
 
 

 
 

Lisa 1 
Riigihangete seaduse juurde 

§ 4 LÕIKES 3 NIMETATUD EHITUSTÖÖDE LOETELU1

Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistiline klassifikaator (NACE2) Ühtne 
riigihangete 
klassifikaator 
(CPV), kood 

JAGU F       EHITUS        

Jaotis  Rühm Klass  Teema  Märkused     

45        Ehitus  Käesolev jaotis hõlmab 
uute hoonete ehitamist ja seonduvaid töid, 
ennistamist ja remonttöid  

45000000  

   45.1     Objekti ettevalmistamine     45100000  

      45.11 Hoonete lammutamine 
ja lõhkumine; pinnasetööd  

Käesolevasse klassi kuulub:  

– hoonete ja muude rajatiste lammutamine;  

– ehitusplatside puhastamine;  

– pinnasetööd: kaevetööd, tagasitäide, 
ehitusplatsi tasandamine ja profileerimine, 
kraavide kaevamine, kivide eemaldamine, 
lõhkamine jne; 
 
– ehitusplatsi ettevalmistamine kaevetöödeks:  

kattekihi eemaldamine ja muud mineraalidega 
seotud ettevalmistustööd.  

Käesolevasse klassi kuulub veel:  

– ehitusplatsi kuivendamine;  

– põllumajandusmaa või metsa all oleva maa 
kuivendamine  

45110000  

      45.12 Katsepuurimine ja -
läbindamine  

Käesolevasse klassi kuulub:  

– katsepuurimine, katseläbindamine ja 
südamikpuurimine ehituslikel, geofüüsikalistel, 
geoloogilistel või muudel sarnastel eesmärkidel.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

– nafta- ja gaasipuuraukude puurimine, vt 11.20;  

– veekaevude puurimine, vt 45.25;  

– šahtide süvistamine, vt 45.25;  

– nafta- ja gaasiväljade uuring, geofüüsikaline, 
geoloogiline ja seismiline mõõdistamine, vt 74.20  

45120000  

   45.2     Hoonete või nende osade 
ehitamine; insener-
tehnilised rajatised  

   45200000  

      45.21 Hoonete üldehitus ja 
insener-tehnilised tööd  

Käesolevasse klassi kuulub:  

iga tüüpi hoonete ehitamine;  

insener-tehniliste rajatiste ehitamine:  

sillad, kaasa arvatud tõstetud maanteede sillad, 
viaduktid, tunnelid ja metrood;  

magistraaltorustikud, magistraalside- 

45210000  



ja elektriülekandeliinid;  

linnatorustikud, linna side- ja elektriliinid;  

abitööd linnades;  

monteeritavate konstruktsioonide montaaž ja 
püstitamine objektil.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

nafta ja gaasi tootmisega kaasnevad tegevused, 
vt 11.20;  

monteeritavate ehitiste püstitamine 
omavalmistatud osadest, mis pole betoonist, 
vt jaotised 20, 26 ja 28;  

staadionite, ujumisbasseinide, võimlate, 
tenniseväljakute ja muude spordirajatiste, välja 
arvatud vastavate hoonete ehitamine, vt 45.23;  

hoonete seadmestik, vt 45.3;  

hoonete viimistlus, vt 45.4;  

arhitektuurilised ja insenertehnilised tegevused, 
vt 74.20;  

ehitustööde projektijuhtimine, vt 74.20  

      45.22 Katusekatete ja -sõrestike 
ehitamine  

Käesolevasse klassi kuulub:  

katuste tegemine, katusekatete paigaldamine 
ning katuste hüdroisolatsioonitööd  

45220000  

      45.23 Maanteede, teede, 
lennuväljade ja 
spordirajatiste ehitamine  

Käesolevasse klassi kuulub:  

kiirteede, tänavate, maanteede ning teiste 
sõidukitele ja jalakäijatele mõeldud teede 
ehitamine;  

raudteede ehitamine; 
 
lennuväljaradade ehitamine;  

staadionite, ujumisbasseinide, võimlate, 
tenniseväljakute ja muude spordirajatiste, 
välja arvatud vastavate hoonete ehitamine;  

tee- ja autoparklate katetele märgistuse 
tegemine.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

eelnev pinnase teisaldamine, vt 45.11  

45230000  

      45.24 Vesiehitiste ehitamine  Käesolevasse klassi kuulub:  

veeteede, mere-, jõe- ja huvisadamate 
(mariinade), lüüside jms ehitamine;  

paisude ja tammide rajamine;  

süvendustööd;  

veealused tööd  

45240000  

      45.25 Teised eritöid hõlmavad 
ehitustööd  

Käesolevasse klassi kuulub:  

erinevat tüüpi hoonete ja rajatiste ehitamisel ette 
tulevad eritööd, mis nõuavad erioskusi või -
vahendeid:  

vundamentide rajamine, kaasa arvatud vaiade 
rammimine;  

veekaevude puurimine ja ehitamine, šahtide 
süvistamine;  

45250000  



tööstuslike teraselementide paigaldamine;  

terase painutamine;  

müüriladumine;  

tellingute ja töötasapindade paigaldamine ja 
lahtivõtmine koos rentimisega;  

korstnate ja tööstuslike ahjude ehitamine.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

tellingute rentimine ilma paigalduse 
ja lahtivõtmiseta, vt 71.32  

   45.3     Hoonete seadmestik     45300000  

      45.31 Elektrijuhtmestiku 
ja furnituuri paigaldamine  

Käesolevasse klassi kuulub:  

järgmiste süsteemide ja detailide paigaldamine 
hoonetesse ja teistesse rajatistesse:  

elektrijuhtmestik ja furnituur;  

telekommunikatsioonisüsteemid;  

elektriküttesüsteemid;  

eraantennid;  

tulekahjualarmid;  

turvahäiresüsteemid;  

liftid ja eskalaatorid;  

piksevardad jms  

45310000  

      45.32 Isolatsioonitööd  Käesolevasse klassi kuulub:  

soojus-, heli- ja vibratsiooniisolatsiooni 
paigaldamine hoonetesse ja teistesse 
rajatistesse.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

hüdroisolatsioonitööd, vt 45.22  

45320000  

      45.33 Hoone torustikud  Käesolevasse klassi kuulub:  

järgmiste süsteemide ja seadmete paigaldamine 
hoonetesse ja teistesse rajatistesse:  

torustikud ja sanitaarseadmed;  

gaasiseadmed;  

kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- või kliimaseadmed 
ja lõõrid;  

sprinklersüsteemid. 

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

elektriküttesüsteemide paigaldus, vt 45.31  

45330000  

      45.34 Muud seadmestikud  Käesolevasse klassi kuulub:  

teede, raudteede, lennuväljade ja sadamate 
valgustus- ja signalisatsioonisüsteemid;  

abiseadmete ja -detailide jms paigaldamine 
hoonetesse ja teistesse rajatistesse  

45340000  

   45.4     Hoonete viimistlus     45400000  

      45.41 Krohvimine  Käesolevasse klassi kuulub:  

hoonete või muude rajatiste katmine seest ja 
väljast krohvi või stukk-krohviga ning 
krohvialusvõrgu paigaldamine  

45410000  



 
 
1  Juhul kui CPV ja NACE tõlgendamisel on erinevusi, kohaldatakse NACE nomenklatuuri.  
2  Nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrus (EMÜ) nr 3037/90 Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise 
liigituse kohta (EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1), muudetud komisjoni 24. märtsi 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 761/93 
(EÜT L 83, 3.4.1993, lk 1).  

      45.42 Puitdetailide paigaldamine  Käesolevasse klassi kuulub:  

puidust või teistest materjalidest valmisuste, -
akende ja nende raamide paigaldamine, 
sisseehitatud köökide, treppide, poesisseseade 
jms valmistamine.  

Siseviimistlustööd, nagu lagede, puidust 
seinakatete, liigutatavate vaheseinte jms 
paigaldamine.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

parketi ja teiste puidust põrandakatete 
paigaldamine, vt 45.43  

45420000  

      45.43 Põranda- ja 
seinakattematerjalide 
paigaldamine  

Käesolevasse klassi kuulub:  

järgmiste materjalide paigaldamine hoonetesse 
ja teistesse rajatistesse:  

keraamilised, betoonist või tahutud kivist seina- 
või põrandaplaadid;  

parkett ja teised puidust põrandakatted;  

vaibad ja linoleumpõrandakatted, kaasa arvatud 
kummist ja plastikust põrandakatted;  

terratso, marmorist, graniidist või kiltkivist 
põranda- või seinakatted;  

tapeet  

45430000  

      45.44 Värvimine ja klaasimine  Käesolevasse klassi kuulub:  

hoonete värvimine seest ja väljast;  

insener-tehniliste rajatiste värvimine;  

klaasi, peeglite jms paigaldamine.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

akende paigaldamine, vt 45.42  

45440000  

      45.45 Muud viimistlustööd  Käesolevasse klassi kuulub:  

erabasseinide paigaldamine;  

hoonete välispindade puhastamine auru, 
liivapritsi vms;  

muud hoonete lõpetamis- või viimistlustööd.  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

hoonete ja teiste rajatiste seest puhastamine, 
vt 74.70  

45450000  

   45.5     Ehitus- ja 
lammutusseadmete rent 
koos operaatoriga  

   45500000  

      45.50 Ehitus- ja 
lammutusseadmete rent 
koos operaatoriga  

Käesolevasse klassi ei kuulu:  

ehitus- ja lammutusmasinate ja -seadmete rent 
ilma operaatorita, vt 71.32  

   


