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1. Jaanuar 2023

Päästeseaduse ja tuleohutuse seaduse muudatused

Muudetud on siseministri 18.02.2021. a määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ ja 
21.12.2016. a määrus nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise
põhimäärus“ (PÄIS)

Uus terviktekst on siseministri määrusel „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning
nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“



Päästeseadus

Avalikuks saavad
1) järelevalvemenetluse tulemusel jõustunud ettekirjutuste loetelu
2) kemikaaliseaduses sätestatud ulatuses kemikaaliohutuse andmed, mis on seotud nii ohtliku ettevõtte kui 
ka suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmetega käitise kohta ning nende kohustuslike dokumentidega
3) päästeinfosüsteemi kantud küttesüsteemi korrashoiu andmed.

Päästeametil on õigus edastada informatiivseid sõnumeid andmebaasis olevatele kontaktidele:
1) järgmise korstnapühkimise aja kohta
2) tuletõrje veevõtukohast vee kasutamise kohta
3) õigusaktide muudatuste kohta
4) muud ohutust suurendavat teavet



Tuleohutuse seadus

• Tulekustuti hakkab olema tuleohutuspaigaldis paigaldiste loetelus, mitte enam eraldi 
lõikena

• Kontroll ja hooldus saavad käsitletud tervikuna, st ka kontrollimiseks on vajalikud 
teadmised 



Tuleohutuse seadus

Valitavad kompetentsid alates 1.01.2023 uuendatud tuleohutusspetsialisti ja –eksperdi 
kutsestandardites

Tuleohutusspetsialistil: 
 tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine

Tuleohutuseksperdil: 

 tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
 küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine
 tulekahjujärgne uurimine



Tuleohutuse seadus

Ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi saab teha ja seda osa koostada või kooskõlastada 
ka volitatud arhitekti 7. taseme või volitatud arhitekt-eksperdi 8. taseme kutsetunnistusega 
füüsiline isik



Tuleohutuse seadus
Ehitisel, millele on kehtestatud tuleohutusnõuded, peab olema nõuetele vastav veevõtukoht

Kui ehitises on tulekahju avastamine ja selle kustutamine tagatud muu tehnilise lahendusega, 
ei ole veevõtukoht kohustuslik järgmiste ehitiste puhul:
1) üksikelamu
2) kahe korteriga elamu, ridaelamu või kaksikelamu
3) kolme või enama korteriga elamu, välja arvatud kõrghoone
4) kuni kümne voodikohaga hoolekandeasutuse hoone
5) kuni kümne kasutajaga kogunemishoone
6) kuni kümne voodikohaga majutushoone
7) kuni kümne töökohaga büroohoone

Kes sellist lahendust projekteerib, ehitab ja hooldab, ei pea esitama majandustegevusteadet



Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord

 Teabevahetuse kanalid ja tähtajad
 Veevõtukoha tehnilised nõuded ja viit
 Lähim nõuetele vastav veevõtukoht, kui:

1) ehitise ehitisealune pind on kuni 60 ruutmeetrit
2) erinevatel kinnistutel olevad esimese kasutusviisiga hooned asuvad üksteisest 
kaugemal kui 40 meetrit
3) erinevatel kinnistutel olevad esimese kasutusviisiga hooned asuvad üksteisele lähemal 
kui 40 meetrit, kuid tuleohutus on analüütiliselt tõendatud
4) eripõlemiskoormus on arvutatud projekteerimisel ja see jääb alla 200 megadžauli 
ruutmeetri kohta
5) abihoone on suurem kui 60 ruutmeetrit, aga asub esimese kasutusviisiga hoonega 
samal kinnistul



Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord

Rakendussäte

Iga ehitise puhul, millel on ehitusluba või –teatis, aga pole veel kasutusluba või -teatist 
lähtutakse viimase menetluses ehitusloa või –teatise aegsetest nõuetest veevõtukohale. 

Kui aga kehtivad nõuded on leebemad, siis võetakse aluseks kehtiv õigus.



Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning
nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Uus terviktekst
 lubatakse kasutada erinevate tulekustutusainetega tulekustuteid, sest 6 kg tulekustutusaine

massiga pulberkustuti loetakse samaväärseks nii 6 L vaht- või vesikustuti kui ka 5 kg 
süsihappegaaskustutiga. 

 kaotatakse kohustus säilitada tulekustuti korrashoiu andmeid, st pidada päevikut. See saab 
olema vabatahtlik

 täpsustatakse kontrolli- ja hooldustegevusi, seotakse need tugevamini tootja juhistega



2023 ja edasi …

Muutmisel on taas siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad 
tuleohutusnõuded“ – uued terminid seoses evakuatsiooniga, sisulised muudatused välisseina 
tuletundlikkuse käsitlemisel (tähtaeg märts 2024)

Uue siseministri määruse koostamine, tööpeakirjaga „Tuleohutuspaigaldistele, nende valikule, 
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded“. 
Kavas on ühendada siseministri 07.01.2013 määrus nr 1 „Nõuded 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning 
tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ ja siseministri uus määrus „Nõuded 
tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja 
korrashoiule“ ning lisada määrusesse ka kõik muud asjakohased tuleohutuspaigaldised.



2023 ja edasi …

Täpsustamisel on siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse 
enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse 
kriteeriumid“ lisa 2: enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustus tuleb üle 28 meetri 
kõrguste hoonetele, välja arvatud eluhoonetele ning suuremate kui 1000 ruutmeetriste tule- ja 
plahvatusohtlike ohtlike ettevõtete hoonete ja nendega seotud samadele kriteeriumidele 
vastavate hoonete kohta.

Täiendatakse ka siseministri 18. veebruari 2021. aasta määrust nr 10 „Veevõtukoha rajamise, 
katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning 
kord“: alates 1. jaanuarist 2024 peab rajatava veevõtukoha väljundile paigaldama Storz 125 
liitmiku.



Aitäh!
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