad. 

Ehitustegevuse käigus ainult eriehitustöid tegevad üksused liigitatakse ossa 43. 

 
4120 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 

41201 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 

− uusehitus, juurde- ja ümberehitus, renoveerimine 

− elamuehitus: 

− ühepereelamud 

− mitmepereelamud, k.a kõrghooned 

− mitteeluhoonete ehitus: 

− tootmishooned (nt tehased, vabrikud, töökojad jms tööstushooned) 

− hoidlad ja laohooned 

− haiglad jm ravihooned (nt perearstikeskused, polikliinikud, sanatooriumid) 

− haridus- ja teadushooned (nt põhikooli, gümnaasiumi või ülikooli õppehooned) 

− muuseumi- ja raamatukoguhooned 

− meelelahutushooned (nt kinod, teatrid, kontserdisaalid, klubid) 

       jätkub pöördel → 

 
F – Ehitus / Hoonete ehitus / Rajatiste ehitus    

 
− büroo- ja administratiivhooned (nt büroo- ja pangahooned) 

− transpordi- ja sidehooned (nt lennu-, raudtee- ja bussijaamad, parkimismajad, k.a maa-alused 

garaažid) 

− majutus- ja toitlustushooned (nt hotellid, motellid, külalistemajad, hostelid, restoranid jms) 

− kaubandus- ja teenindushooned (nt kauplused ja kaubanduskeskused) 

− spordihooned (nt spordihallid, võimlemissaalid, jäähallid, siseujulad jms) 

− kultus- ja tavandihooned (nt kirikud, katedraalid, kabelid) 

− vanglad jms erihooned 

− kokkupandavate ehitiste montaaž ja püstitus ehitusplatsil  

Siia ei kuulu: 

majandusobjektide (tööstusrajatiste) ehitamine, v.a hooned, vt 42991 

arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711 

ehituse projektijuhtimine, vt 711 

 
42 Rajatiste ehitus 
 

Osa 42 hõlmab rajatiste uusehituse, juurde ja -ümberehituse, remondi, kokkupandavate ehitiste mon-

taaži ehitusplatsil ning ajutiste ehitiste püstitamise. Siia kuulub kiir- ja maanteede, tänavate, sildade, 

tunnelite, raudteede, lennuväljade, sadamate jm vesiehitiste, niisutus- ja kanalisatsioonisüsteemide, 

majandusobjektide (tööstusrajatiste), torujuhtmete ja elektriliinide, spordirajatiste jms ehitus. Töö teos-

tatakse kas oma kulul, projektijuhtimise või peatöövõtu korras, kusjuures osa töödest või kogu ehitustöö 

võivad teha alltöövõtjad.  

 
421 Teede ja raudteede ehitus 

4211 Teede ja kiirteede ehitus 

42111 Teede ja kiirteede ehitus 

− kiir- ja maanteede, tänavate, teede, jalgteede ning jalgrattateede ehitus 

− maanteede, tänavate, teede, sildade ja tunnelite pinnakattetööd: 

− teede asfalteerimine 

− teede, parkimisplatside jms märgistamine 
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− põrkepiirete, liiklusmärkide jms paigaldus 

− lennuvälja stardi- ja maandumisradade ehitus 

Siia ei kuulu: 

tänavate valgustus- ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus, vt 4321 

arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711 

ehituse projektijuhtimine, vt 711 

 
4212 Raudteede ja metroo ehitus 

42121 Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont 

− raudteede, allmaaraudteede (metroode), trammiteede ja köisraudteede ehitus: 

− killustiku laotamine ja raudteerööbaste paigaldus 

− pööranguseadmete, pöörangute ja ristumiskohtade paigaldus 

− raudteede kontrolli- ja kaitserajatiste ehitus 

− funikulööride ja köisraudteede ehitus  

− raudtee elektrifitseerimissüsteemide ehitus 

− raudteede renoveerimis- ja parandustööd 

Siia ei kuulu: 

valgustusseadmete ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus, vt 4321 

arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711 

ehituse projektijuhtimine, vt 711 

 
4213 Silla- ja tunneliehitus 

42131 Silla- ja tunneliehitus 

− metallist, betoonist vm materjalist maantee-, raudtee-, jalgteesildade jm sildade ning viaduktide 

(ülesõidusildade) ehitus  

− tunneliehitus, k.a metrooliiklusega seotud tunnelid   

 
F – Ehitus / Rajatiste ehitus     

 
Siia ei kuulu: 

valgustusseadmete ja elektriliste signalisatsiooniseadmete paigaldus, vt 4321 

arhitekti- ja inseneritegevused, vt 711 

ehituse projektijuhtimine, vt 711 

veega seotud (sh veealused) tööd, vt 42911 

teraskarkasside püstitamine, vt 43991 

šahtide süvendamine või rajamine, vt 43991 

 
422 Tehnovõrgutrasside ehitus 

4221 Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 

42211 Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus                                                                                                                                                 

Vedelike ja gaaside jaotusvõrkude (torustike) ning nende jaotussüsteemide juurde kuuluvate hoonete ja 

rajatiste ehitus.  

− rajatiste ehitus: 

− kaug- ja linnasisesed torujuhtmed 

− magistraalveetorustikud ja veejaotustorustikud 

− niisutus- ja kuivendussüsteemid (kanalid)  

− reservuaarid 

− pumbajaamade üldehitus 

− heitvee puhastusjaamade üldehitus 

− kanalisatsioonisüsteemide üldehitus 

Siia ei kuulu:  

rajatiste ehitamise projektijuhtimine, vt 7112 

 

42212 Kaevude puurimine 

− veekaevude kaevamine ja puurimine 

− veekaevude torusüsteemide ja pumpade paigaldus 

 
4222 Elektri- ja sidevõrkude ehitus 

42221 Elektri- ja sidevõrkude ehitus 

Elektrijaotusvõrkude, sideliinide ning nende süsteemide juurde kuuluvate hoonete ja rajatiste ehitus. 
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− elektrikaabelliinide üldehitus, k.a remont 

− elektri maa- või merekaabelliinide (kaugliinide) üldehitus, k.a remont 

− õhuelektriliinide, sh raudtee elektritoiteliinide üldehitus, k.a remont 

− õhusideliinide ja kaabelsidevõrkude, sh maapealsete ja veealuste kaablivõrkude üldehitus ja  

− remont 

− antennide ja ülekandejaamade üldehitus 

− jõujaamade üldehitus 

Siia ei kuulu: 

rajatiste ehitamise projektijuhtimine, vt 7112 

kaevetööd kaablite paigaldamiseks, vt 43121 

kaablite paigaldus kaabeltelevisiooni jaoks, vt 43213 

 
429 Muude rajatiste ehitus 

4291 Vesiehitus 

42911 Vesiehitus 

− sadamate, jahi- ja paadisadamate, lüüside, kaide, muulide, dokkide jm kalda- või sadamarajatiste 

üldehitus, k.a remont 

− tammide jms tugiseinte üldehitus, k.a parandus 

− lüüside, lüüsiväravate, -kambrite ja -kanalite, ellingute jms hüdromehaaniliste rajatiste üldehitus ja   

remont 

− veeteede süvendamine  

− akvalangistide, tuukrite jt abil tehtavad veealused tööd  

Siia ei kuulu: 

rajatiste ehitamise projektijuhtimine, vt 7112 

veealuste kaablivõrkude paigaldus, vt 42221 

rammimistööd, vt 4399 

 
F – Ehitus / Rajatiste ehitus / Eriehitustööd    

 
4299 Mujal liigitamata rajatiste ehitus 

42991 Mujal liigitamata rajatiste ehitus 

− tööstusrajatiste (v.a hooned) üldehitus: 

− kaevandus- ja karjäärirajatised (nt laadimispunktid, tuulutusšahtid, maa-alused tunnelid, strekid) 

− keemia- ja farmaatsiatööstuse rajatised 

− kõrg- ja koksiahjud 

− muud erirajatised, nt rauavalukojad 

− spordi- ja puhkerajatiste (v.a hooned) üldehitus: 

− spordirajatised (nt staadionid ja spordiväljakud, liuväljad, tenniseväljakud, veespordirajatised, 

moto-, velo- ja hipodroomid jne)   

− puhke- ja meelelahutusrajatised (nt golfiväljakud, mägionnid, supelrannarajatised, lõbustus- ja 

puhkepargirajatised jne)  

− maa-ala kruntideks jagamine koos maa väärtuse suurendamisega (nt teede ehitamine, elukondliku 

infrastruktuuri arendamine jms)  

Siia ei kuulu: 

tööstusliku sisseseade paigaldamine , vt 33201 

maa kruntideks jagamine ilma maa väärtuse suurendamiseta, vt 68101 

rajatiste ehitamise projektijuhtimine, vt 7112 

 
43 Eriehitustööd 
 

Siia liigitatakse erinevat tüüpi hoonete ja rajatiste ehitamisel ette tulevad eritööd, mis nõuavad erioskusi 

ja/või -vahendeid, k.a ehitustegevust ettevalmistavad tööd: vundamentide rajamine (k.a vaiade rammi-

mine), sõrestiku- ja betoonitööd, müüriladumine, tellingute ehitamine ja paigaldus, katusekatte paigal-

dus, tööstuslikult toodetud teraskonstruktsioonide püstitamine jne.  

 

Siia liigitatakse ehitiste seadmestamine, st ehitise toimimiseks vajalike süsteemide paigaldus (nt vee-, 

gaasi- ja kanalisatsioonitorustiku, kütte- ja kliimaseadmete, antennide, häiresüsteemide paigaldus jm 

elektritööd, sprinklersüsteemide, liftide ja eskalaatorite paigaldus jms); isolatsioonitööd (hüdro-, soojus- 

ja heliisolatsiooni paigaldus), lehtmetallitööd, tööstuslike külmutusseadmete paigaldus, maanteede, 

raudteede, lennujaamade ning sadamate valgustus- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldus jne, k.a 
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remonttööd.  

Enamik eriehitustöödest tehakse allhankelepingute alusel; ehitusremonditööde tellijaks on tavaliselt 

kinnisvaraomanik.  

Ossa 43 kuuluvad ka ehitiste viimistlustööd, nt värvimine, klaasimine, krohvimine, põrandate lihvimine, 

põranda- ja seinakattematerjalide (nt kiviplaadid, parkett, vaipkate, tapeet jms) paigaldus, puusepatööd, 

ehitiste välispindade puhastus jne, k.a remonttööd.  

Ehitus- ja lammutusseadmete rentimine koos operaatoriga liigitatakse vastava ehitustegevuse alla. 

 
431 Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus 

Siia kuulub ehitusplatsi ettevalmistamine, sh olemasolevate ehitiste eemaldamine (lammutamine). 

 
4311 Lammutamine 

43111 Lammutamine 

− hoonete ja rajatiste (k.a tänavad ja maanteed) lammutamine ja purustamine 

 
4312 Ehitusplatside ettevalmistus 

43121 Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus 

− ehitusplatsi puhastamine, taimestiku eemaldamine, kivide teisaldamine ja lõhkamine jne  

− ehitusplatsi tasandamine ja nivelleerimine 

Siia ei kuulu: 

nafta- või gaasipuuraukude puurimine, vt 06101, 06201 

pinnase saastest vabastamine e tervendamine, vt 39001 

veekaevude puurimine, vt 42212 

šahtide läbindamine, vt 43999 

 

 

 
F – Ehitus / Eriehitustööd       

 
43122 Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus 

− ehitusplatsi kuivendamine 

− metsa- või põllumaa kuivendamine 

 

43129 Muud kaeve- ja mullatööd 

− mitmesugused pinnasetööd: kaevetööd (pinnase süvendamine), pinnasesiirde- ja pinnasetäitetööd, 

ehitusplatsi profileerimine, kraavide kaevamine  

− horisontaalpuurimine kaablite paigaldamiseks 

− kaevandusalade ettevalmistamine: pinnase eemaldamine jm mineraalide kaevandamisega seotud 

arendus- ja ettevalmistustööd 

 
4313 Kontrollpuurimine ja sondimine 

43131 Kontrollpuurimine ja sondimine 

− kontrollpuurimine, sondimine ja südamikpuurimine ehituslikel, geofüüsikalistel, geoloogilistel jms 

eesmärkidel 

Siia ei kuulu: 

nafta- või gaasipuuraukude puurimine, vt 06101, 06201 

kontrollpuurimine kui kaevandamist abistav tegevusala, vt 09901 

veekaevude puurimine, vt 42212 

šahtide läbindamine, vt 43999 

nafta- ja gaasiväljade uuring, geofüüsikaline, geoloogiline ja seismiline mõõdistamine, vt 71122 

 
432 Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd 

Hoonetesse ja rajatistesse seadmete ja süsteemide paigaldus, nt elektrijuhtmete ja -seadmete paigal-

dus, vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustiku, kütte- ja kliimaseadmete, liftide jms paigaldus. 

 
4321 Elektriinstallatsioon 

43211 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus 

− elektrijuhtmete ja -armatuuri paigaldus 

− elektriseadmete paigaldamisega seotud elektritööd  

− avariisüsteemide elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus 
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− elektriliste päikesekollektorite paigaldus 

− elektrilise põrandakütte paigaldus 

− elektriarvestite paigaldus 

− teede, lennujaamade, sadamate valgustus- ning elektriliste signaalsüsteemide paigaldus 

Siia ei kuulu: 

jõujaamade elektrimootorite, -generaatorite ja trafode paigaldus, vt 33201 

elektriküttesüsteemide paigaldus, vt 43221 

 

43212 Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus 

− tulekahjualarmide paigaldus 

− häire- ja valvesignalisatsiooni (vargusvastaste alarmseadmete) paigaldus 

Siia ei kuulu:      

sprinklerite paigaldus, vt 43222 

tulekindluse tagamiseks tehtavad tööd, vt 4329 

elektroonsete turvasüsteemide (valve- ja alarmsüsteemide) kohapealne ja kaugseire, vt 80201 

 

43213 Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus 

− telekommunikatsioonikaablite paigaldus 

− kaabeltelevisiooni kaablite, k.a fiiberoptiliste kaablite paigaldus  

− arvutivõrgu paigaldus, k.a fiiberoptiliste kaablite paigaldus 

− igat liiki majaantennide, k.a satelliitantennide paigaldus 

 
4322 Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus 

43221 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus 

− küttesüsteemide paigaldus (elektri-, gaasi- ja õliküttesüsteemid ning mitteelektrilised 

päikesekollektorid) ning sellega seotud ehitustööd  

− gaasiseadmete paigaldus             jätkub pöördel → 

 
F – Ehitus / Eriehitustööd       

 
− ahjude ja gradiiride paigaldus 

− seadmete ühendamine piirkonna küttesüsteemiga 

− koduste kuumaveekatelde hooldus ja remont 

− ventilatsiooni-, jahutus- ning kliimaseadmete paigaldus ning sellega seotud ehitustööd  

Siia ei kuulu: 

tööstuslike keskküttesüsteemide hooldus ja remont, vt 33111 

tööstuslike kliima- ja külmutusseadmete paigaldus, hooldus ja remont, vt 33121 

päikesekollektorite ja elektrilise põrandakütte paigaldamisega seotud elektritööd, vt 43211 

korstnapühkimine, vt 81221  

 

43222 Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus 

− sooja- ja külmaveetorustiku ehitustööd 

− torustike paigaldus 

− sanitaarseadmete paigaldus 

− tuletõrjesprinklerite (automaatsed tulekustustusseadmed) jm veepihustussüsteemide  

(nt muruvihmutid) paigaldus 

− survevett pihustavate statsionaarsete tulekustustusseadmete paigaldus (k.a hüdrandid koos vooli-

kute ja pihustitega)   

 
4329 Muud ehituspaigaldustööd     

43291 Isolatsioonitööd 

− välisseinte soojusisolatsioonitööd  

− majatehnika isolatsioonitööd (nt kütte- ja jahutustorustiku, kuumaveekatelde, ventilatsioonikanalite, 

õhu- ja suitsulõõride jne isoleerimine) 

− heliisolatsioonitööd 

− tuleohutuse tagamiseks tehtavad isolatsioonitööd (tuletõkkeisolatsiooni paigaldus) 

− vibroisolatsioonitööd 

Siia ei kuulu: 

hoone/ruumi akustiliste omadustega seotud tööd, vt 43391 

hüdroisolatsioonitööd, 4399 

ehitiste niiskuskaitse ja -tõrje, vt 4399 
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43299 Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd 

− liftide, eskalaatorite ja liikurteede paigaldus, hooldus ja remont 

− automaat- ja pöörduste paigaldus 

− ruloode, markiiside, aknakatete, päikesevarjude jms paigaldus 

− siltide ja märkide paigaldus (valgustatud või mitte) 

− elektriisolaatorite paigaldus toiteliinidele 

− traadist, puidust, terasest, klaaskiust jm materjalist tarade, piirete jms paigaldus 

− tuletõrjeredelite paigaldus 

− piksevarraste paigaldus 

− kesktolmuimejate paigaldus 

Siia ei kuulu: 

tööstusaparatuuri paigaldus, vt 33201 

 
433 Ehitiste viimistlus ja lõpetamine 

4331 Krohvimine 

43311 Krohvimine 

− hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine, k.a krohvimattidega katmine 

− seinaplaatide (tavaliselt kipsist) paigaldusega seotud kuivkrohvitööd 

Siia ei kuulu: 

heliisolatsioonitööd, vt 43291 

 
4332 Ehituspuusepatoodete paigaldus 

43321 Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus 

− puidust vm materjalist uste, akende, ukse- ja aknaraamide, aknaluukide, garaažiuste jne paigaldus 

− välisuste tugevdamine ja tugevdatud uste paigaldus 

 

 
F – Ehitus / Eriehitustööd       

 
− tulekindlate uste paigaldus 

− sisetreppide paigaldus 

Siia ei kuulu: 

tarade ja piirete paigaldus, vt 43299 

automaat- ja pöörduste paigaldus, vt 43299 

 

43329 Muude ehituspuusepatoodete paigaldus 

− seinakappide ehitus 

− sisseehitatava köögimööbli paigaldus 

− puitvooderduse ja -paneelide paigaldus 

− teisaldatavate metallvaheseinte ja metallripplagede paigaldus 

− eramajade verandade ja kasvuhoonete paigaldus 

Siia ei kuulu: 

tarade ja piirete paigaldus, vt 43299 

ehissepistööd, vt 43391 

vabalt seisva mööbli (standardse kokkumonteeritava mööbli) montaaž, vt 95241  

 
4333 Põranda- ja seinakatete paigaldus 

43331 Põranda- ja seinakatete paigaldus 

− ehitiste välisseinte katmine keraamilise materjali, kivi, telliste jms materjaliga 

− keraamiliste, betoonist või tahutud kivist seina- ja põrandaplaatide paigaldus  

− terratsopõrandate tegemine/valamine kohapeal  

− terratsotehnikas, marmorist, graniidist või kiltkivist seina- ja põrandakatete paigaldus 

− puitpõrandate, puidust seina- ja põrandakatete, k.a parketi paigaldus 

− paigaldustöödega seotud lihvimine, vahatamine, poonimine jms 

− vaipkatete, linoleumi jm elastsete põrandakatete paigaldus, k.a viimistlus 

− tapeedi jm elastsete seinakatete paigaldus 

− tapeedi eemaldamine 

 
4334 Värvimine ja klaasimine 

43341 Värvimine ja klaasimine 
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− hoonete sise- ja välispindade värvimine 

− muude ehitiste (st rajatiste) värvimine 

− piirete, võrede, ukse- ja aknaraamide jne värvimine 

− katuste värvimine 

− värvi eemaldamine 

− aknaklaaside, klaaskatete, peegelseinte jm klaaselementide paigaldus 

− värvimise ja klaasimisega seotud lõppviimistlustööd 

Siia ei kuulu: 

teede, parkimisplatside jms märgistamine, vt 42111 

hüdroisolatsioonitööd, vt 4399 

akende paigaldamine, vt 43321 

 
4339 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine 

43391 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine 

− standardsete või eritellimusel valmistatud plekkdetailide paigaldus 

− metallitööd kujunduslikel eesmärkidel 

− radiaatoreid varjavate võrede paigaldus 

− hoone/ruumi akustiliste omadustega seotud tööd (nt akustiliste paneelide, plaatide jms akustiliste 

materjalide paigaldus ehitiste siseseintele ja lagedele) 

− hoonete ehitusjärgsed puhastustööd  

− muud mujal liigitamata lõppviimistlustööd 

Siia ei kuulu: 

sisekujundajate tegevus, vt 74101 

hoonete jm ehitiste sisepindade üldpuhastus, vt 81211 

hoonete sise- ja välispindade eripuhastus, vt 81221 

plekk-katuste paigaldus, vt 43911 

heliisolatsioonitööd, vt 43291 

 

 
F – Ehitus / Eriehitustööd       

 
439 Muud eriehitustööd 

4391 Katusetööd 

43911 Katusetööd 

− katuste ehitamine (kandekarkassi ehitus, katuselattide paigaldus jms) 

− katusekatete paigaldus (nt metallkate, puitkate: sindel-, laastkate jne) 

− katuserennide ja vihmaveetorude paigaldus jm katuse plekitööd 

Siia ei kuulu: 

ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ilma operaatorita, vt 77321 

katuste värvimine, vt 43341 

 
4399 Muud mujal liigitamata eriehitustööd 

43991 Vundamendi-, betooni- jm müüritööd 

− raudbetoontarindite (karkassid, konstruktsioonid) püstitamine/ehitamine 

− betoonivaluraketiste (vormide) valmistamine  

− betoonkonstruktsiooni tugevdamiseks/toestamiseks paigaldatava terassarruse painutamine ja 

keevitamine ehitusjooniste järgi jm sarrusetööd 

− betoonimine jm betoonitööd (nt vundamentide, postide, põrandate, vahelagede jne valamine) 

− betoonkuplite jms ehitamine 

− vundamenditööd, k.a vaiade rammimine  

− vundamendi tihendamine 

− šahtide läbindamine ja süvendamine 

− looduskividest, tellistest, ehitusplokkidest müüride, vaheseinte jms ladumine jm müürsepatööd 

Siia ei kuulu: 

betoonist ehituselementide tootmine, vt 23611 

valmis betoonisegu tootmine, vt 23631 

tänavate, teede, kõnniteede pinnakattetööd, vt 42111 

sildade, tunnelite ja metroode üldehitustööd, vt 42131 

 

43992 Pottsepatööd. Ahjude ja kaminate tegemine, k.a tööstuskorstnate ja -ahjude ladumine 

− korstnate jm suitsulõõride ehitus, k.a tööstuskorstnate ladumine 

− ahjude, kaminate ja pliitide ladumine, k.a tööstusahjude ladumine 
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43993 Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos 

operaatoriga   

− tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine, k.a tellingute ja tööplatvormide rentimine 

− kraanade jms ehitusplatsi mehhanismide (mittespetsiifiliste ehitusseadmete ja -masinate) rentimine 

koos operaatoriga 

 

43999 Muud eriehitustööd 

− auru- ja hüdroisolatsioonitööd 

− hoonete niiskuskaitse ja -tõrje 

− teraskarkasside püstitamine  

− tööstuslikult toodetud teraskonstruktsioonielementide püstitamine hoonete ja rajatiste jaoks (nt sil-

dade, konsoolkraanade, elektriliini kandepostide konstruktsioonielemendid) 

− rippseinte paigaldus 

− ehitiste püstamisega seotud keevitustööd 

− igat liiki tänavamööbli paigaldus (nt bussiootekojad, istepingid) 

− välibasseinide (k.a erabasseinid) ehitus 

− ehitiste välispindade aurpuhastus ja liivjugapuhastus  

− erioskusi ja -varustust nõudvad tööd kõrgetel konstruktsioonidel 

Siia ei kuulu: 

ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ilma operaatorita, vt 77321 

kokkupandavate ehitiste montaaž ja püstitus, vt 41201 

 

 

 

 

 

 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 

G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste  

remont 
 

Siia jakku kuulub igat liiki kaupade hulgi- ja jaemüük ning müügiga kaasnevad teenused. Hulgi- ja jae-

müük on kaupade turustamise viimased etapid. Hulgi- ja jaemüügi käigus ei muudeta kauba omadusi, 

samas võib müügi juurde kuuluda kauba sortimine, liigitamine, komplekteerimine, segamine (nt vein, 

liiv), villimine (sh pudelite pesemine), pakkimine, mahtkauba jagamine väiksemateks kogusteks ja 

ümberpakendamine, ladustamine (k.a jahutatult või külmutatult) jne.  

 

Ossa 45 liigitatakse mootorsõidukite ja mootorrataste müük ja remont. Kõik muud müügitegevused 

liigitatakse ossa 46 (hulgimüük) või 47 (jaemüük).  

Hulgimüük on uute ja kasutatud kaupade edasimüük teistele ettevõtjatele: jaemüüjatele, teistele hulgi-

müüjatele, tööstus- ja kaubandusettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele jt iseseisvatele majandus-

üksustele. Hulgimüüja on müüdava kauba omanik. Hulgimüüjateks on hulgikaupmehed, tööstusturusta-

jad, eksportijad, importijad, kokkuostuühistud ning tööstus- ja kaevandusüksuste müügiosakonnad- ja 

kontorid (v.a jaemüügikauplused), kes lisaks tellimusmüügile (otse tehasest või kaevandusest kliendile 

toimetatav kaup) turustavad ka muul viisil nende üksuste tooteid. Hulgimüüjate hulka kuuluvad kauba-

maaklerid ja ostuagendid, kokku- ja ülesostjad ning ühistud, kes turustavad põllumajandustoodangut. 

Hulgimüüja tavaliselt komplekteerib, sordib ja liigitab kaubapartiisid, pakendab mahtkaupu, pakendab 

ümber ja jagab väiksemateks kogusteks (nt farmaatsiatooted); ladustab ja külmutab kaupu, toimetab 

kohale ja paigaldab, tegeleb müügiedendusega ning kujundab etikette. 

 

Jaemüük on uute ja kasutatud kaupade edasimüük kaupluste, kaubamajade, kioskite, müügilettide, 

postimüügikaupluste, tänavamüüjate, lävemüüjate (door-to-door sales persons), Interneti ja oksjonite 

kaudu isiklikuks või majapidamises kasutamiseks. Enamik jaemüüjatest on müüdava kauba omanikud, 

kuid müüa võib ka volituse alusel (vahendajad). 

 
45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 
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Siia ossa liigitatakse uute ja kasutatud mootorsõidukite ja mootorrataste (k.a veoautod ja sadulvedukid) 

ning nende osade ja lisaseadmete hulgi- ja jaemüük ning mootorsõidukite remont; sõidukite hulgi- või 

jaemüügi vahendamine, k.a oksjonimüük ning müük Interneti kaudu; sõidukite pesemine, poleerimine 

jms. Siia ei kuulu mootorikütuse, määrde- või jahutusainete jaemüük ning mootorsõidukite ja mootor-

rataste tootmine ja rentimine. 

 
451 Mootorsõidukite müük 

4511 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük 

45111 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük 

Uute ja kasutatud sõidukite hulgi- ja jaemüük ning müügi vahendamine (k.a Interneti- ja oksjonimüük): 

− sõiduautod jm sõidukid reisijate veoks (k.a erisõidukid, nt kiirabiautod, minibussid jms) täismassiga 

kuni 3,5 t 

− maastikusõidukid täismassiga kuni 3,5 t  

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgi- ja jaemüük, vt 453 

mootorsõidukite rentimine koos juhiga, vt 493 

mootorsõidukite rentimine ilma juhita, vt 771 

 
4519 Muude mootorsõidukite müük 

45191 Muude mootorsõidukite müük 

Uute ja kasutatud sõidukite hulgi- ja jaemüük ning müügi vahendamine (k.a Interneti- ja oksjonimüük): 

− veoautod, sadulvedukid, haagised ja poolhaagised 

− autoelamud (nt haagis- ja autosuvilad)  

− maastikusõidukid täismassiga üle 3,5 t 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgi- ja jaemüük, vt 453 

sadulvedukite rentimine koos juhiga, vt 49411  

sadulvedukite rentimine ilma juhita, vt 77121 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
452 Mootorsõidukite hooldus ja remont 

4520 Mootorsõidukite hooldus ja remont 

45201 Mootorsõidukite hooldus ja remont 

− mehaaniliste rikete remont 

− elektriliste rikete remont 

− elektroonilise sissepritsesüsteemi remont 

− mootorsõidukite osade remont  

− korraline hooldus  

− kereremont 

− värvimine  

− tuuleklaaside ja akende remont  

− mootorsõidukite istmete remont  

− rehvide ja sisekummide remont, paigaldamine või vahetamine  

Siia ei kuulu: 

rehvide protekteerimine ja taastamine, vt 22111 

autoabi, sõidukite pukseerimine, vt 52219 

 

45202 Autopesu jms teenindus 

− mootorsõidukite pesemine, poleerimine jms 

− korrosioonitõrje  

− lisaseadmete ja -varustuse paigaldamine 

 
453 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük 

Siia gruppi kuulub mootorsõidukite osade ja varuosade, tööriistade, lisaseadmete ja -varustuse jms 

hulgi- ja jaemüük. 

 
4531 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük 
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45311 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük 

− rehvide ja sisekummide hulgimüük 

− mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük 

 
4532 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük 

45321 Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük 

− mootorsõidukite osade ja lisaseadmete, k.a rehvide ja sisekummide müük spetsialiseeritud 

kauplustes, kioskites ning turgudel, k.a Interneti- ja postimüük  

Siia ei kuulu: 

mootorikütuse jaemüük, vt 47301 

 
454 Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont 

4540 Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont 

45401 Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont  

− mootorrataste, k.a mopeedide hulgi- ja jaemüük 

− mootorrataste osade ja lisaseadmete hulgi- ja jaemüük, k.a vahendajate tegevus ja postimüük 

− mootorrataste hooldus ja remont 

Siia ei kuulu: 

jalgrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük, vt 46492  

jalgrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük, vt 47641 

mootorrataste rentimine, vt 77399 

jalgrataste remont ja hooldus, vt 95291 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
46 Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 
 

Siia ossa liigitatakse nii riigisisene kui ka rahvusvaheline hulgimüük (import/eksport) omal kulul, 

vahendustasu eest või lepingu alusel (vahenduskaubandus).  

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite, haagissuvilate ja mootorrataste hulgimüük, vt 451, 454 

mootorsõidukite lisaseadmete hulgimüük, vt 45311, 45401 

kaupade üürimine ja rentimine, vt 77 

tahkete kaupade pakendamine ning vedelate ja gaasiliste kaupade villimine, k.a segamine ja filtreeri-

mine kolmandate osapoolte jaoks, vt 82921 

 
461 Hulgimüük vahendustasu või lepingute alusel 

Siia gruppi kuulub vahendajate, kaubamaaklerite jt hulgikauplejate tegevus, kes müüvad teiste nimel  

ja teiste kulul; nende isikute tegevus, kes viivad kokku müüjad ja ostjad või korraldavad äritehinguid  

teise lepingupoole nimel, k.a Interneti kaudu ning hulgimüük oksjonite kaudu, k.a Interneti-oksjonid 

 
4611 Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine 

46111 Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine  

− elusloomade vahendamine 

− taimede ja lillede vahendamine 

− põllumajandustoorme vahendamine 

− tekstiilitoorme vahendamine 

− pooltoodete vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 
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4612 Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine 

46121 Kütuse, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine 

− tahke-, vedel- ja gaaskütuse vahendamine 

− metallimaakide ja metalli esmasvormide vahendamine 

− metallide vahendamine 

− tööstuskemikaalide (k.a väetised) ja agrokeemiatoodete vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
4613 Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine 

46131 Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine  

− puidu ja puittoodete vahendamine 

− ehitusmaterjalide vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
4614 Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine 

46141 Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine 

− arvutite ja arvutitarkvara vahendamine 

− kontorimasinate, elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete vahendamine 

− tööstusseadmete vahendamine 

− laevade ja õhusõidukite vahendamine 

Siia ei kuulu: 

vahendajad, kes tegelevad mootorsõidukite müügiga, vt 451 

mootorsõidukite oksjonimüük, vt 451 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4615 Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine 

46151 Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine 

− mööbli vahendamine 

− terariistade ja rauakaupade vahendamine 

− audio- ja videotehnika (raadio-, televisiooni- ja videoseadmete) vahendamine 

− muude kodutarvete vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
4616 Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine 

46161 Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine 

− lõnga ja kangaste vahendamine  

− rõivaste ja jalatsite vahendamine 

− kodutekstiilide vahendamine (nt kardinad jms)  

− karusnaha vahendamine 

− nahktoodete vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
4617 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine 

46171 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine 

− toidukaupade vahendamine 

− jookide vahendamine 

− tubakatoodete vahendamine  

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 
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vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
4618 Muude kindlate kaupade vahendamine 

46181 Muude kindlate kaupade vahendamine 

− farmaatsiatoodete ja meditsiinikaupade vahendamine 

− parfümeeria, tualett-tarvete ja puhastusmaterjalide vahendamine 

− mängude ja mänguasjade vahendamine 

− jalgrataste ja spordikaupade vahendamine 

− muusikariistade, kellade ja juveeltoodete vahendamine 

− foto- ja optikaseadmete vahendamine 

− raamatute, ajalehtede, ajakirjade ja kirjatarvete vahendamine 

− paberi ja paberikaupade vahendamine 

− toorpuidu vahendamine 

− jäätmete ja utiili vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

kindlustusagentide tegevus, vt 66221 

kinnisvaraagentide tegevus, vt 68311 

 
4619 Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine 

46191 Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine 

Siia ei kuulu: 

hulgimüük oma nimel, vt 462–469 

vahendajad, kes tegelevad jaemüügiga väljaspool kauplusi, vt 47991 

 
 
 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
462 Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük 

4621 Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük 

46211 Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük 

− teravilja ja seemnete, k.a seemnekartuli hulgimüük 

− õliviljade ja õliseemnete hulgimüük 

− töötlemata tubaka hulgimüük 

− loomasööda ja mujal nimetamata põllumajandustoorme hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

tekstiilkiudude hulgimüük, vt 46761 

 
4622 Lillede ja taimede hulgimüük 

46221 Lillede ja taimede hulgimüük  

− lillede ja lillesibulate hulgimüük 

− istikute hulgimüük 

 
4623 Elusloomade hulgimüük 

46231 Elusloomade hulgimüük 

− elusloomade, k.a lemmikloomade hulgimüük 

 
4624 Toor- ja parknaha hulgimüük 

46241 Toor- ja parknaha hulgimüük 

− toor- ja parknaha ning töödeldud nahkade hulgimüük 

 
463 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük 

4631 Puu- ja köögivilja hulgimüük 
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46311 Puu- ja köögivilja hulgimüük  

− värske või töödeldud puu- ja köögivilja hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

värske köögivilja töötlemine: koorimine, tükeldamine, pakendamine; toorsalatite tootmine, vt 10391 

 
4632 Liha ja lihatoodete hulgimüük 

46321 Liha ja lihatoodete hulgimüük  

− liha, k.a kodulinnuliha hulgimüük 

− lihatoodete, k.a linnulihatoodete hulgimüük 

 
4633 Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük  

46331 Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük 

− piima ja piimatoodete, nt jogurti, koore, juustu, või jms hulgimüük 

− munade ja munatoodete hulgimüük 

− taimsete ja loomsete toiduõlide ja -rasvade hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

jäätise hulgimüük, vt 46361 

 
4634 Jookide hulgimüük 

46341 Alkoholjookide hulgimüük  

− alkoholjookide hulgimüük 

− vaadiveini pudelitesse villimine ilma veini töötlemise/muundamiseta 

Siia ei kuulu: 

veini või destilleeritud piiritusjoogi segamine, vt 11011, 11021 

  

46342 Muude jookide hulgimüük 

− puu- ja köögiviljamahlade hulgimüük 

− mineraalvee hulgimüük 

− karastusjookide jm alkoholita jookide hulgimüük 

 
 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4635 Tubakatoodete hulgimüük 

46351 Tubakatoodete hulgimüük 

 
4636 Suhkru, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete hulgimüük  

46361 Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük 

− suhkru, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete hulgimüük 

− pagaritoodete hulgimüük 

− jäätise ja sorbeti hulgimüük 

 
4637 Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük  

46371 Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük 

 
4638 Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused 

46381 Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük 

− kala, vähilaadsete ja limuste hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

töödeldud puu- ja köögivilja hulgimüük, vt 46311 

 

46389 Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük 

− homogeenitud ja muude valmistoitude ning imiku- ja dieettoitude hulgimüük 

− lemmikloomatoidu hulgimüük 

− teraviljatoodete hulgimüük 

− nuudlite ja makarontoodete hulgimüük 

− soola hulgimüük 

 
4639 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük 
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46391 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük 

− külmutatud toiduainete spetsialiseerimata hulgimüük 

− muude toiduainete, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük 

 
464 Kodutarvete hulgimüük 

Siia gruppi kuulub kodutarvete, k.a tekstiili hulgimüük. 

 
4641 Tekstiiltoodete hulgimüük 

46411 Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük 

− lõnga hulgimüük 

− kangaste hulgimüük 

− voodipesu, käterätikute, kardinate jms hulgimüük 

− pudukauba hulgimüük (nt nõelad, õmblusniit jms) 

Siia ei kuulu: 

tekstiilkiudude hulgimüük, vt 46761 

 
4642 Rõivaste ja jalatsite hulgimüük 

46421 Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük 

− rõivaste, k.a spordirõivaste hulgimüük 

− rõivalisandite, nt kinnaste, lipsude, trakside jms hulgimüük 

− karusnahatoodete hulgimüük 

− vihmavarjude hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

juveeltoodete hulgimüük, vt 46481 

nahktoodete hulgimüük, vt 46499 

 

46422 Jalatsite hulgimüük 

− jalatsite hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

spetsiaalsete spordijalatsite (nt suusasaapad) hulgimüük, vt 46492 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4643 Elektriliste kodumasinate hulgimüük 

46431 Elektriliste kodumasinate hulgimüük  

− elektriliste kodumasinate hulgimüük 

− raadio-, televisiooni-, video- ja DVD-seadmete, k.a autoraadiote ja -telerite hulgimüük 

− foto- ja optikakaupade hulgimüük 

− elektriliste kütteseadmete hulgimüük 

− salvestusega heli- ja videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

tühjade (salvestuseta) heli- ja videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük, vt 46521 

õmblusmasinate hulgimüük, vt 46641 

 
4644 Portselani ja klaastoodete ning puhastusvahendite hulgimüük 

46441 Portselani ja klaastoodete hulgimüük 

− portselani ja klaastoodete hulgimüük 

 

46442 Puhastusvahendite hulgimüük 

− puhastusvahendite hulgimüük 

 
4645 Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük 

46451 Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük 

− parfümeeria, kosmeetika ja seebi hulgimüük 

 
4646 Farmaatsiatoodete hulgimüük 

46461 Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük  

− ravimite hulgimüük 

− kleepplaastrite hulgimüük 

− esmaabipakkide jms hulgimüük 
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46462 Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük 

− instrumentide ja seadmete müük arstidele ja haiglatele 

− ortopeediaseadmete ja ortopeediliste abivahendite hulgimüük 

 
4647 Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük 

46471 Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük  

− kodumööbli hulgimüük 

− vaipade hulgimüük 

− valgustite hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

kontorimööbli hulgimüük, vt 46651 

 
4648 Kellade ja ehete hulgimüük 

46481 Kellade ja ehete hulgimüük 

 
4649 Muude kodutarvete hulgimüük 

46491 Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük  

− kirjatarvete hulgimüük 

− raamatute hulgimüük 

− ajakirjade ja ajalehtede hulgimüük 

 

46492 Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja -jalatsid) 

− sporditarvete, k.a spetsiaalsete spordijalatsite (nt suusasaapad) hulgimüük 

− jalgrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük 

 

46493 Mängude ja mänguasjade hulgimüük 

− mängude ja mänguasjade hulgimüük 

 

 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
46499 Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük 

− muusikariistade hulgimüük 

− punutiste, puit- ja korktoodete hulgimüük  

− nahktoodete ja reisitarvete hulgimüük 

− muude kodu- ja tarbekaupade hulgimüük 

− müntide ja markide hulgimüük 

− suveniiride ja kunstikaupade hulgimüük 

 
465 Info- ja sidetehnika hulgimüük 

Siia gruppi liigitatakse info- ja sidetehnoloogiliste seadmete, st arvutite, telekommunikatsiooniseadmete 

ning nende osade hulgimüük. 

 
4651 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük 

46511 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük  

− arvutite ja arvuti välisseadmete hulgimüük 

− tarkvara hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

elektrooniliste koostisosade hulgimüük, vt 46521 

kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük (v.a arvutid ja arvuti välisseadmed), vt 46661 

 
4652 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük 

46521 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük  

− elektronlampide ja elektronkiiretorude hulgimüük 

− pooljuhtseadmete hulgimüük 

− mikrokiipide ja integraallülituste hulgimüük 

− trükilülituste hulgimüük 

− tühjade (salvestuseta) heli- ja videolintide, magnet- ja optiliste ketaste (CD-d, DVD-d) hulgimüük 
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− telefoni- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük 

− häire- ja valvesignalisatsiooniseadmete hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

salvestusega heli- ja videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük, vt 46431 

arvutite ja arvuti välisseadmete hulgimüük, vt 46511 

 
466 Muude masinate, seadmete ja lisaseadmete hulgimüük 

Siia gruppi kuulub tööstuslike erimasinate, -seadmete ja lisaseadmete ning üldmasinate hulgimüük. 

 
4661 Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük 

46611 Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük  

− põllumajandusmasinate ja -seadmete hulgimüük: 

− sahad, sõnnikulaoturid, külvikud 

− viljakombainid 

− rehepeksumasinad 

− lüpsimasinad 

− linnukasvatus- ja mesindusseadmed 

− põllumajandustraktorid ja metsatraktorid 

− muruniidukite hulgimüük 

 
4662 Tööpinkide hulgimüük 

46621 Tööpinkide hulgimüük  

− puidutööpinkide hulgimüük 

− metallitööpinkide hulgimüük 

− muude tööpinkide hulgimüük 

− programmjuhtimisega tööpinkide hulgimüük 

 
4663 Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük 

46631 Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4664 Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük 

46641 Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük 

− tekstiilkiudude ja -lõnga ettevalmistamisseadmete, ketrus-, kudumis- ja silmuskudumismasinate 

hulgimüük 

− riide- ja nahatöötlusseadmete hulgimüük 

− programmjuhtimisega tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük 

 
4665 Kontorimööbli hulgimüük 

46651 Kontorimööbli hulgimüük 

− toolide ja istmete hulgimüük 

− kauplusemööbli hulgimüük (nt letid, vitriinid, riiulid jms)   

− laboripinkide, -toolide jm laborimööbli (nt kapid ja lauad) hulgimüük 

− kiriku-, kooli- ja restoranimööbli hulgimüük 

− dekoratiivsete restoranikärude hulgimüük (nt magustoidukärud jms)  

 
4666 Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük 

46661 Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük   

− kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük (v.a arvutid ja arvuti välisseadmed) 

Siia ei kuulu: 

arvutite ja arvuti välisseadmete hulgimüük, vt 46511 

elektrooniliste koostisosade, telefoni- ja sideseadmete hulgimüük, vt 46521 

 
4669 Muude masinate, seadmete ja lisaseadmete hulgimüük 

46691 Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük (k.a konteinerid) 

 

46692 Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid 

− tööstusrobotite hulgimüük 
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− tööstuses kasutatavate elektrijuhtmete, lülitite ja muu installatsioonimaterjali hulgimüük 

− muude elektrimasinate ja -seadmete, nt elektrimootorite, trafode hulgimüük 

 

46693 Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük 

 

46699 Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük 

− laevade ja paatide hulgimüük 

− rongi- ja trammivagunite ning vedurite hulgimüük 

− lennu- ja kosmoseaparaatide, aeronautikaseadmete ja -varustuse hulgimüük 

− muude transpordivahendite hulgimüük (v.a mootorsõidukid, mootorrattad ja jalgrattad) 

− mujal liigitamata tööstusmasinate hulgimüük (v.a kaevandus-, ehitus- ja tekstiilitööstusmasinad) 

− mõõtevahendite ja -seadmete hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite, treilerite ja haagissuvilate hulgimüük, vt 451 

mootorsõidukite osade hulgimüük, vt 45311 

mootorrataste hulgimüük, vt 45401 

jalgrataste hulgimüük, vt 46492 

 
467 Muu spetsialiseeritud hulgimüük 

Eespool toodud gruppides liigitamata toodete spetsialiseeritud hulgimüük, nt vahetoodete hulgimüük 

(v.a põllumajanduslikud vahetooted). 

 
4671 Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük 

46711 Tahkekütuse hulgimüük 

− küttepuude, kivisöe, pruunsöe, põlevkivi jm tahkekütuse hulgimüük 

 

46712 Mootorikütuse hulgimüük 

− diislikütuse, autobensiini, k.a lennukibensiini hulgimüük 

− määrdeainete ja mootoriõlide hulgimüük 

 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
46719 Muu vedel- ja gaaskütuse hulgimüük 

− toornafta, toorõli, kerge ja raske kütteõli ning petrooleumi hulgimüük  

− veeldatud naftagaaside, butaani ja propaani hulgimüük 

 
4672 Metallide ja metallimaakide hulgimüük 

46721 Metallide ja metallimaakide hulgimüük  

− raudmetalli- ja mitteraudmetallimaakide hulgimüük 

− raudmetallide ja mitteraudmetallide esmavormide hulgimüük  

− raudmetallist ja mitteraudmetallist mujal liigitamata pooltoodete hulgimüük 

− kulla ja teiste väärismetallide hulgimüük 

Siia ei kuulu: 

metallijäätmete hulgimüük, vt 46771 

 
4673 Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük 

46731 Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük  

− töötlemata puidu hulgimüük 

− esmatöödeldud puittoodete hulgimüük 

 

46732 Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük 

− värvi ja laki hulgimüük 

− ehitusmaterjalide hulgimüük (nt liiv, kruus, savi, tsement jne) 

− tapeedi ja põrandakattematerjalide hulgimüük 

− lehtklaasi hulgimüük 

− sanitaarseadmete hulgimüük (nt vannid, kraanikausid, klosetipotid jms) 

− kokkupandavate ehitiste hulgimüük 

 
4674 Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük 

46741 Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük  
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− toruliitmike ja kinnitusvahendite (klambrite) hulgimüük 

− veekuumutite/boilerite hulgimüük 

− sanitaarseadmete tarvikute hulgimüük (nt torud, voolikud, klapid, kraanid, kolmikud, liitmikud jms)  

 

46749 Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük 

− rauakaupade ja lukkude hulgimüük 

− tööriistade hulgimüük (nt haamrid, saed, kruvikeerajad jms käsitööriistad)  

 
4675 Keemiatoodete hulgimüük 

46751 Väetiste ja agrokeemiatoodete hulgimüük 

 

46759 Muude keemiatoodete hulgimüük  

− aniliini ja metanooli hulgimüük 

− eeterlike õlide, maitse- ja lõhnaainete hulgimüük 

− tööstusgaaside ja keemiliste liimide hulgimüük 

− parafiini hulgimüük 

− sooda, tööstusliku soola, hapete ja väävli hulgimüük 

− tärklise derivaatide hulgimüük 

− värvainete ja trükivärvi hulgimüük 

− sünteesvaikude hulgimüük 

− kautšuki hulgimüük 

 
4676 Muude vahetoodete hulgimüük 

46761 Muude vahetoodete hulgimüük   

− plastide esmavormide hulgimüük 

− kummi hulgimüük 

− tekstiilkiudude jms hulgimüük 

− paberi ja papi hulgimüük 

− vääriskivide hulgimüük 

− muude vahetoodete hulgimüük, v.a põllumajanduslikud vahetooted  

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4677 Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus 

46771 Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost 

− ringlussevõetavate metallist ja mittemetallist jäätmete ja jääkide hulgimüük, k.a nende kogumine, 

sortimine, kasutatud kaupadest kasutuskõlblike osade eemaldamine, pakkimine ja ümberpakkimine, 

ladustamine ja kohale toimetamine ilma tegeliku töötlemise/muundamiseta. Ostetud ja müüdud 

jäätmetel on jääkväärtus. 

− autode, arvutite, televiisorite jm seadmete lammutamine kasutuskõlblike osade edasimüügi 

eesmärgil 

Siia ei kuulu: 

majapidamis- ja tööstusjäätmete kogumine, vt 381 

jäätmete töötlemine nende kõrvaldamiseks, mitte edasiseks kasutamiseks tööstuslikus tootmis-

protsessis, vt 382 

jääkide ja jäätmete töötlemine/muundamine teiseseks toormeks (teisene tooraine on valmis koheseks 

kasutamiseks tööstuslikus tootmisprotsessis, kuid ei ole lõpptoode), vt 383 

autode, arvutite, televiisorite jm seadmete lammutamine materjalide taaskasutamiseks, vt 38311 

laevade lammutamine, vt 38311 

autode purustamine mehaanilisi protsesse kasutades, vt 38321 

kasutatud kaupade jaemüük, vt 4779 

 
469 Spetsialiseerimata hulgikaubandus 

4690 Spetsialiseerimata hulgikaubandus 

46901 Spetsialiseerimata hulgikaubandus      

− mitmesuguste kaupade spetsialiseerimata hulgimüük 

 
47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 
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Osa 47 hõlmab uute ja kasutatud kaupade (tarbekaupade) edasimüügi kaupluste, kaubamajade, 

kioskite, müügilettide, postimüügikaupluste, tänavamüüjate, lävemüüjate (door-to-door sales persons), 

vahendajate, Interneti ja oksjonite kaudu isiklikuks või majapidamises kasutamiseks.  

Müügikoha järgi jaguneb jaekaubandus jaemüügiks kauplustes (grupid 471–477) ning jaemüügiks 

väljaspool kauplusi (grupid 478 ja 479). Jaemüük kauplustes hõlmab ka kasutatud kaupade müügi  

(klass 4779). Tootevaliku järgi jaguneb jaemüük kauplustes spetsialiseerimata (grupp 471) ja 

spetsialiseeritud jaemüügiks (grupid 472–477). Müük väljaspool kauplusi jaguneb kauplemisvormide 

järgi, nt jaemüük kioskites ja turgudel (grupp 478) ning muu müük väljaspool kauplusi, nt postimüük, 

lävemüük, müük müügiautomaatide kaudu jms (grupp 479). 

Siia kuulub inimeste eluvajadusi rahuldavate toidu- ja tööstuskaupade e tarbekaupade müük vahetult 

(era)tarbijaile, seega ei kuulu siia nt teravilja, maakide, tööstusmasinate jms müük. Samas kuuluvad siia 

üksused, kes müüvad elanikkonnale tooteid, mis ei ole mõeldud ainult isiklikuks või majapidamises 

kasutamiseks (nt arvutid, kantseleikaubad, värvid ja saematerjal). Jaemüügi juurde võib kuuluda kau-

pade tavapärane käitlemine, mis ei muuda kauba põhiomadusi (nt sortimine, segamine, pakendamine).  

Siia ei kuulu: 

põllumajandussaaduste ja -toodete müük tootja poolt, vt osa 01 

mootorsõidukite, mootorrataste ja nende osade müük, vt osa 45 

teravilja, maakide ja toornafta, tööstuskemikaalide, raua ja terase, tööstusmasinate müük, vt osa 46 

toidukaupade ja jookide müük kohapeal tarbimiseks ning valmistoidu kaasamüük, vt osa 56 

isiklike tarbeesemete ja kodutarvete rentimine elanikkonnale, vt grupp 772 

 
471 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes 

Siia liigitatakse erinevate tootegruppide jaemüük ühes kohas e jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, 

nt selvehallides ja kaubamajades.  

 
4711 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted 

47111 Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted 

− mitmesuguste kaupade jaemüük, mille hulgas on ülekaalus toiduained, joogid ja tubakatooted: 

− universaalkauplused, kus on ülekaalus toidukaupade, jookide ja tubaka müük, kuid müüakse ka 

rõivaid, mööblit, rauakaupu, kosmeetikat jne 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4719 Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes 

47191 Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes 

− mitmesuguste kaupade jaemüük, mille hulgas ei ole ülekaalus toiduained, joogid ja tubakatooted  

− jaemüük kaubamajades, kus peamisteks kaubagruppideks on rõivad, mööbel, seadmed, raua-

kaubad, kosmeetika, ehted, mänguasjad, sporditarbed jne 

 
472 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

4721 Puu- ja köögivilja jaemüük  

47211 Puu- ja köögivilja jaemüük  

− värske puu- ja köögivilja jaemüük 

− töödeldud ja konserveeritud puu- ja köögivilja jaemüük 

 
4722 Liha ja lihatoodete jaemüük  

47221 Liha ja lihatoodete jaemüük  

− värske, külmutatud või konserveeritud liha jaemüük (k.a kodulinnu- ja ulukiliha)  

− lihatoodete jaemüük 

 
4723 Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük  

47231 Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük  

− kala jm mereandide jaemüük 

− kalatoodete jaemüük 

 
4724 Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük  

47241 Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük  

− šokolaadi jaemüük 

− suhkrustatud puuviljade, marjade või pähklite jaemüük 
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− jäätise ja sorbeti jaemüük 

 
4725 Jookide jaemüük  

47251 Jookide jaemüük  

− jookide jaemüük (mitte kohapeal tarbimiseks): 

− alkoholjoogid 

− alkoholita joogid 

 
4726 Tubakatoodete jaemüük  

47261 Tubakatoodete jaemüük      

− tubaka jaemüük 

− tubakatoodete jaemüük 

 
4729 Muu toidukaupade jaemüük  

47291 Muu toidukaupade jaemüük 

− piimatoodete jaemüük 

− munade jaemüük 

− toiduõlide ja rasvade jaemüük 

− soola, suhkru ja maitseainete jaemüük 

− kohvi, tee ja kakao jaemüük 

− nuudlite jm makarontoodete jaemüük 

− mujal liigitamata toidukaupade jaemüük 

 
473 Mootorikütuse jaemüük  

4730 Mootorikütuse jaemüük  

47301 Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus 

− mootorsõidukite ja mootorrataste mootorikütuse jaemüük  

− mootorsõidukite määrdeainete ja jahutusvedelike jaemüük  

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
Siia ei kuulu: 

mootorikütuse hulgimüük, vt 46712 

toiduvalmistamiseks või kütteks kasutatava veeldatud naftagaasi jaemüük, vt 47789 

 
474 Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

Siia gruppi liigitatakse info- ja sidetehnoloogiliste seadmete (nt arvutid, arvuti välisseadmed, telekommu-

nikatsiooniseadmed, tarbeelektroonika) jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.  

 
4741 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük  

47411 Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük  

− arvutite jaemüük 

− arvuti välisseadmete jaemüük 

− videomängukonsoolide jaemüük 

− tüüptarkvara, sh videomängude jaemüük 

Siia ei kuulu: 

tühjade (salvestuseta) lintide ja plaatide jaemüük, vt 47631 

 
4742 Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük  

47421 Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük  

− telekommunikatsiooniseadmete jaemüük 

 
4743 Heli- ja videoseadmete jaemüük  

47431 Heli- ja videoseadmete jaemüük  

− raadio- ja televisiooniseadmete jaemüük 

− audio- ja videoseadmete jaemüük 

− CD- ja DVD-mängijate ning CD- ja DVD-kirjutajate jaemüük 
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475 Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

Siia gruppi liigitatakse kodutarvete (nt tekstiilid, rauakaubad, vaibad, elektriseadmed, mööbel jne) 

jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. 

 
4751 Tekstiiltoodete jaemüük  

47511 Tekstiiltoodete jaemüük  

− riide jaemüük 

− käsitöölõnga (kudumislõnga) jaemüük 

− põranda- ja seinavaipade või tikandite valmistamiseks vajalike põhimaterjalide jaemüük 

− tekstiiltoodete jaemüük (nt voodilinad, laudlinad, käterätikud jms)  

− pudukaupade jaemüük (õmblusniidid ja -nõelad jms)  

Siia  ei kuulu: 

rõivaste jaemüük, vt 47711 

 
4752 Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük  

47521 Rauakaupade ja tööriistade jaemüük 

− rauakaupade jaemüük 

− muruniidukite jaemüük 

− ukselukkude ja lukukomplektide jaemüük 

− kruvide, naelte jms metallist tarvikute ja kinnitusvahendite jaemüük 

 

47522 Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük 

 

47529 Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük 

− värvide, värnitsa ja lakkide jaemüük 

− lehtklaasi jaemüük 

− puidu ja saematerjali jaemüük 

− metallist ja mittemetallist ehituskonstruktsioonide jaemüük 

− meisterdamismaterjalide ja -vahendite jaemüük                  jätkub pöördel → 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
− muu ehitusmaterjali jaemüük (nt tellised) 

− saunade jaemüük 

 
4753 Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük  

47531 Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük  

− vaipade ja mattide jaemüük 

− kardinate ja võrkkardinate jaemüük 

− tapeedi ja põrandakatete jaemüük 

Siia ei kuulu: 

korgist põrandaplaatide jaemüük, vt 47529 

 
4754 Elektriliste kodumasinate jaemüük  

47541 Elektriliste kodumasinate jaemüük  

− külmikute ja sügavkülmikute jaemüük 

− nõudepesumasinate, pesumasinate ja pesukuivatite jaemüük 

− toidu valmistamiseks ja soojendamiseks mõeldud seadmete jaemüük 

− tolmuimejate jaemüük 

− õmblusmasinate jaemüük 

− muude koduskasutatavate väikeste elektriseadmete jaemüük 

Siia ei kuulu: 

audio- ja videoseadmete jaemüük, vt 47431 

 
4759 Mööbli, valgustite ja mujal liigitamata kodutarvete jaemüük  

47591 Mööbli ja valgustite jaemüük 

− kodumööbli jaemüük 

− kontorimööbli jaemüük 

− valgustite, elektripirnide, lambikuplite jaemüük 
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47599 Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük 

− tarberiistade, söögi- ja lõikeriistade, savi-, klaas-, portselan- ja fajanssnõude jaemüük 

− puidust ja korgist kaupade ning punutiste jaemüük 

− mitteelektriliste kodutarvete jaemüük 

− muusikariistade ja nootide jaemüük 

− turvasüsteemide jaemüük (nt lukusüsteemid, seifid ja rahakapid), v.a paigaldus ja hooldus   

− muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük 

Siia ei kuulu: 

antiikesemete jaemüük, vt 47791 

 
476 Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

Siia gruppi liigitatakse kultuuri- ja vaba aja kaupade (nt raamatud, ajalehed, heli- ja videosalvestised, 

sporditarbed, mängud, mänguasjad jne) jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. 

 
4761 Raamatute jaemüük  

47611 Raamatute jaemüük        

− igat liiki raamatute jaemüük 

Siia ei kuulu: 

kasutatud või antikvaarsete raamatute jaemüük, vt 47792 

 
4762 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük 

47621 Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük  

− ajalehtede ja ajakirjade jaemüük 

− kontoritarvete jaemüük (nt sulepead, pliiatsid, paber jms)  

 
4763 Muusika- ja videosalvestiste jaemüük  

47631 Muusika- ja videosalvestiste jaemüük 

− heliplaatide ja -lintide, CD-de ning kassettide jaemüük 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
− videolintide ja DVD-de jaemüük 

− tühjade (salvestuseta) lintide ja plaatide jaemüük 

 
4764 Sporditarvete jaemüük  

47641 Sporditarvete jaemüük  

− suusavarustuse jaemüük 

− kalaspordivarustuse jaemüük 

− jahivarustuse, relvade ja laskemoona jaemüük 

− kergejõustikuvahendite ja -varustuse jaemüük 

− muude spordivahendite ja -varustuse jaemüük 

− matkatarvete jaemüük 

− spetsiaalsete spordijalatsite, nt suusa-, uisu- ja jalgpallisaabaste jaemüük 

− paatide ja jalgrataste jaemüük 

 
4765 Mängude ja mänguasjade jaemüük  

47651 Mängude ja mänguasjade jaemüük  

− igast materjalist mängude ja mänguasjade jaemüük  

Siia ei kuulu: 

videomängukonsoolide jaemüük, vt 47411 

tüüptarkvara, k.a videomängude jaemüük, vt 47411 

 
477 Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

Eeltoodud gruppides liigitamata toodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, nt rõivaste, jalatsite ja 

nahktoodete, ravimite ja meditsiinikaupade, kellade, meenete, puhastusvahendite, relvade, lillede, 

lemmikloomade jms jaemüük spetsialiseeritud kauplustes. Siia kuulub ka kasutatud kaupade jaemüük 

spetsialiseeritud kauplustes.  
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4771 Rõivaste jaemüük  

47711 Rõivaste jaemüük  

− rõivaste jaemüük 

− karusnahatoodete jaemüük 

− peakatete jaemüük 

− rõivalisandite jaemüük (nt kindad, lipsud, traksid jms)  

Siia ei kuulu: 

tekstiiltoodete jaemüük, vt 47511 

 
4772 Jalatsite ja nahktoodete jaemüük  

47721 Jalatsite ja nahktoodete jaemüük  

− jalatsite jaemüük 

− nahktoodete jaemüük 

− nahast ja nahaasendajatest reisitarvete jaemüük 

Siia ei kuulu: 

spetsiaalsete spordijalatsite, nt suusasaabaste jaemüük, vt 47641 

 
4773 Apteekide tegevus 

47731 Apteekide tegevus 

− farmaatsiatoodete jaemüük 

− veterinaartoodete jaemüük 

 
4774 Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük  

47741 Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük 

− proteeside jaemüük 

− hambatäidiste jaemüük 

− kuuldeaparaatide jaemüük 

 
 
 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
4775 Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük  

47751 Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük  

− parfümeeria jaemüük  

− kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük 

 
4776 Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük  

47761 Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük 

− lillede ja lilleistikute jaemüük 

− põõsa- ja puuistikute jaemüük 

− taimekaitsevahendite jaemüük 

− lillekimpude, pärgade ja kuivkompositsioonide jaemüük 

 

47762 Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük 

− lemmikloomade jaemüük 

− lemmikloomatoidu, akvaariumide, looma- ja linnupuuride jms jaemüük 

 
4777 Kellade ja ehete jaemüük  

47771 Kellade ja ehete jaemüük  

− kellade jaemüük 

− ehete jaemüük 

 
4778 Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes 

47781 Prillide jm optikakaupade jaemüük 

− prillide, päikeseprillide ja kontaktläätsede jaemüük 

− optikute tegevus 

− mikroskoopide, binoklite, teleskoopide jm optikariistade jaemüük 
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47782 Fotokaupade jaemüük 

− fotoaparaatide, -kaamerate jm fotoseadmete ning projektsiooniaparatuuri jaemüük 

− fotofilmide jaemüük 

− täppisseadmete jaemüük 

 

47783 Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük 

− meenete, käsitööesemete ja usuesemete jaemüük 

− kunsti müüvate kommertsgaleriide tegevus 

 

47789 Mujal liigitamata kaupade jaemüük 

− majapidamises kasutatava kütteõli, balloonigaasi, söe ja küttepuidu jaemüük 

− relvade ja laskemoona jaemüük 

− markide ja müntide jaemüük 

− muude mujal liigitamata tööstuskaupade jaemüük 

 
4779 Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes 

47791 Antiikesemete jaemüük 

− antiikesemete jaemüük 

− jaemüük oksjonite kaudu  

 

47792 Kasutatud raamatute jaemüük 

− kasutatud raamatute jaemüük 

− jaemüük oksjonite kaudu  

 

47799 Muude kasutatud kaupade jaemüük 

− muude kasutatud kaupade jaemüük 

− jaemüük oksjonite kaudu  

Siia ei kuulu: 

kasutatud mootorsõidukite jaemüük, vt 451 

Interneti-oksjonid jm väljaspool kauplusi toimuv jaemüük oksjonite kaudu, vt 47911, 47991 

pandimajade tegevus, vt 64921 

 
G – Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont    

 
478 Jaemüük kioskites ja turgudel 

Siia gruppi liigitatakse uute või kasutatud kaupade jaemüük teisaldatavates (nt müügiletid tänavate ja 

teede ääres) või statsionaarsetes müügikohtades (nt müügikioskid turuplatsidel). 

 
4781 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel 

47811 Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel 

Siia ei kuulu: 

vahetuks tarbimiseks mõeldud valmistoidu jaemüük (liikuvad toidumüüjad), vt 56101 

 
4782 Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel 

47821 Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel 

 
4789 Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel 

47891 Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel 

− muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel: 

− vaibad 

− raamatud 

− mängud ja mänguasjad 

− kodumasinad ja tarbeelektroonika  

− heli- ja videosalvestised 

 
479 Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge 

Toodete jaemüük posti või Interneti teel, müügiautomaatide kaudu, lävemüük (door-to-door selling) jne. 

 
4791 Jaemüük posti või Interneti teel 

47911 Jaemüük posti või Interneti teel  
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Toodete jaemüük posti või Interneti teel, st müük, mille puhul ostja teeb oma valiku reklaamide, kata-

loogide, veebilehel pakutava informatsiooni ja kaubanäidiste vms põhjal ning esitab ostutellimuse posti 

või telefoni teel või Interneti kaudu (tavaliselt läbi spetsiaalse veebilehe). Ostetud tooted saab veebi-

lehelt alla laadida või saadetakse need tarbijale posti teel.  

− mis tahes toodete jaemüük posti teel 

− mis tahes toodete jaemüük Interneti teel  

− otsemüük televisiooni, raadio või telefoni teel 

− jaemüük Interneti-oksjonite kaudu 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete jaemüük Interneti teel, vt grupid 451, 453 

mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük Interneti teel, vt grupp 45401 

 
4799 Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge 

47991 Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge  

− eeltoodud klassides liigitamata jaemüük: 

− toodete otsemüük või lävemüük (door-to-door sale) 

− toodete jaemüük müügiautomaatide kaudu 

− kütuse (kütteõli, küttepuud jne) otsemüük, tarbija ruumidesse kohaletoimetamine  

− väljaspool kauplusi toimuv jaemüük oksjonite kaudu (v.a Interneti-oksjonid) 

− jaemüük vahendajate poolt väljaspool kauplusi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H – Veondus ja laondus    

 

H Veondus ja laondus 
 

Jakku H kuulub sõitjate/reisijate või kauba regulaar- e liinivedu ning juhuvedu raudtee-, maantee-,     

vee- või õhusõidukiga; kaupade torutransport ning veondusega seotud terminali- ja parkimisteenused; 

kaubalasti/veose käitlemine, ladustamine, hoiustamine jne. Siia liigitatakse ka transpordivahendite 

rentimine koos juhiga ning posti- ja kulleriteenused.  

Siia ei kuulu: 

transpordivahendite (v.a mootorsõidukid) kapitaalremont ja ümberehitamine, vt 331 

maanteede, raudteede, sadamate, lennuväljade ehitamine, hooldus ja remont, vt osa 42 

mootorsõidukite hooldus ja remont, vt 45201 

transpordivahendite rentimine ilma juhita, vt 771 ja 773 

 
49 Maismaaveondus ja torutransport 

491 Sõitjate linnadevaheline raudteevedu 

4910 Sõitjate linnadevaheline raudteevedu 

49101 Sõitjate raudteevedu 

− sõitjate linnadevaheline raudteevedu  

− magamis- ja restoranvaguniteenuste osutamine veoettevõtja (raudtee-ettevõtja) poolt 

− reisipagasi, loomade jms vedu 

Siia ei kuulu: 

reisijatevedu asulasisese ja linnalähitranspordiga, vt 4931  

reisiterminalide teenused, vt 5221  

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tegevus; rongide koostamine ja manööverdamine, vt 5221 
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magamis- ja restoranvaguniteenused, kui teenusepakkuja on eraldiseisev üksus (nt toitlustusettevõtja), 

vt 5590, 5610  

 
492 Kauba raudteevedu 

4920 Kauba raudteevedu 

49201 Kauba raudteevedu  

− kaubavedu linnadevahelisel, linnasisesel ja linnalähiraudteel  

− jahutatud ja külmutatud kauba raudteevedu spetsiaalsetes külmutusvagunites 

− naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) raudteevedu spetsiaalsetes 

paakvagunites 

− muude vedelike ja gaaside raudteevedu spetsiaalsetes paakvagunites 

− konteinerkaupade raudteevedu 

− kirjade ja postipakkide raudteevedu riigisisese või välismaise postiteenistuse nimel 

− kirjade ja postipakkide raudteevedu posti- või kulleriteenistuse nimel 

− puistekauba (nt, vili, jahu, tsement, liiv, süsi jms) raudteevedu 

− autode, veoautode ja haagiste raudteevedu 

− elusloomade raudteevedu 

− muu kauba raudteevedu 

Siia ei kuulu: 

kauba ladustamine, vt 5210   

kaubaterminalide teenused, vt 52219  

raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tegevus; rongide koostamine ja manööverdamine, vt 5221 

veoste käitlemine, vt 52241 

 
493 Sõitjate muu maismaavedu 

Sõitjate maismaavedu (v.a linnadevaheline raudteevedu) ning linna- või linnalähitranspordi süsteemi 

kuuluv raudteevedu e regulaarvedu linna- ja linnalähiraudteel. 

 
4931 Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport 

49311 Sõitjate regulaarvedu trammi ja trollibussiga 

 

 
H – Veondus ja laondus    

 
49319 Sõitjate muu kohalik liinivedu 

− sõitjate bussiliinivedu (linna- ja linnalähiliinid) 

− regulaarvedu metrooliinidel, õhuraudteel jne 

− regulaarliinid lennu- ja raudteejaama   

− transpordisüsteemi kuuluv sõitjatevedu köisraudteel, rippteel jne   

Siia ei kuulu: 

sõitjate linnadevaheline raudteevedu, vt 49101 

 
4932 Taksovedu 

49321 Taksovedu 

− taksovedu, k.a linnalähine ja linnadevaheline taksovedu 

− taksode tellimisteenus  

− sõiduautode rentimine koos juhiga 

Siia ei kuulu: 

sõitjatevedu inimjõul liikuvate veokite või loomveokitega, vt 49399 

kiirabi- ja meditsiinitransport, vt 86901  

veoteenus vee- või lennutaksoga, vt 50301 või 51101 

 
4939 Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu 

49391 Sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu 

− sõitjate kaugliinivedu ja rahvusvaheline liinivedu 

− reisipagasi, loomade jms vedu 

 

49399 Sõitjate muu maismaavedu 

− tellimusvedu jm juhuvedu 

− bussiekskursioonid, k.a linnaekskursiooniliinid  
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− lennujaama transfeeriteenus 

− transpordisüsteemi mittekuuluv sõitjatevedu köisraudteel, rippteel jne 

− regulaarsed eriveod, nt koolibussiteenus ja nn töölisbussi veoteenused 

− sõitjatevedu inimjõul liikuvate veokite või loomveokitega  

− busside rentimine koos juhiga 

Siia ei kuulu: 

kiirabi- ja meditsiinitransport, vt 86901 

 
494 Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused 

4941 Kaubavedu maanteel 

49411 Kaubavedu maanteel 

− jahutatud või külmutatud kauba maanteevedu spetsiaalsete külmutusautodega 

− naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) maanteevedu spetsiaalsete 

paakautode või -poolhaagistega 

− muude vedelike ja gaaside vedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega, k.a piimavedu  

− konteinerkaupade maanteevedu 

− puistekauba (nt vili, jahu, tsement, liiv, süsi jms) maanteevedu 

− metsamaterjali maanteevedu 

− sõiduautode maanteevedu  

− elusloomade maanteevedu 

− kirjade ja postipakkide maanteevedu  

− jäätmevedu, v.a kogumine ja kõrvaldamine 

− kaubavedu inimjõul liikuvate veokite või loomveokitega 

− veoautode rentimine koos juhiga 

Siia ei kuulu: 

metsavarumisega seotud palgivedu metsa piires, vt 02401  

vee jaotamine tsisternautodega, vt 36001  

veoste käitlemine kaubaterminalides, vt 52219 

veoste pakkimine, vt 52299  

posti- ja kulleriteenused, vt 53101, 53201 

jäätmekogumisega seotud jäätmevedu, vt 38111, 38121  

 

 
H – Veondus ja laondus    

 
4942 Kolimisteenused 

49421 Kolimisteenused 

− majapidamistarvete ja kodumööbli kolimisteenus, k.a pakke- ja veoteenused  

− kontoriseadmete, -masinate ja -mööbli kolimisteenus, k.a pakke- ja veoteenused 

 
495 Torutransport 

4950 Torutransport 

49501 Torutransport 

− toornafta, puhastatud naftatoodete ja petrooleumi torutransport 

− maagaasi torutransport 

− vedelike, vee, lobri, keemiatoodete jms torutransport 

− pumbajaamade tegevus 

Siia ei kuulu: 

maa- ja tööstusgaasi, vee ja auru jaotamine, vt 35221, 35301 ja 36001 

vedelike vedu paakautodega, vt 49411  

 
50 Veetransport 
 

Siia ossa liigitatakse sõitjate ja kauba regulaar- või juhuvedu veeteed mööda, k.a vedu puksiiride, 

ekskursiooni-, ristlus- või huvireisilaevade, parvlaevade, veetaksodega jms. Meretransport eristub 

siseveetranspordist veoks kasutatava laeva/aluse tüübi järgi. Vedu merelaevadega kuulub gruppi 501 

või 502, vedu muude alustega (siseveelaevadega) liigitatakse gruppi 503 või 504.  

Siia ei kuulu sellised laevarestoranid ja -baarid, kus restorani- või baariteenust osutab veoettevõtjast 
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eraldiseisev üksus (vt 5610 ja 5630). 

 
501 Sõitjatevedu merel ja rannavetes 

Sõitjatevedu merel ja rannavetes (k.a suurtel järvedel) meresõiduks mõeldud alustega (merelaevadega). 

 
5010 Sõitjatevedu merel ja rannavetes 

50101 Sõitjatevedu merel ja rannavetes 

− sõitjate regulaar- ja juhuvedu merel ja rannavetes: 

− vedu ekskursiooni-, ristlus- või huvireisilaevadega 

− vedu parvlaevade, tiibur- ja hõljuklaevade, veetaksodega jne 

− reisipagasi, loomade jms vedu 

− lõbusõidulaevade rentimine koos meeskonnaga sõiduks merel või rannavetes (nt kalastusretkedeks)  

Siia ei kuulu: 

laevarestoranide ja -baaride tegevus, kui teenust osutab eraldiseisev üksus, vt 56101 ja 56301  

lõbusõidupaatide ja jahtide rentimine ilma meeskonnata, vt 77211 

ärieesmärgil kasutatavate laevade ja paatide rentimine ilma meeskonnata, vt 77341 

ujuvkasiinode tegevus, vt 92001 

 
502 Kaubavedu merel ja rannavetes 

Kaubavedu merel ja rannavetes (k.a suurtel järvedel) meresõiduks mõeldud alustega (merelaevadega).  

 
5020 Kaubavedu merel ja rannavetes 

50201 Kaubavedu merel ja rannavetes 

− kauba regulaar- ja juhuvedu merel ja rannavetes: 

− jahutatud ja külmutatud kauba vedu spetsiaalsetes külmutuskambrites 

− toornafta vedu tankeritega 

− vedelike ja gaaside (nt maagaas, metaan, puhastatud naftatooted) vedu eritankeritega 

− konteinerkaupade vedu 

− puistekauba (nt teravili, jahu, tsement, liiv, süsi jms)  vedu 

− kaupade veoks merel või rannavetes kaubaveolaevade rentimine koos meeskonnaga  

 

 
H – Veondus ja laondus    

 
50202 Laevade pukseerimine jms 

− puksiir- ja tõukurteenused merel ja rannavetes 

− õliplatvormide, ujuvkraanade, süvenduslaevade, poide, laevakerede jne pukseerimine 

Siia ei kuulu: 

kauba ladustamine, vt 5210  

sadamate töö jm abiteenused, nt dokkimine, lootsimine, lihterdamine, päästeteenistus, vt 5222  

lasti käitlemine, vt 52241 

ärieesmärgil kasutatavate laevade ja paatide rentimine ilma meeskonnata, vt 77341 

 
503 Sõitjatevedu sisevetel 

Sõitjatevedu laevade/alustega, mis on mõeldud sõiduks sisevetel. 

 
5030 Sõitjatevedu sisevetel 

50301 Sõitjatevedu sisevetel 

− sõitjatevedu jõgedel, kanalitel, järvedel jm siseveekogudel 

− reisipagasi, sõidukite, loomade jms vedu 

− sõitjate veoks sisevetel lõbusõidulaevade rentimine koos meeskonnaga  

Siia ei kuulu: 

lõbusõidupaatide ja jahtide rentimine ilma meeskonnata, vt 77211 

 
504 Kaubavedu sisevetel 

Kaubavedu laevade/alustega, mis on mõeldud sõiduks sisevetel. 

 
5040 Kaubavedu sisevetel 
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50401 Kaubavedu sisevetel  

− kaubavedu jõgedel, kanalitel, järvedel jm siseveekogudel:  

− jahutatud ja külmutatud kauba vedu spetsiaalsetes külmutuskambrites 

− toornafta vedu tankeritega 

− vedelike ja gaaside (nt maagaas, metaan, puhastatud naftatooted) vedu eritankeritega 

− konteinerkaupade vedu 

− puistekauba (nt teravili, jahu, tsement, liiv, süsi jms) vedu 

− muu kaubavedu sisevetel 

− kaupade veoks sisevetel kaubaveolaevade rentimine koos meeskonnaga  

− praamide pukseerimine sisevetel 

− õliplatvormide, ujuvkraanade, süvenduslaevade, poide, laevakerede jne pukseerimine 

Siia ei kuulu: 

lasti käitlemine, vt 52241  

ärieesmärgil kasutatavate laevade ja paatide rentimine ilma meeskonnata, vt 77341 

 
51 Õhutransport 
 

Siia ossa liigitatakse reisijate- ja kaubavedu õhu või kosmose kaudu.  

Siia ei kuulu: 

põldude pritsimine, vt 0161 

lennukite ja lennukimootorite kapitaalremont, vt 3316 

lennujaamade tegevus, vt 5223  

õhureklaam (taevasse kirjutamine), vt 7311  

aerofotograafia, vt 7420 

 
511 Sõitjate õhutransport 

5110 Sõitjate õhutransport 

51101 Sõitjate õhutransport 

− reisijatevedu regulaarlennuliinidel igat tüüpi õhusõidukitega (k.a helikopterid) 

− reisijaid vedavate õhusõidukite, k.a helikopterite tellimuslennud (charter flights)         jätkub pöördel → 

 
H – Veondus ja laondus    

 
− huvilennud 

− reisipagasi vedu 

− reisijate veoks õhusõidukite rentimine koos meeskonnaga 

− üldlennundustegevused, nt lennuklubide poolt korraldatavad õppe- ja lõbulennud  

Siia ei kuulu: 

õhusõidukite rentimine ilma meeskonnata, vt 77351 

 
512 Kauba õhutransport ja kosmosetransport 

5121 Kauba õhutransport  

51211 Kauba õhutransport  

− kaubavedu regulaarlennuliinidel  

− mitteregulaarsed kaubaveolennud  

− kaupade veoks õhusõidukite (k.a helikopterite) rentimine koos meeskonnaga 

 
5122 Kosmosetransport 

51221 Kosmosetransport 

− tehiskaaslaste ja kosmosesõidukite üleslennutamine 

− reisijate ja kauba kosmosetransport 

 
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad 
 

Ossa 52 kuulub laondus ning veondust abistavad tegevused, nt transpordi infrastruktuuride (lennujaa-

mad, sadamad, tunnelid, sillad jne) käitamine, transpordiagentuuride tegevus ja veose/lasti käitlemine. 
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521 Laondus 

5210 Laondus 

52101 Kaubaladude töö 

− kaupade hoidmiseks ja ladustamiseks ette nähtud rajatiste käitus: 

− teraviljahoidlate käitus 

− üldkaubaladude käitus 

− külmhoonete käitus 

− säilitusmahutite, nt silohoidlate jms käitus  

− tolliladude käitus 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite parklad, vt 52211 

isiklike hoiuruumide käitus, vt 68201 

vabade/asustamata ruumide rentimine, vt 68201 

 

52102 Vedelike ja gaaside ladustamine 

− gaas- ja vedelkütuste ladustamine 

− kemikaalide, süsivesiniku jms ladustamine 

− õli ja õlitoodete ladustamine 

 
522 Veondust abistavad tegevusalad 

Reisijate- või kaubavedu abistavad tegevused, nt transpordi infrastruktuuri objektide ning rajatiste käitus 

ja hooldus; veose/lasti käitlemine vahetult enne või pärast vedu või veo kestel.  
 
5221 Maismaaveondust teenindavad tegevusalad 

52211 Parklate tegevus 

− katusega või katuseta autoparklate, parkimisplatside, garaažide ja jalgrattaparklate käitus 

− tasulised parkimisalad teedel, tänavatel jm avalikes kohtades 

− haagiselamute talvine hoiustamine 

Siia ei kuulu: 

lukustatavate autogaraažide ja parkimisalade pikaajaline rentimine, vt 68201 

 
H – Veondus ja laondus    

 
52219 Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad 

− bussi- ja raudteejaamade reisiterminalide ning kaubaterminalide ja -jaamade käitus ja teenused 

(jaama- ja terminaliteenused) 

− raudteeinfrastruktuuri käitus 

− rongide koostamine ja manööverdamine 

− sildade ja tunnelite käitus  

− kiirteede, maanteede ja teetammide korrashoid 

− pukseerimine ja maanteeabi 

− gaaside veeldamine nende transpordi hõlbustamiseks 

Siia ei kuulu: 

veoste käitlemine, vt 52241 

 
5222 Veetransporti teenindavad tegevusalad 

52221 Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused 

− sadamate ja sadamarajatiste (nt kaid, muulid, dokid jms) käitus, k.a reisiterminalide teenused 

− lüüside, vesiliftide ja tammide käitus 

− kanalite, jõgede jm laevatatavate sisevete kasutamist ja korrasolekut tagavad tegevused 

 

52229 Muud veetransporti teenindavad tegevusalad 

− lootsiteenused, k.a lootsilaevade teenused, mida pakutakse laeva juhtimisel ohtlikus või raskelt 

navigeeritavas piirkonnas, eelkõige sadamasse sisse- ja sealt väljasõidul  

− puksiirlaevade teenused igat tüüpi laevadele sadamasse sisse- ja sealt väljasõidul 

− navigatsiooni-, lootsi- ja ankurdamisteenus 

− lihterveod 

− päästeteenistus avamerel, ranna- ja sisevetes, nt merehädas olevate ja uppunud laevade ja nende 

lasti päästmine, k.a uppunud laevade pinnaletõstmine, ümberläinud laevade pööramine ja karile-
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jooksnud laevade lahtipäästmine 

− tuletornide, majakate ja tulelaevade tegevus 

− poide, tulepaakide jms meremärkide paigaldamine ja hooldus 

− gaaside veeldamine nende transpordi hõlbustamiseks 

Siia ei kuulu: 

lasti käitlemine, vt 52241 

jahisadamate käitus, vt 93299  

 
5223 Õhutransporti teenindavad tegevusalad 

52231 Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö 

− lennujaama reisiterminali teenused 

− lennuvälja stardi- ja maandumisradade käitus 

Siia ei kuulu: 

lennuvälja stardi- ja maandumisradade puhastus, k.a lumekoristus, vt 81291 

 

52239 Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad 

− lennujuhtimisteenused e lennuliikluse juhtimine (lähi-, lähenemis- või piirkondlik lennujuhtimine)  

− lennuväljal asuvate radarijaamade tegevus 

− lennujaamade tuletõrjeteenistus ning tuleohutuse kindlustamine lennuväljadel 

− õhusõidukite teenindus ja hooldus (v.a remont) 

− õhusõidukite pukseerimine 

Siia ei kuulu: 

lasti käitlemine, vt 52241 

lennukoolide tegevus, vt 85321, 85531 

õhusõidukite puhastus, desinfitseerimine ja kahjurite hävitamine, vt 81291 

 
5224 Laadungikäitlus 

52241 Laadungikäitlus 

− transporditavate kaupade või reisipagasi pealelaadimine sõidukile ja sõidukilt mahalaadimine 

− laevade lastimine ja lossimine 

− kaubavagunite laadimine ja tühjendamine 

Siia ei kuulu: 

terminalirajatiste tegevus, vt 5221, 5222 ja 5223 

 
H – Veondus ja laondus    

 
5229 Muud veondust abistavad tegevused 

52291 Veoste ekspedeerimine 

− veoste ekspedeerimine 

− maantee-, raudtee- või õhuvedude korraldamine kauba saatja või vastuvõtja nimel  

− kaubaveoagentide (k.a lennukaup) tegevus 

− kaupade veoks kaubalennukite lastiruumi vahendusmüük (maaklerlus) 

− kaubapartiide komplekteerimine maantee-, raudtee- või lennutranspordiga edasitoimetamiseks  

    

52292 Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine 

− merevedude korraldamine ja organiseerimine, ekspediitorite tegevus  

− kaupade veoks kaubalaevade lastiruumi vahendusmüük (maaklerlus) 

− kaubapartiide komplekteerimine meretranspordiga edasitoimetamiseks 

− laevade agenteerimine 

− laevade prahtimine 

 

52293 Tolliagentide tegevus 

− tolliagentide tegevus 

 

52299 Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused 

− veodokumentide ja saatelehtede väljaandmine ja hankimine 

− kaupade käitlemisega seotud tegevused, nt kaupade veotaarasse pakkimine, lahtipakkimine, 

kaubaproovide võtmine ja kaupade kaalumine 

− kaubapartiide või üksiksaadetiste vastuvõtmine (k.a kaupade kogumine, jaotamine ning kauba-

saadetiste rühmitamine) 

Siia ei kuulu: 

kulleriteenistus, vt 53201 
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liikluskindlustus, õhu-, vee- ja maismaatranspordi kindlustus, k.a veosekindlustus, vt 65121 

reisibüroode tegevus, vt 79111 

reisikorraldajate tegevus, vt 79121 

turistiabi, vt 79901 

 
53 Posti- ja kulleriteenistus 
  

Siia liigitatakse posti- ja kulleriteenused: kirjade, postipakkide jm saadetiste kogumine/vastuvõtmine, 

vedu ja saajale kättetoimetamine, k.a piirkondlik posti- ja kulleriteenus. 

 
531 Üldpostiteenistus 

5310 Üldpostiteenistus 

53101 Üldpostiteenus  

− ajalehtede, ajakirjade ja perioodika kogumine, vedu ja laialikandmine 

− kirisaadetiste, postipakkide ja panderollide kogumine postivõrgu kirjakastidest ja postkontoritest, 

sorteerimine, vedu ja kättetoimetamine (riigisisene või rahvusvaheline) üldpostiteenistuse poolt. 

Postisaadetise edastamiseks võib kasutada üht või mitut transpordiliiki, nii era- kui ühistransporti. 

− postkontoriteenused, nt postmarkide müük, täht- või väärtsaadetiste käitlemine jms 

− nõudmiseni adresseeritud postisaadetiste hoidmine postiasutuses saaja ootel  

Siia ei kuulu: 

postižiiro ja postipangateenused, vt 64191 

 
532 Muu posti- ja kulleriteenistus 

5320 Muu posti- ja kulleriteenistus 

53201 Muu posti- ja kulleriteenus 

− kirisaadetiste, postipakkide ja panderollide kogumine, sorteerimine, vedu ja saajale kättetoimeta-

mine (riigisisene või rahvusvaheline) väljaspool üldpostiteenistust tegutsevate äriühingute poolt.  

− muu kulleriteenus (k.a toidu kojuveoteenus), kaubataksoteenus 

Siia ei kuulu: 

kaubavedu, vt vastavalt transpordiliigile: 49201, 49411, 50201, 50401, 51211, 51221 

 
I – Majutus ja toitlustus    

 

I Majutus ja toitlustus 
 

Siia jakku liigitatakse külastajate ja reisijate lühiajaline majutus, toitude ja jookide valmistamine ja 

pakkumine/müük koheseks tarbimiseks ning majutus- ja toitlustusteenusega kaasnevad lisateenused. 

Pikaajaline majutus, mille puhul sõlmitakse eluruumi üürileping, liigitatakse jakku L – Kinnisvaraalane 

tegevus. Selliste toitude ja jookide tootmine/valmistamine, mis ei sobi koheseks tarbimiseks või mida 

müüakse hulgi- või jaemüüjate kaudu, liigitatakse jakku C – Töötlev tööstus.  

 
55 Majutus 
 

Külastajate ja reisijate lühiajaline majutus ning üliõpilaste, töötajate jms isikute pikemaajaline majuta-

mine. Majutusettevõte võib pakkuda ka toitlustusteenust ja/või võimalusi vaba aja veetmiseks.   

Siia ei kuulu pikaajaline majutus e eluruumide (nt korteri) üürileandmine, mille puhul sõlmitakse täht-

ajaline üürileping, vt jagu L –  Kinnisvaraalane tegevus. 

 
551 Hotellid ja muu sarnane majutus 

Siia kuuluvad üksused (nt hotellid, kuurort- ja apartementhotellid, motellid), kes pakuvad lühiajalist 

majutust möbleeritud külalistubades ja sviitides. Teenus sisaldab igapäevast koristamist ja voodi kor-

rastamist. Majutusettevõtte võib pakkuda ka toitlustusteenust, parkimis- ja pesumajateenust, võimalust 

kasutada ujumisbasseini, võimlat, konverentsiruume, ruume vaba aja veetmiseks jms lisateenuseid.  

Siia ei kuulu: 
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pikaajaline majutus, mille puhul sõlmitakse eluruumi (elamu, möbleeritud või möbleerimata korter) 

tähtajaline üürileping (tavaliselt kuuks või aastaks), vt osa 68  

 
5510 Hotellid ja muu sarnane majutus 

55101 Hotellid 

− toitlustusteenust pakkuv, vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte 

 

55102 Motellid jms majutus 

− maantee läheduses paiknev, eeskätt mootorsõidukitega liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustus-

teenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine 

 

55103 Külalistemajad 

− toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte 

 
552 Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus 

Külastajate lühiajaline majutus siseruumides, nt täielikult möbleeritud tubades või hoonetes, kus on 

eraldi elu-, einestamis-, puhke- ja magamisruumid. Majutusruumides või -hoones on toiduvalmistamise 

võimalus või täielikult sisustatud köögid. Siia liigitatakse majutus külaliskorterites, mis asuvad eraldi-

asetsevates mitmekorruselistes hoonetes, hoonerühmades või ühekorruselistes bangalotes, laste ja 

täiskasvanute puhkemajades, suvemajades, noortehostelites ning mägionnides ja -hüttides. Lisateenu-

seid pakutakse piiratud mahus.  

Siia ei kuulu: 

lühiajaline majutus möbleeritud ruumides koos igapäevase koristamise, voodi korrastamise, toidu ja 

joogi serveerimisega, vt 5510  

pikaajaline majutus, mille puhul sõlmitakse eluruumi (elamu, möbleeritud või möbleerimata korter) täht-

ajaline üürileping (tavaliselt kuuks või aastaks), vt osa 68  

 
5520 Puhkemajutus ja muu lühiajaline majutus 

55201 Hostelid 

− toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte 

 

55202 Puhkemaja 

− puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone 

üüritakse välja täies ulatuses 

 
I – Majutus ja toitlustus    

 
55203 Puhkeküla ja puhkelaager 

− piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, 

parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutuskohad: 

− laste puhkelaagrid ja nendega seotud teenused 

− täiskasvanute või kogupere-puhkelaagrid jms puhkekohad ja nendega seotud teenused 

 

55204 Külaliskorter 

− majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse 

välja täies ulatuses 

 

55205 Kodumajutus 

− hommikusööki pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutus-

ettevõte 

 
553 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid 

5530 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid 

55301 Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid 

− lühiajaline majutus laagriplatsidel, haagissuvilate parkimisplatsidel, kalapüügi- ja jahilaagrites, 

terviselaagrites jms vaba aja veetmise laagrites 

− vabaajasõidukitele parkimisvõimaluse pakkumine 

− varjualused ja välilaagrid telkimiseks ja/või magamiskotis ööbimiseks  

Siia ei kuulu: 

majutus mägionnides, -hüttides ja hostelites, vt 5520 
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559 Muu majutus 

5590 Muu majutus 

55901 Muu majutus 

Õpilaste, üliõpilaste, võõrtöötajate (hooajatöötajate) jt isikute ajutine või pikemaajaline majutamine 

ühekohalistes või ühistubades või ühiselamutes. 

− üliõpilaste ühiselamud ja kooliinternaadid  

− töötajate ühiselamud  

− pansionaadid  

− rongireisijatele ööbimiskohtade pakkumine magamisvagunites (v.a raudtee-ettevõtja poolt  pakutav 

magamisvaguniteenus)  

 
56 Toidu ja joogi serveerimine 
 

Siia liigitatakse kohapeal tarbimiseks mõeldud toidu ja joogi valmistamine ja/või serveerimine, sh toidu 

kaasamüük. Siia kuuluvad restoranid, selvekohvikud, alalised või ajutised kiirtoidukohad (istekohtadega 

või ilma), kus pakutakse toitu, mis on valmis koheseks tarbimiseks.  

Siia ei kuulu valmistoiduks töötlemata või koheseks tarbimiseks sobimatute toitude ja toiduainete toot-

mine, vt osa 10 – Toiduainete tootmine ja osa 11 – Joogitootmine. Valmistoiduks töötlemata või kohe-

seks tarbimiseks sobimatute toitude ja toiduainete müük liigitatakse jakku G – Hulgi ja jaekaubandus. 

 
561 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad 

5610 Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad 

56101 Restoranid jm toitlustuskohad 

Siia kuulub toidu valmistamine ja kliendile serveerimine istekohtadega siseruumides (täielik restorani-

teenindus); iseteenindusega toitlustusettevõtted; koheseks tarbimiseks mõeldud toidu müük kiirtoidu-

kioskitest, mootorsõidukitest, käsikärudelt jne, k.a toidu kaasamüük ja tellitud valmiseinete kojutoomine.  

− restoranid 

− kohvikud  

− kiirtoidurestoranid  

− toidu kaasamüük  

 
I – Majutus ja toitlustus    

 
− jäätisekioskid ja -kärud  

− liikuvad toidukärud  

− suupisteletid    

− baarid ja restoranid transpordivahendis (nt rongis, laevas, lennukis), v.a veoettevõtja poolt pakutav 

toitlustusteenus  

Siia ei kuulu: 

toidu müük müügiautomaatide kaudu, vt 47991 

kontsessioonilepingu alusel töötavad toitlustusasutused, vt 56291 

 
562 Toitlustamine üritustel jm toitlustamine 

Siia gruppi kuulub toitlustamine üksiküritustel, lepinguline toitlustamine kindlaksmääratud ajavahemikul 

ning toitlustamine kontsessioonilepingu alusel (nt spordibaasides jms objektidel).  

 
5621 Toitlustamine üritustel  

56211 Toitlustamine üritustel 

Toidu serveerimine eriüritustel vastavalt kliendiga sõlmitud lepingule kliendi poolt määratud kohas.  

Siia ei kuulu: 

kiirestiriknevate toitude tootmine edasimüügiks, vt 10891  

kiirestiriknevate toitude jaemüük, vt osa 47 

veondusettevõtete lepinguline toitlustamine, vt 56291  

 
5629 Muu toitlustamine 
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56291 Muu toitlustamine 

Siia liigitatakse lepingulised toitlustusteenused, mida pakutakse kindlaksmääratud ajavahemikul ning 

kontsessioonilepingu alusel töötavad toitlustusasutused. Toit valmistatakse sageli keskses üksuses.  

− lepinguline toitlustamine (nt veondusettevõtete lepinguline toitlustamine) 

− kontsessioonilepingu alusel toitlustamine spordibaasides jms objektidel  

− tehaste, asutuste, haiglate, koolide jne sööklad ja kohvikud, mis töötavad kontsessioonilepingu  

alusel  

Siia ei kuulu: 

kiirestiriknevate toitude tootmine edasimüügiks, vt 10891  

kiirestiriknevate toitude jaemüük, vt osa 47  

 
563 Jookide serveerimine 

5630 Jookide serveerimine 

56301 Jookide serveerimine 

Jookide valmistamine (segamine) ja serveerimine kohapeal tarbimiseks.  

− baarid  

− kõrtsid, trahterid  

− kokteilibaarid  

− diskoteegid, kus pakutakse peamiselt jooke  

− õllesaalid  

− kohvipoed  

− mahlabaarid  

− liikuvad joogimüüjad 

Siia ei kuulu: 

pakitud/segatud jookide edasimüük, vt 47  

jookide müük müügiautomaatide kaudu, vt 47991 

diskoteegid ja tantsusaalid, kus jooke ei pakuta, vt 93299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J – Info ja side    

 

J Info ja side 
 

Info- ja kultuuritoodete tootmine, edastamine ning levitamine; side- ja infotehnoloogiaalane tegevus, 

andmetöötlus jm infoalane tegevus. Siia kuulub kirjastamine, k.a tarkvara kirjastamine (osa 58), kino-

filmide ja helisalvestiste tootmine (osa 59), raadio- ja teleringhääling, st raadio- ja teleprogrammide 

tootmine ja edastamine (osa 60), telekommunikatsioon (osa 61), infotehnoloogia (osa 62) ja muu info-

alane tegevus (osa 63). 

Kirjastamine hõlmab info- või kultuuritoote sisule autoriõiguste omandamist ning reprodutseerimise ja 

levitamise teel toote/teose sisu avaldamist. Siia kuulub materjalide avaldamine paberil, elektroonilises 

või audioformaadis, Internetis, multimeediatootena (nt CD-ROM-raamatud) jne. 

TV-programmide tootmise, edastamise ja levitamisega seotud tegevused jagunevad osade 59, 60 ja  

61 vahel. Üksikute programmiosade (nt filmid, teleseriaalid jms) tootmine kuulub ossa 59. Üksikutest 

programmiosadest vm komponentidest (nt uudiste otsesaated) terviklike teleprogrammide loomine ja 

nende programmide leviedastus tootja poolt kuulub ossa 60. Terviklike teleprogrammide levitamine 

kolmandate osapoolte poolt (ilma sisu muutmata) kuulub ossa 61. Levitamine (osa 61) võib toimuda 

ringhäälingu, satelliit- või kaabelside vahendusel. 

 
58 Kirjastamine 
 

Raamatute, brošüüride, infolehtede, sõnaraamatute, entsüklopeediate, atlaste ja maakaartide, ajaleh-
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tede, ajakirjade jm perioodika, kataloogide, aadressiraamatute jm trükiste, k.a tarkvara kirjastamine. 

Kirjastamine hõlmab info- või kultuuritoote sisule autoriõiguste omandamist (avaldamisõiguste hanki-

mist) ning erinevates vormides reprodutseerimise ja levitamise teel toote/teose sisu avalikkusele 

kättesaadavaks tegemist. Siia kuulub kirjastamine paberkandjal, elektroonilises või audioformaadis, 

Internetis, multimeedia-kirjastamine (nt CD-ROM-raamatud) jne. 

Siia ei kuulu kinofilmide tootmine, kino- ja videofilmide kirjastamine/avaldamine DVD-plaatidel jms info-

kandjatel (osa 59) ning heliplaatide vm audiomaterjali originaalsalvestiste tootmine (osa 59), trükkimine 

(vt 1811, 1812) ning salvestiste massiline paljundamine (vt 18201). 

 
581 Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine 

Raamatute, ajalehtede, ajakirjade jm perioodika, kataloogide ja aadressiraamatute, fotode, gravüüride, 

postkaartide, sõiduplaanide, plakatite, kunstiteoste reprode jms kirjastamine. Need tööd on üldjuhul 

autori intellektuaalse loomingu tulemus, mis on kaitstud autoriõigusega.  
 
5811 Raamatukirjastamine 

58111 Raamatukirjastamine 

− raamatute (ilu- ja erialakirjandus, tehnika- ja teaduskirjandus, lasteraamatud jne) kirjastamine paber-

kandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine 

− brošüüride, infolehtede jms publikatsioonide kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või 

audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine 

Siia ei kuulu: 

reklaammaterjali kirjastamine, vt 58191 

muusika ja noodilehtede kirjastamine, vt 59201 

sõltumatute autorite tegevus, vt 90031 

 

58112 Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine 

− õpikute kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal 

ning online-kirjastamine 

− sõnaraamatute, entsüklopeediate jm teatmeteoste kirjastamine paberkandjal, elektroonilises           

(nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine 

− atlaste ja maakaartide kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm 

andmekandjal ning online-kirjastamine 

Siia ei kuulu: 

gloobuste tootmine, vt 32991 

reklaammaterjali kirjastamine, vt 58191 

muusika ja noodilehtede kirjastamine, vt 59201 

sõltumatute autorite tegevus, vt 90031 
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5812 Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine 

58121 Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine 

Andmete/informatsiooni (andmebaaside) kirjastamine, mis on kaitstud oma vormi, mitte sisu poolest.  

− aadressi- või telefoniraamatute kirjastamine paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaa-

dis vm andmekandjal ning online-kirjastamine 

− muude kataloogide ja kogumike (pretsedendiõigus, farmatseutilised kogumikud jms) kirjastamine 

paberkandjal, elektroonilises (nt CD-l) või audioformaadis vm andmekandjal ning online-kirjastamine 

 
5813 Ajalehtede kirjastamine 

58131 Ajalehtede kirjastamine 

− vähemalt neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede (k.a reklaamilehed) kirjastamine paberkandjal, 

elektroonilises või audioformaadis ning online-kirjastamine  

− ajalehtede reklaamipinna müük kirjastaja poolt  

Siia ei kuulu: 

uudisteagentuuride tegevus, vt 63911 

digitaalsed arhiivid, vt 91011 

reklaami vahendamine trüki- või elektroonilises meedias, vt 73121 

 
5814 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 

58141 Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 
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− vähem kui neli korda nädalas ilmuva perioodika jm ajakirjade kirjastamine paberkandjal, elektrooni-

lises või audioformaadis ning online-kirjastamine  

− ajakirjade jm perioodika reklaamipinna müük kirjastaja poolt  

Siia ei kuulu: 

reklaami vahendamine trüki- või elektroonilises meedias, vt 73121 
 
5819 Muu kirjastamine 

58191 Muu kirjastamine  

− postkaartide, õnnitlus- jms kaartide, piltide, graafiliste lehtede, fotode, kleeppiltide, kalendrite jms 

kirjastamine paberkandjal ning elektrooniline ja online-kirjastamine 

− reklaammaterjali ja kaubakataloogide kirjastamine paberkandjal ning elektrooniline ja online-

kirjastamine 

− postmarkide, maksumärkide jms märkide, tempelpaberi, tšekiformularide, pangatähtede, aktsia-

tähtede, võlakirjade jms väärtpaberite kirjastamine paberkandjal ja elektrooniliselt 

− statistika jm informatsiooni online-kirjastamine 

Siia ei kuulu: 

reklaamilehtede kirjastamine, vt 58131 

tarkvarateenuste ja -lahenduste osutamine ja haldamine online (rakendusmajutus ja -teenus), vt 63111 

 
582 Tarkvara kirjastamine 

5821 Arvutimängude kirjastamine 

58211 Arvutimängude kirjastamine 

− arvutimängupakettide, allalaaditavate ja online-arvutimängude kirjastamine    

             
5829 Muu tarkvara kirjastamine 

58291 Muu tarkvara kirjastamine 

− valmistarkvara (kohandamata tarkvara) kirjastamine 

− kohandamata tarkvara tõlkimine ja kohandamine teatavale turule omal kulul 

− süsteemitarkvara kirjastamine (nt operatsioonisüsteemide, võrgu-, andmebaaside haldamise, 

arendusvahendite ja programmeerimiskeele tarkvara) 

− rakendustarkvarapakettide kirjastamine 

Siia ei kuulu: 

tarkvara paljundus, vt 18201 

kohandamata tarkvara jaemüük, vt 47411 

kirjastamisega mitteseonduva tarkvara tootmine, k.a kohandamata tarkvara tõlkimine ja kohandamine 

teatavale turule tasu eest või lepingu alusel, vt 62011 

tarkvarateenuste ja -lahenduste osutamine ja haldamine online (rakendusmajutus ja -teenus), vt 63111 
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59 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja  

muusika kirjastamine 
 

Kino- ja telefilmide, videote jm filmide tootmine, filmitootmise abitegevused (filmide toimetamine, mon-

taaž, dubleerimine jne), kinofilmide jm filmitoodangu levitamine teistele majandusharudele ning kino-

filmide jm filmitoodangu linastamine. Siia kuulub kinofilmide jm filmitoodangu (videod, telesaated) levi-

õiguste ostmine ja müümine ning helisalvestus, st originaalsalvestiste tootmine, väljaandmine, tutvusta-

mine ja levitamine, muusika kirjastamine ning helisalvestusteenuse osutamine stuudios või mujal. 

 
591 Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad 

Kino- ja telefilmide ning videote (mängu-, dokumentaal-, anima- jm filmid) tootmine (jäädvustamine  

filmi- või videolindile, DVD-plaadile vm infokandjale, k.a digitaallevi); filmitootmise abitegevused (filmide 

toimetamine, montaaž, dubleerimine jne); kinofilmide jm filmitoodangu levitamine (kino- või telelevi, levi 

video- ja digikandjatel jne) ning filmide linastamine.  

Siia kuulub ka kinofilmide jm filmitoodangu leviõiguste ostmine ja müümine. 

 
5911 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine 

59111 Kinofilmide ja videote tootmine 

− filmide (mängu-, dokumentaal- ja animafilmide) tootmine 

− kino- ja telefilmide tootmine (k.a animafilmid)  
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− propaganda- või reklaamfilmide ja -videote tootmine 

Siia ei kuulu: 

kaadrite ja slaidide tootmine, vt 74201 

filmikoopiate tegemine (v.a koopiad kinolevi jaoks) ning masterkoopialt heli- ja videosalvestiste paljun-

damine (CD-d, DVD-d, heli- ja videolindid), vt 18201  
salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük, vt 46431 

tühjade (salvestuseta) videolintide ja CD-de hulgimüük, vt 46521 

salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de jaemüük, vt 47631 

 

59112 Telesaadete tootmine 

− telesaadete tootmine (otsesaated või salvestused), nt intervjuud, meelelahutussaated, spordi-

reportaažid jne  

− telereklaamide tootmine 

Siia ei kuulu: 

tootmisjärgsed tegevused, vt 59121 

helisalvestus ja raamatute salvestamine lindile, vt 59201 

teleringhääling, vt 602 

terviklike teleprogrammide loomine, vt 602 

filmilintide töötlemine, mis ei ole seotud kino- jm filmide tootmisega, vt 74201 

personaalsete teatri- või kunstiagentide ja -agentuuride tegevus, vt 74901 

videolintide ja DVD-de rentimine avalikkusele, vt 77221 

konverentside ja koosolekute teleotseülekannete reaalajas tõlkimine ja kodeeritud subtiitrite lisamine, 

(closed captioning), vt 82991  

vabakutseliste näitlejate, karikaturistide, lavastajate, lavakujundajate ja -tehnikute tegevus, vt 900 

 
5912 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad 

59121 Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad 

− kinofilmide, videote ja telesaadete montaaž 

− algus- ja lõputiitrite lisamine 

− kodeeritud ja kodeerimata subtiitrite lisamine 

− arvutigraafika, animatsioon, visuaalsete eriefektide loomine 

− filmilintide ilmutamine ja töötlemine 

− filmilaborite tegevus (k.a animafilmilaborid) 

− värvikorrektsioon ja digitaalrestaureerimine 

− helimontaaž ja -dublaaž 

Siia ei kuulu: 

filmikoopiate tegemine (v.a koopiad kinolevi jaoks) ning masterkoopialt heli- ja videosalvestiste paljun-

damine (CD-d, DVD-d, heli- ja videolindid), vt 18201  
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salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük, vt 46431 

tühjade (salvestuseta) videolintide ja CD-de hulgimüük, vt 46521 

salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de jaemüük, vt 47631 

filmilintide töötlemine, mis ei ole seotud kino- jm filmide tootmisega, vt 74201 

videolintide ja DVD-de rentimine avalikkusele, vt 77221  

vabakutseliste näitlejate, karikaturistide, lavastajate, lavakujundajate ja -tehnikute tegevus, vt 900  

 
5913 Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine 

59131 Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine  

− kinofilmide, videote, DVD-de jms filmitoodete levitamine (nt kino- ja telelevi)  

− kinofilmide, videote ja DVD-de leviõiguste omandamine 

Siia ei kuulu: 

filmikoopiate tegemine (v.a koopiad kinolevi jaoks) ning masterkoopialt heli- ja videosalvestiste paljun-

damine (CD-d, DVD-d, heli- ja videolindid), vt 18201  
salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de hulgimüük, vt 46431 

salvestusega videolintide, CD-de ja DVD-de jaemüük, vt 47631 

 
5914 Kinofilmide linastamine 

59141 Kinofilmide linastamine 

− kinode ja kinoklubide tegevus 
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− kino- ja videofilmide linastamine vabas õhus (vabaõhukinod) või mujal 

 
592 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 

Originaalsalvestiste (helilintide, -plaatide, CD-de) tootmine ning väljaandmine, tutvustamine ja levita-

mine (hulgi- ja jaemüüjatele või otse avalikkusele) originaalsalvestiste tootja poolt. Kui helisalvestisi 

paljundab ja levitab üksus, kes ise ei ole originaalsalvestiste tootja, peab tal paljundamiseks ja levita-

miseks olema vastav luba. 

Siia liigitatakse helisalvestusteenuse osutamine stuudios või mujal, k.a raadiosaadete salvestamine  

ning muusika kirjastamine, st muusikateoste autoriõiguste (avaldamisõiguste) omandamine ja nende 

teoste tutvustamine. Muusikakirjastused kasutavad autoritelt saadud õigusi, andes litsentse õiguste 

kasutajatele, st muusikateoste kasutamiseks äri- jm eesmärgil (nt salvestistel, raadios, teles, filmides, 

elavas ettekandes, trüki- jm meedias). Siia kuulub ka nootide kirjastamine. 

 
5920 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 

59201 Helisalvestiste ja muusika kirjastamine 

− helisalvestusstuudiote tegevus 

− CD-le salvestatud raadiosaadete tootmine 

− muusika ja nootide kirjastamine (poognate, fooliote või raamatutena) 

− elektrooniliste nootide kirjastamine  

− muusikaga heliplaatide, -lintide jm infokandjate kirjastamine 

− muude helisalvestistega heliplaatide ja -lintide kirjastamine 

− muusika levitamisteenused 
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60 Programmid ja ringhääling 
  

Siia liigitatakse ringhäälinguprogrammi koostamine (sh raadio- ja telejaamade omasaadete tootmine), 

raadio- ja telesaadete või -programmide esitamis- või levitamisõiguste omandamine ning nende 

programmide edastamine eetri (sh satelliidi), kaabellevivõrgu või Interneti kaudu. Samuti kuulub siia 

andmete edastamine raadio- ja teleringhäälingu kaudu.  

Siia ei kuulu kaabeltelevisiooni- jm abonentprogrammide (telepakettide) levitamine, vt osa 61. 

 
601 Raadioringhääling 

6010 Raadioringhääling 

60101 Raadioringhääling 

− raadiosaadete tootmine, programmide koostamine ja edastamine eetri, kaabel- või satelliitside kaudu 

− raadiosaadete edastamine Interneti kaudu (Interneti raadiojaamad)  

− andmete leviedastus raadioringhäälingu kaudu  

Siia ei kuulu: 

raadiosaadete salvestamine, vt 59201 

 
602 Teleprogrammid ja ringhääling 
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Terviklike teleprogrammide loomine telejaamade (-kanalite) omasaadetest (kohalikud uudised, otse-

reportaažid), tellitud ja hankesaadetest (mängu- ja dokumentaalfilmid) või nende kombinatsioonidest. 

Teleprogramme võib edastada tootja (nt ringhäälinguorganisatsioon) või edastab/levitab programme 

kolmas osapool (nt kaabel- või satelliittelevisiooniteenuse pakkuja/operaator). Siia kuulub nii kõikidele 

kasutajatele nähtavate teleprogrammide kui ka abonentprogrammide koostamine ja edastamine, k.a 

tellitava videoteenusega telekanalite programmid ning andmete edastamine teleringhäälingu kaudu.  

 
6020 Teleprogrammid ja ringhääling 

60201 Teleringhääling 

− teleprogrammide koostamine ja edastamine eetri kaudu  

Siia ei kuulu: 

telesaadete (teleprogrammide) tootmine ilma nende edastamiseta (nt filmide, dokumentaal- või vestlus-

saadete, telereklaamide jne tootmine), vt 5911 

kanalipakettide koostamine ja levitamine ilma teleprogrammide koostamise/tootmiseta, vt osa 61  

 

60202 Kaabel-, satelliit- ja muud abonentprogrammid 

− teleprogrammide koostamine ja edastamine satelliidi või kaabelvõrgu kaudu  

Siia ei kuulu: 

telesaadete (teleprogrammide) tootmine ilma nende edastamiseta (nt filmide, dokumentaal- või vestlus-

saadete, telereklaamide jne tootmine), vt 5911 

kanalipakettide koostamine ja levitamine ilma teleprogrammide koostamise/tootmiseta, vt osa 61 

 
61 Telekommunikatsioon 
 

Telekommunikatsioon, st signaalide, teksti, märkide, piltide, helide vm teabe väljasaatmine ja ülekanne/ 

edastamine. Ülekandekeskus/edastusjaam võib baseeruda ühel tehnoloogial või nende kombinatsioonil. 

Siia kuuluvate tegevuste ühiseks jooneks on informatsiooni ülekandmine ilma sisu loomise või muutmi-

seta. Gruppideks jaotamine põhineb sidevõrgu infrastruktuuri tüübil. 

Siia kuulub kanali- või programmipakettide koostamine ja levitamine telesignaale ülekandva üksuse 

poolt (teleprogrammide koostamine/tootmine kuulub ossa 60). 

 
611 Traatsideteenuste osutamine 

6110 Traatsideteenuste osutamine 

61101 Telefoniteenus 

− tavatelefoniteenus  

Siia ei kuulu: 

telekommunikatsiooni võrgumahu edasimüüjad, vt 61901 
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61109 Muu traatsideteenuse osutamine 

− andmesideteenus, sh VoIP (siia kuulub ka Interneti magistraalvõrguteenus) 

− Internetiteenus 

− kaabelleviteenus, sh IPTV 

− püsiliiniteenus 

− võrguteenus (elektroonilise sidevõrgu kasutada andmine teistele sideettevõtjatele) 

 
612 Traadita sideteenuste osutamine 

6120 Traadita sideteenuste osutamine 

61201 Mobiilsideteenus 

− mobiiltelefoniteenus  

 

61209 Muu traadita sideteenuse osutamine (sh traadita Internet) 

− andmesideteenus, sh VoIP 

− raadiosideteenus (mitteüldkasutatavad raadiovõrgud, nt dispetšersideks) 

− ringhäälinguprogrammide edastamine eetri kaudu, sh IPTV 

− püsiliiniteenus (raadioreleeliinide abil) 

− võrguteenus (elektroonilise sidevõrgu kasutada andmine teistele sideettevõtjatele) 
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613 Satelliitsideteenuste osutamine 

6130 Satelliitsideteenuste osutamine 

61301 Satelliitsideteenuste osutamine 

− satelliittelefonside  

− andmesideteenus 

− Internetiteenus 

− tele- ja raadioprogrammide edastamine lõpptarbijatele 

Siia ei kuulu: 

telekommunikatsiooni võrgumahu edasimüüjad, vt 61901 

 
619 Muu telekommunikatsioon 

6190 Muu telekommunikatsioon 

61901 Muu telekommunikatsioon  

− telekommunikatsiooni erirakendused, nt satelliitseire, telemeetria ja radarijaamade käitus  

− satelliitsidejaamade käitus 

− Internetile ligipääsu pakkumine sidevõrgu kaudu, mis ei kuulu ISP-le (Internetiteenuste pakkujale),  

nt sissehelistamisega (dial-up) Internetiühendus jms  

− telekommunikatsiooni võrgumahu edasimüümine (st võrgumahu ostmine ja edasimüümine ilma 

täiendavate teenusteta) 

− muud mujal mainimata telekommunikatsiooniteenused 

Siia ei kuulu: 

Internetiteenuse pakkumine telekommunikatsiooni infrastruktuuri operaatorite poolt, vt 6110, 6120 ja  

6130 
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62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused 
 

Siia ossa kuulub tarkvara (arvutiprogrammide) loomine, modifitseerimine, testimine ja toetus; riistvara, 

tarkvara ja sidetehnoloogiaid integreerivate arvutisüsteemide planeerimine ja projekteerimine; kliendi 

arvutisüsteemide ja/või andmetöötlusüksuste kohapealne haldus ja käitamine; muu arvutitega seotud 

erialane ja tehniline tegevus. 

 
620 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused 

6201 Programmeerimine 

62011 Programmeerimine 

− tarkvara (arvutiprogrammide) struktuuri ja sisu projekteerimine ja/või programmikoodi kirjutamine; 

tarkvara modifitseerimine, testimine ja toetus: 

− süsteemitarkvara (k.a värskendused ja parandused) 

− rakendustarkvara (k.a värskendused ja parandused) 

− andmebaasid 

− veebilehed 

− tarkvara kohandamine, st olemasoleva rakenduse modifitseerimine ja konfigureerimine, et tagada 

selle funktsionaalsus kliendi arvutisüsteemi keskkonnas  
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Siia ei kuulu: 

tarkvarapakettide kirjastamine, vt 58291 

kohandamata tarkvara tõlkimine ja kohandamine teatavale turule omal kulul, vt 58291 

riistvara, tarkvara ja sidetehnoloogiaid integreerivate arvutisüsteemide planeerimine ja projekteerimine 

(isegi siis, kui tegevuse hulka kuulub tarkvaraga varustamine), vt 62021  

 
6202 Arvutialased konsultatsioonid 

62021 Arvutialased konsultatsioonid  

Arvuti riistvara, tarkvara ja sidetehnoloogiaid integreerivate arvutisüsteemide planeerimine ja projek-

teerimine. Teenus võib hõlmata arvutisüsteemi kasutaja koolitust. 

− nõustamine riistvara osas (arvutitüüpide ja -konfiguratsioonide, arvutiga kaasneva tarkvara 

küsimustes) 

− nõustamine tarkvara osas (tarkvara kohandamine ja -arendus) 

− nõustamine tehnilistes küsimustes: 

− kliendi nõustamine arvutisüsteemi asukoha vahetusel 

− tehniline ekspertiis eriprobleemide puhul (nt serveri, võrgu, protsessikomponentide, võimsuse, 

jõudluse või turvalisuse audit, hindamine ja dokumenteerimine ilma nõustamiseta) 

Siia ei kuulu: 

tarkvara ja riistvara müük, vt 46511, 47411 

suurarvutite jms arvutite paigaldus, vt 33201 

personaalarvutite installeerimine (töökorda seadmine), vt 62091 

tarkvara installeerimine, arvutite avariitaaste, vt 62091 

 
6203 Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus 

62031 Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus 

− kliendi arvutisüsteemide ja/või andmetöötlusüksuste kohapealne haldus ja käitamine  

− arvutisüsteemide ja andmebaaside halduse ja käitamisega seotud tugiteenused 

 
6209 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused 

62091 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused  

− arvutite avariitaaste  

− personaalarvutite installeerimine (töökorda seadmine) 

− tarkvara installeerimine  

Siia ei kuulu: 

suurarvutite jms paigaldus, vt 33201 

programmeerimine, vt 62011 

arvutialased konsultatsioonid, vt 62021 

arvutiüksuste haldus, vt 62031 

andmetöötlus ja hostinguteenused, vt 63111 

 
J – Info ja side    

 
63 Infoalane tegevus 

631 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus 

Andmetöötlus, hostinguteenused (nt veebihosting) jms tegevused; veebiportaalide ja veebi otsingu-

mootorite käitus. 

 

6311 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused 

63111 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused  

− hostingu- e majutusteenused: 

− veebihosting (veebimajutusteenus) 

− video- ja audiofailide voogedastus (striiming) 

− rakenduste hosting (rakendusmajutus) 

− rakendusteenused 

− suurarvutite ajajaotus (time-sharing), st arvuti keskprotsessori aja jaotamine mitme kasutaja vahel 

− andmetöötlusteenused: 

− kliendilt saadud andmete terviktöötlus 

− kliendilt saadud andmetest spetsiaalsete aruannete genereerimine 

− andmesisestusteenused 

Siia ei kuulu: 
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arvutit vaid töövahendina kasutavate teenindajate tegevus liigitatakse pakutava teenuse järgi 

 
6312 Veebiportaalide tegevus 

63121 Veebiportaalide tegevus  

− otsingumootoriga varustatud veebisaitide ning nn (veebi)otsingusaitide käitus (veebi otsingumootor 

on programm, mis indekseerib veebilehti ja koostab otsinguandmebaasi)  

− muude veebiportaalidena tegutsevate veebisaitide käitus, nt perioodiliselt uueneva sisuga meedia-

saidid  

Siia ei kuulu: 

raamatute, ajalehtede, ajakirjade jne avaldamine Internetis, vt osa 58 

raadio- või teleprogrammide edastamine Interneti kaudu, vt osa 60 

 
639 Muu infoalane tegevus 

Uudisteagentuuride tegevus ja muu infoalane tegevus. 

Siia ei kuulu: 

raamatukogude ja arhiivide tegevus, vt 9101 

 
6391 Uudisteagentuuride tegevus 

63911 Uudisteagentuuride tegevus  

− uudisteagentuuride tegevus: uudiste, fotode jm teabe vahendamine meediale 

Siia ei kuulu: 

sõltumatute fotoajakirjanike tegevus, vt 74201 

sõltumatute ajakirjanike tegevus, vt 90031 

 
6399 Mujal liigitamata infoalane tegevus 

63991 Mujal liigitamata infoalane tegevus  

− arvutipõhised telefoniinfoteenused 

− info hankimine ja -otsing tasu eest või lepingu alusel 

− uudisklippide või pressiklippide koostamine (meedia monitooring) 

Siia ei kuulu: 

kõnekeskuste tegevus, vt 82201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K – Finants- ja kindlustustegevus    

 

K Finants- ja kindlustustegevus 
 

Jakku K liigitatakse finantsteenuste osutamine, kindlustus, edasikindlustus, pensionifondid ning finants-

tegevust toetavad tegevused. Siia kuulub finantsvarade valdus, st valdusfirmade ning kontsernide, 

fondide jms finantsüksuste tegevus. 

 
64 Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid 
 

Osa hõlmab reservide (rahaliste vahendite) moodustamise ja ümberjaotamise, v.a kindlustus-, pensioni- 

ja sotsiaalkindlustusfondid. 

Märkus: üksuste liigitamine selle osa piires sõltub riiklike finantsinstitutsioonide ülesehitusest. 

 
641 Rahaloomega seotud finantsvahendus 
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Siia gruppi kuulub reservide moodustamine siirdedeposiitide vormis (vabalt ülekantavad hoiused), st 

reserve, mis on rahalises väljenduses püsivad, mida luuakse igapäevaselt ning mida lahus keskpanga 

tegevusest saadakse mitterahalistest allikatest moodustatud varadest. 

 
6411 Keskpanga tegevus 

64111 Keskpanga tegevus 

− siseriiklik raha emiteerimine ja raharingluse korraldamine 

− rahaga varustamise jälgimine ja kontroll 

− laenude võtmine, mida kasutatakse finantsinstitutsioonide vahelises arvelduses 

− pangajärelevalve teostamine 

− riigi valuutareservi hoidmine 

− tegutsemine valitsuse pankurina 

Keskpankade tegevused varieeruvad institutsionaalsetel põhjustel. 

 
6419 Muu rahaloomega seotud finantsvahendus 

64191 Krediidiasutused (pangad) 

Äriühingud, kelle peamiseks ja püsivaks majandustegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste jm 

tagasimakstavate vahendite kaasamine ning oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseeri-

mine. Aktsiaseltsina asutatud krediidiasutus on kohustatud kasutama oma ärinimes sõna “pank”, ühis-

tuna asutatud krediidiasutus sõna “ühistupank”. 

− rahaliste hoiuste ja/või muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine ning krediidi- või laenu-

vahendite suurendamine; krediteerimine e laenutehingud (nt tarbijalaen, hüpoteeklaen, krediit-

kaardid jne) järgmiste finantsasutuste poolt: 

− pangad 

− hoiupangad 

− laenuühistud 

− postižiiropanga ja postihoiupanga tegevus 

− eluasemelaenu andmine hoiuseid kaasavate spetsialiseeritud finantsasutuste poolt  

− arveldustehingud (rahaülekanded)  

Siia ei kuulu: 

hoiustamisõiguseta asutused, kes annavad laenu eluaseme ostuks, vt 64929 

krediitkaarditehingute töötlemine ja arveldus, vt 66199 

 
642 Valdusfirmade tegevus 

6420 Valdusfirmade tegevus 

64201 Valdusfirmade tegevus 

Üksused, kes hoiavad enda valduses tütarettevõtete grupi väärtpabereid/vara, st omavad aktsiate 

kontrollpakki ning kelle põhitegevuseks on grupi omamine. Valdusfirma ei paku firmadele, kelle väärt-

pabereid ta hoiab, mingeid muid teenuseid, st nad ei halda ega juhi teisi üksusi. 

Siia ei kuulu: 

firmade ja ettevõtete tegevjuhtimine, strateegiline plaanimine ja otsuste tegemine, vt 70101 

 
K – Finants- ja kindlustustegevus    

 
643 Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse 

6430 Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse 

64301 Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse 

Juriidilised üksused, mis on loodud ühendama väärtpabereid või muid finantsvahendeid aktsionäride  

või tulusaajate nimel. Väärtpaberiportfell on kohandatud spetsiifiliste investeerimiskarakteristikute järgi, 

nt riski hajutamine, riisiko, tulusus, kursi kõikumine. Need üksused teenivad intresse, dividende jm 

omanditulu. Nendes üksustes on vähe või ei ole töötajaid ning nad ei saa tulu teenuste müügist.  

− avatud investeerimisfondid 

− kinnised investeerimisfondid 

− investeerimisühingud 

− usaldusfondid, päranditombud ja vahenduskontod, mida hallatakse tulusaajate huvides vastavalt 

lepingu, testamendi või vahenduslepingu alusel 

Siia ei kuulu: 

kontsernid ja fondid, mis teenivad tulu kaupade või teenuste müügiga, vt EMTAKi vastavaid klasse 

valdusfirmade tegevus, vt 64201 

pensionifondid, vt 65301 
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fondide valitsemine, vt 66301 

 
649 Muude finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid 

 Muud finantsteenused, v.a finantsasutuste poolt osutatavad teenused. 

Siia ei kuulu: 

kindlustus ja pensionifondid, vt osa 65 

 
6491 Kapitalirent 

64911 Kapitalirent 

Liisingu vorm, mille puhul rentnik saab kogu tulu vara kasutamisest ning võtab enda kanda kõik vara 

valdamisega seotud riskid. Pärast rendiperioodi lõppu saab rentnik vara omanikuks.  

Siia ei kuulu: 

kasutusrent e kasutusliising, vt osa 77  

 
6492 Muu laenuandmine 

64921 Pandimajad 

− pandimajade ja pandimajapidajate teenused 

 

64929 Muu laenuandmine, v.a pandimajad 

− laenuandmine rahaloomega mitteseotud asutuste poolt (nt riskikapitali kompaniid, tööstuspangad, 

investorite ühendused). Krediteerimine võib toimuda laenu, hüpoteegi, krediitkaardi jne vormis.  

− tarbimiskrediidi andmine 

− rahvusvahelise kaubanduse finantseerimine 

− pikaajaline tööstuse rahastamine tööstuspankade poolt  

− laenutehingud väljaspool pangasüsteemi 

− laenu andmine eluaseme ostuks hoiustamisõiguseta asutuste poolt 

Siia ei kuulu: 

eluasemelaenu andmine hoiuseid kaasavate spetsialiseeritud finantsasutuste poolt, vt 64191 

kasutusrent e kasutusliising, vt osa 77  

laenuandmine liikmesorganisatsioonide poolt, vt 94 99 

 
6499 Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid 

64991 Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid  

− faktooringuteenused 

− vastulaenude, optsioonide jm riskiturbelepete vormistamine 

− investeerimine teiste inimeste elukindlustuslepingutesse  

− oma vahendite investeerimine nt riskikapitaliettevõttesse, investorite ühendusse jne 

Siia ei kuulu: 

kapitalirent e finantsliising, vt 64911 

väärtpaberimaaklerite tehingud teiste nimel, vt 66121 

                 jätkub pöördel → 

 
K – Finants- ja kindlustustegevus    

 
kinnisvara ost, müük, rentimine ja üürileandmine, vt 68 

vekslite inkasseerimine võlgade ülesostmiseta, vt 82911 

laenuandmine liikmesorganisatsioonide poolt, vt 9499 

 
65 Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik  

sotsiaalkindlustus 
 

Siia kuulub pensionikindlustus- jm kindlustuslepingute sõlmimine (sh kindlustuspoliiside väljastamine) 

ning kindlustusmaksete investeerimine, et luua investeerimisportfell, mida kasutatakse tulevaste nõuete 

vastu. Siia kuulub esmakindlustus (otsekindlustus) ja edasikindlustus. 

 
651 Kindlustus 

Elukindlustus (hoiustamise elementidega või ilma) ning muu kahjukindlustus.  
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6511 Elukindlustus 

65111 Elukindlustus  

− pensionikindlustus, elukindlustus, töövõimetuskindlustus (hoiustamise elementidega või ilma) 

 
6512 Kahjukindlustus 

65121 Kahjukindlustus 

− õnnetusjuhtumikindlustus 

− tervisekindlustus 

− reisikindlustus 

− mootorsõidukikindlustus 

− laeva- või õhusõidukikindlustus jm transpordikindlustus 

− raudteeveeremi kindlustus 

− veosekindlustus 

− tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus 

− muu varakindlustus 

− üldine vastutuskindlustus 

− krediidi- ja garantiikindlustus 

− finantskahjude kindlustus 

 
652 Edasikindlustus 

6520 Edasikindlustus 

65201 Edasikindlustus 

− edasikindlustuslepingu alusel algse kindlustusandja kindlustusriskide ülevõtmine teise kindlustus-

andja (edasikindlustaja) poolt  

 
653 Pensionifondid 

6530 Pensionifondid 

65301 Pensionifondid 

Hõlmab juriidilised isikud (nt fondid, skeemid ja/või programmid), mis on korraldatud pensionitulu 

(pensionihüvitiste) kindlustamiseks ainult üksuse töötajatele või liikmetele. Siia kuuluvad fikseeritud 

hüvitisega pensioniskeemid, aga ka individuaalskeemid, milles väljamakse suurus määratakse liikme 

sissemakse kaudu: 

− hüvitiste skeemid töötajatele 

− pensionifondid ja -skeemid 

− vanaduspensioni skeemid  

Siia ei kuulu: 

pensionifondide valitsemine, vt 66301 

kohustuslik sotsiaalkindlustus, vt 84301 

 

 
 

K – Finants- ja kindlustustegevus    

 
66 Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad 
 

Siia kuuluvad üksused, kes osutavad finantsteenustega kaasnevaid või nendega tihedalt seotud teenu-

seid, mis ei sisalda endas finantsteenuste elemente.  

 
661 Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad, v.a kindlustus ja 

pensionifondid 

Osakute, aktsiaoptsioonide, võlakirjade või kaubalepingute ostmiseks ja müümiseks vajalike füüsiliste 

või elektroonsete kauplemiskohtade tagamine. 

 
6611 Finantsturgude haldamine 

66111 Finantsturgude haldamine 

− finantsturgude (v.a riiklikud) teenindamine ja järelevalve: 

− kaubalepingute börsid 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  235 

− kauba futuurlepingute börsid 

− väärtpaberibörsid 

− aktsiabörsid 

− aktsia- või kaubaoptsioonide börsid 

 
6612 Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus 

66121 Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus 

− kauplemine finantsturgudel teiste nimel (nt aktsiamaaklerid) ja sellega seotud tegevused 

− väärtpaberite maaklerlus (vahendamine) 

− kaubalepingute maaklerlus (vahendamine)  

Siia ei kuulu: 

väärtpaberitehingud omal riisikol, vt 64991 

väärtpaberiportfelli haldus tasu eest või lepingu alusel, vt 66301  

 

66129 Valuutavahetus 

− valuutavahetuskontorite või -punktide poolt osutatav valuutavahetusteenus 

 
6619 Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid 

66191 Finantsnõustamine 

− finantsnõustamine 

− turuanalüüs ja informatsiooni edastamine 

− investeerimisnõustamine 

− hüpoteegi seadmisega seotud nõustamine 

Siia ei kuulu: 

väärtpaberiportfellide haldus, vt 66301 

maksunõustamine, vt 69202 

finantsjuhtimise nõustamine, vt 70221 

 

66199 Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad 

− finantstehingute töötlemine ja arveldus, k.a krediitkaarditehingud 

− usaldusisikute teenused, varade hooldus- ja valveteenused (k.a turvajärelevalve) tasu eest või 

lepingu alusel 

− hüpoteegimaaklerite tegevus 

Siia ei kuulu: 

kindlustusagentide ja -maaklerite tegevus, vt 66221 

fondide valitsemine, vt 66301 

 
662 Kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad 

Siia gruppi kuulub agentide (maaklerite) tegevus, kes müüvad annuiteete ja kindlustuspoliise või paku-

vad muid töötajate hüvitistega, kindlustuse ja pensionitega seotud teenuseid, nt nõuete lahendamine ja 

haldamine vahendaja (kolmanda isiku) kaudu. 
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6621 Riskide ja kahju hindamine 

66211 Riskide ja kahju hindamine 

Siia kuuluvad kindlustuse abitegevused, nagu kindlustusnõuete määramine ja lahendamine. 

− kindlustusnõuete määramine: 

− nõuete täpsustamine 

− riskide määramine 

− riskide ja kahju hindamine 

− dispašeerimine ja kahju käsitlemine 

− kindlustusnõuete lahendamine 

Siia ei kuulu: 

kinnisvara hindamine, vt 68311 

hindamine muul eesmärgil, vt 74901 

juurdlustegevused, vt 80301 
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6622 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus 

66221 Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus 

− kindlustusagentide ja -maaklerite (vahendajate) tegevus: nõustamine, läbirääkimised ning 

annuiteetide ja kindlustus- ning edasikindlustuspoliiside müük  

 
6629 Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad 

66291 Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad  

− kindlustus- ja pensionifondidega seotud tegevused (v.a finantsvahendus, nõuete täpsustamine ja 

kindlustusagentide tegevus):  

− päästetud vara haldamine 

− aktuaaride (kindlustusmatemaatikute) teenused 

Siia ei kuulu: 

merepäästetegevused, vt 52229 

 
663 Fondide valitsemine 

6630 Fondide valitsemine 

66301 Fondide valitsemine 

− väärtpaberiportfellide ja fondide valitsemine äriühingute, füüsiliste isikute jt jaoks tasu eest või 

lepingu alusel: 

− avatud investeerimisfondide valitsemine 

− muude investeerimisfondide valitsemine 

− pensionifondide valitsemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L – Kinnisvaraalane tegevus    

 

L Kinnisvaraalane tegevus 
 

Kinnisvara üürileandjate, kinnisvarabüroode ja/või kinnisvaramaaklerite tegevus enda või renditud 

varaga tasu eest või lepingu alusel. Siia kuulub kinnisvara ost ja müük või üürileandmine, kinnisvara 

hindamine või tegutsemine kinnisvara depositaarina jm kinnisvarateenused. Siia kuulub ka kinnisvara-

projektide (hoonestusprojektide) arendus (sh hoonete ehitus ning nende hilisem üürileandmine või 

käitus) ning kinnisvarahaldurite tegevus. 

 
68 Kinnisvaraalane tegevus 

681 Enda kinnisvara ost ja müük 
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6810 Enda kinnisvara ost ja müük 

68101 Enda kinnisvara ost ja müük 

− enda kinnisvara ost ja müük: 

− korterelamud, muud elamud ja eluruumid 

− mitteeluhooned, k.a näitusehallid, kaubanduskeskused, laoruumid 

− maa (põllu- või metsamaa jne) 

− kinnisvara (maa) kruntideks jagamine ilma maa väärtuse suurendamiseta 

Siia ei kuulu: 

hoonestusprojektide arendus edasimüügi eesmärgil, vt 41101 

maa-ala kruntideks jagamine koos maa väärtuse suurendamisega, vt 42991 

 
682 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 

6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 

68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 

− enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus: 

− korterelamud, muud elamud ja eluruumid 

− mitteeluhooned, k.a näitusehallid, kaubanduskeskused, lao-, tootmis- ja büroohooned  

− maa (põllu- või metsamaa jne) 

− elamute või korterite üürileandmine pikemaks ajaks (nt kuude, aastate kaupa)  

− kinnisvaraprojektide (hoonestusprojektide) arendus ning kinnisvara üürileandmine või käitus 

− vagunelamuplatside käitus, parkimisplatside, lukustatud garaažide vm parkimiskohtade üürile-

andmine pikemaks ajaks (nt kuude, aastate kaupa) 

Siia ei kuulu: 

hotellide, sviithotellide, külaliste- ja puhkemajade, laagriplatside, haagissuvilate parkimisplatside ja 

muude lühiajalist majutust pakkuvate üksuste tegevus, vt osa 55 

 
683 Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel 

6831 Kinnisvarabüroode tegevus 

68311 Kinnisvarabüroode tegevus 

− kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel 

− kinnisvara ostu, müügi või üürileandmisega seotud nõustamine ja kinnisvara hindamine tasu eest  

või lepingu alusel 

− kinnisvara depositaaride tegevus 

Siia ei kuulu: 

juriidilised toimingud, vt 6910 

 
6832 Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel 

68321 Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) 

− majade jm elamukinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel 

− mitmekorteriliste hoonete või peamiselt elamuks mõeldud mitmeotstarbeliste hoonete haldus 

− garaažiühistute haldus 

− üürikogumisteenus     

− hoonehalduse abitegevused, majahoidjate tegevus           jätkub pöördel → 

 
L – Kinnisvaraalane tegevus    

 
Siia ei kuulu: 

kombineeritud hoonehaldusteenus (nt järgmiste tegevuste kombinatsioonid: siseruumide üldpuhastus,  

hooldus ja pisiremondid, prügi koristamine, valve ja kaitse jms), vt 81101 

spordirajatiste käitus, vt 93111 

lõbustus- ja vaba aja veetmise rajatiste käitus, vt 93299 

 

68322 Aiandus- ja suvilaühistute jms haldus 

 

68329 Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused 

− tööstusliku või ärikinnisvara haldus 

− põllumaa, metsa jms kinnisvara haldus 

Siia ei kuulu: 

juriidilised toimingud, vt 6910 

kombineeritud hoonehaldusteenus (nt järgmiste tegevuste kombinatsioonid: siseruumide üldpuhastus,  
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hooldus ja pisiremondid, prügi koristamine, valve ja kaitse jms), vt 81101 

sõjaväebaaside, vanglate jms rajatiste haldus (v.a arvutuskeskused), vt 81101 
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M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

 

69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine 
 

Ossa 69 kuulub advokatuuri liikmete poolt või nende järelevalve all ühe poole huvide juriidiline esinda-

mine nii enne kohut kui kohtus või teistes juriidilistes organites (nt nõustamine ja esindamine tsiviil- või 

kriminaalasjus, töövaidlustes). Siia liigitatakse juriidiliste dokumentide koostamine ja vormistamine  

(nt põhikirjad, ühingulepingud jms ettevõtte asutamisdokumendid; patendid ja autoriõigused; testamen-

did, usalduslepingud jne); muud juriidilised toimingud õigusnõustajate, notarite, kohtutäiturite, lepitajate, 

audiitorite ja vahekohtunike poolt ning arvepidamis- ja raamatupidamisteenused (raamatupidamise 

auditeerimine, finantsaruannete koostamine ja raamatupidamine). 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  239 

 
691 Juriidilised toimingud 

6910 Juriidilised toimingud 

69101 Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus  

Advokaadiühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva advokaadi ärinimes peab sisalduma sõna 

“advokaadibüroo” või “advokaat”.  

− ühe poole huvide esindamine nii enne kohut kui kohtus või teistes juriidilistes organites advokatuuri 

liikmete poolt või nende järelevalve all: 

− nõustamine ja esindamine tsiviilasjus 

− nõustamine ja esindamine kriminaalasjus 

− nõustamine ja esindamine töövaidlustes 

Siia ei kuulu: 

kohtute tegevus, vt 84231 

 

69102 Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus 

− nõustamine ja esindamine tsiviilasjus 

− nõustamine ja esindamine kriminaalasjus 

− nõustamine ja esindamine töövaidlustes 

 

69103 Notarite tegevus 

− notariaalsete lepingute, testamentide, usalduslepingute jms ettevalmistamine, kavandamine ja 

vormistamine 

− lepingute kavandamine ja juriidiliste toimingute ettevalmistamine asjaõiguse, kaubandusõiguse, 

äriühinguõiguse, perekonnaõiguse, pärandiõiguse, rahvusvahelise eraõiguse ulatuses 

 

69109 Muud juriidilised toimingud 

− patentide, autoriõigust tõendavate ja muude intellektuaalomandiga seotud dokumentide 

ettevalmistamine ja sertifitseerimine 

− oksjonitehingutega seotud juriidilised toimingud 

− deponeerimisteenused  

− klientide nõustamine nende õigustes ja kohustustes 

− muud õigusabiteenused 

− kohtutäiturite, lepitajate, uurijate ja vahekohtunike tegevus 

Siia ei kuulu: 

muud oksjonitega seotud tegevused ning oksjonipidajate tegevus, vt 82991 

 
692 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine 

6920 Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine 

69201 Auditeerimine  

− raamatupidamise algandmete ja lähteinformatsiooni läbivaatamine ning hinnangu andmine: kas 

raamatupidamisaruanded kajastavad kliendi finantsmajanduslikku seisundit seaduste, raamatupida-

mise hea tava ja sise-eeskirjade kontekstis kõigis olulistes aspektides õigesti ja õiglaselt 

− arvepidamise kontroll: aasta-, vahearuannete jm finantsinformatsiooni kontroll, mis ei ole nii põhjalik 

kui auditeerimine ning mille järeldused on väiksema ulatusega 

− finantsaruannete koostamine või auditeerimine 

− finantsinformatsiooni ülevaadete koostamine 
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69202 Raamatupidamine, maksualane nõustamine 

− raamatupidamine, st majandustehingute liigitamine ja kirjendamine rahas või muudes ühikutes 

− era- ja juriidiliste isikute tuludeklaratsioonide koostamine 

− maksualane nõustamine ja klientide esindamine maksuorganites 

− maksujõuetuse ja pankrotivara haldamise teenus 

Siia ei kuulu: 

andmetöötlus ja tabuleerimine, vt 63111 

juhtimisalane nõustamine raamatupidamissüsteemide või eelarve kontrollimenetluste küsimustes,  

vt 70221 

vekslite inkasseerimine, vt 82911 
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70 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 
 

Ettevõtete ja muude organisatsioonide nõustamine ja abistamine juhtimisküsimustes: strateegiline ja 

organisatsiooniline plaanimine; finantsplaanimine ja eelarve koostamine; turunduse eesmärgid ja 

poliitika; inimressursside poliitika, praktika ja planeerimine; tootmise ja juhtimise plaanimine.  

Siia kuulub ka ettevõtte erinevate üksuste tegevuse järelevalve ja juhtimine, st peakontorite tegevus.  

 
701 Peakontorite tegevus 

7010 Peakontorite tegevus 

70101 Peakontorite tegevus 

− ettevõtte erinevate üksuste tegevuse järelevalve ja juhtimine  

− ettevõtte strateegilise ja organisatsioonilise plaanimise ja otsuste tegemise tagamine 

− sidusüksuste igapäevase töö kontroll ja juhtimine 

− tsentraliseeritud harukontorite tegevus 

− korporatsioonikontorite tegevus 

− ringkonna- ja regionaalsete kontorite tegevus 

− tütarettevõtte juhtimiskontorite tegevus 

Siia ei kuulu: 

valdusfirmade tegevus, vt 64201 

 
702 Juhtimisalane nõustamine 

7021 Suhtekorraldus ja teabevahetus 

70211 Suhtekorraldus ja teabevahetus 

− äri- jm organisatsioonide nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine suhtekorralduse ja 

teabevahetuse valdkonnas 

Siia ei kuulu: 

reklaamibüroode teenused, reklaami esitamine meedias, vt 731 

turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused, vt 73201 

 
7022 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine 

70221 Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine 

Äri- jm organisatsioonide nõustamine, juhendamine ja operatiivne abistamine juhtimisküsimustes: 

− strateegiline ja organisatsiooniline plaanimine: 

− strateegia formuleerimine 

− organisatsiooni eesmärkidele vastava struktuuri kujundamine 

− õiguslik korraldus 

− strateegiliste äriplaanide ja arenguplaanide koostamine  

− nõustamine üksuste liitumise ja restruktureerimise küsimustes 

− haldusteabesüsteemi määratlemine 

− juhtkonna aruandluse ja kontrolli arendamine 

− juhtimise audit 

− kasumikasvuprogrammide arendamine 

− finantsjuhtimise nõustamine: 

− käibekapitali ja likviidsuse juhtimine, assigneeringute struktuuri määratlemine 
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− kapitali investeerimisplaanide analüüsimine 

− varade arendus 

− raamatupidamissüsteemide arendus, eelarve koostamine ja eelarve kontrolli arendamine 

− finantsalane nõustamine üksuste ühinemise, ostu teel omandamise jms küsimustes 

− turundusjuhtimise nõustamine: 

− turundusstrateegia formuleerimine ja analüüs 

− müügi juhtimine ja personalikoolitus turunduse valdkonnas 

− tarbijateeninduse, hinnapoliitika määramine 

− jaotuskanalite organiseerimine (müük hulgimüüjatele või otse jaemüüjatele, otsemüük, frantsiis; 

pakendi kujundamine jm turundusega seotud küsimused) 
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− personalijuhtimise nõustamine: 

− personali komplekteerimine, tasustamine, suutlikkuse ja isikuomaduste hindamine  

− nõustamine organisatsiooniliste arenduste valdkonnas 

− töötajate koolituse ja arenduse vajadused  

− edukuse planeerimine 

− töötajate tervisekaitse, turvalisuse, tasustamise jms süsteemide vastavus valitsuse regulatsioo-

nidega  

− inimressursside auditeerimine 

− tootmisjuhtimise nõustamine: 

− tootmise süsteemid ja protseduurid 

− büroo ja teenuste arendus, nt büroo paiknemine, töö planeerimine, tööstandardid 

− büroo automatiseerimine 

− tootearendus, kvaliteedijuhtimine 

− tootmisüksuse julgeolek, turvalisus ja kaitse 

− tarneahela juhtimise ja muu juhtimisalane nõustamine: 

− integreeritud tarneahela juhtimise nõustamine 

− nõustamine logistika korraldamise osas 

− äriprotsesside juhtimise nõustamine: 

− nõustamine finantsprojektide, nt finantstehingute, krediitkaartide töötlemise, maksu- või laenu-

teenuste osas 

− projektijuhtimine (v.a ehitusprojektid): 

− projektijuhtimine võib sisaldada eelarve koostamist, arvepidamist ja kulude kontrolli, hankeid, 

ajagraafiku planeerimist, alltöövõtjate töö koordineerimist, järelevalvet, kvaliteedikontrolli jms 

− ärialane nõustamine: 

− nõustamine regionaalarengu, tööstuse või turismiarenduse osas 

− nõustamine kaubamärkide ja frantsiiside halduse küsimustes 

Siia ei kuulu: 

arvutitarkvara projekteerimine arvepidamissüsteemide jaoks, vt 62011 

juriidiline nõustamine ja esindamine, vt 6910 

arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine, maksualane nõustamine, vt 6920 

arhitekti- ja inseneritegevused ning vastav tehniline nõustamine, vt 7111, 7112 

põllumajanduslik, keskkonna-, turva- jms nõustamine, vt 74901 

nõustamine juhtivtöötajate otsingu, valiku, töölerakendamise küsimustes, vt 78101 

haridusalane nõustamine, vt 85601 

kaubamärgi või frantsiisi kasutusõiguse rentimine, vt 74901 

tööstuslike kaubamärkide ja frantsiisiõiguste haldus, vt 74901 
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71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs 
 

Arhitekti- ja inseneriteenused, jooniste valmistamine, ehitusjärelevalve, mõõdistamine ja kaardistamine 

ning füüsikaline, keemiline ja muu analüütiline teimimine. 

 
711 Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine 

Arhitekti- ja inseneriteenused, jooniste valmistamine, ehitusjärelevalve, mõõdistamine ja kaardistamine 

jms teenused. 
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7111 Arhitektitegevused 

71111 Arhitektitegevused   

− arhitektuuri- ja restaureerimisalane nõustamine  

− ehitiste arhitektuurne projekteerimine, jooniste valmistamine jm arhitektuuriteenused 

− linna- ja asulaplaneerimine (arhitektuurne ja ehituslik kavandamine) 

− maastikuarhitektuur (projekteerimine ja nõustamine) 

Siia ei kuulu: 

arvutikonsultantide tegevus, vt 62021, 62091  

sisekujundajate tegevus, vt 74101 

 
7112 Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine 

71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine 

− insener-tehniline nõustamine: 

− projekti tehnilise teostatavuse ja projekti mõju uurimine 

− projekteerimiseelne nõustamine ja konsultatsioonid 

− teostatavuse ja keskkonnamõju uuringud, projekti majanduslik hindamine 

− tehniline nõustamine olemasolevate seadmete osas  

− konstruktsioonide, mehaanika ja elektriinstallatsiooni hindamise teenused 

− eksperthinnangud kohtuvaidluste puhul 

− insener-tehniline projekteerimine: 

− kavandamine, eskiiside ja tööjooniste valmistamine (nt elektrivõrkude, telekommunikatsiooni-

süsteemide, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitlusobjektide, transpordiobjektide jm 

tootmis- ja tööstusobjektide projekteerimine)  

− ehitusprojektide juhtimine omaniku või kliendi nimel, kindlustamaks ehitustöö vastavust projektile 

 

71122 Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd 

− geoloogiliste tööde ja uuringute nõustamine: 

− nõustamine maavarade, nafta ja maagaasi, põhjavee leiukohtade osas 

− nõustamine nafta ja maagaasi leiukohtade uuringute ja kasutamise osas 

− nõustamine geoloogiliste, geofüüsikaliste ja geokeemiliste anomaaliate hindamise osas 

− nõustamine geoloogiliste kaardistamiste, maa-aluste või maapealsete uuringute osas 

− geofüüsikalised tööd: 

− pinnaaluste kihtide mõõdistamine seismograafiliste, gravimeetriliste või magnetomeetriliste 

meetoditega 

− maamõõdistamine, piiride mõõdistamine, tööstus- ja insenermõõdistus 

− maavarade leiukohtade uurimine ja hindamine: 

− maapinnaosade kuju, suuruse, piiride määramine, mõõtmine ja kaardistamine erinevate 

meetodite abil, nt teodoliitmõõdistus, fotogramm-meetria, hüdrograafiline mõõdistamine 

− andmete kogumine satelliidi vahendusel 

− kaardistamine, st kaartide koostamine (nt teede-, kadastri-, topograafilised, planimeetrilised, 

hüdrograafilised kaardid) ja parandamine mõõdistustulemusi, teisi kaarte jm infoallikaid kasutades 

Siia ei kuulu: 

katsepuurimine koos kaevandamisega, vt 09101, 09901 

projekteerimisega seotud teadus- ja arendustegevus, vt 72191 

aerofotode tegemine, vt 74201 

 

71129 Muud insener-tehnilised tegevusalad 

− tootmisprotsesside, tootmisviiside ja -seadmete tehniline projekteerimine  

− akustika ja vibratsiooniga seotud tehniline projekteerimine 
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− liiklusjärelevalvesüsteemide projekteerimine 

− prototüüpide loomine ja uute toodete detailne tehniline projekteerimine  

− reostusuuringud ja reostusmäära juhtimine 

− korrosioonitõrjega seotud tehnilised teenused 

− kahjustuste uurimine jm tehniline ekspertiis 

Siia ei kuulu: 

sidustarkvara arendamine ja kirjastamine, vt 58291, 62011 

arvutikonsultantide tegevus, vt 62021, 62091 

tehniline teimimine, vt 7120 

projekteerimisega seotud teadus- ja arendustegevus, vt 72191 

tööstusdisain, vt 74101 
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aerofotode tegemine, vt 74201 

 

712 Teimimine ja analüüs 

7120 Teimimine ja analüüs 

71201 Autode tehniline ülevaatus 

− perioodiline mootorsõidukite liiklusohutuse kontroll (tehniline ülevaatus) 

Siia ei kuulu: 

mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont, vt 45201 

kahjude hindamine, vt 66211 

 

71209 Muu teimimine ja analüüs 

− materjalide ja toodete füüsikaline, keemiline ja muu analüütiline teimimine: 

− akustika ja vibratsiooni teimimine 

− mineraalide koostise ja puhtuse teimimine  

− toiduhügieeni uuringud, k.a toiduainete tootmisega seotud veterinaarkontroll 

− materjalide füüsikaliste ja tehniliste omaduste teimimine (nt tugevus, tihedus, vastupidavus, 

radioaktiivsus jne)   

− kvaliteedi ja töökindluse teimimine 

− tervikmasinate, autode, mootorite, tööriistade, lisaseadmete, kommunikatsiooniseadmete jm 

mehaaniliste ning elektrilisi ja mehaanilisi komponente sisaldavate seadmete mehaaniliste ja 

elektriliste omaduste teimimine ja analüüs 

− keeviste ja ühenduste röntgenuuring 

− rikete analüüs 

− keskkonnanäitajate teimimine ja mõõtmine (nt õhu- ja veereostus jne) 

− toodete sertifitseerimine, k.a tarbekaubad, mootorsõidukid, õhusõidukid, hermetiseeritud konteine-

rid, tuumaagregaadid jne 

− kunstiteoste sertifitseerimine ja autentimine 

− teimimine mudeleid või makette kasutades (nt lennukid, laevad, tammid jms) 

− politseilaborite tegevus 

Siia ei kuulu: 

loomade uurimine, vt 75001 

meditsiiniliste ja stomatoloogiliste proovide diagnostiline kuvamine, uuring ja analüüs, vt osa 86 
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72 Teadus- ja arendustegevus 
 

Teadus- ja arendustegevus hõlmab alusuuringud, rakendusuuringud ning katse- ja arendustööd.  

Alusuuringud on algupärased teoreetilised või eksperimentaalsed uuringud uute teadmiste saamiseks 

nähtuste ja sündmuste põhialuste kohta, seadmata eesmärgiks saadud teadmiste kohest rakendamist. 

Rakendusuuringud on algupärased uuringud uute teadmiste saamiseks esmase eesmärgiga raken- 

dada saadud teadmisi kindlas valdkonnas suhteliselt lühikese aja jooksul.  

Katse- ja arendustööd on uuringute ja kogemuste kaudu saadud teadmiste rakendamine uute mater-

jalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende 

oluliseks täiustamiseks. 

Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas kuulub gruppi 721, sotsiaal- ja  
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humanitaarteaduste valdkonnas gruppi 722. 

 
721 Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas 

Alusuuringud, rakendusuuringud ning katse- ja arendustööd loodus- ja tehnikateaduste vallas. 

 
7211 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas 

72111 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas 

− DNA/RNA: genoomika, farmakogenoomika, geeniuuringud, tehnogeneetika, DNA/RNA järjestus/ 

süntees/amplifikatsioon, geeniekspressiooni profileerimine, antisense-tehnoloogia kasutamine 

− proteiinid ja muud molekulid: proteiinide ja peptiidide järjestus/süntees (k.a kõrgmolekulaarsed 

hormoonid); kõrgmolekulaarsete ravimite täiustatud manustamismeetodid; proteoomika, valkude 

eraldamine ja puhastamine, signaalide registreerimine, rakuretseptorite identifitseerimine 

− rakkude ja kudede kasvatamine, raku- ja kudede tehnoloogia: raku-/koekultuurid, koetehnika (k.a 

biomeditsiinitehnika), rakustruktuuri süntees, vaktsiinide/immuunstimulaatorid, embrüote manipulat-

sioonid 

− biotehnoloogiliste meetodite rakendamine: fermenteerimine bioreaktoreid kasutades, biotöötlus, 

bioleostus, biodesulfurisatsioon, biotaastus, biofiltratsioon ja fütotaastus 

− geeni- ja RNA vektorid: geeniteraapiavektorid, viirusvektorid 

− bioinformaatika: bioloogilise informatsiooni töötlemine ja andmebaaside loomine (genoomika: DNA, 

RNA ja valkude järjestused, molekulide struktuurid jne); keeruliste bioloogiliste protsesside model-

leerimine, k.a süsteemibioloogia 

− nanobiotehnoloogia: nanostruktuuride uurimine, valmistamine ja kasutamine, nt nanomeetrilised 

ravimikandjad, nanodiagnostika jne   
 

7219 Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas 

72191 Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas  

− teadus- ja arendustegevus: 

− loodusteaduste (nt füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) vallas 

− tehnikateaduste vallas 

− meditsiiniteaduste vallas (haiguste käsitlemine, ennetav hügieen, farmaatsia jne) 

− põllumajandusteaduste vallas (puuviljakasvatus, metsandus, karjakasvatus, kalandus jne) 

− matemaatika ja infotehnoloogia vallas 

− nanotehnoloogia vallas 

− interdistsiplinaarne teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas 

Siia ei kuulu: 

teadus- ja arendustegevus keskkonna- ja tööstusbiotehnoloogia valdkonnas, vt 72111 

teadus- ja arendustegevus tervise biotehnoloogia valdkonnas, vt 72111 

teadus- ja arendustegevus agrobiotehnoloogia valdkonnas, vt 72111 

 
722 Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas 

7220 Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas 

72201 Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas  

− teadus- ja arendustegevus sotsiaalteaduste vallas:  

− majandusteaduse, õigusteaduse, politoloogia, sotsioloogia, demograafia, pedagoogika, psühho-

loogia, sotsiaalantropoloogia ja etnoloogia, semiootika vallas 
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− teadus- ja arendustegevus humanitaarteaduste vallas:  

− ajaloo, filosoofia, usuteaduse, keeleteaduse, kirjandusteaduse, kunstiteaduste, muusika- ja 

teatriteaduse, kultuurantropoloogia, semiootika vallas 

− interdistsiplinaarne teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas 

Siia ei kuulu: 

turu-uuringud, vt 73201 

 
73 Reklaamindus ja turu-uuringud 
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Reklaamikampaaniate kavandamine ja elluviimine, reklaamide loomine/kujundamine erinevatesse 

meediakanalitesse (trükimeedia, välimeedia, raadio, televisioon, Internet jne).  

 
731 Reklaamindus 

7311 Reklaamiagentuurid 

73111 Reklaamiagentuurid 

Reklaamiteenuste osutamine (agentuurisiseselt või alltöövõtu korras), k.a nõustamine, loominguline 

tegevus, reklaammaterjalide tootmine. 

− reklaamikampaaniate kavandamine ja elluviimine: 

− ajalehe-, ajakirja- jm trükireklaami, raadio- ja telereklaami, Interneti-reklaami ja muude meedia-

kanalite kaudu edastatavate reklaamsõnumite loomine/kujundamine 

− välireklaami kujundamine ja paigaldamine, nt plakatid, stendid, teadetetahvlid, vaateaknad,  

reklaam kauplustes, majadel, liiklusvahenditel jms  

− õhureklaam 

− reklaammaterjali või -näidiste levitamine ja kättetoimetamine 

− reklaamialuste jms struktuuride ja kohtade loomine reklaami eksponeerimiseks   

− turunduskampaaniate juhtimine jms reklaamiteenused: 

− tooteedendus 

− müügikohaturundus ja -reklaam 

− otsepostitusreklaam  

− turundusnõustamine 

Siia ei kuulu: 

reklaammaterjali kirjastamine, vt 58191 

tele- ja filmireklaami (kaubanduslike teadete) tootmine, vt 59112 

raadioreklaamide (kaubanduslike teadete) tootmine, vt 59201 

turu-uuringud, vt 73201 

reklaamfotode tegemine, vt 74201 

konverentside ja messide organiseerimine, vt 82301 

postitustegevused, vt 82191 

 
7312 Reklaami vahendamine meedias 

73121 Reklaami vahendamine meedias  

− erinevate meediakanalite (televisioon, raadio, trüki- ja välimeedia, Internet jm elektrooniline meedia, 

v.a online) reklaamiaja ja -ruumi müük, rent ja edasimüük tasu eest või lepingu alusel  

− videote ja filmide reklaamiaja müük  

Siia ei kuulu: 

reklaamiaja ja -ruumi müük otse meediakanali omaniku, kirjastaja jne poolt, vt vastavalt tegevusele 

suhtekorraldus, vt 7021 

 
732 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused 

7320 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused 

73201 Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused  

− turupotentsiaali, turu teadlikkuse, toodete ja teenuste tuntuse ja tarbijate ostuharjumuste uurimine 

müügi edendamiseks, uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks, k.a tulemuste statistiline analüüs 

− monograafiate, statistika, ökonomeetriliste mudelite jms mudelite kasutamine turu-uuringutes 

− avaliku arvamuse uuringud poliitika-, majandus- ja sotsiaalküsimustes ja nende statistiline analüüs 

 
M – Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus    

 
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 
              

Osa 74 hõlmab muu kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse (v.a juriidilised toimingud ja arvepidamine; 

arhitekti- ja inseneritegevused; tehniline teimimine ja analüüs; juhtimine ja juhtimisalane nõustamine; 

teadus- ja arendustegevus ning reklaamindus). 

 
741 Disainerite tegevus 

7410 Disainerite tegevus 

74101 Disainerite tegevus  

− tekstiili-, rõiva-, jalatsi-, ehte- ja mööblidisain 
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− muude sisekujunduselementide ning muude moe- ja tarbekaupade disain 

− tööstusdisain, st toote spetsifikatsiooni ja väliskujunduse loomine ja arendamine, mis optimeeriks 

kasutamist, väärtust ja välimust, k.a materjalide, mehhanismide, vormi, värvilahenduse, faktuuri ja 

pinnaviimistluse kindlaksmääramine, võttes arvesse inimeste omadusi ja vajadusi, ohutust ning 

turunõudlust  

− pakendidisain 

− graafiline disain 

− 3-mõõtmeliste mudelite loomine 

− sisekujundajate tegevus 

− siseruumide dekoreerimine, k.a vaateakende kaunistamine, müügilettide, -laudade dekoreerimine 

Siia ei kuulu: 

veebilehtede kujundamine ja programmeerimine, vt 62011 

arhitektuurne projekteerimine, vt 71111 

insener-tehniline projekteerimine, st füüsikaseaduste ja -printsiipide rakendamine masinate, materjalide, 

instrumentide, ehitiste, protsesside ja süsteemide projekteerimisel, vt 7112 

 
742 Fotograafia 

7420 Fotograafia 

74201 Fotograafia   

− reklaam- ja tarbefotod: 

− dokumendi- ja portreefotod (nt passipildid, kooli- ja pulmapildid jne) 

− reklaam- ja ärifotod (moe- ja tootefotod jne) 

− aerofotod 

− pulmapidude, koosolekute jm sündmuste jäädvustamine videolindile 

− filmitöötlus: 

− kliendi negatiivfilmide (k.a filmilindid) ilmutamine, fotode valmistamine ja suurendamine 

− digitaalne pilditöötlus (digilaborid) 

− kiirfotoärid (v.a fotokaupluses) 

− slaidide raamimine 

− fotokoopiad, fotode ennistamine või retušeerimine 

− fotokaadrite ülekandmine muule meediale 

− fotoreporterite tegevus 

− dokumentide mikrofilmimine 

− allveefotograafia 

− meditsiini- või biofotograafia 

Siia ei kuulu: 

kino- ja telefilmide tootmisega (kino- ja teletööstus) seotud filmitöötlus, vt 59121 

kartograafia jms ruumiandmetega seotud tegevused, vt 7112 

müntkäitatavate (iseteenindavate) fotoautomaatide käitus, vt 96099 

 
743 Kirjalik ja suuline tõlge 

7430 Kirjalik ja suuline tõlge 

74301 Kirjalik ja suuline tõlge 

− kirjalik ja suuline tõlge 

− sünkroontõlge 

 
 

M – Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus    

 
749 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

7490 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

74901 Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

− ärimaaklerlus, st väike- ja keskmiste ettevõtete ostu ja müügi korraldamine, k.a kutsetegevus, v.a 

kinnisvara- ja kindlustusmaaklerlus 

− patendimaaklerite tegevus (patentide ostu ja müügi korraldamine) 

− hindamisteenused (nt antiikesemed, juveelid jms), v.a kinnisvara ja kindlustus  

− arvete auditeerimine ja veosetariifidest teavitamine 

− ilmaennustamine ja meteoroloogilised teenused 

− turvanõustamine (kliendi vajaduste määratlemine, nõuanded ja soovitused turvasüsteemi valimi- 

seks või olemasoleva süsteemi täiendamiseks) 
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− põllumajanduslik nõustamine (agronoomide, põllumajandusökonomistide konsultatsioonid) 

− keskkonnanõustamine (keskkonna hindamine ja keskkonnaaudit, konsultatsioonid loodusressurs-

side haldamise, jäätmekäitluse, keskkonnapoliitika arendamise jms osas) 

− muu tehniline nõustamine 

− nõustajate teenused, v.a ehitus- (arhitektid, insenerid) ja juhtimiskonsultandid 

− kuluarvestajate (tööjõud, materjal), normeerijate teenused 

− tööstusomandiõiguse haldamine (patendid, litsentsid, kaubamärgid, frantsiis jms) 

− agentide ja agentuuride tegevus, kes esindavad üksikartiste ja sõlmivad nende huvides lepinguid 

kirjastajate, produtsentidega jne filmides, teatrietendustes (rolli- ja näitlejalepingud), spordi- jms  

vaba aja üritustel osalemiseks, raamatute, kunsti- ja fototeoste jms loomiseks 

− raamatute, näidendite, kunstiteoste, fotode jms vahendamine kirjastajatele, produtsentidele jne 

Siia ei kuulu: 

kasutatud mootorsõidukite hulgimüük oksjonite kaudu, vt 451 

online-oksjonite tegevus (jaemüük), vt 47911 

oksjonimajade tegevus (jaemüük), vt 4779 

kinnisvaramaaklerite tegevus, vt 68311 

raamatupidamine, vt 69202 

juhtimisalane nõustamine, vt 70221 

arhitektuurialane ja insener-tehniline nõustamine, vt 711 

tööstusdisain ja masinate projekteerimine, vt 7410, 7112 

toiduainete veterinaarne kontroll ja testimine, vt 71209 

reklaamide loomine ja esitamine jm reklaamiteenused, vt 73111 

reklaamialuste jms struktuuride loomine reklaami eksponeerimiseks, vt 73111  

konverentside ja messide organiseerimine, vt 82301 

sõltumatute oksjonipidajate tegevus, vt 82991 

lojaalsusprogrammide juhtimine, vt 82991 

laenu- ja võlanõustamine, vt 88991 

filmide, videolintide ja DVD-de leviõiguste omandamine, vt 59131 

nõustamine arvutisüsteemide turvalisuse osas, vt 62021 

turundusnõustamine, vt 73111 

turvasüsteemide hooldus ja jälgimine, vt 80201 

 
 
 
 
 
 
 
 
M – Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus    

 
75 Veterinaaria 

 

Kvalifitseeritud veterinaararstide loomatervishoiualased tegevused (põllumajandus- või lemmikloomade 

ravi ja tervise kontroll). Veterinaarteenust osutatakse loomakliinikutes, koduvisiitidel, farmides, kasvan-

dustes, erapraksise korras isiklikes vastuvõtu- ja kirurgiakabinettides või mujal.  

Siia kuulub veterinaarkiirabi tegevus.  

 
750 Veterinaaria 

7500 Veterinaaria 

75001 Veterinaaria 

− põllumajandusloomade tervishoid ja tervise kontroll 
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− lemmikloomade tervishoid ja tervise kontroll 

− veterinaartehnikute ja veterinaari abipersonali tegevused 

− kliinilis-patoloogilised uuringud jm diagnostilised protseduurid 

− veterinaarkiirabi tegevus 

Siia ei kuulu: 

farmiloomade hooldamine ilma tervishoiuteenuseta, vt 01621 

lammaste pügamine, vt 01621  

karjakontroll, karjaajamine, loomade söödalevõtt, lindude kohitsemine, vt 01621 

kunstliku seemendamisega seotud teenused, vt 01621 

lemmikloomade hooldamine ilma tervishoiuteenuseta, vt 96091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N – Haldus- ja abitegevused / Rentimine ja kasutusrent    

 

N Haldus- ja abitegevused 
                

Jakku N liigitatakse üksused, kes osutavad mitmesuguseid majandustegevust (ettevõtlust) toetavaid 

teenuseid. Haldus- ja abitegevused erinevad jaos M loetletud tegevustest, sest nende esmane eesmärk 

ei ole erialateadmiste edastamine. 

 
77 Rentimine ja kasutusrent 
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Materiaalse ja immateriaalse vara (v.a finantsvara) rentimine ja kasutusrent, k.a mitmesuguste kaupade, 

nt sõiduautode, arvutite, tarbekaupade, tööstusmasinate ja -seadmete rentimine või kasutusrent.       

Osa jaguneb järgmisteks gruppideks: 1) mootorsõidukite rendile andmine, 2) puhke- ja spordivarustuse 

ning tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine, 3) muude masinate ja seadmete, sh muude trans-

pordivahendite rendile andmine ning 4) intellektuaalomandi jms toodete rentimine.  

Siia ei kuulu: 

kapitalirent e finantsliising, vt 64911 

kinnisvara rentimine, vt jagu L 

seadmete/transpordivahendite rentimine koos operaatori/juhiga, vt seadmega sooritatava tegevuse  

järgi, nt ehitus (jagu F), transport (jagu H) 

 
771 Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent 

7711 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent 

77111 Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent 

− sõiduautode jm väikeveokite rentimine (ilma juhita) ja kasutusrent 

Siia ei kuulu: 

sõiduautode või busside rentimine koos juhiga, vt 49321 ja 49399 

 
7712 Veokite rentimine ja kasutusrent 

77121 Veokite rentimine ja kasutusrent 

− kaubaveoks mõeldud mootorsõidukite, nt veoautode, haagisveokite, raskeveokite (täismassiga üle 

3,5 t) rentimine (ilma juhita) ja kasutusrent 

− reisijateveoks mõeldud mootorsõidukite, nt busside rentimine (ilma juhita) ja kasutusrent 

− inim- või loomajõul liikuvate veokite/sõidukite rentimine ilma juhita  

− haagiste ja poolhaagiste rentimine ja kasutusrent 

− muude maismaasõidukite, nt sadulvedukite rentimine ilma juhita 

Siia ei kuulu: 

raskeveokite või veoautode rentimine koos juhiga, vt 49411 

jalgrataste, suuskade väljaüürimine, vt 77211 

mootorrataste, vagunelamute, haagissuvilate rentimine ilma juhita, vt 7739 

 
772 Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent 

Siia gruppi kuulub tarbeesemete ja kodumasinate, puhkevarustuse, sporditarvete ning videokassettide 

(üldjuhul lühiajaline) väljaüürimine.  

 
7721 Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent 

77211 Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent   

− lõbusõidulaevade, kanuude, purjepaatide, surfilaudade, veesuuskade jms väljaüürimine 

− plaanerite, purilennukite jms väljaüürimine 

− jalgrataste väljaüürimine 

− suuskade ja uiskude väljaüürimine 

− sporditarvete väljaüürimine (nt golfivarustus, pallimänguvahendid jms) 

− rannatoolide ja päevavarjude väljaüürimine 

− matkavarustuse väljaüürimine 

Siia ei kuulu: 

lõbusõidulaevade ja purjepaatide rentimine koos meeskonnaga, vt 50101, 50301 

videokassettide ja DVD-de laenutamine, vt 77221            jätkub pöördel → 

 
N – Haldus- ja abitegevused / Rentimine ja kasutusrent 

 
muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine, vt 77291 

puhkerajatise lahutamatuks osaks olevate seadmete väljaüürimine, vt 9329 

 
7722 Videokassettide ja DVD-de laenutamine 

77221 Videokassettide ja DVD-de laenutamine 

− videokassettide, plaatide, CD-de, DVD-de jms laenutamine 

− videomängude laenutamine 

 
7729 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent 



 
EMTAK 2008 selgitavad märkused  250 

77291 Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent  

− kodumasinate või tarbeesemete (v.a vabaaja- ja sporditarbed) väljaüürimine kodumajapidamistele 

või ettevõtjatele: 

− kodutekstiilid, tekstiiltooted, rõivad ja jalatsid 

− mööbel, keraamika ja klaas, köögi- ja lauanõud  

− väärisesemed, kellad, muusikariistad, dekoratsioonid ja kostüümid 

− elektriseadmed ja mitte-elektrilised kodumasinad 

− kodumajapidamises kasutatavad elektroonikaseadmed 

− seadmed ja töövahendid asjaarmastajatele või hobitegevuseks 

− fotokaamerad, binoklid jms optikakaubad 

− raamatud ja ajakirjad 

− lilled ja taimed 

− (inva)abivahendid (nt kargud) jms tooted 

− muruniidukid (ilma operaatorita) 

Siia ei kuulu: 

sõiduautode, veoautode, haagiste ja vabaajasõidukite rentimine ilma juhita, vt 771 

puhke- ja spordivarustuse väljaüürimine, vt 77211 

videokassettide, CD-de ja DVD-de laenutamine, vt 77221 

kontorimööbli rentimine, vt 77331 

mootorrataste ja vagunelamute rentimine ilma juhita, vt 77399 

linade (pesu), töövormirõivaste ja sarnaste esemete väljaüürimine pesumajade poolt, vt 96011 

 
773 Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent 

7731 Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent 

77311 Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent  

− põllutöö- ja metsatöötlusmasinate ning -seadmete rentimine (ilma operaatorita) ja kasutusrent: 

− klassi 2830 kuuluvate masinate ja seadmete rentimine (nt põllumajandustraktorid, külvikud,        

istutus- ja koristusmasinad, sorteerid jms)  

Siia ei kuulu: 

põllutöö- ja metsatöötlusmasinate ning -seadmete rentimine koos operaatoriga, vt 01611, 01621, 02401 

muruniidukite rentimine, vt 77291 

 
7732 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent 

77321 Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent 

− ehitusmasinate ja -seadmete rentimine (ilma operaatorita) ja kasutusrent: 

− autokraanad, ehitustraktorid, greiderid, teerullid, ekskavaatorid, buldooserid, frontaallaadurid jne 

− tellingud ja tööplatvormid (rentimine ilma püstitamise ja demonteerimiseta) 

− soojakud jms  

Siia ei kuulu: 

ehitusmasinate ja -seadmete rentimine koos operaatoriga, vt osa 43 

 
7733 Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid 

77331 Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid    

− kontorimasinate ja -seadmete (k.a arvutid) rentimine (ilma operaatorita) ja kasutusrent: 

− arvutid ja arvuti välisseadmed  

− paljundusmasinad, kirjutusmasinad ja tekstitöötlusmasinad 

− arvutusmasinad ja -seadmed (nt kassaaparaadid, elektroonsed kalkulaatorid jms) 

− kontorimööbel, seifid jms 

 
N – Haldus- ja abitegevused / Rentimine ja kasutusrent 

 
7734 Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent 

77341 Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent 

− sõitjate- või kaubaveoks mõeldud laevade, paatide, tiiburlaevade rentimine (ilma meeskonnata) ja 

kasutusrent  

Siia ei kuulu: 

veetranspordivahendite rentimine koos meeskonnaga, vt osa 50 

lõbusõidulaevade rentimine, vt 7721 

 
7735 Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent 
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77351 Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent 

− õhutranspordivahendite, nt lennukite, helikopterite, kuumaõhupallide jne rentimine (ilma mees-

konnata) ja kasutusrent  

Siia ei kuulu: 

õhutranspordivahendite rentimine koos meeskonnaga, vt osa 51 

purilennukite ja deltaplaanide rentimine, vt 77211 

 
7739 Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent 

77391 Raudteeveeremi rentimine 

− rööbassõidukite rentimine 

 

77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent  

− masinate ja seadmete jm materiaalse vara rentimine (ilma juhi/operaatorita) ja kasutusrent: 

− mootorid ja turbiinid 

− tööpingid 

− kaevandus- ja õlimaardlaseadmed 

− ametialaseks kasutamiseks mõeldud raadio-, televisiooni- ja sideseadmed 

− kinofilmide tootmise seadmed 

− kontroll- ja mõõteseadmed jm teadusaparatuur 

− kaubandus- ja tööstusmasinad 

− näitusetarvikud 

− müntkäitatavad masinad 

− mootorrattad, vagunelamud, haagissuvilad jms  

− teisaldatavad majutus- ja kontoriruumid 

− konteinerid ja kaubaalused 

− loomad (nt härjad, traavlid) 

Siia ei kuulu: 

jalgrataste rentimine, vt 77211 

põllutöö- ja metsatöötlusmasinate ning -seadmete rentimine, vt 77311 

ehitusmasinate ja -seadmete rentimine, vt 77321 

kontorimasinate ja -seadmete, k.a arvutite rentimine, vt 77331 

 
774 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine 

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete rentimine (kasutada andmine), mille eest toote omanikule  

(st varahoidjale) makstakse kasutustasu (autori- või litsentsitasu). Siia kuulub näiteks luba toodet 

reprodutseerida, kasutada järgnevates protsessides või toodetes, frantsiisilepingu alusel äritegevuse 

lubamine jne. Intellektuaalse vara omanik võib, kuid ei pruugi olla nende toodete looja.  

 
7740 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine 

77401 Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine  

− intellektuaalomandi rentimine (v.a autoriõigusega kaitstud teosed, nt raamatud või tarkvara)  

− autori- või litsentsitasu saamine järgmiste toodete rentimise eest: 

− patenditud üksused 

− kauba- või teenindusmärgid  

− margitoodete (brändide) nimed  

− maavarade uuringuload 

− frantsiisilepingud 

Siia ei kuulu: 

õiguste omandamine ja kirjastamine, vt osad 58 ja 59            jätkub pöördel → 

 
N – Haldus- ja abitegevused / Tööhõive    

 
autoriõigusega tööde (raamatud, tarkvara, filmid) tootmine, paljundamine, levitamine, vt osa 58 ja 59 

kinnisvara üürileandmine, vt 68201 

materiaalse vara kasutusrent, vt grupid 771, 772, 773 

intellektuaalomandiõiguse vormistamine, sertifitseerimine jm juriidilised toimingud, vt 69109 

tööstusomandiõiguse haldamine (patendid, litsentsid, kaubamärgid, frantsiis jms), vt 74901 

 
78 Tööhõive 
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Tööhõiveasutuste tegevus (töövahendusteenused): vabade töökohtade registri pidamine ning informat-

siooni vahendamine, tööotsijate suunamine tööandja poolt esitatud vabadele töökohtadele arvestades 

seejuures tööandja esitatud nõuetega. Siia liigitatakse ka ajutise tööjõu ning muu inimressursiga varus-

tamine; personaliotsinguteenused, sh kandidaatide valik ja hindamine; näitlejate otsimise ja valikuga 

(rollijagamisteenus) tegelevad (teatri)agentuurid.  

Siia ei kuulu üksikartiste esindavate agentide (personaalsete agentide) tegevus, vt 74901 

 
781 Tööhõiveagentuuride tegevus 

7810 Tööhõiveagentuuride tegevus 

78101 Tööhõiveagentuuride tegevus  

− tööandjale sobiva töötaja leidmine; personaliotsing, -valik ja hindamine 

− valikuagentuuride (casting agencies) tegevus, näitlejate otsimine ja valik (rollijagamisteenus) 

− online-tööhõiveagentuuride tegevus 

Siia ei kuulu: 

üksikartiste (näitlejad, kunstnikud jne) esindavate agentide tegevus, vt 74901 

 
782 Ajutise tööjõu rent 

7820 Ajutise tööjõu rent 

78201 Ajutise tööjõu rent  

Ajutise tööhõive asutused (rendiagentuurid), kes pakuvad tööjõurenditeenust ehk annavad teisele ette-

võttele (kasutaja- e tellijaettevõttele) oma töötaja rendile. Renditöötaja tööandjaks on rendiagentuur,  

st et töötajal on tööleping rendiagentuuriga, mitte kasutajaettevõttega, kus ta tegelikult töötab ning kelle 

juhtimisele ja kontrollile ta allub. Ajutist tööjõudu kasutatakse töötajate asendamiseks, hooajatööde 

tegemiseks ning tööde mahu ajutisel suurenemisel, eriülesannete või -projektide teostamisel jne. 

Järgmiste töötajate ajutine rent:  

− IT- ja telekommunikatsioonitöötajad 

− kontoritöötajad, nt sekretärid, andmesisestajad, raamatupidajad jms  

− teenindus- ja müügitöötajad, sh hotelli- ja restoranipersonal 

− transpordi- või logistikatöötajad, lao- või tootmistöölised (nt seadmeoperaatorid ja sõidukijuhid, 

ekspediitorid, ehitustöölised, mehaanikud jms oskustöölised) 

− meditsiinipersonal 

 
783 Muu inimressursiga varustamine 

7830 Muu inimressursiga varustamine 

78301 Muu inimressursiga varustamine 

Tegemist on ettevõtete gruppide poolt spetsiaalselt personali haldamiseks loodud ettevõtetega, mis 

teenindavad ainult selle grupi ettevõtteid ja turule teenust ei paku. Siia liigitatavad üksused on ametlikult 

tööandjad ja esindavad oma töötajaid palga-, maksu- jms küsimustes. 

− kliendi ettevõtte inimressursiga varustamine, st klient võib värvata isiku või isikud, kes on rendifirma 

töötajad ja kes on oma töökohale määratud 

− klient võib osaliselt oma tööjõudu üle viia rendifirmasse 

− pikaajalise lepinguga töötajad on rendifirma palgal, kes on juriidiliselt vastutav nende tegevuse eest, 

kuid otsene tööalane juhendamine tuleb kliendi firma poolt 

Siia ei kuulu: 

ajutise tööjõu rent, vt 78201 

 
 

N – Haldus- ja abitegevused / Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus     

 
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning 

sellega seotud tegevus 
              

Siia liigitatakse elanikkonnale või äriklientidele reiside, reisi-, transpordi- ja majutusteenuste müük; 

pakettreiside korraldamine ja koostamine ning müük reisibüroode kaudu või otse reisikorraldajate poolt; 

muud reisimisega seotud teenused, k.a reserveerimine, giiditeenus ja turismi propageerimine. 

 
791 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus 

7911 Reisibüroode tegevus 
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79111 Reisibüroode tegevus  

Reisibüroo on reisiettevõtja, kes pakub müügiks või müüb reisikorraldaja koostatud pakettreise. 

− kliendi soovide täpsustamine, kliendi nõustamine, abistamine valikute tegemisel, piletite väljasta-

mine. Sageli pakutakse teenust telefoni teel või Interneti kaudu. 

− transpordi reserveerimine: 

− lennu-, rongi-, bussi- või laevapiletite reserveerimine 

− rendiauto reserveerimine  

− kohtade reserveerimine lennujaama süstikrongidele  

− majutuse reserveerimine: 

− kohaliku majutuse reserveerimine  

− majutuse reserveerimine välismaal 

− kruiiside reserveerimine: 

− ühepäevased või mitmepäevased lõbureisid 

− reisipakettide reserveerimine:  

− kodumaised või välismaised reisipaketid 

 
7912 Reisikorraldajate tegevus 

79121 Reisikorraldajate tegevus 

Reisikorraldaja on reisiettevõtja, kes koostab pakettreise ja pakub neid müügiks või müüb ise või teise 

reisiettevõtja kaudu.  

− reiside korraldamine ja reisipakettide koostamine (kohalikud või rahvusvahelised; individuaalreisija-

tele või gruppidele) ning nende müük reisibüroode kaudu või otse reisikorraldajate poolt. Pakettreis 

sisaldab tavaliselt veo- ja/või majutusteenust ning muid reisiteenuseid, nt toitlustust, muuseumide, 

ajalooliste ja kultuurilooliste paikade külastamist, osalemist teatri-, muusika- või spordiüritustel.  

 
799 Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevused 

7990 Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevused 

79901 Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus 

− muu reisimisega seotud reserveerimine: 

− transpordi, hotelli, restorani, rendiauto jne reserveerimine; piletite reserveerimine teatri-, spordi- 

jms meelelahutusüritustele 

− puhkuseosakute vahetamise teenus 

− konverentsikeskuste, näitusesaalide broneerimine 

− reisijaid/külastajaid abistavad teenused: 

− reisiinfo pakkumine (reisiinfo- ja turismiinfokeskused) ja giiditeenused 

− turismi propageerimine 

Siia ei kuulu: 

reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, vt 79111 ja 79121 

nõupidamiste ja konverentside organiseerimine ja korraldamine, vt 82301 

 
 
 
 

 
N – Haldus- ja abitegevused    

 
80 Turvatöö ja juurdlus 
          

Turvatööga seotud teenused: juurdlustegevus ja detektiiviteenused; valvepatrullide, valve- ja turva-

töötajate teenused; raha, väärtpaberite jm väärtasjade vedu, sh vajalike meetmete rakendamine veose 

säilimise tagamiseks; elektroonsete turvasüsteemide (valve- ja alarmsüsteemide) käitus: kohapealne  

või kaugseire, kusjuures sageli käitaja ka müüb, paigaldab ja hooldab vastavaid seadmeid. Nimetatud 

teenused eraldi (valve-, alarm- või turvaseadmete müük, paigaldus ning hooldus/remont) ei kuulu siia, 

vaid liigitatakse nt jaemüügi või ehituse alla.  
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801 Turvatöö, v.a avalik korrakaitse 

8010 Turvatöö, v.a avalik korrakaitse 

80101 Turvatöö, v.a avalik korrakaitse 

− raha, väärtpaberite jm väärtasjade vedu soomussõidukiga 

− valve- ja turvateenused (nt valvepatrullide, valvekoerte, turvatöötajate, ihukaitsjate teenused; 

parkimis-, turva- ja läbipääsukontroll) 

− polügraafiga (valedetektoriga) testimine  

− daktüloskopeerimine (sõrmejälgede võtmine) 

− valvekoerte õpetamine 

− olulise infoga andmekandjate (paber, laserplaadid, arvutidiskid jne) turvaline hävitamine  

Siia ei kuulu: 

avaliku korra ja turvalisuse tagamine, vt 8424  

 
802 Turvasüsteemide käitus 

8020 Turvasüsteemide käitus 

80201 Turvasüsteemide käitus 

Turvasüsteeme käitavad üksused võivad tegeleda ka vastavate seadmete müügiga. 

− elektroonsete valve- ja alarmsüsteemide (vargusvastaste alarmseadmete, tulekahjualarmide) koha-

pealne või kaugseire, k.a nende paigaldus ja hooldus  

− mehaaniliste või elektroonsete lukustusseadmete, rahakappide ja varahoidlate (turvahoidlate) 

paigaldus, remont, ümberehitamine ja reguleerimine koos hilisema seire ja kaugseirega 

Siia ei kuulu: 

tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus ilma hilisema seireta, vt 4321  

valve- ja alarmsüsteemide, mehaaniliste ja elektroonsete lukustusseadmete, rahakappide ja varahoid-

late müük ilma seire-, paigaldus- või hooldusteenuseta, vt 47599 

turvanõustamine, vt 74901 

avaliku korra ja turvalisuse tagamine, vt 8424 

võtmeduplikaatide tegemine, vt 96099 

 
803 Juurdlus 

8030 Juurdlus 

80301 Juurdlus 

− uurijate ja detektiivide teenused  

− erauurijate ja eradetektiivide tegevus  

Siia ei kuulu: 

inkassoteenus ja krediidiinfo kogumine, vt 82911 

 
 
 
 
 

N – Haldus- ja abitegevused    

 
81 Hoonete ja maastike hooldus 
            

Ossa 81 kuulub kombineeritud hoonehaldusteenuse osutamine; hoonete sise- ja välispindade puhastus; 

tööstusliku sisseseade ja tööstusmasinate puhastus; transpordivahendite puhastus; tsisternautode ja 

meretankerite sisepuhastus; hoonete, laevade, rongide jne desinfitseerimine ja kahjuritõrje; pudelipesu; 

tänavakoristus, lume ja jää kõrvaldamine; maastiku hooldus ja korrashoid, kujundus- ja haljastustööd,  

sh jalgteede, tugiseinte, tarade, tiikide jms rajamine/paigaldamine.  

 
811 Hoonehalduse abitegevused 
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8110 Hoonehalduse abitegevused 

81101 Hoonehalduse abitegevused 

− kliendile kuuluvas hoones kombineeritud hoonehaldusteenuse osutamine, nt järgmised teenused:  

− siseruumide üldpuhastus, hooldus, prügi kõrvaldamine, valve ja turvakaitse, posti edastamine,  

pesumajateenus jms hoonehalduse abitegevused  

Siia ei kuulu: 

ainult ühe abitegevuse korraldamine (nt siseruumide üldpuhastus) või ainult ühe teenuse pakkumine  

(nt kütmine), vt osutatavale teenusele vastavat klassi 

restoranide, hotellide, kaevanduste, haiglate jms kliendile kuuluvate ettevõtete tegevuse korraldamine  

ja koosseisulise personali juhtimine, vt ettevõtte tegevuse järgi  

kliendi arvutisüsteemide ja/või andmetöötlusüksuste kohapealne haldus ja käitamine, vt 62031 

parandusasutuste haldus ja käitus tasu eest või lepingu alusel, vt 8423 

 
812 Puhastustegevus 

Siia gruppi kuulub hoonete sise- ja välispindade puhastus ning hoonete jm eripuhastus; tööstus-

masinate puhastus; tsisternautode ja meretankerite sisepuhastus, hoonete ja tööstuslike seadmete 

desinfitseerimine ja kahjuritõrje; pudelipesu; tänavakoristus, lume ja jää kõrvaldamine. 

Siia ei kuulu: 

kahjurite tõrje põllumajanduses, vt 01611 

hoonete ehitusjärgne puhastus, vt 43391 

hoonete välisseinte puhastus auru või liivaga, vt 4399 

vaipade ja vaipkatete pesu, eesriiete ja kardinate puhastus, vt 96011 

 
8121 Hoonete üldpuhastus 

81211 Hoonete üldpuhastus 

Hoonete (spetsialiseerimata) üldpuhastus hõlmab üldjuhul sisepindade puhastamise, kuid siia võib 

kuuluda ka sisepindadega seonduvate välispindade (nt aknad, vahekäigud/koridorid jms) puhastus. 

− elamute või korterite, äri-, büroo- ning tööstushoonete (kauplused, bürood, asutused, tehased jne) 

hooldus- ja koristusteenused, põrandate puhastus ja vahatamine, siseseinte puhastamine, mööbli 

poleerimine jms  

− muude äri- ja ametiruumide, mitmeotstarbeliste hoonete ning mitmekorruseliste elamute üldpuhas-

tus (spetsialiseerimata)  

Siia ei kuulu: 

eripuhastustööd (akende pesemine, korstnapühkimine, kaminate, ahjude, keskkütteahjude, 

tuhastusahjude, boilerite, ventilatsioonikanalite, tõmbeseadmete jms puhastus), vt 81221 

 
8122 Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus 

81221 Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus 

− hoonete välispindade puhastus (nt kauplused, bürood, asutused, tehased jm äri-, büroo- ning 

tööstushooned, mitmekorruselised elamud jne)  

− eripuhastustööd (nt akende pesemine, korstnapühkimine, kaminate, ahjude, keskkütteahjude, 

tuhastusahjude, boilerite, ventilatsioonikanalite, tõmbeseadmete jms puhastus) 

− tööstusmasinate, mahutite ja vaatide puhastus 

− ruumide (nt operatsioonisaalid) või esemete steriliseerimine  

Siia ei kuulu: 

hoonete välisseinte puhastus auru või liivaga, vt 4399 

 
 
 
N – Haldus- ja abitegevused    

 
8129 Muu puhastustegevus 

81291 Muu puhastustegevus 

− ujumisbasseinide puhastus ja hooldus 

− rongide, busside, lennukite jne puhastus 

− tsisternautode ja meretankerite sisepuhastus 

− hoonete desinfitseerimine ja kahjuritõrje 

− pudelipesu 

− tänavakoristus, tänavate vaakumpuhastus, lume ja jää kõrvaldamine (k.a kiirteedelt ning lennu-

radadelt), teede liivatamine ja soolatamine 
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− tänavate ja avalike parkide kastmine 

− välikäimlate (kemokäimlate) rent 

− mujal liigitamata puhastustegevus 

Siia ei kuulu: 

kahjurite tõrje põllumajanduses, vt 01611 

autopesu, autode puhastus, vt 45202 

 

813 Maastiku hooldus ja korrashoid 

8130 Maastiku hooldus ja korrashoid 

81301 Maastiku hooldus ja korrashoid 

− taimede, puude ja põõsaste istutamine, parkide, aedade jm haljasalade hooldus ja korrashoid: 

− parkide ja aedade hooldus ja korrashoid, nt eramuid ja elamurajoone, avalikke ja poolavalikke 

hooneid (koolid, haiglad, administratiivhooned, kirikud jne), tööstus- ja ärihooneid ümbritsevad 

pargid ja aiad, munitsipaalaladele (üldkasutatavad haljakud, kalmistud jne) ning teeäärsetele 

haljasribadele rajatud pargid ja aiad 

− haljastustööd, haljasalade hooldus ja korrashoid, nt hoonete haljastus (katuseaiad, fassaadi 

haljastus, talveaiad jne), spordiväljakute (jalgpalli- ja golfiväljakud jne), laste mänguväljakute, 

päevitamiseks mõeldud muruväljakute jms puhke- ja virgestusalade hooldus ja korrashoid 

− looduslike või tehisveekogude hooldus ja korrashoid (valgalad, märgalad ja tiigid, välibasseinid, 

kraavid, vooluveekogud, reoveesüsteemid jne)  

− taimede istutamine kaitseks müra ja tuule vastu, erosiooni piiramiseks, nähtavuse ja pimestava 

valguse (ereda päikesevalguse) varjamiseks 

− puude lõikamine, hekkide piiramine, puude ümberistutamine 

Siia ei kuulu: 

taime- ja metsakasvatus ning taimede istutamine müügiks, vt osad 01, 02 

puukoolide ja metsapuid kasvatavate puukoolide tegevus, vt 01301, 02101 

maa hooldus hea põllumajandusliku ja keskkondliku seisundi säilitamiseks, vt 01611 

maastiku kujundamise/haljastamise eesmärgil tehtavad ehitustööd, vt jagu F 

maastikukujundus, maastikuarhitektuur jm arhitektitegevused, vt 71111 

 
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused 
           

Siia liigitatakse büroohalduse igapäevaste tööde (regulaarsed kohustused ja jooksvad ülesanded) täit-

mine ning mitmesuguste äritegevust toetavate tavapäraste teenuste osutamine tasu eest või lepingu 

alusel ning ka kõik muud mujal liigitamata tüüpilised äritegevust abistavad tegevused. 

Siia kuuluvad üksused ei paku terviklikke ärioperatsioone teostavat personali. 

 
821 Büroohaldus ja selle abitegevused 

Büroohalduse igapäevaste tööde (regulaarsed kohustused ja jooksvad ülesanded) täitmine tasu eest  

või lepingu alusel, nt finantsplaanimine, arvete väljakirjutamine, dokumendihaldus (dokumentide regist-

reerimine ja säilitamine), personali- ja kaubajaotus (kaupade toimetamine tootjalt tarbijale) ning logistika.  

Siia kuulub mitmesuguste äritegevust toetavate tavapäraste teenuste osutamine tasu eest või lepingu 

alusel, st äritegevuse rutiinsete abifunktsioonide täitmine. 

Siia kuuluvad üksused ei paku terviklikke ärioperatsioone teostavat personali. Ühele kindlale tegevusele 

spetsialiseerunud üksused tuleb liigitada selle tegevuse alusel.  

 
 

 
N – Haldus- ja abitegevused    

 
8211 Büroohaldus 

82111 Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus 

− sekretäriteenused 

− finantsplaanimine, arvete väljakirjutamine, dokumendihaldus 

− personali- ja postiteenused jne tasu eest või lepingu alusel   

Siia ei kuulu: 

üksused, kes osutavad ainult ühte konkreetset teenust, vt tegevusele vastavat klassi  

tööjõuga varustamine ilma järelevalveta, vt osa 78 
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8219 Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused 

82191 Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused 

− dokumentide koostamine  

− dokumentide toimetamine/redigeerimine või korrigeerimine  

− masinkiri, tekstitöötlus või elektronkirjastamine  

− sekretäritöö abitegevused, heli- või videolintidelt ümberkirjutamine, korrektuuri lugemine 

− dokumentide ärakirjade tegemine jms sekretäriteenused  

− kirjade ja kokkuvõtete kirjutamine  

− postkastide üürileandmine jm postiteenuste osutamine, nt eelsorteerimine, adresseerimine jne  

− fotokopeerimine (nn valgus- e kserokoopiate tegemine)  

− duplikaatide tegemine  

− valguskopeerimine (blueprint), mida kasutatakse pms jooniste, plaanide ja skeemide paljundami-

seks  

− muud dokumentide paljundusteenused (v.a trükiteenused, nt lame-, kiir- või digitaaltrükk ning 

trükieelsed teenused)  

Siia ei kuulu: 

dokumentide trükkimine (lame- või kiirtrükk jne), vt 1812  

trükieelsed teenused, vt 18131 

reklaami- ja otsepostituskampaaniate korraldamine ja arendustöö, vt 73111 

kohtuistungite protokollimine, stenografeerimine, stenografeerimismasinaga üleskirjutamine, vt 82991  

stenografistide (kiirkirjutajate) teenused avalikkusele, teksti/kõne kiirkirjas jäädvustamine, vt 82991  

 
822 Kõnekeskuste tegevus 

8220 Kõnekeskuste tegevus 

82201 Kõnekeskuste tegevus, telemarketing 

− sissehelistamiskeskused: tellimuste vastuvõtmine, tooteinfo andmine, kliendi abistamine (tehnilised 

abiliinid, klienditugi) või kliendi kaebuste edastamine kasutades järgmisi meetodeid: teenindajate/ 

agentide vastamine klientide kõnedele, automaatne kõnede jaotus, telefoni integreerimine arvutiga, 

interaktiivne häälvastus (interaktiivne automaatsekretär) jms  

− väljahelistamiskeskused: toodete ja teenuste müük või turustamine potentsiaalsetele klientidele,  

turu-uuringute või avaliku arvamuse uuringute, kliendiküsitluste jms läbiviimine  

− telemarketing 

Siia ei kuulu: 

infotelefoniteenus, vt 63991 

 
823 Nõupidamiste ja messide korraldamine 

8230 Nõupidamiste ja messide korraldamine 

82301 Nõupidamiste ja messide korraldamine 

− nõupidamiste, konverentside ja koosolekute korraldamine, edendustöö ja/või juhtimine ning 

teenindus 

− messide, näituste ja laatade korraldamine ja teenindus: 

− nõustamine korralduse osas, abistamine asukoha valikul, uuringud ja läbirääkimised 

− osavõtjate registreerimine, sekretariaadi organiseerimine  

− tehniliste vahenditega varustamine  

− majutuse, toitlustamise, transpordi jms korraldamine  

 
 
 
N – Haldus- ja abitegevused    

 
829 Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused 

Inkassoteenus, krediidiinfo, pakendamine jm mujal liigitamata tüüpilised äritegevust abistavad 

tegevused.  

 
8291 Inkassoteenus ja krediidiinfo 

82911 Inkassoteenus ja krediidiinfo 

− inkassoteenus e võlgade sissenõudmine  

− võlanõuete ost-müük ja nõustamine võlanõuetega seonduvates küsimustes 
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− info kogumine üksikisikute töökäigu ning üksik- ja juriidiliste isikute krediidiajaloo kohta, info töötle-

mine ja vahendamine finantsasutustele, kaubandusettevõtetele jt, kes vajavad infot ettevõtte või 

eraisiku finantsseisukorra, usaldatavuse ja krediidivõime kohta   

 
8292 Pakendamine 

82921 Pakendamine   

− pakendamine tasu eest või lepingu alusel, masinatega või käsitsi: 

− vedelike villimine, k.a joogid ja toiduained 

− aerosoolpakendamine 

− kottidesse pakendamine 

− tahkete ainete pakendamine (mull- ja fooliumpakendid jm) 

− farmaatsiatoodete turvapakendamine   

− etikettidega varustamine, märgistamine ja markeerimine  

− postisaadetiste ja kingituste pakkimine  

− müntide ja paberraha pakendamine 

Siia ei kuulu: 

alkoholita jookide ja mineraalvee tootmine, vt 11071  

kaupade pakkimine veotaarasse/veopakendisse, vt 5229 

pakkematerjalide trükkimine, vt 18129 

pakendidisain, vt 74101 

 
8299 Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused 

82991 Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused 

− teksti/kõne sõnasõnaline jäädvustamine, koosolekute, (kohtu)istungite protokollimine ja stenogra-

feerimismasinaga üleskirjutamine (stenotüpeerimine) ning stenogrammide ümberkirjutamine: 

− istungite protokollimine, stenografeerimine ja stenotüpeerimine  

− stenografistide (kiirkirjutajate) teenused avalikkusele  

− konverentside ja koosolekute teleotseülekannete reaalajas tõlkimine ning kodeeritud subtiitrite lisa- 

mine (closed captioning) kuulmispuudega inimeste jaoks 

− aadressi vöötkodeerimine 

− vöötkoodiga märgistamine  

− repotehingud: müügi- ja tagasiostutehingud 

− korjanduste korraldamine lepingu alusel või tasu eest 

− parkimisautomaatidest müntide kogumine  

− sõltumatute oksjonipidajate tegevus   

− lojaalsusprogrammide haldus 

− telefonipõhised abitegevused, nt telefoniäratusteenus, telefonikõnede siirdeteenus 

− allahindluskupongide ja kinkekaartide väljaandmine 

− kodumajapidamiste soojus-, vee-, gaasi- ja elektrimõõturite lugemine 

− heli- või videolintidelt transkribeerimine (ümberkirjutamine) 

− muud mujal liigitamata tüüpilised äritegevust abistavad tegevused 

Siia ei kuulu: 

dokumentidest ärakirjade tegemine, vt 82191 

kinofilmidele kodeeritud või kodeerimata tiitrite või subtiitrite lisamine, vt 59121 

 

 

 

 

 

 

 
O – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    

 
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 
               

Jagu hõlmab riikliku iseloomuga tegevused, mida tavaliselt teostavad avalik-õiguslikud üksused: sea-

duste ja nendest tulenevate määruste vastuvõtmine ja juriidiline tõlgendamine, nendel aktidel põhine-

vate programmide (plaanide) haldamine, seadusandlikud tegevused, maksustamine, riigikaitse, avalik 

kord ja julgeolek, immigratsiooniteenistused, välissuhted ja valitsuse programmide (plaanide) haldamine. 

Jagu hõlmab ka kohustusliku sotsiaalkindlustuse. 

Ainuüksi õiguslik või institutsionaalne seisund ei määra kuulumist sellesse jakku. Kui üksuse tegevus 

kuulub oma iseloomult mõnesse teise EMTAKi jakku, tuleb ta liigitada sinna, vaatamata üksuse avalik-
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õiguslikule staatusele. Näiteks koolisüsteemi haldamine (st määrused, kontroll, õppekavad) kuulub siia 

jakku, aga õpetamine mitte (vt jagu P); vangla- ja sõjaväehaiglad liigitatakse tervishoiu alla (jagu Q). 

Analoogiliselt võivad mõningaid selles jaos kirjeldatud tegevusi teostada valitsusvälised üksused. 

 
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 

841 Avalik haldus ning majandus- ja sotsiaalpoliitika juhtimine 

Siia kuulub avalik haldus (nt täidesaatev, seadusandlik, finantshaldus jne kõigil valitsustasanditel) ning 

järelevalve sotsiaal- ja majanduselu valdkonnas. 

 
8411 Üldine avalik haldus 

84111 Täitev- ja seadusandlike organite tegevus 

− ministeeriumide tegevus 

− erinevate valitsustasandite institutsioonide seadusandlik ja täidesaatev tegevus 

− nõuandvate ametnike seadusandlik ja täidesaatev tegevus 

Siia ei kuulu: 

valitsusele kuuluvate või valitsuse kasutuses olevate hoonete käitus, vt 682 ja 683 

 

84112 Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused 

− fiskaalpoliitika haldamine ja järelevalve: 

− maksustamissüsteemi rakendamine 

− kaupadelt maksude kogumine 

− maksupettuste uurimine 

− tolli haldamine 

− eelarve koostamine ning riiklike fondide ja võlgade haldus 

− rahaliste vahendite hankimine ja vastuvõtmine ning nende väljamaksmise kontrollimine 

 

84113 Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused 

− riigi kui terviku majanduse ja sotsiaalse planeerimise haldamine ja jõustamine erinevatel 

valitsustasanditel 

− statistika tootmise haldus 

− muud ametid, bürood ja programmiüksused, mis kirjeldavad, koordineerivad ning jälgivad üldiste 

majandus- ja sotsiaalplaanide ning -programmide rakendumist 

Siia ei kuulu: 

ühiskonnaliikmete heaolu kasvule suunatud teadus- ja arendustegevuse strateegiate ning fondide 

haldamine, vt 8412 

majanduse funktsioneerimise ja konkurentsivõime täiustamisele suunatud teadus- ja arendustegevuse 

strateegiate haldamine, vt 8413 

riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevuse strateegiate ning fondide haldamine, vt 84221 

riigiarhiivide tegevus, vt 91012 

 

84114 Valla- ja linnavalitsuste tegevused 

 

84119 Mujal liigitamata riigi haldustegevus 

− avaliku teenistusega seotud haldus-, rakenduslikud ja abitegevused 

− valitsusasutuste haldusalas olevate ja mitteomavalitsuslike küsimustega tegelevate üksuste 

teenused 

− valimisi korraldavate üksuste tegevus 

 

 
O – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    

 
8412 Tervishoiu-, haridus-, kultuuri- ja muude sotsiaalteenuste, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste 

tegevuse korraldamine 

 

84121 Hariduse haldus 

− erinevate haridusasutuste avalik haldus 

− igat liiki koolide ja haridusasutuste juhtimine, inspekteerimine ja toetamine 

− üldist haridussüsteemi puudutava avaliku informatsiooni levitamine ministeeriumi või vastavate 

riigiametite poolt 
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84122 Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus 

− tervise- ja sotsiaalteenuste avalik haldus  

 

84123 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus 

− elamu- ja kommunaalmajanduse, veevarustuse, sanitaarjärelevalve ja tänavavalgustuse avalik 

haldus 

− elamumajanduse ja elamumajanduse standardite loomise, arenduse ning järelevalve teenused 

− üürinormide ja riigi poolt eluasemetoetuste normide kehtestamise haldus 

− elanikkonna ja erivajadustega inimeste elamumajanduse korraldamine 

− avaliku informatsiooni levitamine elamumajanduse kohta 

− veevarustust käsitlevaid seadusi loovate ja haldavate büroode, ametite, asutuste jms üksuste 

tegevus 

− prügi kogumise ja käitlemise, kanalisatsiooni ja tänavapuhastuse korraldamine 

Siia ei kuulu: 

kanalisatsioon, jäätmekäitlus, saastekäitlus, vt osad 37, 38, 39 

 

84124 Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus 

− kultuurikollektiive, vabakutselisi artiste ning kultuurisündmusi korraldavate organisatsioonide 

tegevust toetavad teenused 

− rahvuslikke, piirkondlikke või kohalikke pidustusi ja religioossete institutsioonide ülalpidamist ning 

toimimist toetavad tegevused 

− spordi, puhkemajanduse, kultuuri ja religiooni haldus 

Siia ei kuulu: 

muuseumid jm kultuuriasutuste teenused, vt osa 91 

riiklike raamatukogude ja arhiivide teenused, vt 9101 

spordirajatiste teenused, vt 93111 

               

84125 Keskkonnakaitse haldus 

− saastestandardid, informatsiooni levitamine saastatuse kohta 

− keskkonnakaitsealaste programmide haldus 

 
8413 Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine 

84131 Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus 

− põllumajandusmaa avalik haldus:  

− talumajapidamiste säilitamise programmid 

− taimekaitse, kahjurite jm kahjulike mõjude tõrjega seotud programmid 

− haritava maa kultuuristamise programmid 

− maaparanduse haldus 

− põllumajandusreformide ja maamüügitehingute avalik haldus 

− põllumajandusturgude stabiliseerimise haldus 

− veterinaarteenuste haldus 

− metsanduse avalik haldus: 

− raielubade väljaandmine 

− metsaressursside kasutamise ratsionaliseerimine 

− taasmetsastus 

− kalapüügi ja jahindustegevuse avalik haldus: 

− kalapüügi- ja jahilubade väljaandmine 

− jahiloomade kaitsealade, kalahaudejaamade haldus 

 

 

 

 
O – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    

 
84132 Transpordi ja side haldus 

− maantee- ja veetranspordi, raudtee- ja õhutranspordi ning side avalik haldus 

− maanteede, kiirteede ja nendega seotud rajatiste planeerimise, projekteerimise, ehitamise, hoolda-

mise ja parandamise haldus 

− veetranspordirajatiste haldus 

− õhutranspordirajatiste, nt lennuradade, terminalide, angaaride, õhunavigatsiooniseadmete jm õhu-

transpordiga seotud püsirajatiste ja seadmete haldus 

− torujuhtmete jm rajatiste haldus 

− kõikide transpordiliikide ja nendega seotud seadmete tööd puudutavate regulatsioonide loomine ja 
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haldamine 

− side (post, telefon, telegraaf, kaabeside, traadita side, satelliitside) avalik haldus 

− kommunikatsioonisüsteemide planeerimise, projekteerimise, funktsioneerimise ja parandamisega 

seotud tegevused 

Siia ei kuulu: 

liikluspolitsei tegevus maanteedel ja veeteedel, vt 8424 

sõidukite litsentside väljastamine tasu eest või lepingu alusel, vt 82991 

 

84139 Muud majandustegevust toetavad tegevused 

− kütusemajanduse ja energeetika avalik haldus, st kütuseressursside säilitamise, avastamise ja 

ratsionaalse kasutamise haldus; kütuse hankimise, töötlemise, jaotamise ja kasutamise järelevalve 

ning reguleerimine: 

− tahke- ja mineraalkütus  

− nafta ja maagaas 

− tuumkütus 

− muu kütus, nt piiritus, puit ja puidujäätmed  

− maavarade kaevandamise, tootmise ja ehituse haldus: 

− mineraalide leiukohtade avastamisega, mineraalide kasutamise, säilitamise, turustamisega jms 

seotud programmide haldus, k.a mineraalide uuringutega seotud regulatsioonide loomine ja 

järelevalve 

− tootmisettevõtete loomise, laiendamise ja majandusolukorra parandamisega seotud tegevused 

− ehitusstandardeid puudutavate regulatsioonide väljatöötamise ja haldamisega seotud tegevused, 

ehitiste kasutuslubade väljaandmine, ehitusplatsidel turvalisust tagavate regulatsioonide loomine 

ja järelevalve 

− kaubanduse, toitlustuse ja hotellinduse haldus: 

− kaubandusettevõtete, laomajanduse, hotellide ja restoranidega seotud avalik haldus 

− jae- ja hulgikaubandust, tarbijakaitset, hinna reguleerimist ja normeerimist, laomajandust, hotelli-

de ja restoranide tegevust korraldavate regulatsioonide arendamine ja järelevalve 

− hotelli- ja restoranikohtade projekteerimise ja ehitamisega seotud haldustegevus 

− turismi avalik haldus: 

− turismiga ja turismi edendamisega seotud avalik haldus 

− reklaamikampaaniate, turismiinfo levitamise jm turismi toetavate tegevuste haldus 

− mitme-eesmärgiliste projektide planeerimise, projekteerimise, ehitamise, parandamise jms tegevu-

sega seotud avalik haldus: 

− integreeritud süsteemid/rajatised energia genereerimiseks, üleujutuste kontrollimiseks, niisuta-

miseks, navigatsiooniks  

− üldise majanduspoliitika ja regionaalpoliitika avalik haldus: 

− üldise majanduspoliitika formuleerimine 

− üldise majandustegevuse reguleerimine ja toetamine ekspordi ja impordi, kauba- ja väärtpaberi-

turu osas 

− üldine tulude juhtimine 

− üldine kaubanduse edendamine 

− monopolide ja kaubanduse ning turgude muude piirangute üldine reguleerimine 

− erinevate kaubandussektorite reguleerimine, litsentseerimine ja kontroll 

− patentide, kaubamärkide, autoriõiguse ja standardimisega tegelevad institutsioonid 

− üldise tööjõupoliitika formuleerimine ja rakendamine, nt töötingimuste ja tööbörside tegevuse  

järelevalve ja reguleerimine, riigi- ja regionaalarengupoliitika töötuse vähendamiseks ja tööjõu 

liikuvuse stimuleerimiseks  

 
 

 
O – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    

 
842 Ühiskonna kui terviku teenindamine 

8421 Välissuhted 

84211 Välissuhted 

− välisministeeriumi, diplomaatiliste üksuste ning konsulaatide tegevus ja nende haldus 

− välismaal info- ja kultuuriteenuste juhtimine ja toetamine 

− välismajandusabi andmine, k.a rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu  

− sõjalise välisabi andmine 

− väliskaubanduse, rahvusvaheliste rahandus- ja tehnikaalaste välissuhete juhtimine 
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Siia ei kuulu: 

rahvusvaheliste konfliktide ja katastroofide ohvrite/pagulaste eest hoolitsemine, vt 88991 

 
8422 Riigikaitse 

84221 Riigikaitse  

− riigi kaitsejõudude (maa-, mere-, õhu- ja kosmosekaitsejõud) tegevus, nende juhtimine ja järele-

valve: 

− armee (maavägi), mere- ja õhujõudude lahinguüksused  

− inseneri-, transpordi-, side-, luure-, varustus-, personali- jm mittelahinguüksused  

− riigikaitse reserv- ja abijõud 

− sõjaline logistika (seadmete, ehitiste, varustuse jm tagamine) 

− arstiabi andmine lahinguväljal 

− tsiviilkaitsejõudude tegevus, haldus ja toetamine 

− erakorralise olukorra plaanide väljatöötamine, tsiviilasutusi ja -isikuid hõlmavate õppuste 

korraldamine  

− riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevuse strateegiate ning vastavate fondide haldamine 

Siia ei kuulu: 

rakendusuuringud ja eksperimentaalne arendustegevus, vt osa 72 

sõjalise välisabi andmine, vt 8421 

sõjatribunalide tegevus, vt 8423 

päästevahenditega varustamine rahuaja õnnetuste puhul, vt 8424 

sõjakoolide, -kolledžite ja sõjaväeakadeemiate haridustegevus, vt 854 

hospidalide tegevus, vt 86101 

 
8423 Õiguskaitse ja kohtud 

84231 Kohtute tegevus ja haldus 

− tsiviil- ja kriminaalkohtute, sõjatribunalide ja kohtusüsteemi haldus 

− riigi huvide õiguslik esindamine, riigile õigusabi osutamine  

− riigi õigusabi (sh õigusalane nõustamine ja esindamine)  

 

84232 Vanglate ja parandusasutuste haldus 

− vanglate jt kinnipidamis- ja rehabilitatsiooniasutuste tegevuse korraldamine, olenemata sellest, kas 

neid haldab ja käitab riigiasutus või eraüksus tasu eest või lepingu alusel   

Siia ei kuulu: 

vanglakoolide tegevus, vt 85 

vanglahaiglate tegevus, vt 86101 

 

84239 Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus 

− kohtuotsuste tegemine ja edastamine; seaduste tõlgendamine 

− vahekohtu tegevus tsiviilõiguslike vaidluste (tsiviilhagide) lahendamisel 

Siia ei kuulu: 

nõustamine ja esindamine tsiviil-, kriminaal- või teistes kohtuasjades, vt 6910 

 
8424 Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused 

84241 Politsei tegevus ja selle juhtimine 

− avaliku võimu poolt toetatava regulaarpolitsei, politseiabijõudude ja politsei erijõudude tegevus,       

(k.a liikluse reguleerimine) ning politseitöö korraldamine  

 

84242 Piiri- ja rannavalveteenistused 

− sadama-, piiri- ja rannavalve tegevus ja nende töö korraldamine 

 
O – Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus    

 
84249 Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused 

− välismaalaste registreerimine; vahistusprotokollide korrashoid 

− rahuaja õnnetuste puhul hädaabitarvetega varustamine 

Siia ei kuulu: 

politseilaborite tegevus, vt 71209 

relvajõudude tegevus ja nende juhtimine, vt 84221 

 
8425 Tuletõrje- ja päästeteenistus 

84251 Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused 
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− tuletõrje ja tuleohutuse tagamine: 

− regulaar- ja vabatahtlike tuletõrjeüksuste tegevus ja nende juhtimine tuleohutuse tagamisel,     

tule kustutamisel, inimeste ja loomade päästmisel, abistamisel tsiviilkatastroofide, üleujutuste, 

liiklusõnnetuste jne puhul 

− meretuletõrjepaatide tegevus 

Siia ei kuulu: 

metsatulekaitse ja metsatuletõrje, vt 02401 

tuletõrje gaasi- ja naftaväljadel, vt 09101 

tuletõrje ja tuleohutuse tagamine lennujaamades spetsialiseerimata üksuste poolt, vt 5223 

 
843 Kohustuslik sotsiaalkindlustus 

8430 Kohustuslik sotsiaalkindlustus 

84301 Kohustuslik sotsiaalkindlustus 

− riiklike sotsiaalkindlustusprogrammide finantseerimine ja haldamine 

− haigus-, tööõnnetus- ja töötuskindlustus 

− vanaduspensionid 

− sotsiaaltoetused, mis korvavad täielikult või osaliselt haigusest või vigastusest tingitud ajutise 

töövõimetusega, emadusega, toitjakaotusega jms kaasneva sissetulekute vähenemise  

Siia ei kuulu: 

mittekohustuslik sotsiaalkindlustus, vt 65301 

hoolekande ja sotsiaalhoolekande pakkumine (ilma majutuseta), vt 88101, 88991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P – Haridus    

 
P Haridus 
              

Jagu hõlmab koolitust mis tahes tasemel ja erialadel. Koolitus võib olla suuline või kirjalik, toimuda 

raadio, televisiooni, Interneti või muude kommunikatsioonikanalite kaudu. 

Siia liigitatakse nii riikliku koolisüsteemi üksuste poolt pakutav erinevate tasemete haridus kui ka täis-

kasvanute koolitus, kirjaoskamatuse likvideerimise programmid jms, sõjakoolid ja -akadeemiad, vangla-

koolid jne oma vastavatel tasemetel. Jagu hõlmab nii riiklikku kui eraharidust. Siia kuulub ka spordi- ja 

vabaajakoolitus (nt tennise- või golfiõpetus) ning haridust abistavad tegevused. 
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Kategooriatesse jaotamisel on lähtutud ISCED 1997-s määratletud haridustasemeist: tasemele 0 liigi- 

tuv haridus kuulub klassi 8510, tasemele 1 –  klassi 8520, tasemele 2 kuni 3 liigituv haridus gruppi 853, 

tasemele 4 liigituv haridus kuulub klassi 85321 ning tasemele 5 kuni 6 liigituv haridus klassi 85421.  

 
85 Haridus 

851 Eelharidus 

8510 Eelharidus 

85101 Lastesõimede tegevus 

− lastesõimed kuni kolmeaastastele lastele 

 

85102 Lasteaedade tegevus 

− lasteaiad kuni seitsmeaastastele lastele 

− erilasteaiad kuni seitsmeaastastele lastele 

Siia ei kuulu: 

laste päevahoid, vt 88911 

 
852 Esimese taseme haridus 

8520 Esimese taseme haridus 

85201 Lasteaed-algkoolide tegevus 

− lasteaiaga ühendatud algkoolide tegevus 

 

85202 Algkoolide tegevus 

− algharidus (põhikooli 1.–6. klass) 

− erialgkoolid 

Siia ei kuulu: 

laste päevahoid, vt 88911 

 
853 Teise taseme haridus 

8531 Teise taseme üldharidus 

85311 Lasteaed-põhikoolide tegevus 

 

85312 Põhikoolide tegevus 

Põhikoolide tegevus ehk teise taseme hariduse alumine aste. 

− põhiharidus (põhikooli 1.–9. klass)  

− põhiharidus erivajadustega lastele 

− põhiharidus täiskasvanute gümnaasiumites 

 

85313 Gümnaasiumide tegevus 

Gümnaasiumide tegevus ehk teise taseme hariduse ülemine aste. 

− üldkeskharidus (gümnaasiumi 10.–12. klass) 

− üldkeskharidus erivajadustega lastele 

− üldkeskharidus täiskasvanute gümnaasiumites õhtuses ja kaugõppe vormis 

Siia ei kuulu: 

täiskasvanute koolitus, mis on määratletud grupis 855   

 

 
P – Haridus    

 
8532 Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus 

Siia kuulub ka teise ja kolmanda taseme vaheline (teise taseme järgne ja kolmanda taseme eelne) 

kutse- ja tehnikaharidus. 

 

85321 Kutseõppeasutuste tegevus 

− kutseharidus põhihariduse baasil  

− kutsekeskharidus põhihariduse baasil  

− kutseharidus põhihariduseta noortele  

− kutseharidus keskhariduse baasil  
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854 Kolmanda taseme haridus 

Siia kuulub rakenduskõrgharidus ja akadeemiline kõrgharidus, sh bakalaureuse või teadusliku kraadi 

tasemel haridus. Õppeasutusse vastuvõtu tingimuseks on omandatud keskharidus. 

Siia ei kuulu: 

täiskasvanute koolitus, mis on määratletud grupis 855   

 
8541 Rakenduskõrgharidus 

85411 Rakenduskõrgkoolide tegevus 

− rakenduskõrgharidus (erialase kvalifikatsiooniga kõrgharidus) 

 
8542 Akadeemiline kõrgharidus 

85421 Ülikoolide tegevus 

− kõrgharidus (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe) 

 
855 Muu koolitus 

Siia kuulub täiend- ja jätkuõpe, sh kutsealane täiendõpe, täiskasvanute tööalane koolitus ning huviala-

haridus enesearenduse ja -täiendamise eesmärkidel. Siia liigitatakse spordi- ja huvialakoolid (nt kunsti-, 

muusika- ja tantsukoolid), keeleõpe ja keeltekoolid, huviala- ja hobiringide tegevus, sh individuaalõpe. 

Siia ei kuulu gruppide 851–854 alla kuuluv tasemeharidus (eelharidus ning esimese, teise ja kolmanda 

taseme haridus).  

 
8551 Spordikoolid  

85511 Spordikoolid 

− spordikoolide tegevus (ainult Haridus- ja teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa alusel 

tegutsevad koolid) 

 

85519 Muu spordi- ja vabaajakoolitus 

− professionaalsete spordiinstruktorite, -õpetajate ja -kohtunike tegevus 

− kaardimänguinstruktorite tegevus (nt bridž jms) 

 
8552 Huvikoolitus 

85521 Muusika- ja kunstikoolitus 

Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud õpet, et omandada süven-

datud teadmised ja oskused kindlal huvialal. Õppe läbimine ei võimalda omandada kutset ega anna 

riiklikult tunnustatud tasemehariduse kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 

− klaveriõpetajad jm muusikaõpetus 

− muusikakoolid ja -stuudiod 

− kunstiõpetus, kunstikoolid ja -stuudiod      

 

85522 Tantsukoolide tegevus 

Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud õpet, et omandada süven-

datud teadmised ja oskused kindlal huvialal. Õppe läbimine ei võimalda omandada kutset ega anna 

riiklikult tunnustatud tasemehariduse kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 

− tantsuõpetus 

− tantsustuudiod 

 
 
P – Haridus    

 
85529 Muu huvikoolitus 

Siia kuuluvad üksused annavad nõuetekohaselt (ametlikult) organiseeritud õpet, luues võimalused 

huvialaseks tegevuseks, kuid õppe läbimine ei võimalda omandada kutset ega anna riiklikult tunnus-

tatud tasemehariduse kvalifikatsiooni (nt kutsekooli diplomit, akadeemilist kraadi). 

− huvikeskuste tegevus 

− laste- ja noortekeskuste tegevus 

− fotoringide tegevus 

− näiteringide tegevus 

Siia ei kuulu: 
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võõrkeelte õpetamine, vt 85591 

 
8553 Sõiduõpe 

85531 Sõiduõpe 

− autokoolide tegevus: auto-, bussi-, veoauto- ja mootorrattajuhtide väljaõpe 

− sõiduõpe lennu-, purjetamis- või merekoolides, mis ei anna õigust töötada kutselise juhina 

Siia ei kuulu: 

kutseõppeasutuste tegevus, vt 85321 

 
8559 Mujal liigitamata koolitus 

85591 Keeleõpe 

− keeltekoolide tegevus 

− keeleõpe ja vestluskursuste juhendamine 

 

85592 Arvutiõpe 

 

85599 Muu mujal liigitamata koolitus 

− tasemehariduse alla mittekuuluv haridus 

− täiskasvanute täiendkoolitus 

− repetiitorite (järeleaitajate) tegevus 

− parandusõppekeskuste tegevus 

− ettevalmistuskursused akadeemilisteks eksamiteks  

− religioonialane koolitus (pühapäevakoolid, leerikoolid jmt) 

− ihukaitsjate treening 

− ellujäämistreening 

− avaliku esinemise treening 

− kiirlugemise õpe 

Siia ei kuulu: 

täiskasvanute kirjaoskamatuse likvideerimise programmid, vt 8520 

teise taseme üldharidus, vt 8531 

teise taseme kutse- ja tehnikaharidus, vt 85321 

kolmanda taseme haridus, vt 854 

 
856 Haridust abistavad tegevused 

8560 Haridust abistavad tegevused 

85601 Haridust abistavad tegevused 

Õppetöövälised tegevused, mis abistavad haridusprotsessi või -süsteemi: 

− haridusalane nõustamine 

− hariduse juhtimise nõustamine 

− hariduse kontrollimise hindamine 

− õpilasvahetusprogrammide organiseerimine 

Siia ei kuulu: 

teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas, vt 72201 

 

 

 

 

 

 

 
Q – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne    

 
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
 

Tervishoiu ja sotsiaaltööga seotud tegevused: haiglaravi ja muud tervishoiuteenused, mida osutavad 

eriharidusega tervishoiutöötajad ning hooldekodude tegevus, mis sisaldab tervishoiu- ja sotsiaalhoole-

kandealaseid tegevusi ilma tervishoiutöötajate osavõtuta. 
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86 Tervishoid 
                

Ravitegevus üld- ja erihaiglates, nt kirurgia-, psühhoneuroloogia- ja võõrutusravihaiglates, meditsiinilis-

tes hooldekodudes, taastusravikeskustes, leprosooriumides jt majutusvõimalusega tervishoiuasutustes.  

Siia liigitatakse üld- ja eriarstide, sh kirurgide konsultatsioonid ja ravitegevus; üldine ja spetsialiseeritud 

hambaravi; ortodontide tegevus ning parameedikud, kellel on seaduslik õigus patsiente ravida. 

 
861 Haiglaravi  

8610 Haiglaravi 

86101 Haiglaraviteenused 

Siia kuuluvad litsentseeritud (Tervishoiuameti poolt väljastatud vastav tegevusluba) asutused, kes osu-

tavad eeskätt meditsiinilisi, diagnostilisi ja raviteenuseid (ravi-, hooldusravi- jms teenused) ning spetsi-

aalset majutusteenust hospitaliseeritud patsientidele. Haiglaravi osutatakse arstide otsese järelevalve  

all peamiselt statsionaarsetele patsientidele, kuid teisese tegevusena võivad haiglad raviteenust osu-

tada ka ambulatoorsetele patsientidele. Ravitegevuseks on enamikel juhtudel vajalikud eriseadmed ja  

-aparaadid. 

Siia liigitatakse üldhaiglate (regionaalhaiglad, kohalikud, ülikooli-, sõjaväe-, vanglahaiglad jne) ning 

erihaiglate (nt psühhoneuroloogia- ja võõrutusravihaiglad, nakkushaiglad, sünnitusmajad jne) medit-

siinilised, diagnostilised ja raviteenused, sh:  

− meditsiinitöötajate ja parameedikute teenused 

− laboriteenused ja tehniliste üksuste teenused, k.a radioloogia- ja anestesioloogiateenused 

− vastuvõtuosakondade (-kabinettide) või erakorralise meditsiini osakondade (-kabinettide) töö 

− operatsioonisaali teenused, farmaatsiateenused, toitlustamine ja muud haiglateenused  

− majutusega pereplaneerimiskeskuste meditsiinilised teenused (nt steriliseerimine ja abort) 

Siia ei kuulu: 

igat liiki materjalide ja toodete, v.a meditsiiniliste, laboratoorne testimine ja kontroll, vt 71209 

veterinaariateenused, vt 75001 

sõjaväe (kaitseväe) välihaiglate tegevus, vt 84221 

iseseisvate üldiste ja spetsialiseeritud hambaraviasutuste tegevus, nt hambaravi, endodontia, laste 

hambaravi, oraalpatoloogia, ortodontide tegevus, vt 86231 

eraviisilised konsultatsioonid statsionaarsetele patsientidele, vt 862 

iseseisvate meditsiinilaborite tegevus, vt 86902 

iseseisvate kiirabiasutuste tegevus, vt 86901 

 
862 Arstiabi ja hambaravi  

Üld- ja eriarstide konsultatsioonid ja ravitegevus era- või rühmapraksise korras, haiglate ambulatoor-

setes kliinikutes või asutuste, koolide, vanadekodude, töötajate organisatsioonide ja heategevuslike 

organisatsioonide juures asuvates kliinikutes või patsientide kodus.  

Siia gruppi kuulub ka statsionaarsetele patsientidele erakonsultatsioonide andmine. 

 
8621 Üldarstiabi 

86211 Üldarstiabi osutamine 

− konsultatsioonid ja ravi üldarstiabi valdkonnas (Eestis osutavad üldarstiabi perearstid) 

Siia ei kuulu: 

statsionaarsete patsientide ravi (haiglaravi), vt 86101 

eriarstiabi osutamine, vt 86221 

parameditsiiniline tegevus, ämmaemandate, hooldusõdede ja füsioterapeutide tegevus, vt 8690 

 
 
 
Q – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne    

 
8622 Eriarstiabi 

86221 Eriarstiabi osutamine 

− konsultatsioonid ja ravi erimeditsiini valdkonnas: 

− kirurgide, pediaatrite, günekoloogide, neuroloogide, psühhiaatrite jt eriarstide konsultatsioonid ja 

ravitegevus 

− operatsioonieelsed konsultatsioonid 

− dialüüs, kemoteraapia, insuliiniteraapia, kiiritusravi jms 
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− funktsionaalsed uuringud ja uuringutulemuste, nt röntgenipiltide, elektrokardiogrammide, endos-

koopia tõlgendamine  

− majutuseta pereplaneerimiskeskuste meditsiinilised teenused (nt steriliseerimine ja abort) 

Siia ei kuulu: 

statsionaarsete patsientide ravi (haiglaravi), vt 86101 

üldarstiabi osutamine, vt 86211 

teiste tervisevaldkonna töötajate tegevus, vt 8690 

 
8623 Hambaravi 

86231 Hambaravi osutamine 

Üldine ja spetsialiseeritud hambaravi: 

− stomatoloogia 

− endodontia ja laste hambaravi 

− oraalpatoloogia 

− ortodontide tegevus 

− hambaraviga seotud tegevused operatsioonisaalis 

Siia ei kuulu: 

tehishammaste, hambaproteeside ja prostaatiliste seadiste tootmine hambalaborites, vt 32509 

statsionaarsete patsientide ravi (haiglaravi), vt 86101 

suuhügienistide tegevus, vt 86901 

 
869 Muud tervishoiualad  

Siia liigitatakse hooldusõdede, ämmaemandate, füsioterapeutide, parameedikute, optometristide, bio-

analüütikute jm tervishoiualade esindajate tegevus, st tervishoiuvaldkonna tegevused, mida ei teosta 

haiglad, üld- ja eriarstid või hambaarstid.  

 
8690 Muud tervishoiualad 

86901 Kiirabi ja parameedikute tegevus 

− kiirabibrigaadide tegevus 

− patsientide transport kiirabiautoga, mille varustuse hulka võivad kuuluda elustus- jm meditsiini-

seadmed (koos meditsiinipersonaliga või ilma) 

− patsientide vedu igat liiki sõidukitega, k.a lennukid  

− parameedikute tegevus: spetsialistid, kes osutavad erakorralist meditsiiniabi   

 

86902 Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus 

− meditsiinilaborite tegevus 

− vere-, sperma- ja elundipankade tegevus 

 

86903 Õendusabi osutamine 

− koduõdede ja hooldusõdede tegevus, nt põetus-hooldusabi patsiendi kodus jms 

 

86904 Ämmaemandate tegevus  

 

86905 Sanatooriumide tegevus  

Siia kuuluvad üksused, kellele on väljastatud Tervishoiuameti poolt vastav tegevusluba taastusravi ja 

füsiaatriateenuste osutamise kohta. 

− majutusega raviasutuste tegevus 

− medical spa´d 

Siia ei kuulu: 

spaad, kellel puudub taastusravi ja füsiaatriateenuste osutamise luba, vt 96041 

 

 
Q – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne    

 
86906 Diagnostikakabinettide ja -keskuste tegevus, nt röntgenlaborid, magnetresonants- jms kabinetid 

 

86909 Mujal liigitamata tervishoiualad 

− füsioterapeutide tegevus 

− psühhoanalüütikute, psühholoogide ja psühhoterapeutide tegevus 

− akupunktuur (nõelravi) 

− aroomiteraapia 
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− kõneteraapia 

− homöopaatia 

− toitumisõpetus, kaalujälgimisõpetus 

− töötervishoiualane teraapia 

Siia ei kuulu: 

tehishammaste, hambaproteeside ja prostaatiliste seadiste tootmine hambalaborites, vt 32509 

mittemeditsiinilised laboratoorsed uuringud, vt 71209 

toiduhügieeni kontroll, vt 71209 

haiglaravi, vt 86101 

arsti- ja hambaravipraksis, vt 862 

majutusega hoolekandeasutused, vt 87101 

 
87 Hoolekandeasutuste tegevus 
 

Osa 87 hõlmab päevast või ööpäevast hoolekandeteenust osutavate asutuste tegevuse. Neis asutus- 

tes viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sh ravimine, põetamine, 

kasvatamine ja arendamine. Nende asutuste puhul ei ole ravi esmane, vaid kaasnev tegevus. 

 
871 Hooldusraviasutuste tegevus 

8710 Hooldusraviasutuste tegevus 

87101 Hooldusraviasutuste tegevus 

− hooldusraviga üldhooldekodud, õendushoolduskodud 

− sotsiaalse rehabilitatsiooni keskused 

− erihooldekodud 

Siia ei kuulu: 

hooldusravi koduteenused (koduõendus-hooldusteenused), mida osutavad eriharidusega tervishoiu-

töötajad, vt osa 86 

hooldusravihaiglad, vt 86101 

hooldekodud ilma hooldusravita või minimaalse hooldusraviga, vt 87301 

sotsiaaltöö koos majutusega (nt lastekodud, laste varjupaigad, ajutised kodutute varjupaigad), vt 8790 

 
872 Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste 

hoolekandeasutuste tegevus 

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus  

(v.a litsentseeritud haiglahooldus). Asutuses on ette nähtud majutus, toitlustus, järelevalve, nõustamine 

ning mõningane ravi.  

 
8720 Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste 

tegevus 

87201 Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuste tegevus 

− psühhiaatrilised taastusravikeskused 

− asutused ärevushäiretega inimestele 

− asutused arengupeetusega isikutele 

− asutused osaliselt vaimsete häiretega inimestele  

Siia ei kuulu: 

psühhoneuroloogiahaiglad, vt 86101 

sotsiaaltöö koos majutusega, nt ajutised kodutute varjupaigad, vt 87909 

 

 

 
Q – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne    

 
87202 Ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus 

− alkoholi- ja narkosõltlaste ravi 

 
873 Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus 

Vanurite ja puuetega inimeste, kes kõrge ea või erivajaduste tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ja 

täielikult enda eest hoolitsema või kes ei soovi elada iseseisvalt, hooldamine hooldekodus või perso-
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naalne hooldamine. Hoolduse hulka kuulub tavaliselt majutus, toitlustus, järelevalve ja abi igapäevaelus, 

nt majapidamisteenused. Mõnedel juhtudel kindlustavad need asutused oma elanikele ka kvalifitseeritud 

hooldusravi. 

 
8730 Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus 

87301 Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus 

− hoolekandeasutused vanuritele 

− elamud (sotsiaalmajad), kus pakutakse koduteenust/abi igapäevaeluga toimetulekuks 

− minimaalset hooldusravi pakkuvad üldhooldekodud eakatele ja puuetega inimestele  

− hooldusravita puhkekodud (pansionaadid) vanuritele ja puuetega inimestele 

Siia ei kuulu: 

hooldusraviga vanadekodud, vt 87101 

sotsiaaltöö koos majutusega, kusjuures ravi või koolitus ei ole tegevuse tähtsaim osa, vt 8790 

 
879 Muu hoolekandeasutuste tegevus 

Hoolekandeasutuste (valitsusasutused või eraõiguslikud organisatsioonid) teenused isikutele (v.a ea-

kad ja puuetega inimesed), kes ei ole võimelised täielikult enda eest hoolitsema või kes ei soovi elada 

iseseisvalt. Siia kuulub ööpäevane tegevus, mis tagab sotsiaalabi lastele jt isikutele, kellel on mõneti 

piiratud võime enda eest hoolitseda. Ravi või kasvatus/koolitus ei ole tegevuse tähtsaim osa.  

 
8790 Muu hoolekandeasutuste tegevus  

87901 Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus 

Siia kuuluvad ööpäevast asenduskoduteenust osutavad asutused. Asenduskoduteenus on teenuse 

osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elamistingimuste võimaldamine, 

talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks 

toimetulekuks täiskasvanuna. 

            

87909 Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus 

− institutsioonid, mis hoolitsevad üksikemade ja nende laste eest  

− kodutute ja tänavalaste varjupaigad 

− naiste varjupaigad 

− sotsiaalsete ja isiklike probleemidega inimeste rehabilitatsioonikodud 

− alkoholi- ja narkosõltlaste rehabilitatsioon (v.a ravi) 

Siia ei kuulu: 

kohustuslike sotsiaaltagatisprogrammide finantseerimine ja haldamine, vt 84301 

hooldusraviasutused, vt 87101 

vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus, vt 87301 

adopteerimisega seotud tegevused, vt 88991 

katastroofiohvrite lühiajalise majutusega seotud tegevused, vt 88991 

 
 
 
 
 
 
 

Q – Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne    

 
88 Sotsiaalhoolekanne majutuseta 

 

Osa 88 hõlmab mitmekesise valiku vahetult abivajajatele suunatud sotsiaalabiteenuseid, mille hulka  

ei kuulu majutusteenus, v.a ajutine majutus. 

 
881 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta 
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8810 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta 

88101 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta 

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalnõustamine, -hoolekanne jms sotsiaalteenused, mida osutavad 

valitsusasutused või eraõiguslikud organisatsioonid, riigi või kohalikud eneseabiorganisatsioonid ja 

spetsialistid-nõustajad kodudes või mujal: 

− vanurite ja puuetega inimeste külastamine 

− vanurite ja puuetega täiskasvanute päevahooldus 

− puuetega inimeste kutsealane rehabiliteerimine ja töövõime taastamine koos piiratud koolitus-

võimalustega  

Siia ei kuulu: 

kohustuslike sotsiaaltagatisprogrammide finantseerimine ja haldamine, vt 84301 

vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne koos majutusega, vt 87301 

puuetega laste päevakeskused, vt 88911 

 
889 Muu sotsiaalhoolekanne majutuseta 

8891 Lapsehoiuteenus 

88911 Lapsehoiuteenus 

− laste päevahoid, k.a puuetega laste päevahoid 

 
8899 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 

88991 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 

Sotsiaal- ja nõustamisteenused, hoolekanne, pagulaste ja väljasaadetutega seotud jms teenused, mida 

osutavad üksikisikutele või perekondadele nende kodudes või mujal valitsusasutused või eraõiguslikud 

organisatsioonid, katastroofiohvrite abistamise organisatsioonid ja riigi või kohalikud eneseabi organisat-

sioonid või spetsialistid-nõustajad: 

− laste ja noorukite hoolekanne (laste ja noorukite heaolu tagav, neid abistav ja juhendav tegevus) 

− lapsendamine, laste kaitse vägivalla eest, laste jt väärkohtlemise ennetamine  

− nõustamine majapidamiseelarve koostamisel, laenu- ja võlanõustamine 

− abielu- ja perenõustamine 

− kogukonna ja naabruskonna tegevus 

− katastroofiohvrite, pagulaste, immigrantide jt abistamine, k.a nende paigutamine ajutistesse varju-

paikadesse või pikemaajaline majutus 

− töötute kutsealane rehabiliteerimine ja töövõime taastamine koos piiratud koolitusvõimalusega  

− abivajajate väljaselgitamine seoses sotsiaalabi, üüritoetuste või toidukaartide jagamisega 

− kodutute jt sotsiaalselt rõhutud rühmade päevakodude tegevus  

− heategevuslik sotsiaalhoolekande toetamine, nt rahaliste vahendite kogumine 

Siia ei kuulu: 

kohustuslike sotsiaaltagatisprogrammide finantseerimine ja haldamine, vt 84301 

siinkirjeldatud tegevused koos majutusega, vt 8790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg    

 
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 
 

Elanikkonna kultuuriliste ja meelelahutuslike huvide ning vaba aja veetmisega seotud tegevused,  

k.a lavakunst, muuseumide tegevus, hasartmängud, sporditegevus jm vaba aja tegevused.  
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90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 
 

Siia kuulub kultuuri- ja meelelahutusteenuste osutamine ning vastavate hoonete käitus. Osa hõlmab 

lavakunsti (teatri- ja tantsukunst ning tsirkus) jm etenduskunstid, kujutava kunsti, kirjandusliku, muusika-

lise jm kunstialase loometegevuse e kunsti- ja lavateoste loomise ja esitamise.  

Siia ei kuulu järgmised kultuuri-, meelelahutus- ja vaba aja teenused: kinofilmide ja videote tootmine ja 

levitamine, vt 5911, 59121, 59131; kinofilmide linastamine, vt 59141; raadio- ja teleringhääling, vt grupp 

601 ja 602. 

Siia ei kuulu: 

muuseumide, botaanika- ja loomaaedade tegevus; ajalooliste paikade säilitamine; looduskaitsealade 

tegevus, vt osa 91 

hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, vt osa 92 

spordi-, lõbustus- ja vaba aja tegevused, vt osa 93 

 
900 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 

9001 Lavakunst 

90011 Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine 

− sõna-, muusika-, tantsu- või tsirkuselavastuste loomine ja esitamine/etendamine: 

− draama-, ooperi-, balleti-, tsirkuse- jms truppide tegevus 

− vabakutseliste (üksik)esinejate, nt näitlejate, balleti- ja tsirkuseartistide, akrobaatide jt tegevus  

 

90012 Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus 

− kontsertide lavastamine ja esitamine: 

− orkestrite, ansamblite ja kooride tegevus 

− vabakutseliste muusikute (interpreetide) ja heliloojate tegevus  

Siia ei kuulu: 

personaalsete teatri- või kunstiagentide ja -agentuuride tegevus, vt 74901 

rollijagamisteenus (casting), vt 78101 

 
9002 Lavakunsti abitegevused 

90021 Lavakunsti abitegevused 

− lavastajate ja näitejuhtide tegevus 

− lavameistrite ja -kujundajate, dekoraatorite, valgustajate, lavatööliste jms tegevus 

− lavastuste, kontsertide jms kultuuriürituste produtsentide ja korraldajate tegevus (k.a statsionaarset 

ruumi või hoonet omavad kultuuriürituste produtsendid ja korraldajad)  

− kunsti-, muusika- ja kirjandusteoste autoriõiguste haldamine 

Siia ei kuulu: 

personaalsete teatri- või kunstiagentide ja -agentuuride tegevus, vt 74901 

rollijagamisteenus (casting), vt 78101 

 
9003 Kunstialane loometegevus 

90031 Kunstialane loometegevus 

− vabakutseliste kunstnike, nt skulptorite, maalikunstnike, karikaturistide, graafikute jne tegevus 

− vabakutseliste kirjanike (ilukirjandus, tehnikakirjandus jne) tegevus  

− sõltumatute ajakirjanike tegevus 

− kunstiteoste (maalid jne) restaureerimine 

Siia ei kuulu: 

kujukeste tootmine, v.a autorieksemplarid, vt 2370 

orelite jm ajalooliste muusikariistade restaureerimine, vt 33191 

kino- ja videofilmide tootmine, vt 5911, 59121 

mööbli restaureerimine (v.a muuseumieksponaadid), vt 95241 

 
R – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg    

 
9004 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus 

90041 Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus 

− teatrimajade, kontserdihallide, -saalide jms hoonete käitus 

Siia ei kuulu: 

kinode tegevus, vt 59141 

piletiagentuuride tegevus, vt 79901 

muuseumide tegevus, vt 91021 
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91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste 

tegevus 
                   

Raamatukogude ja arhiivide tegevus; muuseumide, botaanika- ja loomaaedade ning ajalooliste kohtade 

käitus; looduskaitsealade tegevus. Ajaloo-, kultuuri- ja loodusobjektide jm kultuuri- ja looduspärandi 

säilitamine ja näitamine (nt maailmapärandi nimekirja kuuluvad kultuuri- ja loodusmälestised). 

Siia ei kuulu: 

spordi-, lõbustus- ja vaba aja tegevused, nt supelrandade ja puhkeparkide käitus, vt osa 93 

 
910 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus 

9101 Raamatukogude ja arhiivide tegevus 

91011 Raamatukogude tegevus 

− kogude kujundamine ja arendamine (teavikute kogumine, komplekteerimine, kataloogimine), info-

otsingud, päringutele vastamine  

− raamatute, perioodika, kaartide, filmide, plaatide, kunstiteoste jne laenutamine ja säilitamine 

Siia ei kuulu: 

videokassettide ja DVD-de laenutus, vt 77221 

 

91012 Arhiivide tegevus 

− avalike või kindlaid kliente (nt üliõpilased ja teadlased, personal) teenindavate arhiivide, k.a digitaal-

arhiivide tegevus, dokumenteerimise ja infoteenused 

− rahvusarhiivi tegevus, arhivaalide hooldus ja säilitamine 

− spetsialiseeritud või spetsialiseerimata kogude organiseerimine ja kataloogimine 

− foto- ja filmipankade tegevus 

 
9102 Muuseumide tegevus 

91021 Muuseumide tegevus 

− muuseumide tegevus, nt kunsti-, juveeli-, mööbli-, kostüümi-, keraamika-, hõbedamuuseumid, 

loodus-, teadus- ja tehnoloogiamuuseumid, ajaloo-, k.a sõjaväe- ning majamuuseumid  

− muude spetsialiseeritud muuseumide tegevus 

− vabaõhumuuseumide tegevus 

Siia ei kuulu: 

kaubanduslike kunstigaleriide tegevus, vt 4778 

kunstiteoste ja muuseumite kollektsiooniobjektide restaureerimine, vt 90031 

raamatukogude ja arhiivide tegevus, vt 9101 

 
9103 Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus 

91031 Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus 

− ajalooliste kohtade ja ehitiste käitus ning säilitamine  

Siia ei kuulu: 

ajalooliste kohtade ja ehitiste renoveerimine ja restaureerimine, vt jagu F 

 
9104 Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus 

91041 Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus 

− botaanika- ja loomaaedade tegevus, k.a laste loomaaiad 

Siia ei kuulu: 

maastiku- ja aiakujundus, vt 81301 

veekogude/jahialade käitus sportliku/meelelahutusliku kalapüügi/jahipidamise harrastamiseks, vt 93192  
 
R – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg    

 
91042 Kaitsealade tegevus 

− looduskaitse- ja maastikukaitsealade tegevus, k.a ürgse looduse säilitamine  

Siia ei kuulu: 

maastiku- ja aiakujundus, vt 81301 

veekogude/jahialade käitus sportliku/meelelahutusliku kalapüügi/jahipidamise harrastamiseks, vt 93192  
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92 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 
 

Hasartmängukohtade (nt kasiinod, bingosaalid, videomänguterminalid jne) käitus ning hasartmängude 

(nt loteriid, kihlveod jne) korraldamine. 

 
920 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 

9200 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 

92001 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 

− loteriipiletite müük 

− müntkäitatavate (mündiga töötavate) hasartmängumasinate käitus  

− online-hasartmängude (veebilehtede) käitus 

− kihlvedude vahendamine ja sõlmimine jms 

− kasiinode, k.a ujuvkasiinode tegevus 

 
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused 
 

Sporditegevuse, lõbustus- ja vaba aja tegevuste korraldamine (v.a muuseumide tegevus, ajalooliste 

kohtade säilitamine, botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus, hasartmängude ja 

kihlvedude korraldamine). 

Siia ei kuulu näitekunst, muusikaline jm kunstialane loome- ja meelelahutustegevus, nt teatri- ja 

tantsuetenduste, kontsertide jne lavastamine ja esitamine, vt osa 90. 

 
931 Sporditegevus 

Siia liigitatakse spordirajatiste käitus; spordiklubide ja -võistkondade ning individuaalsportlaste tegevus 

(spordiüritustel/võistlustel osalemine); võidusõiduhobuste, -autode jne omanikud (võidusõitudel osale-

mine); sporditreenerite tegevus; staadionite ja spordiareenide haldajad (käitajad); spordiürituste 

organiseerimine, korraldamine, edendamine jne. 

 
9311 Spordirajatiste käitus 

93111 Spordirajatiste käitus 

− spordihallide, -väljakute ja staadionide käitus, sh spordirajatise töötajate/personali juhtimine ja  

nende töö korraldamine: 

− jalgpalli-, maahoki-, kriketi- ja ragbistaadionid 

− autode ja hobuste võidusõidurajad, koerte võidujooksurajad 

− kergejõustikustaadionid 

− talispordiareenid ja -staadionid 

− jäähokiareenid 

− ujumisbasseinid 

− poksiringid 

− golfiväljakud 

− bowlingurajad 

− elukutselistele või amatöörsportlastele spordivõistluste korraldamine (spordihoones või -väljakul) 

spordirajatist omavate organisatsioonide poolt  

Siia ei kuulu: 

suusatõstukite käitus, vt 49399 

puhke- ja spordivarustuse üürimine, vt 77211 

aeroobika- ja jõusaalide tegevus, 93131 

parkide ja supelrandade tegevus, vt 93299 

 
R – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg    

 
9312 Spordiklubide tegevus 

93121 Spordiklubide tegevus 

− elukutselisi (profiklubid), võistlus- või amatöörsportlasi ühendavate spordiklubide tegevus (ühe või 

mitme spordiala klubid, võistlus- või tervisespordiklubid jne): 

− jalgpalliklubid 
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− bowlinguklubid 

− ujumisklubid 

− golfiklubid 

− poksiklubid 

− talispordiklubid 

− maleklubid 

− kergejõustikuklubid 

− laskeklubid jne 

 

93122 Invaspordiklubide tegevus 

− invaspordiklubide tegevus 

Siia ei kuulu: 

spordialane juhendamine individuaalõpetajate ja -treenerite poolt, vt 8551 

spordirajatiste käitus, vt 93111 

elukutselistele või amatöörsportlastele spordivõistluste korraldamine (spordihoones või -väljakul) spordi-

rajatist omavate spordiklubide poolt, vt 93111 

 
9313 Aeroobika- ja jõusaalide tegevus 

93131 Aeroobika- ja jõusaalide tegevus 

− tervise-, aeroobika- ja kulturismiklubide tegevus 

Siia ei kuulu: 

spordialane juhendamine individuaalõpetajate ja -treenerite poolt, vt 8551 

 
9319 Muu sporditegevus 

93191 Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus 

− spordiala esindamine ja populariseerimine; spordiharrastuse ja spordiürituste propageerimine 

− sporditegevuse edendamine, korraldamine ja koordineerimine 

Siia ei kuulu: 

sporditarvete üürimine, vt 7721 

spordi- ja sportmängukoolide tegevus 8551 

spordiinstruktorite, -õpetajate, -kohtunike tegevus, vt 8551 

elukutselistele või amatöörsportlastele spordiürituste korraldamine (spordihoones või -väljakul) spordi-

rajatist omavate/mitteomavate spordiklubide poolt, vt 93111 ja 93121 

 

93192 Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük 

− veekogude/jahialade käitus sportliku või meelelahutusliku kalapüügi ning jahipidamise 

harrastamiseks 

− jahimatku või harrastus- ja sportkalapüüki korraldavate isikute tegevus 

− harrastuskalastust ning harrastusjahti abistavad tegevused 

 

93199 Mujal liigitamata sporditegevus 

− spordiürituste (spordivõistluste) korraldajate ja edendajate tegevus  

− vabakutseliste individuaalsportlaste, kohtunike, vahekohtunike, ajamõõtjate jne tegevus 

− võidusõiduhobuste tallide, võistluskoerte kasvanduste, võidusõiduautode garaažide tegevus 

− mägigiidide (alpinismiinstruktorite) tegevus  

− langevarjusport 

− purilennundus 

− allveesukeldumine 

− loomade treenimine  

Siia ei kuulu: 

parkide ja supelrandade tegevus, vt 93299 

 
 
 
R – Kunst, meelelahutus ja vaba aeg    

 
932 Lõbustus- ja vaba aja tegevused 

Siia gruppi kuuluvad üksused, kes käitavad lõbustus- ja vaba aja tegevuseks vajalikke seadmeid ja 

rajatisi või osutavad mitmekesiseid teenuseid vaba aja sisustamiseks ning pakuvad võimalusi ja vahen-

deid vaba aja veetmiseks. Tegevus hõlmab mitmesuguste atraktsioonide käituse, nt mehaanilised lõbu-

sõidurajad ja veerajad, mängud, sõud, temaatilised väljapanekud, piknikuplatsid jne. 
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Siia ei kuulu sporditegevus, näitekunst, muusikaline jm loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus. 

 
9321 Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus 

93211 Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus 

− lõbustusparkide ja temaatiliste parkide tegevus, k.a mitmesuguste atraktsioonide käitus, nt mehaa-

nilised lõbusõidurajad ja veerajad, mängud, sõud, temaatilised väljapanekud, piknikuplatsid jne 

− lõbustusparkide ja temaatiliste parkide territooriumil olevate raudteede käitus 

 
9329 Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused 

93291 Kultuurikeskused ja rahvamajad 

 

93299 Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused 

− müntkäitatavate (mündiga töötavate) mängumasinate käitus (ekspluatatsioon) 

− puhkeparkide tegevus (ilma majutusteenuseta) 

− vabaaja-, sport- ja lõbusõidukite jaoks rajatiste (transpordiobjektide, nt jahisadamate) käitus 

− suusamägede käitus 

− puhkerajatise lahutamatuks osaks olevate seadmete väljaüürimine  

− supelrandade tegevus, k.a pesuruumide, kappide, toolide jms väljaüürimine 

− lõbustavate näituste ja vaatemängude (nt valgusvaatemängud, ilutulestikud) korraldamine 

− härjavõitluste ja rodeode korraldamine 

− tantsupõrandate ja -platside käitus 

− lõbustus- ja vaba aja üritusi (vabaõhu- või siseüritused, v.a kunsti- ja spordiüritused) korraldavate 

produtsentide ja ettevõtjate tegevus  

Siia ei kuulu: 

rippteede, köisraudteede, suusaliftide käitus, vt 49399 

kalaretkede korraldamine, vt 50101, 50301 

külastajate lühiajaline majutus puhkeparkides, puhkealadel ja laagriplatsidel, vt 55301 

haagiste parkimisplatsid, puhke-, kalapüügi- ja jahilaagrid, laagriplatsid, telkimisplatsid, vt 55301 

diskoteekides jookide serveerimine, vt 56301 

teatri- ja tsirkusetruppide tegevus, vt 90011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
S Muud teenindavad tegevused 
                

Siia kuulub organisatsioonide tegevus ning arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete parandus ja mitme-

sugused mujal liigitamata isikuteenused. 
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94 Organisatsioonide tegevus 
 

Ossa 94 liigitatakse organisatsioonid, kes esindavad mingi kindla grupi huve või propageerivad nende 

ideid elanikkonnale. Nendel organisatsioonidel on tavaliselt oma kindel liikmeskond, aga nende tege-

vusse võivad olla kaasatud ning sellest kasu saada ka liikmeskonda mittekuuluvad inimesed.  

Osa alajaotused on moodustatud vastavalt organisatsioonide huvidele ja eesmärkidele: tööandjate, 

üksikettevõtjate ja teadusringkondade huvid (grupp 941); töövõtjate huvid (942); usuliste, poliitiliste, 

kultuuriliste, hariduslike või meelelahutuslike ideede ja tegevuste edendamine (949). 

 
941 Ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonide tegevus 

Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonid: organisatsiooni liikmete huvide esindamine ja propageeri-

mine. Kutseorganisatsioonide tegevus: kutseala esindajate kutsealaste huvide edendamine. 

 
9411 Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 

94111 Põllumajandusseltsid ja -liidud, aiandus- ja mesindusseltsid, metsaseltsid ja -liidud 

− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on põllumajanduse, aianduse, mesinduse ja metsan-

duse arendamine 

 

94119 Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 

− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on mingi üksiku ettevõtlus- või kaubandusala arenda-

mine ja majanduslik heaolu või eripärase geograafilise piirkonna või haldusüksuse majanduse kui 

terviku areng sõltumata äritegevuse liigist 

− nende organisatsioonide liitude (föderatsioonide) tegevus 

− kaubandus- ja tööstuskodade jms organisatsioonide tegevus 

− info levitamine, huvide esindamine valitsusasutustes, ettevõtjate ning tööandjate organisatsioonide 

suhtekorraldus ja esindamine läbirääkimistel  

Siia ei kuulu: 

ametühingute tegevus, vt 94201 

 
9412 Kutseorganisatsioonide tegevus 

94121 Loomeliitude tegevus 

− loovisikute, nt kirjanike, kunstnike, heliloojate, näitlejate, arhitektide, ajakirjanike jms liitude tegevus 

 

94129 Muude kutseorganisatsioonide tegevus 

− organisatsioonid, mille liikmete huvikeskmes on mingi kindel teadusharu, kutse- või tehniline ala,     

nt loodusuurijate, sotsioloogide, arstide, juristide, raamatupidajate, inseneride jms ühendused 

− info levitamine, kutsestandardite loomine ja nende järelevalve, huvide esindamine valitsusasutustes, 

kutseorganisatsioonide suhtekorraldus 

Siia ei kuulu: 

kutseorganisatsioonide poolt antav haridus, vt osa 85 

 
942 Ametiühingute tegevus 

9420 Ametiühingute tegevus 

94201 Ametiühingute tegevus 

− organiseeritud tööjõu ja töötajate liitude huvide propageerimine 

− töötajate ühingud, kes esindavad peamiselt palga ja töösituatsiooniga seotud ühiseid seisukohti  

− üksikute ettevõtete ametiühingud ja ametiühinguorganisatsioonide liidud, mis on moodustatud kas 

ühendatud haruorganisatsioonidest või siis majandusharu, territoriaalse paiknevuse, organisatsi-

oonilise struktuuri või mõne muu kriteeriumi alusel  

Siia ei kuulu: 

ametiühinguorganisatsioonide poolt antav haridus, vt osa 85 

 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
949 Muude organisatsioonide tegevus  

Siia gruppi kuuluvad oma liikmete huvides tegutsevad organisatsioonid (v.a ettevõtjate ja tööandjate 

organisatsioonid, kutseorganisatsioonid ja ametiühingud). 
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9491 Usuorganisatsioonide tegevus 

94911 Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus 

− kirikute ja koguduste tegevus; kiriku või koguduse nimes peab sisalduma sõna “kirik“, “kogudus“ või 
“koguduste liit“ 

− munga- ja nunnakloostrite tegevus; munga- või nunnakloostri nimes peab sisalduma sõna “klooster“ 

 

94919 Muude usuorganisatsioonide tegevus 

− usuorganisatsioonid, kes osutavad teenuseid jumalateenistusest/palvusest osavõtjatele kirikutes, 

mošeedes, templites, sünagoogides jms kohtades: 

− usutalituste läbiviimine (k.a matusetalitus, laulatus, ristimine)  

− religioossete varjupaikade tegevus 

− misjonäride tegevus 

Siia ei kuulu: 

usuorganisatsioonide poolt antav haridus (nt pühapäevakoolid, leerikoolid), vt osa 85 

usuorganisatsioonide tervishoiualane tegevus, vt osa 86 

usuorganisatsioonide sotsiaalhoolekandealane tegevus, vt osad 87 ja 88 

 
9492 Poliitiliste organisatsioonide tegevus 

94921 Erakondade tegevus 

− poliitilised organisatsioonid, mis tegelevad peamiselt valitsus- ja haldusorganites vastuvõetavate 

otsuste mõjutamisega nendesse organitesse kuuluvate erakonna liikmete või toetajate poolt; 

tegevuse hulka kuulub info levitamine, suhtekorraldus, rahaliste vahendite hankimine jms 

 

94929 Muude poliitiliste organisatsioonide tegevus 

− parteidega seotud noorteühenduste tegevus 

 
9499 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 

94991 Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse 

− kodanikualgatuse ja kodanikujulguse edendamisega tegelevad ühendused 

− inimõiguste ja kodanikuvabaduste kaitsega tegelevad ühendused 

− kinnipeetute ühiskonda taasintegreerimisega tegelevad ühendused 

− rahvusvähemuste kaitsega tegelevad ühendused 

− pensionäride ühendused 

− õigusvastaselt represseeritute ühendused 

− isamaalised organisatsioonid, sõjaveteranide ühendused 

− tarbijakaitseühingud 

 

94992 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid 

− maaelu propageerivad ühendused 

− naisliikumised ja naisteühendused 

− külaliikumine ja külaseltsid 

− kohalikku arengut toetavad organisatsioonid 

Siia ei kuulu: 

heategevus, nt vahendite kogumine sotsiaaltöö edendamiseks, vt 8899 

 

94993 Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused 

− mitmesugused noorteühendused 

− üliõpilasorganisatsioonid, nt üliõpilasliidud, korporatsioonid jm 

− õpilasorganisatsioonid 

− skaudid ja gaidid  

− lastekaitseseltsid 

− orbude ja lastekodulaste ühendused 

 

 

 

 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
94994 Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvusvahelist austust ja sõprust edendavad 

ühendused 

− rahvusvähemuste kaitsmise ja nende olukorra parendamisega seotud organisatsioonid 
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− vähemusrahvuste kultuuriseltsid 

− vähemusrahvuste kultuuri edendamist toetavad organisatsioonid 

 

94995 Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega seotud ühendused ning huviala- 

ühendused ja -klubid  

− haridust toetavad organisatsioonid 

− vaba aja veetmise, kultuurilise tegevuse või hobide (v.a sport ja mängud) arendamise 

organisatsioonid 

− luule-, kirjandus- ja raamatuklubid  

− ajaloo- ja muinsuskaitseseltsid, koduloo- ja ajalooringid 

− filmi- ja fotoklubid 

− muusika- ja kunstiklubid, käsitöö- ja kollektsionääriklubid  

− suhtlus- ja karnevaliklubid jms 

− autoklubid 

− Rotary klubid, Lions-klubid, vabamüürlaste loožid jms 

Siia ei kuulu: 

professionaalne loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus, vt grupp 900 

spordiklubide tegevus, vt 9312 

 

94996 Keskkonna- ja looduskaitseühendused 

− keskkonnaorganisatsioonid ja nende ühendused ning liikumised 

− looduskaitseorganisatsioonid 

− loomakasvatajate ühingud ja seltsid 

− loomakaitseorganisatsioonid 

− keskkonnahoidu, loodushoidu ja loodusvarade kaitset toetavad organisatsioonid 

 

94997 Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,  

erivajadustega inimeste kaitseühendused 

− kutse- ja krooniliste haigustega isikute liidud 

− füüsilise puudega ja vaimupuudega isikute ühendused ja nende liidud 

− puudega laste vanemate ühendused ja liidud 

                  

94999 Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 

− elulaadi propageerivad ühendused, nt tervislikku toitumist ja eluviisi propageerivad ühendused   

− karskusseltsid 

− nudistid, lesbid ja geid 

Siia ei kuulu: 

kutseorganisatsioonide tegevus, vt 94129 

 
 
 
 
 
 
 
 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
95 Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus 
 

Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus (nt laua- ja sülearvutid, arvutiterminalid, mälu-
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seadmed, printerid jne). Siia liigitatakse ka sideseadmete (nt faksid, kahesuunalised amatöörraadio-

jaamad), tarbeelektroonika (nt raadiod ja telerid), majapidamis- ja aiatööriistade (nt muruniidukid ja 

puhurid), jalatsite ja nahktoodete, mööbli ja kodusisustuse, rõivaste ja nende lisandite, spordikaupade, 

muusikariistade, hobitoodete jm tarbeesemete ning kodutarvete parandus. 

Siia ei kuulu meditsiini- ja diagnostikaseadmete, mõõteinstrumentide, laboriseadmete, radarite ja kaja-

loodide remont, vt 3313. 

 
951 Arvutite ja sideseadmete parandus 

9511 Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus 

95111 Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus  

− arvutite ja nende välisseadmete parandus ja hooldus: 

− laua- või sülearvutid               

− magnetkettaajamid, välkmäluajamid jm mäluseadmed 

− optilised kettaajamid (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) 

− printerid, monitorid 

− klaviatuurid, hiired, juhtkangid ja juhtkuulid 

− arvutisisesed ja -välised modemid 

− skännerid ja vöötkoodilugejad 

− kiipkaardilugejad 

− virtuaalreaalsuse kiivrid 

− arvutiprojektorid 

− arvutiserverid 

− arvutiterminalid, nt pangaautomaadid (ATM); mittemehhaaniliselt juhitavad müügipunktid (POS)  

− pihuarvutid (PDA)  

Siia ei kuulu: 

sideseadmete modemite parandus ja hooldus, vt 95121 

koopiamasinate hooldus ja remont, vt 33121 

 
9512 Sideseadmete parandus 

95121 Sideseadmete parandus 

− sideseadmete parandus ja hooldus: 

− raadio- ja televisioonisaatjad 

− mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid 

− sideseadmete modemid 

− faksid 

− sideülekandeseadmed (nt marsruuterid, sillad, modemid) 

− kahesuunalised amatöörraadiojaamad 

− professionaali TV- ja videokaamerad 

 
9521 Tarbeelektroonika parandus 

95211 Tarbeelektroonika parandus 

− televiisorid, raadiovastuvõtjad 

− kassettvideomagnetofonid (VCR), CD- ja DVD-mängijad 

− amatöörvideokaamerad 

 
9522 Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus 

95221 Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus 

− kodumasinate parandus ja hooldus: 

− külmikud, ahjud, pesumasinad, pesukuivatid, õhukonditsioneerid jms 

− majapidamis- ja aiatööriistade parandus ja hooldus: 

− muruniidukid, lõikurid, lume- ja lehepuhurid, trimmerid jms 

Siia ei kuulu: 

ajamiga käsiinstrumentide parandus, vt 33121 

tsentraalkliimaseadmete parandus, vt 4322 

 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
9523 Jalatsite ja nahktoodete parandus 

95231 Jalatsite ja nahktoodete parandus 

− jalatsite ja nahktoodete parandus ja hooldus: 
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− saapad, kingad, kotid, kohvrid jms 

− kontsade ja kontsaplekkide parandus 

 
9524 Mööbli ja sisustusesemete parandus 

95241 Mööbli ja sisutusesemete parandus 

− mööbli (k.a kontorimööbel) ja kodusisustuse polsterdamine, lihvimine 

− mööbli parandamine ja restaureerimine 

− mööbli kokkupanek 

 
9525 Kellade ja ehete parandus 

95251 Kellade ja ehete parandus 

− kellade ja nende osade parandus (nt kellakorpused ja -mehhanismid, kronomeetrid jms)  

− ehete parandus 

Siia ei kuulu: 

metalli tööstuslik graveerimine, vt 25611 

kontrollkellade, aja- ja kuupäevatemplite, aeglukkude jms ajaarvestusseadmete parandus, vt 33131 

 

9529 Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus 

95291 Muude tarbeesemete ja kodutarvete  parandus 

− rõivaste parandus ja uuendamine 

− jalgrataste parandus 

− sporditarvete parandus, nt lume- ja surfilauad, suusad, veesuusad, rull- ja iluuisud (v.a spordirelvad) 

− tennise- ja badmingtonireketite, golfi- ja hokikeppide parandus 

− raamatute parandus 

− muusikariistade parandus (v.a orelid ja ajaloolised muusikariistad) 

− mänguasjade jms parandus 

− tarbeesemete ja kodutarvete parandus 

− klaverite häälestamine  

Siia ei kuulu: 

ajamiga käsiinstrumentide parandus, vt 33121 

spordi- ja jahirelvade parandus, vt 33111 

 
96 Muu teenindus 

 

Ossa 96 liigitatakse kõik muud teenindavad tegevused, nt tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemi-

line puhastus, juuksuri- jm iluteenindus ning matuseteenindus. 

 
960 Muu teenindus 

9601 Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus 

96011 Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus 

− käsitsi, mehaaniliste seadmete või žetooniga käivituvate masinate abil (iseteenindus) igat liiki 

rõivaste (k.a karusnahksed) ja tekstiilide pesu, keemiline puhastus, triikimine jms teenuste osuta-

mine avalikkusele või tööstus- ja äriklientidele 

− rõivaste värvimine, mis ei ole seotud rõivaste tootmisega  

− pesu kogumine ja kättetoimetamine 

− vaipade pesemine ning kardinate ja eesriiete puhastamine kliendi juures või mujal 

− majapidamispesu, töövormirõivaste jms väljaüürimine pesumajade poolt 

− hügieenivahenditega varustamise teenused  

Siia ei kuulu: 

muude rõivaste (v.a töövormirõivad) väljaüürimine ka siis, kui tegevuse lahutamatuks osaks on nende 

rõivaste pesu ja puhastamine, vt 77291 

rõivaste parandamine ja ümbertegemine, vt 95291 

 
 
S – Muud teenindavad tegevused    

 
9602 Juuksuri- ja muu iluteenindus 

96021 Juuksuri ja muu iluteenindus 

− juuste pesemine, korrastamine, lõikamine, soengusseseadmine, värvimine, toonimine, lokkimine, 
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sirgestamine jms teenused  

− habemeajamine ja habeme piiramine 

− näomassaaž, jumestamine jne 

− näohooldus- ja jumestusalane jms nõustamine 

− maniküür ja pediküür 

− ihuhooldus, sh infrapuna ja ultraviolettkiirgusega 

− depilatsioon  

Siia ei kuulu: 

parukate tootmine, vt 32991 

 
9603 Matuseteenindus 

96031 Matusetalituste korraldamine 

− surnute ettevalmistamine matmiseks või tuhastamiseks, palsameerijate teenused 

− haua- ja tuhastamismatuste korraldamine 

− spetsiaalselt sisustatud ruumide väljaüürimine matusemajades 

 

96032 Kalmistute ja krematooriumite tegevus 

− surnumatjate teenused 

− matmis- ja tuhastamisteenuste osutamine 

− hauaplatside üürimine ja müük 

− hauaplatside ja mausoleumide hooldus 

− loomade surnukehade matmine ja krematsioon 

− lemmikloomakalmistute tegevus 

Siia ei kuulu: 

kiriklike matusetalituste korraldamine, vt 94911 

kalmistuaednike tegevus, 81301 

 
9604 Füüsilise heaoluga seotud teenindus 

96041 Saunade, solaariumite ja massažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus 

− türgi saunade, soome saunade ja aurusaunade tegevus 

− solaariumide tegevus 

− spaade tegevus 

− saledus- ja massaažisalongide tegevus 

Siia ei kuulu: 

meditsiiniline massaaž ja ravi, vt 86909 

tervise-, fitness- ja kulturismiklubide ning -rajatiste tegevus, vt 93131 

 
9609 Muu mujal liigitamata teenindus 

96091 Lemmikloomade hooldamine 

− lemmikloomade hooldamine, nt talitamine, trimmimine, hoidmine ja koolitus 

 

96099 Muu teenindus 

− astroloogide ja spiritistide tegevus 

− saatjate teenused, tutvumis- ja pulmateenused 

− genealoogiaorganisatsioonide tegevus (sugupuude koostajad) 

− tätoveerijate ja augustajate (body piercing) tegevus 

− saapapuhastajad, portjeed, autode parkijad jms 

− võtmete valmistamine 

− kaartide katmine plastiga (kiletamine) 

− isikuid teenindavate mündiga töötavate masinate käitus tegevusloa alusel (nt fotokabiinid, kaalud, 

vererõhumõõtjad, müntkäitatavad lukustatavad kapid) 

Siia ei kuulu: 

veterinaaria, vt 75001 

müntkäitatavad pesumasinad, vt 96011 

müntkäitatavad hasartmängu- jm mängumasinad, vt 92001 
  

 
T – Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine    
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T Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; 
kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade 
tootmine ja teenuste osutamine 

 

97 Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana 

970 Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana 

9700 Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana 

97001 Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana 

Kodumajapidamiste tegevus majapidamispersonali (toatüdrukud, kokad, ettekandjad, teenrid, ülem-

teenrid, pesunaised, aednikud, väravavahid, tallipoisid, autojuhid, majavalvurid, guvernandid, lapse-

hoidjad, koduõpetajad, sekretärid jne) tööandjana.  

See klass võimaldab palgatud kodupersonalil määrata rahvaloendusel ja uuringutes oma tööandja 

tegevusala isegi siis, kui tööandja on eraisik. Toodetud tooted tarbitakse kodumajapidamise liikmete 

poolt. 

Siia ei kuulu: 

teenuste (nt toiduvalmistamine, aiahooldus jms) osutamine iseseisvate teenusepakkujate (ettevõtete  

või üksikisikute) poolt, vt teenuse tüübi järgi  

 
98 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade 

tootmine ja teenuste osutamine 
 

Osa 98 hõlmab kodumajapidamiste poolt oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmise ja teenus-

te osutamise. Kodumajapidamine tuleb liigitada siia ainult siis, kui tema põhitegevuseks on oma tarbeks 

kaupade tootmine ja teenuste osutamine. Kui kodumajapidamine osaleb äritegevuses, tuleb ta liigitada 

peamise äritegevuse järgi. 

 
981 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine 

9810 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine 

98101 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine 

Siia liigitatakse kodumajapidamised, kes toodavad oma tarbeks mitmesuguseid kaupu. Tegevuse hulka 

kuulub jahipidamine, loomakasvatus, soojuse ja rõivaste ning muude kaupade tootmine oma tarbeks.  

Kui kodumajapidamine toodab kaupu ka müügiks või tegeleb elatusvahendite hankimiseks mingi kindla 

tegevusalaga (spetsialiseeritud tootmine), liigitatakse ta vastava kauba/toote tootmise alla.  

 
982 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine 

9820 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine 

98201 Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine  

Siia liigitatakse kodumajapidamiste poolt oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine. 

Teenuste hulka kuulub toiduvalmistamine, õpetamine, majapidamisliikmete vedu jms teenused, mida 

osutatakse oma majapidamise liikmetele.  

Kui kodumajapidamises toodetakse oma tarbeks ka mitmesuguseid kaupu, liigitatakse ta kodumaja-

pidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmise alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U – Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus    
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U Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

 

99 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

990 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

9900 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

99001 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

− rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, nt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja ÜRO süsteemi 

spetsialiseeritud asutuste ja regionaalsete üksuste tegevus, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF), 

Maailmapanga (WB), Maailma Tolliorganisatsiooni, Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni, 

Naftat Tootvate ja Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC), Euroopa Ühenduse (EC), Euroopa 

Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) tegevus.  

− Eesti territooriumil paiknevate diplomaatiliste üksuste ja konsulaatide tegevus (diplomaatiliste 

üksuste ja konsulaatide tegevus määratakse mitte esindatava riigi, vaid territooriumi alusel, kus nad 

paiknevad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


