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Ehitusmaksumuse plaanimine ja määramine on Eesti ehitussektoris üks vähem uuritud, 

kajastatud ja reguleeritud valdkondi. Erialast kirjandust, mis kajastaks maksumuse 

määramise ajaloolisi mõjureid või erinevaid seonduvaid praktikaid on raske leida ning 

reeglina on need võõrkeelsed. Peamine suunav normdokument, mis on seostatav 

ehitusmaksumuse määramisega on Eesti standard EVS 885:2005, mille kaasajastamist ei 

ole viimase dekaadi jooksul teostatud, seda hoolimata nimetatud perioodil toimunud 

märgatavatest tehnoloogia arengutest.  

Töö eesmärgiks oli koostada ehitusmaksumuse kujunemisest ajalooline perspektiiv 

mõistmaks selle, ehitussektori ühe keerukama valdkonna, iseärasusi ning seonduvaid 

lähenemisi läbi aegade. Ühtlasi soovis töö autor anda ülevaate kehtiva standardi EVS 

885:2005 praktikas ilmnenud puudustest, klassifikaatori kasutamisel. 

Töö uurivas osas läbiviidud intervjuude käigus kaardistati erinevate ehitussektori 

subjektide hinnangud, kehtiva standardi vastavuse osas ehitusettevõtjate ootustega ning 

praktikatega. Uuringu tulemusel saadi kinnitust asjaolule, et kõik sektori osapooled peavad 

ühtse klassifikaatori kasutamist otstarbekaks ning paraku leidis kinnitust ka kehtiva 

standardi kaasajastamise hädavajalikkus. Läbiviidud intervjuude ja töö autori praktilise 

kogemuse kombineerimise tulemusel koostati ühtekokku ligemale 100 

muudatusettepanekut kehtiva standardi klassifikaatori osas.  
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Klassifikaatori kaasajastamise kitsam eesmärk oli käesoleva töö raames tagada 

sihtettevõtte ehituskulude klassifikaatori kaasajastamine, kindlustamaks ehitusmaksumuse 

määramisel tekkivate vigade hulga minimeerimine. Ühtlasi on käesolevas töös toodud 

standardi EVS 885:2005 puuduste analüüsi otstarbekas rakendada kehtiva standardi 

kaasajastamisel, tegevus mis on käesoleval ajal algfaasis Tallinna Tehnika Ülikoolis. 

Antud töö edasiarendamise tulemusel on tarvilik luua selgitavad märkused kõikide 

klassifikaatori kulurühmade lõikes ning ühtlasi kujundada ehitusmahtude määramise 

juhendmaterjalid. 

 

Märksõnad: Ehitusmaksumuse määramine, klassifikaator, EVS 885:2005 
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The planning and estimating of construction cost is one of the less studied, reflected and 

regulated fields in the Estonian construction sector. Specialty literature that reflects historic 

influences or various related practices are difficult to find and, where they do exist, are 

mostly in foreign languages. The main guiding principles that are related to construction 

cost practices is Estonian standard EVS 885: 2005. However, this has not been updated 

since the last decade, despite significant technological advances and changes in practices 

during that period. 

The aim of this work was to understand how the complex field of construction costs has 

developed throughout the history, where a number of different approaches have been taken 

that have all influenced industry in varying ways.  At the same time the author wanted to 

give an overview on the shortcomings of the current standards EVS 885: 2005 classifier, 

based on engineering practices. 

In the research section of this work several interviews were conducted with a number of 

with current standards and expectations. The research confirmed that all subjects of the 

construction field considered the use of a central classifier to be useful. However, it was 
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also confirmed that there was an urgent need to modernise the current standard EVS 885. 

As a result of the interviews conducted, combined with the practical experience of the 

author of this work, around 100 recommendations have been made to improve and 

modernise the current standard classifier. 

A more specific aim to the modernization of the classifier (in the context of this work) was 

to ensure adequate use of the classifier in the target company in order to minimize the 

amount of mistakes made when estimating construction costs. At the same time, it is 

expedient to apply the analysis in the current work, about the faults in standard EVS 885: 

2005, to modernize the current standard, which is currently at the initial stage at Tallinn 

University of Technology. 

In conclusion, there is much work to be done to improve the existing classifier.  It would 

be necessary to create explanatory notes for all classes of cost categories within the 

classifier and also to develop guidance notes how to calculate different construction 

volumes. 

 

Keywords: cost of construction, classifier, EVS 885:2005 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

 

Ehituskulude klassifikaator 

Ehituskulude liigendatud jaotus pea-, põhi- ja kõrvalrühmadesse. 

Tellija  

Hoone omanik või tema volitatud esindaja, kes soovib tellida ehitustöid. 

Peatöövõtja (PTV)  

(general contractor) ehitusjuhtimisele spetsialiseerunud äriühing, kelle on palganud 
ehitustööde tellija. Peatöövõtja vastutab ehitusobjekti kui terviku nõuetekohase valmimise 
eest, reeglina kaasavad peatöövõtjad tööde vahetuks teostamiseks erinevaid alltöövõtjaid. 

Alltöövõtja (ATV)  

Ehitusturul allhanke korras tooteid või teenuseid pakkuv äriühing. 

Ehitusprojekt 

 Projekteerimise tulemusel koostatud dokumentide kogum, mis sisaldab ehitamiseks 
vajaliku teavet (Ehitusseadustik 2017). 

Riigihange 

 ostu (asja, teenuse või ehitustöö) sooritamine riigi või avaliku sektori asutuse poolt, 
seaduses määratletud reegleid järgides. 

Sihtettevõte  

Käesoleva töö autori poolt esindatav ettevõte, kelle tegevuse parendamiseks, 
ehitusmaksumuse ja ehitusjuhtimise valdkonnas, on käesolev magistritöö ennekõike 
sisustatud. 

Rahavoogude plaan 

Ehitusettevõtte objektide tulude ja kulude prognoos tabel. Sünonüümse tähendusega 
raamatupidamislikule terminile „Rahavoogude aruanne“ 

Akteerimine (akt) 

Ehitusteenust pakkuvate isikute poolt kasutusel olev teostatud tööde protsenteerimise akt, 
mis on aluseks arvete koostamisel. Tavapäraselt koostatakse rahalised aktid üks kord 
kalendrikuus. Rahalise akti aktsepteerimisega poolte poolt ei võeta vastu teostatud tööd 
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vaid üksnes määratakse teostatud töö osa protsentuaalne valmimine ajaperioodil ning 
teostatakse väljamakse vastava osa ulatuses. 

Ehitusgraafik 

Ehitustööde tehnoloogilist kulgemist kujundav ajaliste seostega graafik. Üldtunnustatav 
graafiku tüüp ehitussektoris on grantti graafik (Grantt chart)  

BIM 

BIM on ehitise infomudel (Building Information Modelling), mis koosneb hoone või 
rajatise ehitamiseks kasutatavate detailide virtuaalsetest kuvanditest. BIM mudelis on 
võimalik konstrueerida nii hooneid kui rajatisi ning ühtlasi juhtida tööde teostamise aega ja 
kaasatavaid ressursse. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ehitusmaksumuse määramine on ehitusteenust pakkuvate ettevõtete esmane kokkupuude 

ehitatava hoone või rajatise ehitusprojektiga ning nimetatud tegevuse tulemusest sõltub 

ennekõike,  kas ehitusettevõte osutub tellija poolt valituks ehitustööde teostamisel. 

Eeltoodud lausest on ühemõtteliselt järeldatav muuhulgas ka asjaolu, et ehitusettevõtte 

jätkusuutlikkuse aluseks avatud konkurentsipõhisel ehitusturul on maksumust määrava 

inseneri oskus töötada läbi hangete aluseks olevaid ehitusprojekte moel, et oleks tagatud 

soodsaima ehitusmaksumuse esitlemine tellijale. 

Ehitusmaksumuse määraja (eelarvestaja, eelarve insener, hinnapakkuja, ehitusmaksumuse 

hindaja jms) ülesandeks on ennekõike hanke aluseks olevast ehitusprojektist lähtudes1 

koostada ehitustööde klassifikaatori sisustamine projektis kajastatavate tööde ja 

kasutatavate materjalidega ning määrata nendega korrelatsioonis olevad ehitusmahud. 

Sõltuvalt ehitusettevõtte spetsiifikast on mahtude ja tööliikide määramise detailsus selgelt 

eristatav.  

Hoolimata ehitusmaksumust määrava ehitusettevõtte tegevusvaldkonnast, olgu see siis 

peatöövõtu ettevõte või mistahes kitsa spetsiifikaga alltöövõtu teenust pakkuv ehitussektori 

äriühing on ehitusmaksumuse määramisel inseneri ülesanne jõuda põhjalikult läbitöötatud 

ning „õige“ nn nullhinnani2.  

Töö autori pikaajalise kogemuse baasilt võib üheselt väita, et ehitussektoris ei ole ühtegi 

kutsestandardi põhist kompetentsi, mille puhul insener kontrolliks ja/või mõjutaks 

sedavõrd suuri rahalisi vääringuid, kui ehitusmaksumuse hindaja kompetentsi omav 

eelarvestaja. Sihtettevõtte, kes on Eesti ehitusturul keskmise suurusega ehitusettevõte, 

statistika alusel teostab täiskohaga ehitusmaksumuse määramisega tegelev insener aastas 

keskmiselt 31 miljoni euro vääringus ehitusmaksumuste määramist. 

                                                 
1 Tavapraktikas tuleb lähtuda nii ehitusprojektist, kui ka hankija eesmärgist, kuna reeglina ei 
võimalda hanke aluseks oleva projektdokumentatsiooni 100% järgimine tagada eesmärgi täitmist 
korrelatsioonis majanduslikult soodsaima pakkumise koostamisega. 
2 Null hind-ehitusmaksumuse määramisel kasutatav otsekulude koondmaksumus, millele 
lisanduvad ettevõtte üldkulud ja kasum. 
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Enne Sihtettevõtte põhise lähenemise analüüsi ning klassifikaatoris kajastatud ehituskulude 

ülesehitust, peab töö autor vajalikuks esitada oma töös ajalooline tagasivaade nendele 

lähenemistele, mille kaudu on kujunenud ehitusmaksumuse ja väärtuse kontseptsioon. 

Sellise tagaiulatuva vaate loomiseks siirdub töö autor muinasaja piirile, alustades liikumist 

iidsest Paabüloonist (Hammurab´ koodeks), lisades sellele teatud piiblis esitatud tekstid ja 

nende tõlgenduse. Kaasaegsemate seisukohtade loomisel kasutab töö autor legendaarset 

lauset Shakespeare draamas Henry IV ning sealt edasi erinevate filosoofiliste ja 

majanduslike koolkondade suurkujude öeldut. Samuti ei saa töö autor mööda minna endise 

ENSVL mõjust ehitusmaksumuse kavandamise kujunemisele Eestis, lõpetades selle 

arutelu üleminekuajaga. 

Eesti ehitussektoris on ehitusmaksumuse planeerimise ja määramise osas olnud viimasel 

13-l aastal valdavaks juhendmaterjaliks EVS 885:20053, mille koostamise aluseks olid 

standardikavandid prEVS 870 „Ehituskulude juhtimine“ ja prEVS 881 „Ehituskulude 

liigitamine“. Standardi koostamisel oli selle eesmärgiks ühtse ehituskulude klassifikaatori 

seadmine kõikide ehitussektori ettevõtete tarbeks. Ühtse klassifikaatori loomise eesmärgiks 

oli aidata kõikidel ehitustegevusega seonduvatel osapooltel (tellijad, projekteerijad, 

ehitajad, haldajad) mõista hoonete ja rajatiste ehitusmaksumuse kujunemist ning sellega 

seonduvaid ehitusmaksumuse moodustumise põhimõtteid.  

Töö autori hinnangul peegeldab ennekõike ehituse peatöövõtu ettevõtete ehitusmaksumuse 

kujundamine kõige ilmekamalt ühtse klassifikaatori vajalikkust, kuna hooned ja rajatised, 

mille valmimiseks on tarvilik kaasata PTV ettevõtteid, hõlmavad tihtilugu kogu 

klassifikaatori struktuuris käsitletavaid töid kogumis. Eesti Standardikeskuse eesmärk, 

ühtse klassifikaatori loomiseks oli üllas kuid paraku on praktikas ilmnenud mitmed 

Standardi puudused ja kitsaskohad ning ühtlasi on käesolevaks ajaks tarvilik viia läbi 

Standardi kaasajastamine, tulenevalt ehituspraktikate ja -tehnoloogiate muutustest. 

Käesoleva töö eesmärk on kohandada kehtivat standardit EVS 885:2005 moel, et see oleks 

vastavuses kehtivate praktikate ja metoodikatega, arvestades ehituse peatöövõtu ettevõtete 

parimat praktikat ehitusmaksumuse planeerimisel ja määramisel.  

Töö eesmärgiks on Sihtettevõtte ehituskulude klassifikaatori täiendamine ja 

kaasajastamine, tagamaks ehitusmaksumuse määramisel tekkivate vigade hulga 

                                                 
3 Siin ja edaspidi kasutatakse standardi EVS 885:2005 esile toomisel sõna Standard, vastavas 
käändes. 
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vähendamine ning Tellijatele arusaadavate ehituspakkumiste koostamine. Töö autori 

hinnangul on põhjalikult komplekteeritud ehituseelarve eelduseks ennekõike nn. 

välistamise metoodika (algtabelist eemaldatakse tööd, mida ei kajastata projektis, mille 

maksumust määratakse), mistõttu on äärmiselt oluline klassifikaatori põhjalik, 

eesmärgipärane ning loogiline struktuur. 

Töö uurivas osas viidi läbi intervjuud piirkondlike ehitusspetsialistidega, kes tegelevad 

ehitusmaksumuse kavandamisega ning teostatud intervjuude põhiselt selgitati välja, kas 

standard EVS 885:2005 vastab intervjueeritavate vajadustele. Ühtlasi kinnitasid läbiviidud 

intervjuud töö autori praktikas ilmnenud kitsaskohti kehtivas ehituskulude klassifikaatoris. 

Magistritöö autor tänab kõiki käeoleva töö valmimisele ja töö autori ehitusinseneri 

õppekava läbimisele kaasa aidanud õppejõude, kolleege, partnereid ja konkurente. 

Käesolev töö ei oleks sellisel kujul saanud valmida, ilma autori kümneaastase praktilise 

kogemuseta Sihtettevõttes ning viieteistaastase õppetöö tulemuseta. Töö autor peab 

kõikidest isikutest olulisemaks tõsta esile ja tänada käesoleva magistritöö juhendajat ja 

kolleegi Kaarel Sahka, tema panuse eest käesoleva töö valmimisel ning veel enam, tema 

suunamise ja juhendamise eest viimasel dekaadil, tagamaks töö autori areng ja 

ehitussektori mõistmine, mis on olnud käesoleva töö eelduseks.  
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1 EHITUSMAKSUMUSE KAVANDAMISE 

(EELARVESTAMISE) TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1 Eelarvestamise ajalooline kujunemine  

 

Eelarvestamine kui ehitusmaksumuse määramise alane tegevus on töös läbiviidud 

kirjanduse analüüsist tulenevalt ennekõike selline ehitusalane tegevus, mille kujunemise 

võib seostada XIX sajandi lõpu ja XX sajandiga. Selle põhjuseks on asjaolu, et just siis 

toimus maailmamajanduse üleminek kapitalistlikult korralt, enam arenenud lähenemisele. 

Uurides erinevaid ajaloolisi allikaid, on võimalik inimkonna arengu käigus märgata 

mitmeid esile kerkivaid, väga varaseid lähenemisi maksumusele, hinnale ja ka väärtuse 

tekkele. Väärtus kui selline, seostatult ehitiste püstitamise kuludega on maksumuse 

ajaloolise arengu kuvand, seda eriti neil juhtudel kui maksumusest ja selle kavandamisest 

otseselt ei räägita. 

Kaasaegsete õiguslike lähenemiste aluseks peetakse tervet rida Pärsias ja Babüloonias ca’ 

2050 BC kuni 1870 BC loodud ja rakendatud õigusaktide süsteeme, milles liiguti Ur-

Nammu koodeksilt Hammurab’ koodeksile ja sealt edasi Assüüria ja Pärsia õigusele. 

Ehitamisele ja ehitajale esitatavate nõuete seisukohalt on oluline ca’1870 BC loodud 

Hammurab’ koodeks (Harper 1904), mis lisaks ehitaja vastutusele, ehitise püsivuse osas, 

andis tänaseks ca 4000 aastat tagasi ka esimese seadusliku käsitluse tellija kohustusele 

tasuda valminud ehitise ehk teostatud ehitustöö eest. 

228. Kui ehitaja ehitab teisele inimesele maja ja teeb selle valmis, siis see 
(inimene) peab andma talle (ehitajale) tasuks kaks seeklit4 hõbedas maja iga sar5 
kohta. 

 (228. If a builder build a house for a man and complete it, (that man) shall give 
him two shekels of silver per SAR of house as his wage. (Harper 1904) 

                                                 
4 Seekel ligilähedaselt võrdne 8 g hõbedaga. Algselt oli seekel viljaterade kogust väljendav 
mõõtühik 

5 sar kui pindala mõõt oli algselt kasutusel põllunduse juures, kus see oli maatüki suurus, millelt sai 
mingi koguse vilja või viinamarju. Hilisemalt võeti see kasutusele ka ehitamise juures. 



13 

Vaatamata Hammurab’ seaduse peatükki 228 suhteliselt lühikesele sisule, on selles esile 

toodud ka üks teine, ehitamise seisukohast oluline asjaolu - nimelt tasutakse lõpetatud 

ehitustöö eest, teisisõnu tasutakse ehitise eest alles siis, kui see on valmis ja ehitist 

soovinud isik saab seda kasutada. Tasumise seos püstitatud ehitisega väljendub seoses: 

Tasu kaks seeklit ühe ehitatud hoone sar kohta, kus sar oli suurusega ca’ 116 ruutjalga, 

seega ca’ 9.30 m2. Sellega loodi poolte vahelistesse suhetesse lähenemine, et tasuda tuleb 

kasutava pinnaühiku eest6. 

Hilisemal perioodil, orienteeruvalt II sajandil AC7, esitatakse Piiblis, täpsemalt Luuka 

evangeeliumi peatükis 14 „Tähendamissõnad torni ehitamisest ja sõja alustamisest“8 

(Piibel… 1989) evangeelse lähenemise vajaduse osas, tegeleda ehitusmaksumuse 

kavandamisega. 

27. Aga koos Jeesusega käis palju rahvast. Ja ta ütles nende poole pöördudes:  

28. Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks 

kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? 

29. Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik 

pealtnägijad teda pilkama:  

30. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada! (Piibel… 1989) 

Lisaks ehitusmaksumuse kavandamise vajadusele on Luuka evangeeliumis loodud veel üks 

oluline seos, mis seisneb asjaolus, et kui ehitaja ei kavanda ehituse maksumust, siis ei 

suuda ta ka ehitust lõpetada ning muutub seeläbi naerualuseks. 

Ehitusnormide ja teatud reeglite olemasolule viitab ka Vana testamendi 5. raamatus 

„Moosese raamat“ osas 22:89 esitatud seisukoht: 

22.8. Kui Sa ehitad uue koja, siis tee oma katusele käsipuu, et Sa ei tõmbaks oma 

koja peale veresüüd kui keegi sealt maha kukub. (Piibel… 198) 

Kuna evangeeliumi tekke aeg ja antiikfilosoofia kujunemine on vaadeldavad ühe ajastuna10 

(Seawall 1901, Mooya 2016), siis leidsid väärtus, maksumus jms kriteeriumid kajastamist 

                                                 
6 Kaasaegses käsitluses hoone netopinna ühikuline maksumus 
7 Eeldatav evangeeliumi kirja panemise aeg on II sajand AC. 

8 Oluline on pöörata tähelepanu selle, et tegemist on sõja alustamisega. 

9 Nimetatud ka Detueomoonia - Vana Testamendi 5. Raamat. 
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ka erinevate antiikfilosoofide töödes, kellest märkimisväärsema panuse, vastava mõttelaadi 

kujunemisesse andis Sokratese õpilane Platon ning omakorda tema õpilane Aristoteles. 

Platon tõi majanduslikku mõttelaadi läbi aegade kestva arusaama, et töömees teab kindlasti 

oma töö väärtust (Screpanti, E & Zamagni, S 2005, Mooya 2016). Samamoodi või isegi 

olulisemaks tuleb sellest perioodist lugeda Aristotelese lähenemist väärtuse tekkimisele, 

mille puhul käsitletakse väärtuse tekkimist vahetuse käigus, ning asjade vahetus saab 

toimuda võrdsetel alustel (Ibid). Ehitusliku mõttelaadi kontekstis on see ümber kujundatav 

tähenduseks, et igal tööl on väärtus ning töö (ehitustöö) vahetatakse vastavas koguses raha 

vastu. Esitatud lähenemise juures on oluline, et toetudes panuse printsiibile (principle of 

contribution) kujundatakse seos, et panus on seotud kasulikkusega (utiliy) ja kasulikkus 

ning vahetus tuginevad mõõdetavatele kogustele (Ibid) 

Märkimisväärseid ülestähendusi eelnevalt nimetatud mõttelaadi arengu osas ei ole 

kirjandusallikate alusel võimalik täheldada varasel keskajal, ent uue aastatuhandega 

kaasnenud võitlus kaubandusliku positsiooni pärast tõi kaasa ka mitmete ehituslike ja 

seega ka maksumust ja hinda määravate põhimõtete leviku. 

Eelnevalt nimetatud tõlgendus kujundas eelduslikult ka nimetatud ajastu Eestimaa 

ehituslikku arengut, sest 1030.a Tartu vallutanud ja seeläbi Tartu esmase asutamise 

kroonikatesse kandnud Kiievi vürst Jaroslav Tark, oli ühtlasi ka esimese Kiievi-Vene 

vürstiriigi ehitusseadustiku „Ehitusmäärus“ (Строительный устав) (Муравлева 2017) 

autoreid. 

Tinglikult võib siiski täheldada, et keskajal justkui vajus maksumuse temaatika, olemus ja 

problemaatika maa alla. Väikeseks erandiks selles valdkonnas on Püha Aquino Thomas 

(Mooya 2016), kes sõnastas teesi: Kas on õiglane müüa midagi kõrgema hinnaga kui on 

müüdava asja maksumus? 

See käsitletud lähenemine on ilmselt saanud aluseks mõistele õiglane väärtus (The Real 

estate appraisal, 1983, 2008, 2015) mida Eesti majanduspraktikas märgitakse kui tavaline 

                                                                                                                                                    
10 Nimetatud ka Kreeka – Rooma perioodiks [X] 
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väärtus ning mille põhjal paljudel juhtudel eeldatakse, et ehitustöödel on määratud mingi 

„keskmine hind“11. 

Hilisemalt, XVI sajandi keskel justkui „kaevati maksumuse temaatika välja“, kui 

renessansi ajastu maailmakuulus Inglise kirjanik William Shakespeare lasi oma draamas 

Henry IV12 õuemarssal Bardolhp’il sõnastada mõtte ehitamise ja maksumuse osas 

alljärgnevas13: 

When we mean to build, 

We first survey the plot, then draw the model; 

And when we see the figure of the house 

Then must we rate the cost of the erection; 

Which if we found outweighs ability, 

What do we then but draw a new the model 

In fewer offices or at last desist  

To build at all?”(Shakespeare)  

Esitatud Shakespeare’ teose tekst toob esile veel ühe olulise, aastasadade vanuse 

lähenemise, mis seisneb selles, et tulenevalt kavandatava hoone asukohast, mida me oleme 

uurinud – „survey the plot“, oleme me koostanud projekti – „see the figure of the house”, 

mille järel tuleb kaaluda oma võimalusi seda ehitist ka rahaliselt püstitada, ehk – „Then 

must we rate the cost of the erection14”(Ibid) 

Olulisem on aga käesoleva töö valguses lähenemine, mis viitab tasuvusarvutusele ja 

vajadusele tasuvuse saavutamiseks, seda vajadusel läbi algse projekti muutmise, mis on 

samuti kaasaegse maksumuse analüüsi üks põhialuseid, lähtudes õuemarssal Bardolhp´i 

sõnastatud analüüsi vajalikkus – „Which if we found outweighs ability, What do we then 

but draw a new the model In fewer offices or at last desist  To build at all?”. 

                                                 
11 Teatud mõttes aitab sellisele mõttelaadile kaasa Statistikaameti poolt peetav ehitushinnaindeks jt 
valdkonna majanduse näitajad. 

12 William Shakespeare, Henry IV. Part II. (Act I, Scene 3) 

13 Ka selle puhul oli tegemist sõjaeelse seisukorraga ehk teisti ehitamine ja sõda käisid käsikäes. 

14 Ilmselt siit on tulnud ka Eesti keelde ja ehitusseadustes sõnastatud lähenemine „ehitist 
püstitama“ 
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Valgustusajale ülemineku eelselt tõid sellised suurmõtlejad nagu Francis Bacon, Thomas 

Hobbes, René Descartes, sisse filosoofilise mõttelaadina induktsiooni kui võimaluse 

liikuda üksikult läbi analüüsi tervikule; empirismi, andes tähenduse kogemuslikkusele, mis 

maksumuse arvutamise ja kavandmaise plaanis on fundamentaalse tähendusega ning 

matemaatikale, mis vihjab asjakohastele matemaatilistele mudelistele (Landreth jt 2001). 

Uue hingamise sai kaasaegne lähenemine väärtusele ja seeläbi ka maksumuse 

definitsioonile, 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses kui Adam Smith ja David Ricardo, 

keda nimetatakse ka füsiokraatideks, sõnastasid mitmed väärtusega, seega ka kulude ja 

maksumusega seonduvaid printsiipe, mis on edasi arendatud kujul kasutusel ka tänastes 

praktikates. Adam Smith selgitas oma majanduslikus suurteoses (Uurimus… 2005), et 

lisaks maale ja teostatud tööle on ka kapital toodangu oluline osa, luues seeläbi väärtuse, 

maksumuse ja kulu, kolm esialgset agregaati15. Tema kaasaegse mõttejärglase David 

Ricardo panus seisneb aga selles, et ta arendas edasi rendi teooriat, st lõi käsitluse, et asja 

väärtust võib tekitada ka seda kellelegi teisele kasutusesse andmisega. Samuti on Ricardo 

panus oluline parima võimaliku kasutuse printsiibi arendamisel. Parim võimalik kasutus, 

interpreteerituna kulud, väärtuse mõistes lubab sõnastada mõtte, et teostavad kulud on 

efektiivsed ainult siis kui saavutatakse parim võimalik kasutus ning et see, parim võimalik 

kasutus loob ka suurima väärtuse raha paigutavale isikule, investeeringu teostajale. (Sahk 

2014). 

Samal ajastul oli Eestimaa saanud Venemaa osaks, mille tõttu siinsetele aladel valitsesid 

lisaks Saksamaa põhistele ehitustraditsioonidele ka tsaari Venemaa juriidilised käsitlused, 

kõnealuses valdkonnas. Nii omas märkimisväärset mõjujõudu ka aastal 1811 Venemaa 

Sõjaministeeriumi poolt välja antud esimene normatiivne ehitusalane teatmik16, milles olid 

lisaks hoonete ehitamise nõuetele toodud ka ehitustööde ajakulu ja materjali kulu määrad 

konkreetse tööühiku kohta. Selline käsitlus sarnanes sisuliselt juba sellele, kuidas 

hilisemalt hakatigi ette kujutama ehitiste püstitamist ja nende maksumuse määramist. 

Lisaks nendele kahele eespool nimetatud füsiokraadile omavad ehitusmaksumuse 

kujunemisel märkimisväärset tähendust ka John Stuart Mill kui mõtleja, kes määratles 

                                                 
15 Filosoofiline termin, millega kajastatakse seostamata üksikosade kuhjatist. 
16 Урочный реестр по части гражданской архитектуры, или Описание разных работ, 
входящих в состав каменных зданий, с показанием, какие именно при оных встречаются и 
сколько полагается на про- изводство их вольнонаемных и рабочих людей 
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seosed kasutusväärtuse ja omandisuhete vahel, ehk lõi maa omandi põhise väärtuse ning 

kapitalistliku majandusmudeli ja Alfred Marshall, kes ühendas omavahel kulu-pakkumise 

teooria ja hinna-nõudluse teooria, mis ongi saanud aluseks tänapäevasele väärtuse 

teooriale. (vt “On rent”, “Mashinery and life”, etc). Sõnastades ümber Marshall’ 

lähenemist ehitusmaksumuse planeerimise valdkonnas, võib jõuda määratluseni, et mida 

kõrgem on nõudlus konkreetset liiki ehitustöö või -toodangu järele, seda kõrgemaks 

muutub ka selle toodangu hind.  

 

1.2 Eelarvestamise praktika väljakujunemine Eestis  

 

Nagu töö punktis 1.1. on juba eelnevalt nimetatud, hakkas Eestimaal ja Liivimaal 

ehituspraktika, sh ka maksumuse määramine, välja kujunema Venemaal kehtestatud 

erinevate reeglite alusel. Peale seda kui 1918.a kuulatati välja Eesti iseseisvus, anti välja ka 

rida erinevaid õigusakte, ent nende hulgas ei olnud paraku ühtegi õigusakti, mis oleks 

reguleerinud ehitusvaldkonda, seega eeldatavasti ka ehitusmaksumuse kavandamisega 

seonduvat. Nii Eesti riik, kui ka linna- ja vallavalitsused juhindusid aastal 1901 välja antud 

tsaari Venemaa ehitusseadusest (Seaduste kogu 1901). 

Nimetatud seadus asendati alles 1938.a Eesti ehitusseadusega kui Riigikogu võttis 

Vabariigi Valitsuse 01. 11. 1938.a ettepanekul (protokoll nr. 86, p. II—1) vastu 13 

peatükist koosneva seaduse (Ehitusseadus 1938)17. Paraku ei sisaldanud uus seadus 

midagi, mis oleks olnud seotud ehitusmaksumuse määramisega. 

1940.a, peale Eesti arvamist liiduvabariigina Nõukogude Liidu koosseisu hakkas Eestis, 

siis juba Eesti NSV-s, kehtima Nõukogude Liidus rakendatav süsteem ehitusmaksumuse 

kavandamiseks, milline töötati välja 1936.a ja kehtestati 1939.a. See süsteem kujutas 

endast üle Nõukogude Liidu rajoneeritud ehitushindasid, mille aluseks olid ühtsed eelarve 

hinnad ja normid (EHiP) ja väljaanne kandis nimetust „Ehitustööde ühtsed normid ja 

                                                 
17 Sarnane situatsioon oli taasiseseisvunud Eestis kui ENSV Tsiviilkoodeks lõpetas oma kehtivuse 
alles 2002.a kui jõustati Võlaõigusseadus. 
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hinded 1939. Ehitusasjanduse Komitee NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu juures“18 

(Ehitustööde ühtsed… 1941). 

Peale II maailmasõja lõppu tekitas nõudlus suuremahuliste ehitus- ja taastamistööde järele 

vajaduse rakendada parendatud ehitustööde ja normide maksumuse hindeid, millised 

vastaksid täpsemini väljakujunenud olukorrale nimetatud ajastul. Eeltoodud eesmärgil 

kehtestas Eesti NSV Ministrite Nõukogu oma 29 detsembri 1947.a määrusega nr 976 

vabariigi territooriumile ühtsed rajoneeritud üksushinded ehitus- ja montaažitööde 

teostamiseks19. Kõnealuse kataloogi töötaja oli ENSV Elamu- ja tsiviilehituse 

ministeeriumi Ehitus-projekteerimise Instituut20. Kogu Eesti NSV eksisteerimise aja 

jooksul oli olulise tähtsusega kehtestamisele suunatud eelarveliste hindade ja normide 

kooskõlastamine ehitust rahastavate pankadega, kelleks antud juhul olid NSVL 

Tööstuspanga Eesti vabariiklik kontor ja Eesti NSV Riigipank21.  

Tulenevalt ehitustegevuse kiirest arengust ja sellega kaasnevatest muudatustest 

ehitushindade osas, mida kasutati ehitusmaksumuse määramisel, kehtestati Eesti NSV 

Ministrite Nõukogu poolt 28 okstoobri 1950.a määrusega, seisuga 01.07.1950.a uued 

üksushinded. Need kehtestatud üksushinded olid eelkõige mõeldud ehituseelarvete 

koostamiseks neil juhtudel, kui tegemist oli ehitistega, millised olid küll Eesti NSV 

territooriumil, kuid olid vabariikliku ja eelkõige liidulis-vabariikliku alluvusega 

ehitusobjektid22. Oluline on juhtida tähelepanu sellelegi, et nii 1947.a kui ka 1950.a 

Ministrite Nõukogu määrustega kehtestati eelarvelised ehitushinnad tagasiulatuvalt. 

(Ehitusmaterjalide, toodete, poolfabrikaatide 1951). 

                                                 
18 Üksushinnete oli ENSV Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Projekteerimise Keskus, tõlkija 
J.Roo. 

19 Eelarve hinnakiri kandis nimetust „Каталог единичных расценок на строительно-
монтажные работы Эстонской ССР в ценах 1945 года“ 

20 Sisuliselt hilisema valdkonna tiitlihoidja Eesti Projekt eelkäija 

21 Nimetatud pank oli NSVL Riigipanga Eesti filiaal. 

22 Eelarveliste hindade kataloogi koostamisega olid seotud Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures 
asuv Arhitektuuri Valitsus, millest hiljem sai ENSV Riiklik Ehituskomitee ja Vabariiklik 
Projekteerimise Trust "Estonprojekt", millest sai hiljem juhtivamaid projekteerimisasutusi Eesti 
NSV –Riiklik Projekteerimise Instituut Eesti Projekt. 
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Kehtestatud eelarveliste üksushindade kataloogi oluline väärtus on töö autori hinnangul 

seegi, et sellega eristati läbi eelarveliste hindade kohalikke ja üleliidulisi üksushindeid, 

mille baasil kasvas hilisemalt välja kohalike materjalide hinnakirjade süsteem. 

Normatiivne reguleerimine ehitusvaldkonnas, sh ehitusmaksumuse kavandamine arenes 

märgatavalt 1955.a kui seisuga 01.01.1955.a kehtestati kogu NSVL Ministrite Nõukogu 

juures asuva Riikliku Ehituskomitee määrusega kogu NL territooriumil ühtne 

Ehitusreeglite ja normide süsteem (Строительныe нормы и правилa. (СНиП)) 

(Муравлева 2017).  

Kehtestatud ehitusnormide ja reeglite süsteem koosnes neljast osast (Vt joonis 1) ning 

kogu ehitusvaldkonnas oli seejärel valitsev põhimõte: „Vastab Ehitusnormidele ja 

reeglitele – on õige ja seaduspärane; ei vasta Ehitusnormidele ja reeglitele – on 

tegemist ebaseaduslikkusega“23. 

 

Joonis 1 01.01.1955.a kehtestatud Ehitusnormide ja reeglite (СНиП) ülesehitus. (Allikas: 
Ehitusmaksumuse kujunemine endises NSVL. Käsikirjaline materjal. Autor Kaarel Sahk) 

 

Eesmärgiga tagada kehtestatud normide reaalne kasutamine koostati uued ehitustööde 

eelarveliste maksumuse üksushinnete kataloogid, mis Eesti NSV kehtestati vastavuses 

                                                 
23 Töö autori teksti esile tõstmine 

SNiP

01.01.1955

SNiP II OSA
Projekteerimise normid

SNiP III OSA
Ehitustööde teostamise ja 

vastuvõtmise reeglid

SNiP IV OSA
Eelarve normid ja reeglid koos 

ühiknormide kogumikega

SNiP  I OSA 
Üldised alused
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee24 määrusega 

seisuga 01.01.1956.a (Ehitustööde üksushinnete kataloog 1956). 

Lisaks eeltoodule on oluline toonitada asjaolu, et alates 1940.a eksisteerisid ehituse 

valdkonnas ka sellised üksushinnete kataloogid, milles sisalduvad eelarvelised 

ühikmaksumused olid otseselt seotud remonttööde teostamisega kaasnevate kulu ja 

maksumuse indikatsioonidega. Nii antigi esimene asjakohane kataloog välja aastal 1945 

ning see kandis nime Üksushinded remont-ehitustöödeks 1945.a. hindades; kinnitatud 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. märtsist 1948.a.määrusega nr. 270.  

Kuna remontööde teostamine oli ennekõike seotud sõjapurustuste tagajärgede 

likvideerimisega, siis nõudis remonttööde valdkond ka pidevat remont-ehitustööde 

üksushinnete andmebaaside värskendamist ja 19. septembril 1949.a kinnitas Eesti NSV 

Ministrite Nõukogu oma määrusega nr. 736 kogumiku „Üksushinded remont-

ehitustöödeks 1949. a. hindades“. 

Seisuga 01.01.1956.a kehtestatud eelarveliste üksushinnete samaaegseks kasutamiseks 

remont-ehitustööde teostamisel kahe aastase vahega kaks remont-ehitustööde üksushinnete 

kataloogi, vastavalt 01.01.1958.a seisuga ja teine, rakendmaisega 01.01.1961.a seisuga 

(Üksushinded… 1960). Oluline on juhtida tähelepanu asjaolule, et nende eelarveliste 

üksushinnete kogumike koostajaks oli juba Eesti NSV Kohaliku Majanduse Ministeerium, 

ning selle alluvuses tegutsev projekteerimise instituut Kommunaalprojekt. Nimetatud 

instituut25 koostas kõnealuseid üksushindeid kuni 1991.a, millal toimus Eesti 

taasiseseisvumine (Vt ka Joonis 3 „Ehitusmaksumuse kujunemise institutsioonide põhine 

liigitus“). 

Kõik need nn üleliidulised hinnakirjad kandsid markeeringut EPEP (Ühtsed rajoneeritud 

üksushinded) ning nende Eesti NSV tarbeks koostatud ja välja antud kataloogid vastavat 

markeeringut EP (Üksushinded). Nimetatud üleliiduliste hinnakirjade EPEP kontekstis oli 

Eesti rajoneeritud kuni taasiseseisvumiseni 15. piirkonnana. 

                                                 
24 Omamata käepärast Eesti Riigiarhiivi täpsemaid andmeid, võib seda aastat pidada tinglikult 
ENSV Riikliku Ehituskomitee asutamise aastaks.  

25 Hilisemalt, kuni instituudi erastamiseni ja AS Kommunaalprojekt moodustamiseni oli instituut 
Eesti NSV Kommunaalmajanduse ministeeriumi alluvuses. 
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Kõikidele eespool nimetatud eelarvelistele hinnakirjadele olid lisatud vastavad 

kehtestamise aastad, hinnakirjad kehtestati reeglina 01.01 seisuga. Kirjeldatud viisil välja 

antud hinnakirjasid kaasajastati perioodiliselt, ning 1955.a hinnakirjale järgnesid 

üleliidulised eelarvestamise hinnakirjad EPEP-65 ja EPEP-82. Eesti NSV Ehituskomitee 

poolt kinnitatud vastavad hinnakirjad kandis markeeringut EP-69 JA EP-84. Arvestades 

sellega et üksushinnete nö eestindamine toimus ajalise nihkega, olid ajalises nihkes ka 

remont- ehitustööde üksushinnete kehtestamine ja väljaandmine; vastavad eelarve 

kataloogid ilmusid 1972. ja 1985. aastal. 

Mahuliselt sisaldas üksushinnete kataloog EPEP-65 52 erinevat kogumikku, milledest 

eestindati ca’ 25 kogumikku. Remont-ehitustööde kataloogid olid oma olemuselt rohkem 

piiratud iseloomuga, nii sisaldas näiteks remont-ehitustööde 1972 .a kataloog ainult kolme 

osa:  

i) Mullatööd (sh teede ehitusega seotud kaevetööd),  

ii) Üldehitustööd ja 

iii) Sanitaartehnilised tööd 

Elektritööde maksumus arvutati uusehituse hindade järgi, rakendades neile vastavaid 

parandustegureid. Parandustegurite abil oli võimalik kasutada remont-ehitustööde 

maksumuse kalkuleerimisel ehitustööde üksushinnete kataloogides sisalduvaid hindeid 

(seda juhul kui vastavad remont-ehitustööde hinded puudusid), rakendades uusehituse 

üksushinnetele parandustegurit K=1,022. Mõlemad üksushinnete kataloogid, nii uusehituse 

kui ka remont-ehitustööde kataloogid, sisaldasid mitmeid erinevaid lahtiseid üksushindeid, 

mille kasutamiseks tuli neile juurde lisada üksushindes markeeritud ressursi maksumus, 

vastavalt tüüpsetele toote kataloogidele.  

Lisaks konkreetsetele, üksushinnete kataloogide põhistele parandusteguritele, oli võimalik 

ka vajadusel „lohistada“ varasemaid eelarvelisi maksumusi teistesse ajahetkedesse ning 

erivajaduse olemasolu korral teostada aktuaalse ehitusmaksumuse ümberhindamine 

mingisse ajaloolisesse perioodi (Vt Joonis 2. Eelarveliste maksumuste ülemineku tegurid). 

Selliseid toote katalooge oli erinevaid, millest olulisemad olid: 

1. Raudbetoontoodete kataloog (ЖИ) 

2. Gaasbetoontoodete kataloog (ГИ) 
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3. Puittoodete kataloog (ДИ) 

4. Kohalike materjalide hinnakiri (KMHK), mis sisaldas, inertsmaterjalide a’la kruus, 

killustik, liiv, kaubabetooni, kasvupinnase, puuistikute jms keskmisi hindasid 

Eestis. 

5. Põrandate tüüpkataloog jne 

Esiletoomist väärib asjaolu, et kohalike materjalide hinnad olid seotud keskmise ressursi 

tarnekaugusega, milleks oli 20 km, pikemate vahemaade puhul liideti hinnale juurde 

täiendav transpordi kulu. Samuti olid kõik ressursid klassifitseeritud hinna mõistes 

selliselt, et arvestatud oli nende eeldatavat transpordiskeemi. 
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1940-1941 1945-1950 1950-1956 1956-1969 1969-1984 1984-1991 1991-1994 1994-2018 2005-2018 

    01.01.1969 01.01.1984    

P-39 K=1,10        

 EP-45 K=1,20       

  EP-50 K=1,20      

   EP-56 K=1,23     

    EP- 69 K=1,20    

     EP-84  

      Ametkondade 

väline komisjon 

       EHI 

alates 01.01.1994 

       EVS 870 EVS 885 

Joonis 2 Eelarveliste maksumuste ülemineku tegurid. (Allikas: Ehitusmaksumuse kujunemine endises NSVL. Käsikirjaline materjal) 
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Transpordiskeemi osas vaadeldi seda, milline on ühe või teise ressursi hind tehases, milline 
on selle ressursi hind transpordivahendil või siis ka ehitusettevõtte laos või ehitusplatsil, 
viimast määratlust kasutati siis kui toode tarnitigi otse ehitusplatsile. Esitatud käsitluses 
olid määratud erinevad ressursi hinnad franko26 asukohaga alljärgneva liigendusega: 

a. franko tehas 
b. franko transpordivahend, seda siis kas franko raudtee27, franko laev28, franko 

auto 
c. franko ehitusettevõtte ladu 
d. franko ehitusplats 

Ehitusmaterjalide maksumuse hinnakirjade vastav ülesehitus, kus materjalide ja 
konstruktsioonide maksumus oli seotud nende laadimiseskeemi, üleandmise koha jms 
sarnaneb osaliselt Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) poolt koostatud ja publitseeritud 
rahvusvaheliste kaubandusreeglite koguga (INCOTERMS29), mille Eesti keelne esmane 
trükk ilmus 2000.a.  

Ehitusmaksumuse määramise seisukohalt on oluline eristada teatud ehitusmaksumuse 
määramise tasandeid, mida rakendati omaaegses Nõukogude Liidus. Sellisteks tasanditeks 
olid riiklike kapitaalmahutuste eelarved, objektide koondeelarved, objektieelarved ja 
lokaaleelarvelised arvutused koos kalkulatsioonidega. Koondeelarvete koostamiseks 
kasutati mitmesuguseid parandustegureid, vt tabel 1 

Tabel 1 Koondeelarvelised parandustegurid 

Jrk Arvestuse tasand Kapitaalehitus Remont-ehitustööd 

% % 

 Lokaaleelarve tasand   
 Kaudsed kulud 8-10% 17-20% 
 Plaaniline kasum 6% 8% 
 Objekti eelarve   

  

                                                 
26 franko (it franco „vaba“)  tarneklausel, millega määratakse kauba üleandmise koht ja tingimused. 
Franko hind on hulgihind, mille sisse on arvestatud kauba frankoga määratud kohta toimetamise 
kulud. Tootmiskohas (franko lähtejaam, franko tootjaladu) ja tarbimiskohas (franko sihtjaam) on 
franko hind erinev (eesti entsüklopeedia) 

27 Raudteetranspordiga veeti Eesti NSV tingimustes näiteks tsementi, killustikku, liiva jms 
materjale, nt tsementi Kundast või siis killustikku Vasalemmast ja Padiselt. 

28 Veetransporti kasutati vastavalt eelkõige liiva ja mõnel juhul ka kruusa transportimiseks, nt 
Pannjärve karjäärist. 

29 Esimene, nn Euroversioon ilmus 1936. aastal; käesolev ajal kehtib 1. jaanuarist 2011.a jõustatud 
INCOTERMS. 
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Jrk Arvestuse tasand Kapitaalehitus Remont-ehitustööd 

 Töötasu kallinemine v.s normatiivne 
töötasu 

Kehtestati 
perioodiliselt kahe 
eelarvekogumiku 

väljaandmise 
vahelisel ajal 

1,022% 

 Materjalide kallinemine v.s normatiivne 
hind (hind preiskurandi järgi) 

Kehtestati 
perioodiliselt kahe 
eelarvekogumiku 

väljaandmise 
vahelisel ajal 

Kehtestati 
perioodiliselt kahe 
eelarvekogumiku 

väljaandmise 
vahelisel ajal 

 Töötamine talvistes tingimustes Vastavalt kataloogile Ei rakendatud 
 Töötamine kitsendavates tingimustes Vastavalt 

majandusharudele 
kehtestatud 

normatiivide järgi 

Kuni 10% 

 Töötamine ohtlikes tingimustes Vastavalt 
majandusharudele 

kehtestatud 
normatiivide järgi 

Ei rakendatud 

 Töömahu vähesus30 Ei rakendatud Kuni 10% 
 Kompensatsioon töö liikuva iseloomu 

eest 
4,5-8% Ei rakendatud 

 Koondeelarvelised kulutused   
 Autori järelevalve 0,56% 0,56% 
 Tehniline järelevalve 0,48% 0,48% 
 Lisakulud Ei rakendatud 10% 
 Reserv ette nägemata töödeks Kuni 2% Kuni 10% 

Allikas: Autori intervjuu ehitusinsener Kaarel Sahk’ga. 

Lisaks eeltoodud määratlusele erinesid ehitushindade koostamise mehhanismid ka Eesti 

NSV-s. Ühelt poolt oli selline varieeruvus seotud üleliidulise, liidulis-vabariikliku ja 

vabariikliku lähenemise hindade moodustamise süsteemiga ning lisaks olid selgelt 

eristavad erinevate ametkondade (ministeeriumid, ametid jne) põhised lähenemised 

ehitusmaksumusele. 

Sellised üleliidulise lähenemise põhised ehitustööde üksushinnad kehtisid näiteks Riikliku 

Põllumajandustehnika (EPT) süsteemis, ent neid hindasid mõjutas ka Eesti NSV 

Põllumajanduse ministeerium (Ehitus-, montaaži- ja remondiehitustööde… 1980;  

                                                 
30 Remont-ehitustööde puhul olid osad üksushinded defineeritud elementtöö sisu osas vastavalt 
remonditava elemendi parameetrile, nt pinnaga kuni 0,25 m², pinnaga kuni 0,5 m² jne. 
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Maaparandusrajatiste remondi eelarvenormid… 1982). Samas oli ministeeriumi mõju 

ehitusmaksumuse üksushinnetele tuntav ka kolhoosiehituse valdkonnas, kus nii Koondis 

EKE kui tema ettevõtted töötasid hoopis teistsuguse eelarvelise hinnabaasiga, kui seda oli 

riiklik uusehituse hinnabaas. Koondise EKE ettevõtetele - kolhooside vahelistel 

ehituskontoritel (KEK) oli kehtestatud soodsamad eelarvelised üksushinded kui ka 

erinevad lisakulude määrad, ent on oluline, et reeglina sai neid rakendada siiski vaid 

kolhoosiehitusega seonduvalt. 

Vajalik on esile tuua asjaolu, et oma osa ehitushindade kujunemisesse 1980-date aastatel 

andsid: 

i) Olümpiaehitiste rajamine Tallinna - kasutusesse võeti kaasaegseid 

tehnoloogiaid ja materjale, 

ii) Poola restaureerimise firmade Budimex ja PKZ  tegutsemine Eesti ehitusturul 

(Läbi Stroiimport’) - tekkis sisend uutele ehitushindadele restaureerimise 

valdkonnas ja 

iii) AS Inturist objektide rajamine Eestisse – tekkis arusaam teatud kõrgema 

kasutusklassiga ehitistega kaasnevate kõrgendatud ehituskulude osas, aga ka 

sellest, et see seos ei korrelatiivne.  
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RYL jt), Saksamaa (DIN), endise Nõukogude Liidu (SNiP) ja teiste riikide normatiiv 

dokumente ent asuti ka Eesti projekteerimisnormide (EPN) koostamise juurde. 

Uueks suunaks sealjuures oli Eesti Vabariigi Ehitusministeeriumi 09.november 

1992.a.määrusega nr 9, kehtestatud „Ehituskulude liigitamise eeskirjad“ 

(Ehitusministeerium…1992) mis kasutas alusena erinevate maade eeskujusid; peamised 

mõjutajad olid Soome vabariigi regulatsioon TALO 80. 1998.a, ühes Keskkonnaministri 

poolt 10.09.1998.a käskkirjaga nr 278 kehtestatud „Ehituskulude liigitamine“ 

(Keskkonnaministeerium… 1998). Kehtestatud korra osas anti 2002.a välja asjakohased 

selgitused ehitusteabe kaardil ET-2 0208-0364 „Kommentaarid ehituskulude liigitamise 

korra juurde“ (Kommentaarid… 2002), koostaja Ehitusteabekeskus. 

Paralleelselt eeltooduga tegutses Eestis äriühing Kolde Projekt AS, kes koostas 1996.a 

ehituskulude hinnakirja, mis oli rajatud Saksamaa eeskujule (vt hilisemalt analüüsitav BKI 

süsteem). Oma koostatud hinnakirjade põhjal lõi äriühing, tegutsedes nüüd BK 

konsultandid AS nime all Majandusministeeriumi tellimusel Eesti standardi EVS 870:2003 

“Hoone ehituskulude juhtimine“ (EVS 870… 2003) tööprojekti. Standardiprojekti 

koostamisesse olid kaasatud omaaegsed juhtivamad eelarvestamise valdkonna spetsialistid. 

Reeglite (standardi) kirjeldamisel on käsitletud tööd jagatud kolme osasse: 

1. töö selgitus; 

2. töö arvestusühikud 

3. töö mõõtmisreeglid. 

Standardi projekt oli 189 lehekülge pikk ja see sisaldas nelja lisa, mis käsitlesid i) erialast 

kirjandust, ii) töövaldkondade liigitust, iii) kulurühmadesse kuuluvate tööde koosseisu ja 

iv) rühmakulude arvestusühikud. Töö allikate hulka kuulusid ka ENSV Riikliku 

Ehituskomitee hinnakirjad, AS Kolde Projekt 1996.a Hoonestuskulude hinnakirjad 

(Hoonestuskulude… 1996), aga ka mitmed erialased allikad, mis olid valdavalt 

ingliskeelsed. 

Paralleelset eeltooduga tegutses Eesti Ehitusettevõte Liidu egiidi all (EEEL) töörühm, kes 

koostas Eesti standard EVS 885:2005 “ Ehituskulude liigitamine“ (EVS 885… 2005) 

tööprojekti. Töörühma juhtis Tallinna Tehnikaülikooli professor Roode Liias ning sellesse 
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kuulusid tollaste valdkonna tipptegijad, nagu Eesti Ehitus AS, FKSM AS, Skanska EMV 

AS, Merko Ehitus AS esindajad.  

Lähtematerjalina kasutati töögrupi juhi poolt tõlgitud Ferry & Brandon poolt kirjutatud 

raamatut „Ehituse maksumusplaanimine“  (Ferry… 1996) ning Soome ehituskulude 

süsteemi alusmaterjali „Yleisseloste TALO-80 nimikkeistöjärjestelmän mukaan“ (RIL 

1979). 

Kahe standardi ühildamisel ja nende töörühmade koos tegutsemise tulemusena loodigi 

Eesti vabariigi standard EVS 885:2005 "Ehituskulude liigitamine", mille Standardikeskuse 

direktor oma 31.10.2005 käskkirjaga nr 138 ka kinnitas. Ühe turuosalise, Eesti 

Projektbüroode Liidu huvi standardi juures oli muide see, et harmoniseeritaks EVS 811 

:2002 Hoone ehitusprojekt sisuga, st ehitusmaksumuse mehhanism arvestaks liikumise 

eskiisprojektilt kuni tööjoonisteni, mida on käsitletud ka töö peatükis 2. 
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Joonis 4 Üleminek vanalt eelarve kujundamise süsteemilt uuele. (Allikas: 
Ehitusmaksumuse kujunemine endises NSVL. Käsikirjaline materjal). 

Käesoleval ajal tegeleb Tallinna Tehnikaülikooli töörühm professorite Roode Liiase ja 

Irene Lill’ juhendamisel uue klassifikaatori loomise aluste väljatöötamisega, mille aluseks  

on rahvusvaheline standard „ISO 12006-2:2015 Building construction -- Organization of 

information about construction works -- Part 2: Framework for classification“ 

ENSV EELARVESTAMISE SÜSTEEM

ORAS reeglid EM  1992.a määrus EHI

Muud 

turuprofessionaalid 

bk 
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AS 1992?

EKE Nora 
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Spin TEK 

AS 1991  

EPBL 

EEEL 
KKM 1998.a määrus 

EVS 870:2003 Hoone 

ehituskulude juhtimine 

EVS 881:2005 

Ehituskulude liigitamine

EVS 885-2005 

Ehituskulude liigitamine
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Joonis 5 Eelarve koostamise etapid (adapteeritud Peetrimägi & Hamburg, 2014 ) 

Kõnealusesse ja praegu kehtivasse Standardi ülesehitusesse on kavatsus liita nimetatud 

ISO standardi klassifikatsiooni põhimõtted ja teha seda nii, et tagatud oleks ka nii standardi 

EVS 807-2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ (EVS 807… 2016) kui ka 

EVS 932-2017 „Ehitusprojekt“ (EVS 932… 2017) tulenevad ootused ehitusmaksumuse 

kavandamisele. Töö autor näeb selles teatud võimalust ühildada osaliseltki 

Ehitusseadustiku §-is 7 „Hea tava“ esitatud, kolme eraldiseisva hea tava olemus. 

  

EVS 932-2017 

EVS 807-2016 
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1.3 Rahvusvaheliselt tunnustatud eelarvestamise alused 

Sarnaselt XX sajandil levinud õigussüsteemi liigendusele, mille põhjal on tegemist nö kahe 

õigussüsteemiga: 

i) kontinentaalse õigusega (Civil Law) ja  

ii) pretsedendi õigusega (Common Law)  

võib ka ehitusmaksumuse XX sajandi põhimõtteid Lääne Euroopas ning teiselt pool 

Atlandi ookeani liigendada analoogse lähenemise järgi. Teisisõnu, on riike kelle 

lähenemistes valitseb ehitusmaksumuse aspekte arvestades seaduslik (juriidiline) 

lähenemine ning on riike, kelle puhul valitseb pretsedendi põhine lähenemine. 

Inglismaa 

Arvestades nii riigi, algselt nimetatud Ühendkuningriigid ning ka inglise keele mõju, on 

ehituse ja eelarvestamise valdkonnas oluline vaadelda Inglismaal (Suurbritannia) aset 

leidnud seonduvat tegevust.  

Inglismaal on ehitusemaksumuse alaseid katalooge välja antud rohkem kui sada aastat, 

esimene ehitusalane hinnakiri ilmus 1873.a.(Spon’s Architects’… 2007, 2017). Tänaseks 

on hinnakirjade välja andmine koondunud CRC Press ja Taylor & Francis Group kätte. 

Hinnakirjade sisuline toimetamine on alates 1990.a keskpaigast korporasiooni AECOM31 

tegevusvaldkond, kes teeb seda koostöös erialainstitutsioonidega, nt haljastuse ja välitööde 

puhul ettevõttega LandPro Ltd Landscape Surveyors (Spon’s External). Kirjastavate 

hinnakirjade jaotus on esitatud joonisel 6. „Inglise ehitushindade klassikaline jaotus“. 

Lisaks joonisel 6 „Inglise ehitushindade klassikaline jaotus (Allikas: Ehitusmaksumuse 

kujunemine endises maailmas“ kujutatud neljale põhilisel hinnakirjale annab konsortsium 

AECOM, CRC Press ja Taylor & Francis Group välja ka hinnakirja, milline on vajalik 

raudteede ehitamiseks, millest viimane ilmus 2003.a (Spon's Railways… 2003). Lisaks 

annab kirjastaja välja ka ehitustööde üksushinnete katalooge, mis on mõeldud siis kas 

ehitustööde ettevalmistamise kavandamiseks või siis nt hoonetes remontööde teostamiseks. 

Samuti antakse perioodiliselt välja ehitushindade statistika kataloogi koos ehitushinna 

indeksitega, mida liigendatakse nii töövaldkondade, ehitamise liikide kui ka riigi 

piirkondade lõikes. 

                                                 
31 Ettevõte on noteeritud New York börsil. 
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Joonis 6 Inglise ehitushindade klassikaline jaotus (Allikas: Ehitusmaksumuse kujunemine 
endises maailmas (Allikas: Käsikirjaline materjal. Autor Kaarel Sahk). 

Kõikide nende eelarveliste üksushinnete kataloogide juures on oluliseks väärtuseks see, et 

nad sisaldavad mahukat üldosa vastavalt kataloogis käsitletavale ehitustehnoloogilise 

käsitlustele ning nende tööde kirjeldused on väga põhjalikud, sisaldades mitte ainult 

elementkulu vaid ka jaotusi kus tuuakse välja kulud ühikhinnas tööjõule, mehhanismidele 

ja materjalile. 

Märkimisväärne on Inglismaa eelarvelise hinnakujundus praktikas see, et 2011.a kirjastati 

Franklin & Andrews poolt hinnakiri, nn „Black Book“ (Hutchins UK Building… 2011), 

mis lisaks eeltoodule sisaldab ka konkreetsele elementööle omase CO2 koguse, mida selle 

ehitustöö kompleksne teostamine loodusesse paiskab. Autorile teadaolevalt ei ole tegu 

mitte ainult sekundaarse CO2 kogusega vaid see arvestab ka vajalike ressursside tootmisega 

seotud CO2 kogust. 

Kuna Inglismaa näol on tegemist riigiga, kes on pikaajaliste ehitusvaldkonna 

traditsioonidega, siis on enamus kui mitte kõik eelarvestamisega seotud eraldi lähenemised 

lahti kirjutatud vastavates ehitustehnoloogilistes üldise liigenduse põhistes käsiraamatutes, 

mille autoriks on ehitusinsener Bryan Spain, FRICS. 

1. Kasutavate ehitusmaterjalide käsiraamat (SPON’s construction ressorces 

handbook) (Spain, Bryan… 1998). 

CRC‐SPON 
Press 

HINNAKIRI

Teede ja rajatiste      
HINNAKIRI               

Alates 1984.a

Välitööde ja maastiku 
planeermise          
HINNAKIRI

Alates 1984.a

Insenerirajatiste ja elektri 
HINNAKIRI

Alates 1968.a

Arhitektide ja ehitajate 
HINNAKIRI

Alates 1873.a
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2. Eelarvestamise käsiraamat, viimistlustöödeks, maalritöödeks, krohvimiseks ja 

plaatimiseks (Estimating Costs guide to finishing’s painting, decorating, plastering 

and tiling. Unit rates and project costs) (Spain, Bryan… 2005a). 

3. Käsiraamat kütte ja torutööde jaoks (Spon’s Estimating Costs Guide to Plumbing 

and Heating. Unit rates and project costs) (Spain, Bryan… 2009) 

4. Käsiraamat katusetööde jaoks (Koos ühik hindade ja projekti kuludega). 

(Estimating Costs Guide to Roofing. Unit rates and project costs) (Spain, Bryan… 

2005b) 

5. Eelarvestamise juhised, mullatöödeks, haljastuseks ja maastiku planeerimiseks. 

(Spon’s Estimating Costs Guide to Small Groundworks, Landscaping and 

Gardening). (Spain, Bryan… 2005c) 

6. Ehituse maksumuse esmane kavandamine (First Stage Estimating Handbook) 

(Spain, Bryan… 2006). 

Kuna ehitusmaksumuse kavandamine, mida Inglise praktikas nimetaks eelarvestamiseks 

(cost estiamtion), on tegevus, mis eeldab ka ühtset ehitusmahtude arvutamise süsteemi, siis 

on ka see valdkond Inglismaal vastavalt reguleeritud. Üheks aluseks sellisele ühtsele 

süsteemile on George. P. Murray poolt 1997.a kirjutatud raamat „Measurement of Building 

Services“ (Murray… 1997). Seda allikat täiendavad olulisel määral CESMM4 juhtimisel 

valminud ja 2012.a ilmunud „CESMM4: Civil Engineering Standard of Method and 

Measurement“ (CESMM4… 2012), mis määratleb erinevate ehitiste pinnanäitajate, nagu 

seda on suletud ja avatud bruto- ja neto pind, suletud ja avatud bruto- ja neto kubatuur, 

arvutamise juhised. 

Süsteemi muudab täiuslikuks Inglise Kuningliku Ekspertide Ühingu juhtimise all välja 

antud ehitusmahtude mõõdistamise juhiste kogumike olemasolu. Kogumik koosneb kokku 

kolmest osast: 

1. Üldised mõõtmise reeglid kulude eelarvestamiseks ja kavandamiseks 

kapitaalehituses32. (NRM33 1 - Order of Cost Estimating and Cost Planning for 

Capital Building Works) (NRM… 2012a),  

                                                 
32 Arenenud ehituskeskkonnariikides räägitakse uusehituse korral ikka, et tegemist on 
kapitaalehitusega. 

33 NRM - New Rules of Measurement –uued mõõtmise reeglid. 
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2. Ehitustööde detailse mõõtmise juhised (NRM 2 - Detailed Measurement for 

Building Works) (NRM2… 2012b(DIN 276… ) ja 

3. Andy Green’ poolt koostatud Ehitise korrashoiu kulude kavandamine (NRM 3 - 

Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works) 

(Greene 2014) 

Saksamaa 

Saksamaa ehitusmaksumuse kujundamise süsteemi tähendust Eestis praktiseeritavatele 

lähenemistele on raske ülehinnata. Selleks on kaks põhjust: 

1. Saksa süsteemi rajaneb DIN 276 (DIN 276… 2003) kulude klassifikaatoril; 

2. Tegemist oli kahe riigi ühendamisel tekkinud probleemide arvestamise vajadusega, 

mille käigus tõdeti ka nö „sotsialistliku hinnakujundamise“ süsteemi lähenemiste 

kaasajastamise vajadust ja  

3. Taasiseseisvumise ajal välja antud esimese ehituskulude arvutamise juhised 

arvestasid just BKI lähenemisi ehitushinnakujundamisele 

Mitte vähem tähenduslik on seegi asjaolu, et peale taasiseseisvumist alanud 

Omandireformi aluste seaduse rakendamine eeldas oma erastamise mehhanismi osas 

vajaliku ehitushinna, kas ajakohase või ajaloolise, määramist ning paljudel juhtudel 

kasutati selleks Saksamaa analooge. Oluline on siinjuures ka see, et Eesti 

Erastamisagentuuri asedirektorina töötas Dr Schmidt, kes enne seda oli juhtinud Saksa 

erastamisagentuuri Treuhand (Treuhandverhältnis). Dr Schmidt tõi enesega kaasa 

ehitushinnaindeksite kasutamise põhimõtte, kusjuures paljude ehituste hinnaindeksid 

ulatusid tagasi 1914.a34. (autori intervjuu Kaarel Sahk’ga) 

 

Uusehituse hinnakiri 

Lisaks allpool esitatud erinevate kataloogide ülesehitusele on uusehitust käsitlevate 

kataloogide puhul teostatud ehitusobjektide grupeerimine nende kasutusotstarbe järgi. 

Objektide liigendus on üldistatult samane Eestis valitsevale liigitamise printsiipidele, sest 

see lähenemine kasvas välja algsest Euroopa Liidu direktiivist (Euroopa Parlam... 2011). 

Seega on klassikalises liigenduses ehitised jaotud hooneteks ja rajatisteks ning seejärel, 

                                                 
34 Samast aastast peab ehitushinnaindekseid ka Ameerika korporatsioon McGraw Hill, tänapäeval 
nime all Engineering News Report (ENR). 
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hoonete puhul, vastavalt nende tüpoloogilistele liigitamisele, a’la ühepereelamud, 

ridaelamud, paariselamud, korterelamud jne. Lisaks kasutusotstarbepõhisele liigitamisele 

esineb hoonete liigitamist ka nende põhikonstruktsioonide materjalide järgi: i) 

teraskonstruktsioon, ii) kivikonstruktsioon jne. (BKI…. 2001, 2002, 2003, 2004a). 

 

Hoonete renoveerimine 

Eraldi on loodud hinnakirjad ning varasemalt ehitatud (renoveeritud, restaureeritud ja 

rekonstrueeritud) ehitusobjektide eelarveliste hindade kogumikud, mis käsitlevad 

ehitustöid erinevatel varasemalt püstitatud ehitistel. Sellesse kategooriasse mahuvad nii 

ehitised, mis on püstitatud enne 1914.a kui ka kahe maailmasõja vahel, aga ka ehitised mis 

on ehitatud peale teist maailmasõda. Samuti on selles toodud ehitusobjektid ja nende osas 

teostatud ehitusööde kulude analüüs, mis on nende ehitusaja mõistes üsnagi kaasaegsed, 

ent on allutatud ehitustöödele tulenevalt vajadusest neid funktsionaalselt kaasajastada 

(BKI… 2001b, 2001c, 2004b, 2005) 

Kataloogi ülesehitus hõlmab endas objekti kirjeldust, ehitustööde kavandamist, 

projekteerimist ja ehitustööde teostamist. Samuti on toodud ehituskulude osakaal vastavalt 

DIN 276 ehitustööde klassifikaatorile ning sellised kulud on taandatud analüüsitava objekti 

parameetrilistele näitajatele – seega esitakse erinevate ehitustööde kulude liigendatus nii 

tööliikide kui ka pearühmade mõistes jaotusega; üldine ühikkulu ning selle taandatud 

väärtus EUR/m2 kohta. Kõik analüüsitavad objektid on varustatud konkreetse objekti 

korruste plaanidega, tüüpse lõikega, elementaarsete fassaadide vaadetega ning võimalusel 

(tavaliselt see nii on) ka fotodega hoone kohta. (BKI… 2001b, 2001c, 2004b, 2005). 

 

Kuluühikute kataloog 

Kuluühikute arvestuse juures on selgelt eristatud ja märgitud lisatud skeemiga, mida 

tähendavad vastavad ühikkulu arvutused ehk kuidas on määratud kubatuur, suletud ja 

avatud netopind ja kuidas arvestatakse ehituslaust pinda jne.  

Eraldi teostatakse analüüse ehituskulude kohta, mida on varasemalt teostatud jälgides 

nende kulude seotust kõnealuste ehitustööde kirjeldustega, taandades need siis tüüpsetele 

tööde kirjeldustele a’la mullatööd, vundamendid, hoone karkass jne.  

Kulude juures antakse ka nende osakaal analüüsitavate hoonete üldmaksumusesse ehk nii 

luuakse võimalus võrrelda erinevate ehitustööde osakaalu ja/või mõju ehitise kui terviku 
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komplekssele maksumusele. Kataloogis esitatakse võimalusel ka fotosid analüüsitavate 

objektide kohta. Nagu ka varasemalt, on aluseks DIN 276 ehituskulude klassifikaatori 

ülesehituses toodud liigendamise osas. (BKI… 2001d, 2001e). 

 

Energiatõhusus 

Arvestades ehitise kasutamisega, aga ka püstitamisega seotud energiakulutuste jälgimise 

tähendust kaasaegse ehituskeskkonna kujundamisel, on juba 2001.a välja antud esimesed 

ehitushindade analüüsi kogumikud objektide osas, millised käsitlevad madala energia 

kasutusega ehitiste püstitamist või siis vanemate hoonete renoveerimisega seotud kulutusi, 

juhtudel kui soovitakse olla aktiivsed energiakasutuse efektiivsuse tagamisel. (Stuttgardi 

koolkond). Lisaks traditsioonilistele lähenemistele, kirjeldatud eelnevalt ja hiljem BKI 

süsteemi analüüsi juures, on oluline rõhutada sedagi, et neis kataloogides on esitatud ka 

asjakohased sõlmlahendused. Samuti luuakse seos energiakasutusega 1 m2 kohta, nn ETA 

ning vaadeldakse millisesse vahemikku see jääb. Erandina mõnest teisest kataloogist 

sisaldasid algsed passiivenergia ehituskulude analüüsid ka tugevat teoreetilist osa, olles 

seeläbi vaadeldavad kui õpikud. (BKI Objekte-Kosten… 2001; BKI Objekte-Kosten… 

2003). Mitmeid energiatõhususest tulenevaid aspekte on võetud arvesse ka käesoleva töö 

peatükis 2 käsitletud klassifikaatori kaasajastamisel 

 

Eritööde kataloogid 

Eraldi on koostatud hinnakirjad ja varasemalt teostatud ehitustööde kogumikud, mis 

käsitlevad haljastustööde teostamist, töid parkides ja üldkasutatavate haljasalade rajamisel 

ja rekreatsiooni aladel, sh spordiväljakud ja rajatised. Paljudel juhtudel sisaldavad 

objektipõhised analüüsid ka kulutusi arhitektuursetele väikevormidele; välistatud on 

kulutused skulptuuridele jms. Kataloogi ülesehitus sisustab objekti kirjelduse, ehitustööde 

kavandamise, projekteerimise ja teostamise aja. Samuti on toodud ehituskulude osakaal 

vastavalt DIN 276 ehitustööde klassifikaatorile ning sellised kulud on taandatud 

analüüsitava objekti mahulistele näitajatele – seega esitakse haljastus jms kulude 

liigendatud nii tööliikide kui ka pearühmade mõistes jaotusega üldine ühikkulu ning selle 

taandatud väärtus EUR/m2 kohta (BKI Objekdendaten F1…2003; BKI Objekdendaten 

F2…2003). 
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Hinnaindeksid 

Omaette analüüsi süsteemi moodustavad statistiliste kulutuste analüüsi käsitlevad 

kogumikud, mis on oma sisult erinevad Eestis rakendatavast lähenemisest kuna Eesti 

ehitusturu spetsiifika jätab kulupõhise analüüsi võimaluse kas investorile - investeeringu 

kulu vastavalt parameetrile või siis peatööettevõtjale –ehituskulud vastavalt parameetrile. 

(BKI Baukosten 2005. Teil 2… 2006a; BKI Baukosten 2005. Teil 2… 2006b) 
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2 STANDARDISEERITUD KULURÜHMITUSE 

ÜHTLUSTAMINE SIHTORGANISATSIOONI 

VAJADUSTEGA 

 

2.1 Projekteerimise staadiumid ja ehitusmaksumus 

 

Nagu eelnevas töös juba esile toodi, on Eestis viimased kaheksateist aastat 

ehitusmaksumuse planeerimise aluseks olnud standard EVS 885:2005.  

Standardi väljatöötamisel osalesid BK konsultandid AS ja Eesti Ehitusettevõtjate 
Liidu töörühm, millesse oli kaasatud ka Eesti Projektbüroode Liidu esindajad 
(EVS 885:.. 2005)  

Töö autori hinnangul on ehitusmaksumuse esmaseks ja peamiseks mõjuriks maksumuse 

määramise aluseks olev projektdokumentatsiooni staadium ning selle kvalitatiivsed 

näitajad. Vastavalt Majandus- ja taristuministri määruse „Nõuded ehitusprojektile“ toodule 

ja standardis EVS 932:201735 nimetatule on Eestis käesoleval ajal kasutusel kolm 

projekteerimise staadiumit: eelprojekt (preliminary design), põhiprojekt (detailed design) 

ja tööprojekt (construction working documents) (Nõuded ehitusprojektile 2015). Samuti  

on oluline esile tuua sedagi, et lisaks kehtestatud projekteerimise staadiumitele on 

praktikas kasutusel ka eskiis (concept design), milline on esile toodud standardis EVS 

932:2017 (EVS 932 ... 2017).  

Sõltuvalt projekteerimise staadiumist, omistatakse standardi EVS 885:2005 käsitluses 

vastavad iseloomulikud seotised, ehitusmaksumuse määramisega lähtuvalt tabelile 2 

„Projekti staadiumite seotus ehitusmaksumusega“. Projekti staadium ei mõjuta oma 

olemuselt klassifikaatori põhist kululiigitust ehitusmaksumuse määramisel, kuivõrd 

staadium määrab ennekõike maksumuse aluseks oleva projektmaterjali detailsuse, 

vastavuses standardis EVS 932:2017 tooduga ning sellest johtuvalt ka ehituseelarvelise 

täpsusklassi. Praktikas on ehitushanke toimumiseks reeglina valminud hoone põhiprojekt, 

                                                 
35 EVS 932:2017 standardis on ühtseks „Ehitusprojektiks“ kokku pandud varem eraldi standardites 
käsitletud: EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“ (EVS 
932... 2017). 
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kuna selle alusel koostatud ehituseelarve ning sõlmitav ehitusleping tagavad kõikidele 

ehitusega seotud osapooltele (tellija, ehitaja, omanikujärelevalve, ametkondlikud asutused 

jms) selgema arusaama lõppproduktist ning toovad kaasa vähem vaidlusi protsessi käigus. 

Juhtudel kui ehitise Tellijal ei ole hanke korraldamise ajaks valminud ehitusprojekti 

põhiprojekti staadiumis, korraldatakse ehitushange eelprojekti alusel; vastavad 

ehitushanked on enim kasutusel riigihangete läbiviimisel. Projekteerimis-ehitushangete36 

kasutamise tingib ennekõike Euroopa Liidu struktuuritoetuste väljamaksmistega seonduv 

kitsendatud ajaplaan ja selle mõju nii tellijatele kui ka riiklikele rahastamisega seotud 

institutsioonidele (Rahandusministeerium ning valdkonna ministeeriumid, SA KredEX 

jne). 

Tabel 2 Projekti staadiumite seotus ehitusmaksumusega 

Projekti staadium Maksumuse määramisega seotud tegevused 
Eskiisprojekt  Koostatakse kuluprognoos võrdlusobjektide põhiparameetrite 

maksumuse alusel 
 Hinnatakse ehitusprojekti alternatiivseid lahendusi 
 Seatakse eelarvepiirang 

Eelprojekt  Prognoositakse ehitusobjekti kulusid kajastatud töömahtude 
alusel ning tehnosüsteemide osas vastavalt analoogsete 
objektide tehnosüsteemide m² maksumuse alusel 

 Tellija teeb otsuse, kas tellida täiendavad projektid 
projekteerijalt või korraldada projekteerimis-ehitushange 

 Ehitusmaksumuse täpsusklass  20% 
Põhiprojekt  Võimalik koostada detailne töömahtude loetelu ning 

ehituspakkumine kogu klassifikaatori rühmituse ulatuses 
 Ehitusmaksumuse täpsusklass  5-7% 
 Peale hanke korraldamist on koheselt võimalik alustada 

ehitustööde teostamisega 
Tööprojekt  Loob võimaluse koostada ehitustööde detaileelarved 

 Võimalik koostada toodete (raudbetoon elemendid, 
teraskonstruktsioonid) detailpakkumised 

Allikas: Autori adapteering standardi EVS 885:2005 järgi 

Tööprojekti staadiumis ehitusprojektide kasutamine ehitushanke lähtematerjalina on 

vähem levinud kui eelprojekti staadium ning selle põhjuseks on ühelt poolt Tellijate soov 

projekteerimise kulutusi minimeerida, kuid ühtlasi tingib selle ka asjaolu, et Eesti 

projekteerijate kompetents ei taga paraku tööprojekti staadiumi kasutamisel Tellija 

rahaliste vahendite optimaalset kasutust. Ebamõistlike lahenduste tõttu tuleb paraku 

tihtilugu ehitustööde käigus projekti viia ehitaja initsiatiivil sisse hulgaliselt muudatusi, 

                                                 
36 Projekteerimise ja ehituse riigihangete korraldamist reguleerib standard EVS 915:2012 
Ehitustööde ja ehitiste riigihangete korraldamine. 
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eesmärgiga ehitusmaksumust vähendada või seda optimeerida, lähtudes kavandatud 

projektlahendusest ja selle tegelikust eesmärgist. 

Lisaks eeltoodule on tööprojektide puhul levinud puuduseks asjaolu, et projektides 

nimetatud elementtöödes kasutatavad seadmed, materjalid või tehnoloogiad on 

ehitustegevuse ajaks kas aegunud või on nende tootmine lõpetatud.  

Siinkohal on oluline esile tuua ka seda, et riigihangete puhul ei ole tööprojekti staadiumis 

ehitusprojekti kasutamine ehitushanke alusdokumendina otstarbekas, kuna kehtiva 

riigihangete seaduse üldpõhimõttest tulenevalt ei tohi hankija37: 

„...nimetada kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega 
tootmisviisi, mis võiks anda mõnele ettevõtjale või tootele eeliseid teiste ees või 
nende osaluse välistada“ (Riigihangete seadus 2017, § 88 lg 6 ). 

 Hankija, kes siiski nimetab hankedokumentides spetsiifilise toote, kaubamärgi jms, peab 

ta selle juurde lisama ka märke „või sellega samaväärne“ (Ibid). 

Käesoleva töö raames võetakse ehitustööde klassifikaatori täiendamisel aluseks 

minimaalselt põhiprojekti põhine ehitusmaksumuse planeerimine, kuna tegemist on enim 

levinud ehitushanke aluseks oleva projekteerimise staadiumiga, mis võimaldab sealjuures 

optimaalselt ehitusmaksumust määrata. Oluline on projekteerimise staadiumite osas 

siinjuures ära nimetada ka asjaolu, et intervjuude käigus selgus, et sektori ettevõtjate 

hinnangul on ehituspakkumiste vigade üheks suurimaks mõjuriks puudulik ja nõuetele 

mittevastav ehitusprojekt (vastanutest 100 % olid nimetatud seisukohal), millest tulenevalt 

sõltub maksumuse määramise täpsus ennekõike inseneri pädevusest. 

 

2.2 Kehtiva standardi EVS 885:2005  kulurühmitamise põhimõtted 

 

Kehtiva Standardi üldpõhimõte on kümnendsüsteemil põhinev jaotus:  

i) pearühmades,  

ii) põhirühmades ja 

iii)  kõrvalrühmades, mis võimaldab nende laiendamist kuni üheksaks 

alamrühmaks.  

                                                 
37 Käesolevas töös on Hankijana mõistetud avaliku sektori Tellijat, kes kasutab hanke 
finantseerimiseks kas riigieelarvelisi või EU struktuuritoetuste vahendeid. 
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Tulenevalt sellest, et vastav liigendamise põhimõte on olnud pikalt kasutuses – rohkem kui 

üks dekaad, ei pea töö autor põhjendatuks selle muutmist, ennekõike arvestades asjaoluga, 

et täiendatud jaotus peab olema seostatav kehtiva kulude rühmitamise standardiseeritud 

ülesehitusega. Eelnimetatud kümnendsüsteemi jaotus on esitatud tabelis 3 „Ehituskulude 

rühmitamine“ 

Tabel 3 Ehituskulude rühmitamine  

Klassifikaatori 
kood 

Rühm Selgitus 

X Pearühm Pearühmi on maksimaalselt kümme (koodiga 0-9) ja iga 
pearühm sisaldab kuni kümmet põhirühma 

XY Põhirühm Iga põhirühm sisaldab kuni kümmet kulurühma, milles X on 
pearühma tunnus 

XYZ Kulurühm Kulurühmad sisaldavad kuni kümmet kulupositsiooni, milles 
XY on kõrgemate rühmade tunnused 

Allikas: (Standard EVS 885... 2005). 

Mõistmaks üldise rühmitamise põhimõtteid on otstarbekas esitada ühes Standardis toodud 

põhimõttelise kulurühmitamise näitega ka väljavõte praktikas kasutatavast rühmitamisest. 

Esitatud näitena on kasutatud Sihtettevõtte kehtiva ehituskulude klassifikaatori, pearühma 3 

(KANDETARINDID) väljavõtet. Allpoole esitatud tabelis 4 „Kululiigitus 3. pearühma 

näitel (Sihtettevõtte kuluklassifikaatori põhiselt)“ on selle veerus 1 välja toodud 

kululiigituse koodid, veerus 2 kululiikide pealkirjad, mis on veerus 3 rühmitatud 

vastavatesse pea-, põhi- või kulurühmadesse. 
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Tabel 4 Kululiigitus 3. pearühma näitel (Sihtettevõtte kuluklassifikaatori põhiselt) 

Kood Kululiik (kulurühm) Märkused 

3 KANDETARINDID Pearühm 
320 Kandvad tarindid ja välisseinad Põhirühm 
321 Monoliitsest betoonist tarindid 

Kulurühm 

322 Monteeritavast betoonist tarindid 
323 Metalltarindid 
324 Müüritised 
325 Seinte elemendid 
326 Seinte puittarindid 
327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
328 Eriotstarbeline pinnatöötlus 
330 Vahe- ja katuslaed Põhirühm 
332 Betoontarindid 

Kulurühm 
333 Metalltarindid 
335 Lagede elemendid 
336 Puittarindid 
340 Trepid, pandused, kaldteed Põhirühm 
342 Betoontarindid 

Kulurühm 
343 Metalltarindid 
345 Treppide elemendid 
436 Puittarindid 

Allikas: Sihtettevõtte kehtiv ehituskulude klassifikaator 

Standardi kohase jaotuse järgi rühmitatakse ehituskulud üheksasse pearühma, mis on 

kajastatud tabelis 5 „EVS 885:2005 kulude rühmitus“ ja tabelis 6. „EVS 885:2005 kulude 

rühmitus“, milline on tegelikkuses tabeli 5 „EVS 885:2005 kulude rühmitus“ järgnemine.  

Nimetatud pearühmadest kolm ei hõlma enda hulgas tarindeid – nendeks on Tellija kulud 

(rühm 0) ja ehitusplatsi korralduskulud (rühm 8) ning ehitusplatsi juhtimiskulud (rühm 9), 

kõikide ülejäänud pearühmade puhul (rühmad 1-7) on tegemist ehituslike tarinditega ning 

nende kulud sõltuvad projektis toodud lahendustest (Standard EVS 885... 2005). 
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 Tabel 5 EVS 885:2005 kulude rühmitus 

0 

TELLIJA 

KULUD 

1 

VÄLIS- 

RAJATISED 

2 

ALUSED JA 

VUNDAMENDID 

3 

KANDE 

TARINDID 

4 

FASSAADI- 

ELEMENDI

D JA 

KATUSED 

01  11  21  31  

Projekti 
rahastamiskulud 

Ettevalmistus 
ja 1ammutus 

Rostvärgid ja 
taldmikud

Metalltarindid  

02 12  22 32 42 
Krundikulud Hoonealune 

süvend 
Vundamendid Kandvad  ja 

välisseinad
Aknad 

03  13  23 33 43  
Ehitus-  
projekteerimine 

Lõhkamine Aluspõrandad Vahe- ja 
katuslaed 

Välisuksed ja 
väravad 

04  14  24 34  
Ettevõtte  kulud Hoonevälised 

ehitised 
Vaiad ja 
tugevdustarindid

Trepielemendid  

05  15     
Tellija  
kohustused ja 
järelevalve 

Välisvõrgud    

06  16    46 
Liitumistasud Kaeved maa-alal   Rõdud ja 

terrassid 
07   17  27  47 
Arendusprojekti 
müügikulud 

Maa-ala 
pinnakatted 

Eritarindid  Piirde ja 
käiguteed 

08  18   38 48 
Erikulud  seoses    
tegevusega     
välisriikides 

Väikeehitised 
maa-alal 

 Ruumelemendid Katusetarindid
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Tabel 6 EVS 885:2005 kulude rühmitus (tabeli 4 järg) 
5 

RUUMI 

TARINDID JA –

PINNAKATTED 

6 

SISUSTUS, 

INVENTAR, 

SEADMED 

7

TEHNO- 

SÜSTEEMID 

8

EHITUSPLATSI 

KORRALDUS-

KULUD 

 

9 

EHITUS-

PLATSI 

ÜLDKULU

D 

 

51  61  71 81 91  
Vaheseinad Sisustus ja 

mööbel 
Veevarustus ja 
kanalisatsioon

Ajutised ehitised 
ehitusplatsil

Juhtimiskulud

52  62  72 82 92  
Siseuksed Inventar Küte-, 

ventilatsioon- ja 
jahutus

Ajutised 
tehnosüsteemid 

Kulud 
abistavatele 
tegevustele

53  63  73 83 93  
Siseseinte 
pinnakatted 

Seadmed ja 
masinad 

Tuletõrje 
varustus 

Masinad ja 
seadmed 

Erikulud 
seoses 
tegevusega 
välisriikides

54  64  74 84 94  
Lagede pinnakatted Eriseadmete 

komplektid 
Tugevvoolu 
paigaldised

Tööriistad ja 
instrumendid

Ta1vised 
lisakulud 

55  65  75 85  
Treppide 
pinnakatted 

Jaotus ja 
erivaheseinad 

Nõrkvoolu 
paigaldis ja 
automaatika

Abimaterjal  

56  66  86 96 
Põrandad ja 
põrandakatted 

Tõste- ja 
teisaldus 
mehhanismid 

 Energiakulu Lepingu 
erikulu 

57   87  
Eriruumide 
pinnakatted 

  Veod  

 68     
 Lõõrid. 

Korstnad 
ja küttekolded 

   

Allikas: (Ibid) 

Praktikas kasutatakse ehitusmaksumuse määramisel täiendavalt ka neljanda tasandi 

rühmitust, mille puhul kajastatakse konkreetseid töid, tarindeid ja materjale, mis on toodud 

maksumuse määramise aluseks olevas projektis. Neljanda tasandi rühmituse puhul ei 

kasutata kodeeringut, kuna nimetatud tasand ei leia eraldiseisvalt rakendust ettevõtete 

majandusarvestuse süsteemides ning seeläbi on eelkõige tegemist teatud reeglite järgi 

defineeritava, ehitusmaksumust kirjeldava abitabeliga.  
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Näiteks kulurühma 427 (PVC aknad) puhul võib projektis olla 20 eritüübilist akent ning 

need tuuakse kõik neljanda tasandi rühmituses eraldiseisvana välja (VA-1, VA-2, VA-3 

jne). 

 

2.3 Kehtiva standardi EVS 885:2005 puudused ja kaasajastamine 

 

Käesoleva töö käigus kaardistas töö autor läbiviidud intervjuude käigus kehtiva 

ehitustööde klassifikaatori suurimad puudused ja kitsaskohad ning ühtlasi töötas ka läbi 

Sihtettevõtte kehtiva ehituskulude liigituse ja pakkumiste koostamise juhendmaterjalid38 

ning nende vastavused ja puudused, lähtuvalt ettevõtte vajadustest. Klassifikaatori 

täiendamise ettepanekute formeerimise juures otsustati lähtuda nii standardis EVS 

915:2012 toodud suunistest riigihangete korraldamisel, kui ka Soomes rakendatud 

ehituskulude klassifikaatori „Talo 2000“ (Haahtela... 2010) ülesehituses toodust. 

Kehtiva Standardi kaardistatud puudused on tabeli kujul esitatud käesoleva töö lisana (VT 

Lisa 3), vältimaks töö sisulise osa koormamist tabelmaterjalidega. Töö lisas 3 kajastatud 

muudatused on töös koondatud rühmade kaupa ning ühese mõistmise huvides peab autor 

oluliseks, et töö lugemisel kõrvutatakse tekstilist osa tabelandmetega. Puuduste 

kaardistamisel ja muudatusettepanekute koostamisel on töö sisulises osas välja toodud 

üksnes rühmitused, milledes esinevad vead, puudused ja nendega korrelatsioonis olevad 

parendusettepanekud, mistõttu ei ole tekstilises osas kajastatud kõik standardi EVS 

885:2005 klassifikaatoris käsitletud rühmad.  

Standardi kohaselt on esimeseks käsitletavaks pearühmaks TELLIJA KULUD39, rühm 0. 

Nimetatud pearühma kulud ei kuulu Standardi loogika järgi otseselt ehitustegevusega 

seonduvate kulude hulka, mistõttu ei sisaldu selles rühmas nimetatud mistahes 

kulupositsioonid ka praktikas ehitusmaksumuse määramiseks koostatavate tabelite 

koosseisus40.  

                                                 
38 Pakkumise ja lepingu protseduur PR04v10, vastavalt AS Tartu Ehitus ISO 9001:2017 
kvaliteedijuhtimise süsteemile 
39 Pearühmade kirjed on nende esiletoomiseks töös läbivalt kirjatud suurtähtedega 
40 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt 07.06.2017.a. kehtestatud 
ehitustegevuse eelarve algab rühmaga 1 (Välisrajatised), samasugust praktikat kasutab ka Tartu 
Linnavalitsus ja Riigi kinnisvara oma hangete ehitusmaksumuse tabelite koostamisel 
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Enamik tellija kulusid kajastavas rühmas esitatud kulupositsioone ei ole reeglina 

seostatavad ehitushanke käigus hangitavate ehitustöödega, kuid kindlasti kuulub 

tavapraktikas iga ehitustöövõtu koosseisu kõnealuses pearühmas sisalduv põhirühm 03 

(Ehitusprojekteerimine).  

Põhirühma 03 kulurühmad on sisustatavad kõikide ehitus-projekteerimis hangete puhul, 

kuid samaväärselt olulised on need ka ehitushangete puhul, mille raames on tellija juba 

varasemalt koostanud vähemalt põhiprojekti staadiumis oleva lähtematerjali. 

Ehitustegevuse käigus on praktikas tarvilik olemasolevaid projektmaterjale täiendada või 

edasi arendada kõrgema staadiumi projektideks, rääkimata ehitusettevõtte enda vajadustest 

täiendavate projektmaterjalide järgi (nt terase- ja raudbetoon elementide tootejoonised ja 

erinevad teostusjoonised41).  

Arvestades kehtiva Standardi loogikat, ei ole mõistlik projekteerimist liigendada 

Standardis mõne teise pearühma alla, või veelgi enam, tekitada selle tarbeks eraldiseisev 

pearühm. Standardi alusel koostatud ehituspakkumise tabelmaterjalide ühemõtteliseks 

tõlgendamiseks tuleb muuta selle rühma nimetus selliselt, et see ei oleks seostatav 

projekti/lepingu osapoolte võlaõiguslike kohustustega, sest täna kasutatav pearühma 

nimetus „Tellija kulud“ seostab selles pearühmas toodud alarühmadega seonduvad 

kulupositsioonid hankija kohustusega (lepingulises mõistes töövõtuga).  

Töö autori hinnangul on pearühma „Tellija kulud“ ühemõtteliseks kasutuselevõtuks, 

kõikide hanke osapoolte poolt, tarvilik see ümber nimetada rühmaks 

„HOONESTAMISKULU“42. Originaalses pearühmas toodud kulurühmades on töö autori 

hinnangul tarvilik teostada muudatused ja täiendused kahe kulurühma osas, milledeks on 

kulurühm 01, mis Standardi järgi kannab nime „Intressid“ on otstarbekas täiendada selle 

algset nimetust sõnastusega „Intressid ja muud finantseerimise kulud“. See uus ja 

täiendatud kulurühm peab olema laiemalt käsitletav, luues võimalused erinevate 

finantseerimisega seotud kulude määramiseks ja kirjeldamiseks. 

Välja pakutud muudatus on tarvilik, kuna Tellija poolse rahastamise tagamisel ei ole 

ainsaks tekkivaks kululiigiks intressi kulu. Praktikas peab projekti rahastamisel arvestama 

                                                 
41 Reeglina on nimetatud teostusjooniseks vundamentide teostusjoonis nn. ± 0.00 plaan ja hoone 
mahamärkimise joonis 
42 Siit ja edasi on paksendatud kirjas esile toodud töö autori muudatusettepanekud 
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muuhulgas ka tellija omafinantseeringu katmisega seostatavate kulutustega (minimaalselt 

rahastamise tagamisse suunatavate omavahendite väärtuse langus) ning 

finantseerimislepingute sõlmimisega seonduvad kulutused, aga ka laenu tagatised 

(hüpoteegid, isiklikud kasutusvaldused, servituudid jms). 

Ehitusprojekteerimise põhirühmale on tarvilik lisada juurde uus kulurühm, 

numeratsiooniga 039 „Uuringud ja ekspertiisid“. Lisatava kulurühma vajadus tuleneb 

ehitusseadustikust, mis kohustab vajadusel läbi viima ja koostama ehitusuuringud ning 

ühtlasi enne ehitamise alustamist teostama ekspertiisi hoone ehitusprojektile, kontrollimaks 

selle vastavust heale tavale43 (Ehitusseadustik §14 lg 2 ja 3 2015). Paljudel juhtudel on 

ekspertiisi44 vajadus seotud asjaoluga, et kavandatav ehitis on osa olemasolevast ehitisest, 

mis luuakse kas alla-, juurde-, peale-, või külgeehitamise teel ning nendel juhtudel on 

ekspertiisi läbiviimine vältimatu.  

Põhirühmas 05 (Tellija kohustused ja järelevalve) on tarvilik lisada juurde kulurühm 059 

„Ehitusjuhtimisega seotud kulud“. Lisamise vajaduse aluseks on ehituspraktikas väga 

laialt levinud teenus, mille eesmärk on tagada hoone omaniku õiguste ja vahendite parima 

praktika kohane rakendamine. Lisaks eeltoodule on ehitusjuhtimine kui inseneritegevus 

kutsestandardi kohaselt käsitletav eraldiseisva ametialana ning see ei ole seostatav 

omanikujärelevalve teostamisega. 

Põhirühmas 06 (Liitumistasud) on tarvilik kaasajastada kulurühm 066 (Telefonivõrguga 

liitumine), niivõrd kuivõrd vastavalt võrguvaldajate poolt pakutavatele liitumistingimustele 

on võimalik liituda üksnes andmeside võrguga. Selline kitsendus loobki vajaduse 

kulurühma 066 sisustamiseks töökirjega: „Andmesidevõrguga liitumine“. Lisaks 

eeltoodule on tarvilik lisada liitumistasude juurde kulurühm 067 „Jahutusvõrguga 

liitumine“, kuna vastavat võrguteenust on kaasajal juba võimalik energiaturult hankida45. 

                                                 
43 Töö autor lähtub Hea Ehitustava definitsioonist, vastavuses Ehitusreeglite Nõukogu protokollis 8 
toodule. (ERN kuupäev puudub). 

44 Töö autor on teadlik, et ehitusseadustiku põhjal Mtm (Majandus ja taristuminister) poolt välja 
antud rakendusmäärus „Ehitise auditi tegemise kord“ eristab kaasajal tegevuse , mille nimi on 
„Ehitise audit“ 
45 Alates 06.2016.a. on Tartu esimene Eesti linn, kus on võimalik kasutada tsentraalset 
kaugjahutuse võrguteenust, teenusepakkujaks on AS Anne Soojus.  
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Põhirühmale 07 (Arendusprojekti müügikulud) on tarvilik lisada täiendav kulurühm 076 

„Müügi teenuse kulud“. Töö autori hinnangul on tegemist kogu investeerimise projekti 

kulude osakaalust märkimisväärselt suure kuluga (müügiteenuse kulu moodustab 

tavapraktikas 2-5 % müügitehingu hinnast46), millest tulenevalt on igati põhjendatud 

vastava kulupositsiooni lisamine. 

Kehtiva Standardi kulurühmad üks kuni seitse on ehituslike tarindeid kirjeldavad 

kulurühmad, mistõttu on oluline lähtuda puuduste väljatoomisel, lisaks kulurühmade 

jaotusele ja sisustatusele, ka seotusele ehitusprojekti realiseerimise tehnoloogilise 

kulgemisega, kuna reeglina toimub objektide finantsjuhtimine vastavuses 

ehitusmaksumuse planeerimisel koostatud klassifikatsioonile. Objekti eelarveliste kulude 

jälgimisele lisaks, lähtutakse ehitustarindite kulurühmade osas, klassifikaatori rühmitusest 

ka ajajuhtimisel (ehitusgraafikud) ning rahavoogude planeerimisel ja aktide koostamisel 

ning kontrollimisel. 

Esimene ehitustarindite pearühm on VÄLISRAJATISED, rühm 1 ning selle esimeseks 

põhirühmaks on alajaotus 11 (Ettevalmistus ja lammutus). Töö autori hinnangul on 

Standardi koostamisel oldud antud põhirühma sisustamisel liiga spetsiifilised ning 

otstarbekas on Standardi parema kasutuse huvides kaotada ära kulurühmad 114 

(Tarbepuidu kogumine) ja 115 (Likvideeritavate puude kompensatsioon) ning luua nende 

asemele koondav kulurühm 114 „Kõrghaljastuse raie“. Loodava kulurühma puhul on 

võimalik sellesse koondada nii haljastuse langetamisega seotud raietööd, jäätmete 

utiliseerimine, tarbepuidu kogumine kui ka haljastuse taastamistasu kulud. Standardi 

kulurühmade sisustamise puhul on oluline läbivalt silmas pidada lisaks käesolevas töös 

eelnevalt nimetatule ka rühmade osakaalu ja tähtsust rühmituse tervikuga võrreldes. 

Põhirühm 12 (Hoonealune süvend) on üks kahest pinnasetöid iseloomustavast põhirühmast 

ning on igati otstarbekas eraldada hoonealused pinnasetööd hoonevälistest 

pinnasetöödest47. Nimetatud põhirühmade eristamine on ennekõike oluline 

ehitusmaksumuse määramise seisukohalt, kuna hoonealuste kaevete mahu määramine on 

tunduvalt komplitseeritum ja detailsem arvutuslik tegevus, mille puhul tuleb võtta 

muuhulgas arvesse ka hoone kõrguslikku paiknemist, tarindite kihistust ja konstruktiivset 

                                                 
46 Suure maksumusega arenduste puhul on müügitehingu hind seotud tehingu väärtusega. 
47 EVS 885:2005 põhirühm 16 Kaeved maa-alal 
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lahendust, mistõttu nimetatud rühmade koondatud kujul käsitlemine tooks kaasa 

arvestustäpsuse vähenemise. Käsitledes põhirühma 12 kirjeid on otstarbekas täiendada 

ning ühtlustada need Standardi enda selgitustes toodud kirjeldustega48. Kulurühma 121 

(Pinnase koorimine) puhul on asjakohane kasutada kirjet „Kasvupinnase koorimine“, 

kuna mistahes muud pinnasetööd on kajastatud Standardi teistes kulurühmades. Ühtlasi on 

kasvupinnase koorimine ka ehitusmaksumuse osas eristuv tegevus, kuna kasvumulda ei 

utiliseerita, vaid ladustatakse edasiseks kasutamiseks kas ehitusplatsil või töövõtjale 

kuuluval sekundaarse ressursi ladustusalal.  

Samuti on tarvilik täiendada kulurühma 128 (Pinnase vedu) selliselt, et see sisaldaks ka 

pinnase ladustamist sihtpunktis, kusjuures on oluline märkida, et Standardi selgitustes on 

toodud, et kulurühm 121 (Pinnase koorimine) peaks enda hulgas sisaldama ka pinnase 

vedu. Sealjuures kulurühma „Pinnase vedu“ standardiseeritud selgitus ei esita eeltoodud 

kohustuse kohaldamist kulurühma 121 kohta ka selgitavas osas. Töö autor teeb ettepaneku 

täiendada kulurühma 128 kirjet, lisades sinna sõna ladustamine: muudetud nimega kirje on 

„Pinnase vedu ja ladustamine“ .Teostatud muudatuse aluseks on praktikas levinud 

asjaolu, et tavapäraselt ei leia pinnase ladustamine eraldiseisva kuluna käsitlemist 

pinnasetöid teostava alltöövõtja poolt, kuna see ei oma töö kogumaksumuse käsitluses 

veokuludega võrreldes olulist osa. Teatud erisus tekib paraku aga nendel juhtudel, kui 

käideldakse reostunud pinnast, sest selle ladustamine (käitlemine) on märgilise osakaaluga 

objekti kogumaksumusest. Viimasena viidatud asjaolu ilmestab allpool esitatud näide 1 

Näide 1. 2016.a. korraldati Tartu linnas, Näituse 27 kinnistule korterelamu 
rajamise ehitushange ning hanke käigus tuli maksumuse määrajal arvestada, et 
kõnealuse hoone alla jääva kinnistu puhul oli tegemist endise 
keemiatööstusettevõtte AS Flora49 territooriumiga. Kinnistul lasuv pinnas oli 
tugevalt reostunud naftasaaduste, pesupulbri ja tärpentiniga ning ehitushanke 
osaks oli muuhulgas reostunud pinnase väljakaeve ja utiliseerimine. Hoone 
rajamisel tuli olemasolevat pinnast eemaldada 3914 m³, mille ladustamine AS 
Eesti Keskkonnateenuste vastuvõtu punktis oleks tavalise pinnasena maksnud 740 
eurot (0,12 eurot/m³). Kuna antud näite puhul oli tegemist tugevalt reostunud 
pinnasega, tuli seda seevastu ladustada ohtlike jäätmetena, mille ladustamise ja 
käitlustasu oli summaarselt 137 000 eurot (35 eurot/m³). Kõnealuse näite puhul oli 
ohtlike jäätmete ladustamine 290 korda kallim ning pinnase ladustamisega 

                                                 
48 EVS 885:2005 selgitav osa sisaldab ositi kuni kulurühmade detailsuseni erinevaid täpsustatud 
märkmeid 
49 AS Flora on Eesti ettevõte kelle tegevusalaks on kodu- ja tarbekeemia tootmine ja müük, ettevõte 
on asutatud 1989 (Flora kuupäev puudub) 
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seonduvad kulud moodustasid objekti tervikmaksumusest 5,2%. (näide baseerub 
AS Tartu Ehitus 2016.a. aset leidnud ehituspraktikal). 

Põhirühma 14 (Hoonevälised ehitised) puhul on oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et 

selles käsitletud kulurühmad on oma olemuselt kõik eraldi lahtirühmitatavad. Näitena võib 

tuua kulurühm 143 (Välistrepid), mis hõlmab kajastatud elementtööna enda koosseisus i) 

kaevetöid, ii) aluste rajamist, iii) konstruktsioonide ehitust ning iv) viimistlust ja v) piirete 

rajamist.  

Antud põhirühma puhul on olulise tähendusega selgitava teksti lisamine klassifikaatorisse 

moel, et see käsitleks iga kulurühma koosseisu kuuluvaid elementtöid tagamaks Standardi 

ühtne kasutus ja ehitusmaksumuse võimalike vigade välistamine. Olulisema muudatusena 

on töö autori hinnangul tarvilik ette näha kulurühma 143 (välistrepid) kirje muutmine, 

juhtimaks tähelepanu ka trepipiirete rajamise vajalikkusele, seda hoolimata asjaolust et 

trepipiirded on Standardis eraldi käsitletud põhirühma 47 all. Paraku tekitab piirete eraldi 

käsitlemine olukorra, kus ehitusmaksumuse määramisel piirete rühmani jõudes on 

hoonevälised ehitised ning nendega seonduvad tööd, mille maksumust eelnevalt ei 

määratud, ununenud ning jäävad maksumuse määramisel lõppkokkuvõttes arvestamata. 

Kõnealust probleemi ei teki reeglina olukorras, kus projekti koosseisus on eraldi esitatud 

piirete projektlahendused; paraku tuleb tõdeda, et valdavale osale hoonetest jäetakse 

vastavad joonised projekteerimise käigus koostamata. Täiendatud kulurühma 143 kirje on 

„Välistrepid ja piirded“.  

Põhirühma 14 (Hoonevälised ehitised) hulgast on otstarbekas eemaldada kulurühm 146 

(Laoplatsid, parklad ja nende ehitised), kuna antud kulurühmas nimetatud tööd on 

käsitletud teistes Standardi pea- ja põhirühmades – valdavalt rühmades 160 (Kaeved maa-

alal) ja 170 (Maa-ala pinnakatted). Eelnimetatud kulurühma asemel on otstarbekas 

kajastada paadisildade rajamist uue kulurühma 146 tekitamisega, asendades olemasoleva 

kirje kulukirjega „Paadisillad“ – vastav kululiigitus leiab kajastamist näiteks „TALO 

2000“ kulude liigituses (Finne jt 2010). 

Põhirühma 15 (Välisvõrgud) oluliseks puuduseks kehtivas Standardis on asjaolu, et 

kulurühm 152 (Väliskanalisatsioon) hõlmab endas olme- ja sademevee kanalisatsiooni 

rajamist. Kuna sademevee kogumise ja kanaliseerimisega seonduvad kulutused 

moodustavad reeglina kogu hoone võrguühenduste maksumusest ligemale ühe 

kolmandiku, on töö autori hinnangul otstarbekas antud kulutused tuua standardiseeritud 
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jaotuses välja eraldiseisvana. Kuna aga standardiseeritud ja kehtiva liigenduse puhul on 

täiendavate kulurühmade loomine antud põhirühma välistatud, tuleb leida võimalusi 

olemasolevas rühmituses kulurühmade koondamiseks.  

Töö autori hinnangul on otstarbekas kokku koondada kulurühmad 153 (Välisvalgustus) ja 

157 (Kaabelliinid). Nimetatud ridade koondamise praktiline väärtus seisneb selles, et 

muutub üheselt mõistetavaks, kuidas ja millise kulurühma alla maksumuse määramisel 

rühmitada välisvalgustuse kaabelduse rajamine, kehtiva Standardi puhul tuleb selle 

mõistetavuse tagamiseks läbi lugeda vastava kulurühma selgitavad märkused. Koondatud 

kulurühma 157 korrastatud nimetus oleks siis „Kaabelliinid ja välisvalgustus“, 

kulurühma 153 alla aga koondataks sademevee kanalisatsiooni rajamisega seonduvad tööd 

ning seda kulurühma nimetataks „Sademevee kanalisatsioon“.  

Lisaks eeltoodule on tarvilik tekitada juurde kaugjahutuse torustike rajamiseks kulurühm 

159 „Kaugjahutuse torustik“50, kuna vastavaid töid sisaldav kulurühm puudub kehtivas 

Standardis. 

Põhirühma 16 (Kaeved maa-alal) puhul on töö autori hinnangul Standardi loomisel 

põhjendamatult jäetud käsitlemata maa-ala kaevetööde puhul pinnase vedu ja ladustamine, 

mis leiab seevastu eraldi käsitlemist hoonealuste süvendite põhirühmas. Vastavasisulise 

kulurühma vajadust on töö autor pikemalt käsitletud kulurühma 128 osas koostatud 

ülevaates. Põhirühmale 16 tuleb lisada juurde kulurühm51 164 „Pinnase vedu ja –

ladustamine“. 

Põhirühmade 17 (Maa-ala pinnakatted) ja 18 (Väikeehitised maa-alal) puhul on praktikast 

lähtuvalt mõistlik üksnes täiendada kulurühma 181 (Piirded) selliselt, et seal oleks 

nimetatud ka läbipääsude rajamine piiretesse. Täiendatud kirje kulurühmal 181 on 

„Piirded ja väravad“. Täiendus on tarvilik Standardi parema loetavuse ja ühemõttelise 

tõlgenduse huvides. 

Pearühma ALUSED JA VUNDAMENDID, rühm 2 puhul on esimese sisulise võimaliku 

muudatusena põhirühma 27 (Eritarindid) eemaldamine. Standardi selgitavas osas on antud 

                                                 
50 Alates 06.2016.a. on Tartu esimene Eesti linn, kus on võimalik kasutada tsentraalset 
kaugjahutuse võrguteenust, teenusepakkujaks on AS Anne Soojus. 
51 Esmaselt näiv kulurühmade sarnasus on tegelikkuses elimineeritav asjaoluga, et mullatööd on 
ühel juhul seotud hoonealuse kaevendiga ning teisel juhul hooneväliste katenditega. 
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kulurühma puhul nimetatud erinevad, vastav kulurühmas kajastamist leidvad tööd 

(pandused, kanalid, tunnelid jms.). Töö autori hinnangul on kõik nimetatud tööd 

käsitletavad teistes Standardi rühmades ning nende täiendav eraldi nimetamine ei ole 

otstarbekas ning tekitab üksnes võimaluse tõlgendada Standardit mitmeti. 

Järgmiseks olulisemaks muudatuseks, mis tuleb ette näha on põhirühmade 21 (Rostvärgid 

ja taldmikud) ja 22 (Vundamendid) sisustatuse muutmine. Nimelt, kehtiva jaotuse puhul 

tekib põhjendamatu olukord, kus klassikalise lintvundamendi maksumuse määramisel 

tuleb vundamendi taldmikuga seonduvad kulud paigutada rühma 21 (Rostvärgid ja 

taldmikud) ning vundamendi müüritise osa tuleb kajastada rühmas 22 (Vundamendid). 

Selline jaotus on praktikas ebamõistlik ning taldmikud on otstarbekas siduda vastavate 

vundamentide rajamisega. 

Oluline on märkida sedagi, et rostvärgid52 ei seostu klassikaliste vundamendi lahendusega 

vaid ennekõike põhirühmaga 24 (Vaiad ja tugevdustarindid). Seega võiks põhirühma 21 

korrigeeritud kirje kanda nimetust  „Rostvärgid“ ning Põhirühma 22 korrigeeritud kirje 

vastavalt „Vundamendid ja taldmikud“. Põhirühma 22 Vundamendid puhul on Standardi 

ühtse keelekasutuse huvides otstarbekas korrigeerida kõiki nimetatud põhirühma kirjeid, 

vastavalt tabelis 7 „Põhirühma 22 kirjete muutmine“ esitatule, kuna nende kirjamisel ei ole 

Standardi koostajad silmas pidanud Standardi kui terviku ühtset keelelist ülesehitust. 

Tabel 7 Põhirühma 22 kirjete muutmine 

Kood Kehtiva standardi kirjed Täiendatud kirjed 

22 Vundamendid Vundamendid

221 Vundamentide liiv- ja killustikalused Liiv- ja killustikalused

222 
Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, 
vundamendi talad Monoliitsed betoontarindid 

223 
Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja 
vundamenditalades Metalltarindid 

224 Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad Müüritis

225 
Elementidest alusmüürid, soklid, 
vundamenditalad Elemendid

227 Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon Sooja- ja hüdroisolatsioon 

Allikas: EVS 885:2005 adapteering ja autori tabel. (EVS 885... 2005) 

                                                 
52 Rostvärk (ground beam) on vaivundamendi ülemine osa, mis seob vaiad tervikuks ja jaotab 
ehitise raskuse ühtlaselt vaiadele (Webster L. 2007) Töö autori tõlge. 
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Põhirühma 23 Aluspõrandad puhul on tarvilik tuua rühma nimetuses esile, et antud rühmas 

kajastatakse lisaks aluspõrandatele ka plaatvundamentide rajamisega seonduvaid töid, 

seega tuleb rühma nimetust korrigeerida „Aluspõrandad ja plaatvundamendid“. Antud 

põhirühmas on kulurühmade osas praktikas suurimaks puuduseks ehitusplaatide jaotuse 

puudumine, millest johtuvalt on otstarbekas lisada jaotusesse eraldi juurde täiendav 

kulurühm, nimetusega 238 „Ehitusplaadid“. 

Ühtlasi on vajalik kajastada antud põhirühmas ka pinnakõvendite teostamisega seonduvaid 

ehitustöid, kuna nimetatud tööde teostamine on lahutamatult seotud betoonpõrandate 

rajamisega ning nende elementtööde ühise teostajaga. Kõige otstarbekam on 

pinnakõvendite kirje lisada kulurühma 237 Vuugid juurde sest nii vuukimine kui ka 

pinnakõvendi enese paigaldamine on mõlemad betoonist aluspõrandate järeltööd. Eeltoodu 

põhiselt oleks Kulurühma 237 korrigeeritud kirje „Vuugid ja pinnakõvendid“.  

Analüüsides Standardi põhirühma 24 ja selle ülesehitust ning selles sisalduvate 

kulurühmade 243 (Rammavaiad), 244 (Koht- ja puurvaiad) ning 245 (pinnaseankrud ja 

injekteerimine) sisustatust, asub töö autor seisukohale, et nimetatud rühmad ei vaja 

aktualiseerimist. Küll aga on otstarbekas põhirühmale 24 lisada täiendus uue kulurühmana 

mis kätkeb endas vaiapeade piikamist ja lõikamist. Vastava kulurühma tekitamine on 

oluline, kuna nimetatud elementtööde teostamine ei kuulu praktikas vaiatööde teostaja 

töövõttu, vaid seda teostab betoonitööde teostaja53.Vaiapeade piikamine tuleb lisada 

klassifikaatorisse eraldi kulurühmana, nimetusega 249 „Vaiapeade piikamine ja 

lõikamine“. Uue kulurühma loomise vajadust aitab selgitada ka allpool esitatud näide 2 

Näide 2. Vaiapeade projektkõrgusele toomine on ehitusmaksumuse osakaalus 
oluline töövõtt, kuna näiteks CFA vaiatüübi puhul on ühe vaiapea piikamise 
maksumus orienteeruvalt 45 eurot ning kui hoonel on 975 kohtvaia54 on vaiapeade 
projektkõrgusele saamiseks tarvilik teha kulutusi 43875 euro ulatuses, mis 
moodustab 2% hoone rajamise maksumusest kogumis. Ühtlasi on vaiatööde osas 
tarvilik tuua märkustes välja ka vaiade süvendamisel tekkinud pinnase äravedu, 
kuna eelnimetatud näite puhul tekkis 975 vaia süvendamisel 2300 m³ pinnast.55. 

                                                 
53 Rostvärkide armeerimisel lõigatakse-piigatakse süvendatud vaiad projektkõrgusele 

54 Sihtettevõte ehitas 2012.a. Tartu linnas, Tehnika tn 5 kinnistul, 6 325 m² põhjapinnaga 
tootmishoone, mille puhul kasutati konstruktsioonide ja aluspõranda toestamiseks 975 kohtvaia 
(CFA tüüpi vaiad) 

55 Vaiade rajamisega seotud pinnasetööde osas ei ole otstarbekas lisada eraldi kirjet põhirühma 24 
(Vaiad ja tugevdustarindid), kuna kõikide vaiatüüpide puhul ei teki nende süvendamisel 
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Pearühmas 3 KANDETARINDID on tarvilik eemaldada esmajärjekorras rühmitusest 

põhirühm 31 (Metalltarindid). Nimelt ei ole töö autori hinnangul põhjendatud 

metalltarindite käsitlemine eraldiseisva põhirühmana, sest põhirühmas 31 toodud 

kulurühmades käsitletud elementtööd on võimalik kajastada teistes põhirühmades, 

täpsemalt enamuses ongi need juba kajastatud dubleerivalt Standardi erinevates 

kulurühmades. 

Põhirühma 32 (Kandvad- ja välisseinad) puhul on töö autori ja läbiviidud intervjuude 

tulemusel oluliseks puuduseks asjaolu, et kulurühm 328 (Seinte fassaadikatted) puhul on 

tegemist liiga laiapõhjalise kulurühmaga ning kindlasti vajab nimetatud kulurühm 

detailsemat käsitlust. Töö autori hinnangul on kulurühma 328 (Seinte fassaadikatted) puhul 

tarvilik täiendav fassaadikatetega seotud ehitustööde rühmitamine, kitsamateks 

töölõikudeks. Sellise piiritleva liigendamise läbiviimist on võimalik tagada üksnes siis, kui 

antud kulurühmast moodustatakse uus põhirühm.  

Arvestades asjaolu, et käesoleva töö tulemusel peab valmima kululiigitus, mis ei ole 

otseses vastuolus kehtiva Standardi klassifikatsiooniga, tuleb hoolikalt kaaluda, millisesse 

pearühma paigutada uus tekkiv põhirühm. Töö autori hinnangul on sellise uue rühma 

otstarbekaim paigutus selline, mille käigus tõstetakse kulurühm 328 (Seinte fassaadikatted) 

ümber pearühma 4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED. Eelnimetatud 

ümberrühmitamise puhul on arvesse võetud ehitusmaksumuse määramise tavapraktikat56 

ning ühtlasi on lähtutud ehitusobjekti kui terviku ajagraafiku põhisest kujunemisest, aga ka 

kehtiva Standardi pearühmade jaotusest. Kulurühma 328 täiendatud jaotusest on pikemalt 

juttu pearühma 4 osas. 

Põhirühma 32 kulurühmades on tarvilik sisse viia veel kaks täiendust, nimelt kulurühmale 

325 (Seinte elemendid) tuleb juurde lisada töökirje „... ja ehitusplaadid“ ning täiendavalt 

on tarvilik tekitada juurde kulurühm 329 „Eriotstarbeline pinnatöötlus“. Ehitusplaatide 

liigenduse väljatoomine kulurühmas 325 on tarvilik tegevus, kuna kehtiva Standardi puhul 

on võimalik lahti rühmitada üksnes puidu põhised ehitusplaadid (vt kulurühm 326), samas 

kui näiteks kipsi ja tsemendi põhised ehitusplaadid, välistarindi osana, ei ole eraldi 

                                                                                                                                                    
jääkpinnast ning pinnase tekkimise puhul on võimalik seda rühmitada põhirühma 124 (Pinnase 
vedu) tööde hulka. 
56 Ehitusmaksumuse määramisel töötatakse esmalt läbi konstruktiivses projektis toodud andmed 
ning seejärel teostatakse arhitektuurses ja sisekujunduse projektis toodud osade eelarvestamine 



56 

rühmitatavad. Eriotstarbelise pinnatöötluse kulurühma loomine on tulenev ka vajadusest 

katta teras- ja puitkonstruktsioonid tulepüsivuse ja tuletundlikkuse tõhustamise eesmärgil 

vastavate pinnakatetega. 

Põhirühma 33 (Vahe ja katuslaed) puhul on otstarbekas lahti rühmitada kulurühm 332 

(Betoontarindid), analoogselt põhirühmaga 32 (Kandvad ja välisseinad). Kulurühm 332 

tuleb sisustada kirjega „Monoliitsest betoonist tarindid“ ning täiendavalt on tarvis juurde 

lisada kulurühm 334 „Monteeritavast betoonist tarindid“. Lisaks on tarvilik juurde 

lisada võimalus ehitusplaatide kirjamiseks, analoogselt antud töös kirjeldatud kulurühma 

325 täiendamisega. Kulurühma 335 kirje tuleb muuta „Lagede elemendid ja 

ehitusplaadid“. Viimase täiendusena on otstarbekas lisada põhirühma 33 juurde kulurühm 

337 „Kandev profiilplekk“57 

Põhirühma 34 (Trepielemendid) kirje on tarvilik täiendavalt lahti kirjata ning lisada siia 

juurde Standardis käsitlemata hoonesisesed tasapindade ühtlustamisega seonduvad tööd, 

millest tulenevalt peab põhirühma 34 kirje olema „Trepielemendid, pandused, 

kaldteed“. Ühtlasi on otstarbekas lahti rühmitada ka põhirühma kuuluv kulurühm 342 

(Betoontarindid), tehes seda analoogselt põhirühmades 32 ja 33 teostatuga. Rakendatud 

lähenemise tõttu tuleb lisada kulurühm 341 nimetusega „Monoliitsest betoonist tarindid“ 

ja muuta kulurühma 342 nimetust kirjeks „Monteeritavast betoonist tarindid“. 

Pearühma 4 (FASSAADIELEMENDID JA KATUSED) puhul on suurimaks muudatuseks 

eelnevast kulurühmitusest eemaldatud rühma 328 liigendamine eraldiseisvaks 

põhirühmaks ning selle lisamine kõnealusesse pearühma. Pearühma 4 viimase 

põhirühmana on otstarbekas juurde tuua rühm nimetusega 490 „Välisseinte 

fassaadikatted“, mille täpsem lahtirühmitamine kirjeldatakse käesoleva töö edasises 

arenduses. 

Põhirühma 41 (Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad) puhul on otstarbekas kokku koondada 

kulurühmad 416 (Puidust eriaknad) ja 417 (PVC eriaknad) ning luua nende kajastamiseks 

uus kulurühm 416 „Eriaknad“: Kavandatav muudatus võimaldab liigendada antud 

kulurühma alla ka teras- ja alumiiniumprofiilides eriaknaid. Eriakende eraldi rühmitamine 

on töö autori hinnangul oluline, sest nii luuakse võimaluse rõhutada ja tuua esile tuletõkke 
                                                 
57 Vastav kirje asub kehtivas standardis põhirühmas 31, milline sai töö autori soovitusel 
rühmitusest eemaldatud 
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akende ja/või akustiliste akende erinõudeid. Lisaks eeltoodule on otstarbekas põhirühma 

41 (Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad) lisada juurde ka kulurühm 417 „Vitriinid“. 

Põhirühma 42 puhul on põhiliseks puuduseks asjaolu, et Standardi loomisel ei ole 

pööratud piisavalt tähelepanu akende paigaldamisega kaasnevatele töödele ning mitmed 

elementtööd on jäetud siinjuures käsitlemata. Kulurühmale 421 (aknalauad) nimetusele 

tuleb juurde lisada hoone välisperimeetri tarindit kirjeldav akna veeplekk ning kulurühma 

421 korrigeeritud kirje on „Aknalauad ja veeplekid“. Akende veeplekkide tarne ja 

paigaldus kuulub tavapärases ehituspraktikas akna paigaldaja töövõttu, seda analoogselt 

aknalaudadega. Täiendavalt on antud põhirühmale tarvilik juurde lisada kulurühm 428 

„Piirdelauad ja liistud“, kusjuures erilist tähelepanu vajab nimetatud kulurühm 

tootmishoonete ehitamisel, mille puhul kõik akende ja fassaadi liited tuleb nii seest kui 

väljastpoolt katta liiteplekkidega. 

Põhirühma 43 (Välisuksed ja väravad) rühmitusele on tarvilik juurde lisada kulurühm 435 

„Luugid ja restid“ kuna Standardi koostamisel ei ole neid eraldiseisvana ettenähtud, 

samas on suuremahuliste hoonete puhul kasutusel fassaadis paiknevad ventilatsiooni restid, 

mis ei leia kehtivas rühmituses kajastamist. Lisaks on tarvilik lisada uus kulurühm 438, 

„Piirdelauad ja liistud“, tehas seda analoogsetel põhjustel kulurühmaga 428 „Piirdelauad 

ja liistud“ lisamisega. 

Põhirühmale 46 (Rõdud ja terrassid) on tarvilik juurde lisada uus eraldiseisev kulurühm 

468 „Ehitusplaadid“, kusjuures põhjuslik lähenemine on analoogne põhirühmades 32 ja 

33 läbiviidud kulurühmade lisamisega. 

Põhirühma 48 (Katusetarindid) puhul on Standardis kulurühma 485 (Elemendid) selgitavas 

osas nimetatud, et kõnealuse kulurühma all tuleb kajastada sandwich elementidest 

katusetarindeid. Töö autori hinnangul rühmituvad katuse sandwich paneelidest tarindid 

kulurühma 335 (Lagede elemendid) ning dubleeriv käsitlus ei ole siinkohal üleüldse 

põhjendatud. 

Kulurühm 485,nimetus Standardis, põhirühma 48 osana tuleb ümber sõnastada, andes 

sellele uus nimetus „Vihmavee süsteemid ja lisatarvikud“, põhjusena võib mainida seda, 

et kehtivas Standardi rühmituses on nimetatud töölõik jäetud sootuks kajastamata. Lisaks 

eelnimetatule on Standardis kajastamata ka katuste tuulekastide ja parapettide rajamine – 

viimane on ,tõsi küll, Standardi selgitavas osas selgitatud kulurühma 484 (Müüritised) 
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seletuskirja osas. Paraku on selline täpsustus ebapädev, kuna parapettide rajamine on 

kompleksne töö, mille puhul valdavalt müüritöid üldse ei teostata. Eelnimetatut arvesse 

võttes tuleb Standardisse lisada täiesti uus kulurühm 489, nimetusega  „Tuulekastid ja 

parapetid“.  

Eelnevalt läbi viidud Standardi analüüsi osas käsitles töö autor eraldiseisva põhirühma 49 

(Välisseinte pinnakatted) loomise otstarbekust ning edasises põhirühma analüüsis annab 

töö autor ülevaate sellega seonduvatest kulurühmadest. Kulurühmituse koostamisel lähtuti 

praktikas kujunenud vajadustest ning „TALO 2000“ ehituskulude klassifikaatoris toodust 

(Finne jt 2010). Loodava põhirühma tarvilik kulurühmitus on esitatud tabelis 8 

„Kulurühma 49 koostatud jaotus“ 

Tabel 8 Kulurühma 49 koostatud jaotus 

49 Välisseinte pinnakatted

491 Betoonpindade viimistlus 
492 Metall katted 
493 Tasandus ja värvkatted 
494 Plaatkatted

495 Puitvooderdus 
496 Kivikatted 
497 Sooja- ja hüdroisolatsioon 

Allikas: Töö autori koostatud 

Töö käigus läbi viidud intervjuudest selgus, et osa intervjueeritavatest pidas õigeks lisada 

välisseinte pinnakatete põhirühma ka katenditele sooja- ja hüdroisolatsioonitööd, mis on 

töö autori hinnangul igati põhjendatud, kuna praktikas teostab fassaadi viimistlustööde 

teostaja ühtlasi ka fassaadi soojustustööd. Kõige sobivam näide selles osas on klassikaliste 

õhekrohviga kaetud hoonete fassaaditööd, mille puhul peale soojustuse seinale 

„kleepimist“ kantakse viimistluskihid otse selle pinnale. Eelnimetatud jaotuse kasuks 

räägib ka töö autori ja tema poolt juhendatud eriala spetsialistide eelarvestamise praktika, 

mille tulemusena võib tõdeda, et peale kandetarindite arvutuste lõppu arvestatakse läbi 

kõik ülejäänud välisseinte tarindid. 

Pearühma 5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED esimene põhirühm kannab nimetust 

51 (Vaheseinad). Viidatud põhirühma analüüsimisel on vajalik vaadelda ka paralleelselt 

Standardi põhirühma 65 (Jaotus ja erivaheseinad). Eelpool nimetatud põhirühmasid 



59 

kõrvutades ilmneb asjaolu, et need sisaldavad mitmel juhul samaseid kirjeid ning töö autori 

hinnangul on mõistlik kõnealused põhirühmad koondada kokku põhirühma 51 

(Vaheseinad) alla.  

Esitatud agregeerimise loogikat kinnitab ka kehtiva Standardi üldine rühmitus, mis on 

eelneva lähenemisega vastuolus, sest jaotus- ja erivaheseinad on liigendatud pearühma 6 

SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED ehkki nende puhul on selgelt eristatav, et tegemist 

on ehituslike tarinditega. 

Võimalikud uued kulude vahelised seosed on esitatud tabelis 9 „Standardi põhirühmade 51 

ja 65 võrdlus (tähistatud on koondatavad kulurühmad)“. Tabeli 9 „Standardi põhirühmade 

51 ja 65 võrdlus“ näitab ära, millised põhirühmade 51 ja 65 kulurühmad on sisult samased 

ning neid on seetõttu otstarbekas koondada üheks kulurühmaks. Kulurühmade 

koondamisel on oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et ehituslike tarindite mõistes ei eristu 

teineteisest vaheseinad ja erivaheseinad ning nende eraldiseisev käsitlemine ei ole 

otstarbekas. 

Tabel 9 Standardi põhirühmade 51 ja 65 võrdlus (tähistatud on koondatavad kulurühmad) 

Kood Rühm Kood Rühm 
51 Vaheseinad 65 Jaotus ja erivaheseinad 

511 Värvkatted 651 WC vaheseinad 
512 Klaasvaheseinad 652 Klaasvaheseinad 

513 Metallvaheseinad 653 Metallist erivaheseinad 
514 Laotud vaheseinad   
515 Element vaheseinad 655 Moodulvaheseinad 
516 Puit- ja kipsplaat vaheseinad 656 Puidust erivaheseinad 
517 PVC vaheseinad 657 PVC erivaheseinad 
518 Siseaknad   

Allikas: (EVS 885... 2005) 

Eelpoolesitatut arvesse võttes on otstarbekas muuta ja täiendada põhirühma 51 

(Vaheseinad) kulurühmitust. Siinjuures juhib töö autor esmalt tähelepanu sellele, et 

Standardi koostamisel on täiesti põhjendamatult lisatud kõnealusesse põhirühma, 

kulurühm 511 (Värvkatted).  

Siseseinte pinnakatted on käsitletud Standardi põhirühmas 53 ning nende eraldi 

käsitlemine põhirühmas 51 ei ole põhjendatud ning võimaldab Standardi mitmeti 

tõlgendamist. Põhirühmade koondamise jätkamise teel on otstarbekas kulurühma 511 
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„Värvkatted“ asemele paigutada „WC vaheseinad“ ning ühtlasi lisada kulurühmale 517 

nimetusele juurde sõna moodulvaheseinad, luues seeläbi uus kirje nimetusega „Moodul ja 

PVC vaheseinad“. 

Põhirühma 52 (Siseuksed) puhul on põhiliseks Standardi puuduseks asjaolu, et Standardi 

alusel tuleb siseuste lukustust kajastada põhirühmas 43 (Välisuksed ja väravad), selline 

hajutatud kulude liigenduse esitus ja nende jaotus on ebamõistlik ning toob praktikas sageli 

kaasa olukorra, kus eelarvestamisel jäetakse maksumuse määramisel siseuste lukustus ja 

sulused üldse arvesse võtmata. Seega tuleb uue kulurühmana lisada juurde jaotus 521 

„Lukustus ja varustus“ ning lisaks ka kulurühm 527 „Piirdelauad ja –liistud“ järgides 

varasemat st põhirühma 43 liigendust. 

Põhirühma 53 (Siseseinte pinnakatted) kulurühmituses on tarvilik ümber jaotada 

Standardis toodud kulurühmad 531 Värvkatted ja 534. Krohv ja tasandus. Sellel eesmärgil 

peab töö autori arvates kulurühm 531 sisaldama lisaks värvkatetele ka pinna tasandamist, 

kuna praktikas on need ühe töövõtja (töömehe) poolt teostatavad tööd; seinte pahteldaja 

kohustub teostama ka pinnaviimistluse värviga, sest vastasel juhul ei ole võimalik tagada 

tööde kvaliteeti. Teisalt on kulurühma 534 (Krohv ja tasandus) puhul tegemist 

lahtiagregeeritavate töödega, kuna nende teostus ei ole otseses sõltuvuses teineteisest. Töö 

autori hinnangul tuleb ümber jaotada kulurühmad 531 ja 534, tehes seda vastavalt 

nimetuste „Tasandus ja värvkatted“ ning „Krohv“ kasutuselevõtmise teel. Lisaks 

eelpool nimetatule on kõnealusesse põhirühma tarvilik lisada täiendav kulurühm, 539 

nimetusega  „Tapeedid“. Põhirühma 54 (Lagede pinnakatted) puhul on tarvilik ette näha 

samane kulurühmade ümberjaotamine, nagu seda kirjeldati põhirühma 53 juures ning läbi 

tuleb viia kulurühmade 541 ja 544 ümberjaotamine, moodustades ja formeerides sarnaselt 

eelnevaga uued kulujaotused, nimetusega „Tasandus ja värvkatted“ ning „Krohv“. 

Põhirühmas 56 (Põrandad ja põrandakatted) ei ole Standardi koostamisel arvestatud 

põrandaliistude paigaldamisega seonduvate töödega, millest tulenevalt tuleb lisada juurde 

kulurühm 569 „Liistud“. 

Pearühma 5 viimaseks põhirühmaks on põhirühm 57 (Eriruumide pinnakatted), mida ei ole 

Standardi koostamisel eraldi kulurühmadeks liigendatud. Töö autori hinnangul on 

otstarbekas antud põhirühm nimetada ümber jaotuseks, mis kannab nimetust „Eriruumid“ 
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ning sisustada see kindlaid erilahendusi vajavate kulurühmadega, mis on toodud tabelis 10. 

„Põhirühma 57 kavandatavad kulurühmad“  

Tabel 10 Põhirühma 57 kavandatavad kulurühmad 

Kood Rühm

57 Eriruumid 
571 Leiliruumid 
572 Külmkambrid 
573 Meditsiinilised eriruumid

574 Puhasruumid 
575 Muud eriruumid 

Allikas: Töö autori koostatud 

Kehtiva Standardi pearühma 6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED puhul on esmalt 

oluline meenutada, et käesolevas töös on põhirühm 65 (Jaotus ja erivaheseinad) varasemalt 

koondatud kokku põhirühma 51 alla, mistõttu seda põhirühma enam täiendavalt ei käsitleta 

kui pearühma 6 iseseisvat alarühma.  

Töö autori hinnangul on otstarbekas ka antud pearühmas 6 koondada samased kirjed ühe 

rühma alla ning seeläbi korrastada Standardi jaotust. Kehtiva Standardi põhirühmad 61 

(Sisustus ja mööbel), 62 (Inventar), 63 (Masinad ja seadmed) ning 64 (Eriseadmete 

komplektid) on otstarbekas kõik koondada ühte põhirühma 61 „Sisustus, seadmed ja 

masinad“ ning luua sellele juurde järgmise tasandi kulurühmitus, tehes seda vastavuses 

tabelis 11 „Põhirühma 61 kulurühmitus“ esitatud lähenemisele. 

Tabel 11 Põhirühma 61 kulurühmitus 

Kood Rühm

61 Sisustus, seadmed ja masinad

611 Mööbel ja inventar 
612 Spordisaali sisustus 
613 San ruumide aksessuaarid

614 Köögiseadmed 
615 Eriseadmete komplektid 

Allikas: Töö autori koostatud 
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Põhirühmale 66 (Tõste- ja teisaldusseadmed) tuleb täiendavalt juurde lisada varasemalt 

määratlemata kulurühm 664 „Invaabivahendid“, mille all on võimalik kajastada 

invatõstukeid ja trepironijaid58.  

Põhirühmale 68 (Lõõrid, korstnad ja küttekolded) on otstarbekas tekitada täiendavad 

kulurühmad, vastavalt tabelis 12 „Põhirühma 68 kulurühmitus“ toodud jaotusele, mis 

annab võimaluse paremini ehituskulude kalkuleerimisel jälgida EVS 812-3:2018 

esitatavaid nõudeid. (EVS 812-3... 2018) 

Tabel 12 Põhirühma 68 kulurühmitus 

Kood Rühm

68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded

681 Ahjud, pliidid ja kaminad

682 Korstnad

683 Küttekollete ja korstnate puhastamine

Allikas: Töö autori koostatud 

Ehituslikest tarinditest sõltuva viimase pearühma näol on tegemist pearühmaga 7 

TEHNOSÜSTEEMID. Kehtiva Standardi loogikas toodud kulurühmituse alusel on 

sisuliselt võimatu kajastada tehnosüsteemide puhul mõõtühikulisi väärtusi, kuna 

kulurühmad hõlmavad endas komplekstöid ning sellest johtuvalt on ka praktikas 

mõõtühikuna kasutusel kompleksne töö, mis on sisustatud eelarvestuse aluseks oleva 

projektmaterjaliga (selle olemasolu korral). Alternatiivses käsitluses luuakse 

detailjaotusega neljanda tasandi rühmitus, mille sisustamise aluseks on tehnosüsteemide 

projektis esitatud materjalide spetsifikatsioonid. Analoogset lahendust kasutati näiteks 

Tartu Ülikooli Raamatukogu renoveerimise riigihankel59, mille hanketabeli väljavõte 

põhirühma 72 (küte, ventilatsioon ja jahutus) osas on esitatud tabelis 13. „Väljavõte 

tehnosüsteemide 4-janda tasandi võimalikust rühmitusest“ 

                                                 
58 Selle kulurühma vajalikkus ja selge eristatavus tuleneb liikumispuuetega isikutele vajalike nõuete 
täitmisega seonduvast määrusest (RTL 2002 145). Töö autor on teadlik, et antud määrus kaotas 
kehtivuse 2015. aastal, kuid kuna uut määrust ei ole kinnitatud, kehtib antud määrus kuni uue 
redaktsiooni vastuvõtmiseni.  
59 Riigihange nr 187279 Raamatukogu hoone, aadressil Tartu, W.Struve 1, rekonstrueerimistööd 
(Rh 187279 2017). 
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 Oluline on esile tuua, et ka neljanda tasandi jaotuse puhul ei peeta tehnosüsteemide puhul 

asjakohaseks näiteks torustike, kaablite ja kaabliredelite mahulist väljatoomist, kuna nende 

määramise täpsus ei ole kehtiva projekteerimispraktika juures rahuldav. Kindlasti paraneb 

tehnosüsteemide eelarvestamise täpsus mudelprojekteerimise (BIM) korral, mille puhul 

programm väljastab detailsed mahutabelid60, kooskõlas projekteerituga. 

Tabel 13 Väljavõte tehnosüsteemide 4-janda tasandi võimalikust rühmitusest 

Kood Rühm
Ühik Maht 

72 Küte, ventilatsioon ja jahutus   

724 Ventilatsiooniseadmed kpl 1 

  Niisuti 304.2 ja 304.3, 1+1 tk tk 2 

  Õhukuivati-rootorkuivati 304 RK tk 1 

725 Ventilatsioonitorustikud kpl 1 

726 Jahutussüsteem     

  Külmamasin 402 KM tk 1 

  Külmamasin 401 KM tk 2 

  Veejahuti 402 VJ tk 1 

  Jahutuspaigaldis 401 kpl 1 

  Jahutuspaigaldis 402 kpl 1 

  Ventilaator-jahutuskonvektorid 402.2 tk 78 

  Passiivjahutusseadmed 402.1 tk 265 

  Jahutussüsteemi 401 must vee-gaasitoru DN 125 kpl 1 

  Jahutussüsteemi 401 must vee-gaasitoru DN 150 kpl 1 

  Jahutussüsteemi 401 must vee-gaasitoru DN 200 kpl 1 

  Jahutussüsteemi 402 must vee-gaasitoru DN 200 kpl 1 

  Jahutuskalorifeeride sõlmed tk 8 

Allikas: Tartu Ülikooli Raamatukogu riigihanke dokumendid (Rh 187279 2017) 

Tehnosüsteemide põhirühmituse puhul on töö autori hinnangul keerulisimaks probleemiks 

põhirühmade 71 (Veevarustus ja kanalisatsioon) ja 72 (Küte, ventilatsioon ja jahutus) 

põhimõtteline sisustamine. Probleemi olemus peitub nimelt selles, et kehtiva Standardi 

puhul on küttesüsteemide rajamisega61 seonduvad tööd rühmitatud kokku ventilatsiooni ja 

jahutussüsteemide rajamisega. Vastav jaotus on kooskõlas Eestis Vabariigi inseneriõppe 

                                                 
60 Selline tegevus eeldab 3D jooniste olemasolu 
61 Üldistavalt nimetatakse valdkonda KV – küte ja ventilatsioon, mille inglisekeelne vaste on 
HVAC – Heating, Ventilation, Aircondization 
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suundadega62 ja SA Kutsekoda poolt välja antud kutsestandarditega, mille puhul on 

küttesüsteemide rajamise pädevus seotud ventilatsiooni ja jahutussüsteemidega (Kutsekoda 

Kütte... 2017). Paraku on praktikas Eestis tegutsevate valdkonna ettevõtete 

spetsialiseerumine ja teenuste pakkumine liigendatud selliselt, et küttesüsteemide rajamist 

teostavad ettevõtted, kelle pädevuse hulka kuulub eranditult ka veevarustuse- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ehitamine ning eraldi spetsialiseerutakse ventilatsiooni- ja 

jahutussüsteemide ehitusele. Lisaks eeltoodule tegutseb sektoris ka ettevõtteid, kelle 

pädevusse kuuluvad veevarustuse-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni ja jahutuse 

süsteemide rajamine komplektselt, kuid nimetatud ettevõtted on pigem erandlikud ning nad 

ei peegelda turu üldist tendentsi. Samal ajal on oluline ära märkida ka see, et 

projekteerimisteenust pakkuvate ettevõtete seas on teenuste pakkumise sisu vastavuses 

kutsekutsestandardis toodud jaotusega.  

Põhjus, miks ehitusteenuse osas ei ole ettevõtete spetsialiseerumine nende poolt 

osutatavate teenuste osas korrelatsioonis kutsestandardis käsitletud ametialase jaotusega, 

peitub põhiliselt tööde teostamise iseloomus. Veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja 

küttesüsteemide puhul on kasutatavad materjalid, tehnoloogiad, töövõtted ja mehhanismid 

suuresti samased. Ventilatsioonitööde puhul seevastu on pigem tegemist nn 

„plekksepatööga“, tulenevalt süsteemide rajamisel kasutatavatest materjalidest. 

Spetsialiseerumine VKKVJ63 töödele tervikuna on samas pärsitud suuresti ehitusturgu 

kujundavate peatöövõtjate poolt, kelle poolt ei ole soosingus kõikide nimetatud töövõttude 

teostamine ühe äriühingu poolt, kuna sellega kaasnevad põhjendamatud riskid, olukorras 

kui tööde teostaja ei ole võimeline oma lepinguliste kohustustega hakkama saama. 

Tulenevalt sellest, et kõnealuse probleemi puhul (põhirühmade 71 ja 72 sisustamine) on 

standardipõhises rühmituses ja ehitussektori praktikas sedavõrd oluline vastuolu, on 

keeruline kujundada seisukohta kas Standardi kohane jaotus on õige või vale. Arvestades 

siinkohal siiski seda, et käesoleva töö eesmärgiks on PTV ettevõtte ehitusmaksumuse 

klassifikaatori korrastamine, on antud töö valguses jaotuse kujundamisel pigem oluline 

praktiline käsitlus ning seetõttu on töö autori hinnangul otstarbekas muuta ka põhirühmade 

71 ja 72 sisustatust. Eeltoodust tulenevalt lisanduvad põhirühmale 71 (veevarustus ja 

                                                 
62 Tallinna Tehnika Ülikool valmistab ette kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsenere ja eraldiseisva 
spetsialiseerumisega veevarustuse ja kanalisatsiooni insenere (TTÜ 2017). 
63 VKKVJ – veevarustuse-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid. 
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kanalisatsioon) ka küttesüsteemide rajamisega seonduvad kulurühmad 721-723 ning 

põhirühm 71 tuleb ümber nimetada „Veevarustus, kanalisatsioon ja küte“. Korrigeeritud 

kulude rühmitus, pearühma 71 näitel on esitatud tabelis 14 „Koondatud põhirühma 71 

ülesehitus, võrrelduna kehtiva rühmitusega“. 

Tabel 14 Koondatud põhirühma 71 ülesehitus, võrrelduna kehtiva rühmitusega 

Korrigeeritud kulude rühmitus EVS 885:2005 kehtiv 
Kood Rühm Kood Rühm 

71 
Veevarustus, kanalisatsioon ja 
küte 71 Veevarustus ja kanalisatsioon

711 Veevarustus 711 Veevarustus   
712 Kanalisatsioon 712 Kanalisatsioon 
713 Sanitaartehnika seadmed 713 Sanitaartehnika seadmed 
714 Küttetorustikud   

715 Küttekehad   

716 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid   

717 Alternatiivenergia seadmed 

Allikas: Autori looming ning standardi EVS 885:2005 väljavõte (EVS 885... 2005). 

Lisaks põhirühmade ümberstruktureerimisele on tarvilik täiendada põhirühma 71 selliselt, 

et selles oleks eraldi välja toodud alternatiivenergia seadmed, kuna nende kasutamine on 

viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud, seda suuresti tulenevalt 2017.a. vastu võetud 

Riikliku energiatõhususe tegevuskavast, mille põhine suurim muutus leiab aset aastal 2020, 

kui kõik uued ehitamisele tulevad hooned peavad vastama A energiaklassile (Tali, M. 

2018); (Riiklik energiatõhususe tegevuskava 2012). 

Ilmestamaks alternatiivenergia kasutuselevõttu vajaduse suurenemist on Tabelis 15 

„Energiatõhususe miinimumnõuded“ väljatoodud 2018.a. kehtivad energiatõhususe 

miinimumnõuded erinevate hoonetüüpide lõikes ning kõrvutatud need 2020.a. kehtima 

hakkavate energiatõhususe miinimumnõuetega64. 

Tabel 15 Energiatõhususe miinimumnõuded. 

2018.a. energiatõhususe miinimumnõuded 2020.a. energiatõhususe miinimumnõuded 

Hoone kWh/(m² a) Hoone kWh/(m² a) 

Korterelamu 150 Korterelamu 100 

Büroohoone 160 Büroohoone 100 

                                                 
64 Varasemalt sätestas regulatsioon üleminekuaastana, aasta 2021. 
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2018.a. energiatõhususe miinimumnõuded 2018.a. energiatõhususe miinimumnõuded 

Ärihoone 210 Ärihoone 130 

Avalik hoone 200 Avalik hoone 120 

Haridushoone 160 Haridushoone 90 

Allikas: (Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded 2018). 

Arvestades eeltoodut, on tarvilik põhirühma 71 lisada juurde täiendav kulurühm 717 

„Alternatiivenergia seadmed“. 

Põhirühma 72 osas on peamiseks täienduseks rühma kirje muutmine, kuna antud rühmast 

on eemaldatud hoone küttesüsteemide rajamisega seonduvad tööd, mistõttu on 

korrigeeritud kirjeks „Ventilatsioon ja jahutus“. Töö uurivas osas läbiviidud intervjuude 

käigus toodi korduvalt esile asjaolu, et erinevate tehnosüsteemide osas on otstarbekas 

eraldi kulurühmana võtta kasutusele süsteemi automaatika. Töö autori hinnangul ei ole 

vastav täiendus praktikas siiski otstarbekas, kuna reeglina on süsteemi suletud ringiga 

automaatika eraldamine seadmete kogumaksumusest liiga keeruline ning ebatäpne, kuna 

seadme juhtautomaatika sisaldub seadmetootja koondmaksumuses ning selle meelevaldne 

eraldamine ei pruugi anda objektiivset infot. Hoone tsentraalne automaatikasüsteem leiab 

aga eraldi kajastamist kulurühmas 751 (Hooneautomaatika). 

Põhirühma 74 (Tugevvoolu paigaldis) osas on erinevalt ventilatsioonisüsteemide 

automaatikast, oluline lisada kulurühma täiendavalt juurde valgusjuhtimise automaatika. 

Vastav ehitustöö kuulub tavapraktikas teostamisele elektritööde töövõtja juhtimisel ning on 

põhimahus65 eraldatav elektritööde maksumusest. Töö autori hinnangul on 

automaatikatööd (Elektrivarustuse juhtimisega seonduvad) otstarbekas lisada juurde 

kulurühmale 741 (Elektri peajaotussüsteemid), täiendades vastavat kirjet „Elektri 

peajaotussüsteemid ja automaatika“. 

Täiendavalt on otstarbekas koondada kokku ka kulurühmad 742 (Kaabliteed) ja 743 

(Kaabeldus), kuna nende osakaal elektritöödest kogumis on eraldiseisvalt marginaalne66. 

                                                 
65 Elektritööde üldmaksumusest ei ole selgepiiriliselt eraldatav juhitavate valgustite lisaseadmeid, 
mis on tehases paigaldatud valgusti külge (juhtimismoodulid). 
66 Sõltuvalt hoone elektrisüsteemi lahendusest moodustavad kaabliteed, koos paigaldusega 
elektrisüsteemi kogumaksumusest 0-4 %, magistraalkaablid, kaablid ja juhtmed, koos paigalduse ja 
abitöödega moodustavad süsteemi kogumaksumusest 10-15%. 
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Rühmade ühildamise tarbeks tuleb luua uus kulurühm 742 „Kaabliteed ja kaabeldus“. 

Analoogselt küttesüsteemide täiendusega on tarvilik lisada ka põhirühma 74 juurde 

kulurühm 748 „Alternatiivenergia seadmed“. 

Põhirühma 75 (Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika) puuduseks on kulurühmade liigne 

koondatus, mistõttu ei ole üheselt mõistetav, milliste töödega olemasolevaid kulurühmi 

sisustada, lisaks ei anna kehtiv jaotus võimalust kõikide kulukomponentide kajastamiseks. 

Täiendavalt eeltoodule, tagab põhjalik liigendamine ehitusmaksumuse määramise vigade 

vähenemise ja eelarvete parema võrreldavuse.  

Kulurühma 753 (Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid) puhul on otstarbekas 

eemaldada antud rühmitusest infoedastussüsteemid, kuna nimetatud kirje on liiga 

laiapõhjaline ning on otstarbekas täiendavalt lahti rühmitada, teostatavate tööde põhiselt. 

Kulurühma 753 korrigeeritud kirje on „Andmevõrgud ja telefonisüsteemid“. Kulurühm 

754 (Turvasüsteemid) on analoogselt otstarbekas lahti rühmitada, kuna vastavalt 

kutsestandardile hõlmavad turvasüsteemide rajamised tegelikkuses kaheksat erinevat 

tegevusvaldkonda. 

Turvasüsteemide tehniku pädevust omav isik tegutseb järgnevalt nimetatud 

tegevusvaldkondadel: 

„Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine; tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
paigaldamine ja hooldamine; gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine; 
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine; 
suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine; ehitise teavitamissüsteemi 
paigaldamine ja hooldamine; hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine; 
fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja 
hooldamine“ (Kutsekoda turvas... 2017). 

Lahti rühmitamise tulemusel saame kulurühmas 754 kajastada ehitustehnika ja hoone 

kasutuse seisukohast olulist kuluelementi „Videovalve süsteemid“. Videovalve 

süsteemide näol on, aktiivseadmete kõrgest maksumusest tulenevalt, tegemist ühe 

kulukaima nõrkvoolu süsteemide osaga.  

Uue kulurühmana 755 tuleb Standardis kasutusele võtta jaotus „Automaatne tulekahju 

süsteem (ATS)“, ATS süsteemide puhul on tegemist enim levinud nõrkvoolu süsteemi 

osaga, mille rajamise nõuded on kokkuvõtlikult kajastatud Päästeameti poolt koostatud 

„Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõttes“ (Päästeamet 2017).  
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Täiendava kulurühmana tuleb Standardisse lisada 756 „Tuleohutuse automaatika“, kuna 

nimetatud tööd ei kuulu hoonete juhtimisautomaatikat teostava isiku (automaatikainsener) 

pädevusse ning nõuab nii turvasüsteemide projekteerimise kui ka ehitamise kutset. Selline 

erialade põhiline kooslus tekitab ehitus- ja projekteerimise turul paljudel juhtudel 

probleeme. 

Kulurühmana 757 tuleb lisada „Valvesüsteemid“, mille alla rühmituvad kõik 

valvesüsteemide osad, mis ei ole kajastatud videovalve kulurühma koosseisus. Töö autori 

hinnangul on otstarbekas käsitleda kulurühmasid 754 ja 757 eraldiseisvana ka sellepärast, 

et nii tagatakse ennekõike eelarve koostamisel inseneri fokusseeritus kõikidele projektis 

leiduvate süsteemiosade kajastamisele.  

Töö koostamise käigus läbiviidud intervjuudest selgus samuti vajalikkus kajastada 

põhirühmades 43 (Välisuksed ) ja 52 (Siseuksed) eraldiseisva kulurühmana läbipääsu 

tagavaid elektroonilisi süsteeme. Töö autor on seisukohal, et nimetatud süsteemide 

rajamine on siiski pigem otstarbekas kajastada nõrkvoolutööde koosseisus, kuna 

avamissüsteemide puhul, mille osaks on ukse sisse paigaldatav elektrilukk (lukuraami 

süvise rajamine on uksetootja kohustus), loger ja seadmete juhtimiskeskus on 

nõrkvoolusüsteemide rajaja põhilisi töö osasid. Eeltoodust tulenevalt on kulurühmana 758 

otstarbekas siiski käsitleda ehitustööde komplektsust väljendav „Läbipääsu- ja 

kutsungisüsteemid“, kusjuures kutsungisüsteemid on valdavalt invanõuetest tulenevate 

läbipääsude tagamisega seonduvad süsteemid, nt inva WC.  

Viimase kulurühmana nõrkvoolusüsteemide osas on otstarbekas jätta võimalus kajastada 

mistahes vähemlevinud nõrkvoolusüsteeme, nagu näiteks helindus-, esitlus-, tsentraalne 

kellasüsteem jms. Eelnimetatud süsteemide kirjeldamiseks tuleb luua kulurühm 759 

„Erisüsteemid“. 

Tehnosüsteemide hulka, pearühmas 7, tuleb täiendavalt luua juurde põhirühm 76 

„Gaasipaigaldis“. Töö autori hinnangul on Standardi koostamisel ilmselt jäänud ekslikult 

vastav tööliik arvesse võtmata. Gaasipaigaldiste ja seonduvate süsteemide rajamise osas ei 

ole arusaamatul põhjusel ehitussektoris tegutsemist reguleeriv Kutsekoda pidanud 

tarvilikuks kõnealuste süsteemide rajamisega seonduvaid tegevusi eraldi kutsega 
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reguleerida67. Seetõttu on teenuse pakkumisel tarvilik lähtuda Seadme ohutuse seadusest 

ning meditsiiniliste erigaaside puhul Ravimiseadusest. Hoolimata eeltoodust on 

ehitusmaksumuse määramisel tegemist oluliste töölõikudega ning nende kajastamine 

standardiseeritud kulurühmituses on hädavajalik (SeOS 2015), (RavS 2004). 

Loodud põhirühma 76 esimeseks kulurühmaks on 761 „Erigaasisüsteemid“ millede puhul 

on ennekõike tegemist teadus- ja meditsiinitöös kasutatavas erigaasidega: lämmastik, 

hapnik, heelium jms. Selline lähenemine eeldab erigaasipaigaldiste käsitlemist ühtse 

funktsioneeriva kompleksina.  

 Kulurühmana 762 tuleb kajastada „Suruõhu süsteemid“, mis leiavad laialdast kasutamist 

lisaks teadus- ja meditsiini töös ka erinevates tootmisüksustes, nagu seda on näiteks 

autotööstus ja toiduainete tööstus. Viimased kaks gaasipaigaldise kulurühma on seotud 

hoonesisese gaasipaigaldise rajamisega, lähtuvalt Eestis tsentraalse võrgustiku kaudu 

pakutava propaanipõhiste gaaside süsteemidest. Gaasiküttega seonduvad süsteemid on 

otstarbekad jagada kaheks, kulurühmaks 763 „Hoonesisene gaasivarustus“ ja 

kulurühmaks 764 „Gaasivarustuse seadmed ja automaatika“. Süsteemide formaalsel 

jagamisel ei ole erilist väärtust, kui arvestada gaasi „kodutarbimist“, kuid ennekõike on see 

oluline tootmishoonete puhul, milledes kasutatakse gaasikalorifeeridel põhinevat 

küttesüsteemi ning sellest tulenevalt on gaasitrassi osakaal paigaldises märkimisväärselt 

suurem. 

Standardi EVS 885:2005 pearühma 8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULD ja pearühma 

9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD puhul ei ole ühtse käsitluse loomine ja järgimine 

sisuliselt võimalik ja/või otstarbekas, kuna nendes kajastatavad kulurühmad sõltuvad 

tugevalt ehitusettevõtete sisemisest töö korraldusest ning ühtlasi ka raamatupidamislikust 

võimekusest. Lisaks ei soovi ehitusettevõtjad hangete pakkumiste koostamisel avaldada 

vastavate põhirühmade sisu. Praktikas on ka tellijate poolt levinud käsitlus, mille puhul 

ettevalmistatud hanketabelites kajastatakse vastavaid kulurühmi pearühma täpsusega. 

Käesoleva töö raames antakse siinkohal ennekõike ülevaade kuludest, millega tuleb 

arvestada ehitusmaksumuse planeerimisel peatöövõtu ettevõtte puhul, järgides kehtivat 

standardiseeritud rühmitust. Sellise ülevaate loomine ei ole eelnevat töös esitatut 

                                                 
67 Selgitavalt on tegemist olukorraga kus EAGK Kutsenõukogule ei ole kinnitamiseks esitatud 
valdkonna osas ei kutset andvat organit ega ka asjakohaseid kutsestandardeid. 
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arvestades mitte uute konstruktsioonide loomine, vaid analüüs ja selgitused, mida nendes 

valdkondades peaks kajastama ning kui oluline võib see olla ettevõtte enese seisukohalt. 

Standardi EVS 885:2005 juhendi alusel moodustuvad pearühma 8 EHITUSPLATSI 

KORRALDUSKULUD järgnevalt nimetatud kulugrupid: 

Kulud töö korraldamiseks ehitusplatsil; meetmed abivahendite hankimiseks, vedu 
ehitusplatsile, paigaldamine, hooldus, ülalpidamine ja lammutamine (EVS 885... 
2005). 

Kulurühmas 811 (Soojakud ja olmeruumid) tuleb ehitusmaksumuse planeerimisel 

arvestada PTV poolt ehitusjuhtimise korraldamiseks kaasatava insenertehnilise personali68 

vajadustega ning lisaks ka objekti ehitustööde teostamiseks kaasatavate isikute 

elementaarsete olmenõuete täitmisega. Oluline on ära märkida seda, et alltöövõttu 

teostatavate ettevõtete puhul kohustuvad nimetatud isikud tagama enda töötajatele 

nõuetekohaste olmetingimuste tagamise (riietumise soojakud, puhkealad, pesusoojakud 

jms). PTV ehituseelarve koostamisel tuleb arvestada tarvilike69 soojakute paigalduse ja 

transpordiga, seda sõltuvalt ehitatava objekti suurusest ja asukohast. Transpordikuludele 

lisanduvad soojakute rentimisega kaasnevad kulud või kui tegemist on PTV enda omandis 

olevate soojakutega, tuleb arvestada nende amortisatsiooni70 kuludega. Lisaks soojaku 

omamisega seotud kuludele tuleb arvestada ka selles paikneva inventari/sisustuse 

kulumiga. Lisaks töömaa kontorina kasutatavatele soojakutele tuleb maksumuse 

määramisel arvestada vajadusel ka ehitusobjekti pesusoojaku ja varustuse konteineri 

rajamise kulutustega. Kõikide ehitusobjektide puhul tuleb elementaarsete olmenõuete 

täitmiseks eelarves kajastada ajutise WC tarne ja paigaldamise kuludega, sealjuures 

jätmata arvestamata ka nende tühjendamise ja hooldusega seonduvate kulutustega. 

Kulurühmades 812 (Teed ja laod), 813 (Kraanateed) ja 814 (Seadmeplatsid ja töökohad) 

tuleb eelarve koostamisel läbi töötada objekti kinnistul ja selle ümbruses lasuvad 

tingimused ja liikluskorraldus ning koostada esmane töömaa organiseerimise plaan71. 

                                                 
68 Töös on insenertehnilise personali puhul edaspidi kasutatud lühendit ITP 
69 PTV arvestab ehituseelarve koostamisel ITP vajadustest lähtuva soojakukompleksi rajamisega 
ning sõltuvalt ehituslepingust tulenevatest kohustustest vajadusel ka Tellija personali soojaku 
rajamisega, kogu ehitusperioodi kestel. 
70 Nimetatud mõiste amortisatsioon on raamatupidamise termin, ega ole seotud arvestuseks olevate 
esemete füüsilise kulumiga. 
71 See asjaolu rõhutab veelkordselt ehitustööde teostamise projekti vajalikkust, seda ka 
eelarvestamise seisukohalt lähtuvalt. 
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Töömaa organiseerimise plaani puhul tuleb vastavalt objekti oludele konstrueerida 

liikumisteed objektile ja objektilt välja, määrata materjalide ladustamise alad ning 

tõsteseadmete tööpiirkonnad, lähtuvalt kasutatavate seadmete ja masinate tehnilistest 

parameetritest ning monteeritavate detailide parameetritest (gabariidid ja mass).  

Teede ja platside aluskihtide planeerimisel tuleb arvestada kulutuste hulka kasvupinnase 

koorimine ja ca 200 mm killustikkatendi rajamine72, lähtudes siinjuures ennekõike objektil 

lasuvatest geoloogilistest ja geodeetilistest eripäradest. Tornkraanade kasutamise korral 

tuleb eelarves eraldiseisvalt kajastada tornkraanade aluste rajamisega seonduvad kulutused. 

Nimetatud kulutuste osas on otstarbekas kommunikeerida tornkraanade renti pakkuvate 

ettevõtetega, tegemaks kindlaks alusele esitatavad nõuded ning kasutatava kraana 

parameetrid.  

Lisaks eeltoodule tuleb objektiga seonduva liikluskorralduse planeerimisel arvestada ka 

tarvilike tänavasulgemise kulutustega ja ajutise liikluskorralduste rajamisega. Tulenevalt 

sellest, et liikluskorralduslike kulutuste osas puudub Standardis vastav kulurühm, tuleb 

liikluskorraldusega seotud kulutused kajastada kulurühmas 812 (Teed ja laod). 

Kulurühmas 815 (Piirded ja reklaamtahvlid) tuleb eelarve koostamisel lähtuda töömaa 

organiseerimise plaani koostamisel paika pandud piirde kogupikkusest ning selle 

kasutamise ajast, kuna reeglina ei oma PTV isiklike piirdeaedu73 ning nende rentimisel on 

oluliseks teguriks rendi periood. 

Sõltuvalt PTV praktikast võib eraldiseisvana kajastada eelarve koostamisel ka piirdeaia 

montaaži ja demontaaži kulu või arvutada see teisendatult rendi hinna hulka, kuna 

objektide puhul ei nähta ette piirdeaia korduvat ümbertõstmist. Lisaks kuuluvad kulurühma 

815 koosseisu ka objekti reklaamtahvli paigaldamisega seonduvad kulutused. Vaatamata 

asjaolule, et kehtiva Ehitusseadustiku alusel ei ole ehitustööde teostamisel enam kohustust 

                                                 
72 Kihi paksus 200 mm on seotud Standardi põhise kasvupinnase kihi paksuse suurusega. 
73 Praktikas ei leia piirdeaia väljaostmine PTV-de poolt rakendamist, kuna sellega kaasneb liigne 
administreerimise ja ladustamise koormus, mis ei ole otstarbekas arvestades nende rendiga 
seonduvate kulude mahtu. Lisaks saavad piirdeaiad objektil pidevalt kahjustada ning PTV-del ei 
ole ressurssi tegeleda kahjustunud moodulite parandamisega.  
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paigaldada objektile infotahvlit74, kasutavad tunnustatud PTV-d jätkuvalt kõikide 

ehitusobjektide puhul info- ja reklaamtahvleid, eesmärgiga informeerida kolmandaid 

isikuid teostatavate tööde iseloomust, samuti andmaks teavet, kelle poole pöörduda 

tekkivate probleemide esinemise korral. 

Reklaamtahvli kulude puhul tuleb eelarvestamisel arvestada selle tarne ja paigalduse ning 

ühtlasi reklaami koostamise ja kujundamisega seonduvate kulutustega. Lisaks eeltoodule 

tuleb võtta arvesse ka piirdeaedadel kasutatavate ettevõtte sümboolikat kujutavate katete 

paigaldamise ja koostamise kulutustega ning sõltuvalt kohaliku omavalitsuse (edaspidi 

KOV) nõuetest ka tarvilike reklaamimaksu kuludega. KOV-id ei nõua reklaamimaksu 

objekti infotahvlil kujutatava sümboolika avaldamise eest. Sõltuvalt KOV-i poolt 

kehtestatud reklaami määrusest või siis heakorra eeskirjadest, võib ta seevastu nõuda 

reklaamimaksu piirdeaedadele paigaldatavate sümboolikaga katete kasutamise eest. 

Reklaamimaksu eelarvestamisel tuleb lähtuda objekti asukohast tulenevate KOV-ide 

vastavatest määrustest.  

Kulurühma 816 (Ehitiste kaitse) kulude osas tuleb eelarves kajastada ennekõike 

renoveerimise, rekonstrueerimise ja restaureerimise objektide puhul säilitatavaid tarindeid, 

kuid ühtlasi tuleb arvesse võtta asjaolu, et ehitusprotsessi käigus tuleb kaitsta ja kinni katta 

ka uusi rajatavaid tarindeid, millest kõige levinum on põrandakatete ja treppide kinni 

katmine75. Kõnealuse kulurühma detailarvutuste tegemine ei ole eelarvestuse faasis 

reeglina otstarbekas, kuna kõikide kulutuste ettenägemine ei ole planeerimise faasais 

võimalik, mistõttu kasutatakse praktikas määramatute osade kinnikatmise ja kaitsmise 

kuludena konstantset väärtust, mis seatakse sõltuvusse hoone netopinna mahuga. 

Konstandi väärtus valitakse vastavalt objekti olemusele, inseneri pädevusest tulenevalt. 

Kulurühma 817 (Tööohutus meetmed) puhul ei ole sarnaselt kulurühmale 816 otstarbekas 

teostada detailseid arvutusi ning lähtutakse konstantsest väärtusest hoone netopinna kohta. 

Oluline on siinkohal toonitada, et PTV korras ehitatavate hoonete puhul delegeeritakse 

ATV korras sõlmitavate töövõtulepingutega vastutus töölõigu tööohutusmeetmete täitmise 

                                                 
74 30.06.2015.a. kehtivuse kaotanud Ehitusseaduse § 29 lg 1 kohustus ehitise omanikku paigaldama 
objektile ehitamise alustamisel informatsioonitahvli. Praktikas delegeeriti vastav kohustus 
ehituslepingutega alati töövõtja kohustuseks (Ehitusseadus 2002, § 29 lg 1). 

75 Põhiliste objektil liiklemise teede kaitse ning juba valminud tarindite kaitse võimalike vigastuste 
eest. 
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osas töö teostajale ning tarvilikud kulud sisalduvad pearühmade 1-7 ühikmaksumuse 

hulgas. 

Kulurühmas 818 (Tellingud, lavad ja tõstukid) nimetatud kulud sisalduvad PTV korras 

ehitatavate objektide puhul põhirühmade 1-7 ühikmaksumuse hulgas ning neid ei kajastata 

reeglina eraldiseisvalt. Juhul kui objekti eripära siiski nõuab PTV poolset organiseerimist 

nimetatud kulurühma ulatuses, tuleb lähtuda selle eelarvestamisel kulurühma füüsilisest 

mahust ja ajalisest kasutusest, kuna PTV-d ei oma tavapraktikas vastavaid vahendeid ja 

tehnikat ning nende kulude suurus ja maht võetakse renditeenust pakkuvate isikute käest. 

Põhirühma 82 (Ajutised tehnosüsteemid) ja 86 (Energiakulu) eelarvestamisel koondatakse 

vajadusel vastavad kulurühmad kokku või siis kajastatakse eraldiseisvana, seda sõltuvalt 

ehitusettevõtte praktikast vastavate tööliikide kavandamisel ja teostamisel.  

Ajutiste tehnosüsteemidega seonduva kulurühmade maksumused sõltuvad objekti eripärast 

ning ajutiste tehnosüsteemide liitumispunktide olemasolust ja nende asukohast. 

Ehituseelarve koostamisel on tarvilik liitumispunktide asukohad ja tingimused täpsustada 

ning sellest johtuvalt määrata tarvilikud kulutused. Ajutise vee ja kanalisatsiooniühenduse 

puhul on ainsaks määravaks teguriks liitumispunkti asukoht ning see tuleb maksumuse 

määramisel välja selgitada ning arvestada vastavate trasside rajamisega. Hoone veekulu 

määramisel võetakse aluseks, et alla 3000 m² netopinnaga hoonete puhul on veekulu 

kalendrikuus 30 m³ ja üle 3000 m² hoonete puhul on vastav kulu 80 m³.  

Ajutise elektripaigaldisega seonduvad kulud sõltuvad lisaks liitumispunkti asukohast, 

suuresti ka objekti mahust ning PTV poolsest tehniliste vahendite hulgast. Reeglina 

paigaldatakse objektile üks ajutine peakilp ning väiksemad jaotuskilbid. Jaotuskilpide hulk 

sõltub ehitusobjekti ruumikavast ning eesmärgiks on tagada kõikides hooneosades 

mõistlikul kaugusel paiknev toite väljavõtu punkt, välistamaks olukorda, kus objekti 

üldalad on koormatud pikendusjuhtmetega. Vastava kulu määramisel saab kasutada nii 

väljakujunenud kogemuslikku konstandi põhist lähenemist kui ka tugineda maksumuse 

määramist teostava inseneri kogemusele.  

Ajutise valgustuse osas (kulurühm 823), tuleb PTV objektide puhul arvestada ehitustööde 

teostamise tingimuste ja ajaga. Neil juhtudel kui ehitustöid teostatakse suveperioodil, on 

kulutused ajutise valguse tagamiseks tunduvalt väiksemad kui talveperioodi jäävate 

ehitustööde puhul. PTV kohustus on tagada objektil ohutuse tagamiseks tarvilik 
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valgustatus ja objekti üldvalgustus, erinevatel töömaadel tarvilik valguse tagamine on tööd 

teostava ATV kohustus, seda tulenevalt sõlmitud lepingutes sätestatule ja vastavuses 

ehitustööde tehnoloogiliste iseärasustega. Kulurühmal 861 kajastatav elektrikulu 

maksumuse arvestamisel on otstarbekas ennekõike lähtuda objekti mahust. Keskmiselt 

moodustab elektrikulu sidusettevõtte andmetel, hoone netopinna m² kohta 1,90 eurot (vt 

tabelis 16 „Objektide elektrikulude analüüs“ esitatud objektide põhised andmed). 

Tabel 16 Objektide elektrikulude analüüs. 

Objekti nimetus Ehitusaeg

Elektrienergia 
kulud kokku 

EUR

Hoone 
suletud 

netopind 
m²

Elektrikulu 
mõõtühikule, 

EUR/m² 
Tartu, Kummeli 10 B 
korterelamu ehitus 

11.2016-
10.2017 2313 1874 1,23

Viimsi, Randvere tee 1b 
kauplusehoone renoveerimine 

04.2017-
10.2017 2322 1761 1,32

Tartu, Näituse 27 kortermaja 
ehitus 

06.2016-
05.2017 8984 2661 3,38

Rakvere, Posti 29 lasteaiahoone 
renoveerimine 

08.2014-
12.2015 6706 3907 1,72

Tartu, Kummeli 20 Kortermaja 
ehitus 

06.2015-
05.2016 5200 1563 3,33

Tänassilma tee 29 laohoone 
ehitus 

05.2017-
10.2017 831 2000 0,42

Keskmine elektrikulu 
mõõtühikule, eurot/m²      1,90

Allikas: Autori koostatud (AS Tartu Ehitus raamatupidamise arhiivi andmed). 

Kulurühmas 824 kajastatud side ja infosüsteemide kulutusi 21. sajandil enam eraldi ei 

määrata, kuna süsteemide toimimine on tagatav avalike sideteenuse võrkudega.  

Talviste küttesüsteemide rajamisega seonduvalt (Kulurühm 825 ja 865) on eelarve 

koostamisel eelduseks, et objektil tööde organiseerimisel tagatakse esimesel võimalusel 

projekteeritud hoone lõpliku kütteallika töökorda seadmine, võimaldamaks selle kaudu 

tagada ka ehitusperioodi küttevajaduse rahuldamine. Sõltumata keskkütte süsteemi 

tehnilisest lahendusest, paigaldatakse tsentraalse küttesüsteemi sõlme soojusenergia 

varustamiseks hoonesse, sekundaar poole magistraaltorustik ning ajutised küttekehad. 

Nendel juhtudel kui hoone eripäradest tulenevalt ei ole võimalik eelkirjeldatud süsteemide 

töövalmidust tagada, lahendatakse kütte vajadus portatiivsete diisel- või 

elektrikalorifeeridega. Ehitusaegse kütteühenduse rajamine ja sellega seonduvad kulud 
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arvestatakse vastavalt ehitusprojekti spetsiifikast tulenevalt ning ühtset käsitlust siinkohal 

luua ei ole võimalik. 

Põhirühmas 83 (Masinad ja seadmed) kajastatud kulurühmad 831-834 sisalduvad PTV 

objektide puhul reeglina pearühmade 1-7 ühikmaksumuste hulgas ning neid maksumuse 

planeerimise juures täiendavalt arvesse ei võeta76. Ainukese erandina arvestatakse 

tõsteseadmete kulude hulka sellised kulud, mis tulenevad PTV poolt objektile tarnitavate 

materjalide laadimisega. Vastava maksumuse määramisel lähtutakse vajalike 

tõsteseadmete  rendihindadest. 

Klassikaliste PTV objektide puhul ei arvestata ühtlasi ka kulutusi põhirühmadele 84 

(Tööriistad ja instrumendid) ning 85 (Abimaterjal) osas, kuna vastavad kulutused 

sisalduvad pearühmade 1-7 ühikmaksumuste hulgas. Kulutusi arvestatakse vaid nendel 

juhtudel, kui need ei ole otseselt seotud pearühmadega 1-7, eelkõige aga siis, kui on 

tegemist erakorraliste, kuid vältimatute kulutustega tööriistadele ja abimaterjalidele. 

Kahjuks kehtib siinjuures loogika, et ehitusmaksumuse määramise ajal ei ole võimalik 

formeerida mõiste „vältimatu“ sisu ega maksumust.  

Ehitusplatsi korralduskulude viimaseks põhirühmaks on rühm 87 (Veod). Selles nimetatud 

kulurühmade 871 (Materjalide vedu) ja 872 (Seadmete ja masinate vedu) kulutusi PTV 

objektide puhul eraldi ei määrata, kuna need sisalduvad pearühmade 1-7 ühikmaksumuste 

hulgas. Kulurühmas 873 (Töötajate vedu) arvestatakse PTV ettevõtte ITP transpordiga 

seonduvaid kulutusi, lähtuvalt planeeritava meeskonna suurusest. Kulutuste hulka 

arvatakse sõltuvalt ettevõtete sisemisest korraldusest kütusekulu, amortisatsioon, 

remondikulud, liisingu intressid jms. 

Ehitustegevusega seonduvad jäätmekäitluskulud (välja arvatud kulurühmas 118 toodud 

kulud) kajastatakse kulurühmas 874 (Jäätmekäitlus), vastavate kulude eelarvestamisel 

lähtutakse piirkonna jäätmekäitlustasudest ning mahu arvestustes võetakse aluseks, et 

objektil tekib keskmiselt ehitusprahti 47 m³ kalendrikuus (arvestuslikult 7 konteinerit, 

mahuga 7 m³)77. Tavapärase ehitustegevuse tulemusel tekkivaid jäätmeid ehitusplatsil ei 

sorteerita. 

                                                 
76 Hoolimata käesolevaga nimetatust, tuleb iga objekti tehnilisi vajadusi vaadelda eraldiseisvalt 
ning vajadusel arvestada täiendavate seadmete ja masinatega. 
77 Sihtettevõtte liinitehnilise personali kogemuslik hinnang 
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Standardi viimaseks pearühmaks on rühm 9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD. Standardi 

seletuskirja alusel moodustuvad nimetatud pearühma kulud  

lepingust tulenevate meetmetega, mida ei saa siduda üksikute tarindite või ehitiste 
osadega (EVS 885... 2005).  

Antud pearühma esimese kulurühma 911 (ITP palgad) moodustavad PTV ettevõtte ITP 

ülalpidamisega seonduvad töötasu kulud. Kulude eelarvestamisel peab maksumuse 

määramisega tegelev insener, lähtudes objekti parameetritest ja nõuetest, ennekõike 

määrama meeskonna suuruse ning komplekteerituse. Kulurühmas 912 (Kontori 

ülalpidamiskulud) määratakse töömaa kontori ülalpidamisega seonduvad väikevahendite 

kulud. PTV ettevõtte peakontori (ehitusettevõtte asukoht) ülalpidamisega seonduvaid 

kulutusi reeglina eraldi ei kajastata, kuna need on ettevõtte üldkulude osa ning ei kuulu 

eraldiseisvalt objekti eelarve koosseisu. Kulurühma 912 hulgas arvestatakse ühtlasi ka ITP 

mobiilside ja internetiga seonduvad kulutused, seda vastavalt objekti meeskonna 

(projektijuht, objektijuht, objektiinsener, jms) suurusele. Klassikalise PTV objekti puhul ei 

määrata eraldiseisvana kulurühmas 913 (Abitööliste palgad) kajastatavaid kulutusi, kuna 

vastavad kulutused sisalduvad pearühmades 1-7, kui nende järgi peaks ilmnema vajadus. 

Ehitusmaksumuse kavandamise ja ehitusaegsete kulude juhtimise põhimõtete alusel on 

otstarbekas kõik kindla töölõiguga seonduvad kulud (sh. vajadusel kaasatavad abitööjõu 

kulutused) siduda vastava kulurühmaga. 

Kulurühmas 914 (Proovide võtmine ja katsetamine) määratakse vastavalt objekti eripärale 

vajalike proovide ja katsetuste vajadus (nt geoloogilised uuringud, radoonitaseme 

määramine jms.). Kulurühmas 914 ei kajastata kulutusi, mis kuuluvad pearühmade 1-7 

töövõttude koosseisu (nt vaia kandevõime kontroll, vundamentide teostusmõõdistused, 

surveproovid, valgusmõõdistused jms). 

Kulurühmas 915 (Valve) määratakse objekti valve tagamisega seonduvad kulutused. 

Kulutused valve tagamiseks, määratakse kõikide objektide puhul, tulenevalt asjaoludest, et: 

i. Reeglina on valve tagamine sätestatud PTV lepingulise kohustusena; 

ii. Valve tagamine on PTV poolne huvi, tagamaks teostatud ehitustööde säilimine 

ning vältimaks kolmandate isikute sattumist ehitusobjektile töövälisel ajal. 

iii. PTV ettevõtted kasutavad oma objektidel eranditult ehituse 

koguriskikindlustust, tagamaks võimalike kahjujuhtumite korral enda 
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majanduslike huvide kindlustamine. Kõikide CAR78 lepingute puhul on 

vandalismi- ja vargusevastase kaitse puhul nõutud valve olemasolu töövälisel 

ajal. 

Objekti valve jaguneb mehitatud valveks (füüsilist valvet pakkuva isiku kohalolek objektil) 

ja mehaaniliseks valveks (objektile paigaldatakse valveandurid ning sõlmitakse lepingud 

valveteenust pakkuvate juriidiliste isikutega). Reeglina varustatakse objektid mehhaanilise 

valvega ning mehitatud valvet rakendatakse erandjuhtudel. Mehitatud valve vajadus võib 

ilmneda objektide puhul, kuhu on suurendatud võimalus kolmandate isikute objektile 

pääsemisel (nt ehitustegevus asula keskustes, suurte rahvakogunemistega sündmuste 

toimumine objekti läheduses jms). Ühtlasi võib ilmneda vajadus mehitatud valve järele 

objekti lõppfaasis, kui tekkiva varalise kahju ulatus on suurem. Valveteenuse maksumus 

määratakse vastavalt valveteenust pakkuvate ettevõtete hinnakirjale ja konkreetse 

ehitusobjekti valveteenuse pakkumistele. Kulurühma 916 (Esinduskulud) ja 917 (Koolitus) 

kulude vajadus määratakse objektipõhiselt, seda sõltuvalt objekti erinõuetest ja avalikust 

huvist kõnealuse objekti vastu. 

Põhirühma 92 (Kulud abistavale tegevusele) kulurühmade 921 (Mõõtmine) ja 922 

(Parandus ja remonttööd) osas kulutusi eraldi ei määrata, kuna need sisalduvad 

pearühmades 1-8 kulurühmade koosseisus. 

 Kulurühma 923 (Ruumide korrashoid) osas määratakse kulutused objekti soojaku(te) 

korrashoiu ja puhtuse tagamiseks. Kulurühmas 924 (Ehitusplatsi korrashoid) määratakse 

võimalikud kulutused objekti heakorra tagamiseks. Oluline on toonitada, et PTV objektide 

puhul seatakse lepinguliselt vastav kohustus kõikidele objektil töid teostavatele 

töövõtjatele, oma töövõtu ja sellega seonduva töömaa ulatuses. Hoolimata eeltoodust on 

PTV-l praktikas siiski tarvilik tellida perioodiline objekti korrastamine kolmandatelt 

isikutelt ning vastavate kulutustega arvestatakse kõnealuses kulurühmas. Objekti heakorra 

tagamine minimaalsete kulutustega on PTV jaoks otstarbekaim lahendada 

„koristuspäevade“ korraldamisega 1 kord nädalas. Kulurühma 925 (Lõplik koristamine) 

kulude määramisel võetakse aluseks hoone netopindala ning kasutusotstarve. Objekti 

lõppkoristus tellitakse puhastusteenuseid pakkuvatelt isikutelt ning ehituskoristuse 

                                                 
78 CAR (Contractors all risk insurance) kindlustus on ehitussektoris kasutusel olev ehitustegevuse 
koguriski kindlustus. Lisaks CAR kindlustusele kasutatakse ehitustegevusega seonduvate riskide 
maandamiseks ka vastutuskindlustus, Tellija vara ja kolmandate isikute vara suhtes. 
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maksumus on otseses korrelatsioonis edukaima pakkuja koristusteenuse hinnaskaalaga, 

ostetavate teenuste osas eksisteerib ka kogemuslik seos koristatava ehitise 

kasutusfunktsiooni ja arhitektuursete iseärasustega. 

Põhirühmas 94 (Talvised lisakulud) toodud kulurühmad sisalduvad valdavalt pearühmade 

1-8 kulurühmade koosseisus ning neid täiendavalt ei määrata, kuna vastavate kulutuste 

prognoosimine ei ole otstarbekas. Siinkohal on oluline ära märkida, et hoonete kütmisega 

seonduvad kulutused võetakse arvesse põhirühma 86 (Energiakulu) kulude hulgas. 

Põhirühm 96 lõpetab Standardi rühmituse ning on valdavalt sisustatud ehitustegevuse 

lepinguliste kohustuste finantskuludega. Kulurühmas 961 tuleb arvestada käesolevas töös 

juba nimetatud ehituse koguriskikindlustuse CAR hankimise kulutustega. Oluline on ka ära 

märkida, et PTV puhul on levinud CAR aastamahu lepingute sõlmimine, mille rakendamise 

puhul PTV poolt kuuluvad kindlustusega seonduvad kulu ettevõtte üldkulude hulka ning ei 

arvestata eraldiseisvana objekti kuluks. Aastamahu poliisi kasutamise puhul on maksumuse 

määramisel oluline pöörata tähelepanu asjaolule, kas kõnealune objekt allub poliisis seatud 

üldistele tingimustele või on siiski tarvilik sõlmida eraldiseisev CAR leping ja/või 

olemasoleva lepingu laiendus, mille puhul rakenduvad teatud eritasud (kaitse pinnasevee 

kahjustuste eest, kolmandate osapoolte probleemis jms).  

Kulurühma 962 (Ehitusaegsed rahastamiskulud) puhul tuleb arvestada ehituslepingus 

seatud hankija finantseerimise tingimustega (arvete maksetähtajad ja akteerimise kord). 

Juhul kui lepingulised kohustused on PTV-le põhjendamatut finantskoormust tekitavad, 

tuleb maksumuse määramisel arvestada ka võimalike finantseerimise kuludega (faktooring, 

arvelduskrediit79 jms). Lisaks kuulub ehitusaegse rahastamiskulu hulka ka ehitusaegse 

tagatise andmisega seonduvad kulud. Eesti ehitusturul on tavapärane ehitusaegse tagatise 

nõudmine Hankijate poolt ning selle suurus on reeglina 10% ehitusobjekti maksumusest, 

koos käibemaksuga.  

Tellijale ehitusaegse tagatise andmiseks on töövõtjal tavapraktikas sisuliselt kolm 

võimalust: 

1. Töövõtja annab Tellijale garantiikirja summas 10% lepingu käibemaksuga hinnast, 

kusjuures aktsepteeritud kirja väljastajaks on reeglina kõik krediidi- ja 

                                                 
79 Täiendavad pangagarantiid jooksva konto kasutamisel, seda juhul kui konto võib minna 
„punasesse“ 
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finantseerimisasutused, kes on tunnustatud finantsinspektsiooni poolt. Avaliku sektori 

hankijate puhul on võimalik lisaks kasutada ka kindlustusseltside poolt väljastatavaid 

garantiikirju80; 

2. Ehitaja kannab Tellija pangakontole deposiiti raha, vääringus 10 % lepingu hinnast 

koos käibemaksuga; 

3. Kolmandaks võimaluseks ehitusaegse tagatise andmisel on maksete kinnipidamine 

tööde teostamise aktidest-arvetest. Nimetatud juhul jätab tellija igast teostatud tööde 

aktis märgitud summast töövõtjale väljamaksmata 10%. Nimetatud lahendus ei ole 

tellijate poolt soositud, kuna objekti algfaasis on tagatiseks olev summa ebapiisav, 

tagamaks lepingu katkestamisega seonduvate kulutuste hüvitamist. 

Ehitusaegse tagatise eesmärk on tagada hankija esmaste õiguste ja kahjude kaitse, 

olukorras kus Töövõtja lepingu täitmisel otsustab lepingust taganeda. Ehitusaegse tagatise 

realiseerimise tingimused lepitakse detailselt kokku töövõtulepingu sõlmimisel. Nendel 

juhtudel kui PTV kasutab tagatise andmiseks krediidi või kindlustusandja garantiikirja, 

tuleb maksumuse määramisel arvestada kirja väljastamise tasudega, vastavalt garantiid 

väljastava isiku hinnakirjale.  

Kulurühma 963 (Garantiiaja tagatis, -kindlustus) kulutuste määramisel kehtivad samad 

põhimõtted, millised olid esitatud kulurühma 962 (Ehitusaegsed rahastamiskulud) 

ülesehituse puhul. Kulurühmas 964 (Garantiiaja parandustööd) arvestatakse 

garantiiperioodi tarvilike parandustöödega. Peatööettevõtu korras ehitatavate objektide 

puhul on PTV kulu garantiiperioodil valdavalt seotud ATV lepinguliste garantiikohustuste 

mittetäitmisega ja sellest tulenevate garantiitööde juhtimist teostava isiku kuludega. 

Garantiikulude prognoosimisel lähtutakse PTV praktikast, vastavate objektide 

garantiikulude osas varem teostatud objektidel. Lihtsustatud lähenemise puhul arvestatakse 

garantiikulud kõikide objektide keskmiste garantiikulude alusel.  

Kulurühmas 967 (Ehitusplatsi rent) arvestatakse ehitusplatsi rentimisega seonduvad 

kulutused. Reeglina nimetatud kulutusi ei teki, kuna tellijad loovutavad oma kinnistu 

täielikult PTV valdusesse ehitustööde ajaks ning selle eest eraldiseisvalt tasu ei nõuta. 

Arvestades seda, et ehitustööd võivad toimuda kitsendatud tingimustes võib PTV rentida 

                                                 
80 Kindlustusseltsid ei nõua väljastatud garantiikirjade eest tagatisi kuid seetõttu ei väljasta nad ka 
kirju erasektori tellijatele, kuna erasektori tellijate puhul on kindlustusrisk liiga kõrge. 
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võimalusel (erivajaduse olemasolu korral) objekti vahetus läheduses täiendava ala, millega 

seonduvad kulutused tuleb maksumuse arvestamisel määrata. 
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3 UURINGU TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1 Uurimisküsimused 

 

Käesoleva töö eesmärk on korrastada kehtivat EVS 885:2005 standardi klassifikaatorit 

selliselt, et see oleks ühemõttelisemalt tõlgendatav ning vastaks peatöövõtu ettevõtte 

ehitusmaksumuse määramise parimatele praktikatele. Eeldused puuduste olemasolust 

ilmnevad juba Standardi väljalaskmise aastale tähelepanu pöörates, nimelt ei ole kõnealust 

Standardit kaasajastatud viimase 13-ne aasta jooksul81.  

On ütlematagi selge, et ehituses ja tehnikateadustes tervikuna on möödunud ajaperioodi 

jooksul toimunud märkimisväärsed arengud. Peamisteks võtmesõnadeks on saanud 

keskkond82 ja ökonoomika83, seda nende terminite kõike laiemas tähenduses. Tänu 

arvutusmetoodikate arengule ja uute ehitusmaterjalide kasutuselevõtule ei ole aastal 2018 

enam konstruktsioonide arvutustes gabariitide määramisel otsustavaks teguriks 

kandevõime tagamisest tulenevad piiritlused, vaid pigem saavad määravaks nende 

akustika-, energiatõhususe- ja tuleohutusnõuded.  

Hoonete energiatõhususe tagamisel pööratakse ühe enam tähelepanu 

isolatsioonimaterjalidele, külmasildadele ja õhutihedusele, mille parendamiseks on võetud 

kasutusele ridamisi uusi ehitusmaterjale, nagu näiteks SPU ja PIR soojustusplaadid84, 

külmakatkestusega taridetailid ja erinevad isoleerivad teibid, tagamaks hoonete õhutihedus. 

Hoonete tehnosüsteemide osas on elementaarseks saanud soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteemide kasutamine, mille puhul seadmete kasutegurid hakkavad 

lähenema 99% ning kasutatavad valgustussüsteemid on valdavalt rajatud LED 

                                                 
81 Eesti standardite normatiivne kehtivus aeg on 5 aastat, mille järel need tuleb uuendada. 
82 Keskkonnaga seotud probleemid kannavad vahel ka nimetust „Green Building“, ehitise kestus, 
jne, mida saab kokkuvõtvalt kanda nimetuse jätkusuutlikus alla. 
83 Majanduslike printsiipide all on enim levinud mõiste „ringökonoomika“ ja erinevad 
ehitusvaldkondade põhiste klastrite tegevused.  
84 SPU Anselm soojustusplaadi λD =0,027W/mK, seevastu traditsioonilise EPS 60 
fassaadisoojustuse λD =0,039 W/mK, seega on isolatsiooniplaatide efektiivsus tõusnud enam kui 
30%. 
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tehnoloogial. Sealjuures kõikide tehnosüsteemide lahutamatuks lisaks on kujunemas 

kesksed automaatikasüsteemid, mis kontrollivad nii hoone energiatarvet kui ka sisekliimat, 

tagamaks süsteemide ökonoomseim toimimine.  

Lisaks eelnimetatule on tehnosüsteemide osas suure sammu edasi astunud ka 

passiivenergia tootmiseks kasutatavad seadmed, millest levinumad on erinevad 

päikesepaneelid (elektrienergia-, kütte, ja/või tarbevee tootmiseks) ning soojuspumbad 

(õhksoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad, maasoojuspumbad jne). Kõiki viimase 

kümnendi ehitustehnika teaduslike arenguid arvesse võttes on põhjendatult loodud eeldus 

kehtiva Standardi kaasajastamise tarvilikkuse järele, selleks et viia ehituskulude 

kavandamine kooskõlasse sektori üldiste arengusuundadega. 

Töö uurivas osas kaardistati valdkonna spetsialistidega läbiviidud intervjuude käigus 

suurimad murekohad ja puudused ehitusmaksumuse määramisel ning analüüsiti nende 

seotust kehtiva standardiseeritud kulujaotusega. Eeltoodut võibki käsitleda töö uuriva osa 

kokkuvõttena, kusjuures uurimisülesanne ise oli suunatud piirkondliku ehitusturu 

spetsialistide intervjueerimisele, eesmärgiga tuvastada nende poolsed positiivsed ja 

negatiivsed lähenemised olemasolevale Standardile. Ühtlasi kujundati laiem pilt 

ehitustööde klassifikaatori kasutusest ehitussektoris, eelkõige ehitustegevuse läbiviimise 

staadiumis.  

Standardi puudused ei ole seotud üksnes ehitusmaksumuse määramisega vaid ilmnevad ka 

ehitustegevuse läbiviimisel eelarvete-, protsenteerimis aktide- ning ehitustegevuse 

ajagraafikute koostamisel ja jälgimisel.  

Töö autori hinnangul peab klassifikaatori rühmitus tagama loogilise kasutuse kogu 

ehitustsükli vältel ning nimetatud eelduse valguses on koostatud käesolevas töös esitatud 

standardiseeritud kulurühmituse puuduste analüüs ühes muudatusettepanekutega. Loodud 

seisukohad arvestavad intervjueeritud spetsialistide erinevaid arvamusi Standardi osas, 

kombineerides need töö autori praktilise kogemusega. 
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3.2 Intervjuu 

 

Teabevajaduse tagamisel lähtutakse tavapraktikas neljast põhilisest andmete kogumise 

viisist: i) intervjuud, ii) küsitlused, iii) päevikud ja iiii) vaatlus (Raukas 2018) Arvestades 

seda, et uuritav teema on äärmiselt laiapõhjaline85, ei olnud töö uuriva osa läbiviimisel 

otstarbekas kasutada suletud küsitluste vormi, vaid tuli lähtuda intervjuude käigus saadud 

tagasisidest ning sellest lähtuvalt kujundada iga intervjueeritavaga suunatud diskusioon. 

Intervjuude läbiviimisele aitas kaasa asjaolu, et töö autor on olnud ehitusmaksumuse 

määramise valdkonnas tegev viimased kolmteist aastat, millest üksteist aastat on 

tegevusvaldkonnaks olnud PTV ettevõtte ehitusmaksumuse määramine ja sellega seonduva 

tegevuse juhtimine ja arendamine.  

Intervjuude küsimuste puhul oli võimalik suunata vastusega seonduvat teemat selliselt, et 

oleks tagatud võimalikult laiapõhjaline tagasiside ning rõhuasetus oli seatud eelduslikele 

probleemsetele kohtadele kehtivas Standardis, eesmärgiga saada kinnitust töö autori 

praktikas ilmsiks tulnud puudustele, mida autor on kajastatud töö teises peatükis. Intervjuu 

käigus esitati intervjueeritavatele eelnevalt intervjuu küsimustik, ühes kehtiva Standardiga, 

tagamaks nende piisav ettevalmistus intervjuuks, et tagasiside oleks võimalikult 

teemapõhine. 

Intervjuu küsimuste koostamisel lähtuti töö tagasiside eesmärgist ning eelnevalt 

kujundatud uurimisülesandest. Intervjuu küsimustiku esimeses blokis kaardistati 

intervjueeritava andmed koos intervjueeritava isiku erialase kogemuse ja pädevusega 

ehitusmaksumuse määramise valdkonnas. Intervjueeritava isiku andmete ankeet on 

esitatud tabelis 17 „Intervjuu küsitluslehe andmete ankeet“. 

  

                                                 
85 Kehtivas standardis EVS 885:2005 on kokku 296 kulurühma (sh lahtirühmitamata 13 
põhirühma). 
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Tabel 17 Intervjuu küsitluslehe andmete ankeet. 

Ettevõte  
Intervjueeritava nimi  
Ametikoht  
Staaž erialal:  
Staaž ametialal, sh  

ehitusmaksumuse kavandamise valdkonnas  
Haridus  
Kutsetunnistus, sh   

esmane kutse  
taas tõendamine  

Allikas: Töö autori koostatud. 

Uurimuse sisulise osa läbiviimiseks edastati intervjueeritavatele järgnevalt toodud 

küsimused, mille alusel kujundati ka kogu intervjuu läbiv temaatika: 

1. Kas peate oluliseks ühtse ehitustööde klassifikaatori kasutamist kõigi sektori 
ettevõtete poolt, palun põhjendada seisukohta? 

2. Kas Teie ettevõttes kasutatav ehituskulude jaotus on täielikus vastavuses EVS 
885:2005 standardi põhise kulujaotusega? Kui ei, siis millised on olulisemad 
erinevused ja täiendused? 

3. Millised on Teie hinnangul põhilisemad puudused ja kitsaskohad kehtiva Standardi 
ehitustööde klassifitseerimises ja liigendamises? 

4. Kas Standardis toodud ehitustööde mahtude määramise juhendid on Teie 
hinnangul ajakohased ning vastavad tegelikele praktikatele ehitusmahtude 
määramisel? 

5. Millistes kulupositsioonides (ehitustööde klassifikatsiooni mõistes) on Teie 
hinnangul arvestusjuhised vastuolus kehtivate praktikatega? 

6. Mille poolest erineb Teie hinnangul PTV ettevõtte ehitusmaksumuse määramise 
kord, omatööjõudu kasutavate ettevõtete omast?  

7. Mille poolest erineb Teie hinnangul PTV ettevõtte ehitusmaksumuse määramise 
kord, alltöö ettevõtte ehitusmaksumuse määramises korrast? 

8. Millised on põhilised vead ehituspakkumise koostamisel? 
9. Kas ja kuidas on need vead seotud tellija poolt ette antud pakkumistabeliga? 
10. Millised on põhilised vead ehitusmahtude määramisel? Kas need on seotud 

ehitusmahtude arvutamise juhistega Standardis või mahtude arvutamise teostanud 
inseneri kogemustega?  

Intervjuu subjektide valikul lähtuti asjaolust, et oleks tagatud võimalikult laiapõhjaline 
tagasiside erinevatelt piirkondliku ehitussektori esindajatelt. Intervjuude planeerimise ja 
läbiviimise käigus ilmnes paraku siiski tõsiasi, et mitmed ettevõtted ei soovinud 
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intervjuude läbiviimises osaleda, seda tulenevalt töö autori isikust ja käsitletava teema 
delikaatsusest86. 

Kokku saadeti taotluseid intervjuude läbiviimiseks välja üheteistkümnele ettevõtjale ning 

intervjuude läbiviimisel soostusid osalema kuus valdkonna ettevõtet. Intervjuudes osalenud 

isikute andmed on esitatud tabelis 18 „Intervjuudes osalenud isikute andmed“. 

 Tabel 18 Intervjuudes osalenud isikute andmed. 

Isiku nimi Ettevõte Ametikoht Staaž 
erialal 

Haridus / 

kutsetase 

Joosep Jakobson AS Tartu Ehitus Projektijuht 6 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (TTÜ) 
Tase 7 insener 

Liisbet Orav AS Tartu Ehitus Eelarvestaja 4 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (TTÜ) 
Tase 7 insener 

TTÜ Tartu Kolledž Lektor (Ehituse 
maksumuse 
hindamine) 

2 aastat 

Tambet Tasuja OÜ Savekate Tegevjuht 12 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (EMU) 
Tase 5 insener 

Peeter Voovere OÜ Embach Ehitus Juhatuse liige, 
Müük ja 
ettevalmistus 

23 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (EMU) 
Tase 7 insener 

Toomas Taros KRC Ehitus OÜ Projekteerimis- ja 
eelarvestusjuht 

27 aastat 

 

Ehitusalane 
kõrgharidus (EMU) 
Tase 7 insener 

Jüri Org Jyrr Invest OÜ Ehitusjuht, 
Omanikujärelevalve

24 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (EMU) 
Tase 7 insener 

Andreas Henn 
Otsmaa 

Redman Kinnisvara 
OÜ 

Partner 18 aastat Ehitusalane 
kõrgharidus (TTÜ) 

Allikas: (Ibid). 

Läbiviidud intervjuud talletati helisalvestitena ning kõik intervjueeritavad andsid 

nõusoleku vestluse salvestamiseks ning salvestise kasutamiseks käesoleva töö koostamisel. 

Salvestusseadmena kasutati mobiiltelefoni Samsung Galaxy S7. Läbiviidud intervjuudest 

koostati kokkuvõtted, mida kasutati käesoleva töö koostamisel. Intervjuu kokkuvõtetes 

kajastati töö autori hinnangul käesolevas töös kajastatud olulisemaid pidepunkte. Lisaks 

eelnimetatule koondati intervjuudel saadud läbivad seisukohad töö autori poolt 

küsimustiku vormi põhisesse koondtabelisse ning need vastavad andmed on kajastatud 

                                                 
86 Ettevõtete ehitusmaksumuse määramise põhimõtted ja praktika on ärisaladus, kuna selle läbi 
määratakse enim ettevõtte majandustulemused ja konkurentsivõime kõnealuses sektoris. 
Ehitusmaksumuse määramise põhimõtted ja kord ettevõttes antakse edasi nn „isalt pojale“ 
põhimõttel ning detailseid juhendeid ning käsiraamatuid praktikas ei kasutata. 
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nende hinnangul on Standardi põhine klassifikaator saanud igapäevaseks dokumendiks ka 

tellijate hangetel alles viimastel aastatel.  

Intervjuude käigus rõhutati siiski ka asjaolu, et tulenevalt Eesti ehitussektori kasutatavate 

töövõtulepingute sisustatusest, mille raames lepitakse ehitusmaksumus kokku 

lõppmaksumuse põhimõttel, ei vähenda standardiseeritud kululiigitusel põhinevad 

maksumuste tabelid ehitusettevõtjate riske. Nimetatud argumenti aluseks võttes võib 

ehitusmaksumus olla juba pakkumiste faasis koondmaksumuse põhine.87 Detailseid 

tabeleid kasutatakse ehituslepingu kontekstis üksnes lisa ja muudatustööde mahtude ja 

maksumuse määramisel ning ühtlasi teostatud tööde akteerimisel. 

 

Joonis 8. Uuringus osalenud ettevõtjate tagasiside ühtse klassifikaatori kasutamise kohta 
(Allikas: Ibid). 

Praktikas on EVS 885:2005 klassifikaator peamiseks, kui mitte ainukeseks avalikult 

kättesaadavaks abivahendiks ehitusmaksumuse määramisel, suunates inseneri tähelepanu 

tööde loomulikule järgnevusele ning ehitusobjekti kui terviku sisustatusele. Lihtsustatult 

võttes, töötab Standardi alusel ehitusmaksumuse määramine välistamise meetodil, 

koosmõjus ehitusprojektiga88.  

Intervjuude käigus ilmnes, et kõik intervjueeritavad olid teadlikud Standardi olemasolust 

ja kasutasid aktiivselt selle põhist kulurühmitust enda ettevõtte keskse kulurühmitamise 

süsteemina. Ligemale pooled intervjuu subjektidest kasutasid Standardi kulurühmitust 

muutumatul kujul ning ülejäänud ettevõtete puhul oli Standardis sisse viidud mitteolulisi 

                                                 
87 Töö autor antud käsitlusega ei nõustu ning see on töös välja toodud, ajendatuna asjaolust, et 
selline seisukoht kõlas töö uurivas osas läbiviidud intervjuu käigus.  
88 Töö autori tõlgendus. 
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muudatusi. Ülevaade uurimuses osalenud isikute tagasidest nende poolt kasutatavate 

ehitukulude klassifikaatori vastavuse osas kehtiva Standardiga on kajastatud Joonisel 9 

„Uuringus osalejate hinnang nende ettevõtte kululiigituse vastavuse osas EVS 885:2005“. 

Standardi põhise klassifikaatori muutmist ja kaasajastamist takistab ennekõike asjaolu, et 

sellisel juhul vähendatakse Tellijalt saadava pakkumiste võrdluste tagasiside väärtust, kuna 

kulurühmad ei ole enam võrreldavad. Kui Standardi põhist kulurühmitust muudetakse 

ettevõtte siseselt, on otstarbekas teha juurde ka korrigeeritud kulurühmituse teisendamise 

abitabel, mis võimaldaks rühmitada kulud ümber, vastavalt kehtivale Standardile. Mõistagi 

jääb ka eelnimetatud teisendusabitabeli kasutamisel sisse erisusi, kuna kõiki käesolevas 

töös nimetatud muudatusi ei ole võimalik ühemõtteliselt ümber teisendada olemasolevasse 

Standardi kulurühmitusse, tulenevalt asjaolust, et teatavad kulurühmad89 puuduvad üldse 

kehtivas Standardis. 

 

Joonis 9 Uuringus osalejate hinnang nende ettevõtte kululiigituse vastavuse osas EVS 
885:2005 (Allikas: Ibid). 

Hoolimata asjaolust, et ligemale pooled intervjuus osalenud ettevõtetest kasutavad 

Standardi põhist ehitustööde klassifikaatorit muutmata kujul, ilmnes intervjuude käigus 

ettevõtjate selge rahulolematus klassifikaatori kulurühmituse praktilise kasutuse osas. 

Intervjueeritavate seisukoht klassifikaatori praktilisuse ja kaasaegsuse osas on esitatud 

joonisel 10. „Uuringus osalejate hinnang Standardi ehitustööde klassifikaatori ajakohasuse 

ja praktilise kasutuse osas“ 

Klassifikaatori kulurühmituse puuduste väljatoomiseks suunati intervjuude läbiviimisel 

intervjueeritavate mõtted ehituspakkumistes aset leidvatele vigadele ja ebatäpsustele. Töö 

                                                 
89 Näiteks käesolevas töös sisse toodud põhirühm 76 Gaaasipaigaldis. 
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Märkused: Graafikul esitatud tulbad on markeeritud pearühmade kodeeringu alusel, 
vastavuses kehtiva Standardiga. 
 

Uurimuse tulemusel ilmnes, et põhiliselt leiavad ehitusmaksumuse määramisel vead aset 

pearühmades 1 VÄLISRAJATISED, 3 KANDETARINDID, 4 FASSAADIELEMENDID 

JA KATUSED, 5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED ning 8 EHITUSPLATSI 

KORRALDUSKULUD.  

Pearühma 1 VÄLISRAJATISTE puhul nimetati peamisteks vigade põhirühmadeks rühmi 

12 (Hoonealune süvend) ja 16 (kaeved maa-alal). Ehitusmaksumuse määramisel eksitakse 

nendes rühmades ennekõike mahtude määramisel, kuna ei kasutata mudelarvutusi ning 

ühtlasi on puudused tulenevad asjaolust, et kulurühmade sisustamisel ei arvestata tarvilike 

töödega (näiteks pinnase utiliseerimine ja planeerimine). Lisaks eelnimetatule on 

ehitusmaksumuse määramisel probleemseks ka põhirühmas 11 (Ettevalmistus ja 

lammutus) toodud lammutustööde mahtude ja maksumuse määramine, kuna valdavalt ei 

ole projektdokumentatsioonist võimalik kõiki tarvilike töid üheselt määrata ning paljuski 

lähtutakse inseneri pädevusest. 

Pearühmas 3 KANDETARINDITE puhul toodi ennekõike esile ebatäpsetest projektidest 

tulenevaid puudusi, mis kanduvad edasi ehitusmaksumuse määramisse. Ehitusmaksumuse 

määramisel ei teostata reeglina projektis toodud materjalide spetsifikatsioonide 

kontrollimist ning kui vastavates projektiosades esineb ebatäpset infot, peegeldub see 

vastavalt ka maksumuse tabelis. Levinud puuduseks on teraselementide spetsifikatsioonide 

koostamisel tehtud konstruktorite eksimused, mille puhul on elementide massi määramisel 

lähtutud valedest profiilide erikaaludest ning ühtlasi ei ole tihtilugu arvestatud erinevate 

taridetailide massidega.  

Lisaks toonitati intervjueeritavate poolt asjaolu, et projektdokumentatsioonides on mitmed 

sõlmede lahendused kajastamata ning ehitusmaksumust määravad insenerid peavad 

lähtuma oma pädevusest ja kogemusest, et sisustada ehitusmaksumuse tabelid kõikide 

tarvilike töödega. Siinkohal rõhutati klassifikaatorit, kui tarviliku tööriista, mis suunab 

inseneri tähelepanu võimalikele projektis esinevatele puudustele. Korduvalt toodi 

positiivselt esile Standardi kulurühma 313 (Metalltarindite pinnatöötlus), mis meenutab 

insenerile teraskonstruktsioonide tuletõkkevärviga katmise vajadust. 
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Pearühma 4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED puhul märgiti põhilisemate vigade 

allikana ära mistahes katte ja liiteplekkidega seonduvate tööde kajastamine maksumuse 

tabelites. Reeglina sisalduvad keerukamate hoonete fassaadi ja katusetöödes mitmesugused 

liite ja katteplekid, milliste teostamise vajadus jääb põhimahtude määratlemisel 

tahaplaanile ning lõppkokkuvõttes jäetakse maksumuse määramisel arvesse võtmata. 

Ühtlasi toodi siinkohal korduvalt esile ka vajadust kajastada fassaadikatete kulurühma 

eraldiseisva pearühmana, lähtudes nimetatud töövõtu komplektsusest. 

Pearühma 6 RUUMITARINDITE JA PINNAKATTEDE puhul tehakse ehitusmaksumuse 

määramisel enim vigu, kuid see on ka mõistetav, lähtudes asjaolust et tegemist on 

arvutustehniliselt ühe mahukaima pearühmaga. Põhilised vead seisnevadki üldistades 

kõikide projektdokumentatsioonis toodud pinnakatendite tuvastamises ja maksumuse 

tabelis kajastamises. Lisaks on läbivaks probleemiks ehitusmaksumuse määramisel 

materjalide kadude arvestamine, lähtuvalt projekti eripäradest. Põhiliselt eksitakse 

pinnakatete puhul materjalide kadude määramisel olukorras, kui projekteerija on ette 

näinud mistahes mustrite kasutamise katendites. Korduvalt toodi esile ka Standardi 

kulurühmituse puudus, mille puhul kajastatakse tarindite värvkatteid eraldiseisvalt tarindite 

tasandusest90. 

Pearühma 8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUDE puhul on puuduseks ennekõike 

maksumust määrava inseneri eksimused ehitustööde kõrvalkulude määramisel, näiteks 

elektri ja küttekulud maksumuse prognoosimisel. 

Intervjueeritavate tagasiside põhjal nähtus, et arvutusvigade hulk mistahes pearühmades on 

valdavalt tingitud viiest peamisest asjaolust, mis on toodud nende osakaalude kaupa 

joonisel 12 „Ehitusmaksumuse määramisel ilmnevate puuduste põhjused“. 

                                                 
90 Standardi kontekstis käsitletakse tasandusena reeglina värvkatte aluspinna pahteldamist ja 
lihvimist. 



92 

 

Joonis 12 Ehitusmaksumuse määramisel ilmnevate puuduste põhjused (Allikas: Ibid) 

Peamiseks ehitusmaksumuse määramise puuduste põhjuseks on mõistagi inseneri 

pädevusest tulenevad puudused, olgu selleks siis projektmaterjali koostanud insener või 

ehitusmaksumuse määramise eest vastutanud insener. Lisaks pädevusest tulenevatele 

puudustele on järgmiseks mõjuriks ajaline faktor.  

Eesti ehitusturul on lähtuvalt avaliku sektori tellijate praktikast91 ehitusmaksumuse 

määramiseks tellija poolt antud aega 15 tööpäeva, mille sisse peab muuhulgas mahtuma nii 

ehitusmahtude määramine, kui ka maksumuse kujundamine. Nimetatud ajaperiood on 

praktikas siiski mõnevõrra lüheneb, sõltuvalt ettevõtte otsustuskiirusest ehitushankel 

osalemiseks. Mõistagi on eelnevalt kirjeldatud tähtajad väga kriitilised, arvestades 

ehitusobjektide komplitseeritust ning seetõttu ongi maksumuse määramisel peamiseks 

mõjuriks inseneri varasem kogemus ja ettevõttes kasutatav ehituskulude klassifikaator, mis 

aitab välistada kiirustamisest tekkinud vigade hulka. Töö autor toonitab siinkohal, et 

ehitusmaksumust määrav insener peab lisaks projektis kajastatule võtma arvesse ka neid 

ehitustöid ja tegevusi, mis on tarvilikud lähtuvalt tellija eesmärgist, kuid pole kirjeldatud 

projektmaterjalis. Vastav kohustus tuleneb reeglina tellija ja hoonet ehitava töövõtja 

vahelisest ehituse töövõtulepingust.  

Töö uuriva osa käigus ilmnes ka asjaolu, et hangete puhul mille korraldamisel on tellijad 

lasknud projektmaterjali alusel koostada eraldi ehitusmahtude tabelid, ilmneb vigu 

                                                 
91 Vastavalt Riigihangete seaduse § 93 lg 3 ei või avatud hankemenetluses pakkumuste esitamise 
tähtpäev olla lühem, kui 25 päeva, ehitustööde hankelepingu puhul hanketeate registrile esitamisest 
arvates, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kuid 
on väiksem rahvusvahelisest piirmäärast (Riigihangete seadus § 93 lg 3 2017). 
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märgatavalt rohkem kui hangete puhul, kus etteantud mahtudega tabeleid ei ole kasutatud 

vt. joonis 13 „Tellijate koostatud mahutabelite mõju vigade ilmnemisele“. Tellijate poolt 

etteantavate mahutabelite põhiline väärtus seisneb selles, et hanget läbiviival isikul on 

võimalik objektiivselt hinnata ning kõrvutada erinevate hankel osalevate ehitusettevõtete 

maksumuste tabeleid. Põhiliselt kasutatakse etteantud tabeleid kahes lähteandmete 

formaadis: i) tabelid , milles on loetletud teostatavad tööd ning materjalid ja ii) tabelid, 

milles on loetletud teostatavad tööd ning materjalid ja on esitatud nendega korrelatsioonis 

olevad mahud.  

 

Joonis 13 Tellijate koostatud mahutabelite mõju vigade ilmnemisele (Allikas: Autori 
koostatud, lähtuvalt intervjuude tagasisidest) 

Käesolevas peatükis toodud uurimistulemuste analüüsis kajastab töö autor intervjuude 

käigus saadud infot kokkuvõtvas vormis ning on selle detailses käsitluses kaasanud 

käesolevas magistritöös teostatud ehituskulude klassifikaatori puuduste analüüsimisel ning 

klassifikaatori muudatusettepanekute koostamisel.  
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4 ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

4.1 Ettepanekud klassifikaatori juurutamiseks sihtettevõttes 

 

Käesoleva töö lisas 3 toodud korrastatud ehitustööde klassifikaatori juurutamine 

Sihtettevõttes on mitme etapiline protsess, tulenevalt asjaolust et klassifikaatori põhiselt 

toimivad nii ettevõtte ehitusmaksumuse planeerimine kui ka ehitusmaksumuse jälgimise ja 

kujunemise protsessid. Uus klassifikaator võetakse esmalt kasutusse ettevõtte 

müügiosakonnas, kus hoonete maksumuse määramisel ehitushangete raames võetakse 

aluseks korrastatud klassifikaator. Müügiosakonna töös vastav muudatus märkimisväärseid 

komplikatsioone kaasa ei too, peamiseks väljakutseks on klassifikaatori tutvustamine ning 

juurutamine, mille käigus kaardistatakse kõik ilmnevad puudused ja kitsaskohad uues 

klassifikaatoris.  

Ehitushangetes esitatakse Tellijatele tabelid ümberteisendatuna kehtivasse 

standardiseeritud jaotusesse, mille tarbeks on käesoleva töö lisas 3 esitatud teisendus tulp. 

Korrastatud klassifikaatori jaotuse redigeerimine kehtiva Standardi jaotusega kooskõlla 

minevaks toimub automaatselt, selle tarbeks luuakse Sihtettevõttesse vastav tarkvara, mille 

tööpõhimõte on kooskõlas käesoleva töö lisas 3 kajastatud ümberrühmitamisega. 

Maksumuse tabeli konverteerimine kehtiva Standardi jaotusega vastavaks peab toimuma 

automaatselt, vältimaks täiendava töökoormuse tekkimist Sihtettevõttes ning ühtlasi 

välistamaks võimalike inimlikke eksimusi teisendamisel. 

Kuna samane ehituskulude klassifikaator on aluseks ka ettevõtte ehituskulude jälgimises, 

peab Sihtettevõtte raamatupidamine sisestama raamatupidamisprogrammi uue 

klassifikaatori põhise rühmituse, koos vastavate koodidega. Tulenevalt asjaolust, et 

Sihtettevõttes töötab palgaliselt pearaamatupidaja ning raamatupidamise osakond omab 

ettevõttes piisavat ressurssi vastavate muudatuste operatiivseks sisseviimiseks, ei näe 

Sihtettevõtte juhtkond selle läbiviimisel komplikatsioone. Sihtettevõtte kulujälgimise 

süsteemide osas on arvestatud uue klassifikaatori juurutamisel kahe paralleelse süsteemi 

toimimisega (kehtiv klassifikaator ja uus klassifikaator). Ülemineku perioodiks uuele 

Standardile on ettevõttes arvestatud 1 aasta, mis tuleneb ettevõtte keskmise ehitusobjekti 
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pikkusest. Kõikide pooleliolevate ehitusobjektide puhul jätkatakse ettevõttes kehtivat 

klassifikaatori kasutamist ning uute töösse tulevate objektide puhul rakendatakse 

korrastatud klassifikaatori kulurühmitust. 

Ettevõtte protsenteerimise aktide puhul lähtutakse Tellijale esitatud ehituspakkumises 

toodud kulurühmitusest, mis on vastavuses EVS 885:2005 rühmitusega. Töö autori ja 

Sihtettevõtte esindajate hinnangul ei ole raamatupidamislikult oluline, kas protsenteerimise 

akt ja ehitustegevuse eelarve on iga kulurühma ulatuses identsed. Töö autor juhib siinkohal 

tähelepanu asjaolule, et Sihtettevõtte kehtiv ehituskulude klassifikaator ei ole ka käesoleva 

töö koostamise ajal identses vastavuses EVS 885:2005 toodud rühmitusega. Kuna paraku 

on erineva kulurühmituse kasutamine praktikas tekitanud komplikatsioone tellijatelt 

ehitusläbirääkimiste käigus töödeldava tagasiside saamisel, peetakse tabelite 

teisendustarkvara loomist äärmiselt oluliseks  

Korrastatud kulurühmituse juurutamiseks viiakse ettevõtte projektijuhtidele ja 

müügiosakonna töötajatele läbi sisekoolitus, selgitamaks korrastatud klassifikaatori 

muudatusi ning saamaks tagasisidet teostatud muudatuste ja täienduste kohta. 

 

4.2 Ettepanekud töö edasiseks arenduseks 

 

Käesolev töö on esmane samm ehitusmaksumuse planeerimise käsiraamatu koostamisel. 

Täiendavalt on esmajärjekorras tarvilik koostada korrastatud ehitustööde klassifikaatori 

juurde selgitavad juhendid. Juhendi eesmärgiks on tagada klassifikaatori kulurühmade 

korrektne sisustamine positsioonide, milliste osas on ka käesoleva töö tulemusel valminud 

korrastatud kulurühmituse puhul võimalik kirjeid mitmeti tõlgendada. 

Lisaks eeltoodule on tarvilik koostada ehitusmahtude arvutamise juhendmaterjalid, seda 

kõikide kulurühmade lõikes. Nimetatud osa on eelduslikult sedavõrd mahukas, et 

otstarbekas oleks selle osas täitmisel suunata tulevasi insenerieriala lõpetavaid üliõpilasi 

oma magistritöö(de) raames vastavat osa läbi töötama, analüüsima ning koondama. 

Oluline on täiendavalt ka toonitada töö esimeses peatükis nimetatut, et töö autorile 

teadaolevalt tegeletakse Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse tootluse õppetoolis uue 

ehituskulude klassifikaatori välja töötamisega. Nimetatud töö on käesoleval ajal 

algstaadiumis ning selles osalejad tõlgivad ja koondavad erinevate riikide standardites 
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sätestatut. Tulenevalt asjaolust, et Standardi kaasajastamine on algstaadiumis, on töö autori 

hinnangul kindlasti otstarbekas käeolevas töös kajastatud praktilisi lähenemisi kasutada 

standardi EVS 885:2005 redaktsiooni koostamisel ja rakendamisel ehituspraktikas. 

Töös toodud andmete korrektse kasutamise tagamiseks on otstarbekas, et uue Standardi 

koostamise töögruppi kaasatakse nii EMÜ valdkonna õppejõude, käesoleva töö autorit, 

erialaorganisatsioone ja teisi valdkonna spetsialiste. Kuna Sihtettevõtte on ka Eesti 

Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) liikmeskonnas, olles antud organisatsiooni asutajaliige, siis 

on üheks täiendavaks edasiseks arenduseks töö sisu ning üleskerkinud probleemide 

tutvustamine EEEL juhtkonnale, eesmärgiga saada võimalike täpsustusi edasisteks 

arenguteks ja uuringuteks. Käesolevas töös käsitletut on soovinud oma õppetöös kasutada 

nii Eesti Maaülikooli, kui ka Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži vastavate 

valdkondade õppejõud. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli korrastada ja kaasajastada Eestis kehtiva standardi EVS 

885:2005 põhist ehituskulude klassifikaatorit, tuginedes seonduvatele normdokumentidele, 

-allikatele ja töö autori praktilistele kogemusele ning töö uurivas osas saadud 

ehitusvaldkonna spetsialistide seisukohtadele. Töös esitati detailne ülevaade kehtiva 

standardi loogikast ning selles toodud rühmade seotistest ning toodi esile projekteerimise 

staadiumite seotus ehitusmaksumuse määramise võimalustega.  

Lisaks koostati töö esimeses peatükis kokkuvõtlik ülevaade ehitusmaksumuse ajaloolisest 

kujunemisest, sealjuures tuues esile erinevate riikide mõjurid Eesti ehitussektoris 

rakendatud maksumuse määramise põhimõtetele. Ajaloolise ülevaate eesmärk oli suuresti 

toonitada käsitletava teema laiapõhjalisust ning luua perspektiiv käesolevas töös käsitletu 

aktuaalsuse kohta läbi aegade. 

Töös läbi viidud standardi EVS 885:2005 analüüs teostati ehituse peatöövõttu ettevõtete 

lähenemisest tulenevalt, arvestades ennekõike Sihtettevõtte praktikast ja vajadustest 

tingitud mõjureid. Teostatud analüüs oli põhjalik ning selle käigus käsitleti kõikides pea-, 

põhi- ja kulurühmades (kokku 296 kulurühma) olevaid puudusi ning koostati 

muudatusettepanekud klassifikaatori kaasajastamiseks. Töö peatükis 2 toodud kehtiva 

standardi analüüsi ja muudatusettepanekute alusel koostati käesoleva töö lisas 3 toodud 

korrastatud ehituskulude klassifikaator. Korrastatud klassifikaator vastab igati Sihtettevõtte 

ootustele ning edasise tegevuse käigus viiakse läbi korrastatud klassifikaatori juurutamine, 

tagamaks selle sujuv kasutuselevõtt Sihtettevõtte poolt. 

Töö uuriv osa viidi läbi intervjuude teostamise teel, millele eelnevalt esitati 

intervjueeritavatele küsimuse vormis intervjuu põhilisemad teemad, tagamaks saadava 

tagasiside seotus magistritöös käsitletuga. Intervjuu subjektide valikul püüti kaasata 

maksimaalselt piirkonnas tegutsevaid peatöövõtu ettevõtteid kuid ühtlasi ka teisi 

ehitusmaksumuse määramisega tegelevaid osapooli, nagu alltöövõtjad, hangete korraldajad 

ja Tellijad. Läbiviidud intervjuudel arutleti detailselt ehitusmaksumuse määramisega 

seonduvatest kitsaskohtadest standardi EVS 885:2005 klassifikaatorist tulenevalt ja ühtlasi 
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ka levinumatest puudustest ning vigadest ehitusmaksumuse määramisel. Samuti kaardistati 

vigade altimad Standardi pearühmad ning neis ilmnevate puuduste põhjused.  

Uuringu ja Standardi süvaanalüüsi tulemusena koostati ühtekokku enam kui ükssada 

kehtiva ehitustööde klassifikaatori muudatusettepanekut, mis on argumenteeritult 

käsitletud käesoleva töö 2 peatükis ning koondatud kujul töö lisas 3. Töö uurivast osast 

nähtus üheselt, et kõik ehitussektori osapooled peavad ühtse ehitustööde klassifikaatori 

kasutamist hädavajalikuks ning valdavalt on intervjueeritavates ettevõtetes 

ehitusmaksumuse määramise aluseks kehtiv standardipõhine klassifikaator.  

Samaväärselt ühtse klassifikaatori vajalikkusega, leidsid intervjueeritavad üheselt, et kehtiv 

standardi EVS 885:2005 põhine ehitustööde klassifikaator sisaldab hulgaliselt puudusi, mis 

on tulenevad nii klassifikaatori originaalsest sisustatusest, kuivõrd ka asjaolust, et 

Standardit ei ole viimase kolmeteistkümne aasta jooksul kaasajastatud. Selle nimetatud 

dekaadi vältel on ehituspraktikad, tehnoloogiad ning nõuded ehitistele paraku drastiliselt 

muutunud ning vastavatest arengutest tulenevalt on hädavajalik klassifikaatori 

täiendamine. 

Töö uuriv osa andis kinnitust autori käsitlusele, et kehtiv Standard on peamine ja ühtlasi ka 

ainus abivahend, millest lähtuda ehitusmaksumuse koostamisel. Mitte ükski 

intervjueeritavatest ettevõtetest ei omanud eraldiseisvat juhendmaterjali ehituspakkumiste 

koostamiseks ega osanud nimetada ühtegi täiendavat eestikeelset allikat, mida 

lähtematerjalina kasutada. Ehitusmaksumuse määramisel on peamiseks abivahendiks 

käesoleval ajal inimeselt-inimesele edasi antavad praktilised teadmised ja oskused ning 

ehitusmaksumuse määramisel lähtutakse põhimõttest „nagu isa nõnda poeg“, mistõttu 

puudub sektoris ühene lähenemine ehitusmahtude ja -maksumuste määramisel. 

Käesoleva magistritöö tulemusel saab Sihtettevõte korrastada oma kehtivat ehituskulude 

klassifikaatorit ning sellega seonduvaid projektijuhtimise tööriistu (eelarved, rahavood, 

ajagraafikud). Ühtlasi on tarvilik võtta käesolevas töös toodut arvesse Standardi 

kaasajastamisel, mis on hetkel käsil Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse Tootlikkuse 

Õppetoolis. Kuna Standardi kaasajastamisega seonduv tegevus on käesolevaga piirdunud 

ennekõike teiste riikide klassifikaatorite tõlkimisega, on käesoleva magistritöö sisu igati 

aktuaalne ning kasutamiseks sobilik. 
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Kuniks antakse välja kaasajastatud ehituskulude klassifikaator, on oluline Sihtettevõttel, 

hoolimata uuendatud klassifikaatori kasutamisest, programmeerida täiendavalt 

klassifikaatori konverteerimise süsteem. Kõnealune programm peab tagama 

ehituspakkumiste võrreldavuse sektoris hetkel kasutusel oleva Standardi põhise 

klassifikaatoriga, saamaks optimaalset tagasisided ehitushangete korraldajatelt esitatud 

ehituspakkumiste kohta. Käesoleva töö lisas 3 on ühtlasi esitatud ka konverteeritavate 

andmete väljund, mille saab aluseks võtta programmi koostamisel. 

 

Töö autor soovib käesolevas töös toodud materjale edasi arendada selliselt, et oleks 

võimalik koostada kompleksne ehitusmaksumuse käsiraamat, mis sisaldab endas lisaks 

korrastatud ehituskulude klassifikaatorile ka kulurühmade sisustamise selgitavat osa ning 

täiendavalt ka ehitusmahtude määramise juhendmaterjali põhilisemate kulurühmade lõikes. 
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Lisa 1 EVS 885:2005 ehituskulude klassifikaator 

Kood Rühmitus 
0 TELLIJA KULUD 
01 Projekti rahastamiskulud 
011 Intressid 
015 Tellija reserv 
    
02 Krundikulud 
022 Krundi maksumus 
023 Krundi rentimine, hoonestusõigus 
024 Krundi ametkondlikud kulud 
025 Maakorralduskulud 
026 Kulud planeeringule 
027 Tehnovõrkude ümbertõstmine 
    
03 Ehitusprojekteerimine 
031 Arhitektuuri osa 
032 Tarindid 
033 Kütte ja ventilatsiooni ning veevarustuse ja kanalisatsiooni osa 
034 Elektripaigaldis 
035 Geotehniline osa 
037 Näidised ja mudelid 
038 Koopia ja tõlkekulud 
    
04 Ettevõtte kulud 
    
05 Tellija kohustused ja järelevalve 
051 Ehitusloa taotlemisega seotud kulud 
053 Tellija üldkulud 
054 Omanikujärelevalve korraldamisega seotud kulud 
055 Kulud seoses kohaliku omavalitsuse järelevalve korraldamisega 
056 Kontorikulud ja projekti korraldmisega seotud kulud 
057 Tellija esinduskulud 
058 Tellija kulud töömahtude ja maksumuse arvutamiseks 
    
06 Liitumistasud 
061 Elektrivõrguga liitumine 
062 Veevõrguga liitumine 
063 Kanalisatsioonivõrguga liitumine 
064 Gaasivõrguga liitumine 
065 Küttesüsteemiga liitumine 



108 

Kood Rühmitus 
066 Telefonivõrguga liitumine 
    
07 Arendusprojekti müügikulud 
071 Reklaam 
072 Töötasud 
073 Esitluskulud 
074 Müügiesinduse ülalpidamine 
075 Müümata pindade ülalpidamine 
    
08 Erikulud seoses tegevusega välisriigis 

    
1 VÄLISRAJATISED 
11 Ettevalmistus ja lammutus 
111 Ettevalmistus ja raadamine 
112 Hoonete ja rajatiste kaitse 
113 Taimestiku kaitse 
114 Tarbepuidu kogumine 
115 Likvideeritavate puude kompensatsioon 
117 Hoonete ja rajatiste lammutamine 
118 Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine 

    
12 Hoonealune süvend 
121 Pinnase koorimine 
122 Kaeved 
123 Täited 
124 Pinnase vedu 

    
13 Lõhkamine 
131 Lõhkamine 
138 Lõhatud pinnase äravedu 

    
14 Hoonevälised ehitised 
141 Estakaadid, kaldteed ja pandused 
142 Tugimüürid ja piirded 
143 Välistrepid 
144 Varikatused 
145 Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid 
146 Laoplatsid, parklad ja nende ehitised 
147 Tunnelid 
148 Rööbasteed 

    
15 Välisvõrgud 
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Kood Rühmitus 
151 Drenaaž ja truubid 
152 Väliskanalisatsioon 
153 Välisvalgustus 
154 Veetorustik 
155 Gaasitorustik 
156 Küttetorustik 
157 Kaabelliinid 
158 Sideliinid 

   
160 Kaeved maa-alal 
161 Mulded 
162 Kaeved 
163 Täide 

   
17 Maa-ala pinnakatted 
171 Haljastus 
172 Teede ja platside alused 
173 Teede ja platside katted 
174 Kivi- ja plaatkatted 
175 Äärekivid ja sadevee rennid 
176 Nõlvakatted 
178 Looduslike alade korrastamine 

   
18 Väikeehitised maa-alal 
181 Piirded 
182 Hoone juurde kuuluv välisvarustus 
183 Spordi- ja mänguvarustus 
184 Jäätmehooldusvarustus 
185 Liiklusalade varustus 

    
2 ALUSED JA VUNDAMENDID 
21 Rostvärgid ja taldmikud 
211 Liiv- ja killustikalused 
212 Betoontarindid 
213 Metalltarindid 
214 Müüritis 
215 elemendid 
217 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
22 Vundamendid 
221 Vundamentide liiv- ja killustikalused 
222 Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamendi talad 
223 Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja vundamenditalades 
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Kood Rühmitus 
224 Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad 
225 Elementidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad 
227 Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon 

    
23 Aluspõrandad 
231 Liiv ja killustikalused 
232 Betoontarindid 
233 Metalltarindid 
234 Aluspõrandate elemendid 
235 Aluspõrandate puittarindid 
236 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
237 Vuugid 

    
24 Vaiad ja tugevdustarindid 
241 Kaeviku toestus 
242 Ehitusaegne veetõrje 
243 Rammvaiad 
244 Koht- ja puurvaiad 
245 Pinnaseankrud ja injekteerimine 
247 Pinnase tugevdamine 
248 Vundamentide tugevdustarindid ja toed 

    
27 Eritarindid 

    
3 KANDETARINDID 
31 Metalltarindid 
311 Metallkarkass 
313 Metalltarindite pinnatöötlus 
315 Katuse profiilplekk 

    
32 Kandvad ja välisseinad 
321 Monoliitsest betoonist tarindid 
322 Monteeritavast betoonist tarindid 
323 Metalltarindid 
324 Müüritised 
325 Seinte elemendid 
326 Seinte puittarindid 
327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
328 Seinte fassaadikatted 

    
33 Vahe- ja katuslaed 
332 Betoontarindid 
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Kood Rühmitus 
333 Metalltarindid 
335 Lagede elemendid 
336 Puittarindid 

    
34 Trepielemendid 
342 Betoontarindid 
343 Metalltarindid 
345 Treppide elemendid 
346 Puittarindid 

    
38 Ruumelemendid 

    
4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 
41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad 
411 klaasfassaadid  
412 Alumiiniumfassaadid 
413 Terasfassaadid 
414 klaasplokist aknad 
415 Suitsuluugid ja katuseaknad 
416 Puidust eriaknad 
417 PVC eriaknad 

    
42 Aknad 
421 Aknalauad 
422 Alumiinium aknad 
423 Terasaknad 
426 Puit- ja puitalumiinium aknad 
427 PVC aknad 

    
43 Välisuksed ja väravad 
431 Lukustus ja varustus 
432 Alumiinium uksed 
433 Terasuksed ja -väravad 
434 Täisklaasuksed 
436 Puituksed ja väravad 
437 PVC uksed 
46 Rõdud ja terrassid 
461 Pinnakatted 
462 Betoontarindid 
463 Metalltarindid 
464 Müüritised 
465 Üksikelemendid 
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Kood Rühmitus 
466 Puittarindid 
467 Sooja- ja hüdroisolatsioon 

    
47 Piirded ja käiguteed 
471 Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed 
472 klaasist piirded 
473 Metallist piirded 
475 element piirded 
476 Puidust piirded 

    
48 Katusetarindid 
482 Tasanduskihid 
483 Metalltarindid 
484 Müüritised 
485 Elemendid 
486 Puittarindid 
487 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
488 Katusekatted 

    
5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 
51 Vaheseinad 
511 Värvkatted 
512 Klaasvaheseinad 
513 Metallvaheseinad 
514 Laotud vaheseinad 
515 Element vaheseinad 
516 Puit- ja kipsplaat vaheseinad 
517 PVC vaheseinad 
518 Siseaknad 
52 Siseuksed 
522 Alumiiniumuksed 
523 Terasuksed 
524 klaasuksed 
525 Puituksed 
526 PVC uksed 

    
53 Siseseinte pinnakatted 
531 Värvkatted 
532 Betoonist elemendid 
533 Metall- ja plekk katted 
534 Krohv ja tasandus 
535 Plaatkatted 
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Kood Rühmitus 
536 Puitvooderdus 
537 Sooja-, heli- ja hüdrosiolatsioon 
538 Looduskivi vooder 

    
54 Lagede pinnakatted 
541 Värvkatted 
542 Betoonlagede tasandus 
543 Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed 
544 Lagede krohv- ja tasandus 
546 Puidust laed, kipsplaat laed 
547 lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 

    
55 Treppide pinnakatted 
551 Tasandus ja värvkatted 
552 Astmete tasandus 
553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid 
554 Astmete plaatkatted 
555 Trepiliistud 
556 Astmete puitkatted 
558 Astmete rullkatted 

    
56 Põrandad ja põrandakatted 
561 Värvkatted 
562 Põrandatasandus 
563 Epokatted ja pinnakõvendid 
564 Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm 
565 Plaatpõrandad 
566 Puitpõrandad 
567 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
568 Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad 

    
57 Eriruumide pinnakatted 
    
6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED 
61 Sisustus ja mööbel 
    
62 Inventar 
    
63 Masinad ja seadmed 
    
64 Eriseadmete komplektid 
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Kood Rühmitus 
65 Jaotus ja erivaheseinad 
651 WC vaheseinad 
652 klaasvaheseinad 
653 Metallist erivaheseinad 
655 Moodulvaheseinad 
656 Puidust erivaheseinad 
657 PVC erivaheseinad 

    
66 Tõste- ja teisaldusseadmed 
661 Liftid 
662 Eskalaatorid, rambid 
663 Laadimissillad, tõstukid 

    
68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded 

    
7 TEHNOSÜSTEEMID 
71 Veevarustus ja kanalisatsioon 
711 veevarustus   
712 Kanalisatsioon 
713 Sanitaartehnika seadmed 

    
72 Küte, ventilatsioon ja jahutus 
721 Küttetorustikud 
722 Küttekehad 
723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid, kütte automaatika 
724 Ventilatsiooni seadmed 
725 Ventilatsiooni torustikud 
726 Jahutusseadmed 
727 Jahutustorustikud 

    
73 Tuletõrjevarustus 
731 Sprinkleri torustikud ja armatuur 
732 Sprinklerseadmed 
733 Tuletõrjeveevarustuse torustikud 
734 Tulekustutusseadmed 
735 Gaaskustutussüsteemid 

    
74 Tugevvoolu paigaldis 
741 Elektri peajaotussüsteemid 
742 Kaabliteed 
743 kaabeldus 
744 Valgustussüsteemid 
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Kood Rühmitus 
745 elektriküte, installatsioonimaterjalid 
746 Piksekaitse maandus 
747 Varutoite seadmed 

    
75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika 
751 Hooneautomaatika 
752 Tootmisseadmete automaatika 
753 Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid 
754 Turvasüsteemid 

    
8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 
81 Ajutised ehitised ehitusplatsil 
811 Soojakud ja olmeruumid 
812 Teed ja laod 
813 Kraanateed 
814 Seadmeplatsid ja töökohad 
815 Piirded ja reklaamtahvlid 
816 Ehitiste kaitse 
817 Tööohutus meetmed 
818 Tellingud, lavad ja tõstukid 

    
82 Ajutised tehnosüsteemid 
821 Vesi ja kanalisatsioon 
822 Elektripaigaldis 
823 Valgustus 
824 Side ja infosüsteemid 
825 Ajutine küte 

    
83 Masinad ja seadmed 
831 Betooni- ja segusõlmed 
832 Mobiilkraanad 
833 Tornkraanad 
834 Ehitusliftid 
835 Betoonipumbad 

    
84 Tööriistad ja instrumendid 
    
85 Abimaterjal 
    
86 Energiakulu 
861 Elektrikulu 
862 Veekulu 
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Kood Rühmitus 
863 Gaasikulu 
864 Kütteõli kulu 
865 Kaugküte 

    
87 Veod 
871 Materjalide vedu 
872 Seadmete ja masinate vedu 
873 Töötajate vedu 
874 Jäätmekäitlus 

    
9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 
91 Juhtimiskulud 
911 ITP palgakulu 
912 Kontori ülalpidamiskulud 
913 Abitööliste palgad 
914 Proovide võtmine ja katsetamine 
915 Valve 
916 Esinduskulud 
917 koolitus 

    
92 Kulud abistavale tegevusele 
921 Mõõtmine 
922 Parandus ja remonttööd 
923 Ruumide korrashoid 
924 Ehitusplatsi korrashoid 
925 Lõplik koristamine 

    
93 Erikulud seoses tegevusega välisriikides 

    
94 Talvised lisakulud 
941 Lume- ja jääkoristus 
942 Ajutine täiendav soojaisolatsioon 
943 Hoonete kütmine ja kuivatamine 
944 Ehitise tarindite soojendamine 

    
96 Lepingu erikulud 
961 Ehitustööde kindlustus 
962 Ehitusaegsed rahastamiskulud 
963 Garantiiaja tagatis,-kindlustus 
964 Garantiiaja parandustööd 
967 Ehitusplatsi rent 
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Lisa 2 Sihtettevõtte kehtiv ehituskulude klassifikaator. 

Kood  Rühmitus 
    
0 PROJEKTEERIMINE 

100 Projektdokumentatsioon 
101 Projekteerimine 
102 Koopiad 
103 Projekti ekspertiis 

    
1 VÄLISRAJATISED 

110 Ettevalmistus ja lammutustööd 
111 Ettevalmistus ja raadamine 
112 Hoonete ja rajatiste kaitse 
113 Taimestiku kaitse 
115 Puude langetamisega seonduvad kulud 
117 Hoonete ja rajatiste lammutamine 
118 Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine 

    
120 Hoonealune süvend  
121 Pinnase koorimine 
122 Kaeved 
123 Täited 
128 Pinnase vedu 

    
140 Hoonevälised ehitised 
141 Estakaadid, kaldteed ja pandused 
142 Tugimüürid ja piirded 
143 Välistrepid 
144 Varikatused 
145 Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid 
147 Tunnelid 
148 Rööbasteed 

    
150 Välisvõrgud 
151 Drenaaž ja truubid 
152 Väliskanalisatsioon 
153 Välisvalgustus 
154 Veetorustik 
155 Gaasitorustik 
156 Küttetorustik 
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Kood  Rühmitus 
157 Kaabelliinid 
158 Sideliinid 

    
160 Kaeved maa-alal 
161 Mulded 
162 Kaeved  
163 Täide 

    
170 Maa-ala pinnakatted 
171 Haljastus 
172 Teede ja platside alused 
173 Teede ja platside katted 
174 Kivi- ja plaatkatted 
175 Äärekivid ja sadeveerennid 

    
180 Väikeehitised maa-alal 
181 Piirdeaiad ja väravad 
182 Hoone juurde kuuluv välisvarustus 
183 Spordi- ja mänguvarustus 
184 Jäätmehooldusvarustus 
185 Liikumisalade varustus 

    
2 ALUSED JA VUNDAMENDID 

210 Rostvärgid ja taldmikud  
211 Liiv- ja killustikalused 
212 Betoontarindid 
213 Metalltarindid 
214 Müüritis 
215 Elemendid 
217 Sooja- ja hüdroisolatsioon 

    
220 Vundamendid  
221 Vundamentide liiv- ja killustikalused 
222 Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad 
223 Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja vundamenditalades 
224 Alusmüüritised, soklid-ja vundamenditalad 
225 Elementidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad 
227 Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon 
228 Ehitusaegne veetõrje 

    
230 Aluspõrandad pinnasel, plaatvundamendid 
231 Liiv-ja killustikalus 
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Kood Rühmitus 
232 Betoontarindid 
233 Metalltarindid 
234 Aluspõrandate elemendid 
235 Aluspõrandate puittarindid 
236 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
237 Vuugid 

    
240 Vaiad ja tugevdustarindid 
241 Kaeviku toestus 
243 Vaiatööd 
245 Pinnaseankrud ja injekteerimine 
246 Pinnase tugevdamine 

    
3 KANDETARINDID 
    

320 Kandvadtarindid  ja välisseinad 
321 Monoliitsest betoonist tarindid 
322 Monteeritavast betoonist tarindid 
323 Metalltarindid 
324 Müüritised 
325 Seinte elemendid 
326 Seinte puittarindid 
327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
329 Eriotstarbeline pinnatöötlus 

    
330 Vahe- ja katuslaed 
332 Betoontarindid 
333 Metalltarindid 
335 Lagede elemendid 
336 Puittarindid 

    
340 Trepid, pandused, kaldteed 
342 Betoontarindid 
343 Metalltarindid 
345 Treppide elemendid 
346 Puittarindid 
347 Trepipiirded 

    
4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED 

410 Fassaadid, vitriinid ja eriaknad  
411 Klaasfassaadid 
412 Alumiiniumfassaadid 
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Kood Rühmitus 
413 Terasfassaadid 
414 Klaasplokist aknad 
415 Suitsuluugid, katusaknad 
416 Vitriinid 

    
420 Aknad  
421 Aknalauad 
422 Alumiiniumaknad 
423 Terasaknad 
426 Puit- ja puitalumiiniumaknad 
427 PVC aknad 
428 Veeplekid 
429 Piirdelauad ja -liistud 

    
430 Välisuksed ja väravad 
431 Lukustus ja varustus 
432 Alumiiniumuksed 
433 Terasuksed 
434 Täisklaasuksed 
435 Luugid ja restid 
436 Puituksed  
437 PVC uksed 
438 Väravad, tõstuksed 
439 Piirdeliistud 

    
460 Rõdud ja terrassid  
461 Pinnakatted 
462 Betoontarindid 
463 Metalltarindid 
464 Müüritised 
465 Üksikelemendid 
466 Puittarindid 
467 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
468 Rõdupiirded 
469 Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed 

    
480 Katused 
482 Tasanduskihid 
483 Metalltarindid 
484 Müüritised 
485 Vihmaveesüsteemid ja lisatarvikud 
486 Puittarindid 
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Kood Rühmitus 
487 Sooja- ja hüdroisolatsioon 
488 Katusekatted 
489 Tuulekastid ja parapetid 

    
5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED 

510 Vaheseinad  
511 WC vaheseinad 
512 Klaasvaheseinad 
514 Laotud vaheseinad 
515 Elementvaheseinad 
516 Puit- ja kipsplaatvaheseinad 
518 Siseaknad 

    
520 Siseuksed 
521 Alumiiniumuksed 
522 Terasuksed 
523 Klaasuksed 
524 Puituksed 
525 PVC uksed 
526 Lukustus ja varustus 
527 Piirdeliistud 

    
530 Siseseinte pinnakatted ja viimistlus 
531 Tasandus ja värvkatted 
532 Betoonist elemendid 
533 Metall ja plekk-katted 
534 Seinte krohv 
535 Plaatkatted 
536 Puitvooderdus 
537 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
538 Looduskivivooder 
539 Tapeedid 
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Kood  Rühmitus 
540 Lagede viimistlus 
541 Tasandus ja värvkatted 
543 Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed 
544 Lagede krohv 
546 Puidust laed, kipsplaatlaed 
547 Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 

    
550 Treppide viimistlus 
551 Tasandus ja värvkatted 
552 Astmete tasandus 
553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid 
554 Astmete plaatkatted 
555 Trepiliistud 
556 Astmete puitkatted 
558 Astmete rullkatted 

    
560 Põrandate viimistlus 
561 Tasandus ja värvkatted 
562 Põrandatasandus 
563 Epokatted ja pinnakõvendid 
564 Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm 
565 Plaatpõrandad 
566 Puitpõrandad 
567 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon 
568 Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad 
569 Liistud 

    
570 Eriruumid  
571 Saunad 
572 Külmkambrid 

    
580 Välisseinte viimistlus 
581 Betoonpindade viimistlus 
582 Metall ja plekk-katted 
583 Krohv 
584 Tasandus ja värvkatted 
585 Plaatkatted 
586 Puitvooderdus 
587 Kivikatted 
588 Soojustus koos viimistlusega 

6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED 
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Kood Rühmitus 
610 Sisustus, mööbel ning seadmed ja masinad 
611 Mööbel 
612 Köögiseadmed 
613 Spordisaali sisustus 
614 Matid ja restid 
615 San. ruumide aksessuaarid 
616 Eriseadmete komplektid 

    
660 Liftid, tõsteseadmed 
661 Liftid 
662 Eskalaatorid, rambid 
663 Laadimissillad, tõstukid 

    
680 Küttekolded ja korstnad 
681 Ahjud, pliidid, kaminad 
682 Korstnad 
683 Küttekollete ja korstende hooldus ning puhastamine 

    
7 TEHNOSÜSTEEMID 

710 Veevarustus, kanalisatsioon  ja küte 
711 Veevarustus 
712 Kanalisatsioon 
713 Sanitaartehnika seadmed 

714 Küttetorustikud 
715 Küttekehad 
716 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid, kütte automaatika 
717 Alternatiivkütte seadmed (päikesepaneelid jne) 

    
720 Ventilatsioon ja jahutus  
724 Ventilatsiooniseadmed, -automaatika 
725 Ventilatsioonitorustikud 
726 Jahutusseadmed, -automaatika 
727 Jahutustorustikud 

    
730 Tuletõrjevarustus 
731 Sprinkleri torustikud ja armatuur 
732 Sprinklerseadmed 
733 Tuletõrjeveevarustuse torustikud 
734 Tulekustutusseadmed 
735 Gaaskustutussüsteemid 
736 Rõhutõste pumbad 



124 

Kood Rühmitus 
740 Elektripaigaldis 
741 Elektri jaotussüsteemid, -automaatika 
742 Kaabliteed ja kaabeldus 
744 Valgustid 
745 Installatsioonimaterjalid 
746 Piksekaitse ja maandus 
747 Varutoiteseadmed 
748 Elektriküte 
749 Alternatiivenergia seadmed 

    
750 Nõrkvoolupaigaldis 
751 Hooneautomaatika 
752 Tootmisseadmete automaatika 
753 Andmevõrgud, telefonisüsteemid 
754 Videovalve 
755 Automaatne tulekahju signalisatsioon (ATS) 
756 Läbipääsusüsteemid 
757 Valvesüsteemid 
758 Kutsungi süsteemid 
759 Esitlustehnika, televisioon, ajanäite süsteemid 

    
760 Gaasipaigaldis 
761 Erigaasisüsteemid 
762 Suruõhu süsteemid 
763 Hoonesisene gaasivarustus 
764 Gaasikütte seadmed ja automaatika 

    
8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD 

810 Ajutised ehitised ehitusplatsil  
811 Soojakud, olmeruumid ja ajutised teed 
815 Piirded ja reklaamtahvlid 
816 Ehitiste kaitse 
818 Tellingud, lavad ja tõstukid 
819 Tornkraanad 

    
820 Ajutised tehnosüsteemid, energiakulu 
821 Ajutise vee ja -kanalisatsiooni ühenduse rajamine 
822 Ajutise elektripaigaldise ning -valgustuse rajamine 
823 Ajutise kütteühenduse rajamine 
824 Ehitusaegne veekulu 
825 Ehitusaegne elektrikulu 
826 Ehitusaegne küttekulu 



125 

Kood Rühmitus 
840 Tööriistad ja instrumendid, abimaterjalid 
841 Tööohutusmeetmed 
842 Ehitusprotsessi toimimiseks vajalikud abimaterjalid 
843 Ehitusprotsessi toimimiseks vajalikud tööriistad 

    
880 Kulud abistavale tegevusele 
881 Mehitatud valve 
882 Mehhaniseeritud valve 
883 Ehitusplatsi korrashoid 
884 Lõplik koristamine 
885 Parandus ja remonttööd  
886 Prügivedu 
887 Geodeetilised tööd ja mõõtmised 

    
890 Talvised lisakulud  
891 Lume- ja jääkoristus 
892 Ajutine täiendav soojaisolatsioon 
894 Ehitise tarindite soojendamine 

    
9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD 

910 Juhtimiskulud  
911 ITP palgakulu 
912 Mobiilside ja internet 
913 Autokütus 
914 Muud autokulud 
916 Esinduskulud ja muud juhtimiskulud 

    
920 Lähetuskulud 
921 Sõidukulud (piletid jne) 
922 Majutuskulud 
923 Päevarahad 
924 Erikulud seoses tegevusega välisriikides 

    
950 Reserv 
951 Tellija reserv 

    
960 Lepingu erikulud  
961 Ehitustööde kindlustus (CAR) 
962 Ehitusaegsed rahastamiskulud 
963 Ehitus- ja garantiiaegne tagatis 
965 Load  
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Lisa 3 korrastatud ehituskulude klassifikaator 

Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

      
0 HOONESTAMIS KULU   
01 Projekti rahastamiskulud   
011 Intressid ja muud finantseerimise kulud   
015 Tellija reserv   
      
02 Krundikulud   
022 Krundi maksumus   
023 Krundi rentimine, hoonestusõigus   
024 Krundi ametkondlikud kulud   
025 Maakorralduskulud   
026 Kulud planeeringule   
027 Tehnovõrkude ümbertõstmine   
      
03 Ehitusprojekteerimine   
031 Arhitektuuri osa   
032 Tarindid   

033 
Kütte ja ventilatsiooni ning veevarustuse ja kanalisatsiooni 
osa   

034 Elektripaigaldis   
035 Geotehniline osa   
037 Näidised ja mudelid   
038 Koopia ja tõlkekulud   
039 Uuringud ja ekspertiisid 038 
      
04 Ettevõtte kulud   
      
05 Tellija kohustused ja järelevalve   
051 Ehitusloa taotlemisega seotud kulud   
053 Tellija üldkulud   
054 Omanikujärelevalve korraldamisega seotud kulud   

055 
Kulud seoses kohaliku omavalitsuse järelevalve 
korraldamisega   

056 Kontorikulud ja projekti korraldamisega seotud kulud   
057 Tellija esinduskulud   
058 Tellija kulud töömahtude ja maksumuse arvutamiseks   
059 Ehitusjuhtimisega seotud kulud 054 
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

06 Liitumistasud   
061 Elektrivõrguga liitumine   
062 Veevõrguga liitumine   
063 Kanalisatsioonivõrguga liitumine   
064 Gaasivõrguga liitumine   
065 Küttesüsteemiga liitumine   
066 Andmesidevõrguga liitumine 061 
067 Jahutusvõrguga liitumine 065 
      
07 Arendusprojekti müügikulud   
071 Reklaam   
072 Töötasud   
073 Esitluskulud   
074 Müügiesinduse ülalpidamine   
075 Müümata pindade ülalpidamine   
076 Müügi teenuse kulud 074 
      
08 Erikulud seoses tegevusega välisriigis   
      
1 Välisrajatised   
11 Ettevalmistus ja lammutus   
111 Ettevalmistus ja raadamine   
112 Hoonete ja rajatiste kaitse   
113 Taimestiku kaitse   
114 Kõrghaljastuse raie   
117 Hoonete ja rajatiste lammutamine   
118 Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine   
      
12 Hoonealune süvend   
121 Kasvupinnase koorimine   
122 Kaeved   
123 Täited   
124 Pinnase vedu ja ladustamine   
      
13 Lõhkamine   
131 Lõhkamine   
138 Lõhatud pinnase äravedu   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

14 Hoonevälised ehitised   
141 Estakaadid, kaldteed ja pandused   
142 Tugimüürid ja piirded   
143 Välistrepid ja piirded   
144 Varikatused   
145 Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid   
146 Laoplatsid, parklad ja nende ehitised   
147 Tunnelid   
148 Rööbasteed   
149 Paadisillad 141 
      
15 Välisvõrgud   
151 Drenaaž ja truubid   
152 Väliskanalisatsioon   
153 Sademevee kanalisatsioon 152 
154 Veetorustik   
155 Gaasitorustik   
156 Küttetorustik   
157 Kaabelliinid ja välisvalgustus 153 
158 Sideliinid   
159 Kaugjahutuse torustikud 156 
      
16 Kaeved maa-alal   
161 Mulded   
162 Kaeved   
163 Täide   
164 Pinnase vedu ja ladustamine 162 
      
17 Maa-ala pinnakatted   
171 Haljastus   
172 Teede ja platside alused   
173 Teede ja platside katted   
174 Kivi- ja plaatkatted   
175 Äärekivid ja sadevee rennid   
176 Nõlvakatted   
178 Looduslike alade korrastamine   
      
18 Väikeehitised maa-alal   
181 Piirded ja väravad   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

182 Hoone juurde kuuluv välisvarustus   
183 Spordi- ja mänguvarustus   
184 Jäätmehooldusvarustus   
185 Liiklusalade varustus   
      
2 ALUSED JA VUNDAMENDID   
21 Rostvärgid    
211 Liiv- ja killustikalused   
212 Betoontarindid   
213 Metalltarindid   
214 Müüritis   
215 Elemendid   
217 Sooja- ja hüdroisolatsioon   
      
22 Vundamendid ja taldmikud   
221 Liiv- ja killustikalused   
222 Monoliitsed betoontarindid   
223 Metalltarindid   
224 Müüritis   
225 Elemendid   
227 Sooja- ja hüdroisolatsioon   
      
23 Aluspõrandad ja plaatvundamendid   
231 Liiv ja killustikalused   
232 Betoontarindid   
233 Metalltarindid   
234 Aluspõrandate elemendid   
235 Aluspõrandate puittarindid   
236 Sooja- ja hüdroisolatsioon   
237 Vuugid ja pinnakõvendid   
238 Ehitusplaadid 234 
      
24 Vaiad ja tugevdustarindid   
241 Kaeviku toestus   
242 Ehitusaegne veetõrje   
243 Rammvaiad   
244 Koht- ja puurvaiad   
245 Pinnaseankrud ja injekteerimine   
247 Pinnase tugevdamine   

  



130 

Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

248 Vundamentide tugevdustarindid ja toed   
249 Vaiapeade piikamine ja lõikamine 243-245 
      
3 KANDETARINDID   
32 Kandvad ja välisseinad   
321 Monoliitsest betoonist tarindid   
322 Monteeritavast betoonist tarindid   
323 Metalltarindid   
324 Müüritised   
325 Seinte elemendid ja ehitusplaadid   
326 Seinte puittarindid   
327 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon   
329 Eriotstarbeline pinnatöötlus 323 
      
33 Vahe- ja katuslaed   
332 Monoliitsest betoonist tarindid   
333 Metalltarindid   
334 Monteeritavast betoonist tarindid 332 
335 Lagede elemendid ja ehitusplaadid   
336 Puittarindid   
337 Kandev profiilplekk 315 
      
34 Trepielemendid, pandused, kaldteed   
341 Monoliitsest betoonist tarindid 342 
342 Monteeritavast betoonist tarindid   
343 Metalltarindid   
345 Treppide elemendid   
346 Puittarindid   
      
38 Ruumelemendid   
      
4 FASSAADIELEMENDID JA KATUSED   
41 Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad   
411 klaasfassaadid    
412 Alumiiniumfassaadid   
413 Terasfassaadid   
414 klaasplokist aknad   
415 Suitsuluugid ja katuseaknad   
416 Eriaknad 412-415 

  



131 

Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

417 Vitriinid 411 
      
42 Aknad   
421 Aknalauad ja veeplekid   
422 Alumiinium aknad   
423 Terasaknad   
426 Puit- ja puitalumiinium aknad   
427 PVC aknad   
428 Piirdelauad ja -liistud 421 
      
43 Välisuksed ja väravad   
431 Lukustus ja varustus   
432 Alumiinium uksed   
433 Terasuksed ja -väravad   
434 Täisklaasuksed   
435 Luugid ja restid 433 
436 Puituksed ja väravad   
437 PVC uksed   
438 Piirdelauad ja -liistud 431 
      
46 Rõdud ja terrassid   
461 Pinnakatted   
462 Betoontarindid   
463 Metalltarindid   
464 Müüritised   
465 Üksikelemendid   
466 Puittarindid   
467 Sooja- ja hüdroisolatsioon   
468 Ehitusplaadid 465 
      
47 Piirded ja käiguteed   
471 Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed   
472 Klaasist piirded   
473 Metallist piirded   
475 Element piirded   
476 Puidust piirded   
      
48 Katusetarindid   
482 Tasanduskihid   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

483 Metalltarindid   
484 Müüritised   
485 Vihmavee süsteemid ja lisatarvikud   
486 Puittarindid   
487 Sooja- ja hüdroisolatsioon   
488 Katusekatted   
489 Tuulekastid ja parapetid 485 
      
49 Välisseinte fassaadikatted   
491 Betoonpindade viimistlus 328 
492 Metall katted 328 
493 Tasandus ja värvkatted 328 
494 Plaatkatted 328 
495 Puitvooderdus 328 
496 Kivikatted 328 
497 Sooja- ja hüdroisolatsioon 327 
      
5 RUUMITARINDID JA PINNAKATTED   
51 Vaheseinad   
511 WC vaheseinad 651 
512 Klaasvaheseinad   
513 Metallvaheseinad   
514 Laotud vaheseinad   
515 Element vaheseinad   
516 Puit- ja kipsplaat vaheseinad   
517 Moodul ja PVC vaheseinad   
518 Siseaknad   
      
52 Siseuksed   
521 Lukustus ja varustus 522-526 
522 Alumiiniumuksed   
523 Terasuksed   
524 klaasuksed   
525 Puituksed   
526 PVC uksed   
527 Piirdelauad ja -liistud 522-526 
      
53 Siseseinte pinnakatted   
531 Tasandus ja värvkatted   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

532 Betoonist elemendid   
533 Metall- ja plekk katted   
534 Krohv    
535 Plaatkatted   
536 Puitvooderdus   
537 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon   
538 Looduskivi vooder   
539 Tapeedid 536 
      
54 Lagede pinnakatted   
541 Tasandus ja värvkatted   
542 Betoonlagede tasandus   
543 Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed   
544 Krohv   
546 Puidust laed, kipsplaat laed   
547 lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon   
      
55 Treppide pinnakatted   
551 Tasandus ja värvkatted   
552 Astmete tasandus   
553 Astmete epokatted ja pinnakõvendid   
554 Astmete plaatkatted   
555 Trepiliistud   
556 Astmete puitkatted   
558 Astmete rullkatted   
      
56 Põrandad ja põrandakatted   
561 Värvkatted   
562 Põrandatasandus   
563 Epokatted ja pinnakõvendid   
564 Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm   
565 Plaatpõrandad   
566 Puitpõrandad   
567 Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon   
568 Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad   
569 Liistud 564 
      
57 Eriruumid   
571 Leiliruumid 57 
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

572 Külmkambrid 64 
573 Meditsiinilised eriruumid 64 
574 Puhasruumid 64 
575 Muud eriruumid 64 
      
6 SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED   
61 Sisustus, seadmed ja masinad   
611 Mööbel ja inventar 61 
612 Spordisaali sisustus 62 
613 San ruumide aksessuaarid 61 
614 Köögiseadmed 62 
615 Eriseadmete komplektid 64 
      
66 Tõste- ja teisaldusseadmed   
661 Liftid   
662 Eskalaatorid, rambid   
663 Laadimissillad, tõstukid   
664 Invaabivahendid 661 
      
68 Lõõrid, korstnad ja küttekolded   
681 Ahjud, pliidid ja kaminad 68 
682 Korstnad 68 
683 Küttekolded ja korstnate puhastamine 68 
      
7 TEHNOSÜSTEEMID   
71 Veevarustus, kanalisatsioon ja küte   
711 Veevarustus     
712 Kanalisatsioon   
713 Sanitaartehnika seadmed   

714 Kütte torustikud 721 
715 Küttekehad 722 
716 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid 723 
717 Alternatiivenergia seadmed 723 
      
72 Ventilatsioon ja jahutus   
724 Ventilatsiooni seadmed   
725 Ventilatsiooni torustikud   
726 Jahutusseadmed   
727 Jahutustorustikud   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

73 Tuletõrjevarustus   
731 Sprinkleri torustikud ja armatuur   
732 Sprinklerseadmed   
733 Tuletõrjeveevarustuse torustikud   
734 Tulekustutusseadmed   
735 Gaaskustutussüsteemid   
      
74 Tugevvoolu paigaldis   
741 Elektri peajaotussüsteemid ja automaatika   
742 Kaabliteed ja kaabeldus   
744 Valgustussüsteemid   
745 Elektriküte, installatsioonimaterjalid   
746 Piksekaitse maandus   
747 Varutoite seadmed   
748 Alternatiivenergia seadmed 745 
      
75 Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika   
751 Hooneautomaatika   
752 Tootmisseadmete automaatika   
753 Andmevõrgud ja telefonisüsteemid   
754 Videovalve süsteemid 754 
755 Automaatne tulekahju süsteem (ATS) 753 
756 Tuleohutuse automaatika 751 
757 Valvesüsteemid 754 
758 Läbipääsu- ja kutsungisüsteemid 753 
759 Erisüsteemid 752 
      
76 Gaasipaigaldis   
761 Erigaasi süsteemid 64 
762 Suruõhu süsteemid 64 
763 Hoonesisene gaasivarustus 64 
764 Gaasivarustuse seadmed ja automaatika 64 
      
8 EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD   
81 Ajutised ehitised ehitusplatsil   
811 Soojakud ja olmeruumid   
812 Teed ja laod   
813 Kraanateed   
814 Seadmeplatsid ja töökohad   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

815 Piirded ja reklaamtahvlid   
816 Ehitiste kaitse   
817 Tööohutus meetmed   
818 Tellingud, lavad ja tõstukid   
      
82 Ajutised tehnosüsteemid   
821 Vesi ja kanalisatsioon   
822 Elektripaigaldis   
823 Valgustus   
824 Side ja infosüsteemid   
825 Ajutine küte   
      
83 Masinad ja seadmed   
831 Betooni- ja segusõlmed   
832 Mobiilkraanad   
833 Tornkraanad   
834 Ehitusliftid   
835 Betoonipumbad   
      
84 Tööriistad ja instrumendid   
      
85 Abimaterjal   
      
86 Energiakulu   
861 Elektrikulu   
862 Veekulu   
863 Gaasikulu   
864 Kütteõli kulu   
865 Kaugküte   
      
87 Veod   
871 Materjalide vedu   
872 Seadmete ja masinate vedu   
873 Töötajate vedu   
874 Jäätmekäitlus   
      
9 EHITUSPLATSI ÜLDKULUD   
91 Juhtimiskulud   
911 ITP palgakulu   
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Kood  Rühmitus 
Kulurühmituse 
konverteerimine 

912 Kontori ülalpidamiskulud   
913 Abitööliste palgad   
914 Proovide võtmine ja katsetamine   
915 Valve   
916 Esinduskulud   
917 koolitus   
      
92 Kulud abistavale tegevusele   
921 Mõõtmine   
922 Parandus ja remonttööd   
923 Ruumide korrashoid   
924 Ehitusplatsi korrashoid   
925 Lõplik koristamine   
      
93 Erikulud seoses tegevusega välisriikides   
      
94 Talvised lisakulud   
941 Lume- ja jääkoristus   
942 Ajutine täiendav soojaisolatsioon   
943 Hoonete kütmine ja kuivatamine   
944 Ehitise tarindite soojendamine   
      
96 Lepingu erikulud   
961 Ehitustööde kindlustus   
962 Ehitusaegsed rahastamiskulud   
963 Garantiiaja tagatis, -kindlustus   
964 Garantiiaja parandustööd   
967 Ehitusplatsi rent   
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