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Tuleohutuse seadus

• § 30 lg 1 p 21 : tulekustuti on tuleohutuspaigaldis

• § 33 lg 1 p 3: tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks tuleb esitada 

majandustegevusteade-majandustegevusteade loetakse esitatuks, kui majandustegevuse 

registris on olemas vastutava spetsialisti kinnitus oma õigussuhte kohta ettevõtjaga. 

• § 34 lg 1 p 1: vastutav spetsialist füüsiline isik, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustuti 

kontrollimist ja hooldamist ning tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimist ja hooldamist

• vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks ning 

voolikusüsteemi kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt 

kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas.

TuOS muudatused



Nõudedtulekustutitele ja voolikusüsteemideleningnendevalikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

SiM 12.12.2022 määrus nr 44 jõustunud 01.01.2023



Tulekustuti

Kantav tulekustuti (edaspidi tulekustuti) käesoleva määruse tähenduses on 

tulekustuti, mille mass tööseisundis on alla 20 kilogrammi ning mida on 

võimalik käes hoides kanda ja kasutada nii ehitises kui ka transpordivahendis.

Tulekustuti valikul arvestatakse ehitise pindala, kasutusotstarvet, 

keskkonnatingimusi ning ehitises olevate põlevainete ja tulekustutusainete

sobivust.



Põhilised muudatused
§ 5. Tulekustuti vajadus ja valik

• 6 kg pulberkustuti = 6l vahtkustuti = 6l vesikustutiga(liitiumakude kustuti) = 

5kg süsihappegaaskustuti



Põhilised muudatused
§ 5. Tulekustuti vajadus ja valik

• Kuumtoidu valmistamise kohas, mis asub avalikus kasutuses olevas 

hoones või on liigutatav(food truck) – üks vähemalt 6kg pulberkustuti või 

samaväärne ja vähemalt üks 2l F-klassi tulekustuti;

SiM määrus nr 39- SUUR KÖÖK



Põhilised muudatused
§ 5. Tulekustuti vajadus ja valik

• Loomakasvatushoones – üks vähemalt 6kg pulberkustuti või 
samaväärne tulekustuti iga 400 ruutmeetri kohta, seejuures vähemalt 
kaks tulekustutit kokku.

• Põlevmaterjali ladustamise kohas hinnatakse tulekustutite vajadust, 
arvestades ladustatava materjali omadusi ja kogust, ning määratakse 
selle põhjal tulekustutite vähim vajalik hulk.



Põhilised muudatused
§ 6. Tulekustuti paigaldus ehitises

• Tulekustuti paigaldatakse vertikaalselt ja kohtkindlalt selleks ettenähtud 
kinnitusega põrandale, ehitise seinale või kergesti avatavasse kappi.

• Kui tulekustuti paigaldatakse põrandale, tuleb jälgida, et see poleks sinna 
asetatud lahtiselt, vaid kasutades spetsiaalset kinnitust, mis tagab, et 
tulekustuti on kindlalt paigal. 

• Kergesti avatav kapp tähendab ka võimalust avada kapp ilma võtmeta. Kui 
kapp on lukustav, peab võti paiknema kapi vahetus läheduses. 



Põhilised muudatused
§ 8. Tulekustuti korrashoiu tagamine

• Ehitise omanik võib pidada taasesitamist võimaldavas vormis korrashoiupäevikut, 

kuhu märgitakse dateeritult vaatlused, kontrollid ja hooldused. 

• Korrashoiupäevikut võib pidada elektroonses keskkonnas, kus tagatakse andmetele 

juurdepääs ehitise omanikule, tulekustuti kontrollijale ja hooldajale ning 

Päästeametile.

• Kui selline võimalus on valitud, tuleks päevikus dateeritult registreerida kõik vaatlused, 

kontrollid ja hooldused. 

Päevikut ei tehta kohustuslikuks, kuna väiksematel objektidel oleks see liialt koormav, kuid 
ka nende kohta võib omanik päevikut pidada.



Põhilised muudatused
§ 10. Tulekustuti kontroll

• Tulekustutit tuleb kontrollida tootja juhiste järgi, tulekustuti 

kontroll on nõuetekohane ka juhul, kui see sisaldab asjakohases 

standardis (EVS 933:2022 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks 

ning nõuded hoolduspunktidele“. ) toodud tegevusi.



Põhilised muudatused
§ 10. Tulekustuti kontroll

• Tulekustuti kontrolli järel koostatakse kontrolliakt, lähtudes määruse 

lisast. 

• Kontrolliakti koostab tulekustuti kontrollija ja selles peab olema 

minimaalselt määruse lisas nõutud teave. 

• Tulekustuti omanik saab koopia kontrolliaktist ja see tuleks hoida tal 

alles järgmise kontrollini, et oleks ka vahepeal teada, mida on kustutiga 

kontrolli käigus tehtud. 



Põhilised muudatused
§ 11. Tulekustuti hooldus

• Tulekustuti hoolduse ja survekatse järel koostatakse hooldusakt, 

lähtudes määruse lisast.



Põhilised muudatused
§ 12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

• Kuna määrusega kaotatakse ära kohustus tulekustuti kontrolli- ja 

hooldustegevusi päevikusse dokumenteerida, muutuvad

kontrolli- ja hoolduslipik olulisteks infokandjateks. 

• Sealne teave peab olema täpne ja piisav saamaks ülevaadet, kas 

tulekustuti on töökorras, kas kõik korrashoiutegevused on õigel

ajal tehtud ning kas kontrollijal ja hooldajal on vajalik pädevus.



Põhilised muudatused
§ 12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

Kontrollitud tulekustutile lisatakse kontrollilipik, millel on vähemalt järgmised andmed:

1) kuu ja aasta, millal tulekustutit viimati kontrolliti;

2) kuu ja aasta, millal on järgmise kontrolli tähtaeg;

3) tulekustutit kontrollinud juriidilise isiku nimi ja majandustegevusteate number;

4) tulekustutit kontrollinud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi või muu 

identifitseerimistunnus;

5) teave tootja juhiste või asjakohase standardi kohta, mille alusel tulekustutit 

kontrolliti.



Põhilised muudatused
§ 12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

• Surve all tulekustutile paigaldatakse tulekustutikaela ümber 

hoolduslipik, mida ei ole võimalik paigaldada ega eemaldada 

tulekustutit lahti võtmata.



Põhilised muudatused
§ 12. Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik



Voolikusüsteem

Voolikusüsteem on terviklik tehnosüsteem, mis koosneb 
kustutusvee torustikust, tuletõrjekraanidest voolikupoolide või 
lamevoolikutega, joatorudest ning vajaduse korral 
tuletõrjepumbast või -pumpadest. 

Voolikusüsteem on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele 
inimestele ja seda võib kasutada ka päästemeeskond.

Märgtõusutorule või kuivtõusutorule määrusega nõudeid ei 
kehtestata.



Põhilised muudatused
§ 14. Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine

• Ehitise omanik  võib pidada taasesitamist võimaldavas vormis 

korrashoiupäevikut. 

• Kui selline võimalus on valitud, tuleb päevikus dateeritult 

registreerida kõik voolikusüsteemi vaatlused, kontrollid ja 

hooldused.



Põhilised muudatused
§ 16. Voolikusüsteemi kontroll

• Vähemalt üks kord aastas tuleb kontrollida voolikusüsteemi 

tõhusust, mille käigus selgitatakse välja, kas ettenähtud vooluhulk ja 

kompaktse joa pikkus on tagatud.



Põhilised muudatused
§ 18. Voolikusüsteemi kontrolli- ja hoolduslipik

Voolikusüsteemi kontrolli- ja hoolduslipikule kantav teave sarnaneb 

tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipikule kantava teabega. 

Andmete põhjal on igaühele arusaadav, kas kontrollimisel ja 

hooldamisel on järgitud vajalikke välpasid ning kas kontrollijal või 

hooldajal on vajalik pädevus.



EVS 933:2022
Heikki Rajalo

17.01.2023



EVS 933:2022
Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning 

nõuded hoolduspunktidele

Jõustunud 30.12.2022



Põhilised muudatused
EVS 933:2022

3.3.5 tulekustuti kontrollija 

isik, kellel on teadmised tulekustuti kontrolliks ja hoolduseks, tehnilised 

hooldusjuhendid ja vajalikud töövahendid nõuetekohase tulekustuti kontrolli 

tegemiseks ning kes on läbinud koolituse standardi lisa G kohaselt.

3.3.7 tulekustuti hooldaja 

isik, kellel on teadmised tulekustuti kontrolliks ja hoolduseks, hooldusjuhendid, 

hoolduspunkt ja vajalikud töövahendid nõuetekohase tulekustuti hoolduse ja 

survekatse tegemiseks ning kes on läbinud koolituse standardi lisa G kohaselt



Põhilised muudatused
EVS 933:2022

• Enne tulekustuti kasutusele võtmist ja üleandmist tarbijale tuleb 

tulekustutile teostada nõuetekohased kontrolltoimingud ja tulekustuti 

tuleb varustada nõuetekohase kontrollilipikuga ja koostada kontrolliakt. 

• Esmakordse tulekustuti kontrolli teeb tulekustuti tootja volitatud 

esindaja, tulekustuti importija, kaupleja või levitaja.



EVS 933:2022 Lisa G
Miinimumnõuded tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitusele

• Seadusandlus

• Kontrolltoiminguteks vajalikud tarvikud

• Tulekustuti liigid ja omadused

• Tulekustuti kontrolli- ja hoolduslipik

• Tulekustutite liigitus ja kustutusklassid

• Tulekustutite vaatlus, kontroll ja hooldus

• Vesi-, rasva- ja vahtkustutite kontroll ja hooldus

• Süsihappegaaskustutite kontroll ja hooldus

• Dokumenteerimine

• Praktilised harjutused



Küsimused??



Päästeala infotelefon 24 h -1247

alati inimene!

Meie tegevuse keskmes on


