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Selgitus seoses majandustegevusteadete ja
kutsekvalifikatsioonidega
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole on korduvalt pöördutud selgituste saamiseks
küsimusega,
kuidas
kohalduvad
majandustegevusteate
esitamise,
pädeva
isiku
kutsekvalifikatsiooni ning ehitamise dokumenteerimise ja allkirjastamise nõuded ehitustöödele,
millele eraldiseisvalt ehitusloa nõue ei kohaldu (edaspidi: vabaehituslikud ehitustööd), kui neid
töid tehakse objektil samaaegselt ehitusloakohustuslike töödega. Näitena on toodud
lamekatusetööd, plekksepatööd, ehitusviimistlustööd (maalritööd, plaatimine, põranda katmine) ja
muud vabaehituslikud ehitustööd objektidel, mille ehitamiseks on nõutav ehitusluba (näiteks
uusehitised või ehitusluba nõudvad rekonstrueerimised).
Anname siinkohal järgneva selgituse.
1. Majandustegevusteade. Ehitusseadustiku (EhS) § 25 lg 1 kohaselt esitab majandustegevuse
teate majandustegevuse registrisse (MTR) ettevõtja, kes tegutseb ehitamise puhul
ehitusloakohustusliku tegevusega. Kui pakutav ehitusteenus ei ole olemuslikult
ehitusloakohustuslik ja seda tegevust ei loeta ka eraldiseisva tegevusena reguleeritud
ehitustegevuseks, siis täna kehtiv seadus ei võimalda ettevõtjal majandustegevusteate
esitamist ja sellisel juhul EhS kohaselt ettevõtja majandustegevusteadet ka esitama ei pea.
Eeltoodust lähtuvalt ei saa MTR-i nõuet loakohustuseta ehitustegevusega tegutsevale
ettevõtjale kohaldada (seda ei tohiks teha ehituse peatöövõtja, ehitise omanik ega ka
ehitustööde üle omanikujärelevalve teostaja).
Hinnates, kas tegemist on ehitusloakohustusliku tegevusega või mitte, tuleb lähtuda selle
ettevõtja poolt vahetult tehtavatest töödest, mitte aga asjaolust, kas ehitisele kui tervikule
kehtib ehitusloa nõue või mitte.
See tähendab, et kui ehitusloakohustuslikul objektil tehakse vabaehituslikke ehitustöid,
millele eraldiseisvalt ehitusloa nõue ei kohaldu (näiteks lamekatuse ehitus, akende-uste
paigaldus, viimistlustööd või muu taoline), siis nende ehitustööde tegemiseks ettevõtja
majandustegevusteadet esitama ei pea ja üldjuhul ka ei saa seda esitada.
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Selgitame siinjuures, et vabaehituslike ehitustööde puhul ei ole ka olemuslikult vahet,
millistel objektidel, kõrgustel vm gabariitidega objektidel neid tehakse (keldrikorrusel, 3.
või 10. korrusel, büroohoones, eramus vm), sest tegevuse sisu, keerukus ega ka
pädevusnõuded sellest ei muutu.
2. Pädeva isiku kvalifikatsioon. EhS § 24 lg 1 ja 2 koosmõjust tuleneb, et pädeva isiku
kvalifikatsioon peab olema tõendatud, kui ettevõtja ja pädev isik tegutsevad
ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusalal (sel juhul peab pädeval isikul olema
haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse).
EhS § 23 lg 6 kohaselt, kui seaduses ei ole sätestatud tegevusalal tegutsemise
kvalifikatsiooninõudeid (sh täpsustatud selle tõendamise viisi), saab ehitusettevõtja
pädevuse sobivust hinnata omanik või tellija, seda eelkõige enne ehitustööde lepingu
sõlmimist. Kui sellisel juhul ei ole lepingus pädevusnõudeid sätestatud ja ettevõtja pädevus
on lepingu sõlmimisel loetud piisavaks, siis hilisemalt kõrgemaid pädevus- või
kvalifikatsiooninõudeid ettevõtjale ühepoolselt kohaldada ei saa. Vabaehituslike
ehitustööde puhul hindab ettevõtja ise, kas tema töötaja on piisavalt pädev (asjatundlik)
vastavate ehitustööde tegemiseks.
3. Ehitamise dokumenteerimine. EhS § 15 lg 1 kohaselt tuleb ehitamine alati dokumenteerida,
kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Täpsemad nõuded ehitamise dokumenteerimisele on
sätestatud majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määruses nr 3, mille § 1 lõikes 2
sätestatakse juhud, mille puhul ehitamine dokumenteeritakse (sh juhul, kui ehitamiseks on
nõutud ehitusluba).
Nimetatud määrusest ei tulene piirangut, justkui võiks nn vabaehituslike ehitustööde
kaetud tööde akte allkirjastada üksnes kutsekvalifikatsiooni omav isik ja seda üksnes
majandustegevusteadet (MTR-i registreeringut) omava ettevõtja kaudu. Ka ehitamise
dokumenteerimisel tuleb lähtuda eesmärgipärasuse ja proportsionaalsuse põhimõttest. See
tähendab, et ei ole põhjendatud nõuda ehitamise dokumenteerimist majandustegevusteadet
omava ettevõtja ja kutsekvalifikatsiooni omava isiku poolt, kui dokumenteeritakse
ehitustöid, mis iseseisvalt ei nõua majandustegevusteate esitamist ega ka
kutsekvalifikatsiooni olemasolu. Määruse nr 3 § 7 lg 2 kohaselt koostatakse kaetud tööde
akt iga haardeala või kaetava osa kohta enne selle katmist, kuid pärast seda, kui ehitustöö
tegija pädev isik ja omanikujärelevalve tegija pädev isik on töö üle kontrollinud. Määruse
nr 3 § 6 lg 4 p 7 kohaselt kantakse kaetud tööde akti muuhulgas kaetud tööd kontrollinud
ehitustöö tegija ja tema pädeva isiku nimi. Nagu märgitud, hindab nn vabaehituslike
ehitustööde puhul ettevõtja, milline ettevõtja töötaja on piisavalt asjatundlik vastavate
ehitustööde tegemiseks (st kes on ettevõtja pädev isik) ning see isik võib allkirjastada ka
kaetud tööde akte enda töölõigu kohta.
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