
Enneta ja kontrolli
www.rescue.ee

Kontakt: küsi abi oma piirkonna inspektorilt  
https://www.rescue.ee/et/inspektorite-kontaktid

TEEME EESTI IGAÜHE KAASABIL OHUTUMAKS!

Kontrolli vajav  
paigaldis, toode, seade 
vm tuleohutust  
tagav meede

Reguleeriv  
dokument

Märkused

Automaatne  
tulekahjusignalisat-
sioonisüsteem (ATS)

X X X SIM 07.01.2013 
nr 1; CEN/TS 54-
14:2018

Omanik määrab süsteemi korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest vastut-
ava isiku. Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet 
omav juriidiline isik. Hoolduseks on vajalik kehtiv kutsetunnistus (turvasüsteem-
ide tehnik, tase 4; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5) koos “tulekahjusig-
nalisatsioonisüsteemi paigaldamise ja hooldamise” kompetentsiga. 

Suitsu ja soojuse  
eemaldamise  
seadmestik

X X X EVS 919:2020 Omanik määrab süsteemi korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest 
vastutava isiku. Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat 
kannet omav juriidiline isik. Hoolduseks on vajalik kehtiv kutsetunnistus 
(turvasüsteemide tehnik, tase 4; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5) 
koos “suitsutõrjesüsteemi paigaldamise ja hooldamise” kompetentsiga.

Automaatne  
tulekustutussüsteem – 
sprinkler

X X X X X X X EVS-EN 
12845:2015/
A1:2020

Omanik määrab süsteemi korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest vastut-
ava isiku. Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet 
omav juriidiline isik. Hoolduseks on vajalik kehtiv kutsetunnistus (turvasüsteem-
ide tehnik, tase 4; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5) koos “vee- ja 
vahtkustutuse süsteemide paigaldamise ja hooldamise” kompetentsiga. 

Automaatne  
tulekustutussüsteem – 
gaaskustutus

X X X X X X EVS - EN 15004 
1:2019

Omanik määrab süsteemi korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest 
vastutava isiku. Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat 
kannet omav juriidiline isik. Hoolduseks on vajalik kehtiv kutsetunnistus 
(turvasüsteemide tehnik, tase 4; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5) 
koos “gaaskustutussüsteemi paigaldamise ja hooldamise” kompetentsiga. 

Evakuatsioonivalgustus X X X EVS-EN 
50172:2005

Omanik määrab süsteemi korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest 
vastutava isiku. Hoolduseks on vajalik kehtiv kutsetunnistus (turvasüsteemide 
tehnik, tase 4; turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5) koos “hädavalgus-
tuse paigaldamise ja hooldamise” kompetentsi või elektrialase pädevusega 
olenevalt süsteemi nimipingest.

Piksekaitse X X X EVS-EN 62305 
3:2011

Kontrolliks on vajalik vastav elektrialane pädevus. Kontrolli viis ja sagedus 
teostatakse vastavalt hoone piksekaitse kaitseklassist. Visuaalne kontroll (I ja 
II kaitseklass - kord aastas, III ja IV kaitseklass - kord 2 aasta jooksul), täielik 
kontroll (I ja II kaitseklass - kord 2 aasta jooksul, III ja IV kaitseklass - kord 4 
aasta jooksul). Kriitiliste süsteemide täielik kontroll (kõikide kaitseklasside 
puhul kord aastas). Lisakontrollid süsteemi muudatuste ja pikselöögi korral. 
Vaata ka  juhendit “Piksekaitse kontroll” Päästeameti kodulehelt.
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Tegevus nõuab vastavaid teadmisi ja oskusi vajalike toimingute teos- 
tamiseks (tootja, paigaldaja või muu pädeva isiku koolituse läbimine).X X 

Tegevus nõuab vastavat kannet majandustegevuse registris ja/või teenuse 
osutamiseks vajaliku kutse olemasolu.



Tegevus nõuab vastavaid teadmisi ja oskusi  
vajalike toimingute teostamiseks (tootja, paigaldaja 
või muu pädeva isiku koolituse läbimine).

Kontrolli vajav  
paigaldis, toode, seade 
vm tuleohutust  
tagav meede

Reguleeriv 
dokument

Märkused
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X X 
Tegevus nõuab vastavat kannet majandus- 
tegevuse registris ja/või teenuse 
osutamiseks vajaliku kutse olemasolu. Teeme Eesti 

igaühe kaasabil ohutumaks!
Majandustegevusteadet kontrolli Majandustegevuse registrist: https://mtr.ttja.ee ja Kutsetunnistusi ning nende kehtivust www.kutseregister.ee

Tuletõrje  
voolikusüsteem X X X SIM 12.12.2022  

nr 44; EVS-EN 671- 
3:2009; EVS 812- 
6:2012/A2:2017

Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav 
juriidiline isik. Kontrollimiseks ja hooldamiseks on vajalik erialane ettevalmis-
tus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Kord aastas 
peab tegema veeandmisvõime tõhuse mõõtmise ja kord 5 aasta jooksul 
voolikute survekatsetuse.

Märgtõusutoru X EVS 812-6:2012/
A2:2017

Kontrolli teostab isik, kellel on selleks vajalikud vahendid ja teadmised.

Tulekustuti X X X X X SIM 12.12.2022 
nr 44; EVS-EN 
3-7:2004/A1:2007
EVS 933:2022

Hooldust peab läbi viima majandustegevuse registris vastavat kannet omav 
juriidiline isik. Kontrollimiseks ja hooldamiseks on vajalik erialane ettevalmis-
tus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Kui tulek-
ustutit hoitakse kohas, kus sellele mõjuvad niiskus, vibratsioon või temper-
atuurikõikumised tuleb teha kontroll kord 1 aasta jooksul, kui tulekustutit 
hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas tuleb teha kontroll kord 2 
aasta jooksul. Hooldus tuleb teha kord 5 või 10 aasta jooksul sõltuvalt kustu-
tusainest või alati peale tulekustuti kasutamist.

Küttesüsteem X X X Süsteemi või 
toote juhend

Puhastamise teenust võib kutse- ja majandustegevusena osutada pädev isik, 
kellel on korstnapühkija kutsetunnistus. Küttesüsteemi puhastus tuleb teha 
kord aastas, kui süsteemi või toote juhend ei ütle teisiti. Gaasipaigaldise suit-
sulõõri puhastus tuleb teha kord 4 aasta jooksul. Eramutel ja nende juurde 
kuuluvatel abihoonetel kohustus kontrollida kehtiva kutsetunnistusega korst-
napühkija poolt kord viie aasta jooksul.

Ventilatsioonisüsteem X X X EVS 812-2:2014/
AC:2018

Kontrollimiseks ja puhastamiseks on vajalik varustus ja teadmised. Kubu ja 
kubuga ühendatud torustiku puhastus toimub vastavalt pliidi kasutusele: 
kvartal - 12-16 h/ööpäevas; poolaasta 6-12 h/ööpäevas; aasta 2-6 h/ööpäevas. 
Torustikke tuleb puhastada vähemalt üks kord aastas või vajadusel vastavalt 
süsteemi või selle kasutamise eripäradest tihedamini. Tuletõkkeklappide 
kontroll tuleb teha üks kord aastas või tootja juhise järgi tihedamini.

Ehitiseväline tuletõrje 
veevarustus X X SIM 18.02.2021 

nr 10; EVS 812-
6:2012/A2:2017

Veevõtukohta katsetab isik, kellel on selleks vajalikud vahendid ja teadmised. 
Survestamata ja päästetehnikaga survestatava veevõtukoha kontroll tuleb teha 
kord 2 aasta jooksul. Survestatud veevõtukoha kontroll tuleb teha kord 3 aasta 
jooksul. Veevõtukoha katsetamise tulemus tuleb edastada Päästeametile.

Tuletõkkeuksed X X EVS 871:2017 Omanik määrab uste korrasoleku, hoolduse ja päeviku pidamise eest vastut-
ava isiku. Kontrolli ja hooldust teostab isik, kellel on selleks vajalikud vahendid 
ja teadmised. Kui tuletõkkeuks asub evakuatsiooniteel siis on kontrollisage-
dus 1 kord kvartalis.

Tuletõkkesektsioonide 
terviklikkus X TuOS;  

ehitusprojekt; 
EVS 812-7:2018

Kontrolli teostab isik, kellel on selleks vajalikud vahendid ja teadmised. 
Tuletõkkesektsioonide kontrolli sisu ja sagedus sõltub läbiviikude/ avatäidete 
kasutus- ja hooldusjuhistest ning asjakohastest standarditest.

 Juhul kui tootja on kehtestanud 
teistsugused kontrolli või hoolduse 
sagedused, tuleb juhinduda neist.


