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Vabariigi Valitsuse korraldus  

„Tegevuslade riigikaitseliste sundkoormiste  

koondkava kinnitamine“  

Lisa  

 

Tegevusalade riigikaitseliste sundkoormiste koondkava 

 

Nr Tegevusala Eesti Majanduse 

Tegevusalade 

Klassifikaator 

(EMTAK) 

Võimalik koormatav tegevus 

1. Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad   1392 − mis tahes tekstiilmaterjalist valmis kodutekstiilide tootmine; 

− tekid, k.a pleedid (reisitekid); 

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

2. Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a 

rõivad 

1395 − lausriide, k.a impregneeritud, pealistatud, kaetud või 

lamineeritud tootmine. 

3. Töörõivaste tootmine 1412 − meeste ja naiste töö- ja ametirõivakomplektide tootmine; 

− meeste ja naiste töö- ja ametirõivaste tootmine;  

− muude töörõivaste tootmine (nt põlled, kitlid jms). 

4. Jalatsitootmine 1520 − 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. 

5. Ravimpreparaatide tootmine 2120 − meditsiinilise immutatud vati, marli, sidumismaterjali, 

sidemete jms tootmine. 

6. Kokkupandavate betoonehitiste ja nende 

elementide tootmine 

2361 −  kokkupandavate või -monteeritavate betoonehitiste tootmine; 

−  betoonist, tsemendist või tehiskivist 

ehituskonstruktsioonielementide tootmine. 
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7. Relva- ja laskemoonatootmine 2540 − raskerelvade tootmine (nt suurtükiväerelvad, mobiilsed relvad, 

raketikandjad, torpeedode lasketorud, raskekuulipildujad); 

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

kergekuulipildujad); 

− õhu- ja gaasipüstolite tootmine; 

− laskemoona tootmine sõjaliseks otstarbeks; 

− lõhkekehade tootmine (nt pommid, miinid, torpeedod). 

8. Muu mujal liigitamata tootmine 3299 − kaitse- ja ohutusvahendite tootmine; 

− tulekindla ja kaitseriietuse tootmine; 

− korgist kaitsevahendite tootmine (nt päästevestid); 

− tuletõrjujate kaitseülikondade tootmine. 

9. Metallitoodete remont 3311 − tulirelvade ja suurtükkide remont ja hooldus. 

10. Masinate ja seadmete remont 3312 −  tööstusmasinate ja -seadmete remont ja hooldus. 

11. Elektriseadmete remont 3314 − 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. 

12. Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 3700 − ühe või mitme tööstusliku tarbija või kodumajapidamise 

heitvee kogumine ja vedu, samuti kanalisatsioonivõrgu,              

-kollektorite, paakide või muude veovahendite, nt eripaakautode 

abil;  

− lampkastide ja septikute, kogumiskaevude ja kaeviste 

tühjendamine ja puhastamine; 

− kemokäimlate teenindamine; 

− fekaalivedu. 
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13. Tavajäätmete kogumine 3811 − kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses ja mujal 

tekkinud tahkete tavajäätmete (st prügi) kogumine 

prügikonteineritesse, jäätmemahutitesse ja -veokitesse. Need 

jäätmed võivad sisaldada taaskasutatavaid materjale. 

14. Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus 

 

 

3822 − tahkete ja mittetahkete ohtlike jäätmete kõrvaldamine ja 

kõrvaldamisele eelnev töötlus, st plahvatusohtlike-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 kõrvaldamine. 

15. Teede ja kiirteede ehitus 4211 − kiir- ja maanteede, tänavate, teede, jalgteede ning 

jalgrattateede ehitus; 

− maanteede, tänavate, teede, sildade ja tunnelite pinnakattetööd: 

− teede asfalteerimine; 

− teede, parkimisplatside jms märgistamine; 

− põrkepiirete, liiklusmärkide jms paigaldus; 

− lennuvälja stardi- ja maandumisradade ehitus. 

16. Elektri- ja sidevõrkude ehitus 

 

4222 − õhusideliinide ja kaabelsidevõrkude, sh maapealsete ja 

veealuste kaablivõrkude üldehitus ja remont; 

− antennide ja ülekandejaamade üldehitus; 

− jõujaamade üldehitus. 

17. Lammutamine 4311 − hoonete ja rajatiste (k.a tänavad ja maanteed) lammutamine ja 

purustamine. 

18. Ehitusplatside ettevalmistus 4312 − ehitusplatsi puhastamine, taimestiku eemaldamine, kivide 

teisaldamine ja lõhkamine jne; 

− mitmesugused pinnasetööd: kaevetööd (pinnase süvendamine), 

pinnasesiirde- ja pinnasetäitetööd, ehitusplatsi profileerimine, 

kraavide kaevamine; 
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− horisontaalpuurimine kaablite paigaldamiseks. 

19. Telekommunikatsioonikaablite ja antennide 

paigaldus 

4321 − telekommunikatsioonikaablite paigaldus; 

− kaabeltelevisiooni kaablite, k.a fiiberoptiliste kaablite 

paigaldus; 

− arvutivõrgu paigaldus, k.a fiiberoptiliste kaablite paigaldus; 

− nõrkvoolutööd. 

20. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos 

operaatoriga 

4399 − kraanade jms ehitusplatsi mehhanismide (mittespetsiifiliste 

ehitusseadmete ja -masinate) rentimine koos operaatoriga. 

21. Mootorsõidukite hooldus ja remont 4520 − 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; 

− mootorsõidukite korrosioonitõrje; 

− lisaseadmete ja -varustuse paigaldamine; 

− autode teipimine; 

− autoalarmide paigaldus; 

− treilerite ja pooltreilerite hooldus ning remont; 

− mootorratastele spetsiaalne tehnoabi; 

− autodele elektriliste seadmete paigaldus; 

− tehnilist olukorda näitavate seadmete lisamine igat liiki 

mootorsõidukitele; 

− autohaagiste, autosuvilate remont. 

22. Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete 

müük, hooldus ja remont 

4540 − mootorrataste hooldus ja remont. 

23. Sõitjate raudteevedu  4910 − sõitjate linnadevaheline raudteevedu. 

24. Kauba raudteevedu 4920 − kaubavedu linnadevahelisel, linnasisesel ja linnalähiraudteel; 
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 − naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) 

raudteevedu spetsiaalsetes paakvagunites; 

− konteinerkaupade raudteevedu; 

− autode, veoautode ja haagiste raudteevedu; 

− muu kauba raudteevedu. 

25. Taksovedu 4932 − surnu transport sõiduautoga. 

26. Sõitjate muu maismaavedu 4939 − tellimusvedu jm juhuvedu. 

27. Kaubavedu maanteel 4941 − naftatoodete (nt toornafta, maagaas, puhastatud naftasaadused) 

maanteevedu spetsiaalsete paakautode või -poolhaagistega; 

− muude vedelike ja gaaside vedu spetsiaalsete paakautode või    

-poolhaagistega; 

− konteinerkaupade maanteevedu; 

− puistekauba maanteevedu; 

− metsamaterjali maanteevedu; 

− palkide vedu maanteel; 

− autode vedu (k.a maasturid, veokid jne); 

− masinate vedu (k.a ehitus-, kaevandus- jms masinad); 

− jäätmevedu; 

− surnu transport veoautoga. 

28. Sõitjatevedu merel ja rannavetes 5010 − 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. 

29. Kaubavedu merel ja rannavetes 5020 − kauba regulaar- ja juhuvedu merel ja rannavetes; 

− vedelike ja gaaside (nt maagaas, metaan, puhastatud 

naftatooted) vedu eritankeritega; 

− konteinerkaupade vedu; 

− kaupade veoks merel või rannavetes kaubaveolaevade 

rentimine koos meeskonnaga. 

30. Kauba õhutransport 5121 − mitteregulaarsed kaubaveolennud; 
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− kaupade veoks õhusõidukite (k.a helikopterite) rentimine koos 

meeskonnaga. 

31. Vedelike ja gaaside ladustamine 

 

5210 − gaas- ja vedelkütuste ladustamine; 

− kemikaalide, süsivesiniku jms ladustamine; 

− õli ja õlitoodete ladustamine. 

32. 

 

Kaubaladude töö 5210 − kaupade hoidmiseks ja ladustamiseks ette nähtud rajatiste 

käitus/tegevus, näiteks: 

− teraviljahoidlate käitus; 

− üldkaubaladude käitus; 

− külmhoonete käitus; 

− säilitusmahutite, nt silohoidlate jms käitus; 

− tolliladude käitus. 

33. Laadungikäitlus 5224 − transporditavate kaupade või reisipagasi pealelaadimine 

sõidukile ja sõidukilt mahalaadimine; 

− laevade lastimine ja lossimine; 

− kaubavagunite laadimine ja tühjendamine; 

− stividoride tegevus; 

− kauba käitlemine sadamaterminalis. 

34. Universaalne postiteenus  5310 − universaalse postiteenusena postisaadetiste edastamine. 

35. Muu posti- ja kullerteenused 

 

5320 − kirisaadetiste, postipakkide ja perioodiliste väljaannete ning 

otsepostisaadetiste edastamine: kogumine, sorteerimine, vedu ja 

saajale kättetoimetamine (riigisisene ja rahvusvaheline) 

väljaspool universaalset postiteenust; 

− kullerpostiteenus. 

36. Muu toitlustamine 5629 − lepinguline toitlustamine (nt veondusettevõtete lepinguline 

toitlustamine); 

− kontsessioonilepingu alusel toitlustamine spordibaasides jms 

objektidel;  

− tehaste, asutuste, haiglate, koolide jne sööklad ja kohvikud, 

mis töötavad kontsessioonilepingu alusel. 

37. Elektroonilise side teenused fikseeritud 

sidevõrgus 

6110 − fikseeritud (ehk kaabliga) sidevõrgu baasil elektroonilise side 

teenuste osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning 
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 selle vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, 

teksti, heli ja video) edastamine; 

− võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu 

maapealsete lõpp-punktide vahel sideteenuse osutamiseks; 

− mobiiltelefonivõrgu võrguteenuse osutamine, juurdepääsu 

võimaldamine või pakkumine mobiiltelefonivõrgu taristule. 

38. Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus 

 

6120 − mobiilse või traadita sidevõrgu baasil elektroonilise side 

teenuste osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning 

selle vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, 

teksti, heli ja video) edastamine; 

− võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu lõpp-

punktide vahel sideteenuse osutamiseks; 

− mobiiltelefonivõrgu võrguteenuse osutamine, juurdepääsu 

võimaldamine või pakkumine mobiiltelefonivõrgu taristule. 

39. Satelliitsideteenused 

 

6130 − kosmosesatelliitide baasil elektroonilise side teenuste 

osutamine, sidevõrgule juurdepääsu võimaldamine ning selle 

vahendusel teabe (meedia- ja audiovisuaalmeedia, kõne, teksti, 

heli ja video) edastamine; 

− võrguseadmete opereerimine ja haldamine sidevõrgu lõpp-

punktide vahel sideteenuse osutamiseks. 

40. Elektroonilise side muud teenused 

 

6190 − elektroonilise side teenuste edasimüümine või vahendamine (st 

võrgumahu ostmine ja edasimüümine täiendavate teenuste 

pakkumiseta). 

41. Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus 6203 − arvutisüsteemide ja andmebaaside halduse ja käitamisega 

seotud tugiteenused. 

42. Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja 

kasutusrent 

7732 − soojakud jms. 

43. Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm 

materiaalse vara rentimine ja kasutusrent 

7739 − mootorrattad, vagunelamud, haagissuvilad jms; 

− teisaldatavad majutus- ja kontoriruumid; 

− konteinerid ja kaubaalused. 

44. Muu puhastustegevus 8129 − rongide, busside, lennukite jne puhastus; 

− tsisternautode ja meretankerite sisepuhastus; 
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− hoonete desinfitseerimine ja kahjuritõrje; 

− välikäimlate (kemokäimlate) rent; 

− mujal liigitamata puhastustegevus. 

45. Spordirajatiste käitus 

 

9311 −  spordihallide, -väljakute ja staadionide käitus; 

−  jalgpallistaadionid; 

− ujumisbasseinid. 

46. Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus 9511 − arvutite ja nende välisseadmete parandus ja hooldus; 

− laua- või sülearvutid; 

− magnetkettaajamid, välkmäluajamid jm mäluseadmed; 

− optilised kettaajamid; 

− printerid, monitorid; 

− klaviatuurid, hiired, juhtkangid ja juhtkuulid; 

− arvutisisesed ja -välised modemid; 

− skännerid ja vöötkoodilugejad; 

− kiipkaardilugejad; 

− arvutiprojektorid; 

− arvutiserverid; 

− arvutiterminalid; 

− pihuarvutid (PDA). 

47. Sideseadmete parandus 9512 − sideseadmete parandus ja hooldus; 

− raadio- ja televisioonisaatjad; 

− mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid; 

− sideseadmete modemid; 

− faksid; 

− sideülekandeseadmed (nt marsruuterid, sillad, modemid); 

− kahesuunalised amatöörraadiojaamad; 

− professionaali TV- ja videokaamerad. 

48. Matusetalituste korraldamine 9603 − surnute ettevalmistamine matmiseks või tuhastamiseks, 

palsameerijate teenused; 

− haua- ja tuhastamismatuste korraldamine. 

49. Kalmistute ja krematooriumite tegevus 9603 − surnumatjate teenused; 

− matmis- ja tuhastamisteenuste osutamine. 
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50. Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline 

puhastus 

9601 − käsitsi, mehaaniliste seadmete või žetooniga käivituvate 

masinate abil (iseteenindus) igat liiki rõivaste (k.a karusnahksed) 

ja tekstiilide pesu, keemiline puhastus, triikimine jms teenuste 

osutamine avalikkusele või tööstus- ja äriklientidele; 

− pesu kogumine ja kättetoimetamine. 

51. Füüsilise heaoluga seotud teenindus 9604 − saunad. 


