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TULEOHUTUSPAIGALDISED

Tuleohutuse seadus

§ 3.  Kohustused tuleohutuse tagamisel

2) kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme 
ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust;

4) tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate 
TOS  §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu

§ 31.  Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

Tuleohutuspaigaldise omanik peab:

1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu 
toimepidevuse;

2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, 
kontrolli ja hooldust;

3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli 
ning hoolduse kohta.

Tuleohutuspaigaldis
SM 17 § 28

Tuleohutuspaigaldis SM on hoone tehnosüsteem või 
tehniline seade, mis on mõeldud: 

 tulekahju vältimiseks, 
 avastamiseks,
 kustutamiseks, 
 tule ja suitsu leviku piiramiseks,
 evakuatsiooni või päästetööde ohutuks läbiviimiseks.

Tuleohutuspaigaldise peab ehitisse paigaldama ning 
seda kontrollima ja hooldama tuleohutuse seaduse 
kohaselt.

Tuleohutuspaigaldis 
 autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur;
 autonoomne vingugaasiandur;
 automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
 tulekustutussüsteem;
 evakuatsioonivalgustus;
 piksekaitse;
 suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;
 tuletõrje voolikusüsteem;
 muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju 

avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks 
evakuatsiooniks ja päästetööks.

 Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta 
käivaid sätteid

Tuleohutuspaigaldis 
 muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju 

avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks 
evakuatsiooniks ja päästetööks:

• tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteem;

• tuletõrjujate lift;

• diiselgeneraator (tuleohutuspaigaldiste ja tuletõrjujate lifti varutoiteallikaks);

• köögikubude kohtkustutussüsteem;

• TOA;

• märgtõusutoru

 Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta 
käivaid sätteid

Tuleohutuse seadus

§ 33. Teatamiskohustus ja majandustegevuse nõuded

(1) Majandustegevusteate peab esitama järgmistel tegevusaladel 
tegutsemiseks:

1) tulekustutussüsteemi, tulekahjusignalisatsioonisüsteemi või 
suitsueemaldussüsteemi projekteerimine;

2) tulekustutussüsteemi, tulekahjusignalisatsioonisüsteemi või 
suitsueemaldussüsteemi ehitamine ja hooldamine;

3) tuletõrje voolikusüsteemi või tulekustuti kontrollimine ja 
hooldamine.

(3) Majandustegevusteade loetakse esitatuks, kui majandustegevuse 
registris on olemas vastutava spetsialisti kinnitus oma õigussuhte 
kohta ettevõtjaga.
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Tuleohutuse seadus

§ 34.  Vastutav spetsialist
Vastutav spetsialist on füüsiline isik, kes:

1) on pädev juhtima ja kontrollima tulekustutussüsteemi, 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi projekteerimist, ehitamist 
ning nende hooldamist, tulekustuti hooldamist ning tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimist 
ja hooldamist;

2) on TOS §-s 33 nimetatud isikuga lepingulises suhtes, et oleks tagatud käesolevas 
seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine.

(2) Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustutussüsteemi, 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi projekteerimiseks, 
ehitamiseks ja hooldamiseks pädevus vastavalt kutsestandardile, mille kohaselt isik 
korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.

(3) Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti hooldamiseks ning tuletõrje 
voolikusüsteemi kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt 
kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas

TOP     pädevustasemed

Turvasüsteemi projekteerija, tase 6; Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide projekteerimine

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine

Suitsutõrjesüsteemi projekteerimine

Gaaskustutussüsteemi projekteerimine

Tuleohutusautomaatika projekteerimine

Ehitise teavitamissüsteemi projekteerimine

Hädavalgustuse projekteerimine

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 Vee- ja vahtkustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine

Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine

Gaaskustutussüsteemi paigaldamineja hooldamine

Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine
Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine

Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 Vee- ja vahtkustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine

turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine Tulekahjusignalisatsioonisüsteemipaigaldamineja hooldamine

Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine

Gaaskustutussüsteemi paigaldamineja hooldamine

Tuleohutusautomaatikapaigaldamineja hooldamine

Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine

Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine

Fluoreeritudgaase sisaldavate gaaskustutussüsteemidepaigaldamineja 

hooldamine

NORMIVIITED

 Ehitusseadustik  Riigikogu 11.02.2015          

 Tuleohutuse seadus

 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Siseministri määrus 17 23.02.2021

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 

nr 305/2011 

 Majandus- ja taristuministri määrus 97

17.07.2015   Nõuded  ehitusprojektile

Paiksed tulekustutussüteemid 

• Vee tulekustutussüsteemid

• Vahu kustutussüsteemid

• Gaas kustutussüsteemid

• Pulber kustutussüsteemid

• Aerosool kustutussüteemid

• Auru kustutussüsteemid

• Veeudu kustutussüsteemid

NORMIVIITED

• EVS-EN 12845:2015+A1:2020 
• Paiksed tulekustutussüteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid.  

Projekteerimine, paigaldus ja hooldus. 

• EVS-EN 16925:2018 Paiksed tulekustutussüsteemid Automaatsed elamu 
sprinklersüsteemid,projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

• EVS-EN 14972-1:2021 Paiksed tulekustutussüsteemid

Veeudusüsteemid Osa 1: Ehitus, paigaldamine, kontroll ja hooldus

• EVS-EN 16750:2017+A1:2020 Paiksed tulekustutussüsteemid. Hapniku 
vähendamise süsteemid. Projekteerimine, paigaldamine, planeerimine ja 
hooldus

• Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 
Häirekeskusesse Siseministri 23. 02. 2021. a määrus nr 1

• EVS-CEN/TS 54-14:2018 AUTOMAATNE  TULEKAHJU-
SIGNALISATSIOONISÜSTEEM Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, 
paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad

• Tootja juhised

AUTOMAATSE    TULEKUSTUTUSSÜSTEEMI 
(SPRINKLER) Ü L E S A N D E D

• Tulekahju avastamine

• Tulekahju lokaliseerimine ja kustutamine

• Ehituslike tarindite jahutamine

• Süsteemi rakendumisest signaali 
edastamine ATS-i keskseadmesse
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§ 37. Automaatne tulekustutussüsteem
Automaatne tulekustutussüsteem paigaldatakse:

• hoonesse, kus tuletõkkesektsioon asub läbi 
kolme või enama korruse, välja arvatud 
tuletõkke-sektsioonina rajatud 
evakuatsioonitrepikotta ning ühe ja kahe 
korteriga elamusse;

• hoonesse, millel on rohkem kui kaheksa 
korrust või mis on kõrgem kui 28 meetrit;
[RT I, 23.02.2021, 6- jõust. 01.03.2021]

• mitme korrusega keldrisse;

§ 37. Automaatne tulekustutussüsteem
Automaatne tulekustutussüsteem paigaldatakse:

• enam kui neljakorruselisse III kasutusviisiga 
hoonesse või selle osasse, kus automaatse 
tulekustutussüsteemi rakendamine ei põhjusta 
ohtu inimese elule, tervisele ega varale või ei häiri 
oluliselt elutähtsa teenuse osutamist;

• hoonesse, mis ületab SM määruse 17 lisades 2 ja 5 
sätestatud piirväärtusi;

• suure pindala või suure eripõlemiskoormusega, 
kuid seejuures vähevalvatavasse ruumi, milles 
tekkinud tulekahju võib ohustada ümbrust või 
põhjustada suurt varalist kahju või 
kultuuriväärtuse hävimist;

§ 37. Automaatne tulekustutussüsteem
Automaatne tulekustutussüsteem paigaldatakse:

• TP2-klassi kolme- kuni neljakorruselise hoone 
trepikotta, mille tuletundlikkus on D-s2,d2;

• TP2-klassi viie- kuni kaheksakorruselisse 
hoonesse, mille kandekonstruktsiooni 
tuletundlikkus on väiksem kui A2-s1,d0;

• hoonesse või selle ossa, kus hoones toimuvast 
tegevusest, hoone korruse pindalast, 
korruselisusest, kasutamise otstarbest, kõrgusest 
või muudest põhjustest tingituna on kasutajate 
turvalisus väike ja päästetöö tegemine ohtlik.

EVS 812-4:2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 4:
Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

EVS 812-5:2014 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 5:
Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

Kustutussüsteem

• Mahutid kõrgusega 10 m kuni 20 m statsionaarsete avastus-, 
kustutus-, jahutus- ja päästesüsteemide rakendumise ja vähemalt 
kahe reageeriva redelautoga olema tagatud piisav ohutus.

• Mahutid kõrgusega 20 m kuni 28 m on lubatud rajada vaid 
piirkondadesse, kus on lisaks kõigile statsionaarsetele süsteemidele 
tagatud reageerimine vähemalt 40 meetri  kõrguse kustutussüs-
teemi süsteemiga varustatud päästetehnikaga 

• Mahutid, mille kõrgus on rohkem kui 28 m, on lubatud ehitada 
ainult kooskõlastatult regionaalse päästekeskusega eeldusel, et 
efektiivne päästetööde alustamine on tagatud 10 minuti jooksul.

EVS 812-5:2014 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 5:
Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

Kustutus

• Vallitusala arvestuslik kustutav pindala on üle 79 m2.

• Tuletõrjepumpla peab olema varustatud automaatse tulekustutus-
süsteemiga ja ATS

• Põlevvedelikku sisaldav maapealne mahuti mahuga alates 1000 m3 
varustatakse statsionaarse tulekustutussüsteemiga. 

• Liikuvat tulekustutustehnikat on lubatud kasutada katuseta, sh 
varikatuseta autotsisternide ja raudtee ümberpumpa-
misestakaadidel ning põlevvedeliku pumpla ja jaotussõlme 
kustutamiseks

• Liikuvat tulekustutustehnikat on lubatud kasutada üksnes juhul, 
kui terminalis on tagatud ööpäevaringne personali olemasolu. 
Personali arv ja nende väljaõpe peavad olema piisavad 
tulekustutustehnika opereerimiseks
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AKS-i lahendused

• Installatsioon - sprinklersüsteemi osa, mis koosneb juhtsõlmest, sellest 
allavoolu ühendatud torustikest ja sprinkleritest

• Universaalinstallatsioon - installatsioon, mille torustik täidetakse valikuliselt, 
olenevalt ümbritsevatest temperatuuritingimustest, kas vee või 
õhuga/inertgaasiga

• Kuivinstallatsioon - installatsioon, mille torud täidetakse survestatud õhu või 
inertgaasiga

• Eelrakendusinstallatsioon - üks kahest tüübist, kas kuivinstallatsioon või 
kuivrežiimil universaalinstallatsioon, mille alarmklapi avanemist initsieerib 
kaitstud alas paiknev ja sprinklersüsteemist sõltumatu

tulekahjusignalisatsioonisüsteem

• Märginstallatsioon - installatsioon, mille torustik on pidevalt veega täidetud.

Automaatne tulekustutussüsteem (AKS)

• Veeudu kustutussüsteemide pihustusintensiivsus määratakse 
katseprotokolli kohaselt.

• Arvutusala, süsteemi toimimise aeg määratakse standardi EVS-EN 
12845 nõuete kohaselt.

• Sprinklerpeade (avatud sprinklerpeade) tüübid ja sprinklerpeade 
omavaheline vahekaugus määratakse katseprotokolli kohaselt 
(arvesse läheb diagonaalne kaugus). Projekti peavad kinnitama kaks 
vastutavat

spetsialisti:

1) tehase esindaja,

2) majandustegevuse registrisse teate teinud majandustegevuse 
ettevõtja.

Automaatne tulekustutussüsteem (AKS)

• Veeudu kustutussüsteemile ja veeudu tuletõrje voolikusüsteemile on 
lubatud ühine pumpade grupp alljärgnevatel tingimustel.

— Pumbagrupp peab tagama mõlemate süsteemide üheaegse 

toimimise.

— Ühise veeudu kustutussüsteemi ja veeudu tuletõrje voolikusüsteemi 

pumbagrupile tuleb ette näha vähemalt üks reservpumbakomplekt  

viie   põhipumbakomplekti kohta.

— Pädevad asutused peavad tõendama süsteemi komponentide  

töökindlust.

• Kõrghoones asuva suurköögi äratõmbekubud vms (seadmete 
koguvõimsus üle 25 kW) peavad olema varustatud 
kohtkustutussüsteemiga, mis on mõeldud ka rasvade kustutamiseks.

SPRINKLERKAITSE ULATUS

Juhul kui hoonele planeeritakse sprinklerkaitset, siis 
peavad olema sprinklerkaitsega   kaitstud kõik hoone 
või sellega hoonega ühendatud hoone alad

Terasest kandekonstruktsioonide kaitse vajab 
lisakaalutlemist

Vajalikud kõrvalekalded kaitstuse 
nõuetest

• silod või salved, kus hoitakse aineid, mis veega kokkupuutes 
paisuvad;

• tööstuslike sulatus- või põletusahjude, soolavannide, 
sulatuskonveierite vm sarnaste seadmete vahetus läheduses, 
kui vee kasutamine tulekahju korral ohtu suurendab;

• aladel, ruumides või kohtades, kus sprinklerist pihustuv vesi 
võib põhjustada ohtu.

Märkus: Nendel juhtudel peaks kaalutlema muude 
automaatsete tulekustutussüsteeme kasutamist (nt gaas- või 
pulbersüsteeme).

Ladustamine välitingimustes

• Vahekaugus välitingimustes hoitavate põlevmaterjalide ja 
sprinkleritega kaitstud hoone vahel peab vastama ettenähtud 
nõuetele.

• Nõuete puudumisel ei tohi vahekaugus välitingimustes 
ladustatava põlevmaterjalist  kauba ja sprinklerkaitsega
hoone vahel olla väiksem kui 10 m või 1,5 kordse ladustatava 
kauba kõrguse väärtusest.

Märkus. Tuletõkkeks võib olla näiteks tulemüür või sobilik 
kaitsesüsteem.
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Kaitstud ja kaitsmata alade tulepüsiv 

eraldamine

• Sprinkleriga kaitstud ja kaitsmata alade eralduselementide 
tulepüsivus peab vastama pädevate asutuste poolt 
määratletule, kuid see ei tohi olla mitte vähem kui 60 min. 
Uksed peavad olema isesulguvad või sulguma automaatselt 
tulekahju korral.

Märkus. Sprinkleritega kaitsmata hoone või selle ükski osa ei 
tohiks paikneda vertikaalselt sprinkleritega kaitstud hoone või 

selle osa all.

Miinimumnõuded projekteeritud pihustusintensiivsusele ja 
arvutuslikule alale LH-, 

OH- ja HHP-klasside kohta

Ohuklass Projekteeritud 

pihustusintensiivsus

mm/min

Arvutuslik ala

m2

Märg-

või  

eelrakendussüsteem

Kuiv-

või

universaalsüsteem

LH 2,25 84 kasuta OH1

OH1

OH2

OH3

OH4

5,0

5,0

5,0

5,0

72

144

216

360

90

180

270

kasuta HHP1

HHP1

HHP2

HHP3

7,5

10,0

12,5

260

260

260

325

325

325

HHP4 Deluge süsteem (vt. Märkus)

Märkus. Käesolev standard ei sisalda deluge süsteemi projekteerimist.

HHS projekteerimiskriteeriumid ainult lae-

või katusealuse paigaldusega sprinklerkaitse 

korral

TULEKAHJUSIGNALISATSIOON
 Siseministri 23. 02. 2021. a määrus nr 1

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele,

kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi

tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning

tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord 

 EVS-CEN/TS 54-14:2018 Automaatne  tulekahju-
signalisatsioonisüsteem Osa 14: Planeerimise, 
projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu,
kasutamise ja hoolduse eeskirjad 

 Tootja juhised

NORMIVIITED

 EVS-EN 60529 Ümbristega tagavad kaitseastmed (IP-kood)

 EVS-EN 60079-14  Plahvatusohtlikud keskkonnad Osa 14: Elektripaigaldiste 
kavandamine,  seadmete valik ja paigaldamine

 EVS 812-4: 2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete 
ning garaažide tuleohutus

 EVS 812-5: 2014 EHITISTE TULEOHUTUS Osa 5: Kütuseterminalide ja 
tanklate tuleohutus

 EVS 812-7: 2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7: Ehitistele esitatavad 
tuleohutuse nõuded 

 EVS 812-8: 2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

 EVS-EN  12845:2015+A1:2020  EESTI STANDARD

Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed   sprinklersüsteemid.    
Projekteerimine, paigaldamine   ja   hooldus 
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ATS-i ehituse viisid 

Adresseeritud süsteem – automaatne 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem, milles teated süsteemi 
võimalike seisundite kohta edastatakse ja kuvatakse 
keskseadme monitoril teate tekitanud adresseeritud seadme 
täpse füüsilise asukoha aadressina: hoone, korrus, ruum, 
seadme aadress

Konventsionaalne süsteem – süsteem, mille puhul keskseade 
kuvab tulekahjuteate ahela täpsusega

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ja 
vingugaasiandur

SM 17 § 29 

• 2) kuni kümne majutuskohaga II kasutusviisiga hoone igas majutusruumis ja 
seda ka juhul, kui hoone on SM määruse 17 paragrahvi 5 lõike 6 kohaselt 
võrdsustatud I kasutusviisiga;

• kuni 10 voodikohaga III kasutusviisiga hoone igas ruumis, välja arvatud 
sanitaarruumis;

• kuni 300 m2 pindalaga IV kasutusviisiga hoone igas ruumis, välja arvatud 
sanitaarruumis;

(2) nimetatud juhtudel ühendatakse autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur 
elektrisüsteemi ja varustatakse varutoitega või paigaldatakse autonoomne 
tulekahjusignalisatsiooniandur, mille aku eluiga on vähemalt viis aastat. 
Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ei pea olema ühendatud elektrivõrku 
kohtades, kus see on ebaotstarbekas, näiteks kämpingus või ilma elektrita 
metsaonnis.
(3) autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri häiresignaali teavitus olema 
tagatud kogu hoones.

• elamu või korteri vähemalt ühes eluruumis;
• kuni 750 m2 pindalaga V kasutusviisiga hoone igas ruumis, välja arvatud 

sanitaarruumis.

Automaatne 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem

SM 17 § 30

üle 10 majutuskohaga II kasutusviisiga 
hoone igas majutusruumis; 

üle 10 voodikohaga III kasutusviisiga hoone 
igas ruumis, välja arvatud sanitaarruumis;

üle 300 m2 pindalaga IV kasutusviisiga 
hoone igas ruumis, välja arvatud 
sanitaarruumis;

üle 750 m2 pindalaga V kasutusviisiga 
hoone igas ruumis, välja arvatud 
sanitaarruumis.

Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur ja 
vingugaasiandur

SM 17 § 29  

(4) Kui hoones, hoone osas või korteris on 
tahkekütusel töötav küttesüsteem, tuleb 
hoonesse, hoone osasse või korterisse 
paigaldada vähemalt üks autonoomne 
vingugaasiandur, järgides tootja juhiseid.

Automaatne adresseeritud 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem 

SM 17 § 30

 II kasutusviisiga hoones, kus on rohkem kui 100 
majutuskohta;

 III kasutusviisiga hoones, kus on rohkem kui 50 
voodikohta;

 IV kasutusviisiga hoones, kus on rohkem kui 500 
kasutajat;

 hoones, millel on rohkem kui kaheksa korrust;
 TP2-klassi hoones, milles on viis kuni kaheksa 
korrust;

maa-aluses mitmekorruselises garaažis ja 
parkimiskeldris;

 hoones, kus on üle 20 avastamispiirkonna.

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele,
kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi

tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning
tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord 

§ 5 (3) Hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet 

hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei 
hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab 
olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus 
olevate isikute teavitamine.
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Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele,
kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi

tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning
tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord 

§ 6 (1) Ravi-, hooldus- ja lasteasutustes ning 
kogunemis- ja kõrghoonetes 
peab varustama tulekahjuanduritega ka automaatsete 
tulekustutussüsteemidega kaitstud tuletõkkesektsioonid, 
välja arvatud ehitise osad, kus tulekahjuanduri 
paigaldamine on välistatud või kui tulekahjuandur ei 
taga varasemat tulekahju avastamist võrreldes 
automaatse tulekustutussüsteemiga.

EVS 812-7: 2018 EHITISTE TULEOHUTUS. Osa 7:
Ehitistele esitatavad tuleohutuse nõuded 

Korruselisus ja
tuleohutusklass

Kahekorruseline +
pööning TP3 ja TP2

Kolmekorruseline
TP2

Neljakorruseline
TP2

Neljakorruseline
TP2

Tingimused Korteri

evakuatsioonitasapind 

II korrus. Korter läbi 

kahe korruse

Korteri

evakuatsioonitasapind 

III korrus

Korteri

Evakuatsiooni-

tasapind III korrus. 

Korter läbi kahe

korruse

Korteri

Evakuatsioonitasa-

pind IV korrus

Tuleohutuspaigal-

dised

Igas korteris 

autonoomne

tulekahjusignalisa-

tsiooni andur.

Terves hoones ATS Terves hoones ATS Terves hoones ATS 

trepikojas AKS

Automaatse ja autonoomse 
tulekahjusignalisatsiooni ülesanded

 hoones tulekahju avastamine võimalikult varases 
staadiumis ning selle kohta teate edastamine 
aadressi (ja asukoha) äranäitamisega;

 inimeste teavitamine tulekahjust, kasutades ATS-i 
alarmiseadmeid andurite või teatenuppude 
rakendumisel;

 ventilatsiooni-, jahutus- ja kütteseadmete 
juhtimine;

 evakuatsioonivalgustuse juhtimine;

Automaatse ja autonoomse 
tulekahjusignalisatsiooni ülesanded

 tuletõkke-/suitsutõkkekardinate ja tuletõkke-
/suitsutõkkeuste juhtimine;

 venitilatsioonisüsteemis tuletõkkeklappide juhtimine;

 suitsutõrjesüsteemide juhtimine;

 tuletõkketarindites avatäiteks kasutatavate veekardinate 
juhtimine;

 hoone tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise 
süsteemi juhtimine;

 signaali andmine päästemeeskonna sisenemiseteel olevatele 
ustele lukustusest vabanemiseks (hoonesse sissepääsust 
kuni tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskuseni);

 liftide juhtimine evakuatsioonitasandile;

Automaatse ja autonoomse 
tulekahjusignalisatsiooni ülesanded

travellaatorite ja eskalaatorite peatumine;

läbipääsusüsteemi uste riivistusest 
vabastamine;

katlaruumis gaasi pealevoolu sulguri 
juhtimine;

häiresignaali edastamine Häirekeskusesse;

Automaatse ja autonoomse 
tulekahjusignalisatsiooni ülesanded

süsteemi tööd ohustava rikke avastamine ja 
selle kuvamine keskseadmel;

häire edastamine valvekeskusesse ja hoone 
automaatikasse;

köögiseadmete elektrivarustuse ja/või 
gaasivarustuse katkestamine;

automaatsete ning kohtkustutussüsteemide 
rakendumisest häire signaalide vastu-
võtmine.
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Nõuded automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
tulekahjuteadete edastamiseks Häirekeskusesse SUITSUTÕRJE

• EVS 919:2020  SUITSUTÕRJE Projekteerimine, seadmete paigaldus 
ja korrashoid

• EVS-EN 12101-1:2005. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 1: Suitsutõkete 
spetsifikatsioon

• EVS-EN 12101-2:2005. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 2: Spetsifikatsioonid 
loomulikul teel suitsu ja kuumuse jääke eemaldavate luukide kohta

• EVS-EN 12101-3:2006. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 3: Suitsu ja 
kuumuse eemaldamise sundventilatsiooniseadmete spetsifikatsioon

• EVS-EN 12101-6:2006. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 6 
Rõhuvahesüsteemide spetsifikatsioon. Komplektid

• EVS-EN 12101-7:2011. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 7: Suitsueemalduse 
kanalid

• EVS-EN 12101-8:2011. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 8: Suitsueemalduse 
klapid

• prEN 12101-9. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 9: Kontrollpaneelid

• EVS-EN 12101-10:2005. Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 10: Energiaallikad

NORMIVIITED
• EVS 812-1. Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

• EVS 812-2. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

• EVS 812-4. Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning 
garaažide tuleohutus

• EVS 812-7. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad 
tuleohutusnõuded

• EVS 812-8. Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

• Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 
Häirekeskusesse Siseministri 23.02. 2021. a määrus nr 1

• EVS-CEN/TS 54-14:2018 AUTOMAATNE  TULEKAHJU-
SIGNALISATSIOONISÜSTEEM Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, 
paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad

• Tootja juhised

Suitsueemalduse eesmärk 

• ohutu evakutsiooni tagamine;

• päästemeeskonna kustutustoimingute 
toetamine;

• vara kaitsmine.

Suitsutõrje (suitsueemalduse) 
lahendusviisid  

Olenevalt rakendavatest ehituslikest meetmetest jaguneb 
suitsutõrje hoones kolmeks lahendusviisiks:

SE lahendusviis 1: kasutatakse ruumi ülemises 
kolmandikus paiknevaid ning põrandapinnast 
avatavaid luuke, ukseavasid, aknaid ja ohutult 
purustatavaid aknaid [karastatud (või sarnaste 
omadustega) klaasiga aknad keldrikorrusel ja 
esimesel korrusel, mis asuvad põrandapinnast 
käeulatuses] 

(loomulik suitsu eemaldamine, käivitustase 1)

Suitsutõrje (suitsueemalduse) 
lahendusviisid  

SE lahendusviis 2: kasutatakse kaugjuhtimisega avanevaid 
suitsu ja kuumuse eemaldamise luuke ja aknaid

(loomulik suitsu eemaldamine, käivitustase 2, 3 või 4);

SE lahendusviis 3: tulekahjus tekkiva suitsu ja kuumuse 
eemaldamine hoonest toimub väljatõmbeventilaatori( te)ga või 
tekitades ventilaatori(te)ga ülerõhku ruumides, kuhu soovitakse 
suitsu levimist takistada 

(mehaaniline suitsu eemaldamine, käivitustase 2, 3 või 4).
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Suitsutõrje käivitustasemed 

Suitsu eemaldamise käivitustase valitakse standardi ning 
arvutuste ja kaalutluste alusel vastavalt ruumis (hoones) 
esinevatele tingimustele.

Suitsu eemaldamise käivitustase määramisel tuleb arvestada 
evakuatsiooni ja päästetööde ohutuse tagamisega.

• tase 1: käsitsi;

• tase 2: käsitsi mehaanilise või elektriajamiga;

• tase 3: automaatne (suitsueemaldamine: automaatne; õhu 
kompenseerimine: käsitsi);

• tase 4: täisautomaatne.

Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine 
Suitsutõrjesüsteemi lahendusviiside määramine

SE lahendusviis 1

tsoonides, kus suitsutõrje on võimalik aknaid, luuke, 
ukseavasid kasutades;

SE lahendusviis 2

tsoonides, kus suitsutõrje ei ole lahendusviisiga 1 võimalik;

SE lahendusviis 3

tsoonides, kus suitsutõrje ei ole lahendusviisiga 1 või 2 
võimalik, ning tsoonides, kus on eriti kõrged ruumid (üle 30 m).

Suitsutõrjesüsteemi mooduse määramine 
Suitsutõrje käivitustaseme rakendusalad

Suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded 

• Suitsutõrje on hoone tehnosüsteem. Ehitusseadustiku 
nõuete kohaselt on tehnosüsteemide muutmine või ehitamine 
ehitustegevus, mis nõuab kohaliku omavalitsuse 
ehitusteatist (kasutuses olevad ehitised) või ehitusluba 
(eelprojekti tuleohutuse osa) ja kasutusteatist või 
kasutusluba.

• Suitsutõrje projekteerimine on tuleohutuse projekteerimise 
tähtis osa. Seepärast tuleb põhiprojekti staadiumis 
lahendada seda projekti omaette osana.

Suitsutõrje projekteerimisele esitatavad nõuded 

• Suitsutõrjesüsteemi projekti koostamisel on oluline roll 
arhitektil ning suitsutõrjesüsteemide projekteerijal

Projektis osalevad eri osade projekteerijad:

• ventilatsioonisüsteemide projekteerija (diplomeeritud kütte-, 
ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 7);

• turvasüsteemi (suitsutõrjesüsteemi) projekteerija, tase 6;

• turvasüsteemi (automaatse tulekahjusignalisatsiooni-
süsteemi) projekteerija, tase 6;

• turvasüsteemi (tuleohutussüsteemide automaatika) 
projekteerija, tase 6;

• turvasüsteemi (automaatse kustutussüsteemi) projekteerija, 
tase 6;

• elektrisüsteemide projekteerija (B pädevus).

SE tsooni tähistus

• SE -2.2L2 suitsueemalduse tsoon paikneb teise maa-aluse korruse 

(-2) teises tsoonis (2); 

suitsueemaldus on loomulik (L), käivitustasemega 2 (2);

• SE -1.4M2* suitsueemalduse tsoon paikneb esimese maa-aluse 
korruse (-1) neljandas tsoonis (4), suitsueemaldus on mehaaniline 
(M) käivitustasemega 2 (2); juhtimine ainult tuleohutussüsteemide 
indikatsiooni- ja juhtimistabloolt (*);

• SE 2.6M4 suitsueemalduse tsoon paikneb teise maapealse korruse 
(2) kuuendas tsoonis (6), suitsueemaldus on mehaaniline (M) 
käivitustasemega 4 (4);
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SE tsooni tähistus

• SE 6.3MA2* suitsueemalduse tsooni 6.3 alamtsoon (A) paikneb 
kuuenda maapealse korruse (6) kolmandas tsoonis (3), 
suitsueemaldus on mehaaniline (M) käivitustasemega 2 (2),

juhtimine ainult tuleohutussüsteemide indikatsiooni- ja  

juhtimistabloolt (*);

• SE 4.7M2A suitsueemalduse tsoon paikneb neljanda maapealse 
korruse (4) seitsmendas tsoonis (7), suitsueemaldus on mehaaniline 
(M) käivitustasemega 2 (2), õhukompensatsioon rakendub tsooni 
käivitamisel automaatselt (A);

Üldnõuded
Suitsutõrjesüsteemi toimimisaeg

Muudatused võrreldes standardiga 
EVS 919:2013+A1:2014

• muudetud suitsutõrje käivitustaseme rakendusalad;

• toodud sisse mõiste „suitsueemaldamise tsooni alamtsoon“ ja 
sellele nõuded;

• täpsustatud suitsueemaldamise tsoonide tähistused;

• täiendatud suitsueemalduse eelprojekti ja põhiprojekti sisu;

• esitatud nõuded suitsueemaldamise lahendustele 
sisekoridoridest;

• toodud esile tingimused suitsueemaldamisele trepikojaga 
külgnevatest, pindalaga kuni 20 m2  ruumidest;

Muudatused võrreldes standardiga 
EVS 919:2013+A1:2014

• esitatud suitsueemalduse võimalused trepikoja külgnevatest 
koridoridest;

• esitatud nõuded suitsueemaldamisele hoonetest topeltfassaadiga;

• toodud esile nõuded suitsutõkke kõrguse määramisel;

• muudetud nõuded katusele luukide paigaldamisel;

• täpsustatud õhuliikumise kiirus kompensatsiooniavades;

• esitatud õhukompensatsiooni saamise võimalused ülerõhustatud 
liftišahtidest liftiuste ebatiheduste kaudu;

• muudetud nõuded kompensatsiooniõhuavadele;

• täiendatud nõuded suitsueemaldamise süsteemi elektrivarustusele 
ja monitooringule;

• muudetud nõuded suitsueemaldamise juhtimiskeskuse mälus 
säilivate sündmuste arvu kohta;

Muudatused võrreldes standardiga 
EVS 919:2013+A1:2014

muudetud joonised:

• suitsutõrjesüsteemi indikatsiooni- ja 
juhtimistabloo;

• suitsueemalduse paiknemisskeemid;

• suitsueemalduse põhimõttelised skeemid;

• lisatud joonised:

• suitsueemalduse põhinäitajate tabel;

• suitsutõrjesüsteemide üheaegse toimimise 
algoritm.

Tuleohutussüsteemide automaatika 
(TOA)

Tuleohutuspaigaldiste, tuletõrje- ja päästevahendite ning 
nende osade seisundi monitooringu- ja juhtimissüsteem

Tuleohutussüsteemide automaatika eesmärk on nende süsteemi 
põhiliste funktsioonide pidev jälgimine, millede tõrked võivad 
takistada tuleohutussüsteemide tegevust tulekahju korral ja 
alarm- või rikkeseisundi edastamist korrektiivtegevuseks ning 
tuleohutus-süsteemide tulekahju korral juhtimist
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NORMIVIITED

• EVS 812-1. Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

• EVS 812-2. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

• EVS 812-4. Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning 
garaažide tuleohutus

• EVS 812-7. Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad 
tuleohutusnõuded

• EVS 812-8. Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

• Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 
Häirekeskusesse  Siseministri 23.02. 2021. a määrus nr 1 

• EVS-CEN/TS 54-14:2018 AUTOMAATNE  TULEKAHJU-
SIGNALISATSIOONISÜSTEEM   Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, 
paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad

• EN-EVS 15004-1:2019 Statsionaarsed tulekustutussüsteemid. 
Gaaskustutussüsteemid, Osa 1: Projekteerimine, paigaldamine , hooldamine

• Tootja juhised

NORMIVIITED

• EVS-EN 12845:2015+A1:2020 
Paiksed tulekustutussüteemid. Automaatsed  
sprinklersüsteemid.  Projekteerimine, paigaldus ja hooldus. 

• EVS-EN 16925:2018  Paiksed tulekustutussüsteemid Automaatsed 
elamu sprinklersüsteemid,projekteerimine, paigaldamine ja hooldus

• EVS-EN 14972-1:2021 Veeudusüsteemid. Paiksed 
tulekustutussüsteemid Osa 1: Ehitus, paigaldamine, kontroll ja 
hooldus

• EVS-EN 16750:2017+A1:2020 Paiksed tulekustutussüsteemid. 
Hapniku vähendamise süsteemid. Projekteerimine, paigaldamine, 
planeerimine ja hooldus

• EVS-EN 16282-7:2017 Suurköökide varustus. Suurköökide
ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete

tulekustutussüsteemide paigaldamine ja kasutamine

Tuleohutussüsteemide automaatika (TOA)

 tulekustutussüsteemid:

- sprinklersüsteem,

- veeudu kustutussüsteem, 

- gaaskustutus süsteem,

- aerosool  kustutussüsteem, 

- vahtkustutussüsteem, 

- kohtkustutussüsteem

 pumpadega märgtõusutoru; 

 tuletõrje voolikusüsteemid;

 suitsutõrjesüsteem;

 tuletõrjujate liftid;

 hoone häireteadustuse helisüsteem;

Tuleohutussüsteemide automaatika (TOA)

 varutoiteallikas (diiselgeneraator);

 elektrivarustus;

 evakuatsioonivalgustuse süsteem;

 tuletõkkekardinad, -uksed, -väravad;

 läbipääsu süsteemid;

 tuletõkkeklapid;

 hapniku vähendamise süsteemid

Tuleohutussüsteemide automaatika 
põhikomponendid

 TOA keskseade;

 informatsiooni- ja juhtimistabloo;

 sisend-väljundmoodulid;

 releemoodulid;

 kontrollerid;

 protsessorid;

 juhtimis-, signalisatsiooni- ja elektritoiteahelad;

 teabeedastuse liidesed;

 toiteallikad ja toiteplokkid

Tuleohutussüsteemide automaatika
tuleb paigaldada

• kõrghoonetesse;

• ehitistesse, mis on varustatud  automaatse või 
käsijuhtimise kustutussüsteemiga (vesi, udu, vaht, gaas, pulber, 
aerosool);

• hoonetesse kus tuletõkkekonstruktsioonis olevate avatäidete kaitseks 
on veekardin ;

• hoonetesse, mis on varustatud  tuletõrje voolikusüsteemiga;

• hoonetes kus on suitsueemalduse lahendusviis 3 ;

• hoonetes kus on üle kolme suitsueemalduse tsooni

TOA süsteemi komponentide omadused peavad vastama standarditele EVS-EN 54-
2 ja EVS-EN 54-4. On lubatav kasutada tootmisautomaatika töökindlustuse
taseme SIL 24 nõuetele vastavaid seadmeid
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Tuleohutussüsteemide automaatika
EVS-EN 12845 Funktsioonide seire

• Sprinklerite veevarustuse sulgurite jälgimine
Jälgima peab kõikide avatud sulgurseadmete asendit, mille sulgemine võib takistada sprinklerite piisavat 
veevarustust, s.h veevarustus-, juhtsõlme komplekti-, täiendus- ja tsoonisulgureid. Tavaasendis avatud 

sulguriga peab alarm aktiveeruma otsekohe kui sulgur suletakse.

• Muud sulgurseadmed
Jälgima peab kõikide avatud sulgurseadmete asendit, mille sulgemine võib takistada alarmi- ja 
indikatsiooniseadmete korrektset toimimist, näiteks survelüliti, hüdrauliline alarmseade, voolumõõtur. 
Tavaasendis avatud sulguriga peab alarm aktiveeruma otsekohe kui sulgur suletakse.

• Vedelike tasemed
Jälgima peab kõiki kriitiliste vedelike tasemeid, sealhulgas veemahutite ja mootorite kütusemahutite tasemeid. 
Indikatsioon peab toimuma siis, kui vee taseme lang on suurem kui 10 % nominaalnivoost või kütuse 
tasemelang on suurem kui 25 % nominaalnivo. Survemahutite korral peab indikatsioon toimuma

enne, kui veetase ületab 10 % võrra nominaalnivoo.

Tuleohutussüsteemide automaatika
EVS-EN 12845 Funktsioonide seire

• Survenäidud
Jälgima peab kõiki ettenähtud survenäite, sealhulgas veevarustuste ning kõikide kuiv- ja 
universaaljuhtsõlmedest allavoolu jäävaid survenäite. Ühisveevärgiga veevarustuste korral peab indikatsioon 
toimuma siis, kui survenäit langeb alla hüdraulilise arvutuse aluseks võetud väärtust. Kõikidel teistel juhtudel 
peab indikatsioon toimuma siis, kui staatiline survelang on suurem kui 20 % nende katsetatud väärtusest.

• Elektrivarustus
Jälgima peab elektripumba komplekti või muu olulise tähtsusega elektriseadme elektrivarustust.

Indikatsioon peab toimuma siis, kui ühe või rohkema faasi pinge ei vasta ettenähtud elektrivarustuse

väärtusele, kontrollahela pingele, elektri-/diiselpumba juhtpuldi elektrivarustuste või teiste ettenähtud

olulise tähtsusega kontrollseadme elektrivarustuste väärtustele.

• Temperatuur
Jälgima peab madalaimat temperatuuri väärtust juhtsõlme- ja pumbaruumis. Indikatsioon peab toimuma siis, 
kui temperatuur langeb alla ettenähtud madalaimat väärtust

HAPNIKU 
VÄHENDAMISE SÜSTEEMID
• EVS-EN 16750:2017+A1:2020 

Paiksed tulekustutussüsteemid. Hapniku vähendamise 
süsteemid. Projekteerimine, paigaldamine, planeerimine ja 
hooldus

Süsteemi eesmärk

Hapniku vähendamine tulekahju vältimiseks

Hapnikusisalduse vähendamine ja 
lämmastikusisalduse suurendamine 
eesmärgiga vältida süttimist või tule

levimist

Projekteerimine

 Projekteerijal peab olema tõhusa kaitselahenduse 
väljatöötamiseks piisav tehniline kvalifikatsioon.

 Süsteem peab olema ehitise tuleohutuskontseptsiooni osa.

 Süsteemi projekteerimise osaks olev tulekahjuriski analüüs 
võib osutada täiendavate tulekaitsemeetmete rakendamise 
vajadusele
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Projekteerimine Hapnikusisalduse seire

 Hapniku vähendamise süsteemis toimub seire hapnikusisalduse vahetu mõõtmisega.

 Mõõtmine peab alati toimuma vähemalt kolme sõltumatu hapnikuanduriga iga kaitstud 
ruumi kohta. Igas mõõtealas peab olema vähemalt üks hapnikuandur

Hapnikusisalduse seire Hooldus

 Hooldustööd tuleb teha paigaldaja antud juhiste järgi ja 
kooskõlas tootja soovitustega.

 Hooldustöid peab tegema kvalifitseeritud ja selle töö jaoks 
spetsiaalse väljaõppe saanud pädev isik või ettevõte, kes täpselt 
teab oma kohustusi ja tunneb põhjalikult hapniku 
vähendamise süsteeme.

 Hooldustöid peab tegema selliselt, et süsteemi töökatkestus on 
nii lühike kui võimalik ja segab võimalikult vähe. Mitme alaga 
süsteemi korral saab töökatkestuste minimeerimiseks kaitstud 
ruumid sulgeda ükshaaval

PIKSEKAITSE

• EVS-EN 62305-1:2011  Piksekaitse. Üldpõhimõtted

• EVS-EN 62305-2:2013 Piksekaitse Osa 2: Riskianalüüs

• EVS-EN 62305-3:2011. Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad 
füüsikalised kahjustused ja oht elule

• EVS-EN 62305-4:2011. Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja 
elektroonikasüsteemid 

• EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

• EVS 812-4: 2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning 
garaažide tuleohutus

• EVS 812-5: 2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja tanklate 
tuleohutus

• EVS 812-7: 2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded

§ 39. Piksekaitse
SM määrus 17

Olenemata hoone kõrguse suhtest ümbruskonna hoonestusega, peab 
piksekaitse paigaldama:

• TP2- ja TP3-klassi kuuluvale II või IV kasutusviisiga hoonele, kui 
sellise hoone kandekonstruktsioon ei ole A1 või A2 
tuletundlikkusega;

• III kasutusviisiga hoonele;
• VI kasutusviisiga hoonele, milles toimub tuleohtlik või tule- ja 

plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse sellise omadusega 
materjali;

• lahtisele IV kasutusviisiga ehitisele, kus on korraga rohkem kui 200 
kasutajat;

• loomapidamishoonele, kus on rohkem kui 100 looma.

Piksekaitse peab olema I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonel, mille 
kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit 
kõrgemale.
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§ 39. Piksekaitse
SM määrus 17

Hoone piksekaitsesüsteemi kaitseklassi valikul peab 
lähtuma asjakohase standardi alusel koostatud 
riskianalüüsi tulemustest või järgmistest nõuetest:

• I kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata 
hoone kõrgusest, plahvatusohtlikul tööstushoonel või 
-laol ja lennujuhtimiskeskusel;

• II kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata 
hoone kõrgusest, kõrge tuleohuga tööstushoonel või 
laol, hoonel, kus on ööpäev ringi hoolealuseid, nagu 
haigla, hooldekodu või lastekodu, Häirekeskuse 
hoonel, raadio- ja televisioonimastil ning hoonel 
kõrgusega üle 100 meetri

§ 39. Piksekaitse
SM määrus 17

• III kaitseklassiga piksekaitse peab olema, sõltumata hoone 
kõrgusest, inimeste kogunemiskohtadel, nagu kool, lasteaed, 
teater, kino, ujula, staadion või spordihall, milles 
pealtvaatajate kohtade arv on üle 200, hotellil, kus 
voodikohtade arv on üle 60, tööstushoonel, kus ei ole kõrget 
tuleohtu, büroohoonel, pangal või kauplusel, kui nende 
kasulik pind on üle 2000 ruutmeetri, loomapidamishoonel, 
kus on rohkem kui 100 looma, ning hoonel kõrgusega üle 28 
meetri

• IV kaitseklassi kuuluvad ülejäänud hooned, kus piksekaitse 
on vajalik

Piksekaitse 
EVS 812-5:2014

 5.2.17 Täitmis- ja tühjendamiskohad ning mahutid peavad olema 
varustatud piksekaitsesüsteemiga.

Piksekaitse lahendatakse eraldi projektiga, arvestades kõiki terminali 
iseärasusi. Piksekaitse projekteeritakse vastavalt standardite EVS-EN 
62305-1, EVS-EN 62305-2, EVS-EN 62305-3 ja EVS-EN 62305-4 või 
teiste asjakohaste tehniliste normide nõuetele.

 5.2.18 Eraldiseisvate piksevarraste või eraldatud piksekaitse 
välissüsteemiga (kaitstav mahuti ei tohi olla otseses kontaktis 
piksekaitse välissüsteemi osadega) peavad olema varustatud 
mahutipargid, kus hoiustatakse põlevvedelikke leektäpiga kuni 55 
°C.

Piksekaitse 
EVS 812-5:2014

 5.2.19 Kui mahutites hoiustatakse põlevvedelikke leektäpiga kuni 
55 °C, siis peab piksekaitsesüsteem olema paigaldatud selliselt, et 
mahuti hingamisarmatuur oleks kaitstud otsese pikselöögi eest. 
Mahuti hingamisarmatuurist 2,5 m ülevalpool peab olema kaitstud 
tsoon läbimõõduga 3 m [13].

TANKLATE TULEOHUTUS

 7.4.14 Piksekaitsesüsteem projekteeritakse vastavalt standardite 
EVS-EN 62305-1, EVS-EN 62305-2, EVS-EN 62305-3 ja EVS-EN 
62305-4 või teiste asjakohaste tehniliste normide nõuetele. 
Piksekaitse lahendatakse projektiga, arvestades kõiki tankla 
iseärasusi.

Piksekaitsesüsteem        EVS 812-8:2018

 8.6.1 Hoone piksekaitsesüsteemi kaitseklassi valikul peab lähtuma 

asjakohase standardi alusel koostatud riskianalüüsi tulemustest või 

järgmistest nõuetest:

— I kaitseklassiga piksekaitse peab olema hoonel kõrgusega üle 100 m,

— II kaitseklassiga piksekaitse peab olema hoonel kõrgusega 50 m kuni 

100 m,

— III kaitseklassiga piksekaitse peab olema hoonel kõrgusega 28 m kuni 

50 m.

 8.6.2 Esimese klassi piksekaitsesüsteemi puhul tuleb ehitist kaitsta 

pikse otsetabamuse, pikse sekundaarilmingu ning nii maa-aluste kui 

ka maapealsete metallkommunikatsioonide kaudu tekkiva ja ehitisse 

siseneva potentsiaali kuhjumise eest.

Piksekaitsesüsteem        EVS 812-8:2018

 8.6.3 Piksekaitsesüsteem peab sisaldama

— ehitise kaitset füüsiliste vigastuste ja eluohtlikkuse vähendamiseks;

— üle 60 m kõrgusega ehitise kaitset selle külgedele välgu tabamuse riski 

vähendamiseks;

— kaitset sisesüsteemide rikete vähendamiseks;

— tehnovõrkude kaitset.

 8.6.4 Piksekaitsesüsteemi projekteerimine, paigaldamine ja hooldus 

tehakse asjakohaste standardite nõuete alusel.
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Piksekaitse EVS-EN 62305-3:2011. 

Piksekaitse välissüsteem on ette nähtud:

 ehitisele langeva välgu haaramiseks 
(välgupüüdurite süsteemi abil);

 välguvoolu juhtimiseks edasi maasse (kasutades 
allaviikude süsteemi);

 välguvoolu hajutamiseks maas (kasutades 
maandurite süsteemi).

Piksekaitse välissüsteem

Piksekaitsesüsteemi osa, mis koosneb 

 välgupüüdurite süsteemist, 
Piksekaitse välissüsteemi osa, mis kasutab välgu püüdmiseks metallist elemente, nagu vardad, 
võrgud või rõhtjuhid. 

 allaviikude süsteemist
Piksekaitse välissüsteemi osa, mis on ette nähtud välguvoolu juhtimiseks välgupüüdurite süsteemist 

maandurite süsteemi.

 ja maandurite süsteemist.
Piksekaitse välissüsteemi osa, mis on ette nähtud välguvoolu juhtimiseks maasse ja selles 

hajutamiseks.

HÄDAVALGUSTUS

 EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika.  Hädavalgustus

 EVS-EN 50172:2005  Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

 EVS-EN 50171:2006  Tsentraalsed toitesüsteemid

 EVS-EN 62034:2012. Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed 
kontrollisüsteemid

 EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011+A11:2013

Madalpingelised elektripaigaldised Osa 5-56: elektriseadmete valik 

ja paigaldamine turvasüsteemid

 EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

§ 31. Evakuatsioonivalgustus

Evakuatsioonivalgustus peab võimaldama:
 evakueeruda;
 vähendada paanika tekkimist;
 lõpetada tegevused ning välja lülitada seadmed või peatada protsessid;
 teha päästetöid.

Evakuatsioonivalgustus jaguneb selle kasutamise otstarbe järgi:
 väljapääsutee valgustuseks, mis hõlmab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja 

trepikoja;
 paanikavastaseks valgustuseks;
 ohtliku tööpiirkonna valgustuseks;
 ohutusmärgi valgustuseks

Evakuatsioonivalgustust peab evakuatsiooni ajal nägema evakuatsioonitee igas 
punktis ning valgustitel olev tekst peab olema loetav ja sümbolid nähtavad. 
Evakuatsioonivalgustuse paigutamisel peab arvestama hoone kasutusviisi ja 
kasutajaid.

Hädavalgustuse eri liigid
§ 31. Evakuatsioonivalgustus
Väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund

 II kasutusviisiga hoonesse, välja arvatud vähem kui 11 
majutuskohaga hoonesse;

 III kasutusviisiga hoonesse, mis ei ole ööpäevaringses 
kasutuses;

 IV kasutusviisiga hoonesse, välja arvatud ühekorruselisse 
kuni 50 istekohaga toitlustushoonesse ning kuni 300 m2 
pindalaga kaubandushoonesse, millel on otseväljapääsud 
õue;

 evakuatsiooniteele;

85 86

87 88

89 90



01.06.2022

§ 31. Evakuatsioonivalgustus
Väljapääsutee valgustus min. toimimisaeg vähemalt 1 tund

 VI kasutusviisiga hooned, kui hoones töötab samal ajal 
rohkem kui 50 inimest;

 V kasutusviisiga hooned, mille pindala on rohkem kui 300  
m2;

 mootorsõidukite boksideta garaaži ja parkimismaja, mille 
pindala on rohkem kui 1000 m2;

 väljumistee ühiskasutuses olevale alale;

 päästemeeskonna infopunkti.

§ 31. Evakuatsioonivalgustus
Väljapääsutee valgustus min. toimimisaeg vähemalt 90 
minutit 

 III kasutusviisiga hoonesse, mis on 
ööpäevaringses kasutuses;

 rahvusvahelise reisijate terminali hoonesse;

 hoonesse, milles on rohkem kui üheksa korrust, 
välja arvatud elamusse;

 maa-alusesse mitmekorruselisse garaaži või 
keldrisse ning muusse maa-alusesse ehitisesse

§ 33. Paanikavastane valgustus
Paanikavastase valgustuse toimimisaeg on 1 tund 

 kindlaksmääramata evakuatsiooniteega saal, hall või hoone avatud 
ala, kus viibib sama ajal vähemalt 10 inimest või mille üldpindala 
on rohkem kui 60 m2;

 tualett- või riietusruumi, mille üldpindala on rohkem kui 10 m2, 
välja arvatud elamu korteris paiknevas tualett- või riietusruumi;

 liikumispuudega inimestele mõeldud tualett- või riietusruumi, välja 
arvatud elamu korteris paiknevas tualett- või riietusruumi;

 liikuva trepi või liikuva kõnnitee valgustamiseks;

 avalikus kasutuses olevasse leili- või muusse saunaruumi

§ 34. Ohtliku tööpiirkonna valgustus

 potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või olukorras olevate 
inimeste ohutuse tagamiseks

 seadmete kasutamise
 protsesside ohutuks lõpetamiseks
 ohutust suurendavate toimingute läbiviimiseks.

Ohtliku tööpiirkonna valgustus paigaldatakse kõrgendatud 
riskiga tööpiirkonda, näiteks tehnosüsteemide või nende 
juhtimisruumi, ning see peab toimima nii kaua, kuni püsib oht 
inimestele, kes kasutavad seadmeid ja lõpetavad protsesse või 
viivad läbi ohutust suurendavaid toiminguid.

§ 341.  Ohutusmärk

Ohutusmärk on ette nähtud ohutusalase teabe 
esitamiseks ning ohutusmärgiks loetakse 
väljapääsutee suunda näitavat märki, 
hädaväljapääsu märki ja muud asjakohast 
ohutusmärki.

Ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et 
evakuatsiooni ajal on see märk selgelt näha ning 
märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid 
nähtavad.

EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011+A11:2013
Häda- ja turvavalgustus

 Häda- ja turvavalgustust võib toita tsentraalsest 
elektrivarustussüsteemist või valgustitesse sisseehitatud
toiteallikatest.

 Turvasüsteemide toiteallikaina võib kasutada
– akupatareisid;
– primaar-galvaanielemente;
– normaaltoitest sõltumatuid generaatoragregaate;
– elektrivarustusvõrgu eri liini, mis kindlalt ei sõltu 
normaaltoiteliinidest.

 Hädavalgustuse valgustid ja nende juurde kuuluvad 
ahelaelemendid peavad olema tähistatud punase ringmärgisega, 
mille läbimõõt on vähemalt 30 mm.
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Hädavalgustussüsteem
EVS 812-8:2018

 Väljapääsutee ohutusmärgid on püsirežiimis töötavad 
evakuatsioonivalgustid, muud evakuatsioonivalgustid töötavad 
ooterežiimis.

 Evakuatsioonivalgustussüsteemi ehitus peab tagama rikete 
avastamise ja sellest edastamise tuleohutussüsteemide 
informatsioonitabloosse.

Hädavalgustussüsteem
EVS 812-8:2018

 Automaatne jälgimis- ja lülitussüsteem peab põhitoitepinge 
katkemisel või ATS-i rakendumisel tagama evakuatsioonivalgustuse 
sisselülitumise.

 Evakuatsioonivalgustite reservtoiteallikaks on kas autonoomne aku, 
keskakusüsteem või diiselgeneraator.

Hädavalgustussüsteem
EVS 812-8:2018

Kõrghoonetesse tuleb projekteerida evakuatsioonivalgustussüsteem 
minimaalse toimimisajaga:

 2 tundi kuni 16-korruselistes korterelamutes,

 3 tundi muu kasutusviisiga hoonetes ja kõrgemates kui 16-
korruselistes korterelamutes.

SISEMISE TULETÕRJE  
VEEVARUSTUSELE   
ESITATAVAD  NÕUDED

NORMIVIITED

• EVS  812-6:2012+A1+A2 EESTI STANDARD  EHITISTE TULEOHUTUS 
Osa 6: Tuletõrje veevarustus

• SM määrus  30.08.2010 nr 39  RT I 2010, 61, 444
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende
valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

• EVS-EN 671-1 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 1: 
Pooljäiga voolikuga voolikupoolid

• EVS-EN 671-2 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 2: 
Lamevoolikuga voolikusüsteemid

• EVS-EN 671-3 Paiksed tulekustutussüsteemid. Voolikusüsteemid. Osa 3: 
Pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide 
hooldus

NORMIVIITED

• EVS 812-4 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja 
laohoonete ning garaažide tuleohutus

• EVS 812-5 Ehitiste tuleohutus. Osa 5: Kütuseterminalide ja 
tanklate tuleohutus

• EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad 
tuleohutusnõuded

• EVS 812-8 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete 
tuleohutus

• EVS-EN  12845:2015+A1:2020  EESTI STANDARD

PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID.  AUTOMAATSED   

SPRINKLERSÜSTEEMID  Projekteerimine, paigaldamine   

ja hooldus 
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EHITISESISESE TULETÕRJEVEEVÄRGI 
PROJEKTEERIMINE

§ 36 Tuletõrje voolikusüsteemid

Tuletõrje voolikusüsteem paigaldatakse 
asjakohases standardis nimetatud ehitisse. 

EHITISESISESE TULETÕRJEVEEVÄRGI 
PROJEKTEERIMINE
§ 35. Märgtõusutoru

 Märgtõusutoru paigaldatakse:

 kahe- kuni neljakorruselisse hoonesse, kui korruse tasapinnast võetuna on kaugeim 
punkt korruse sissepääsust kaugemal kui 50 meetrit;

 hoonesse, millel on rohkem kui neli korrust,

 mitmekorruselisesse keldrisse, või

 mitmekorruselisse VII kasutusviisiga ehitisse.

 Mitmekorruselise keldri kõikidesse kohtadesse peab liikumisteelt ulatama vähemalt 50 
meetri pikkuse voolikuliiniga. Kui sisenemistee keldrisse asub ülemise keldri põranda 
all, rajatakse igale tasandile lüüstambur, millesse paigaldatakse märgtõusutoru 
ühenduskoht.

 Märgtõusutoru ühenduskoht on trepikojas.

 Märgtõusutoru peab tehniliste parameetrite ja paigalduse, sealhulgas nõutava 
veevooluhulga osas vastama asjakohasele standardile.

 Märgtõusutoru toitesisend peab võimaluse korral olema päästemeeskonna sisenemistee 
lähedal hoonest väljaspool ning see märgistatakse infoviidaga.

 Märgtõusutoru võib põhjendatud juhtudel asendada kuivtõusutoruga 

EHITISESISESE TULETÕRJEVEEVÄRK

• M(K)TT ehitisesisene veevärk on mõeldud 
kasutamiseks ainult päästemeeskonna 
poolt ning on survestatav tuletõrjeauto 
pumbaga ning kasutatakse päästeauto 
varustuses olevaid lamevoolikuid.

• TVS klassi ehitisesine veevärk on mõeldud 
kasutamiseks hoones viibivate inimeste -ja 
päästemeeskonna poolt 

Suurköökide varustus

• EVS-EN 16282-7:2017 Suurköökide varustus.

Suurköökide ventilatsiooni komponendid. Osa 7: Paiksete 

tulekustutussüsteemide paigaldamine ja kasutamine

SM 17 

Kui köögikubule paigaldatakse kohtkustutussüsteem, ei tohi selles kasutatav 
kustutusaine tekitada või suurendada tulekahjuohtu. Kohtkustutussüsteemi 
valikul, projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvesse võtta paigaldamise koha 
eripära ja nõudeid. Eeldatakse, et kohtkustutussüsteem vastab nõuetele, kui on 
järgitud asjakohast standardit või muud tehnilist juhendit

EVS 812-8  suurköögid, v.a kohtkustutusseadmetega varustatud köögid;

Tulekustutussüsteemi 
paigaldamine

Juhul kui on paigaldatud tulekustutussüsteem, peetakse kõiki 
seadmeid, milles kasutatakse õli/rasva, tuleohtlikeks ja nende eest 
tuleb kaitsta. Ventilatsioonikubud/väljatõmbeventilaatorid ja 
õhukanalite väljatõmbe avad peavad olema kaitstud ja ühel ajal sisse 
lülitatud, kui need on ühendatud sama väljatõmbekanaliga

Tuleohtude näited on järgmised seadmed: 

 kallutatavad praepannid, 

 praadimis- ja grillimisseadmed, 

 küpsetusplaat, 

 keeduala, 

 vokkpann, 

 tahket kütust kasutavad seadmed jne 
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