EHITUSSEADUSTIKU JA PLANEERIMISSEADUSE ALUSEL JA SELLE RAKENDAMISEGA SEONDUVALT
KEHTESTATAVATE MÄÄRUSTE KAVANDID

Ehitusseadustiku alusel ja selle rakendamisega seonduvalt kehtestatavate määruste kavandid
MKM määrus: Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 3 lõike 6 alusel.
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§ 4. Rajatise osa tehnilised andmed
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§ 10. Elektri liigid
§ 11. Kanalisatsiooni liigid
§ 12. Küttesüsteemi liigid
§ 13. Kütte liigid
§ 14. Küttegaasipaigaldiste liigid
§ 15. Elamu kasulik pind
§ 16. Toalisuse liigid
§ 17. Ehitise ehitisealune pind
§ 18. Ehitise suletud netopind
§ 19. Ehitise avatud brutopind
§ 20. Ehitise kasulik pind
§ 21. Hoone köetav pind
§ 22. Ehitise korruste arv
§ 23. Ehitise maht
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MKM määrus: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrus sätestab tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad nõuded (edaspidi
tuleohutusnõuded).
§ 2. Olulised tuleohutusnõuded
(1) Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise
korral:
1) säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime;
2) on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
3) on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud;
4) on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud;
5) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda;
6) on võimalik inimesi ehitisest evakueerida;
7) on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega.
(2) Olulised tuleohutusnõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusaja vältel. Kasutusel
mitteolevate ehitiste välisseintes olevad ning keldri ja pööningu ukse-, akna- ja muud avad peab
sulgema või tõkestama muul viisil neisse kõrvaliste isikute sissepääsu.
(3) Ehitise vastavus olulistele tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui on arvestatud tulekahju
puhkemise korral võimalikku inimeste evakuatsiooni ja varakahjude minimeerimist ning tulekahjuga
seotud võimalikku kahju avalikkusele, sealhulgas keskkonnale ning kui:
1) ehitis vastab käesoleva määrusega ettenähtud piirväärtustele;
2) ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;
3) ehitis vastab asjakohasele standardile või
4) arvutuslikul, analüütilisel või muul usaldusväärsel viisil on tõestatud ehitise vastavus olulistele
tuleohutusnõuetele, kusjuures on arvestatud tulekahju võimaliku puhkemise ja kustutamisega.
(4) Asjakohaseks tehniliseks normiks ja standardiks käesoleva määruse tähenduses loetakse tehniline
norm või standard, mille järgimine tagab oluliste tuleohutusnõuete täitmise.
(5) Ehitis, mille suhtes kohaldatakse määruses toodud erisusi, peab vastama olulistele
tuleohutusnõuetele.
§ 3. Olulistest tuleohutusnõuetest tingitud ehitisele esitatavad nõuded
(1) Lisades 1–9 on toodud ehitisele oluliste tuleohutusnõuete täitmiseks esitatavad nõuded järgmiste
näitajate osas:
1) korrused, sealhulgas maapealsed korrused ja maa-alused korrused (keldrikorrused), kusjuures
maapealsete korruste korral on kasutatud mõistet korruseline;
2) suurus, sealhulgas kõrgus ja pindala;
3) tuletõkkesektsioonid;
4) ehitist kasutavate inimeste (edaspidi kasutajad) arv;
5) evakuatsioon;
6) tulepüsivus;
7) tuletundlikkus;
8) ehitise kasutamise otstarbed.
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(2) Tuletõkkesektsioonina käsitatakse käesoleva määruse tähenduses ehitise osa, mis on teistest
ehitise osadest eraldatud nii, et tule levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja
jooksul takistatud, kusjuures selline ehitise osa võib hõlmata ühte või mitut korrust.
(3) Kui ehitises või selle tuletõkkesektsioonis on automaatne tulekahjusignalisatsioon, võivad nõuded
tuletõkkesektsiooni pindala ja kasutajate arvu osas erineda määruses nimetatud nõuetest, kui
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põlemiskoormus tuletõkkesektsioonis on alla 600 MJ/m .
(4) Kui ehitises või selle tuletõkkesektsioonis on automaatne tulekustutussüsteem, võivad määruses
nimetatud nõuetest erineda nõuded:
1) tuletõkkesektsiooni pindalale;
2) evakuatsioonitee pikkusele;
3) kande- ja jäigastavate konstruktsioonide (edaspidi kandekonstruktsioon) tulepüsivusele;
4) tuletõkkesektsiooni konstruktsioonide tulepüsivusele;
5) konstruktsioonide tuletundlikkusele;
6) tule naaberehitisele leviku takistamisele.
(5) Kui ehitisse või selle tuletõkkesektsiooni paigaldatakse lisaks automaatsele
tulekahjusignalisatsioonisüsteemile automaatne suitsu eemaldamise seadmestik, mis tegevusse
rakendumisel annab tulekahjuteate, siis võivad lõikes 3 ja lisades nimetatud nõuded erineda nõuetest
evakuatsioonitee osas.
(6) Lõigetes 3 ja 5 nimetatud nõudeid ei kohaldata lisas 1 toodud kasutusviiside (edaspidi ehitise
kasutusviis) loetelus II ja III kasutusviisiga ehitiste osas.
§ 4. Ehitise tuleohutuse määramine
(1) Ehitise tuleohutuse määravad ehitise kasutamise otstarve, korruste arv ja pindala, ehitise kõrgus,
tuletõkkesektsiooni pindala, kasutajate arv, põlemiskoormus ja ehitises toimuva tegevuse
tuleohtlikkus.
(2) Ehitise tuleohutuse näitajateks on tuletundlikkus ja tulepüsivus.
(3) Ehitised jaotatakse tuleohutusest lähtuvalt järgmiselt:
1) tulekindel (tähis TP1) – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus
variseda, kusjuures üldjuhul sellise ehitise kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise;
2) tuldtakistav (tähis TP2) – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus
variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem tulekindla ehitise suhtes ettenähtud ajast;
3) tuldkartev (tähis TP3) – ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni
tulepüsivuse suhtes.
(4) Ühe ehitise erinevad osad võivad olla korraga tulekindlad, tuldtakistavad või tuldkartvad tingimusel,
et tule levik on takistatud tulemüüriga ja tulemüüris olevaid uksi ei ole kavandatud kasutada tulekahju
korral evakuatsioonipääsuna.
(5) Korruste arvu, kõrguse, pindala ja inimeste arvu piirangud TP2- ja TP3-klassi hoonetes on toodud
lisas 2, kusjuures TP1-klassi kuuluvatele hoonetele korruste arvu, kõrguse, pindala ja inimeste arvu
piiranguid ei sätestata.
(6) Kui TP2- või TP3-klassi kuuluvas hoones on erinevaid ehitise kasutusviisile vastavaid ruume, siis
hoone tuleohutust arvestatakse tervikuna.
(7) TP2- või TP3-klassi kuuluva kahekorruselise hoone kasutajate arvu piirangud rakenduvad kui
ehitise kasutusviisile vastavad ruumid on paigutatud täielikult või osaliselt hoone teisele korrusele. Kui
sellised ruumid asuvad ainult esimesel korrusel, võib rakendada ühekorruselise hoone suhtes
kehtivaid piiranguid.
2. peatükk
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TULEPÜSIVUS JA -TUNDLIKKUS NING PÕLEMISKOORMUS
§ 5. Tulepüsivus
(1) Tulepüsivusena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses ehitise konstruktsiooni või selle osa
võimet säilitada ettenähtud aja jooksul ettenähtud kande- ja soojusisolatsioonivõimet ning terviklikkust.
(2) Ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide tulepüsivus
määratakse lähtuvalt konstruktsiooni kandevõimest (tähis R), tihedusest ehk terviklikkusest (tähis E) ja
soojus(sooja-)isolatsiooni võimest (tähis I), kusjuures tulepüsivust väljendatakse minutites vastavalt
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240 minutit.
(3) Ehitise osa võib lisaks lõikes 2 toodule kirjeldada järgmiselt:
1) soojuskiirguse läbivuse piirang (tähis W);
2) löögikindlus ja mehaaniline mõju (tähis M);
3) isesulguvate seadmetega varustatud uks (tähis C);
4) suitsu läbitungimise piirang (tähis S);
5) elektritoite või signaali katkematu töötamine (tähis P või PH);
6) tahmapõlengukindlus (tähis G);
7) kattematerjaliks oleva ehitusmaterjali või -toote (edaspidi materjal) võime kaitsta kattematerjali taga
olevat konstruktsiooni süttimise ja söestumise eest (tähis K);
8) stabiilsuse säilitamine konstantse temperatuuri tingimustes (tähis D);
9) stabiilsuse säilitamise kestus standardse aja/temperatuuri graafiku suhtes (tähis DH);
10) suitsu ja soojuse eemaldamiseks mõeldud elektriventilaatorite toimimise aeg temperatuuri
muutumise tingimustes (tähis F);
11) suitsu ja soojuse eemaldamiseks mõeldud loomuliku õhuvahetuse toimimise aeg (tähis B).
(4) Ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide
tulepüsivust väljendav märgistus peab olema vastav kõige väiksemale ajaväljendusele (aeg minutites),
mida arvestatakse selle konstruktsiooni tulepüsivuse määramisel.
(5) Ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide
tulepüsivust iseloomustavate nõuete ja seda väljendava märgistuse korral peab lähtuma kõige
suuremast kehtestatud ajaväljendusest.
(6) Ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkesektsiooni konstruktsioonide tulepüsivus määratakse
lähtuvalt ehitise kasutamise otstarbest, tuletõkkesektsiooni piirpindalast ja ehitise või selle osa
põlemiskoormusest.
(7) Nõuded ehitise kandekonstruktsioonide ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusele on toodud
lisades 3 ja 4.
§ 6. Põlemiskoormus
(1) Põlemiskoormust võib määrata usaldusväärse analoogi järgi või tuleb see arvutada.
(2) Tuletõkkesektsiooni põlemiskoormuse määramisel arvestatakse tuletõkkesektsiooni moodustava
ehitise osa kasutamise otstarvet.
(3) Kui ehitises on põlemiskoormuse suhtes erinevaid tuletõkkesektsioone, siis on vajalik määrata iga
tuletõkkesektsiooni põlemiskoormus eraldi, et dimensioneerida selle järgi vastava
tuletõkkesektsiooniga seotud konstruktsioonid.
(4) Ehitise erinevad kasutamisotstarbed jaotatakse TP1-klassi ehitiste puhul põlemiskoormuse
rühmadeks eripõlemiskoormuse järgi, kusjuures nõuded kandekonstruktsioonide ja
tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide tulepüsivusele põhinevad põlemiskoormuse
rühmitamisel.
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(5) Lõikes 4 nimetatud põlemiskoormuse rühmad on järgmised:
2
1) üle 1200 MJ/m – näiteks laoruumid, raamatukogud koos hoidlatega, arhiivid, kusjuures ruumide
põlemiskoormust hinnatakse või arvutatakse;
2
2
2) vähemalt 600 MJ/m ja maksimaalselt 1200 MJ/m – näiteks kauplused, näitusehallid,
raamatukogud ilma hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuumid ja elamute keldrikorruse osad,
välja arvatud tehniline kelder, milles on hoiuruume;
2
3) alla 600 MJ/m – näiteks elamud, majutusruumid ja hoolekandeasutused, restoranid, büroohooned,
koolid, spordisaalid, teatrid ja kirikud.
(6) Lõike 5 punktis 3 nimetatud rühma kuuluvateks võib lugeda ka neid hooneid või nende osi, mille
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eripõlemiskoormus on üle 600 MJ/m , kui sellised hooned või nende osad on varustatud automaatse
tulekustutusseadmega.
§ 7. Tuletundlikkus
(1) Tuletundlikkusena käesoleva määruse tähenduses käsitatakse ehitise osa omadusi tulega kokku
puutudes:
1) süttida;
2) eraldada soojust;
3) levitada tuld;
4) eraldada suitsu;
5) eraldada mürgiseid gaase;
6) eraldada põlevaid (kuumi) tilku.
(2) Tuletundlikkus määratakse ehitise osale lähtuvalt:
1) siseseinast;
2) laest ja katuslaest;
3) põrandast;
4) ehitisse paigaldatavate seinte, lagede ja põrandate kattematerjalidest;
5) fluidumi transportimiseks mõeldud ehitise osast, nagu näiteks torustik või õhukanal;
6) välisseinast;
7) katusekattest.
(3) Ehitise osad jaotatakse tuletundlikkusega seonduvalt järgmiselt:
1) A1 – ehitise osa, mis ei ole tuletundlik;
2) A2 – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub eriti vähesel määral suitsu
eraldumises;
3) B – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub süttivuses ja eriti vähesel
määral suitsu eraldumises ning põlevaid tilku ega tükke ei esine;
4) C – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub vähesel määral suitsu
eraldumises ja kiiresti kustuvates põlevates tilkades või tükkides;
5) D – ehitise osa, mis on tuletundlik, kusjuures tuletundlikkus väljendub tulekahjus
(põlemisprotsessis) osalemise lubatavuses;
6) E – ehitise osa, mille osavõtt tulekahjust on tavapärane (lubatav);
7) F – ehitise osa, millega toimuv ei ole tulekahjus määratud;
8) s1 – ehitise osa, milles suitsu moodustumine (eraldumine) on eriti vähene;
9) s2 – ehitise osa, milles suitsu moodustumine on vähene;
10) s3 – ehitise osa, milles toimub suitsu moodustumine, mis ei täida s1 ega s2 nõudeid;
11) d0 – ehitise osa, milles põlevaid tilku või tükke ei esine;
12) d1 – ehitise osa, milles põlevad tilgad või tükid kustuvad kiiresti;
13) d2 – ehitise osa, milles põlevate tilkade või tükkide esinemine ei täida d0 ega d1 nõudeid.
(4) Ehitamise tehnilistes dokumentides ei pea eraldi välja tooma lõike 3 punktides 8–13 toodud teavet
ehitise kohta, kui see ehitis vastab lõike 3 punktidele 1 või 7.
(5) Nõuded ehitise tuletundlikkusele on toodud lisades 6 ja 7.
3. peatükk
TULEKAHJU JA SELLE OHU VÄLTIMINE
5

§ 8. Tulekahju ja selle ohu vältimine
(1) Ehitise süttimise, ehitises suitsu ja tule tekkimise ning leviku (edaspidi tulekahju) ja tulekahjuohu
vältimiseks arvestatakse ehitise ehitamise ja kasutamise korral tulekahju võimalikkust, kusjuures
võetakse arvesse nii ehitises kui ka ehitisest väljaspool olevad mõjud, sealhulgas ehitises
paiknevatest kütteseadmetest ja suitsulõõridest tingitud tulekahju- ja plahvatusoht.
(2) Tulekahju ja selle ohu vältimiseks peab ehitises olema vastavalt ehitise tuleohtlikkusele
tuleohutuspaigaldis.
(3) Ehitistes, mis kuuluvad I–V kasutusviisiga ehitiste hulka, ei tohi olla tule- ja plahvatusohtliku
keskkonnaga tööstus- ja laoruume.
(4) Kasutusel mitteolevate ehitiste välisseintes olevad ning keldri ja pööningu ukse-, akna- ja muud
avad peab sulgema või tõkestama muul viisil neisse kõrvaliste isikute sissepääsu.
§ 9. Ehitise konstruktsioonide kandevõime
(1) Ehitise konstruktsioon peab tulekahju korral säilitama ettenähtud aja jooksul oma kandevõime nii,
et ehitises viibivad inimesed jõuaksid mõistliku aja jooksul ohutusse kohta ning päästemeeskonnal
oleks võimalik inimesi ja vara päästa ning tuld kustutada.
(2) Ehitise konstruktsiooni kandevõimet tõendatakse vähemalt ühel järgmisel viisil:
1) katseliselt;
2) arvutuslikult;
3) ühendades katse- ja arvutustulemused;
4) kasutades tunnustatud tabelarvutust.
(3) Kui kandekonstruktsioonilt nõutakse tiheduse (tähis E), soojusisolatsiooni (tähis I) ja ka
kandevõime (tähis R) suhtes erinevaid tulepüsivusaegu, siis rakendatakse pikemat tulepüsivusaega nii
tiheduse, soojusisolatsiooni kui ka kandevõime suhtes.
§ 10. Tuletõkkesektsioon
(1) Ehitis peab tule ja suitsu levimise takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, päästetööde
kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks olema jaotatud tuletõkkesektsioonideks.
(2) Tuletõkkesektsioon võib koosneda seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest,
katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu avatäidetest ja teistest
ehitise osadest.
(3) Tuletõkkesektsioonid moodustatakse:
1) korruste kaupa;
2) pindala järgi;
3) ehitise kasutamisotstarbe järgi.
(4) Tuletõkkesektsioon peab olema ehitatud nii, et tule levimine ühest tuletõkkesektsioonist teise on
ettenähtud aja jooksul takistatud.
(5) Erineva kasutamisotstarbega ehitise osad võivad kuuluda ühte tuletõkkesektsiooni tingimusel, et
see ei vähenda kasutajate turvalisust ega suurenda tulekahju leviku ohtu, kusjuures
tuletõkkesektsioon võib hõlmata mitut ehitise korrust, välja arvatud II ja III kasutusviisiga ehitiste korral.
§ 11. Tuletõkkesektsioonide moodustamine
(1) Ehitise osadest, mis kasutamisotstarbelt või põlemiskoormuselt üksteisest oluliselt erinevad, tuleb
moodustada omaette tuletõkkesektsioonid.
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(2) Kui ehitise osadel on erinev kasutamisotstarve ja seetõttu ka erinevad kasutusviisid ning
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kasutusviiside põlemiskoormuste erinevus on alla 300 MJ/m kohta, siis võib sellistest ehitise osadest
moodustada ühe tuletõkkesektsiooni, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhtudel.
(3) Tuletõkkesektsioonide moodustamisel lähtutakse ehitiste tuleohutusega seonduvatest näitajatest,
sealhulgas ehitiste kasutamise ajast ja tuletõkkesektsioonide piirpindalast vastavalt lisale 5.
(4) Ehitise või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni:
1) elektrijaotla ruumid;
2) liftišaht ja -masinaruumid, välja arvatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud
tulekindlas trepikojas asuvad liftišahtid ja -masinaruumid;
3) evakuatsioonitrepikojad;
2
4) laoruumid, kui ruumisisene põlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m kohta, välja arvatud
2
laoruumid, mille pindala on alla 10 m ;
5) katlaruumid, kusjuures katlaruumis asuvate kütteseadmete koguvõimsus on üle 25 kW;
6) garaažid;
7) saunad, välja arvatud elu- või majutusruumis asuvad saunad;
8) majutusruumid, kus asuvad saunad;
9) korterid;
2
10) arhiiviruumid, mille pindala on üle 10 m ;
11) ehitises paiknevad keskventilatsiooniseadmed, ventilatsioonikambrid ja ventilatsioonikanalid, välja
arvatud üht tuletõkkesektsiooni teenindav ventilatsiooniseade;
12) automaatsete tulekustutussüsteemide keskused ja tulekustutusvahendite tugipunktid.
(5) VI kasutusviisiga ehitises moodustatakse omaette tuletõkkesektsioonid, kui:
1) ehitise alaliste kasutajate arv on üle 25 inimese;
2
2) ehitises asuvate muu kasutamisotstarbega ruumide pindala ületab 50 m , sõltumata alaliste
kasutajate arvust;
3) ehitises toimuvast tootmistegevusest või ladustamisest tuleneb tule- või plahvatusoht.
§ 12. Tuletõkkekonstruktsioon
(1) Tuletõkkekonstruktsioonina käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tuletõkkesektsiooni
konstruktsiooni, mis on ette nähtud tule leviku tõkestamiseks või tule ja suitsu piiramiseks.
(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule võib tuletõkkekonstruktsioon olla ka ehitise selline osa, mis on ette
nähtud eelkõige suitsu piiramiseks ning tervikuna täidab nõudeid ainult tiheduse (tähis E) osas.
Sealjuures eeldatakse, et evakuatsioon ei ole ohustatud ning tuli ei levi ühest tuletõkkesektsioonist
teise ettenähtud aja jooksul.
(3) Kui tuletõkkekonstruktsioon vastab ainult tiheduse (E) nõudele ja selle pindala on suurem kui 0,1
2
m , siis peab vahemaa tuletõkkekonstruktsiooni ja süttivate materjalide või väljumistee vahel olema
2
2
selline, et soojuskiirguse tihedus ei ületaks 10 kW/m . Alla 2 m suuruse pindalaga soojuskiirgust
läbilaskvate tuletõkkekonstruktsioonide korral peab eelnimetatud vahemaa olema vähemalt 1,5 m.
(4) Tuletõkkekonstruktsioonides või nendega koos kasutatavad materjalid ei tohi vähendada
tuletõkkekonstruktsiooni tuleohutust.
(5) Tuletõkkesektsioonide moodustamisel keldriruumides on tuletõkkekonstruktsiooni tuletundlikkuse
nõudeks, välja arvatud TP3-klassi ehitises olev ühe eluruumi juurde kuuluv kelder, vähemalt A2-s1,d0.
§ 13. Avatäited ja tehnosüsteemid tuletõkkekonstruktsioonis
(1) Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, akna ja muu väiksema avatäite ning
tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50%
tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, kusjuures avatäite pindala ei tohi olla suurem
kui 40% tuletõkkekonstruktsiooni pindalast.
(2) Tuletõkkekonstruktsioone läbivad tehnosüsteemid ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut.
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(3) Majutusettevõtte majutusruumi uks peab olema varustatud ettenähtud viisil toimivust tagava
sulguriga.
(4) Ehitise õhuvahetuskanali sein peab vastama vähemalt sellele ehitise osale ettenähtud
tuletundlikkusele, kusjuures selliseid kanaleid peab olema võimalik kergesti puhastada ja hooldada.
§ 14. Pööning
Pööning, sealhulgas madal pööning, peab tule tõkestamiseks ning tule ja suitsu leviku piiramiseks
olema jaotatud osadeks lisas 5 toodud tuletõkkesektsioonide moodustamise nõuete kohaselt,
kasutades konstruktsioone või muid tuld tõkestavaid piirdeid, kusjuures selline konstruktsioon või piire
peab ulatuma katusekatteni.
§ 15. Katus
(1) Ehitise katusekonstruktsioonid, sealhulgas katuseräästas, peavad olema ehitatud nii, et need ei
süttiks kergesti ja tuli ei leviks väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse.
(2) Katusekate käesoleva määruse tähenduses on katuse kattematerjal, mis kaitseb ehitist niiskuse ja
ilmastikumõjude eest.
(3) Katusekate peab takistama tule levikut:
1) aluskattele;
2) katusekattelt selle aluskonstruktsioonile.
(4) Katusekate peab vastama nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis (tähis
BROOF).
(5) Lõikes 4 sätestatut ei kohaldata tulekoldeta ehitise või muu ehitise osas, kui see ei põhjusta
tulekahjuohtu ümbruskonnale.
(6) Ehitise katus peab tuleohutusest tingituna olema jaotatud tuletõkkekonstruktsioonide kohal olevate
2
vertikaalsete või horisontaalsete tuletõketega maksimaalselt 2400 m suuruse pindalaga osadeks,
välja arvatud kui katuse aluskonstruktsioon kuulub vähemalt klassi A2-s1,d0 või kasutatakse B ROOF
klassi kuuluvaidkatusekatteid.
(7) Nõudeid katusekatetele tuleb vajadusel käsitada koos aurutõkke ja isolatsiooniga.
§ 16. Rõdu, lodža ja terrass
(1) Rõdu, lodža ja terrass peavad olema ehitatud nii, et tuli ei leviks:
1) piki välisseina välispinda;
2) välisseina konstruktsioonis;
3) välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu.
(2) Rõdule, lodžale ja terrassile kohaldatakse lisas 7 toodud ehitise välisseina välispinna
tuletundlikkuse nõudeid.
(3) Rõdu, lodža ja terrassi tulepüsivusajale kohaldatakse lisas 3 toodud ehitise kandekonstruktsioonile
ettenähtud arvväärtusest 50%.
§ 17. Ehitise konstruktsiooni pinnakiht ja kattematerjalid
(1) Ehitise konstruktsiooni pinnakiht käesoleva määruse tähenduses on konstruktsiooni pealiskiht,
kusjuures pealiskihi ülesandeks võib olla konstruktsiooni kaitsmine süttimise, söestumise või muu
riknemise eest tulekahju algperioodil.
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(2) Ehitise tuleohutusest lähtuvalt olulistele ehitisse paigaldatavatele seinte, lagede ja põrandate
kattematerjalidele esitatakse ehitise konstruktsiooni pinnakihile esitatavate nõuetega samaseid
nõudeid.
(3) Tulepüsivuse ja tuletundlikkuse nõudeid ei esitata:
1) ehitise siseuksele, välja arvatud tuletõkkeuksele;
2) aknale, välja arvatud tuletõkkekonstruktsioonis asuvale aknale;
3) kinnitusdetailile;
4) käsipuule;
5) põrandaliistule;
6) plaatide vahelistele vuugitäidetele.
(4) Lõikes 3 nimetatu ei kehti konstruktsioonide osas, mille kandevõime peab tulekahju korral säilima
vähemalt 30 minutit (tähis R30) ning mille pinnakiht on suurema tuletundlikkusega kui D-s2,d2.
(5) Kui ehitis on varustatud automaatse tulekustutusseadmega, võib konstruktsiooni pinnakihi suhtes
kohaldada ühe klassi võrra madalamat tuletundlikkuse klassi, kusjuures eeltoodu ei kehti kolme- ja
neljakorruseliste tuldtakistavate ehitiste kohta.
(6) Ehitise sisepindade tuleohutusomaduste hindamisel võetakse arvesse, millisel määral pind
tulekahjus osaleb, laussüttimiseks kuluvat aega, põlemisel eralduva soojushulga määra ja suitsu ning
põlevate tilkade moodustumist. Nõuded ehitise konstruktsiooni pinnakihtide suhtes on toodud lisas 7,
kusjuures nimetamata ehitiste osas tuleb vastavust konstruktsiooni pinnakihi klassile hinnata
analoogia alusel.
(7) Ehitise konstruktsioonile võib kohaldada lisas 7 toodud nõuetest tuletundlikkuse osas ühe nõude
võrra madalamat nõuet, kui tuletõkkesektsioonis on tagatud, et:
1) süttimise või tule leviku oht on tavalisest märgatavalt väiksem,
2) evakuatsiooni võimalused on eriti head või
3) ehitise osa on varustatud automaatse tulekustutusseadmega.
(8) Lõikes 7 nimetatut ei kohaldata TP2-klassi kolme- või neljakorruseliste ehitiste, sisekoridoride,
trepikodade ja selliste ehitiste osade suhtes, milles on nõutav klass D-s2,d2.
(9) TP2-klassi kuuluva ehitise konstruktsiooni pinnakihi ülesandeks on kaitsta konstruktsiooni
süttimise, söestumise või muu riknemise eest tulekahju korral vähemalt 15 minuti jooksul.
(10) Kui ehitise konstruktsioon koosneb materjalidest, mille klassiks on C-s2,d1 või sellest
tuletundlikum, tuleb TP2-klassi kuuluva ehitise siseseina ja lae pinnad varustada A2-s1,d0 klassi
materjalidest tehtud kaitsekattega, kusjuures see nõue ei kehti vähemalt R30 konstruktsioonide
tulepüsivuse suhtes.
§ 18. Välisseinad
(1) Välissein tuleb ehitada nii, et tuli ei leviks:
1) piki välisseina välispinda;
2) välisseina konstruktsioonis;
3) välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu.
(2) TP1-klassi ehitise välissein peab üldjuhul vastama vähemalt klassile B-s1,d0. Soojusisolatsioon,
mille tuletundlikkus on vahemikus C-s1,d0 klass – E-s2,d2 klass, tuleb paigaldada nii, et tule levik
mööda soojusisolatsiooni ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja ehitiselt teisele ehitisele oleks
takistatud.
(3) TP1-klassi kuuluva:
1) maksimaalselt kahekorruselise ehitise välisseina konstruktsioonid ja enam kui kahekorruselise
ehitise mittekandva välisseina konstruktsioonid võib teha D-s2,d2 klassi materjalidest, kusjuures
soojusisolatsiooni materjal peab vastama vähemalt A2-s1,d0 klassi nõuetele;
2) üle kahekorruselise ehitise kandev välisseina konstruktsioon tehakse vähemalt A2-s1,d0 klassi
materjalidest;
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3) maksimaalselt kaheksakorruselises ehitises võib välisseina välispinna osa olla klassist D-s2,d2, kui
neid osi ümbritsevad konstruktsioonid tõkestavad tule levikut seina pinnal, kusjuures fassaadi
katteplaatide kinnititeks võib kuni kaheksakorruselises ehitises kasutada vähesel määral D-s2,d2
klassi materjale.
(4) TP2-klassi kuuluva:
1) kuni kahekorruselise ehitise välissein peab vastama tuletundlikkuse nõuetele, kui see on ühtlasi
konstruktsiooni sisepind, kaitsekate, õhutuspilu pind või seina välispind;
2) kolme- või neljakorruselise ehitise välisseina konstruktsioon võib vastata klassile D-s2,d2, kusjuures
soojusisolatsioon ja muu täitematerjal peab vastama vähemalt klassi A2-s1,d0 nõuetele.
(5) TP3-klassi kuuluva ehitise välissein peab vastama tuletundlikkuse nõuetele, kui see on ühtlasi
välisseina sise- või välispind.
(6) Kui ehitis on varustatud automaatse tulekustutusseadmega ja välissein on projekteeritud nii, et
selle väljastpoolt süttimisest põhjustatud tulekahju levimine seinas on tõhusalt takistatud, siis on klassi
D-s2,d2 kuuluvate materjalide kasutamine lubatud:
1) maksimaalselt neljakorruselises TP1-klassi kuuluvas I ja V kasutusviisiga ehitises;
2) kolme- või neljakorruselises TP2-klassi kuuluvas I ja V kasutusviisiga ehitises;
3) TP2-klassi kuuluvas III kasutusviisiga ehitises välisseina ja tuulutuspilu välispinnas.
(7) Välisseina pinnakihile ei esitata nõuet piirata suitsu moodustumist, kusjuures pinda võib katta
tasandus-, silumis- ja värvikihiga, millele ei ole ette nähtud erinõudeid.
(8) Ajutise telk-kogunemishoone rajamiseks kasutatava materjali klass peab olema vähemalt D-s2,d2,
kusjuures peab olema tagatud piisav evakuatsiooni võimalus ja tule teistele telk-kogunemishoonetele
leviku takistamine.
§ 19. Tule naaberehitistele leviku takistamine
(1) Tule levik ühelt ehitiselt teisele ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega põhjustada olulist
majanduslikku või ühiskondlikku kahju.
(2) Lõikes 1 nimetatu täitmiseks peab hoonetevaheline kuja takistama tule levikut teistele hoonetele,
kusjuures kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või
muude abinõudega.
(3) Lõikes 2 nimetatud hoonetevahelise kuja arvestamisel võib lugeda üheks hooneks
tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonetekompleksi, kusjuures:
1) sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, vastavalt kas TP1, TP2 või
TP3;
2) selliste hoonete kasutajate arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile kohalduvatest
lisas 2 nimetatud arvväärtustest.
4. peatükk
Küttesüsteemi tuleohutusnõuded
§ 20. Küttesüsteem, kütteseade ja küttekolle
(1) Küttesüsteem koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest
osadest.
(2) Kütteseade on seade, mis tekitab välisõhku juhtimist vajavaid põlemissaadusi.
(3) Küttekolle on kütteseadme osa, mis on ette nähtud tahke, vedela või gaasilise kütuse põletamiseks
ja mis on ühendatud ehitise suitsulõõriga.
§ 21. Küttesüsteemi projekteerimine, paigaldamine, kontrollimine, hooldamine ja kasutamine
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(1) Küttesüsteem tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt
tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks
oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine.
(2) Küttesüsteemi paigaldamisel ja projekteerimisel ei tohi suitsu juhtimiseks kasutada
ventilatsioonilõõri.
(3) Küttesüsteem peab paiknema seina, lae ning põlevmaterjalide ja -ainete suhtes kaugusel, mis
välistab materjalide süttimise soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu.
(4) Kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi. Tuleb tagada, et suitsu
ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.
(5) Küttesüsteemi võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbel ja koormusega ning selles võib põletada
üksnes sellele küttesüsteemile ettenähtud kütust.
(6) Kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma, peab korstnat ja ühenduslõõri puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini kui küttesüsteemi dokumentatsioonis on ette nähtud.
Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
§ 22. Ahju, kamina ja pliidi kasutamine
(1) Ahju, kamina või pliidi kütmisel tuleb tuleohu vältimiseks tagada kogu kütmise aja jooksul ning
vahetult pärast kütmise lõpetamist selle kontroll. Kontrolli võib asendada käesoleva seaduse
tuleohutuspaigaldiste kasutamisega.
(2) Keelatud on ahju, kamina või pliidi koldes süüdata tuld põlevvedeliku abil.
(3) Kütus või põlevmaterjal tuleb ahju, kamina või pliidi kasutamisel paigutada neist ohutusse
kaugusesse.
§ 23. Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamine
Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon
puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada
vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
5. peatükk
EVAKUATSIOONITEED JA -PÄÄSUD
§ 24. Evakuatsioon
(1) Evakuatsioonina käsitatakse käesoleva määruse tähenduses kasutajate sunnitud väljumist
ehitisest ohutusse kohta kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse
korral.
(2) Evakuatsiooni tagamiseks peab ehitistes olema vastavalt nende kasutamisotstarbele piisav arv
sobiva paigutusega kergesti läbitavaid evakuatsiooniteid ja -pääse, kusjuures evakueerumisaeg ei tohi
põhjustada ohtu evakueeruvatele ehitise kasutajatele.
(3) Evakuatsiooniteena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses ehitise põranda mis tahes punktist
algavat vabalt ja ohutult läbitavat ehitisesisest liikumisteed evakuatsioonipääsuni, kusjuures
evakuatsioonitee võib läbida maksimaalselt kahte tuletõkkesektsiooni.
(4) Igast ehitise osast peab olema võimalik kiire ja lihtne pääs evakuatsiooniteele.
(5) Ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või hädaväljapääs ning evakuatsioonitee,
tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga.
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§ 25. Hädaväljapääs
(1) Hädaväljapääsuna käsitatakse käesoleva määruse tähenduses evakuatsioonipääsu nõuetele
mittevastavat väljapääsu, mille kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi ehitisest
tulekahju või muu õnnetuse korral.
(2) Ehitistes, kus elavad või töötavad inimesed, peavad olema hädaväljapääsud, välja arvatud kui
evakuatsiooni turvalisust on võimalik tagada muul viisil.
(3) Ehitistes, kus ülemise korruse hädaväljapääsu alumine serv asub kõrgemal kui 23 m maapinnast,
ja ehitistes, kus päästemeeskonna redelid ei ulatu hädaväljapääsudeni, peab olema tagatud
juurdepääs korrustele ning evakuatsiooni ja päästemeeskonna töö võimalikkus.
(4) Hädaväljapääsuks kasutatava valgusava kõrgus peab olema vähemalt 600 mm ja laius 500 mm
ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm.
(5) Hädaväljapääs peab olema märgistatud, välja arvatud I kasutusviisiga ehitistes.
§ 26. Evakuatsioonipääs
(1) Evakuatsioonipääs peab juhtima ehitisest ohutult välja maapinnale või tuletõkkesektsiooni, millest
on olemas ohutu pääs ehitisest välja maapinnale.
(2) Evakuatsioonipääsuks ei loeta lifti või muid sellesarnaseid seadmeid.
(3) Evakuatsioonipääsud peavad asuma selliselt, et ehitise kasutajatel oleks võimalik lasta end
päästemeeskonnal evakueerida või ise evakueeruda.
(4) Põllumajandusehitises tuleb evakuatsioonipääsud ehitada nii, et tulekahju korral oleks loomadel
võimalik kiiresti ja lihtsalt jõuda vabale maapinnale.
(5) Evakuatsioonipääs peab olema märgistatud, välja arvatud I kasutusviisiga ehitiste ruumides, mis ei
ole avalikus kasutuses.
§ 27. Evakuatsioonipääsude arv
(1) Evakuatsioonipääsude arv ja paigutus määratakse vastavalt ehitise kasutamisotstarbele ja ehitise
kasutajate ettenähtud maksimaalsele arvule.
(2) Ehitise igalt evakuatsioonialalt, kus alaliselt viibib või töötab inimesi, peab üldjuhul olema võimalik
jõuda vähemalt kahe erineva, hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni.
(3) Üks evakuatsioonipääs on lubatav:
1) kuni kahekorruselises I kasutusviisiga ehitises;
2) kuni kaheksakorruselises korterelamus, kui evakuatsioonialaks oleva ehitise osa kasutamisotstarve
on korter;
2
3) V ja VI kasutusviisiga ruumides suurusega alla 300 m , kusjuures evakuatsioonialalt peab olema
lisaks hädaväljapääs;
4) väikese kasutajate arvuga II, III ja IV kasutusviisiga ehitises, kui sellest ei teki ohtu kasutajate
turvalisusele, kusjuures evakuatsioonialalt peab olema ka hädaväljapääs.
§ 28. Evakuatsioonitee
(1) Evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et evakuatsiooniteed oleks
võimalik kasutada kogu evakueerimisaja jooksul.
(2) Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate
evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid
asjaolusid.
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(3) Evakuatsioonitee:
1) peab olema kergesti identifitseeritav, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav;
2) seina-, lae- ja põrandakatted ei tohi ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral;
3) trepikalle, astmete ja mademete mõõtmed peavad tagama ohutu evakuatsiooni;
4) moodustatakse reeglina omaette tuletõkkesektsioonina;
5) ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate
turvalisust evakuatsiooni korral.
(4) Üle kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel olevad trepikäigud ja -mademed peavad
vastama vähemalt A2-s1,d0-klassile. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda,
2
põlemiskoormus on väiksem kui 600 MJ/m , siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema
vähemalt R30. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on suurem kui
2
600 MJ/m , siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R60.
(5) Kolme- ja neljakorruselise TP2-klassi ehitise evakuatsioonitee konstruktsioonide ning trepikäikude
ja -mademete tulepüsivus peab olema vähemalt R60.
(6) Päästemeeskonna sisenemistee peab vastama evakuatsioonitee nõuetele.
(7) III kasutusviisiga ehitiste korral ja õppehoonetes ei tohi kasutada evakuatsioonitrepina keerdtreppi,
mille keskava läbimõõt on väiksem kui 1000 mm, kusjuures trepiaste ei tohi olla kitsam kui 150 mm.
(8) Trepil peab olema tagatud ohutu liikumine, kusjuures enama kui kolme astmega trepil peab olema
trepikäsipuu.
§ 29. Evakuatsioonitee pikkus
(1) Evakuatsioonitee pikkus määratakse evakuatsiooniala kõige kaugemast punktist kuni
evakuatsioonipääsuni lühimat liikumiskõlblikku teed mööda, kusjuures kui erinevad evakuatsiooniteed
kahe erineva evakuatsioonipääsuni on osaliselt samased, siis arvestatakse ühise osa pikkust
kahekordselt.
(2) Erandina arvestatakse lõikes 1 nimetatud lühimat liikumiskõlblikku teed ruumi uksest kui uks
avaneb vähemalt EI 30 nõudele vastava konstruktsiooniga koridori.
(3) Nõuded ruumi pindalale ja evakuatsioonitee pikkusele on toodud lisades 8 ja 9.
(4) Majutushoonetes ning ravi- ja hooldusasutustes on evakuatsioonitee pikkuseks kuni 30 meetrit,
hoolimata evakuatsioonipääsude arvust, kusjuures ravi- ja hooldusasutuste suhtes ei kohaldata lisas 8
toodud nõudeid.
(5) Evakuatsioonitee pikkuseks on:
1) üldjuhul ühe evakuatsioonipääsu korral kuni 30 meetrit;
2) kahe evakuatsioonipääsu korral kuni 45 meetrit.
(6) Evakuatsioonitee pikkuseks umbalast (evakuatsioonialast, millest on võimalik pääseda vaid ühe
evakuatsioonipääsuni) võetakse 50% lisas 8 toodud arvnäitajatest.
(7) Lisas 8 toodud evakuatsiooniteede maksimaalpikkustest võib evakuatsioonitee olla pikem:
1) kuni 20%, kui tegemist on esimesel korrusel asuva evakuatsiooniteega ja evakuatsiooniks saab
kasutada ka avatavaid aknaid, mille kaudu pääseb otse maapinnale;
2) kuni 50%, kui ehitises on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem;
3) vastavalt esitatud arvutustele, kui ehitises on automaatne tulekustutussüsteem või
suitsueemaldussüsteem.
§ 30. Evakuatsioonitee mõõtmed
(1) Evakuatsioonitee laius on:
1) üldjuhul vähemalt 1200 mm;
2) kuni kahekorruselises elamus vähemalt 900 mm.
13

(2) Evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, võib üks evakuatsiooniteedest olla
vähemalt 900 mm laiune.
(3) Evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse
arvutamisel arvestatakse evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele lisandub
iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm.
(4) Evakuatsioonitee pealmaa vaba kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm, kusjuures sellise kõrguse
ulatuses ei tohi olla takistusi, kõrgus keldris peab olema vähemalt 1900 mm.
(5) Trepikoja välisukse laius peab olema vähemalt samane trepikäigu laiusega.
§ 31. Evakuatsiooniteel asuvad uksed
(1) Evakuatsiooniteel paiknev uks peab:
1) olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon;
2) olema laiusega, mis vastab ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule;
3) avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks;
4) olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma
abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale, kusjuures
kahepoolse ukse puhul peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled.
(2) Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv ja avatav võtmeta, sealhulgas
elektroonilise võtmeta.
(3) Evakuatsiooniteel asuv, kuid tavakasutuses lahtiolev tuletõkkeuks peab olema varustatud
seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju korral.
(4) Evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu teed.
(5) Lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõudeid ei kohaldata I kasutusviisiga ehitiste osas.
(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei rakendata, kui ehitise kasutamise otstarbest
tulenevalt ei ole võimalik neid kohaldada.
6. peatükk
PÄÄSTETÖÖDE TAGAMINE
§ 32. Päästetööde tagamine
(1) Päästetööde tegemise tagamiseks peab:
1) ehitises olema võimalik päästemeeskonna pääs ehitise iga välisukse juurde;
2) päästemeeskonnal olema tagatud ehitisele piisav juurdepääs tulekahju kustutamiseks ettenähtud
päästevahenditega;
3) olema tagatud juurdepääs ehitist teenindavale tuletõrje veevõtukohale, kusjuures igale ehitisele
peab olema määratud teda teenindav tuletõrje veevõtukoht;
4) olema tagatud juurdepääs hädaväljapääsule väljastpoolt ehitist;
5) päästemeeskonna sisenemistee ja tuletõrje veevõtukoht peavad olema tähistatud;
6) pööningu igasse tuletõkkesektsiooni olema sissepääs, kusjuures pööningutel kõrgusega kuni 600
mm peab olema tagatud võimalus kustutada tulekustutusjoa abil tulekindla luugi või ukse kaudu.
(2) Päästemeeskonna sisenemistee keldrikorrustele peab olema võimalik maapinna tasandilt, läbimata
maapealsete korruste väljapääse (trepikodasid).
(3) Keldrikorruste sisenemistee minimaallaius peab olema vähemalt 900 mm ja see ei tohi üldjuhul olla
ühenduses tule ja suitsu eest kaitstud trepikojaga (suitsuvaba trepikoda).
(4) Tule eest kaitstud trepikojaga võib ühendus olla lüüstamburi ja trepikoja, millest on moodustatud
tuletõkkesektsioon, tuletõkkeukse kaudu.
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(5) Üksik-, kaksik- või ridaelamu ning suvila ja aiamaja kelder ei pea vastama lõikes 2 nimetatud
nõuetele.
(6) Üle kaheksakorruselise ehitise lift peab olema varustatud seadmetega, mis võimaldavad lifti
kasutamist päästetöödel.
§ 33. Tuletõrje veevarustus
(1) Ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus.
(2) Ehitise kustutamiseks vajaliku veevarustuse kohta peab olema tulekahju korral kergesti
kättesaadav teave:
1) kustutusvee allika kohta, kusjuures veemahuti kasutamise korral selle veevaru kohta;
2) veejaotussüsteemi kohta koos välis- ja siseveevõtukohtadega;
3) andmed erikustutusvahendite kohta.
7. peatükk
TULEOHUTUSPAIGALDIS
§ 34. Tuleohutuspaigaldis
(1) Tuleohutuspaigaldisena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses ehitise tehnosüsteemi, mis on
mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ning suitsu leviku takistamiseks ja evakuatsiooni ohutuseks.
(2) Tuleohutuspaigaldised jagunevad paigaldisteks, mis on mõeldud:
1) tulekahju avastamiseks;
2) tule ja suitsu piiramiseks;
3) evakuatsiooni ohutuse tagamiseks;
4) päästemeeskondade ohutuse tagamiseks.
(3) Tuleohutuspaigaldis peab ehitisesse paigaldatuna vastama temale ettenähtud asjakohasele
tehnilisele normile, samuti peab ta olema hooldatud ja kontrollitud.
§ 35. Tulekahjusignalisatsioon
Tulekahjusignalisatsioon jaguneb:
1) autonoomseks tulekahjusignalisatsioonianduriks, mis on lokaalne tulekahjusignalisatsiooniseade,
mis samas korpuses sisaldab kõiki tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks vajalikke
komponente, kusjuures kui ehitise üldkasutatavatesse ruumidesse on paigaldatud rohkem kui üks
andur, peavad ühe anduri töölehakkamisel reageerima ka kõik teised samasse rühma ühendatud
andurid;
2) autonoomseks tulekahjusignalisatsioonisüsteemiks, mis on lokaalne elektrivõrku ühendatud seade,
mille põhielementideks on autonoomsetest tulekahjusignalisatsioonianduritest moodustatud rühmad ja
keskseade;
3) automaatseks tulekahjusignalisatsioonisüsteemiks, mis on erinevatest komponentidest
moodustatud süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust, samuti oma töövalmidust
ohustavast rikkest.
§ 36. Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur
Autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur peab olema:
1) elamutes paiknevate eluruumide (korterite) vähemalt ühes ruumis;
2) kuni 10 majutuskohaga II kasutusviisiga ehitiste majutusruumides;
3) kuni viie voodikohaga hoolekandeasutuses ning haiglas ja muudes ravihoonetes;
4) maksimaalselt 10 voodikohaga koolieelsete lasteasutuste hoonetes;
2
5) kuni 50 m pindalaga IV kasutusviisiga ruumides.
§ 37. Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
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Autonoomne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema:
1) 10–50 majutuskohaga II kasutusviisiga ehitiste majutusruumides;
2) viie kuni 25 voodikohaga III kasutusviisiga ehitistes;
2
3) 50–300 m pindalaga koolieelsete lasteasutuste hoonetes;
2
4) 50–300 m pindalaga IV kasutusviisiga ruumides.
§ 38. Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema:
1) hoonetes, mis ületavad §-s 37 nimetatud arvulisi näitajaid;
2
2) IV kasutusviisiga hoonetes, mille pindala on üle 300 m ;
2
3) V kasutusviisiga hoonetes, mille pindala on üle 750 m ;
4) VI ja VII kasutusviisiga ehitistes, kus sõltuvalt ehitises toimuva tegevuse iseloomust, ehitise korruse
pindalast, korruselisusest või muudest põhjustest tingituna on kasutajate turvalisus vähene, kusjuures
päästetööde alustamine ei ole tagatud hiljemalt 10 minutit pärast tulekahju algust.
§ 39. Automaatsed tulekustutussüsteemid
(1) Automaatne tulekustutussüsteem peab olema:
1) ehitistes, kus tuletõkkesektsioonid asuvad läbi kolme või enama korruse, välja arvatud
tuletõkkesektsioonina rajatud tule- ja suitsukindel trepikoda;
2) mitme korrusega keldrites;
3) VI ja VII kasutusviisiga ehitistes, kus sõltuvalt ehitises toimuva tegevuse iseloomust, ehitise korruse
pindalast, korruselisusest või muudest põhjustest on kasutajate turvalisus vähene ja päästetöö ohtlik;
4) hoonetes, milles kasutamise otstarbest, kõrgusest või muudest põhjustest tingituna on kasutajate
turvalisus vähene ja päästetööd on ohtlikud ning hooned ületavad lisades 2 ja 5 toodud piirväärtusi;
5) pindalalt suurtes või suure põlemiskoormusega, kuid seejuures vähevalvatavates ruumides, milles
tekkiv tuli võib ohustada ümbrust või põhjustada märgatavat ainelist kahju või asendamatute
kultuuriväärtuste hävimist;
6) TP2-klassi kolme- ja neljakorruseliste hoonete trepikodades, mille materjalid vastavad
tuletundlikkuse klassile D-s2,d2 ning ehitise korruse pindala, korruselisuse või muude põhjuste tõttu
on kasutajate turvalisus vähene ja päästetöö ohtlik.
(2) Kaheksa- ja enamakorruselise ehitise igas trepikojas peab olema kuivtõusutoru päästetööde jaoks.
§ 40. Turvavalgustus
(1) Turvavalgustus peab võimaldama üldvalgustuse kahjustuse korral:
1) kasutajatel lahkuda ohustatud kohast;
2) kasutajatel enne lahkumist lõpetada või peatada ohtlikud protsessid;
3) teha päästetöid.
(2) Turvavalgustus jaguneb selle kasutamise otstarbest tulenevalt evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja
riskialavalgustuseks.
(3) Evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund peab olema:
1) II kasutusviisiga ehitistes, välja arvatud kuni viie majutuskohaga hoone, millel on otseväljapääs õue;
2) III kasutusviisiga ehitistes;
3) IV kasutusviisiga ehitistes, kusjuures eranditeks on esimesel korrusel paiknev kuni 100 istekohaga
2
toitlustusettevõtte ruum ning kuni 400 m üldpinnaga kaubandusettevõtte ruum, millel on
otseväljapääs õue;
4) kuue- ja enamakorruselistes I ja V kasutusviisiga ehitistes ning mis tahes hoone loomuliku
valgustuseta evakuatsioonitrepikojas;
5) kuue- ja enamakorruseliste ehitiste loomuliku valgustuseta evakuatsiooniks ettenähtud trepikojas;
6) VI kasutusviisiga hoonetes, kui hoones töötab üheaegselt üle 100 inimese;
2
7) mootorsõidukite boksideta garaažides, mille pind on üle 1000 m ;
8) maa-alustes ja mitmekorruselistes garaažides, välja arvatud üksik-, kaksik- ja ridaelamu või suvila
või aiamaja garaaž;
9) mitme korrusega keldrites;
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10) inimeste transpordiks ettenähtud tuletõrjeliftis;
11) liikuva trepi ja kõnnitee valgustamiseks.
(4) Evakuatsioonivalgustus minimaalse toimimisajaga kolm tundi peab olema:
1) III kasutusviisiga ehitistes;
2) transpordihoonetes;
3) üheksa- ja enamakorruselistes ehitistes, välja arvatud elamutes;
4) maa-alustes ehitistes.
§ 41. Piksekaitse
(1) Piksekaitsena käsitatakse käesoleva määruse tähenduses tulekahju vältimiseks ehitisse
paigaldatud pikse otsetabamuse ja sekundaarilmingu ning maapealsete metallist tehnosüsteemide
kaudu ehitisse siseneva või seal tekkiva elektrilise potentsiaali kuhjumise eest kaitsvat seadet.
(2) Piksekaitse peab olema:
1) I, II, IV, V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille kõrgeim ehitise osa ulatub ümbruskonna
hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, kusjuures selline ehitis ei asu naaberehitiste piksekaitse
tsoonis;
2) TP2- ja TP3-klassi kuuluvates II ja IV kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu
kohustus ei sõltu ehitise kõrgusest;
3) III kasutusviisiga hoonetes, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise tulepüsivusest
ega kõrgusest;
4) VI kasutusviisiga hoonetes, milles toimub tuleohtlik või tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või
säilitatakse vastava klassiga materjale, kusjuures piksekaitse olemasolu kohustus ei sõltu ehitise
kõrgusest;
5) lahtistes IV kasutusviisiga ehitistes;
6) loomakasvatushoonetes enam kui 100 loomale.
§ 42. Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik
(1) Hoonest peab olema võimalik tulekahju korral eemaldada soojust ja suitsu. Suitsu ja soojuse
eemaldamine võib põhineda sundventilatsioonil või loomulikul tõmbel.
(2) Suitsu ja soojust võib eemaldada kas ühel või mitmel järgmisel viisil:
1) uste kaudu;
2) akende kaudu;
3) päästemeeskonna kaasabil;
4) kasutades erivahendeid, nagu näiteks suitsuluugid, suitsueemaldusaknad, ehitise osa ülaosas
paiknevad kergesti avanevad aknad;
5) kasutades automaatset suitsueemaldusseadet.
(3) Trepikojas, millest on moodustatud tuletõkkesektsioon, ja liftišahtis, millest on moodustatud
tuletõkkesektsioon, peab olema suitsu eemaldamise võimalus, tagades sinna värske õhu juurdevoolu.
(4) Kahekorruseliste TP2- ja TP3-klassi ehitiste teise korruse trepikojas tagatakse suitsueemaldamine
2
kergesti avatava või ohutult purustatava vähemalt 0,5 m suuruse akna või luugi kaudu.
(5) Kuni kaheksakorruselises hoones korraldatakse trepikojast suitsu eemaldamise võimalus trepikoja
2
ülaosas paikneva kergesti avatava või ohutult purustatava, vähemalt 1,0 m suuruse akna või luugi
kaudu.
(6) Keldrikorruse ruumidest suitsu eemaldamiseks peab olema tagatud, et trepikodasid, millest on
moodustatud tuletõkkesektsioon, ega sisenemisteid, millest on moodustatud tuletõkkesektsioon, ei
kasutata suitsu eemaldamiseks.
(7) Üle kaheksakorruselise hoone trepikojas ning IV, VI ja VII kasutusviisiga ehitistes peab olema
tagatud suitsu eemaldamine.
§ 43. Tuletõrje voolikusüsteemid
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(1) Tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav kohtkindel seade, mis on
mõeldud väikese tulekahju (tulekolde) kustutamiseks selle algstaadiumis, kusjuures vastav seade võib
olla käsitsi juhitav märgtõusutorule või kuivtõusutorule paigaldatud tuletõrjekraanidega, automaatne
või poolautomaatne tulekustutuspaigaldis.
(2) Ehitisse paigaldatud tuletõrje voolikusüsteemid peavad tagama tulekustutusvee
arvutusvooluhulgaks vähemalt 1,7 l/sek või 2,5 l/sek tulekustutusvee andmiseks ruumi igasse punkti.
(3) Tuletõrje voolikusüsteemid peavad olema:
1) üheksa- või enamakorruselistes hoonetes, sealhulgas TP1-, TP2- ja TP3-klassi ehitistes;
2) nelja- ja enamakorruselistes II, III ja IV kasutusviisiga ehitistes;
3
3) ehitises, mille kubatuur on suurem kui 10 000 m ;
4) VII kasutusviisiga ehitistes.
(4) Tuletõrje voolikusüsteeme ei tule paigaldada:
1) tööstusettevõtete ja ladude ruumidesse, kus vee kasutamine võib kutsuda esile plahvatuse,
tulekahju, tule levimise või muu õnnetuse;
2) ehitiste tehnilistele korrustele, pööningutele ja keldritesse;
3) koolidesse ja koolieelsetesse lasteasutustesse.
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 1
TULEOHUTUSEST TULENEV EHITISTE LIIGITUS
Ehitise kasutamise liigitus
Ehitise kasutamisotstarve
tuleohutusest tulenevalt
I kasutusviis
Elamud ja eluruumid
Ühe korteriga elamud
Üksikelamu
Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (kui on oma katus ja sissepääs
maapinnalt)
Suvila, aiamaja
Kahe korteriga elamud
Kaksikelamu
Muu kahe korteriga elamu
Kolme ja enama korteriga elamu
Ridaelamu
Muu kolme või enama korteriga elamu
Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur,
individuaalgaraaž ja saun
II kasutusviis
Majutushooned:
Varjupaik
Ühiselamud
Hotell
Motell
Külalistemaja
Sanatoorium
Puhkeküla või puhkelaagri majutushoone
Puhkemaja
Hostel
Muu lühiajalise majutuse hoone
Sisekaitse või kaitseväe hoone
III kasutusviis
Ehitised, mis on ööpäevaringses kasutuses ja kus on hooldusaluseid või
isoleeritavaid inimesi:
Tugikodu
Lastekodu
Noortekodu
Üldhooldekodu
Koolkodu
Sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus
Erihooldekodu
Haigla
Kaitseväe haigla
Kinnipidamiskoha haigla
Muu tervishoiuhoone, nagu näiteks vereülekandejaam
Karistusasutuse hoone, vangla või koloonia
IV kasutusviis
Suurte rahvahulkade kogunemishooned:
Restoran
Kohvik, baar või söökla
Kiirtoitlustushoone
Muu toitlustushoone
Päevakeskus
Kohtuhoone
Konverentsihoone
Postimaja, sidejaoskond või postkontor
Toidukauplus
Kauplus, mis ei ole toidukauplus
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V kasutusviis

VI kasutusviis

Bensiinijaama hoone
Oksjoni-, turu- või näitusehall
Muu kaubandushoone või kauplus
Muu teenindushoone
Lennujaam
Raudteejaam
Bussijaam
Sadamahoone
Teater
Kino
Kontserdi- ja universaalsaalide hoone
Tantsusaal, diskoteek, kasiino
Klubi, rahvamaja
Muuseum
Kunstigalerii
Raamatukogu
Arhiiv
Teaduskeskus
Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-algkool)
Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone
Kutseõppeasutuse õppehoone
Ülikooli, rakenduskõrgkooli õppehoone
Teadus- ja metoodikaasutuse hoone
Huvikooli õppehoone
Täiendus- või ümberõppeasutuse hoone
Muu haridus- või teadushoone, nagu näiteks labor, õppetöökoda,
ilmajaam ja observatoorium
Haiglavälise arstiabi osutamise hoone (perearstikeskus, polikliinik,
ambulatoorium)
Spordihall, võimla
Siseujula
Jäähall
Maneež
Lasketiir
Muu spordihoone
Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel
Kogudushoone
Krematoorium
Tavandihoone
Muu kultusehoone
Muu erihoone, nagu näiteks varjend
Ehitised, mis on üldjuhul päevases kasutuses ja milles reeglina viibivad
ruume tundvad isikud:
Büroohoone
Pangahoone
Administratiivhoone
Muu büroo- või administratiivhoone
Lennujuhtimiskeskuse hoone
Muu transpordihoone
Raadio, televisiooni saate- või võimenduskeskuse hoone
Päästeteenistuse hoone, tuletõrjedepoo
Muu sidehoone, nagu näiteks taksofonikabiin
Tööstus- ja tootmisehitised, milles reeglina viibivad ruume tundvad
isikud:
Bensiinijaam
Raudtee infrastruktuuri hoone
Telekommunikatsioonivõrgu hoone
Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone
Energeetikaettevõtte hoone
Keemiatööstuse hoone
20

VII kasutusviis

Toiduainetööstuse hoone
Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone
Kergetööstuse hoone
Puidutööstuse hoone
Masina- ja seadmetööstuse hoone
Muu tööstusharu tootmishoone
Hoidlad ja laohooned
Toiduainetööstuse laohoone
Sõidukite teeninduse hoone
Konteinerite terminali hoone
Vedelkütuse-, gaasi- jm terminali hoidlahoone
Elevaator või puisteaine hoidla hoone
Külmhoone või eriladu
Muu tööstuse laohoone
Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus
Teraviljakuivati
Heinaküün
Põllumajandusmasinate remonditöökoda või hoiukuur
Metsa-, jahi- või kalamajandushoone
Mineraalväetiste või taimekaitsevahendite hoidla
Katlamaja, boilerjaam
Pumbamaja, kaevumaja
Hoone loodushoiu- või puhastusseadmetele
Jäätmehoidla hoone
Lennukiangaar
Garaažid:
Garaažid, välja arvatud teistes hoonetes paiknevad garaažid
Allmaa- või pealmaagaraaž
Parkimishoone
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 2
NÕUDED EHITISE JÄIGASTAVATE JA KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSELE
Hoonet iseloomustavad näitajad

Ehitise klass
TP2
TP3
Korruselisus
üldjuhul
kuni 2
kuni 2
I ja V kasutusviis
kuni 4
kuni 2
VI ja VII kasutusviis
kuni 2
kuni 1
Kõrgus
Üldjuhul
kuni 9 m
kuni 9 m
I ja V kasutusviis
kuni 14 m kuni 9 m
ühekorruseline, VI ja VII kasutusviis piiranguta kuni 14 m
2
Korruste kogupindala
ühekorruseline ehitis
piiranguta kuni 2400 m
2
kahekorruseline ehitis
piiranguta kuni 1200 m
Korruste kogupindala
ühekorruseline ehitis
piiranguta piiranguta
VI ja VII kasutusviisiga ehitiste korral kahekorruseline ehitis
piiranguta ei lubata
I kasutusviis
piiranguta piiranguta
II kasutusviis
ühekorruseline ehitis
150 kohta 50 kohta
kahekorruseline ehitis
50 kohta 10 kohta
III kasutusviis
ühekorruseline ehitis
100 kohta 10 kohta
kahekorruseline ehitis
25 kohta ei lubata
IV kasutusviis
ühekorruseline ehitis
piiranguta 500 inimest
kahekorruseline ehitis
250 inimest 50 inimest
Koolieelsed
ühekorruseline ehitis
100 kohta 50 kohta
lasteasutused
kahekorruseline ehitis
50 kohta ei lubata
V kasutusviis
ühekorruseline ehitis
piiranguta piiranguta
kahekorruseline ehitis
piiranguta 150 töötajat
VI kasutusviis
ühekorruseline ehitis
piiranguta piiranguta
kahekorruseline ehitis
50 töötajat ei lubata

22

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 3
NÕUDED EHITISE JÄIGASTAVATE JA KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSELE
Ehitise klass
TP1
TP2
TP3
2
Põlemiskoormus MJ/m
üle 1200
600–1200 alla 600
1
2
3
4
5
Kuni kahekorruseline hoone üldiselt
R 120*
R 90*
R 60*
R 30
–
–kui soojusisolatsioon ei ole vähemalt klassist R 120**
R 90**
R 60**
R 30
–
A2-s1,d0
–II ja III kasutusviis
R 120**
R 90**
R 60**
R 30
–
Kolme- kuni kaheksakorruseline hoone
R 180**
R 120**
R 60**
***
***
üldiselt
Kolme- või neljakorruseline I ja V
kasutusviisiga ehitis:
–pealmaakorrused
R 180**
R 120**
R 60**
R 60* ***
–keldrikorrused
R 180**
R 120**
R 60**
R 120** ***
Üle kaheksakorruseline hoone
R 240**
R 180**
R 120**
***
***
Esimese maa-aluse keldrikorruse all asuvad R 240**
R 180**
R 120**
R 120** R 60**
keldrikorrused
Pööningu vahelae konstruktsioonide nõuded,
kui vahelae isolatsioon on vähemalt klassist
A2-s1,d0
–kuni kahekorruseline, pööninguta;
R 60
R 60
R 60
R 30
–
konstruktsioonid, mis on ehitise
kandekonstruktsioonide või jäikuselementide
oluline osa
–kuni kahekorruseline, pööninguta;
R 15
R 15
R 15
R 15
–
konstruktsioonid, mis ei ole ehitise
kandekonstruktsioonide või jäikuselementide
oluline osa
–ühekorruseline, pööninguta; automaatne
–**
–**
–**
–
–
kustutusseade; konstruktsioonid, mis ei ole
ehitise kandekonstruktsioonide või
jäikuselementide oluline osa
–ühekorruseline, tööstus- või laohoone;
–**
–**
–**
–
–
pööninguta; konstruktsioonid, mis ei ole
kandekonstruktsioonide või jäikuselementide
oluline osa
Pööningu või katuseõõnsuse katuse
–
–
–
–
–
konstruktsioonid, mis ei ole ehitise karkassi
olulised kandvad või tulekahjus karkassi
jäigastavad konstruktsioonid
Tulemüür
REI 240*
REI 180*
REI 120*
Märkused:
* kui kandetarindid ei ole vähemalt klassist A2-s1,d0, peab hoone soojusisolatsioon olema vähemalt
A2-s1, d0 klassi materjalidest
** kandetarindid tuleb teha vähemalt A2-s1,d0 klassi kuuluvatest materjalidest
*** sellist ehitist ei ole lubatud ehitada
–klassinõudeid ei ole.

23

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 4
NÕUDED EHITISE TULETÕKKEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSELE
Hoone klass
TP1
2
Põlemiskoormus MJ/m
üle 1200
600–1200 alla 600
1
2
3
Tuletõkkekonstruktsioonid
EI 120
EI 90
EI 60
pealmaakorrustel
–osadeks jagatavad konstruktsioonid (II
EI 15
EI 15
EI 15
kasutusviisiga ehitise seinad ja uksed)
Tuletõkkekonstruktsioonid pööningul
EI 30
EI 30
EI 30
–osadeks jagatavad konstruktsioonid
EI 15
EI 15
EI 15
Tuletõkkekonstruktsioonid keldris
EI 120
EI 90
EI 60
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TP2
Korruste arv
3–4
1–2
4
5
EI 60 EI 30

TP3

–

EI 15

EI 15

EI 30 EI 30
EI 15 EI 15
EI 120 EI 60

EI 30
EI 15
EI 30

6
EI 30

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 5
EHITISES TULETÕKKESEKTSIOONIDE MOODUSTAMINE
Kasutamisotstarve
KORRUSED
I kasutusviis
II ja III kasutusviis
–majutusruumid
–muud ruumid
IV ja V kasutusviis
VI ja VII kasutusviis
PÖÖNINGUD
KELDRID

Tuletõkkesektsiooni piirpindala
TP1 ja TP2
TP3
Jaotamine eluruumide (korterite) kaupa
2

800 m
2
1600 m
2
2400 m *
Kaalutluste järgi
2
1600 m
2
800 m

2

400 m
2
400 m
2
400 m
2

400 m
2
400 m

Märkus:
* Kolmekorruselise TP2-klassi büroohoone piirpindala on 300 m
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 6
NÕUDED EHITISE TULETUNDLIKKUSELE
Ehitise kasutamise otstarve
Ehitise osa
Hoone klass
(konstruktsioon) TP1
1)
I kasutusviis
seinad ja lagi
Ds2,d2
põrandad
–
II kasutusviis
seinad ja lagi
D-s2,d2
III kasutusviis
seinad ja lagi
B-s1,d0
põrandad
DFL-s1
IV kasutusviis
2
–põlemiskoormus kuni 600 MJ/m ja
2
–pindala ≤ 300 m
seinad ja lagi
D-s2,d2
põrandad
–
2
–pindala > 300 m
seinad ja lagi
C-s2,d1
põrandad
–
–põlemiskoormus
seinad ja lagi
B-s1,d0
2
≥600 MJ/m
põrandad
DFL-s1
1)
V kasutusviis
seinad ja lagi
D-s2,d2
põrandad
–
VI kasutusviis
–tootmine ja ladustamine, kus
seinad ja lagi
D-s2,d2
tuleoht on vähese või arvestatava
põrandad
DFL-s1
tõenäosusega
–tootmine ja ladustamine, kus
seinad ja lagi
B-s1,d0
tuleoht on märkimisväärne või suur, põrandad
A2FL-s1
või millega seoses võib eksisteerida
plahvatusoht
VII kasutusviis, autoremondi
seinad ja lagi
B-s1,d0
hoolde- ja töökojad
põrandad
A2FL-s1
Pööningud ja keldrid
–kasutatav pööning
põrand
A2FL-s1
–mittekasutatav pööning ja madal
pööningu vahelae B-s1,d0
pööning ja katusealune õõnsus
pealispind
–keldrid üldiselt
seinad ja lagi
C-s2,d1
põrandad
DFL-s1
–tehnohoolde ruumid
seinad ja lagi
B-s1,d0
põrandad
DFL-s1
katlaruumi põrand A2FL-s1
3)
Trepikoda ja
seinad ja lagi
A2-s1,d0
evakuatsioonikoridor
põrandad
DFL-s1
II ja III kasutusviisiga
seinad ja lagi
B-s1,d0
sisekoridorid
põrandad
DFL-s1
Saunad
seinad ja lagi
D-s2,d2
põrandad
–

Hoone klass
TP2*
2)
B-s1,d0
–
B-s1,d0
B-s1,d0
DFL-s1

Hoone klass
TP3
1)
D-s2,d2
–
D-s2,d2
D-s2,d2
–

B-s1,d0
–
B-s1,d0
–
B-s1,d0
DFL-s1
2)
B-s1,d0
–

D-s2,d2
–
D-s2,d2
–
B-s1,d0
–
1)
D-s2,d2
–

B-s1,d0
DFL-s1

D-s2,d2
–

B-s1,d0
A2FL-s1

B-s1,d0
A2FL-s1

B-s1,d0
A2FL-s1

B-s1,d0
A2FL-s1

DFL-s1
B-s1,d0

DFL-s1
–

B-s1,d0
DFL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
A2FL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
D-s2,d2
–

D-s2,d2
DFL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
A2FL-s1
B-s1,d0
DFL-s1
B-s1,d0
–
D-s2,d2
–

Tähistused tabelis:
* § 17 lõikes 10 nimetatud kaitsekatte pealispinna nõue on A2-s1,d0
–nõudeid ei esitata
1)
seinapinna väikseid osi võib katta klassifitseerimata materjaliga
2)
seinapinna väikseid osi võib katta D-s2,d2 klassi materjaliga
3)
seinapinna väikseid osi ja laepindade osi võib katta B-s1,d0 klassi materjaliga.
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 7
EHITISE VÄLISSEINA VÄLISPINDADE JA ÕHUTUSPILU PINNA TULETUNDLIKKUSE
MÄÄRAMINE
Ehitise klass ja kasutusviis
TP1
TP2
TP1-klassi
Kuni 4Ravi- ja
3- ja 4TP2-klassi
ehitised
korruselised elu- hooldusasutused korruselised elu- ehitised
üldiselt
ja büroohooned
ja büroohooned üldiselt
1)
2)
2)
2)
Välisseina B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
D-s2,d2
välispind
1)
2)
2)
2)
Õhutuspilu B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
D-s2,d2
välispind
Õhutuspilu B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
B-s1,d0
D-s2,d2
sisepind
Tähistused tabelis:

TP3

D-s2,d2
D-s2,d2
3)

1)

maksimaalselt 8-korruselises ehitises võib välisseina välispinna osa olla klassist D-s2,d2, kui sellega
piirnevad konstruktsiooni osad tõkestavad tule levikut seina pinnal, kusjuures fassaadi katteplaatide
kinnititeks võivad kuni 8-korruselises ehitises olla vähesel määral D-s2,d2 klassi materjalid;
2)

kui ehitises on automaatne tulekustutussüsteem ning välisseinast väljastpoolt süttimisest
põhjustatud tulekahju levimine seinas on tõhusalt takistatud, siis võib klassi D-s2,d2 kuuluvaid
materjale kasutada:
1) kuni neljakorruselises TP1-klassi kuuluvas I ja V kasutusviisiga ehitises;
2) kolme- või neljakorruselises TP2-klassi kuuluvas I ja V kasutusviisiga ehitises;
3) TP2-klassi kuuluva III kasutusviisiga ehitise välisseina välispinnas ja õhutuspilu välispinnas;
3)

nõudeid ei esitata.
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„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 8
EVAKUATSIOONITEE MAKSIMAALPIKKUS JA RUUMI ARVUTUSLIK PINDALA ÜHE INIMESE
KOHTA
Hoone kasutusviis
I kasutusviis
üks evakuatsioonipääs
kaks või rohkem evakuatsioonipääsu
II kasutusviis
III kasutusviis
IV kasutusviis
üldjuhul
kauplused
ajaviite-, kunsti- ja analoogsed
kogunemisruumid
V kasutusviis
VI ja VII kasutusviis

2

Väljumistee pikkus Arvutuslik ruumi pindala m inimese
m
kohta
30
45
30
30

10
10
10
10

45
30
45

3
3
1

45
45

10
30
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„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“
Lisa 9
TP1-KLASSI EHITISE EVAKUATSIOONITEELE ESITATAVAD NÕUDED
Kõrgeima
Korruste arv Evakuatsioonitee
korruse põranda
kõrgus
maapinnast
Kuni 24 m
Kuni 8
Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis
on tule eest kaitstud
Üle 24 m
Kuni 16
Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis
on kaitstud nii tule kui ka suitsu eest
Üle 24 m
Üle 16
Evakuatsiooniteeks on trepikojast moodustatud tuletõkkesektsioon, mis
on kaitstud nii tule kui ka suitsu eest, kusjuures enama kui ühe
evakuatsioonitee korral võivad teised evakuatsiooniteed olla trepikojast
moodustatud tuletõkkesektsioonid, mis on tule eest kaitstud
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MKM määrus: Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste
tagamiseks üldkasutatavates ehitistes
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldkasutatav ehitis
(1) Üldkasutatav ehitis käesolevas määruses on:
1) hoone, kus osutatakse avalikkusele administratiivseid, juriidilisi, sotsiaalseid või muid samaväärseid
teenuseid või vaimulikke talitusi; osutatakse side-, liiklus- või parkimisteenuseid või kunsti- või teisi
kultuuriteenuseid või spordi-, liikumis-, hobi-, puhkuse- või muid samaväärseid teenuseid või
kaubandusteenuseid või panga-, majutus- või toitlustusteenust;
2) haiglad, tervishoiu- või hooldeasutused või sarnaste asutuste oote-, vastuvõtu- ja külastusruumid;
3) õpilastele mõeldud õppeasutus;
4) hoone, kus paikneb kogunemiskohti või -ruume;
5) üldkasutatavad rajatised, mille kaudu üldkasutatavad hooned on avalikkusele kättesaadavad;
6) tänavad, väljakud, haljasalad ja mänguväljakud.
(2) Üldkasutatavates ehitistes tuleb arvestada liikumispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks
vajalik pind, mis on toodud käesoleva määruse lisades 1 ja 2.
§ 2. Teed ja parklad
(1) Liikumistee ühissõidukite peatumiskohtadeni peab olema ehituslike takistusteta. Vajadusel tuleb
näha ette erisõidukite kasutamiseks vajalikud peatused.
(2) Avalikes autoparklates tuleb ette näha 1% parkimiskohtadest invaautodele, kuid mitte vähem kui
kaks kohta, kusjuures väiksemates parklates vähemalt üks koht. Invaautodele mõeldud parkimiskohad
peavad asuma hoone peasissepääsule võimalikult lähedal ja olema varustatud vastavate
tunnusviitadega ning parkimiskohale värvi või muu püsiva materjaliga rajatud piktogrammiga. Invaauto
parkimiskoha laius peab olema vähemalt 3,5 m ja pikkus 6,0 m. Kui invaautole ettenähtud
parkimiskoht ei saa olla sissepääsu läheduses, võib parkimiskoha laius erandlikult olla 2,5 m, kui
vahetult selle kõrval on vähemalt 1,0 m laiune jalgtee. Invaautode parkimiskohtade näited on toodud
käesoleva määruse lisas 3.
(3) Kinniste parklate (garaažide) uksed peavad olema kas vastukaalude abil kergesti käsitsetavad või
automaatselt käivitatavad.
(4) Suured ja keerulised liiklussõlmed tuleb kaitsta ohutuspiiretega ja sünkroonsete helisignaalidega
varustatud foorituledega, mis aitavad vaegnägijaid sõidutee ületamisel. Jalakäijate foori tuled peavad
olema sobival kõrgusel ja hästi märgataval taustal ning sõidukitefoori tuledest eksimatult eristatavad.
Sõidutee ületamine iseseisvalt peab olema raskusteta võimalik ka liikumispuudega inimesel.
(5) Ohutussaared rajatakse üldjuhul iga kolme sõiduraja järel. Ohutussaare laius (sügavus
käigusuunal) peab olema vähemalt 2,0 m (soovitav 2,5 m) ja pikkus vähemalt 3,0 m (soovitav 4,0 m).
Ohutussaar peab analoogiliselt kõnniteega olema tõstetud sõidutee pinnast kõrgemale.
(6) Ohutussaart läbiv vöötraja osa võib olla sõidutee tasapinnas, kui selle kattematerjal erineb
sõidutee omast, nii et vaegnägijad tajuvad liiklusolukorra muutumist.
§ 3. Jalg- ja kõnniteed
(1) Kõnnitee peab sõiduteest olema eraldatud vähemalt 60 mm kõrguste äärekividega. Kõnnitee
ohutussaare äärekivi kõrgus tänava ületamise kohas ei tohi olla üle 40 mm ja alla 25 mm. Jalakäijate
ületuskoha äärekivid ei tohi olla ebamäärase geomeetrilise kujuga. Sõiduteele laskumiseks, sealt
kõnniteele või ohutussaarele tõusmise hõlbustamiseks ei tohi kasutada längu lõigatud äärekive ega
paigutada sõiduteele kaldpakke. Äärekivide paigutuse näited on toodud käesoleva määruse lisas 4.
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(2) Kui kõnniteed ei ole võimalik ehitada sõidutee pinnast kõrgemale, tuleb kõnnitee markeerida.
(3) Jalg- ja kõnniteed peavad olema tasase pinnaga ja kõva kareda kattega, mis märgudes ei muutu
libedaks.
(4) Jalg- ja kõnnitee laius peab olema vähemalt 1,8 m (soovitav 2,0 m), mis võimaldab ratastoolis
liikujail teineteisest mööduda. Elurajooni siseteed peavad olema vähemalt 1,8 m, õueteed ja
üldkasutatavaisse hoonetesse viivad teed vähemalt 1,2 m laiused. Ratastooli tagasipöördeks 180°
peab kahe meetri ulatuses olema laiust vähemalt 2,5 m; pöördeks 90° on vaja vähemalt 1,5 m laiust ja
1,5 m pikkust teelõiku.
(5) Jalg- ja kõnnitee pikikalle ei tohi ületada 6% ja külgkalle 2%. Erakordselt kitsas kohas või reljeefsel
maastikul on erandina lubatud pikikalle 8–10% vastavalt 12–10 m pikkusel teelõigul. Kui
üldkasutatavate teede pikikalle ületab lubatud suuruse või tuleb seal olukorra sunnil kasutada astmeid,
tuleb ratastooli kasutajatele planeerida omaette, lubatud kaldega tee või pandus.
(6) Kaldega tee kõrvale tuleb iga 300 m, maksimaalselt 400 m järel rajada istepingiga puhkekoht.
Puhkekohta tähistavad ja suunavad viidad peavad olema hästi märgatavad. Puhkekoha paigutuse
näide on toodud käesoleva määruse lisas 3.
(7) Jalg- ja kõnniteedel ei tohi olla nende kasutuslaiust vähendavaid objekte, nagu näiteks kioskid,
taksofonikabiinid, raha- ja kaubaautomaadid, ega teede kasutamist takistavaid eenduvaid ehitiseosi.
(8) Teede laiust ajutiselt piiravatest takistustest, nagu näiteks kaevamistööd või teeremont tuleb
liikumispuudega isikuid ette hoiatada vastavate hoiatusmärkidega ja vaegnägijaid helisignaalidega.
(9) Ületuskoht tuleb ehitada käesoleva määruse lisas 4 toodud lahenduse A kohaselt, erandjuhtudel
võib kasutada lahendust B.
§ 4. Pandused (rambid)
(1) Pandus on kaldtee, mida kasutatakse ühendusteena eri tasapindade vahel, sealhulgas hoonetesse
pääsemiseks. Panduse näide on toodud käesoleva määruse lisas 5.
(2) Ühesuunalise liiklusega panduse minimaalne laius on 1,0 m, kahesuunalisel 1,8 m. Keerdpanduse
laiused on samad, ent täispöörde puhul ei tohi laius olla alla 3,0 m.
(3) Panduse pikikalde puhul kuni 5% (1:20) vahetasandeid (puhkemademeid) ei ole vaja. Käsipuud on
vajalikud siseruumides mõlemal pool ning väljas juhul, kui panduse pealispinna kõrgus erineb
ümbruse tasapinnast. Pandus peab olema piiratud vähemalt 70 mm kõrguse äärisega.
(4) Panduse pikikalde puhul kuni 6% on vajalik sirgpanduse puhul vähemalt 1,5 m (soovitav 2,0 m)
pikkune ja keerdpanduse puhul vähemalt 2,0 m (soovitav 2,5 m) pikkune puhkemade, kõrgustel kuni
480 mm, 960 mm jne iga kuni 6,0 m pikkuse (projektsioonis) teelõigu järel. Keerdpanduse mademe
pikkus mõõdetakse siseküljelt. Käsipuud peavad jätkuma katkematult ka puhkemademetel nii
siseruumides kui väljas panduse mõlemal poolel.
(5) Panduse pikikalle võib olla kuni 6%, järsema kaldega pandus on üldjuhul keelatud.
Rekonstrueeritavate ja restaureeritavate hoonete puhul võib pandus erandjuhtudel olla 8–10%, kui
teisiti ei ole võimalik ehitist kohaldada ligipääsetavaks ka liikumispuudega isikutele.
(6) Trepi või järsakuga külgnev pandus tuleb neist eraldada alumise käsipuuni ulatuva tiheda varb- või
võrkpiirdega.
(7) Panduse kohal peab olema vaba kõrgust 2,3 m. Pandus peab olema kõva ja kareda
pealispinnaga, mis märgudes ei tohi muutuda libedaks. Nii siseruumides kui ka väljas peab pandus
värvitoonilt erinema tasapinnalisest teeosast.
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§ 5. Trepid
(1) Ühel tõusul ei tohi olla trepiastmeid vähem kui kolm. Kolme trepiastmega tõusul peab trepiastmete
pind värvitoonilt erinema tasapinnast või trepi esimene ja viimane aste markeeritud 50–80 mm laiuste
optiliselt kontrastsete vöötidega astme kogupikkuses. Trepi näide on toodud käesoleva määruse lisas
5.
(2) Siseruumide treppide ja kaetud välistreppide trepiastme vähim laius E = 300 mm ja suurim kõrgus
N = 160 mm, lahtistel välistreppidel vastavalt E = 400 mm ja N = 130 mm. Trepiastmed peavad olema
kinnised, ninadeta, tasased ja kareda pealispinnaga ning trepi avatud küljelt 2 cm kõrguste
põskedega, vältimaks jala, kepi või kargu libisemist külgsuunas. Eelistada tuleb täisnurkse profiiliga
astmeid.
(3) Ühe korrusekõrguse vahel soovitatakse vaid üht trepimadet. Trepimademe kohal peab olema vaba
kõrgust vähemalt 2,3 m.
(4) Katkematult ka trepimademel jätkuv käsipuu on vajalik nii siseruumides paiknevate kui ka
välistreppide mõlemal poolel.
§ 6. Käsipuud
(1) Käsipuu kõrgus astme keskelt (mõõt H) peab olema 900 mm, lastele mõeldud käsipuu kõrgus
600–700 mm. Käsipuu vaba kaugus võimalikust seinast või kinnisest piirdest on vähemalt 45 mm.
Trepivõre/barjääri pulkade maksimaalne vahekaugus on 110 mm. Käsipuu näide on toodud käesoleva
määruse lisas 5.
(2) Käsipuu peab ulatuma mõlemas suunas üle panduse kaldeosa ning üle trepi esimese ja viimase
astme tõusu vähemalt 400–500 mm (lisas 5 toodud mõõt L). Käsipuu otsad peavad olema
takerdumise vältimiseks painutatud allapoole ja kinnitatud kas põranda külge või ühendatud
madalamal asuva käsipuuga.
(3) Käsipuu peab olema ümara või ristkülikukujulise profiiliga; ümarprofiili läbimõõt 30–40 mm ja
ristkülikukujulise profiili paksus 25–30 mm ning soovitav ümbermõõt 120–180 mm.
§ 7. Pääs käigutunnelisse või -sillale
Vähemalt üks pääs käigutunnelisse või -sillale peab olema pandusega.
§ 8. Orientiirid
(1) Avalikes kohtades (teedel ja tänavatel, väljakutel ja parkides), eriti ristmikel, jaamades ja
ühissõidukite peatustes tuleb paigaldada hästi loetavad ja kaugelt märgatavad orientiirid, mis teatavad
liikumispuudega isikutele ja vaegnägijatele ehituslikest takistustest ning muudest ohtudest.
(2) Vaegnägijatele tuleb anda teavet liikumisteel eelolevatest muutustest (trepile, ülekäigurajale või
takistusele lähenemine, ohutussaare lõppemine, tee suuna muutus jms) kas hästitajutavate optiliselt
kontrastsete suunaviitade, pinnakatte erinevuse, reljeefsete vöötide, ohutuspiirete või helisignaali abil.
(3) Nägemisteave peab olema hästi märgataval kõrgusel ja mittepeegelduval taustal. Kirjatähed ja
taust peavad olema kontrastsetes toonides, soovitavalt heledad tähed tumedal taustal. Tähtede kuju
ja suurus peavad tagama teabe nähtavuse ka vaegnägijatele. Kasutada tuleb rahvusvahelisi märke
(piktogramme) ja tähiseid.
(4) Linnaplaanidel ja -skeemidel, reisijuhtides, transpordiskeemidel ja -teatmikes jne tuleb ära näidata
ehituslike takistustega või takistusteta alad ja hooned (hotellid, muuseumid, teatrid, kinod, muud
ühiskasutatavad asutused ja objektid, parkimisvõimalused) ning ratastoolikasutajatele kohaldatud
ühissõidukite liiklusmarsruudid.
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§ 9. Tualettruumid
Ühiskasutatavates tualettruumide plokis tuleb ratastoolikasutajaile ja teistele liikumispuudega isikutele
ette näha vähemalt üks kabiin, mis on kergesti ja astmeteta ligipääsetav. Tualettruumide näide on
toodud käesoleva määruse lisas 6.
§ 10. Olmeobjektid
(1) Kirjakastid, kassaluugid, raha-, pileti- ja kaubaautomaadid, prügišahtide avaused, müügiletid ja
teised üldkasutatavad objektid peavad olema ligipääsetavad ja nende kasutamiskõrgus peab vastama
ka ratastoolikasutajate vajadustele ja võimalustele (automaadid, kassaluugid jms, minimaalne kõrgus
0,85 m, kaubaleti maksimaalne ulatuskõrgus 1,40 m, leti kõrgus kas osaliselt või kogu pikkuses 0,8
m).
(2) Olmeobjektide kasutamiseks peab automaadi, kassaluugi, taksofoni jne ees ratastoolis liikujale
olema vaba liikumisruumi 1,5 × 1,5 m.
(3) Taksofonidest tuleb vähemalt üks kohaldada kasutatavaks ratastoolikasutajaile.
§ 11. Üldkasutatavad hooned
(1) Hoone sissepääsutasandini peab olema tagatud astmeteta tõus pandusega või tõstukiga.
Sisenemisala peab olema ühtlaselt ja hästi valgustatud ning üldjuhul katusega kaetud. Hoone
sissepääsu ees peab olema vaba ruumi 1500 × 1500 mm ratastooli pööramiseks.
(2) Tuulekoja sügavus avatud uste vahel peab olema vähemalt 1500 mm ja laius ühesuunalisel
liikumisel 1200 mm. Jalarestid ei tohi põhjustada ratastooli rataste, keppide ega karkude takerdumist.
Võimalusel kasutada ruudu- või rombikujulise seotisega reste. Tuulekoja näide on toodud käesoleva
määruse lisas 7.
§ 12. Hoonesisene liikumistee
(1) Üldkasutatav ruum peab liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele olema kättesaadav
selleks kohaldatud liikumistee kaudu. Kui hoone eri korrustel või eri tasapindadel asuvad
üldkasutatavad ruumid on omavahel funktsionaalselt seotud hoonesisese ühendustee kaudu, siis
peab nende ruumide vahel olema tagatud ühendus ka liikumispuudega inimestele invalifti või panduse
abil. Hoonesisese liikumistee näide on toodud käesoleva määruse lisas 7.
(2) Liikumistee peab olema kergesti märgatav, nõutavate mõõtudega, tasase ja mittelibiseva ning kõva
pealispinnaga. Orienteerumist liikumisteel hõlbustatakse suunavate viitadega, millel kasutatakse
rahvusvahelist ratastoolikasutaja tunnust (piktogrammi). Liikumisteede, tasapindade vaheldumise ja
ruumide paiknemise märkamist tuleb paremustada kontrastsete värvidega, vastava valgustusega ning
heli- ja valgussignaalide abil.
(3) Pandused siseruumides tuleb ehitada vastavalt §-s 4 toodud nõuetele.
(4) Liikumispuudega inimestele läbimatud liikumisteed tuleb vastavalt tähistada.
§ 13. Uksed, väravad
(1) Pendel- ja pöörduste kasutamine ratastoolikasutaja liikumisteel on keelatud.
(2) Uksed peavad üldjuhul olema lävepakkudeta. Kui teatud ehituslikud nõuded nõuavad lävepaku
olemasolu, siis selle kõrgus ei tohi olla üle 20 mm. Uste näide on toodud käesoleva määruse lisas 7.
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(3) Ukseklaasid peavad olema ohutud, vältimaks purunemisel ohtlikke suuri klaasikilde. Täisklaasuksi
võib ette näha ainult koos automaatavajatega. Täisklaasuksed ja suured klaasipinnad peavad olema
silmapaistvalt markeeritud.
(4) Uksed peavad avanema ja sulguma kergelt või automaatselt. Käsitsi avatavat ust peab saama
avada kergelt ühe käega. Uste automaatse avanemise nupud peavad olema põrandapinnast 850 mm
kõrgusel ja ukseavast vähemalt 1500 mm kaugusel.
(5) Uksed peavad avanema evakuatsiooni suunas, avanemine vähemalt 90°. Erandeid võib teha ainult
olemasolevate ehitiste restaureerimisel ja rekonstrueerimisel, kui teisiti ei ole võimalik ust paigutada.
(6) Ukse vaba käigulaius (ukse piida valendlaius, kahe poolega ukse käigupoolne valendlaius ning
lükand- ja liugukse valendlaius) peab olema vähemalt 800 mm, ukse vaba kõrgus vähemalt 2100 mm.
(7) Koridori otsauks tuleb nihutada teljelt võimalikult kõrvale. Koridori külgseinas olev uks peab olema
otsaseinast vähemalt 600 mm kaugusel.
(8) Fotoelemendi abil või tellitult avaneva ukse ees peab olema ohutuse tagamiseks küllaldaselt vaba
ruumi. Tellitult avanevate uste lahtiolek peab olema küllaldase ajavaruga või tellimisel reguleeritav.
(9) Käsitsi avatava tiibukse ees ja taga peab olema vajalik vaba ruum. Määruse lisas 7 antud mõõdud
A ja B ning G ja F on vajalikud ukse käsitsi avamiseks ja sulgemiseks ratastoolis istudes. Ukse enda
järel sulgemiseks peab selle siseküljel olema käsipuu või käepide, mis asub põrandast 900–1100 mm
kõrgusel. Käsipuu või käepide tuleb kinnitada ukse hingedepoolsest servast 200 mm kaugusele.
(10) Ukse piirdelauad või ukselehe ääred tuleb värvida ukselehest erinevas ja eredas toonis.
§ 14. Lift
(1) Lifti ukse ees peab olema vaba ruumi vähemalt 1500 × 1500 mm ja 2 × liftikabiini sügavus, kui liftid
paiknevad vastakuti. Lifti ukseava näide on toodud käesoleva määruse lisas 5.
(2) Liftikabiini ukseava peab olema 900 mm, liftikabiini sisemõõdud A – laius ja B – sügavus:
1) Sõidulift A × B – vähemalt 1100 mm × 1400 mm (8 inimest, nominaalkaal 630 kg), soovitav
ratastooli pööramisvõimaluse pärast 1350 mm × 1400 mm (10 inimest, nominaalkaal 800 kg) ja
1600 mm × 1400 mm (13 inimest, nominaalkaal 1000 kg);
2) kauplusekülastajate ja kauba lift A × B – vähemalt 1100 mm × 2100 mm (nominaalkaal 1000 kg),
ratastoolile parema pööramisvõimaluse andmiseks;
3) invalift (püstlift) A × B – vähemalt 900 mm × 1400 mm, vähemalt 1400 mm × 1400 mm, kui
käiguavad paiknevad kõrvutiasetsevates seintes.
(3) Lifti seiskumistäpsus peab olema ± 25 mm, soovitav ± 5–10 mm.
(4) Lifti kutsungi- ja juhtimisnupud peavad paiknema vertikaaltasapinnas liftikabiini põrandast 900–
1200 mm kõrgusel.
§ 15. Trepid
Sisetrepid, mida kasutavad karkude, keppide või küünartugedega liikumispuudega isikud peavad
vastama käesoleva määruse §-s 5 toodud nõuetele. Trepi näide on toodud käesoleva määruse lisas 5.
§ 16. Ruumide sisustus ja seadmed
(1) Üldkasutatavate ruumide kasutusotstarbele vastava püsimööbli, sisseseade, aparatuuri,
valgustuse, kattematerjalide ning värvilahenduse kavandamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele,
et neid ruume saaks kasutada ka liikumispuudega isikud.
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(2) Püsimööbli, sisseseade, aparatuuri vms kättesaadavus ja sellest möödumine planeeritakse
vastavalt pinnavajadusele liikumiseks siseruumides ja hoonesisesele liikumisteele.
(3) Põrandakate ühiskasutatavates ruumides peab olema sobiv kõndimiseks liikumispuudega isikutele:
libisemiskindel, aluspõranda külge tugevasti kinnitatud ja ei tohi tekitada staatilisi elektrilaenguid.
(4) Teeninduslettide, -luukide, -kassade vms, piletite müügi- ja kontrollimispunktide sobiv kõrgus
ratastoolis liikujale on 750–850 mm põrandast, lettide vms all peab olema põlvede jaoks vaba
sügavust 300 mm, laiust vähemalt 600 mm ja kõrgust põrandast vähemalt 670 mm.
§ 17. Invatualettruumid
(1) Kui ühiskasutatavate ruumide juurde kuuluvad ka ühiskasutatavad tualettruumid, siis planeeritakse
liikumispuudega isikute tarbeks 2% kabiinide arvust, kuid mitte vähem kui üks. Ehitamisel võetakse
aluseks ruumide kasutatavus keppi, karke või käetugesid kasutavate liikumispuudega isikutele ning nii
iseseisvalt liikuvaile ja tegutsevaile kui ka abistajaga ratastoolikasutajaile. Klosetipoti mõlemast küljest
kasutatava kabiini minimaalsed sisemõõdud on 2200 × 2500 mm. Kabiini dimensioneerimisel tuleb
arvestada ratastooli pöörderaadiusega – 1400 mm. Invatualett- ja pesemisruumide näide on toodud
käesoleva määruse lisas 6.
(2) Invatualettruumidesse planeeritakse sissepääs vahetult koridorist, kogunemissaalist või teisest
sarnasest ruumist.
(3) Klosetipoti kõrgus põrandast prill-laua pealispinnani peab olema 500–520 mm. Loputusvee
tõmbamise seade peab toimima fotoelemendi abil või vähesel kätejõul (ka nn pikk kang). Loputusvett
peab saama tõmmata kas labakäega või käsivarrega nii, et klosetipoti kasutaja ei pea selleks asendit
muutma. Klosetipotil olles peab saama kasutada painduva varrega termostaatilist käsidušši.
(4) Klosetipoti kasutamist hõlbustavad käsitoed peavad olema mõlemal pool klosetipotti 600-mm
vahega, (üles)tõstetavad ja reguleeritavad, arvutatud koormisele 1 kN, kõrgus käsitoe peale 800 mm,
ühe toe küljes paberirullihoidja. Tugede kinnitus peab olema selline, et abistaja pääseks takistamatult
klosetipoti taha. Klosetipoti esiservast 100 mm tahapoole lae alla tuleb ette näha terastala ja sellel
liigutatavad trapetsid, mis peavad võtma vastu 1 kN (määruse lisas 6 näide D). Rõhtkäsipuu seinal
peab olema pikkusega 600 mm, kõrgusel 800 mm, käsipuu keskpunktiks võetakse klosetipoti esiserv.
Rõhtkäsipuu soovitatakse dubleerida vertikaalkäsipuuga.
(5) Kraanikauss peab olema mõõtmetega ca 550 mm × 400 mm, kõrgus põrandast ca 800 mm,
kraanikausi tagumise ääre kaugus tagaseinast 200 mm ja soovitavalt ka külgseinast nõnda, et
kraanikausi alla jääks vähemalt 300 mm sügavune ja vähemalt 670 mm kõrgune ruum põlvedele,
kraani segisti veehulga reguleerimine fotoelemendi abil või vähesel kätejõul kergesti ja ühe liigutusega
toimiva käsihoova abil, näiteks pikk kang, vee temperatuuri reguleerimine termostaadiga või
pressostaadiga. Põlvedele vajaliku ruumi tagamiseks soovitatakse vesilukuta kraanikausse ja
kanalisatsioonina (kraanikausi tagaseina lähedal asuvat) põrandatrappi. Peegli alumine serv,
kätekuivati ja seebialus vms paigaldada kuni 900 mm põrandast.
(6) Ratastooli jaoks vaba ruumi laius peab olema vähemalt 800 mm. Ruum ratastooli pööramiseks
peab olema vähima läbimõõduga 1400 mm.
(7) Uksed peavad avanema väljapoole ja olema ühe käega kergesti avatavad. Ust peab saama
seestpoolt lukustada ja hädakorral väljastpoolt avada. Käepide peab olema ukse hingedepoolses
servas, sellest ca 200 mm kaugusel. Kabiinide ustel peab olema mõlemal pool sellekohane märgistus,
kummal pool on ruum ratastooli jaoks (klosetipoti poolt vaadatuna).
(8) Ehitises, kus on olemas valvepunkt või -keskus, tuleks kasutada lisaseadmetena valvepunktiga
ühendatud häiresignalisatsiooni (häirekella nupud peavad olema käsitsi kasutatavad nii põrandalt kui
ka klosetipotilt).
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(9) Klosetipoti kõrvale seinale tuleb põrandast ca 1200 mm kõrgusele paigaldada 2–3 nagi rõivaste,
karkude, keppide jms riputamiseks.
§ 18. Nõuded olemasolevatele ehitistele
Olemasolevate üldkasutatavate ehitiste rekonstrueerimisel ja laiendamisel, samuti ehitamise käigus
olemasolevatele ehitistele üldkasutatavate ehitiste funktsioonide andmisel, tuleb tagada
rekonstrueeritavate või laiendatavate osade vastavus käesolevas määruses kehtestatud nõuetele.
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Liikumisvaegurile ettenähtud parkimiskoha laius vähemalt 3500 mm.
Parkimiskoha paigutus eelkõige näite 1 kohaselt.
Näidet 2 võib kasutada juhul, kui liikumisvaegurile mõeldud parkimiskohta ei saa teisiti sissepääsu
lähedusse paigutada.
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MKM määrus: Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele
1
ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord
Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2010
määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning
turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 4 ning ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.
1. peatükk
NÕUDED MADALPINGESEADMELE, SELLE VARUSTAMISELE VASTAVUSMÄRGI VÕI MUU
MÄRGISTUSE NING TEABEGA JA MADALPINGESEADME VASTAVUSHINDAMISE KORD
§ 1. Kohaldamisala
(1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse madalpingeseadmele.
(2) Madalpingeseade on vahelduvpingel 50 kuni 1000 volti ja alalispingel 75 kuni 1500 volti talitlev
elektriseade. Elektriseadmeks peetakse ka elektriseadme koostamiseks ja elektripaigaldise
ehitamiseks kasutatavaid komponente.
(3) Käesolevas peatükis, välja arvatud §-des 2–4, sätestatud nõudeid ei kohaldata järgmistele
madalpingeseadmetele
ja
nähtustele:
1) ümbritsevate töötingimuste tõttu plahvatusohtlikuks muutuda võivas keskkonnas kasutatavale
elektriseadmele;
2)
seadmetele,
millele
kohaldatakse
«Meditsiiniseadme
seaduse»
nõudeid;
3)
inimese
või
asja
veoks
mõeldud
lifti
elektriseadmele;
4)
elektriarvestile;
5)
olmes
kasutatavale
elektri-pistikühendusele;
6)
elektritarale;
7)
elektrilisele
raadiohäirele;
8) laevadel, lennukitel ja raudteedel kasutatavatele spetsiaalsetele elektriseadmetele, millele on
kehtestanud nõuded vastavad rahvusvahelised organisatsioonid, mille liige on Eesti.
§ 2. Madalpingeseadme varustamine teabega
(1) Madalpingeseadmele peavad olema loetavalt kantud tema ohutuks kasutamiseks vajalikud
andmed. Kui neid andmeid pole võimalik madalpingeseadmele kanda, siis tuleb need esitada selle
kasutusjuhendis.
(2) Madalpingeseadmele peavad olema kantud loetavalt tootja nimi või kaubamärk. Kui
madalpingeseadmele pole võimalik tootja nime ega kaubamärki kanda, siis peavad need andmed
olema kantud madalpingeseadme pakendile.
§ 3. Nõuded madalpingeseadme tootmisele
Madalpingeseade koos selle juurde kuuluvate osistega peab olema kavandatud ja toodetud kooskõlas
Euroopa
ühendustes
ja
Eestis
tunnustatava
hea
inseneritavaga
nii,
et:
1) seda saaks ohutult ja nõuetele vastavalt komplekteerida ning elektrivõrguga ühendada;
2) selle nõuetekohasel hooldamisel ja ettenähtud kasutusviisil oleks tagatud §-s 4 sätestatud
meetmed.
§ 4. Meetmed ohutuse tagamiseks
(1) Kaitseks madalpingeseadme poolt põhjustatavate ohtude vastu peab rakendama meetmeid
kindlustamaks,
et:
1)
inimene
ja
koduloom
on
küllaldaselt
kaitstud
elektrilöögi
eest;
2)
ei
teki
ohtlikku
temperatuuri,
elektrikaart
ega
kiirgust;
3) inimene, koduloom ja vara on küllaldaselt kaitstud peale elektrilöögiohu ka muude ohtude eest;
4) elektriseadme isolatsioon vastab selle eeldatavatele talitlusoludele.
(2) Kaitseks välismõjude vastu peab rakendama meetmeid, et inimesele, varale ja või keskkonnale ei
põhjustaks
ohtu:
1)
elektriseadmele
eeldatavalt
mõjuvad
mehaanilised
koormused;
2) elektriseadmele eeldatavalt mõjuvad muud keskkonnaoludest tulenevad koormused;
3) elektriseadme eeldatav ülekoormamine.
§ 5. Nõuetele vastavuse tõendatus
(1) Eeldatakse, et madalpingeseade vastab §-de 2–4 nõuetele, kui see täidab harmoneeritud
standardites sätestatud ohutusnõuded.
(2) Kui puuduvad harmoneeritud standardid, eeldatakse, et madalpingeseade vastab §-de 2–4
nõuetele, kui see täidab rahvusvaheliste organisatsioonide IEC ja CEE sätestatud ohutusnõuded, mis
on teavitatud liikmesriikidele Euroopa Liidu Komisjoni poolt.
(3) Harmoneeritud standardite ja IEC või CEE sätestatud teavitatud ohutusnõuete puudumisel
eeldatakse madalpingeseadme nõuetele vastavust siis, kui madalpingeseade vastab selle Euroopa
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Majanduspiirkonna liikmesriigi rahvuslikus standardis sätestatud ohutusnõuetele, kus see on
valmistatud, tingimusel et on tagatud Eestis nõutav ohutustase ja §-des 2–4 sätestatud nõuete
täitmine.
(4) Madalpingeseadme nõuetele vastavust tuleb tõendada §-s 6 sätestatud protseduuri järgides.
§ 6. Vastavushindamise protseduur
Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise protseduur koosneb järgmistest toimingutest:
1)
tehnilise
dokumentatsiooni
koostamine;
2)
vastavusdeklaratsiooni
koostamine;
3) vastavusmärgi paigaldamine.
§ 7. Tehniline dokumentatsioon
(1) Madalpingeseadme tootja peab koostama tehnilise dokumentatsiooni, mis võimaldab hinnata
madalpingeseadme
nõuetele
vastavust
ja
milles
sisalduvad:
1)
madalpingeseadme
üldkirjeldus;
2) põhilised madalpingeseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne
skeemid;
3) vajalikud kirjeldused ja selgitused punktis 2 sätestatud kavandite, skeemide ning
madalpingeseadme
talitluse
mõistmiseks;
4) standardite loetelu, mida rakendati madalpingeseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või
muude meetmete loetelu madalpingeseadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei
rakendatud;
5)
konstrueerimisarvutused
ja
kontrollitulemused
jne;
6)
katsetamisprotokollid;
7) vastavusdeklaratsiooni koopia.
(2) Madalpingeseadme tootja peab rakendama meetmeid tagamaks tootmisprotsessi vastavuse
tehnilisele dokumentatsioonile ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
(3) Madalpingeseadme tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes lasi elektriseadme turule, peab
tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kümme aastat alates viimase madalpingeseadme
tootmisest ja võimaldama riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul sellega tutvuda.
§ 8. Vastavusdeklaratsioon
(1) Madalpingeseadme tootja või tema volitatud esindaja peab koostama vastavusdeklaratsiooni,
millega ta tõendab madalpingeseadme vastavust §-des 2, 3 ja 4 sätestatud nõuetele ja mis sisaldab
järgmisi
andmeid:
1)
tootja
või
tootja
volitatud
esindaja
nimi
ja
aadress;
2)
madalpingeseadme
tehniline
kirjeldus;
3) viited harmoneeritud standarditele või nende puudumisel standarditele, mille nõuetele elektriseade
vastab;
4)
vajadusel
selgitused
erisuste
kohta,
millega
nõuetele
vastavust
deklareeriti;
5)
allakirjutanud
isiku
andmed;
6) vastavusmärgi paigaldamise aasta kaks viimast aastaarvu.
§ 9. Vastavusmärk
(1) Nõuetele vastav madalpingeseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga.
Vastavusmärgile kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega
sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse
kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.
(2) Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele, või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile,
kasutusjuhendile või garantiidokumendile elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.
(3) Kui elektriseadmele kehtestab nõudeid mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette kohustuse
paigaldada enne turule laskmist vastavusmärk, siis kinnitab elektriseadme tootja või tema volitatud
esindaja vastavusmärgi paigaldamisega, et elektriseade vastab ka selle õigusakti nõuetele.
2. peatükk
ELEKTRISEADME JA -PAIGALDISE ELEKTROMAGNETILISE ÜHILDUVUSE NÕUDED JA
NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE PROTSEDUURID
§ 10. Kohaldamisala
(1) Käesolevas peatükis sätestatakse elektriseadme ja -paigaldise elektromagnetilise ühilduvuse
olulised nõuded.
(2) Elektriseadmele, mis on turule lastud ja mida võidakse ühendada elektripaigaldisega, kohaldatakse
kõiki elektriseadmele sätestatud asjakohaseid nõudeid.
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(3) Elektriseadmele, mis on ette nähtud ühendamiseks konkreetse elektripaigaldisega ega ole
kaubanduslikult kättesaadav, ei kohaldata käesoleva määruse §-dest 12, 13, 14 ja 15 tulenevaid
nõudeid.
(4) Lõikes 3 sätestatud juhul määratlevad elektriseadmega kaasnevad dokumendid elektripaigaldise ja
selle elektromagnetilise ühilduvuse karakteristikud ning viitavad elektriseadme elektripaigaldisega
ühendamisel võetavatele ettevaatusabinõudele, et mitte rikkuda asjaomase paigaldise nõuetele
vastavust. Lisaks sellele peab dokumentatsioon sisaldama § 13 lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmeid.
(5) Käesolevast peatükist tulenevaid elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata
elektriseadmele ja -paigaldisele, mille puhul need nõuded tulenevad mõnest muust õigusaktist, nagu
näiteks:
1) elektriseadmed ja -paigaldised, millele esitatavad nõuded tulenevad «Elektroonilise side
seadusest»;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennundus
valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, osutatud lennundustoodete,
osade
ja
seadmete
suhtes
(EÜT
L
240,
7.9.2002,
lk
1–21);
3) raadioamatööride poolt kasutatavale seadmele, välja arvatud, kui sellised seadmed on
kaubanduslikult kättesaadavad. Raadioamatööridele kokkupanemiseks mõeldud komplekte ning
raadioamatööride modifitseeritud ja neile kasutamiseks mõeldud kaubanduslikke seadmestikke ei
peeta kaubanduslikult kättesaadavateks seadmeteks.
(6) Käesolevast peatükist tulenevaid elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata sellise
elektriseadme ja -paigaldise suhtes, mis oma loomupäraste füüsikaliste omaduste tõttu:
1) ei ole võimeline sellise elektromagnetkiirguse tekitamiseks või sellele kaasa aitamiseks, mis ületaks
raadioside-, telekommunikatsiooni- ning teistel seadmetel ja paigaldistel ettenähtud viisil talitleda
võimaldava
taseme
ja
2) talitleb ettenähtud kasutamisest tuleneva elektromagnetilise häire korral vastuvõetamatu
talitluskvaliteedi halvenemiseta.
§ 11. Mõisted
Käesolevas peatükis kasutatakse mõisteid elektromagnetilise ühilduvuse seisukohast lähtudes
järgmises
tähenduses:
1) elektripaigaldis (paigaldis) on konkreetne kombinatsioon mitut tüüpi elektriseadmetest ja vajadusel
muudest seadistest, mis on kokku pandud ja paigaldatud ning mida kavatsetakse kasutada alaliselt
eelnevalt
kindlaks
määratud
asukohas;
2) elektriseade on mis tahes elektriseade või nende kombinatsioon, mis on lõppkasutajale ettenähtud
ühtse funktsionaalse üksusena tehtud kaubanduslikult kättesaadavaks ja võib tekitada
elektromagnetilisi häireid, või mille toimimist võivad sellised häired mõjutada. Elektriseadmena
käsitletakse ka koostisosasid või osakoosti, mis on kavandatud ühendamiseks elektriseadmega
lõpptarbija poolt ning mis võivad tekitada elektromagnetilise häire või mille toimimist selline häire võib
mõjutada. Samuti käsitletakse elektriseadmena teisaldatavaid seadmeid, mis on määratletud
aparatuuri või vajadusel muude seadiste kogumina ning mida saab vajadusel liigutada ja kasutada
paljudes
asukohtades;
3) häirekindlus on elektriseadme ja -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi
halvenemiseta elektromagnetilise häire korral.
§ 12. Elektriseadme ja -paigaldise elektromagnetilise ühilduvuse nõuded
(1) Arvestades tehnika taset, peavad elektriseadmed ja -paigaldised olema kavandatud ja valmistatud
nii,
et
nende
ettenähtud
otstarbel
kasutamise
korral
oleks
tagatud,
et:
1) tekitatavad elektromagnetilised häired ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja
telekommunikatsiooniseadmed või teised seadmed ja paigaldised talitleda ettenähtud viisil;
2) neil oleks ettenähtud kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häire kindlus, mis võimaldab neil
talitleda ilma ettenähtud kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta.
(2) Arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid, ehitatakse elektripaigaldis head
inseneritava kohaldades ja võttes arvesse teavet elektriseadme ja -paigaldise koostisosade
ettenähtud kasutuse kohta. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida
kättesaadavana kogu elektripaigaldise kasutusea vältel.
§ 13. Muud märgised ja teave
(1) Iga elektriseade peab olema kindlaks tehtav tüübi, partii, seerianumbri või muu identifitseerimist
võimaldava teabe järgi.
(2) Iga elektriseade peab olema varustatud tootja nime ja aadressiga ning kui tootja ei asu Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigis, siis tema volitatud esindaja või elektriseadme turule laskmise eest
vastutava volitatud esindaja nime ja aadressiga.
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(3) Tootja peab andma teavet iga konkreetse ettevaatusabinõu kohta, mida peab elektriseadme
kokkupanekul, paigaldamisel, hooldamisel või kasutamisel tarvitusele võtma, et tagada elektriseadme
kasutusele võtmisel selle vastavus § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
(4) Elektriseadmele, mille vastavus § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele ei ole elamurajoonides tagatud,
ja vajadusel ka selle pakendile, lisatakse selge viide kõnealuse kasutamise piirangule.
(5) Elektriseadmega kaasasolevas juhendis peab sisalduma teave, mida on vaja, et võimaldada
elektriseadme kasutamist ettenähtud otstarbel.
§ 14. Vastavushindamise protseduurid
Tootja või tema volitatud esindaja hindab ja tõendab elektriseadme nõuetele vastavust ühte järgnevat
protseduuri
kasutades:
1) järgides harmoneeritud standardi nõudeid ning koostades elektriseadme tehnilise dokumentatsiooni
§-s
15
sätestatud
korras
(sisene
tootmisohje);
2) kaasates nõuetele vastavuse hindamisse ja tõendamisse teavitatud asutuse §-s 16 sätestatud
korras.
§ 15. Sisene tootmisohje
(1) Pidades silmas vastavust käesoleva määruse § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele teostab tootja
elektriseadme elektromagnetilise ühilduvuse hindamise, kooskõlas vastavate harmoneeritud
standarditega.
(2) Elektromagnetilise ühilduvuse hindamisel võetakse arvesse kõiki tavapäraseid ettenähtud
talitlusolusid. Kui elektriseadmel võib olla erinevaid konfiguratsioone, peab elektromagnetilise
ühilduvuse hindamine kinnitama seda, kas elektriseade vastab § 12 lõikes 1 sätestatud nõuetele
kõigis võimalikes konfiguratsioonides, mida tootja on määratlenud selle ettenähtud viisil kasutamist
esindavatena.
(3) Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab elektriseadme vastavust §-s 12 sätestatud
nõuetele.
(4) Elektriseadme vastavust kõigile asjakohastele nõuetele tõendatakse vastavusdeklaratsiooniga,
mille väljastab tootja või tootja volitatud esindaja.
(5) Tootja või tema volitatud esindaja hoiab tehnilist dokumentatsiooni ja vastavusdeklaratsiooni
turujärelevalveasutustele kättesaadavana vähemalt 10 aastat pärast elektriseadme tootmise viimast
kuupäeva. Kui tootja ega tema volitatud esindaja ei asu Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis,
hoiab vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni kättesaadavana isik, kes elektriseadme
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis turule laseb.
(6) Tootja peab tagama elektriseadme vastavuse tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule ja
käesoleva määruse 2. peatükist tulenevatele nõuetele.
§ 16. Vastavushindamine teavitatud asutust kaasates
Kõnealune vastavushindamine koosneb §-s 15 sätestatud protseduuridest ühes järgmiste erisustega:
1) tootja või tema volitatud esindaja esitab tehnilise dokumentatsiooni teavitatud asutusele
hindamiseks. Tootja või tema volitatud esindaja täpsustab teavitatud asutusele, milliseid aspekte
teavitatud asutus hindama peab;
2) teavitatud asutus vaatab tehnilise dokumentatsiooni läbi ja hindab, kas see tõendab asjakohaselt
vastavust nendele nõuetele millele vastavust ta hindab. Kui aparatuuri vastavus on kinnitatud,
väljastab teavitatud asutus tootjale või tema volitatud esindajale aruande elektriseadme nõuetele
vastavuse kohta. Aruanne piirdub teavitatud asutuse poolt hinnatud aspektidega;
3) tootja lisab teavitatud asutuse aruande tehnilise dokumentatsiooni hulka.
§ 17. Tehniline dokumentatsioon
Tehnilise dokumentatsiooni järgi peab olema võimalik hinnata elektriseadme vastavust olulistele
nõuetele. Dokumendid peavad käsitlema elektriseadme kavandit ja tootmist, eelkõige peab neis
sisalduma:
1) elektriseadme üldkirjeldus;
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2) harmoneeritud standardite täieliku või osalise kohaldamise korral tõendid nendele vastavuse kohta;
3) kui tootja ei ole kohaldanud harmoneeritud standardeid või on neid kohaldanud vaid osaliselt, siis
nõuete täitmiseks rakendatud abinõude kirjeldused ja selgitused, sealhulgas elektromagnetilise
ühilduvuse hindamise kirjeldus, tehtud konstruktsiooniarvutuste ja sooritatud uuringute tulemused,
katseprotokollid jne;
4) teavitatud asutuse aruanne, kui on järgitud §-s 16 sätestatud vastavushindamise menetlust.
§ 18. Vastavusdeklaratsioon
Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) viidet direktiivile 2004/108/EÜ;
2) elektriseadme, mille kohta deklaratsioon kehtib, identifitseerimisandmeid vastavalt §-s 13
sätestatule;
3) tootja nime, aadressi ning kui see on asjakohane siis volitatud esindaja nime ja aadressi;
4) kuupäevalist viidet vastavust deklareerivatele spetsifikaatidele, mille alusel deklareeritakse
elektriseadme nõuetele vastavust;
5) deklaratsiooni kuupäeva;
6) selle isiku andmeid ja allkirja, kellel on õigus tootja või tema volitatud esindaja nimel alla kirjutada.
§ 19. Vastavusmärk
Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga kooskõlas
käesoleva määruse §-s 9 sätestatuga.
3. peatükk
MUUD SÄTTED
§ 20. Muud nõuded
(1) Käesoleva määruse peatükkides 1 ja 2 reguleerimata osas tuleb elektriohutus tagada juhindudes
heast tavast. Head tava võib sisustada vastavate Eesti standardite, Euroopa ja rahvusvaheliste
standardiorganisatsioonide standarditega.
(2) Maanduselektroodina ja -juhina ei või kasutada vee- või gaasitorusid.
1

Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/95/EÜ 12. detsember 2006, teatavates pingevahemikes
kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta; Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L
390, 31.12.2004, lk 24–37).
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MKM määrus: Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega
1
varustamisele ja vastavushindamisele
Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punktide 11 ja 12 ning lõike 2 ja
ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala
Käesolevas määruses kehtestatakse nõuded liftile, selle ohutusseadisele, köisteele ja selle
alamsüsteemile ning ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele.
2. peatükk
LIFTILE JA SELLE OHUTUSSEADISELE ESITATAVAD OLULISED OHUTUSNÕUDED JA NENDE
TEABEGA VARUSTAMINE
1. jagu
Olulised ohutusnõuded

§ 2. Ohutuse tagamise põhimõtted
(1) Käesolevas jaos liftile ja selle ohutusseadisele esitatavad olulised ohutusnõuded peavad olema
täidetud, kui lift või selle ohutusseadis on lifti paigaldaja või ohutusseadise tootja poolt ettenähtud
otstarbel kasutamise korral vastava ohu objektiks.
(2) Lifti ohutusseadise tootja või lifti paigaldaja peab analüüsima ohtusid, selgitamaks välja, millised
laienevad nende toodetele ja projekteerima ning tootma oma tooted hindamise tulemusi arvestades.
(3) Kui olemasolevat tehnilist taset arvestades on oluliste ohutusnõuete eesmärgid mittesaavutatavad,
peavad lift ja selle ohutusseadis olema projekteeritud ja ehitatud selliselt, et olulised ohutusnõuded
oleksid täidetud võimalikult suurel määral.
§ 3. Teiste õigusaktide nõuete kohaldamine
(1) Liftile kehtivad ehitust reguleerivas õigusaktis ehitustoodetele esitatavad nõuded käesolevast
määrusest tulenevate erisustega.
(2) Asjaomaste ohtude olemasolul ning kui nende vältimine ei ole reguleeritud käesoleva määrusega,
kohaldatakse liftile masinale kehtestatud ohutusnõudeid. Masinale esitatavatele ohutusnõuetele peab
lift vastama alati.

§ 4. Nõuded lifti šahtile
Lifti šaht ei tohi sisaldada torustikke, juhtmeid ega detaile, mis ei ole vajalikud lifti töötamiseks või
ohutuse tagamiseks.
§ 5. Nõuded lifti kandurile ning selle riputamisele ja toetamisele
(1) Iga lifti kanduriks on kabiin, mis peab olema projekteeritud ja valmistatud piisavalt ruumika ja
tugevana, arvestades lifti paigaldaja poolt ettenähtud maksimaalset inimeste arvu ja nimitõstevõimet.
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(2) Lifti kabiin peab olema põrandast laeni ulatuvate seinte, põranda ja lae abil muudetud täiesti
kinniseks ruumiks, välja arvatud ventilatsiooniavad ning kogu ukseava kõrgusesse ulatuvad uksed.
(3) Liftil, mis on mõeldud inimeste veoks ning mille mõõtmed seda võimaldavad, peab kabiin olema
kavandatud ja valmistatud selliselt, et selle konstruktsioon ei takistaks liikumispuudega inimeste pääsu
lifti kabiini ja nendepoolset lifti kasutamist ning kabiin võimaldaks teha sobivaid seadistusi, mis
lihtsustavad liikumispuudega inimestel lifti kasutamist.
(4) Kabiini riputus- ja toetusvahendid ning kabiini kinnitused peavad olema projekteeritud ja valitud
selliselt, et arvestades kasutus- ja tootmistingimusi ning kasutatavaid materjale, oleks tagatud piisav
ohutustase ja viidud miinimumini kabiini allakukkumise oht.
(5) Kui kabiini riputamiseks kasutatakse trosse või kette, tuleb kasutada kahte või enamat teineteisest
sõltumatut ning eraldi kinnitusega trossi või ketti. Trossidel ja kettidel ei tohi olla ühenduskohti ega
plessimist, välja arvatud nende kinnituskohtades või trossi kinnitussilmuses.

§ 6. Ülekoormus ja lubatavast suurem kiirus
(1) Lift peab olema projekteeritud ja paigaldatud selliselt, et nimitõstevõime ületamisel oleks takistatud
lifti tavapärane käivitumine.
(2) Lift peab olema varustatud kiirust piirava seadisega.
(3) Lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata liftile, mille ajamisüsteem välistab nimikiirusest suurema
kiiruse tekkimise.
(4) Kiirlift peab olema varustatud kiiruse jälgimis- ja piiramisseadmega.
§ 7. Lifti ajam
(1) Inimeste veoks ettenähtud lift peab olema varustatud eraldi ajamiga.
(2) Lõikes 1 sätestatud nõuet ei kohaldata liftile, mille vastukaal on asendatud teise kabiiniga.
(3) Lifti paigaldaja peab tagama, et juurdepääs lifti ajamile ja sellega seotud seadmetele oleks
tõkestatud, välja arvatud hooldus- ja remonditöödeks ning ohuolukorras.
§ 8. Lifti juhtimisseadmed
(1) Juhtimisnuppude funktsioon peab olema selgelt väljendatud.
(2) Mitme koos asetseva lifti kutsungisüsteemid võivad olla eraldi või ühendatud.
(3) Saatjata puuetega inimestele kasutamiseks ettenähtud lifti juhtimispaneel peab olema
projekteeritud ja paigaldatud vastavalt nende isikute vajadustele.
§ 9. Lifti elektriseadmestik
Lifti elektriseadmestik peab olema paigaldatud ja ühendatud selliselt, et:
1) lifti elektriahelaid ei oleks võimalik segi ajada elektriahelatega, mis ei ole liftiga otseselt seotud;
2) lifti elektritoidet oleks võimalik sisse ja välja lülitada koormatud lifti korral;
3) lifti liikumist kontrollitakse elektriliste kaitseseadistega, mis asuvad eraldi elektrilises ohutusahelas;
4) lifti elektriseadmestikus tekkinud rike ei tekitaks ohtlikku olukorda.
§ 10. Väljaspool lifti kabiini olevate inimeste ohutus
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(1) Lifti projekteerimise ja paigaldamisega peab tagama, et kabiini liikumistsooni ei oleks vaba
juurdepääsu, välja arvatud hooldus- ja remonditöödeks ning ohuolukorras. Enne inimese sisenemist
liikumistsooni peab välistama lifti tavapärase kasutamise.
(2) Lifti kabiini liikumistsooni ala- ja ülaosas peab olema vaba ruum, mis välistab kabiini ülemises või
alumises piirasendis muljumise.
(3) Kui ei ole võimalik täita lõikes 2 nimetatud vaba ruumi olemasolu nõuet, tuleb muljumine välistada
teisi kohaseid meetmeid kasutades.
(4) Lifti kabiini sisenemis- ja väljumiskohad peatumistasanditel peavad olema varustatud ettenähtud
kasutamistingimuste jaoks piisava mehaanilise vastupidavusega šahtiustega.
(5) Šahtiustel peab olema lukustusseadis, mis lifti tavapärasel töötamisel välistab:
1) kabiini tahtliku või iseenesliku liikuma hakkamise avatud ja lukustamata šahtiustega;
2) uste avanemise, kui kabiin liigub väljaspool peatumisala.
(6) Kõik peatumismanöövrid avatud šahtiustega on lubatud tingimusel, et kabiini liikumist peatumisalas
kontrollitakse.
§ 11. Kabiinis olevate inimeste ohutus
(1) Kabiiniuksed peavad olema projekteeritud ja paigaldatud nii, et kabiin ei saaks liikuda enne uste
sulgemist, välja arvatud § 10 lõikes 6 nimetatud juhul, ning kabiin seiskuks uste avamisel.
(2) Kabiini peatumisel kahe peatumistasandi vahel, kui eksisteerib oht kukkuda šahti ja kabiini vahele
või kui šahti ei ole, peavad kabiini uksed jääma suletuks ja lukustatuks.
(3) Liftil peab olema seadis (edaspidi püüdur), mis voolu katkemisel või mõne seadise rikke korral
välistab lifti kabiini allakukkumise ja kontrollimatu ülesliikumise.
(4) Püüdur peab olema sõltumatu kabiini riputusvahenditest ning see peab suutma peatada paigaldaja
poolt ettenähtud nimikoormusega koormatud ja maksimumkiirusel liikuva kabiini. Püüduri
rakendumisest tingitud aeglustus ei tohi ohustada lifti kasutajaid.

(5) Lifti šahti põhja ja kabiini põranda vahele peavad olema paigaldatud puhvrid. Sellisel juhul
mõõdetakse § 10 lõikes 2 nimetatud vaba ruumi suurust täielikult kokku surutud puhvrite korral.
(6) Lõikes 5 sätestatud nõuet ei kohaldata liftidele, mille ajamisüsteem on projekteeritud selliselt, et lifti
kabiin ei saa siseneda § 10 lõikes 2 nimetatud vabasse ruumi.
(7) Lift tuleb projekteerida ja valmistada selliselt, et seda ei oleks võimalik käivitada, kui püüdur ei ole
töökorras.
§ 12. Muud ohutusnõuded
(1) Hõõrdrattaga lift peab olema projekteeritud selliselt, et oleks tagatud trosside stabiilne püsimine
hõõrdratta soones.
(2) Šahti- või kabiiniuksed või mõlemad koos, kui need on mootoriga, peavad olema varustatud
seadisega, mis välistab uste liikumisel muljumise.
(3) Tule leviku tõkestamiseks mõeldud šahtiuksed, kaasa arvatud klaaspindadega osadega uksed,
peavad olema sobiva tulekindlusega ja kasutamistingimustele vastavate omadustega, arvestades
nende isolatsioonivõimet (leekide tõkestamist) ja kuumusekindlust (soojusülekannet).
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(4) Lifti vastukaal peab olema paigaldatud nii, et oleks välistatud selle kokkupõrkamine lifti kabiiniga ja
vastukaalu kukkumine kabiini peale.
(5) Liftil peab olema võimalus vabastada ja evakueerida lifti kabiini kinni jäänud inimesi.
(6) Lifti kabiinis peavad olema lifti päästeteenindusega püsivat kahepoolset sidet võimaldavad
sidevahendid.
(7) Lift peab olema projekteeritud ja valmistatud selliselt, et ajami kuumenemisel üle lifti paigaldaja
poolt ettenähtud piiri peab olema võimalik lõpetada alustatud liikumine, kuid peab olema välistatud
uue liikumise alustamine.
(8) Lifti kabiin peab olema projekteeritud ja valmistatud selliselt, et kabiinis viibivatele inimestele oleks
tagatud küllaldane õhuvahetus. Õhuvahetus peab olema piisav ka pikemaajalise peatuse korral.
(9) Kui lifti kabiin on kasutuses või kabiini uksed on avatud asendis, peab kabiin olema piisavalt
valgustatud. Lisaks peab kabiinis olema avariivalgustus.
(10) Lõikes 6 nimetatud sidevahendid ja lõikes 9 nimetatud avariivalgustus peavad olema
projekteeritud ja valmistatud nii, et need toimiksid ka statsionaarse elektrivarustuse katkemisel. Nende
statsionaarse elektrivarustuseta töötamise aeg peab olema piisav päästetööde normaalseks
läbiviimiseks.
(11) Lifti, mida võib kasutada tulekahju korral, juhtimissüsteem peab olema projekteeritud ja ehitatud
selliselt, et oleks võimalik takistada lifti peatumist kindlatel peatumistasanditel ja päästemeeskonnal
oleks võimalik juhtida lifti prioriteetselt.
2. jagu
Teabega varustamine
§ 13. Märgistus
(1) Lifti kabiini tuleb paigaldada püsivalt kinnitatud ja hästinähtav silt, mis sisaldab vähemalt järgmisi
andmeid:
1) lifti tootja;
2) lifti tüüp või seeria;
3) lifti tehasenumber;
4) lifti paigaldamisaasta;
5) lifti nimitõstevõime kilogrammides;
6) maksimaalne lubatud sõitjate arv.
(2) Kui lift on projekteeritud selliselt, et avariilise seiskumise korral kabiini kinni jäänud inimestel on
võimalik kabiinist kõrvalise abita väljuda, peavad lifti kabiinis olema selle kohta selged ja asjakohased
juhendid.
§ 14. Dokumentatsioon ja kasutamisjuhendid
(1) Lift peab olema varustatud järgmise dokumentatsiooniga:
1) kasutusjuhend, mis sisaldab tavapäraseks kasutamiseks, hooldamiseks, kontrollimiseks,
remondiks, perioodiliseks ülevaatuseks ja § 12 lõikes 5 nimetatud päästeoperatsioonideks vajalikke
plaane ja skeeme;
2) käiduraamat, kuhu kantakse andmed remontide ja korraliste ülevaatuste kohta ning
vastavushindamise tulemused.
(2) Lifti ohutusseadis peab olema varustatud kasutusjuhendiga, mis sisaldab teavet ohutusseadise
monteerimise, ühendamise, seadistamise ja hoolduse kohta selliselt, et neid tegevusi oleks võimalik
teostada tõhusalt ja ohutult.

53

(3) Kasutusjuhend ja käiduraamat peavad olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või
paigaldaja vastava väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu
liikmesriigi ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.
3. peatükk
KÖISTEELE, ALAMSÜSTEEMILE JA KÖISTEE OHUTUSSEADISTELE ESITATAVAD OLULISED
OHUTUSNÕUDED JA TEABEGA VARUSTAMINE
1. jagu
Üldised ohutusnõuded

§ 15. Ohutusabinõud
Ohud, mida ei ole võimalik välistada köistee projekteerimise ja paigaldamisega, peavad olema
määratletud ja nende ohtude vältimiseks tuleb rakendada vajalikke meetmed. Vajadusel tuleb välja
töötada ohutusabinõud (ohutuseeskirjad).
§ 16. Arvestamine välisteguritega
Köistee tuleb projekteerida ja ehitada selliselt, et arvestades köistee tüüpi, maastiku omapära, millele
köistee paigaldatakse, valitsevaid ilmastikuolusid, ümbritsevat ning läheduses asuvaid ehitisi ja
takistusi oleks võimalik köistee ohutu töötamine.
§ 17. Vastupidamine pingetele
Köistee, alamsüsteem ja selle ohutusseadis peavad olema dimensioneeritud, projekteeritud ja
valmistatud selliselt, et nad piisavat ohutustaset arvestades peaksid igas võimalikus olukorras vastu
kõikidele tekkida võivatele pingetele, kaasa arvatud pinged, mis ei teki tööolukorras, arvestades
sealjuures nii väljastpoolt tulenevaid kui ka dünaamilisi mõjusid ja väsimust.
§ 18. Alamsüsteemi ja ohutusseadise sobivus
(1) Köistee, alamsüsteem ja ohutusseadis peavad olema dimensioneeritud, projekteeritud ja
valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik monteerida ja paigaldada ohutult.
(2) Köistee ohutusseadis tuleb projekteerida selliselt, et oleks välistatud ohutusseadise vale
paigaldamine. Selleks peab ohutusseadis olema vastavalt valmistatud või kandma asjakohast
märgistust.
§ 19. Kaitseseadmed
(1) Köistee ohutusseadis peab olema projekteeritud, valmistatud ning kasutatav selliselt, et piisavat
ohutustaset arvestades oleks tagatud selle töö terviklikkus ja köistee ohutus ning ohutusseadise rike
oleks vähetõenäoline.
(2) Köistee töötamise ajal ohutust mõjutava komponendi rikke ilmnemisel peab piisavalt kiiresti olema
võimalik rakendada asjakohaseid meetmeid.
(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ohutusseadised ja komponendid peavad toimima kogu komponendi kahe
korralise kontrolli vahelisel ajal. Köistee ohutusseadise korralise kontrolli teostamise sagedus peab
olema välja toodud kasutusjuhendis.
(4) Köistee ohutusseadis, mis on ühendatud köisteega, et kasutada seda köistee varuosana, peab
vastama ohutusseadisele kehtestatud nõuetele ja sobima köistee teiste osadega.
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(5) Köisteel tuleb kasutada meetmeid, mis tulekahju korral tagaksid köisteed kasutavate inimeste ja
teenindava personali ohutuse.
(6) Köisteel peab olema piksekaitse.
§ 20. Ohutust tagavad seadmed
(1) Igasugune defekt või väline oht, mis võib põhjustada ohtliku olukorda tekitava rikke, peab
võimaluse korral olema tuvastatav ja sellest peab olema võimalik teatada ning rakendada
asjakohaseid ohutust tagavaid seadmeid.
(2) Köisteel peab olema ohutust tagav seade, mis võimaldab köisteed igal ajal käsitsi peatada.
(3) Kui köistee on peatatud ohutust tagava seadmega, peab olema takistatud köistee uuesti
käivitamine enne vastavate meetmete rakendamist.
§ 21. Hooldus ja remont
Köistee tuleb projekteerida ja ehitada selliselt, et korralisi ning erakorralisi hooldus- ja remonditöid
oleks võimalik teostada ohutult.
§ 22. Välismõjud
Köistee töötamisest tulenevate mürgiste gaaside, müra ja vibratsiooni tase peab jääma õigusaktides
määratud piiridesse.
2. jagu
Nõuded infrastruktuurile
§ 23. Asetus, kiirus ja liikurite vahemaa
(1) Köistee tuleb projekteerida selliselt, et see töötaks ohutult, arvestades köistee ümbrust ja
maastikku, ilmastikutingimusi ja lähedusse jäävaid hooneid või muid takistusi ning selliselt, et see
kõigis töötamis- ja hooldustingimustes ja päästeoperatsioonide läbiviimise korral ei häiriks ega
ohustaks ümbrust.
(2) Köistee liikurite, vedamisseadmete, trosside ja teiste liikuvate osade ning lähedusse jäävate
hoonete ja teiste takistuste vahele peab külg- ja vertikaalsuunas jääma piisavalt ruumi, arvestades
kõige ebasoodsamates tingimustes töötamisel tekkivat trosside ja liikurite või vedamisseadmete
võimalikku verikaal-, piki- ja külgsuunalist liikumist.
(3) Köistee liikurite ja maapinna suurimate vahemaade määramisel peab olema arvestatud köistee
omapära, liikurite tüüpi ja päästetööde läbiviimist. Lahtiste kabiinide korral tuleb arvesse võtta
allakukkumise ohtu ja kabiinide ning maa vahemaa psühholoogilist mõju.
(4) Köistee liikurite või vedamisseadmete maksimaalne liikumiskiirus ja minimaalne vahemaa ning
töötamisel tekkivad kiirendus- ja aeglustusjõud tuleb valida sellised, et oleks tagatud köistee ohutu
töötamine ja inimeste ohutus.
§ 24. Liinil asuvad jaamad ja ehitised
(1) Liinil asuvad jaamad ja ehitised peavad olema projekteeritud ja paigaldatud selliselt, et oleks
tagatud köistee stabiilsus. Jaamad ja ehitised peavad võimaldama trosside, liikurite ja
vedamisseadmete ohutut liikumist ning hoolduse ohutut läbiviimist kõikides töötingimustes.
(2) Inimeste peale- ja mahaminekukohad köisteel peavad olema projekteeritud selliselt, et oleks
garanteeritud inimeste ja liikurite ohutu liikumine. Liikurite liikumine jaamades ei tohi põhjustada ohtu
inimestele.
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3. jagu
Nõuded trossidele, ajamitele, piduritele ning mehaanilistele ja elektrilistele paigaldistele
§ 25. Trossid ja nende toed
(1) Köisteel tuleb kasutada kõiki uuemaid tehnoloogilisi lahendusi, et oleks:
1) välistatud trosside ja nende kinnituste purunemine;
2) arvestatud trosside minimaalset ja maksimaalset venimist;
3) tagatud trosside kindel püsimine tugedes ja välistatud nende mahajooks;
4) võimalik trosside seisukorra jälgimine.
(2) Kui ei ole välistatud trosside mahajooks, peab kasutama meetmeid, mis tagaksid trosside
mahajooksmise korral köistee peatamise ja trosside tagasiasetamise tugedele, ohustamata sealjuures
reisijaid.
§ 26. Ajam
(1) Köistee ajamisüsteem peab olema piisava võimsusega ning kohandatud erinevate
juhtimissüsteemide ja -viisidega.
(2) Köisteel peab olema peaajamist sõltumatu energiavarustusega tagavaraajam.
(3) Lõikes 2 toodud nõuet ei pea täitma, kui köisteel läbiviidud ohutusanalüüs näitab, et reisijad
saavad avarii korral liikuritest või vedamisseadmetest väljuda kergelt, kiiresti ja ohutult ka
tagavaraajami olemasoluta.
§ 27. Pidurdusseadmed
(1) Avariiolukorras peab igal hetkel olema võimalik peatada töötavat köisteed või selle liikureid,
koormusest ning trossi ja veoratta vahelisest hõõrdumisest sõltumata. Peatumisteekond peab olema
ohutuse tagamiseks piisavalt lühike.
(2) Peatamisel tekkivad pidurdusjõud peavad jääma piirdesse, mis tagavad köisteel viibivate inimeste
ohutuse ja liikurite, trosside ning köistee teiste osade rahuldava toimimise.
(3) Köisteel peab olema kaks või enam pidurdusmehhanismi, millest igaüks on võimeline peatama
töötava köistee ja mis on omavahel ühendatud selliselt, et töötava pidurdusmehhanismi pidurdusjõu
langemisel alla vajaliku taseme rakendub automaatselt alternatiivne pidurdusmehhanism.
(4) Veotrossi pidurdussüsteem peab rakenduma vahetult trossi veorattale.
(5) Lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõudeid ei pea täitma vedamisseadmega köisteel.
(6) Köisteel peab olema toimiv lukustusseade, mis hoiaks ära köistee juhusliku taaskäivitumise.
§ 28. Juhtimisseadmed
Köistee juhtimisseadmed peavad olema projekteeritud ja valmistatud selliselt, et need oleksid ohutud
ning vastupidavad tavapärasele kasutamisele ja välisteguritele nagu niiskus, äärmuslikud
temperatuurid või elektromagnetilised häired ning selliselt, et need ei tekitaks ohtlike olukordi, kaasa
arvatud juhtimisseadme rikke korral.
§ 29. Sidepidamisvahendid
Köisteel peavad olema sobivad vahendid, mis võimaldavad personali omavahelist suhtlemist igal
ajahetkel ning millega avariiolukorras on võimalik informeerida reisijaid.
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§ 30. Nõuded liikuritele
(1) Köistee liikurid peavad olema projekteeritud ja varustatud kõige vajalikuga selliselt, et
töötingimustes ei saaks inimene liikuritest välja kukkuda ja oleks välistatud muud ohud.
(2) Liikurite detailid peavad olema sellised, et ühelgi juhul ei oleks võimalik:
1) trosside kahjustamine nende poolt;
2) libisemine, välja arvatud juhul, kui libisemine ei mõjuta märkimisväärselt liikurite ja köistee ohutust.
(3) Liikurite uksed peavad olema projekteeritud ja valmistatud selliselt, et neid oleks võimalik sulgeda
ja lukustada.
(4) Liikuri põrand ja küljed peavad olema projekteeritud ja valmistatud nii, et need peaksid igas
olukorras vastu liikuris olevate inimeste poolt põhjustatud raskusele ja survele.
(5) Kui kasutamisohutus nõuab operaatori viibimist liikuris, peab seal olema operaatori ülesannete
täitmiseks vajalik varustus.
(6) Liikurid ning nende riputusmehhanismid peavad olema projekteeritud ja varustatud selliselt, et
oleks tagatud neid nõuetekohaselt teenindava personali ohutus.
(7) Kui köisteel kasutatakse lahtiühendatavaid liikureid, tuleb kasutada kõiki meetmeid, et:
1) peatada kasutajatele ohutult iga väljuv liikur, kui liikur ei ole korrektselt trossi külge kinnitatud;
2) peatada kasutajatele ohutult iga saabuv liikur, kui liikur ei ole õigeaegselt lahti ühendatud;
3) oleks välistatud liikurite allakukkumise võimalus.
(8) Kui ei saa vastuvõetavalt välistada kandetrossi katkemist, peab funikulaarliikuritel ja kahe trossiga
liikuritel ulatuses, mida lubab köistee konfiguratsioon, olema teel asuv automaatne pidurdusseade.
(9) Kui liikuri mahajooksmist ei ole võimalik välistada teiste vahenditega, peab liikuril olema
mahajooksu takistav seade, mis võimaldab liikuri peatada, põhjustamata seejuures kasutajatele
ohtlikku olukorda.
§ 31. Reisijate ohutus
(1) Inimeste köisteele pealetulek pealetulekukohtades ja mahaminek mahaminekukohtades peavad
toimuma kooskõlas liikurite liikumisega. Pealetulekul ja mahaminekul peab olema tagatud inimeste
ohutus.
(2) Laste ja liikumispuuetega inimeste veoks mõeldud köistee peab olema neile kasutamiseks ohutu.
4. jagu
Köistee kasutamisega seotud nõuded

§ 32. Üldised kasutusnõuded
(1) Köisteel peab rakendama kõiki tehnilisi meetmeid ja abinõusid, tagamaks köistee ettenähtud
otstarbel kasutamine vastavalt selle tehnilisele spetsifikatsioonile, määratud töötingimustele ning
kasutamis- ja hooldusjuhendile.
(2) Köistee kasutusjuhend peab olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või paigaldaja vastava
väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu liikmesriigi
ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.
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(3) Köistee käitamise eest vastutaval personalil peavad olema ülesannete täitmiseks vajalik varustus
ja piisav kvalifikatsioon.
§ 33. Evakueerimine
Köistee peatumise korral, kui selle uuesti töölerakendamine võtab aega, tuleb kasutada kõiki tehnilisi
meetmeid ja lahendusi, tagamaks reisijate ohutusse kohta toimetamine määratud, köistee tüüpi ja
ümbrust arvestava aja jooksul.
§ 34. Muud ohutusnõuded
(1) Jaamades olevad vabalt juurdepääsetavad liikuvad osad tuleb projekteerida, valmistada ja
paigaldada selliselt, et oleks välistatud nendest tulenev oht.
(2) Kui lõikes 1 nimetatud ohu välistamine ei ole võimalik teisiti, peavad nimetatud osadel olema
eriabinõuga eemaldatavad kaitseseadmed, mis hoiaksid ära kokkupuuted köistee õnnetusi põhjustada
võivate osadega.
(3) Köistee personali töökohad ning töökohtadele juurdepääsud tuleb projekteerida ja ehitada selliselt,
et oleks välistatud personali allakukkumine.
(4) Kui lõikes 3 nimetatud nõuet ei ole võimalik täita muul viisil, peavad töökohtades ning neile
juurdepääsudel olema kohad teenindava personali allakukkumist takistavate kaitsevahendite
kinnitamiseks.
5. jagu
Teabega varustamine

§ 35. Dokumentatsioon
(1) Köistee juures peavad olema kättesaadavad selle ohutusseadiste ja alamsüsteemide
vastavusdeklaratsioonide ja nendega kaasneva tehnilise dokumentatsiooni koopiad.
(2) Köistee juures peab olema kättesaadav ohutusanalüüsi käsitlev dokumentatsioon.
(3) Köistee ohutusraport, ohutusanalüüsi ja köistee parameetreid käsitlevad dokumendid, köistee
ohutusseadiste ja alamsüsteemide vastavust tõendavad dokumendid ning kasutamistingimusi
käsitlevad dokumendid, mis sisaldavad hoolduse, järelevalve ja seadistamise üksikasju ning köistee
kasutamise piiranguid peavad olema eesti keeles. Erandina võib ainult tootja või paigaldaja vastava
väljaõppe saanud töötajate poolt kasutatav osa juhendist olla teises Euroopa Liidu liikmesriigi
ametlikus keeles eeldusel, et need töötajad saavad juhendi keelest aru.

4. peatükk
VASTAVUSMÄRGI PAIGALDAMINE

§ 36. Vastavusmärk
(1) Nõuetele vastav lift või ohutusseadis, mille nõuetele vastavus on tõendatud ettenähtud korras,
tuleb enne turule laskmist varustada vastavusmärgiga. Vastavusmärgile kohaldatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja
turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr
339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), sätestatut.
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(2) Kui liftile või ohutusseadisele on kehtestatud nõuded teises õigusaktis, mis samuti näeb ette
vastavusmärgi paigaldamise, peab vastavusmärk kinnitama, et lift või ohutusseadis vastab ka selle
õigusakti nõuetele.
§ 37. Vastavusmärgi paigaldamine liftile
(1) Vastavusmärgi paigaldab liftile lifti paigaldaja.
(2) Vastavusmärk tuleb paigaldada lifti kabiini selgelt nähtavale kohale.
§ 38. Vastavusmärgi paigaldamine ohutusseadisele
(1) Vastavusmärgi paigaldab ohutusseadisele ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja.
(2) Kui ohutusseadise tootja või tema volitatud esindaja ei ole ohutusseadisele paigaldanud
vastavusmärki, paigaldab vastavusmärgi käesoleva määruse nõuetele vastavalt isik, kes laseb
ohutusseadise turule.
(3) Kui vastavusmärki ei ole võimalik paigaldada ohutusseadisele, tuleb vastavusmärk paigaldada
ohutusseadise külge mitte-eemaldatavalt kinnitatud lipikule.
5. Peatükk
Vastavushindamine ja turujärelevalve

§ 39. Vastavushindamine
Lift, köistee, nende alamsüsteemid ja ohutusseadiste nõuetele vastavust tuleb tõendada vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 07.09.1995, lk 1–31) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2000/9/EÜ, reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 03.05.2000, lk 21–48) kohaselt.
§ 40. Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.
1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 07.09.1995, lk 1–31), direktiiv 2000/9/EÜ, reisijateveoks ettenähtud
köisteede kohta (EÜT L 106, 03.05.2000, lk 21–48) ja direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja
millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24–86).
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MKM määrus: Eluruumile esitatavad nõuded
Käesolev määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.
§ 1. Eluruum
(1) Eluruum on elamu või alaliseks elamiseks kasutatav korter. Eluruumina võib kasutada ka muud
omaette ruumi, mis vastab eluruumile esitatavatele nõuetele.
(2) Käesolevaid nõudeid ei rakendata eluruumide suhtes, mis on võetud muinsuskaitse alla või mis
asuvad mälestiseks tunnistatud hoones.
§ 2. Eluruumile esitatavad nõuded
(1) Eluruumis peab olema inimestele ohutud ja tervislikud elutingimused.
(2) Eluruum peab võimaldama inimesele selles ööpäevaringse viibimise.
(3) Eluruumil peab olema teistest eluruumidest eraldi sissepääs ukse kaudu ja eluruumi igal elu-, tööja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks uks.
Uste miinimummõõtmed on:
1) laius:
välisuksed 0,9 m
sise- ja rõduuksed 0,7 m
vannitoa, WC uksed 0,6 m
2) kõrgus 2 m
2

(4) Eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa põranda pindala peab olema vähemalt 8 m , toa laiuse
(vastasseinte vaheline kaugus) alammäär 2,4 m, vähim kõrgus 2,5 m, ühepereelamutes 2,3 m.
Katusekorruse kaldseintega toas peab vähim kõrgus olema tagatud vähemalt toa poole põrandapinna
ulatuses.
(5) Eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt
üks lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku
valgustuse. Akna ja põranda pindala suhe ei tohi olla väiksem kui 1:8.
(6) Eluruumis peab olema loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks
vajaliku õhuhulga ja selle ringluse. Õhu liikumise kiirus eluruumis, eluruumi maht ühe inimese kohta,
keemiliste ja bioloogiliste ühendite sisalduse piirkontsentratsioon siseõhus peab olema tagatud
vastavalt Eestis kasutatavatele normidele.
(7) Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning
aitama kaasa tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või
hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis
viibimisel olla alla 18 °C, lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima
normide alusel.
(8) Õhu niiskus eluruumis peab olema piires, mis ei kahjusta inimeste tervist, väldib veeauru
kondenseerumist ning ei tekita niiskuskahjustusi. Eluruumi siseõhu optimaalne niiskus on 40-60%.
(9) Eluruum peab olema varustatud klosetiga või selle puudumisel kloseti kasutamise võimalusega
samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal. Eluruum peab olema tagatud külma vee
saamise võimalusega samas hoones või hoone teenindamiseks määratud maa-alal.
(10) Müra eluruumis ei tohi ületada päeval 40 dB ja öösel 30 dB.

60

MKM määrus: Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 12 lõike 4 [nõuded ehitamisele] ja § 16 lõike 3 [nõuded
korrashoiule] ja § 17 lõike 5 [nõuded hooldusjuhendile] alusel.
§ 1. Nõuded käidukorraldusele ja elektritööle
Elektripaigaldises käidutöid- ja elektritöid tehes peab olema tagatud ohutus ning elektripaigaldis peab
pärast tööde teostamist vastama nõuetele ning olema ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks
ohutu.
§ 2. Käidukorraldus käidukava alusel
Elektripaigaldise hooldus toimub käidukava alusel järgmiste elektripaigaldiste puhul:
1) madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
2) kõrgepingepaigaldis;
3) elektripaigaldis plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
4) suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikul objekti elektripaigaldis;
5) elektripaigaldis haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi
elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
6) elektripaigaldis raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi
meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.
§ 3. Käidukava
(1) Käidukavas kajastatakse järgmist:
1) käidu organisatsiooniline korraldus;
2) elektriohuteadlikkus;
3) elektripaigaldise dokumentatsioon;
4) töökorraldus;
5) käidutoimingud;
6) tehnilise kontrolli toimingud.
(2) Käidu organisatsioonilise korralduse kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise omaniku,
käidukorraldaja, käiduelektriku, lepinguliste elektritööettevõtjate ja teiste käidukorralduses osalevate
isikute käidukorraldusalaseid suhteid.
(3)
Elektriohuteadlikkuse
kavapunktis
selgitatakse
elektripaigaldises
kehtestatud
elektriohutusjuhendite kasutamist, elektriala ja ohuteadlike isikute pingevabade, pingealuste või
pingelähedaste elektritööde tegemise õiguse andmist ning selleks vajalike teadmiste kontrolli korda.
(4) Elektripaigaldise dokumentatsiooni kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise skeemide
tegelikkusele vastavuse tagamise ja nende hoidmise korda, seadmete kasutusjuhendite,
kontrollmõõtmiste protokollide, tehniliste kontrollide ja muud elektripaigaldist ja selle käitu käsitleva
dokumentatsiooni hoidmise korda.
(5) Töökorralduse kavapunktis selgitatakse elektripaigaldises elektriohtlikesse paikadesse tavaisikute
ligipääsu piiramise meetmeid, elektritöö tööpaiga tähistamise ja kaitsevahendite kasutamise ja
hoidmise korda, tööriistade ja -vahendite kasutamise ning hooldamise korda.
(6) Käidutoimingu kavapunktis selgitatakse elektripaigaldises lülitustoimingute tegemise korda,
perioodiliste katsetuste, visuaalsete ülevaatuste ja kontrollmõõtmiste tegemise korda, elektripaigaldise
osiste hooldamise korda ja perioodsust, töötoimingute, hooldus- ja remonditööde teostamise korda
ning avariide korral tegutsemise korda.
(7) Tehnilise kontrolli kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise liigist tuleneva korralise tehnilise
kontrolli korraldamist, märgitakse tähtajad ja perioodsus, samuti avastatud puuduste kõrvaldamise
korda.
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MKM määrus: Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise
ehitamisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja 12 lõike 4 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Mõisted
(1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) sisetorustik on hoone sees paiknev gaasitorustik (edaspidi torustik);
2) välistorustik on väljaspool hoonet paiknev torustik;
3) arvutusrõhk on rõhk, millel põhinevad projekti arvutused;
4) arvutuslik temperatuur on temperatuur, millest lähtuvad projekti arvutused;
5) töörõhk on gaasipaigaldises esinev rõhk tavapärasel kasutamisel;
6) plasttorude põkk-keevisliide (edaspidi põkk-keevisliide) on plasttorude ühendus, kus torude otsi
kuumutatakse ja surutakse liiteks ilma toruliitmikku või täitematerjali kasutamata;
7) koostekeevitus on torude liidete tegemine töökohal, kui liited saavad tegeliku torustiku
koostisosadeks;
8) tugevusproov on eritoiming, mille abil kontrollitakse torustiku vastupidavust mehhaanilise tugevuse
nõuetele;
9) tihedusproov on eritoiming, mille abil kontrollitakse torustiku tiheduse vastavust nõuetele.
(2) Gaasipaigaldise ja gaasiseadme tavapärane kasutamine on gaasipaigaldise ja gaasiseadme
kasutamine, kui:
1) gaasipaigaldis on nõuetekohaselt ehitatud ning seda kontrollitakse ja hooldatakse regulaarselt
vastavalt õigusaktide nõuetele;
2) gaasipaigaldises ja gaasiseadmes kasutatava küttegaasi kvaliteet ja küttegaasi rõhk varieeruvad
tavapärases ulatuses;
3) gaasipaigaldist ja gaasiseadet kasutatakse kooskõlas ettenähtud otstarbega või muul mõistlikul
viisil.
2. peatükk
NÕUDED GAASIPAIGALDISELE
1. jagu
Üldnõuded gaasipaigaldisele
§ 2. Üldnõuded
(1) Gaasipaigaldis peab olema projekteeritud ja ehitatud selliselt, et oleks tagatud ohutus selle
tavapärasel kasutamisel.
(2) Gaasipaigaldisi tohib ehitada ruumidesse, mis vastavad gaasipaigaldisele ettenähtud tingimustele.
(3) Gaasipaigaldisega ühendatavad gaasiseadmed peavad vastama neile õigusaktides esitatud
nõuetele.
(4) Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada võimalikke pidevalt või hetkeliselt gaasipaigaldisele
mõjuvaid tegureid, tagamaks selle ohutus kasutamisaja jooksul.
(5) Projekteerimisel ja ehitamisel tehtavates arvutustes tuleb kasutada varutegureid, mis tagavad
küllaldase tugevusvaru gaasipaigaldise võimalike rikete korral.
(6) Gaasipaigaldise projekteerimine ja ehitamine peab olema dokumenteeritud. Dokumendid tuleb
gaasipaigaldise omanikule üle anda koos lõikes 13 nimetatud deklaratsiooniga ja säilitada kuni
gaasipaigaldise kasutusaja lõpuni.
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(7) Gaasipaigaldis tuleb kavandada ja valmistada nii, et oleks välistatud elektrist tulenev oht.
(8) Gaasipaigaldis peab olema ehitatud selliselt, et välise tuleohu korral oleks plahvatusoht
minimaalne ning tulekahju puhul ei toimuks olulist tulekahju laienemist.
(9) Kui gaasipaigaldis on seadmestatud ohutus- ja juhtimisseadmetega, ei tohi juhtimisseadme töö
domineerida ohutusseadme üle.
(10) Kõrghoone puhul tuleb arvestada rõhu muutust gaasitorustikus sõltuvalt hoone kõrgusest, seda
eriti A-kategooria gaasipaigaldise korral.
(11) Gaasipaigaldises olevad ohutus-, reguleerimis- ja juhtseadmed peavad olema kergesti
ligipääsetavad.
(12) Gaasipaigaldis peab vastama asjakohaste standardite või nendega vastavuses olevate tehnilist
kirjeldust sisaldavate muude dokumentide nõuetele.
(13) Pärast gaasipaigaldise ehitamist ning gaasiseadme paigaldamist ja demonteerimist annab
gaasipaigaldise ehitaja või gaasitööde tegija tellijale üle deklaratsiooni kinnitusega, et gaasipaigaldis
ja/või gaasitöö on teostatud vastavalt asjakohaste õigusaktide nõuetele.
§ 3. Küllaldase tugevuse tagamine
Gaasipaigaldis tuleb projekteerida ja ehitada nii, et see taluks kasutamise käigus esinevaid koormusi
ning muid võimalikke mõjusid, sealhulgas:
1) sise- ja välisrõhk;
2) sise- ja väliskeskkonna temperatuur;
3) staatiline rõhk ja sisekeskkonna mass katsetamisel;
4) liiklusest põhjustatud koormused;
5) korrosioon, erosioon, väsimus jms;
6) ehitustegevusest tulenevad koormused.
§ 4. Arvutusrõhk ja arvutuslik temperatuur
(1) Gaasipaigaldise arvutusrõhk tuleb valida vähemalt sama suur, kui on suurim rõhk, mis võib
gaasipaigaldises tekkida.
(2) Arvutusliku temperatuurina tuleb kasutada temperatuure, millesse gaasipaigaldis võib kasutamise
ajal sattuda.
§ 5. Materjalid
(1) Gaasipaigaldise materjalide omadused ja ehitamise tehnoloogia peavad olema vastavuses
kasutatava gaasi liigiga ja kasutustingimustega.
(2) Gaasipaigaldise ehitamisel kasutatavad materjalid ja seadmed peavad olema sobivad
gaasipaigaldise ehitamiseks, tagama gaasipaigaldise ohutuse ja olema identifitseeritavad.
§ 6. Gaasipaigaldise kasutamis- ja hooldusjuhendid
(1) Gaasipaigaldise kasutamiseks tuleb koostada kasutatava gaasi liigist, gaasivarustuse töörõhust,
hooldusnõuetest ja gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmetest lähtuvad kasutamis- ja
hooldusjuhendid. Vajadusel peavad hooldusjuhendid sisaldama tegutsemisjuhiseid võimalikeks
häireolukordadeks või õnnetusjuhtumiteks.
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(2) Kasutamis- ja hooldusjuhendites peavad olema kirjas gaasipaigaldise kontrollimise ja hooldamise
sagedused, arvestades töörõhku, paigalduskeskkonda ja gaasiarvestite ning gaasipaigaldisega
seotud muude seadmete tootjate kasutusjuhiseid.
2. jagu
Üldnõuded gaasitorustikule
§ 7. Üldnõuded gaasitorustikule
(1) Gaasi kiirus gaasipaigaldise torustikus ei tohi põhjustada ebasoovitavaid mõjusid, sealhulgas
erosioon või häiriv müra. Kohtades, kus gaasil on suur kiirus, tuleb kasutada erosioonikindlaid
materjale ja mürasummutusvahendeid.
(2) Torustik peab olema projekteeritud selliselt, et gaasi rõhk gaasiseadme ees püsiks gaasiseadmele
ettenähtud piirides.
(3) Torustik tuleb projekteerida ja ehitada selliselt, et oleks võimalik tema katsetamine ja ohutu
läbipuhumine.
(4) Torustiku läbiviik tuletõkkekonstruktsioonidest ei tohi muuta konstruktsiooni tulepüsivust.
(5) B-kategooria gaasipaigaldisel peab olema vähemalt üks kaitseseade ning C- ja D-kategooria
gaasipaigaldisel vähemalt kaks teineteisest sõltumatut kaitseseadet.
(6) Sulgeseadmed peab paigaldama hoone sisendile, korruselamute hargnevatele püstikutele, enne
gaasiarvesteid ja enne gaasiseadmeid.
(7) Gaasipaigaldise hoone sisendil või enne gaasiseadet, kui gaasiseadmel vastav võimalus puudub,
peab olema võimalus rõhu mõõtmiseks.
(8) Ehitise välisseintest, lagedest, põrandatest ja kandetarinditest läbiviimisel tuleb torustik kaitsta
manteltoru või muhviga.
(9) Torustik peab olema toestatud tugedega, mille vahekaugus peab välistama torustikus ohtlike
pingete ja vibratsiooni tekke.
(10) Gaasi edastamise lõpetamisel ja gaasiseadme või torustiku eraldamisel gaasipaigaldisest tuleb
paigaldise lahtine toruots sulgeda keevitatud või mehhaaniliselt ühendatud otsakorgiga.
§ 8. Nõuded välistorustikule
(1) Hoonest väljapoole ehitatav torustik tuleb üldjuhul ehitada maa-alusena. Torustikku võib
paigaldada maapealsena piirkonnas ja kohtades, kus torustiku maa-alune paigaldus ei ole
otstarbekas, samuti ka tööstusettevõtete või ladude territooriumil.
(2) Maa-alustes toruühendustes peab kasutama keevisliiteid. Teiste liidete kasutamine on lubatud
kooskõlastatult Tehnilise Järelevalve Ametiga.
(3) Torustiku osad ei tohi üldjuhul jääda ehitise tugikonstruktsioonide alla.
(4) Terastorustikke tuleb kaitsta korrosiooni eest kasutades kaitsekatet ja vajadusel täiendavaid
kaitsemeetmeid .
(5) Kohtades, kus korrosioon võib tekkida terastorustiku kokkupuutest teiste tarinditega, peab torustik
olema kaetud kaitsemähisega või olema elektriliselt isoleeritud.

64

(6) Maa-aluste plasttorustike asukoha hilisemaks leidmiseks tuleb torustikule paigaldada kontrolljuhe.
(7) Maa-aluse torustiku maapinnast kõrgemale ulatuvad osad tuleb ümbritseda piiretega või kaitsta
muul viisil.
(8) Maapealne torustik peab olema kaitstud võimalike mehhaaniliste vigastuste, korrosiooni ja
ilmastiku mõjude eest. Maapealne plasttorustik peab olema kaitstud ka ultraviolettkiirguse ja soojuslike
mõjude eest.
(9) Torustiku omavaheliste vähimate vertikaal- ja horisontaalkauguste ning piirnevatest ehitistest,
tehnovõrkudest ja puudest vähima kauguse määramisel tuleb tagada nende ohutus, lähtudes
asjakohastest standarditest.
(10) Torustiku vähima paigaldussügavuse määramisel peab arvestama torustikule mõjuvat dünaamilist
koormust. Torustiku vähim paigaldussügavus on 0,8 meetrit. Paigaldussügavust võib vähendada
vastavate täiendavate ohutusmeetmete rakendamisel (nt manteltoru paigaldamine). Vedel- ja
biogaasipaigaldise torustiku vähim paigaldussügavus peab ületama pinnase külmumissügavust.
Kohtades, kus liiguvad raskeveokid või tehakse tihti kaevetöid või sügavkündmist, tuleb torustik
paigaldada sügavamale, rakendades sealjuures täiendavaid ohutusmeetmeid.
(11) Torustik peab maapinnas üldjuhul paiknema muudest torudest kõrgemal.
(12) Torustik tuleb tähistada tahtmatu vigastamise vältimiseks. Väljaspool tiheasustust paikneva
torustiku asukohta näitavad ohutussildid peavad olema maastikul pidevalt jälgitavad. Maa-aluse
torustiku kohale ligikaudu 0,4 meetri kõrgusele torust tuleb paigaldada vähemalt 100 millimeetrit lai
püsivast kollasest materjalist vastava märgistusega hoiatuslint, välja arvatud juhul, kui torustiku
paigaldamise tehnoloogia seda ei võimalda.
(13) Maa-alused torustikud peavad olema kogu ulatuses ligipääsetavad, välja arvatud manteltorus
olev torustik. Manteltorusse paigaldatud terastorude keevisliited peavad olema kontrollitud
radiograafilise meetodiga.
(14) Maa-aluse gaasitorustiku paigaldamisel kaevise põhja ja tagasitäitmisel tuleb vältida toru ja
torukatte vigastamist teravate ja raskete pinnase osade läbi, kasutades vajadusel toru ümber liivapatja
või muid vahendeid.
(15) Piirkondades, kus maa-aluse torustiku stabiilsust võib mõjutada pinnases oleva vee üleslüke,
tuleb paigaldada täiendavad raskused.
§ 9. Nõuded torustiku sisestusele hoonesse
(1) Gaasitoru peab olema pinnasest väljumisel kaitstud. Kaitsemeetme valikul tuleb muuhulgas
arvestada ultraviolettkiirguse mõju kaitsekattele.
(2) Maa-aluse sisestuse korral tuleb tagada torustiku kaitse hoone vajumisest või soojuspaisumisest
tekitatud pingete eest.
(3) Läbiviik hoonesse peab olema tihendatud ja maa-aluse läbiviigu korral gaasitihe.
§ 10. Nõuded sisetorustikule
(1) Hoone sisetorustik peab olema gaasipaigaldisele sobivast materjalist. Üldkasutatavates ruumides
võib kasutada ainult teras- või vasktorusid.
(2) Töörõhk hoone sisetorustikus võib olla kuni 5 baari, välja arvatud lõikes 4 sätestatud juhul.
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(3) Elamus ja üldkasutatavas hoones asuva sisetorustiku lubatav töörõhk on kuni 0,1 baari.
Reguleerseadmeid rõhuga kuni 5 baari on lubatud paigaldada vahetult maapealsele sisestusele
järgnevasse iseseisvasse välisseinaga piirnevasse ruumi või kappi, kui need on eraldatud hoone
teistest ruumidest gaasitihedalt ja on rakendatud vajalikke ohutusabinõusid.
(4) Tööstuslikel tarbijatel (näiteks jõujaamad, kaugkütte katlamajad) on täiendavate ohutusabinõude
rakendamisel sisetorustikes lubatav rõhk kuni 16 baari.
(5) Elamute ja üldkasutatavate hoonete ülemistel korrustel, pööningul ja katustel paikneva sisestuseni
ja reguleerseadmeni kulgevat kuni 5-baarilist torustikku ei loeta sisetorustikuks, kui torustik on
paigaldatud hoone välisseinaga piirnevasse ning hoone siseruumidest gaasitihedalt eraldatud vajaliku
tulepüsivusega kanalisse, šahti või manteltorusse.
(6) Torustiku läbimisel hooneosade vahelistest vajumisvuukidest tuleb ette näha abinõud torustiku
kaitseks ehitise osade vajumise eest.
(7) Torustik peab olema kaitstud tolmu, niiskuse, kondensaadi või agressiivse keskkonna mõjude eest
kaitsekattega või vastava materjalide valikuga. Varjatud terastorustikule ning niisketesse ruumidesse
ehitatavale terastorustikule tuleb ette näha kate korrosioonikaitseks.
(8) Võimalusel tuleb sisetorustik paigaldada ventileeritavatesse ruumidesse. Ruumide ventilatsioon
peab olema piisav väikese gaasilekke ohutuks hajutamiseks.
(9) Torustik tuleb üldjuhul paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt. Torustik peab võimalusel
kulgema lühimat teed ja liidete arv peab olema minimaalne.
(10) Torustik tuleb teiste tehnovõrkude suhtes paigutada ohutult, võimaldades selle nõuetekohast
hooldust ja ohutut kasutamist.
(11) Torustikku ei tohi paigaldada ventilatsiooni- ega korstnalõõridesse ja lõõride seintele, tahkekütuse
hoiukohtadesse ja prügišahtidesse.
(12) Torustikke ei tohi kinnitada teiste torustike külge ega kasutada tugikonstruktsioonidena ja
maanduseks.
(13) Lisaks käesoleva määruse nõuetele peab torustiku paigaldamisel ja liidete tegemisel järgima
standardi EVS-EN 1775 nõudeid ja tootjapoolseid juhiseid.
3. jagu
Nõuded reguleer- ja ohutusseadmetele ning arvestitele
§ 11. Sulgeseadmed
(1) Gaasipaigaldise sulgeseadmed peavad olema paigaldatud selliselt, et vajadusel oleks võimalik
gaasipaigaldise osasid ja sisetorustikku rõhu alt vabastada.
(2) A-kategooria gaasipaigaldise välistorustikule tuleb kavandada võimalikult vähe sulgeseadmeid.
(3) Sisetorustiku rõhu alt vabastamiseks paigaldatud peasulgeseadmele peab olema vaba juurdepääs
ja see peab asuma hoone sisendi vahetus läheduses.
(4) Sulgeseadmetel peab olema tagatud väline ja sisemine lekketihedus.
(5) Sulgeseadme piirasendid peavad olema piiratud tõkestiga.
§ 12. Nõuded gaasiarvestile ja selle paigaldamisele
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(1) Gaasipaigaldisse paigaldatavad arvestid peavad olema vastavuses paigaldise gaasiseadmete
maksimaalse võimsusega, gaasi vooluhulgaga ja arvestisse siseneva gaasi rõhuga ning kui see on
asjakohane, ka siseneva gaasi ja ümbruskonna temperatuuriga.
(2) Arvestid ja kõik nendega liituvad leppekoguse mõõturid ja andurid peavad olema paigaldatud
selliselt, et oleks kindlustatud mõõtmiste täpsus kogu mõõdetava vooluhulga vahemikus. Arvesti tootja
erinõuete korral tuleb erinõudeid paigaldamisel arvestada.
(3) Arvestid peavad olema paigaldatud ventileeritavatesse ruumidesse või väljapoole hoonet ja olema
kaitstud korrosiooni, vibratsiooni ja temperatuurimuutuste eest, mis võivad neid kahjustada või
põhjustada mõõtevigu.
(4) Arvestid peavad olema kergesti ligipääsetavad ja arvesti asend peab võimaldama näidu lugemist.
§ 13. Nõuded rõhuregulaatorile ja selle paigaldamisele
(1) Rõhuregulaator peab sobima vajaliku vooluhulga vahemikule ja kasutamise käigus tekkida
võivatele rõhkudele.
(2) Rõhuregulaatorist ülesvoolu peab asuma sulgeseade ja vajaduse korral ka filter.
(3) Rõhuregulaator peab tagama, et gaasi rõhk gaasitorustikus ei ületaks suurimat lubatud töörõhku.
(4) C- ja D-kategooria gaasipaigaldise rõhuregulaator tuleb paigaldada tulekindlasse ning ilmastikule
ja välistele mehhaanilistele mõjuritele vastupidavasse kohta või rõhuregulaatori jaoks mõeldud eraldi
ruumi või hoonesse. Kõrvaliste isikute juurdepääs reguleerseadmele peab olema piiratud.
(5) Rõhuregulaatori asukoht välistorustikul tuleb varustada kontaktandmetega gaasipaigaldise
omaniku või valdaja kohta.
§ 14. Ohutusseadmed ja väljapuhe
(1) Koos rõhuregulaatoriga tuleb paigaldada torustikule vähemalt üks rõhku piirav seade. Rõhku
piiravad seadmed on automaatne sulgventiil (sulgekaitseklapp) ja heitekaitseventiil. Ohutusseade võib
olla ühildatud rõhuregulaatoriga.
(2) A-kategooria gaasipaigaldisel ei ole kohustuslikku nõuet tema rõhku piiravale seadmele.
(3) Ohutusseadmete valikul ülerõhu vastu tuleb tagada nende piisav rakendumiskiirus. Arvesse tuleb
võtta ka seadme enda seadistamistäpsust.
(4) Gaasi väljapuhe tuleb juhtida välisõhku. Küünalde suudmed peavad olema eemal süüteallikatest ja
ehitiste avadest selliselt, et oleks tagatud gaasi ohutu hajumine.
(5) PEX-Al-PEX kihtseintoru kasutamisel sisetorustikuna peab gaasipaigaldisele paigaldama
termokaitseseadme, mis tulekahju korral sulgeb gaasi juurdevoolu. Pärast tulekahju peab
kaitseseadmejärgse torustiku uuendama.
3. peatükk
NÕUDED GAASISEADMETE PAIGALDAMISELE
1. jagu
Nõuded paigaldamisele ja põlemisgaaside eemaldamisele
§ 15. Üldnõuded
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(1) Gaasiseade tuleb ühendada gaasipaigaldisega vastavalt gaasiseadme tootja poolt paigaldajale
mõeldud tehnilistele juhenditele ja kooskõlas gaasiseadme kasutamispiirangutega (eriti küttegaasi liigi
ja võrgurõhuga) ning gaasiseadme tehniliste andmetega.
(2) Gaasiseade tuleb paigaldada nii, et selle hooldamine, kontrollimine ning ligipääs juhtimisseadistele
ei oleks raskendatud.
(3) Üldkasutataval pööningul asuvad gaasiseadmed peavad asuma eraldatud ruumis. Hoone katusel
asuvad gaasiseadmed peavad olema kaitstud ilmastiku kahjulike mõjude eest.
(4) Lõõrid õhuvarustuseks ja põlemisgaaside eemaldamiseks peavad vastama gaasiseadme
paigaldusjuhendis esitatud nõuetele.
(5) Kondensatsioonikatla ja ruumi õhust sõltumatute gaasiseadmete korral peab olema kasutatud
selleks vastavat põlemisgaaside ja kondensaadi eemaldamissüsteemi.
(6) Kui gaasiseadme paigaldamisel on nõutav põlemisgaaside ja õhuvarustuse lõõride olemasolu, siis
olemasolevate või projekteeritud lõõride kirjeldus ja vastavus paigaldatavale gaasiseadmele peab
olema esitatud § 2 lõikes 6 sätestatud dokumentides.
(7) Gaasiseadmeid ei tohi paigaldada põlevate vedelike või kergestisüttivate ainete hoiuruumidesse.
(8) Kui gaasiseadme ühendamisel kasutatakse painduvat ühendust, peab arvestama järgmiste
tingimustega:
1) tuleb võtta meetmeid võimaliku vibratsiooni mõjude vältimiseks;
2) voolik tuleb paigaldada nii, et oleks välditavad mehaanilised vigastused ja ülekuumenemine;
3) voolik ja tema ühendusotsikud peavad moodustama püsiliidetega terviku;
4) ühendusliitmik peab vältima ühenduse iseeneslikku avanemist;
5) voolik peab olema kogu pikkuses kontrollitav ja paigaldatud pingevabalt.
(9) Kinnise koldega gaasiseadmete õhuvarustuseks ja põlemisgaaside ärajuhtimiseks paigaldatud
koaksiaallõõri väljumisava kaugus ustest ning avatavatest akendest peab tagama nende suhtes
põlemisgaaside ohutu hajumise.
2. jagu
Nõuded ruumide ventilatsioonile
§ 16. Nõuded ruumide ventilatsioonile
(1) Ruumis, kuhu paigaldatakse gaasiseadmed, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu otse ruumist,
peab olema piisav õhu juurdevool, kindlustamaks gaasi täieliku põlemise.
(2) Normaalse ventilatsiooniga ruumidesse võib ilma lisameetmete rakendamiseta paigaldada
3
gaasiseadmeid, kui nende koguvõimsus on väiksem kui 0,25 kW/m .
(3) Kui on vajalik põlemisõhu või ventilatsiooniavade või lõõride olemasolu, peab avade või lõõride
ristlõike suurus vastama ruumis paiknevate gaasiseadmete koguvõimsusele ning tüübile.
(4) Kui põlemisõhu avadele ja lõõridele on paigaldatud automaatne õhuklapp, mis sulgeb põlemisõhu
sissepääsuavad gaasiseadme mittetöötamisel, peab õhuklapp olema ühendatud ruumis paikneva
gaasiseadmega nii, et see töötab vaid avatud õhuklapiga.
(5) Kui põlemisõhuga varustamine või põlemisgaaside eemaldamine toimub sundõhusüsteemiga,
peab sundõhusüsteem olema ühendatud ruumis paikneva gaasiseadmega nii, et see töötaks ainult
koos töötava sundõhusüsteemiga.
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(6) Kui põlemisõhuga varustamine toimub siirdeõhuga läbi kõrval- või allasuva ruumi, tuleb arvestada
ka nende ruumide õhuvahetusega.
(7) Ruumi ventileerimiseks vajaliku õhuhulga määramisel, sealhulgas ka põletite seisaku korral, tuleb
lähtuda ruumis paiknevate gaasiseadmete kõigi põletite summaarsest võimsusest, arvestades liigõhu
parandust, paigaldusruumis paiknevate väljatõmbeseadmete tootlikkust ja gaasiseadme tootja
kasutus- ja paigaldusjuhendit.
(8) Kui ventilatsioonitingimused ei ole piisavad, tuleb ohutuse tagamiseks täiendavalt paigaldada:
1) automaatne gaasialarmisüsteem, mis ventilatsiooni häire korral sulgeb gaasi pealevoolu või
2) sundventilatsioonisüsteem või
3) automaatse lekkekontrolli süsteem.
(9) Ruumi ventilatsiooniavadest õhu sissepuhe peab toimuma võimalikult suurelt alalt.
(10) Paigaldusruumi ventilatsiooniavade paigutus peab tagama ventilatsiooni toimimise kogu ruumis.
§ 17. Nõuded põlemisgaaside eemaldamisele
(1) Põlemisgaaside eemaldamise süsteemid peavad tagama põlemissaaduste juhtimise välisõhku
kõikidel töötingimustel. Tõmme peab olema tagatud ka suletud uste ja suurima võimsusega töötamise
puhul.
(2) Gaasiseadmed, mille põlemisgaaside eemaldamine toimib loomuliku tõmbe lõõridega, tuleb
paigaldada nii, et oleks tagatud tõmme kõigi põletite üheaegsel töötamisel.
(3) Gaasiseadmete põlemisgaaside lõõri konstruktsioon, materjal ja isolatsioon peavad välistama
võimaliku põlemisgaasidest tekkiva kondensaadi kahjustava toime gaasiseadmele, lõõridele ja hoone
osadele, arvestades paigaldatud gaasiseadme töörežiimi, gaasiseadmest väljuvate põlemisgaaside
temperatuuri ja liikumise kiirust, lõõride seinte temperatuuri ning lisaõhu hulka.
(4) Atmosfääripõletiga ja puhurpõletiga koldeid ei tohi ühendada samasse loomuliku tõmbega lõõri.
(5) Sundtõmbega põletid peavad olema varustatud ohutusseadisega, mis tõmbeventilaatori rikke
korral suleb gaasivoolu põletisse.
(6) Üle 60 kilovati summaarse võimsusega gaasiseadmed peavad olema ühendatud iseseisvasse
lõõri.
4. peatükk
NÕUDED GAASIPAIGALDISE EHITAMISELE
1. jagu
Nõuded terastorude keevitamisele
§ 18. Üldnõuded
(1) Gaasipaigaldises keevitustööde kavandamine, töövahendite valik ja keevitustööde kvaliteet
peavad vastama keevituse kvaliteedisüsteemi nõuetele.
(2) Gaasipaigaldise keevitusprotsess tuleb läbi viia asjakohaste standardite alusel koostatud
keevitustööde juhendi kohaselt. Keevitusoperatsioonid peavad keevitusprotsessi jooksul olema
tuvastatavad.
(3) Torud ja liitmikud peavad olema toodetud hästi keevitatavatest terastest. Andmed materjali
keevitatavuse kohta esitatakse toote sertifikaadis.
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(4) Keevitusmaterjalide mehaanilised omadused ja keemiline koostis peavad sobima toru ja liitmiku
põhimetalliga.
§ 19. Keevisliidete kvaliteedi kontrollimine
(1) Keevisliidete kvaliteeti tuleb kontrollida ja hinnata meetodil ja mahus, mis tagab liitevigade
tuvastamise keevitustööde käigus. Kontroll peab hõlmama keevitamise ajal läbiviidavat kontrolli,
keevise visuaalset uuringut, mittepurustavat kontrolli ja vajadusel purustavat katsetust.
(2) Keevisliidete kvaliteet on mitterahuldav, kui mis tahes kontrollimeetodit rakendades on ilmnenud
sisemised või välised vead (defektid), mis ületavad keevisliidete kvaliteedinormidega määratud
väärtusi.
(3) Mittepurustava kontrolli minimaalne ulatus sõltub gaasipaigaldise kategooriast, keevisliidete tüübist
ja asukohast ning peab vastama asjakohaste standardite või nendega samaväärsete muude tehniliste
normide nõuetele.
(4) D-kategooria gaasipaigaldise keevisliiteid tuleb mittepurustava kontrolli meetoditega katsetada
vähemalt 50% ulatuses keevisliidete koguarvust.
(5) Kui mittepurustava kontrolli teostamisel vähem kui 100% ulatuses vähemalt ühe keevise kvaliteet
ei vasta aktsepteeritavale tasemele, tuleb defekti põhjuse kindlakstegemiseks kontrollida järgnevaid
keeviseid topeltmahus. Kui ka täiendavalt kontrollitud keevistest vähemalt ühe kvaliteet ei vasta
aktsepteeritavale kvaliteeditasemele, tuleb teha mittepurustav kontroll sama keevitaja poolt tehtud
kõikidele antud objekti liidetele.
(6) Keevisliidete kontrollimise käigus läbiviidud uuringute ja katsetuste tulemused tuleb
dokumenteerida. Uuringu protokolli ja radiograafiliste ülesvõtete ning uuritava keevise vahel peab
olema selge omavaheline seos.
§ 20. Keevitusdefektide parandamine
(1) Kindlaksmääratud kvaliteedinõuetele mittevastavad keevisliited tuleb parandada asjakohaste
keevitusjuhendite kohaselt või välja lõigata.
(2) Iga parandamist vajaval keevisõmblusel peab vigase piirkonna selgelt märgistama, kusjuures
märgistust ei tohi eemaldada kuni defekt on parandatud ja parandatud töö kontrollitud.
(3) Kui üle 20% keevisõmblusest vajab parandamist, tuleb kõnealune keevisliide välja lõigata ja uuesti
keevitada.
(4) Pragudega keevisliited tuleb täielikult välja lõigata ja uuesti keevitada.
(5) Kõik keevisliite parandused tuleb kontrollida mittepurustava kontrolli meetoditega.
(6) Kui parandatud keevisliidet mittepurustava kontrolli meetoditega kontrollides leitakse keevisliitel
mitteaktsepteeritavaid defekte, tuleb keevisliide välja lõigata ja keevitada uus liide.
2. jagu
Nõuded plasttorude keevitamisele
§ 21. Üldnõuded
(1) Küttegaasi torudeks kasutatavad plasttorud peavad olema kollased või mustad kollase triibuga ja
peavad kandma nõuetekohast märgistust, kus on ära näidatud toru töökeskkond.
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(2) Varuteguri (ohutusteguri) väärtus gaasitorustike puhul on vähemalt 2,0 ja selle valikul tuleb
arvestada torustiku paigaldustingimusi ning võimalikke töörõhu ja töötemperatuuri kõikumisi
kasutusajal.
(3) Keevisühenduse meetodi valikul tuleb võtta arvesse liite asukohta gaasipaigaldises ja toru
mõõtmeid ning maksimaalset töörõhku.
(4) Keevitamisel kasutatavate torude ja liitmike materjalide kokkusobivus peab olema näidatud ja
tõendatud toru või liitmiku tootja poolt.
(5) Keevitustehnoloogia muutmisel või töötingimuste olulisel muutumisel tuleb teha proovikeevitus.
(6) Põkk-keevisliitega ei tohi ühendada lubatust erineva välisläbimõõdu ja seinapaksusega torusid ja
liitmikke.
(7) Polüetüleentorud ja liitmikud peavad olema valmistatud polüetüleenist, mille minimaalne tugevus
on vähemalt 10 MPa.
(8) Gaasipaigaldise keevitusprotsess tuleb läbi viia asjakohaste standardite alusel koostatud
keevitustööde juhendi kohaselt.
§ 22. Nõuded keevitusseadmetele
Kõik keevitusseadmed tuleb kontrollida ja katsetada vastavalt seadme tootja juhistele. Kontroll tuleb
teha enne seadme kasutuselevõttu ja edaspidi iga 12 kuu järel seadme kasutuselevõtust arvates.
Kontroll tuleb dokumenteerida.
§ 23. Keevisliidete kontroll
(1) Kõik keevisliited tuleb välitingimustes visuaalselt kontrollida ja viia läbi torustiku tugevus- ja
tihedusproov. Tugevusproov tuleb teha A- ja B-kategooria torustikele vähemalt 1,5-kordse
maksimaalse töörõhuga.
(2) Kõik kontrolli mitteläbinud liited tuleb välja lõigata ning märkida üles keevituse aeg, koht ja
keevitaja andmed.
3. jagu
Gaasitorustiku katsetamine
§ 24. Üldnõuded
(1) Igale ehitatavale gaasitorustikule tuleb teha tugevusproov ja enne gaasipaigaldise kasutusele
võtmist tihedusproov.
(2) Maa-aluse terastoru isoleerkaitsekatet peab enne toru katmist pinnasega visuaalselt kontrollima ja
katsetama aparaadimeetodil.
(3) Gaasipaigaldise ehitamise käigus tehtud proovid ja katsetused tuleb dokumenteerida.
(4) Pärast katsetamist tuleb valmisehitatud välistorustik vedelikest ja tahketest osadest puhastada ning
torustiku kasutuselevõtu viibimise korral torustik sulgeda otsakorkidega.
§ 25. Nõuded tugevus- ja tihedusproovile
(1) Proovimise käigus sulgemiseks kasutatavad vahendid ja vahetükid peavad olema lekkekindlad ja
taluma proovirõhku.
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(2) Tugevusproovi võib teha tihedusprooviga samal ajal, kasutades sama proovimisainet ja sama
rõhutaset. Kui tihedusproov ei toimu üheaegselt tugevusprooviga, peab tugevusproov toimuma enne
tihedusproovi.
(3) Tugevus- ja tihedusproovi proovimisained, proovirõhk torustikus ja proovi kestus peavad vastama
asjakohaste standardite nõuetele või olema nendega samaväärsed.
(4) Proovimine ei tohi kahjustada torustikuga liituvaid seadmeid ja nimetatud seadmed ei tohi
mõjutada proovi tulemust. Vajadusel tuleb seadmed proovimise ajaks eemaldada või lahti ühendada.
Tugevusproovi ei tohi üldjuhul teostada vahetu survega vastu suletud sulgeseadet, mis eraldab
proovitava torustiku kasutuses olevast ja küttegaasiga täidetud torustikust.
§ 26. Nõuded lekketiheduse kontrollile
Hoonesisese gaasipaigaldise lekketihedust tuleb enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist kontrollida
kasutatava küttegaasiga. Kontrollimise ajal peab gaasipaigaldis olema tööolukorras.
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MKM määrus: Nõuded surveseadmetöödele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 12 lõike 4 alusel.
§ 1. Nõuded surveseadme paigaldamisele
(1) Surveseadme paigaldamisel tuleb lähtuda käesolevas määruses esitatud nõuetest ja seadme
paigaldusprojektist. Surveseadet tuleb selleks pädeva isiku juhendamise ja kontrolli all.
(2) Surveseade tuleb paigaldada nii, et surveseadmega liituvaid surveanumaid, ohutusseadiseid ja
lisaseadiseid ning torustikke saab nõuetekohaselt kasutada, hooldada, kontrollida ja remontida.
(3) Surveseadmele tuleb paigaldada seadme ohutuks kasutamiseks vajalikud juhtimis-, kontroll- ja
kaitseseadised.
(4) Surveseadmel peavad vajaduse korral olema seadme kasutamise, hoolduse ja kontrollimise jaoks
ette nähtud kohtkindlad, piisavate mõõtmetega liikumisteed, hooldustasandid, kulgsillad, trepid ja
redelid ning muud vajalikud töötsoonid ja liikumisteed.
(5) Pärast surveseadme paigaldamise lõpetamist annab surveseadmetöö tegija paigaldustööde
tellijale üle seadme paigaldusdeklaratsiooni ja paigaldamist iseloomustava dokumentatsiooni.
Paigaldusdeklaratsioonil peab olema surveseadmetöö tegija kinnitus selle kohta, et seade on
paigaldatud vastavalt käesolevatele nõuetele ja paigaldusprojektile. Paigaldusdeklaratsioon peab
olema surveseadmetöid juhtiva isiku poolt allkirjastatud.
§ 2. Nõuded surveseadme remontimisele
(1) Surveseade tuleb remontida ja kontrollida nii, et seadme edasisel kasutamisel oleks tagatud
ohutus. Surveseadet tuleb remontida nõuetekohase remondiprojekti kohaselt.
(2) Surveseadme remontimisel tuleb rakendada samu insenerlikke ja konstruktiivseid lahendusi kui
samasuguse seadmeliigi paigaldamisel, arvestades seejuures kõiki surveseadme ohutusele mõjuvaid
tegureid ja kasutamise käigus esinevaid koormusi.
(3) Remontimisel kasutatavad põhi- ja lisamaterjalid peavad olema sobilikud seadme valmistamisel
kasutatud materjalidega. Surveseadme remontimiseks kasutatava materjali ja pooltoote kvaliteedi
vastavust standarditele või muudele dokumentidele peab tõendama nende sertifikaat ja markeering.
(4) Surveseadme remontimine peab toimuma surveseadmetöödeks pädeva isiku juhendamisel ja
kontrolli all.
§ 3. Nõuded surveseadme ümberehitamisele
(1) Surveseade tuleb ümber ehitada ja kontrollida nii, et seadme edasisel kasutamisel oleks tagatud
ohutus. Surveseadme ümberehitamisel tuleb juhinduda samadest nõuetest, mis kehtivad samaliigilise
surveseadme valmistamisele.
(2) Surveseadme ümberehitamisel kasutatavad põhi- ja lisamaterjalid peavad olema sobilikud seadme
valmistamisel kasutatud materjalidega. Surveseadme ümberehitamiseks kasutatavate materjalide ja
pooltoodete kvaliteedi vastavust standarditele või muudele tehnilist kirjeldust sisaldavatele
dokumentidele peab tõendama nende tootja sertifikaat ja markeering.
(3) Surveseadme ümberehitamine peab toimuma surveseadmetöödeks pädeva isiku juhendamise ja
kontrolli all.
§ 4. Surveseadme varustamine teabega
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(1) Surveseadmele tuleb pärast ümberehitamist märkida:
1) surveseadmetöid teinud isiku nimi, aadress või muu tunnus;
2) ümberehitusaasta;
3) olulised maksimaalsed/minimaalsed lubatud parameetrid;
4) olenevalt surveseadme tüübist asjakohased lisaandmed (maht, täiteaste, katsetamise andmed jm).
(2) Surveseade tuleb pärast ümberehitamist varustada surveseadme kasutusjuhendi, märgistuse ja
teabega, mis aitab vältida ohte seadme sihipärasel kasutamisel.
(3) Surveseadmetöö tegija annab tellijale üle seadme remondi- või ümberehitusdeklaratsiooni ja
järgmised dokumendid:
1) tehniline kirjeldus ja joonised;
2) remontimisel kasutatud materjalide sertifikaadid;
3) tugevusarvutused või nende tulemused;
4) püsiliidete kvaliteedi kontrollimise tulemused;
5) paigaldamise ja kasutamise juhendid (ainult ümberehitamisel);
6) seadme tehnilise kontrolli protokolli koopia.
(4) Seadme remondi- või ümberehitusdeklaratsioonil peab olema surveseadmetöö tegija kinnitus selle
kohta, et seade on remonditud või ümber ehitatud vastavalt käesolevatele nõuetele ning remondi- või
ümberehitusprojektile. Deklaratsioonile annab allkirja surveseadmetöid juhtiv isik.
(5) Surveseadmetöö tegija peab säilitama 10 aasta jooksul pärast seadme remontimist või
ümberehitamist alljärgnevaid andmeid ja dokumente:
1) seadme tüüp;
2) remontimise või ümberehitamise koht ja aeg;
3) toote tunnusnumber;
4) projekti ja jooniste numbrid;
5) remontimise või ümberehitamise käigus tehtud kontrollimiste ja katsetamiste protokollid; arvutuslike
osade materjalide sertifikaadid;
6) muud vajalikud tehnilised andmed, mis iseloomustavad seadme remontimist või ümberehitamist.
§ 6. Surveseadme keevitustööd
(1) Surveseadmetöödel tehtavatel keevitustöödel (edaspidi keevitustööd) peavad keevitustööde tegijal
olema kvalifitseeritud töötajad, keevitustöödeks vajalikud töövahendid ja -seadmed, materjalid ning
keevitustööde dokumentatsioon.
(2) Keevitustööde tegija määrab töötajad, kes teostavad keevitustööde kavandamist, koordineerimist,
keevitamist, kontrollimist ja katsetamist.
(3) Keevitustööd loetakse nõuetekohaseks, kui nendel on juhindutud harmoneeritud standarditest.
Keevitustöödel võib juhinduda ka muudest asjakohastest standarditest või tehnilisest kirjeldusest.
§ 7. Nõuded keevitustöödele
(1) Keevitustööde tegemisel:
1) peavad keevitustööde koordinaatori töökogemus, haridus ja tehnilised teadmised olema piisavad
keevitustööde koordineerimiseks;
2) peab kontrollimise ja katsetamise personal juhinduma käesoleva määruse nõuetest;
3) peab surveseadmetöö tegija kindlaks määrama keevitustööga seotud töötajate ülesanded,
kohustused ja vastutuse.
(2) Keevitustöödeks vajalike töövahendite ja -seadmete valikul, sõltuvalt tööde iseloomust ja
tehnoloogilisest protsessist, tuleb arvestada, et:
1) töövahendid ja -seadmed oleksid kasutamiseks sobivad;
2) enne uue või remonditud töövahendi või -seadme kasutusele võtmist oleks see katsetatud ning
töökorras;
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3) kontroll-, mõõte- ja katseseadmeid, mida kasutatakse keeviskonstruktsiooni kvaliteedi hindamisel,
ohjatakse sobivalt ning kontrollitakse kindlaksmääratud intervallide järel.
(3) Keevitustöödeks vajalikud põhi- ja abimaterjalid määratakse kindlaks keevitustööde
projektdokumentatsiooniga. Materjalide ladustamine, käsitsemine ja kasutamine peab toimuma
keevitustööde tegija poolt välja töötatud juhendite kohaselt, arvestades keevitusmaterjalide tarnija
juhistega.
(4) Keevitustööde projektdokumentatsiooni alusel peab keevitustööde tegija välja töötama
keevitustööde dokumendid, mis peavad muu hulgas sisaldama ka keevitusprotseduuride spetsifikaate
ja tööjuhendeid. Tööjuhendina võib kasutada ka keevitusprotseduuride spetsifikaate.
(5) Keevitustööde tegija peab keevituse kvaliteeti kontrollima ja katsetama enne keevitamise
alustamist, keevitustööde käigus ja pärast keevitustöid, lähtudes harmoneeritud standardist.
Keevitustööde tegija võib juhinduda ka muudest standarditest või tehnilistest kirjeldustest.
(6) Keevitustöödel alltöövõtja teenuste kasutamisel (kvaliteedijärelevalve, katsetamine, termotöötlus
vms) töötab alltöövõtja keevitustööde teostaja vastutusel ning peab täitma käesoleva määruse
nõudeid ja andma vastavalt vajadusele teavet oma töö kohta.
§ 8. Keevitustööde termotöötlus
(1) Termiliselt tuleb töödelda seadmeid:
1) mille konstruktsioonis võivad valmistamise ajal tekkida lubamatud pinged;
2) milles võivad esineda tegurid, mis võivad mõjutada negatiivselt materjalide või keevisliidete
omadusi;
3) mille jaoks ettenähtud tugevuse annab termotöötlus.
(2) Termotöötlus peab toimuma keevitustööde tegija poolt välja töötatud termotöötluse juhendi
kohaselt, mis peab sisaldama termotöötluse operatsioonide loetelu.
(3) Termotöötluse teostamise kohta koostatakse protokoll, milles peab olema ära näidatud, et
termotöötluse juhendiga ettenähtud üksikoperatsioonid on täidetud.
§ 9. Keevisliidete kvaliteedi kontrollimine
(1) Keevisliidete kvaliteedi kohustusliku kontrollimise meetodid ja mahud määratakse keevitustööde
projektdokumentatsiooniga. Keevisliidete kvaliteedi määramisel lähtutakse vastavatest standarditest ja
muudest dokumentidest.
(2) Keevisliidete kvaliteet on mitterahuldav, kui mis tahes kontrollimeetodit rakendades on ilmnenud
sisemised või välised vead (defektid), mis ületavad asjakohases tehnilises normis sätestatud
keevisliidete kvaliteedinormides määratletud väärtusi.
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MKM määrus: Ehitusprojektile esitatavad nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 13 lõike 3 alusel.
1. peatükk
ÜLDISED NÕUDED
§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesolev määrus sätestab minimaalsed nõuded ehitusprojekti dokumentide arengujärkudele ehk
staadiumitele (edaspidi ehitusprojekti staadium) ja ehitusprojektiga seonduvatele dokumentidele.
§ 2. Ehitusprojekt
(1) Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum,
mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest
dokumentidest (jooniseid selgitavad skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded ja
muud dokumendid). Lisaks muudele andmetele sisaldab ehitusprojekt ehitusloa ja kasutusloa
taotlemisel esitatavaid tehnilisi andmeid.
(2) Ehitusprojekt peab võimaldama kontrollida ehitise vastavust õigusaktides ehitisele kehtestatud
nõuetele.
(3) Ehitusprojekt koostatakse lähtudes tellija soovidest, vajadustest, tema poolt antud lähteülesandest
ning kooskõlas planeeringuga ja projekteerimistingimustega ning kinnisasja kitsendustega nende
olemasolul.
(4) Tellijal ja projekteerijal on võimalik kokku leppida käesolevas määruses sätestatust täpsemas ja
täielikumas ehitusprojekti dokumentide mahus ja komplektsuses.
§ 3. Ehitusprojekti tellija
Projekteerimise lähteülesande esitab, töö tellib ja ehitusprojektis esitatud lahenduste vahel teeb valiku
ning valitud tehnilise lahenduse põhimõtted kiidab heaks ehitusprojekti tellija. Ehitusprojekti tellija on
ehitise ehitamisest huvitatud isik, kes on ehitise või ehitise aluse maa omanik või kinnisasja omanik või
tehnovõrgu- või rajatise omanik.
§ 4. Ehitusprojekti osad
(1) Tulenevalt ehitise iseloomust sisaldab ehitusprojekt üldjuhul järgmisi osi vastavas täpsusastmes:
asendiplaani osa, arhitektuuriosa, tuleohutuse osa, konstruktsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa,
veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa, elektripaigaldiste osa, gaasivarustuse osa ning vastavalt
vajadusele muud ehitisega seonduvad olulised osad.
(2) Ehitusprojekti osad koostatakse lähtudes seadustes ja teistes õigusaktides sätestatust ning
tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, mille
kasutamises on kokku lepitud.
(3) Vajadusel võib erinevaid ehitusprojekti osi omavahel ühildada selliselt, et need täiendaksid
üksteist, kuid ei raskendaks ehitusprojekti loetavust. Ehitusprojekti erinevate osade omavahelist
sobivust kontrollib peaprojekteerija. Peaprojekteerija on isik, kes tagab ehitusprojekti terviklikkuse ja
projektiosade ühilduvuse ja kes on lepingulistes suhetes tellijaga.
§ 5. Ehitusprojekti staadiumid
(1) Ehitusprojekti võib koostada kolmes staadiumis: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.
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(2) Valminud ehitusprojekti staadiumis kajastatud tehniliste lahenduste põhimõtted kooskõlastatakse
tellijaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(3) Eelnevas ehitusprojekti staadiumis olev ehitusprojekt koos võimalike lisatingimustega on siduvaks
läheteülesandeks järgneva ehitusprojekti staadiumi koostamiseks.
§ 6. Ehitusprojekti dokumendid
(1) Ehitusprojekti iga osa koosneb käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud dokumentidest vastavas
staadiumis. Vajadusel kajastatakse hooldusjuhend § 12 lõikes 3 nimetatud juhul ja korras.
Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist.
(2) Vastuolude esinemisel erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt
seletuskirjast, seejärel joonistest ning seejärel muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.
(3) Kui tööprojekti staadiumis antakse joonistel kogu vajalik informatsioon viidete ja märkustena, ei ole
seletuskirja, tabelite, graafikute ja muude lisaselgitusi andvate dokumentide esitamine kohustuslik. Kui
seletuskirja ei esitata, lähtutakse vastuolude esinemisel kõigepealt joonistest ning seejärel muudest
ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest.
§ 7. Üldised nõuded vormistusele
(1) Ehitusprojekt peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning erialaspetsialistile
arusaadav ja üheselt mõistetav.
(2) Kõik ehitusprojekti osade dokumentide köited tuleb varustada tiitellehega, millel esitatakse:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitise aadress või aadressid;
4) koostaja ärinimi, kontaktandmed, äriregistri kood ja ehitusalal tegutsemist lubava
majandustegevuse registri registreeringu number;
5) peamise töövõtja (selle olemasolul) või peaprojekteerija (selle olemasolul) ärinimi, kontaktandmed,
äriregistri kood;
6) töö valmimise aeg;
7) valminud lahendusvariandi järjekorra tähis, kui samas staadiumis on välja töötatud erinevad
tehnilised lahendused, mille kohta on välja antud mitu lahendusvarianti;
8) tellija nimi ja kontaktandmed;
9) kinnistu omaniku nimi ja kontaktandmed;
10) ehitusprojekti staadium või tehnilise dokumentatsiooni nimetus. Kui üks ehitusprojekti staadium
koosneb rohkem kui ühest köitest, siis märgitakse igale köitele ehitusprojekti osa nimi, köite number
ning köidete arv kokku;
11) ehitusprojekti koostanud või seda kontrollinud projekteerimisettevõtja pädevate spetsialistide
nimed ja allkirjad.
(3) Dokumendi (seletuskiri, joonis, tabel, graafik jms) iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste
andmetega:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitise aadress või aadressid;
4) koostaja ärinimi;
5) töö väljaandmise aeg;
6) valminud lahendusvariandi järjekorra tähis, kui samas staadiumis on välja töötatud erinevad
tehnilised lahendused, mille kohta on välja antud mitu lahendusvarianti;
7) ehitusprojekti staadium või tehnilise dokumentatsiooni nimetus;
8) ehitusprojekti koostanud või seda kontrollinud pädeva isiku nimi ja allkiri. Mitmel leheküljel
koostatud ja nummerdatud seletuskirja, tabeli või graafiku tekstilises osas võib allkirjastada ka ainult
koostaja või kontrollija nimega varustatud lehe;
9) lehekülje number (seletuskirjal, tabelil ja graafikul) või joonise number. Lehekülgede
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nummerdamisel märgitakse kõigepealt lehekülje number ja seejärel lehekülgede arv dokumendis
(seletuskirjas, tabelis, graafikus).
(4) Ehitusprojekti originaal võib olla antud ka digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt. Sellisel juhul
lisatakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad /allkirjastatud digitaalselt/.
(5) Ehitusprojekt peab olema varustatud sisukorraga ja jooniste loeteluga.
(6) Ehitusprojekti joonistel esitatakse objekt kahe- või kolmemõõtmelisena. Informatiivsel eesmärgil
võib ehitusprojektile lisada virtuaalseid mudeleid või ruumilisi makette.
2. peatükk
EHITUSPROJEKTI STAADIUMID NING SELLELE EELNEV JA JÄRGNEV TEHNILINE
DOKUMENTATSIOON
§ 8. Ehitise eskiis
(1) Enne ehitusprojekti koostamist võib koostada ehitise eskiisi. Ehitise eskiis ei ole ehitusprojekt.
(2) Ehitise eskiis on kavandite ja neid selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on anda
tellijale planeeringutega ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud, erinevaid huve
tasakaalustatult arvestav terviklik ruumiline lahendus.
(3) Ehitise eskiisiga esitatakse üks või mitu erinevat lahendusvarianti kavandatavast ehitisest või selle
osast. Ehitise eskiis peab väljendama ja võimaldama hinnata kavandatava ehitise visuaalset sobivust,
sise- ja välisruumi seoseid, projekteeritava maa-ala kavandatavat kasutamist ning võrrelda ja
analüüsida pakutavaid variante omavahel.
(4) Ehitise eskiisi joonistel esitatakse objekt kahe- või kolmemõõtmelisena. Joonised esitatakse
enamlevinud mõõtkavades. Esitatav joonis peab olema loetav ning arusaadav ja üheselt mõistetav.
Informatiivsel eesmärgil võib ehitise eskiisile lisada virtuaalseid mudeleid või ruumilisi makette.
(5) Ehitise eskiis töötatakse läbi sellisel tasemel, et selle alusel oleks võimalik esitada ettepanekuid
ehitise osade tehnilisele lahendusele ja ehitustehnoloogilisteks lahendusteks. Ehitise eskiis võib olla
lähtedokumendiks ehitusprojekti koostamisel.
§ 9. Tehnoloogiline projekt
(1) Enne ehitusprojekti koostamist võib koostada tehnoloogilise projekti. Tehnoloogiline projekt ei ole
ehitusprojekt.
(2) Tehnoloogiline projekt on kavandite ja neid selgitavate dokumentide kogum, mille eesmärgiks on
anda plaaniline ja ruumiline (kõrguslik) lahendus tehnoloogiliste seadmete ja tootmisliinide
paigutusele, vertikaal- ja horisontaaltranspordile, materjalide ja toodangu ladustamisele ning
ümberlaadimise korraldusele ja muule taolisele koos muude tehnoloogiliste erinõuete ja piirangutega.
(3) Tehnoloogilise projektiga esitatakse tehnoloogiast lähtuvad koormusest, vibratsioonist,
emissioonidest (saaste vms), mürast, erinevate ressursside saamise ja jäätmete utiliseerimise
vajadusest tulenevalt erinõuded ja piirangud eelkõige arhitektuurile, konstruktsioonidele, valgustusele,
ventilatsioonile, veevarustusele ja kanalisatsioonile.
(4) Tehnoloogilise projekti joonistel esitatakse objekt kahe- või kolmemõõtmelisena. Joonised
esitatakse enamlevinud mõõtkavades. Esitatav joonis peab olema loetav ning erialaspetsialistile
arusaadav ja üheselt mõistetav. Informatiivsel eesmärgil võib tehnoloogilisele projektile lisada
virtuaalseid mudeleid või ruumilisi makette.

78

(5) Tehnoloogiline projekt koostatakse täpsusastmes, mis on vajalik lähteandmete andmiseks
ehitusprojekti vastava staadiumi koostamisele. Tehnoloogiline projekt võib olla üheks
lähtedokumendiks ehitusprojekti koostamisel. Tehnoloogilise projekti alusel koostatud ehitusprojekti
arhitektuursed ja tehnilised lahendused kooskõlastatakse tehnoloogilise projekti koostajaga ja tellijaga.
§ 10. Üldised nõuded eelprojektile
(1) Eelprojekti koostamise lähtealuseks on tellija poolt esitatav lähteülesanne, geodeetiline alusplaan,
geoloogiliste uuringute tulemused ja muude erialaste uuringute (mürauuring, saasteuuring,
vibratsiooniuuring vms) andmed ning vajadusel ehitise eskiis või tehnoloogiline projekt või mõlemad.
(2) Eelprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ja
mida on otstarbekas ja võimalik määrata.
(3) Eelprojekt peab andma piisavat, selgelt loetavat ja õiget informatsiooni kavandatava ehitise ja selle
vastavuse kohta seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele. Eelprojekt
peab võimaldama määrata orienteeruvat ehitusmaksumust.
(4) Eelprojekti koostamise käigus analüüsitakse tehniliste ja arhitektuursete lahenduste ökonoomsust
ja tehniliste lahenduste sobivust. Eelprojekt sisaldab väljundina valitud lahenduse põhjendust ning
ehitist teenindavate tehnosüsteemide ja tehnorajatiste olemasolul nende ehitamiseks välja valitud
lahendusversiooni. Eelprojekt peab sisaldama ka tehnoloogia ja seadmete suuruse ja paiknemise
kirjeldust, nende kasutamisest tulenevaid piiranguid, teeninduskujade ja transpordikoridoride
põhimõttelist paiknemist ja mõõtmeid ning muid spetsiifilisi nõudeid.
(5) Eelprojektis määratakse projekteerimise ajal teada olevate andmete põhjal ehitise kavandatav
eluiga, milleks on ajavahemik ehitise või selle osa ehitamisest kuni selle lammutamiseni. Eelprojekti
staadiumis kehtestatakse nõuded ehitise kvaliteedile ja lahendatakse ehitise ohutu kasutamise
küsimused.
(6) Eelprojektis sisalduv kavandatava ehitise arhitektuurne ja asendiplaaniline lahendus esitatakse
graafiliselt ja kirjeldusena seletuskirjas, muud lahendused esitatakse vähemalt seletuskirjas.
Seletuskirjas tuuakse eraldi peatükina välja liikumis-, nägemise- ja kuulmispuudega inimestele
mõeldud üldkasutatavate hoonete ja ehitiste ligipääsetavust ja kasutamist tagavad lahendused.
(7) Asendiplaani, tehnovõrkude- ja rajatiste, teede, platside, logistika, haljastuse ja väikevormide
lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga ning
arvestama teiste samal maa-alal paiknevate objektidega.
§ 11. Üldised nõuded põhiprojektile
(1) Põhiprojekti koostamise lähtealuseks on käesoleva määruse § 10 lõikes 1 sätestatu ja eelprojekt
selle olemasolul.
(2) Põhiprojektis arendatakse edasi eelprojektis toodud lahendusi ja töötatakse välja ehitise
põhilahendused selliselt, et ehitusprojekti osad oleksid omavahelises kooskõlas ja süsteemselt seotud.
Põhiprojektis esitatakse arhitektuurilised ja tehnilised lahendused ning kõik olulised tehnilised nõuded
ehitustoodetele, ehitisele ja selle osadele. Esitatud lahendused peavad olema kontrollitud ja omavahel
kooskõlla viidud.
(3) Põhiprojektis sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus mahus, mis võimaldab
määrata eelarvelist ehitusmaksumust, korraldada ehitushanget ja koostada ehitamiseks
hinnapakkumist.
(4) Põhiprojektis sisalduv ehitise oluliste arhitektuursete ja tehniliste parameetrite kirjeldus esitatakse
jooniste ja tehniliste kirjelduste kogumina sellisel tasemel, mis annab selged ja üheselt mõistetavad
tehnilised lahendused. Põhiprojekt sisaldab kasutatavate ehitustoodete ja valitud seadmete tehnilisi
näitajaid ja nendele esitatavaid nõudeid. Põhiprojektis ei täpsustata ehitustehnoloogilisi võtteid ning
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ehituslikke, arhitektuurseid ja ehitustehnilisi sõlmlahendusi. Põhiprojektis esitatakse oluliste sõlmede
(sokkel, räästas, nurgad, avaküljed vms) põhimõttelised tüüplahendused. Tootjafirmasid ja nende
seadmete ning ehitustoodete nimetusi reeglina ei nimetata.
(5) Asendiplaani (ehitiste paiknemine maa-alal), tehnovõrkude- ja rajatiste, teede, platside, logistika,
haljastuse ja väikevormide lahendus peab olema esitatud plaaniliselt ja kõrguslikult ja seotud
geodeetilise süsteemiga ning kooskõlas teiste samal maa-alal paiknevate objektidega.
(6) Eeldatakse, et põhiprojekt vastab nõuetele, kui selle koostamisel on järgitud käesolevas
paragrahvis toodud põhimõtteid ning põhiprojekt sisaldab endas vähemalt Eesti standardis EVS 811
hoonete korral ning EVS 907 rajatiste korral põhiprojektilt nõutavat või sellega samaväärset
informatsiooni.
§ 12. Üldised nõuded tööprojektile
(1) Tööprojekti koostamise lähtealuseks on lisaks käesoleva määruse § 10 lõikes 1 sätestatule
eelnevalt koostatud ehitusprojekti staadiumid ning olemasolul ehitustööde organiseerimise kava,
ehitustoodete tooteinfo, lõplikult täpsustatud tehnoloogilised või esteetilised eelistused ja piirangud.
(2) Tööprojektis täpsustatakse eelprojektis ja põhiprojektis toodud lahendusi selliselt, et pärast
ehitustööde organiseerimise kava, tootejooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide
koostamist (kui nende koostamist peetakse ehitustööde käigus vajalikuks) oleks võimalik ehitis
terviklikult valmis ehitada. Tööprojektis esitatud arhitektuurilised ja tehnilised lahendused ning kõik
olulised tehnilised nõuded ehitustoodetele, ehitisele ja selle osadele peavad olema kontrollitud ja
omavahel kooskõlla viidud. Tööprojektis sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus
mahus, mis võimaldab täpsustada ehitusmaksumust, teostada ehitustöid ning monteerida ja
seadistada seadmeid.
(3) Kui ehitise osadele või ehitises kasutatavatele ehitustoodete hooldusele on erinõuded,
kajastatakse hooldusjuhend tööprojekti seletuskirjas.
(4) Tööprojekt sisaldab põhiprojektis esitatud tehniliste lahenduste teostamiseks vajalikke jooniseid ja
juhendeid koos erinõuete äranäitamisega. Tööprojektis koostatakse sellised joonised, sellistes
mõõtkavades ja sellistes formaatides, et neid oleks ehitusplatsil võimalikult mugav kasutada
ehitustööde alusmaterjalina. Märkused ja lisanõuded esitatakse võimalusel joonistel ja võimalusel
selliselt, et mitme joonise ja seletuskirja üheaegne jälgimine ei oleks vajalik.
(5) Tööprojekti koostamisel eeldatakse, et ehitustöödel kasutatakse väljaõppinud ja kogemustega
tööjõudu pädeva insenertehnilise personali juhendamisel.
(6) Tööprojektis tehakse lõplik ehitustoodete valik, esitatakse valitud seadmete ja ehitustoodete mark
ja tootjafirma ja ning antakse vajadusel juhised nende seadistamiseks. Valitud ehitustooted ja
seadmed ning nende paigaldus ja seadistamine kirjeldatakse joonistel, tabelites või toodete
loeteludes.
(7) Kui lõplikku sõlmede lahendust ei ole võimalik lähteandmete ebapiisavuse tõttu esitada, esitatakse
sõlmede eeldatav tehniline lahendus koos viitega, milliseid näitajaid ja kelle poolt tuleb täpsustada
ehitustööde käigus pärast sõlme avamist ja enne ehitustöödega jätkamist.
(8) Tööprojekti koostamisel arvestatakse, et lisaks ehitusprojektile lähtutakse ehitamise käigus
olemasolevatest tüüplahendustest (sealhulgas paigaldusjuhenditest, tootekataloogidest ja muust
sellisest), mida ehitusprojektis ei pea kajastama. Kui tüüplahendused kohandatakse konkreetsele
olukorrale, siis kajastatakse seda tööprojektis.
(9) Asendiplaani, tehnovõrkude ja -rajatiste, teede, platside, logistika, haljastuse ja väikevormide
lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga.
Esitatud süsteemide ja rajatiste lahendused ja nende paiknemine peavad olema võrreldud ja
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omavahel sobima selliselt, et nende väljaehitamine ja funktsioneerimine ei segaks üksteist ja
võimaldaks teostada nende hooldust ja remonti.
(10) Eeldatakse, et tööprojekt vastab nõuetele, kui selle koostamisel on järgitud käesolevas
paragrahvis toodud põhimõtteid ning tööprojekt sisaldab endas vähemalt Eesti standardis EVS 811
hoonete korral ning EVS 907 rajatiste korral tööprojektilt nõutavat või sellega samaväärset
informatsiooni.
§ 13. Tootejoonised
(1) Tootejoonised koostatakse ehitustoodete tehaseliseks tootmiseks kui ehitustoote tootmisel tuleb
arvesse võtta konkreetsele ehitisele esitatavaid nõudeid ja piiranguid. Tootejoonised ei ole
ehitusprojekt.
(2) Tootejooniste koostamise aluseks on tööprojekt (erandkorras põhiprojekt), lõplikult täpsustatud
tehnoloogilised või esteetilised eelistused ja piirangud, ehitustoodet tootva ettevõtte tehnilised ja
tehnoloogilised võimalused, lähtematerjalide ja tooraine spetsiifika.
(3) Tootejoonistes esitatakse iga ehitustoote kohta detailsed joonised sellises täpsusastmes, mis
annab piisavalt informatsiooni ehitustoote kvaliteetseks valmistamiseks ja tootmisprotsessiks,
arvestades konkreetse tootmisüksuse võimalusi, tehnoloogiat ja toote eripära, sealhulgas tootele
esitatavaid kvaliteedinõudeid ja ladustamise, transpordi ja montaaži tingimusi.
(4) Tootejoonised koostab tootja või projekteerija vabalt valitud vormis ja mõõtkavas.
§ 14. Ehitustööde organiseerimise kava
(1) Ehitustööde ettevalmistamise käigus võib ehitusettevõtja enne ehitusplatsil töö alustamist koostada
kirjaliku ehitustööde organiseerimise kava. Vajadusel võib ehitusettevõtjalt ehitustööde
organiseerimise kava koostamist nõuda tellija. Ehitistööde organiseerimise kava ei ole ehitusprojekt.
(2) Ehitustööde organiseerimise kavas antakse juhised ehitusobjekti maa-ala ohutuks, majanduslikult
efektiivseks ja säästlikuks kasutamiseks ning ehitustoodete ning seadmete ohutuks ja efektiivseks
montaažiks lähtuvalt tegelikest võimalustest ja piirangutest ehitustöödel.
(3) Ehitustööde organiseerimise kava koostamise lähtealuseks on koostatud ehitusprojekt,
tootejoonised, tööohutuse alased nõuded, kasutatavate ehitusmasinate ja seadmete tehnilised
andmed ja paiknemisest tulenevad eritingimused ning ehitustööde kavandatav ajaline kestus ja
ehitusplatsi logistika.
(4) Ehitustööde organiseerimise kavas kirjeldatakse tööohutust, liikluskorraldust, parkimist,
ladustamist, hügieeni, toitlustamist, suitsetamist, horisontaal- ja vertikaaltransporti, turvalisust, ajutisi
piirdeid, tellinguid, pinnase kuhjamist, tuleohutust, heakorda ja jäätmekäitlust, hüdrantide asukohti ja
muud sellist. Kui ehitustegevus mõjutab eeldatavalt liiklemist avalikel tänavatel, siis tuleb kirjeldada
liikluse organiseerimist ehitustööde ajal.
(5) Ehitustööde organiseerimise kavas antakse vastavalt vajadusele juhised ehitustoodete ja
seadmete monteerimiseks nende ehitusplatsile jõudmisest kuni lõpliku ehitises fikseerimiseni.
Vajadusel esitatakse ehitustööde organiseerimise kavas montaažiskeemid, valukorrad ja raketise
projekt, kraanade paiknemine ja tõsted, ajutine toestus, ehitusaegne nõlvade toestamine, ajutised
tehnosüsteemid ja tehnovõrgud, tehnoloogilised võtted, juhised ehitustööde ohutuks teostamiseks
ning kava koostaja hinnangul muud ehitustöödeks vajalikud juhised.
(6) Ehitise organiseerimise kava joonistel esitatakse objekt kahe- või kolmemõõtmelisena. Joonised
esitatakse enamlevinud mõõtkavades. Poolte kokkuleppel võib objekti esitada virtuaalse mudelina või
ruumilise maketina.
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(7) Kui «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» alusel koostatud tööohutuse kavas on käesoleva
paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatu kajastatud, ei ole vajalik nende nõuete kirjeldamine ehitustööde
organiseerimise kavas.
§ 15. Ehitusprojekti muutmine
(1) Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitise, ehitise osa või tehnosüsteemi kohta
ehitusprojektis toodud tehnilisi lahendusi ja tulenevalt muudatuste ulatusest, iseloomust või mahust ei
tule anda uut ehitusluba vormistatakse selle kohta ehitusprojekti muudatus.
(2) Ehitusprojekti muudatustega töötatakse välja sellised tehnilised lahendused, mis võrreldes esialgse
ehitusprojektiga võimaldavad kasutada alternatiivseid ehitustooteid ja lahendusi või parandada
ehitusprojekti võimalikke vigu ja ebatäpsusi. Muudatuse aluseks on muudatusest huvitatud osapoole
ettepanekud ja põhjendused muudatuse sisseviimiseks.
(3) Ehitusprojekti muudatuse koostab projekteerimisettevõtja. Muudatused kooskõlastatakse kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tellijaga ning kui muudatuste koostaja ei ole koostanud esialgset
ehitusprojekti, siis ka esialgse ehitusprojekti koostajaga. Ehitusprojekti muudatus antakse üle ehitajale
ja omanikujärelevalve tegijale. Muudatuse tegija tagab muudatuse sobivuse ehitisega ja muudetava
ehitusprojektiga.
(4) Ehitusprojekti muudatus koostatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Muudatus peab
olema loetav ning erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav, seotud esialgse ehitusprojektiga
ning identifitseeritav muudetava ehitusprojekti joonise, koostaja ja koostamise aja kaudu. Muudatus
lisatakse vastava ehitusprojekti osa juurde. Ehitusprojekti muudatuse kohta koostatakse täiendav
seletuskiri, milles kajastatakse muudatuse tegemise põhjused, uue lahenduse põhjendused ja
selgitused ja muudatuse sisseviimisest tulenevad võimalikud mõjud, kui seda ei kajastata joonisel.
(5) Ehitusprojekti muudatuse vormistamisel lisatakse ehitusprojekti muudatusele käesoleva määruse §
7 lõike 3 punktides 3, 4, 5 ja 8 toodud andmed. Muudatuste tõttu lisandunud dokumentidele lisab
projekteerimisettevõtja ka kehtivate jooniste loetelu, kus kajastatakse lisaks algsele jooniste loetelule
ka lisandunud, asendatud või kehtivuse kaotanud jooniseid, mis võimaldaks saada adekvaatse
ülevaate kehtivatest joonistest.
3. peatükk
NÕUDED EHITUSLOA TAOTLEMISEL ESITATAVALE EHITUSPROJEKTILE
§ 16. Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt
(1) Ehitusloa taotlemiseks esitab ehitusloa taotleja kohalikule omavalitsusele ehitusprojekti eelprojekti
staadiumis või ehitusloa taotleja valikul mõnes järgnevas ehitusprojekti staadiumis. Ehitusprojektile
antakse hinnang olenemata esitatud ehitusprojekti staadiumist, lähtudes eelprojekti mahust.
Ehitusprojekt esitatakse paberkandjal kahes eksemplaris või digitaalselt. Kui ehitusprojekt esitatakse
digitaalselt, peab see olema vaadeldav üldlevinud formaatides, mille käitlemine ei nõua spetsiifilist
tasulist tarkavara.
(2) Tervikliku ja planeeringuga kavandatud lahenduste elluviimiseks esitatakse ehitusloa taotlemiseks
ehitusprojekt reeglina koos asendiplaani osaga.
§ 17. Ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti osad
(1) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja
ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata.
(2) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) asendiplaani osa;
2) arhitektuuriosa;
3) konstruktsiooniosa;
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4) kütte- ja ventilatsiooniosa;
5) veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa;
6) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
7) tuleohutuse osa;
8) energiatõhususe osa;
9) muud ehitistega seonduvad olulised osad (näiteks gaasipaigaldise osa vms);
10) ehitusloa väljastaja nõudel uuringute aruannete ärakirjad.
(3) Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatule
olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti ja olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid.
§ 18. Asendiplaani osa
Ehitusloa taotlemisel esitatakse asendiplaani osas joonised, mis kajastavad ehitise paiknemist ja
krundi heakorda, liiklusskeemi, heakorra-, katendite- ja haljastuse plaani, vertikaalplaneerimise
lahendusi, tehnovõrkude ja -rajatiste koondplaani või muud sellist, mis on kohane ja vajalik.
Võimalusel võib loetletud joonised ühendada tingimusel, et sellega ei halvendata jooniste loetavust ja
selgust.
§ 19. Arhitektuuriosa
(1) Ehitusloa taotlemisel määratletakse arhitektuuriosas vähemalt:
1) ehitise arhitektuurne lahendus;
2) ehitise eluiga;
3) ehitise põhiline konstruktsioonikirjeldus koos põhiliste ehitustoodete äranäitamisega;
4) arhitektuurinõuded välispiiretele ja viimistluse kirjeldus;
5) piirdekonstruktsioonide sooja ja mürapidavused;
6) nõuded ja nende tagamise lahendused liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste
liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes;
7) nõuded siseviimistlusele tulenevalt ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides
sätestatud nõuetest ning muudest ehitise kasutusotstarbest tulenevatest erinõuetest.
(2) Ehitusprojekti arhitektuuriosas sisalduvad vähemalt ehitise plaanid, vaated ja lõiked ning
seletuskiri.
§ 20. Konstruktsiooniosa
Ehitusloa taotlemisel määratletakse ehitusprojekti konstruktsiooniosas vähemalt:
1) normatiivsed kasuskoormused;
2) ehitiste kande- ja jäigastavate konstruktsioonide kirjeldus, põhielementide paiknemine ja
iseloomustavad näitajad;
3) vundamendilahendus.
§ 21. Kütte- ja ventilatsiooniosa
(1) Ehitusloa taotlemisel määratletakse kütte- ja ventilatsiooniosas vähemalt:
1) kütte, jahutuse ja ventilatsiooni üldpõhimõtted ja iseloomustus;
2) hoone ligikaudne energiavajadus;
3) valitud soojusallikas;
4) kütte- ja ventilatsioonisüsteemide põhiliste seadmete, nagu näiteks katlad, ventilatsiooniagregaadi
vms toimimise põhimõtted, ligikaudsed võimsused ja paiknemine;
5) tehnoruumide ja šahtide vajadus;
6) olulisemate tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus.
(2) Asendiplaanil, tehnovõrkude koondplaanil või vajadusel eraldi tehnovõrkude plaanil esitatakse
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
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(3) Ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosa juurde lisatakse tehnovõrkude valdajatelt saadud
tehnilised tingimused nende olemasolul.
§ 22. Veevarustus- ja kanalisatsiooniosa
(1) Ehitusloa taotlemisel määratletakse veevarustus- ja kanalisatsiooniosas vähemalt:
1) veevarustuse ja kanalisatsiooni põhimõtted, torustike ja olulisemate vett tarbivate või
kanaliseerimist vajavate seadmete paiknemine;
2) ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega;
3) veevarustuse ja kanalisatsiooni vajalikud vooluhulgad;
4) vee ning reo-ja sademevee puhastamise vajadus;
5) tehnovõrkude ja -rajatiste, puhastusseadmete ja veemõõdusõlme paiknemise kirjeldus;
6) reovee, drenaaži ja sademevee eesvoolud;
7) sademevee hulgad;
8) tehnoloogilise vee vajadus ehitises;
9) tehnoloogilise reovee kogus ja reostustase;
10) ühenduskohad tehnovõrkude ja -rajatistega;
11) tehnoruumide ja šahtide vajadus, paiknemine ja suurus.
(2) Asendiplaanil, tehnovõrkude koondplaanil või vajadusel eraldi tehnovõrkude plaanil esitatakse
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
(3) Ehitusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooniosa juurde lisatakse tehnovõrkude valdajatelt saadud
tehnilised tingimused nende olemasolul.
§ 23. Elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa
(1) Ehitusloa taotlemisel määratletakse elektripaigaldiste osas vähemalt:
1) elektrisüsteemide (valgustus- ja jõuseadmed, infoedastus- ja turvasüsteemid, sealhulgas
telefonside, andmeside, antennisüsteemhelindus, audio-videosüsteemid, tulekahjusignalisatsioon,
valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem, erisüsteemid vms) olemasolu ja põhimõtted;
2) ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega;
3) elektri jõu ja valgustuse osa põhimõttelised lahendused;
4) ehitise automaatika põhimõttelised lahendused;
5) infoedastuse tehnilised üldandmed, süsteemide kirjeldused ja võimsuse vajadused;
6) tehnoruumide, nagu näiteks alajaam, peajaotla ja diiselgeneraatori ruum ning šahtid, paiknemine ja
ruumivajadus koos seadmete paigutusega;
7) põhiliste kaabliteede ja kilbiruumide paiknemine.
(2) Asendiplaanil, tehnovõrkude koondplaanil või vajadusel eraldi tehnovõrkude plaanil esitatakse
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
(3) Ehitusprojekti elektripaigaldiste osa juurde lisatakse tehnovõrkude valdajatelt saadud tehnilised
tingimused nende olemasolul.
§ 24. Gaasivarustuse osa
(1) Ehitusloa taotlemisel määratakse gaasivarustuse osas vähemalt:
1) kasutatav gaas, töörõhk;
2) hoone ligikaudne gaasivajadus;
3) gaasipaigaldise iseloomustus ning gaasikatelde ja teiste gaasiseadmete paiknemine;
4) ruumide ventilatsiooni ja suitsuäratõmbe kirjeldus.
(2) Asendiplaanil, tehnovõrkude koondplaanil või vajadusel eraldi tehnovõrkude plaanil esitatakse
tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.
(3) Ehitusprojekti gaasivarustuse osa juurde lisatakse tehnovõrkude valdajatelt saadud tehnilised
tingimused nende olemasolul.
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§ 25. Tuleohutusosa
(1) Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojekti tuleohutuse osas vähemalt:
1) ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve;
2) ehitise tuleohutuse tagamise põhimõtted, sealhulgas olulised tuleohutusnõuded;
3) hoone eripärast lähtuvalt tuleohutuspõhimõtted ning neid mõjutavate asjaolude kirjeldus;
4) ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks ning konstruktsioonide tulepüsivust ja ehitustoodete
tuletundlikkust iseloomustavad näitajad;
5) asendiplaan ja situatsiooniskeem koos nii projekteeritavate kui ka tuleohutust mõjutavate
olemasolevate ehitiste, üldkasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtadega äranäitamisega;
6) päästemeeskonna juurdepääs ehitisele;
7) tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste,
avatäidete ning läbiviikude asukohad joonistel ja nende tulepüsivusajad;
8) evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede laius ja
vajadusel arvutus, trepikodade iseloomustus, evakuatsiooniväljapääsud ja nendel kasutatavad
sulused. Evakuatsioonilahenduse kohta näidatakse korruste plaanidel evakuatsioonivõimalused, välja
arvatud elamutes ja eluhoonetes, mis ei ole kõrghooned;
9) pääsud keldrisse, pööningule, katusele;
10) ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus;
11) ehitisse ettenähtud tuleohutuspaigaldiste loetelu ning paigaldusviisi lühikirjeldus;
12) ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus;
13) muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid;
14) muud tuleohutusabinõud ehitises;
15) hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa;
16) kasutatud tehniliste normide, standardite või projekteerimis- või muude normide loetelu.
(2) Ehitusprojekti tuleohutuseosa võib koosneda viidetest ehitusprojekti muudele osadele, nagu
näiteks joonistele või skeemidele, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmed kajastuvad
muudel projekti osadel.
§ 26. Energiatõhususe osa
(1) Ehitusloa taotlemisel näidatakse energiatõhususe osas ehitise vastavus energiatõhususe
miinimumnõuetele, kui energiatõhususe miinimumnõuete järgimine on nõutav.
(2) Sisekliima tagamisega hoone püstitamisel või olulisel rekonstrueerimisel peab ehitusprojektiga
antav informatsioon võimaldama koostada energiaarvutusel põhinevat energiamärgist. Kui
energiamärgis on nõutav, peab ehitusprojekt sisaldama energiaarvutustel põhinevat energiamärgist.
4. peatükk
ERINÕUDED ERINEVATELE EHITUSPROJEKTIDELE
1. jagu
Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks
§ 27. Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks
(1) Ehitise osaliseks või täielikuks lammutamiseks koostatava ehitusprojekti koostamise aluseks
võivad olla geodeetiline alusplaan, tellija lähteülesanne, olemasoleva situatsiooni kirjeldus, huvitatud
isikute seisukohad. Samuti võivad ehitise lammutamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks olla lisaks
võrguvaldajate tehnilised tingimused, projekteerimistingimused või kohaliku omavalitsuse või pädeva
riikliku järelevalve asutuse korraldused ja ettekirjutused.
(2) Ehitise lammutamiseks koostatava ehitusprojekti eesmärk on anda lammutustööde teostajale
teavet lammutatava ehitise või selle osa kohta, juhendeid lammutustööde ohutuseks ning
lammutamisel tekkivate jäätmete taaskasutamiseks ja utiliseerimiseks ning kohalikule omavalitsusele
teavet lammutustegevuse ulatuse kohta, mis võimaldab hinnata lammutamisega kaasnevaid mõjusid
ja anda ehitusluba ehitise täielikuks või osaliseks lammutamiseks.
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(3) Ehitusprojektis ehitise lammutamiseks antakse juhised ja lahendused töödele sellises
täpsusastmes (staadiumis), et tööde tegija suudab tööd ehitusprojekti järgides ning väljaõppinud ja
kogemustega tööjõudu kasutades pädeva insenertehnilise personali juhendamisel ohutult ja
keskkonnasäästlikult lõpule viia.
(4) Ehitusprojektis ehitise lammutamiseks määratakse olemasolevate tehnovõrkude kaitsmise, nende
lahtiühendamise või likvideerimise meetodid. Tehnovõrkude lahtiühendamise või likvideerimise
meetodid kooskõlastatakse vastava tehnovõrgu omanikuga või valdajaga.
§ 28. Ehitusprojekti koosseis ehitusloa taotlemisel
(1) Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks peab ehitusprojekt sisaldama vähemalt järgmist:
1) lammutatava ehitise osade kirjeldus;
2) tööde alasse jäävate tehnovõrkude, hoonete ja rajatiste, haljastuse ning muude säilitatavate
elementide kaitsmise nõuded, viisid ja ulatus;
3) lammutustööde tehnoloogiline kirjeldus, lammutamise järjekord ja ohutud võtted töödele;
4) tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad;
5) vajadusel elementide lahtiühendamise viisid ja kohad;
6) vajadusel näidatakse ehitise osade ajutise toestamise viisid;
7) lammutatavas ehitises leiduvate ohtlike materjalide kaardistus, nende eeldatavad liigid, paiknemine,
kogused ning nende ohutu ja liikide kaupa kogumise ja käitlemise nõuded;
8) saadud materjalide ja toodete ligikaudsed kogused, võimalikud kohad taaskasutamiseks ja
käitlemiseks, jäätmete liikide kaupa kogumine ja käitlemine.
(2) Vajadusel koostatakse ehitise lammutamiseks lisaks ehitusprojektile ehitustööde organiseerimise
kava.
(3) Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks esitatakse enamlevinud mõõtkavades.
(4) Ehitise osalisel lammutamisel võib ehitusprojekt ehitise püstitamiseks sisaldada ka ehitusprojekti
ehitise lammutamiseks. Kui lammutustöödeks on vajalik tehnovõrkude ümbertõstmine või mõni muu
oluline töö, koostatakse selle kohta eraldi ehitusprojekt.

2. jagu
Ehitusprojekt ehitusloa taotlemisel riigisaladusega seonduvale ehitisele
§ 29. Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt
(1) Ehitusloa taotlemisel esitatakse ehitusprojektis, sealhulgas selle seletuskirjas, ehitise kohta need
andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata ning
mis ei ole riigisaladus «Riigisaladuse seaduses» tähenduses.
(2) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) arhitektuuriosa;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osa;
7) keskkonnaohutuse osa;
8) terviseohutuse osa;
9) ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded;
10) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.
§ 30. Ehitusprojekti terviseohutuse osa
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Ehitusprojekti terviseohutuse osas tuuakse välja ehitatava ehitise mõju selle ehitise mõjupiirkonnas
elavatele ja töötavatele inimestele.
§ 31. Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osa
(1) Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osas määratakse ehitise ohutuse tagamise
põhimõtted.
(2) Ehitusprojekti tule-, plahvatus- ja kemikaaliohutuse osas sisalduvad vähemalt:
1) konstruktsioonide ja kogu hoone tulepüsivust iseloomustavad näitajad, sealhulgas ehitise
tulepüsivusklass;
2) üldplaan, millel on tähistatud tuletõrje veevõtukohad;
3) tuletõrje juurdesõiduteed hoonetele;
4) evakuatsioonilahendus;
5) ehitise suurim põlemiskoormus;
6) tuleohutuspaigaldised;
7) plahvatusohu vähendamise viisid;
8) kemikaaliohu vähendamise viisid;
9) võimalike õnnetuste tagajärgede kirjeldus ja mõju;
10) muud ohutust mõjutavad olulised tegurid, nagu päästemeeskondade tegutsemisvõimaluste
kirjeldus ohu korral.
§ 32. Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osa
(1) Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osas määratakse ehitise mõju keskkonnale.
(2) Ehitusprojekti keskkonnaohutuse osas sisalduvad vähemalt:
1) keskkonnaohutuse tagamise viisid;
2) võimalike õnnetuste tagajärgede ja mõju kirjeldus;
3) muud ohutust mõjutavad olulised tegurid, nagu päästemeeskondade tegutsemisvõimaluste kirjeldus
ohu korral.
3. jagu
Surveseadme ehitusprojekt
§ 33. Surveseadme paigaldamiseks koostatav ehitusprojekt
(1) Surveseadme paigaldamiseks koostatav ehitusprojekt (edaspidi paigaldusprojekt) peab olema
selline, et selle järgi oleks võimalik surveseadet ohutult paigaldada ning et surveseade oleks pärast
paigaldamist kasutamiseks ohutu ja et surveseadme kahjustuse ja kasutushäire või avarii olukorras
tekkiv surveseadmes sisalduva aine väljapaiskumine põhjustaks võimalikult vähe ohtu.
(2) Surveseadme paigaldusprojekt peab sisaldama:
1) projekti koostaja ja projekti andmeid;
2) teavet paigaldusprojekti koostamise aluseks olnud standardite või muude tehnilist kirjeldust
sisaldavate dokumentide kohta;
3) seadme paigaldusjooniseid ja tehnoloogilist skeemi;
4) andmeid seadmele paigaldatavatest juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistest ning abiseadmetest;
5) vajalike hooldustasandite, kulgsildade, treppide ja redelite paigaldust ja konstruktsiooni
iseloomustavaid jooniseid;
6) teavet paigaldamise käigus tehtavatest kontrollimistest ja katsetamistest;
7) muid vajalikke andmeid, mis iseloomustavad seadme paigaldamist.
§ 34. Surveseadme remondiks või ümberehitamiseks koostatav ehitusprojekt
(1) Surveseadme remondiks koostatav ehitusprojekt (edaspidi remondiprojekt) peab vastama
samadele nõuetele, mis kehtivad surveseadme paigaldusprojektile. Surveseadme ümberehitamiseks
koostatav ehitusprojekt (edaspidi ümberehitusprojekt) peab vastama samadele nõuetele, mis kehtivad
sama surveseadme valmistamisele.
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(2) Surveseadme remondi- või ümberehitusprojekt peab sisaldama:
1) seadme tehnilist kirjeldust (ümberehitamise korral);
2) teavet kasutatavatest standarditest või muudest tehnilist kirjeldust sisaldavatest dokumentidest;
3) seadme remondi- või ümberehitamise jooniseid;
4) seadme kasutamisohutust mõjutavaid arvutusi (vajadusel);
5) seadme kasutamise juhendeid (ümberehitamise korral);
6) dokumente, mis käsitlevad seadme remontimiseks valitud materjale ning keevitusprotsesse;
7) remontimise või ümberehitamise käigus tehtavaid kontrollimisi ja katsetamisi;
8) muid vajalikke andmeid, mis iseloomustavad seadme remontimist ja edasist ohutut kasutamist.
§ 35. Projekti koostamine
(1) Surveseadme paigaldus-, remondi- ja ümberehitamisprojekti koostamisel tuleb arvestada seadme
valmistaja poolt paigaldusjuhendis sätestatut ning heast inseneritavast tulenevaid nõudeid. Head
inseneritava on kirjeldatud asjakohastes standardites.
(2) Projekt tuleb koostada nii, et projektikohaselt valmistatud seade taluks kasutamise käigus
esinevaid koormusi ning muid võimalikke mõjutusi nagu sise- ja välisrõhk, sise- ja väliskeskkonna
temperatuur, staatiline rõhk ja sisekeskkonna mass töötamisel ja katsetamisel, tugedest, kinnitustest,
torudest jms põhjustatud jõud ja momendid, korrosioon, erosioon, väsimus, ebastabiilse töökeskkonna
muutumine. Mõjuvate koormuste summaga tuleb arvestada siis, kui nende üheaegne esinemine on
tõenäone.
(3) Projekt tuleb koostada nii, et selle kohaselt surveseadme valmistamisel oleks:
1) saavutatud küllaldane ehituslik stabiilsus arvestades transpordi ja paigaldamisega seotud riske;
2) võimalik teha kõik ohutuse seisukohalt vajalikud kontrollitoimingud;
3) vajadusel olemas tühjendamise ja õhutamise võimalused;
4) välditud kahjulikud mõjud nagu hüdraulilised löögid, mõlgistumine vaakumi tõttu, korrosioon või
muud keemilised kontrollimatud reaktsioonid nii tööolukorras kui survekatsel;
5) ohutult teostatav seadme puhastamine, kontrollimine ja hooldamine;
6) vajadusel seadet võimalik varustada täitmise ja tühjendamise lisaseadistega või ette näha võimalus
nendega varustamiseks;
7) seadme kasutamisel ohtude vältimiseks tähelepanu pööratud sulgemis- ja avamisseadistele,
kaitseseadeldistele, seadistele, mis takistavad sissepääsu seadme rõhualustesse osadesse,
pinnatemperatuurile ning ebastabiilse töökeskkonna muutusele;
8) korrosiooni või muude kahjulike keemiliste mõjutuste vältimiseks ette nähtud seadme pindade
katmine pinnakaitsematerjalidega või arvutuslikule seinapaksusele teatava paksuse lisamine
arvestades kasutamistingimusi.
(4) Kui seadme kasutamisel võib esineda lubatud parameetrite ületamise oht, tuleb seadmele ette
näha vastavate kaitseseadiste paigaldamine või nende paigaldamise võimalus. Kaitseseadised
peavad olema projekteeritud ja toodetud nii, et oleks arvestatud ohtlike vedelike anuma
kasutustingimusi ning hoolduse ja katsetuste nõudeid ja tagatud vajalik töökindlus.
(5) Surveseadme projekteerimisel peab arvestama seadme kasutamise käigus tekkida võivate
järgmiste ohtudega:
1) seadme ületäitmine või ülerõhu tekitamine, pidades silmas täiteastet;
2) surveseadme ebastabiilsus;
3) surve all oleva töökeskkonna kontrollimatu väljavoolamine;
4) ohtlikud ventiilide sulgemised ja avamised.
(6) Surveseadme projekteerimisel, mille kasutamisel on ette näha pindade erosioon või suur kulumine,
tuleb rakendada vastavaid meetmeid, et kulumise mõju oleks juba projekteerimise käigus viidud
miinimumini.
(7) Surveseadme projektis peavad olema kindlaks määratud suurimad pinged, arvestades seadme
kasutamisel esineda võivaid rikkeid. Arvutustes peab kasutama varutegureid, et välistada
valmistamisest, tegelikest kasutamistingimustest, mõjuvatest koormustest ning valmistamismaterjalide
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omadustest tingitud juhuslikkus. Arvutusmeetod peab olema valitud nii, et oleks tagatud küllaldane
ohutusvaru.
(8) Surveseadme tugevus tuleb kindlaks määrata vastavate tugevusarvutustega, pidades silmas, et:
1) arvutuslikud rõhud ei tohi olla väiksemad kui suurimad lubatud rõhud, arvestades töökeskkonna
staatilisi ja dünaamilisi rõhkusid ning ebastabiilse töökeskkonna muutumist;
2) tugevusvaru oleks küllaldane arvutuse aluseks võetud temperatuuridel;
3) projekteerimisel oleks arvesse võetud kõik võimalikud kasutustingimustes esineda võivad
temperatuuri ja rõhu kombinatsioonid;
4) maksimaalsed pinged ja pingekontsentratsioonid jääks ohututesse piiridesse;
5) tugevusarvutustes oleks kasutatud tootmismaterjalide standardites toodud mehaanilisi omadusi ja
näitajaid;
6) liidete vastavaid tugevusnäitajaid kasutades oleks arvestatud mittepurustava katse meetodit;
7) liidetavaid materjale ja eeldatavaid kasutamistingimusi;
8) projekteerimisel oleks arvestatud kõiki surveseadme sihipärasel kasutamisel esineda võivaid
kulumisvõimalusi (korrosioon, erosioon, plastiline deformatsioon, väsimus) ning seadme eluiga
mõjutavaid tingimusi.
(9) Kui surveseade koosneb mitmest erineva rõhu all olevast kambrist, peab kambri vaheseinte
projekteerimisel arvestama kambri maksimaalset võimalikku rõhku ja kõrvalkambri minimaalset
võimalikku rõhku.
(10 Surveseadme projektis võib käesolevates nõuetes sätestatule ette näha täiendavaid
ohutusmeetmeid tingimusel, et need ei lähe vastuollu käesolevate nõuetega.
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MKM määrus: Ehitusprojekti kontrollimise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 14 lõike 4 punkt 1 alusel.
§ 1. Kohaldamisala
(1) Käesolevas määruses sätestatud nõudeid kohaldatakse ehitusprojekti kontrollimisele kui
ehitusprojekti kontrollimine on ehitusseadustiku kohaselt kohustuslik.
(2) Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
tsiviilkohtumenetluse, halduskohtumenetluse ja kriminaalmenetluse käigus.
(3) Ehitusprojekti kontrollimise eesmärk on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta
ehitusprojektile esitatud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavuse kohta
ehitisele esitatud nõuetele tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha
ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.
§ 2. Ehitusprojekti kontrollimine
(1) Ehitusprojekti kontrollitakse kui tervikut või ehitisprojekti osa koosmõjus ehitisprojektiga kui
tervikuga vastavalt lähteülesandele.
(2) Ehitusprojekti kontrolli tellija määratleb kontrollimise lähteülesande. Lähteülesandes esitatakse
eelkõige need projekti osad, projekti staadiumid ja küsimused, mille kohta soovitakse ekspertarvamust
saada.
(3) Ehitusprojekti võib kontrollida mis tahes staadiumis, lähtudes seejuures sellele ehitusprojekti
staadiumile esitatavatest nõuetest.
§ 3. Ehitusprojekti kontrollimise lähtealused
(1) Ehitusprojekti kontrollimisel lähtutakse eelkõige järgnevatest andmetest, kui need on asjakohased:
1) detailplaneering;
2) projekteerimistingimused;
3) ehitise asukohaga seonduvad ehitustehnilised uuringud;
4) õigusaktidega ehitisele esitatud nõuded;
5) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatud nõuded;
6) ehitamise ja projekteerimise hea tava;
7) ehitusprojekt;
8) ehitusprojekti kontrollimise lähteülesanne;
9) projekteerimise lähteülesanne.
(2) Ehitusprojekt esitatakse kontrollimisele koos ehitusprojekti koostamise aluseks olnud
ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) ja ehitusgeodeetiliste tööde tulemitega ning võimalike teiste
ehitustehniliste uuringute aruannetega nende olemasolul.
§ 4. Ehitusprojekti kontrollimise tulemus
(1) Ehitusprojekti kontrollimise tulemusena koostatakse aruanne.
(2) Aruandes esitatakse:
1) ehitusprojektis käsitletud ehitise ja selle põhiliste tehniliste lahenduste lühiiseloomustus;
2) info ehitusprojekti koostanud isiku ja tema pädevuse kohta;
3) info ehitusprojekti vastavuse kohta ehitusprojekti koostamiseks tehtud uuringutele;
4) ehitusprojekti kontrolli objektiks oleva ehitusprojekti nimetus;
5) ehitusprojekti kontrolli objektiks oleva ehitusprojekti number;
6) ehitusprojekti kontrolli objektiks oleva ehitusprojekti koostaja nimi;
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7) ehitusprojekti kontrolli objektiks oleva ehitusprojekti staadium;
8) informatsioon ehitusprojekti vastavuse kohta ehitusprojektile ettenähtud nõuetele ja ehitusprojektis
kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta;
9) märkused ehitusprojekti nõuetele mittevastavustest, selliste mittevastavuste esinemise korral;
10) kokkuvõtlik üldine hinnang ehitusprojektile koos üheselt mõistetava hinnanguga selle sobivuse
kohta haldusmenetluse esemeks olevaks tegevuseks.
(3) Mahuka ehitusprojekti korral, kui see on ehitusprojekti kontrolli teinu isiku hinnangul vajalik,
esitatakse ehitusprojekti erinevate osade kohta märkused ja kommentaarid ning hinnang eraldiseisvalt
ning lisatakse koondhinnang ehitusprojekti kui terviku kohta.
(4) Aruandes võib ehitusprojekti kontrollinud pädev isik teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks
või täiendamiseks.
§ 5. Nõuded ehitisprojekti kontrollimise aruande vormistusele
(1) Ehitusprojekti kontrolli aruanne peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning
erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav.
(2) Aruanne varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitusprojekti kontrolli objektiks oleval ehitusprojektil kajastatud ehitise aadress või aadressid;
4) ehitusprojekti kontrolli aruande koostanud isiku andmed (ärinimi, kontaktandmed);
5) ehitusprojekti kontrolli aruande allkirjastamise aeg;
6) ehitusprojekti kontrolli tellija nimi ja kontaktandmed;
7) ehitusprojekti kontrolli teinud pädeva isiku nimi ja allkiri ning kaasatud pädeva isiku nimi ja allkiri
tema olemasolu korral.
(3) Aruande (seletuskiri, joonis, tabel, graafik jms) iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste
andmetega:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitise aadress;
4) koostaja ärinimi;
5) aruande allkirjastamise aeg;
6) aruande teinud pädeva isiku nimi ja allkiri;
7) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.
(4) Aruande originaal võib olla antud digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt. Sellisel juhul lisatakse
allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „/allkirjastatud digitaalselt/”.
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MKM määrus: Ehitusuuringutele esitatavad nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 14 lõike 4 punkti 2 alusel.
1. Osa
Ehitusgeoloogiline töö
§ 1. Ehitusgeoloogiline töö
(1) Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise eesmärgiks on saada lähteandmeid ehitiste planeerimiseks,
projekteerimiseks ning ehitamiseks.
(2) Ehitusgeoloogilise töö metoodika ja maht määratakse lähtudes uuritava maa-ala eeldatavatest
ehitusgeoloogilistest tingimustest, ehitise tehnilistest andmetest ja tellija lähteülesandest.
(3) Ehitusgeoloogilise töö käigus rajatud kaevandid, mida seireks ei konserveerita, tuleb likvideerida.
(4) Ehitusgeoloogilist tööd tuleb teha kooskõlas üldtunnustatud metoodikaga.
§ 2. Ehitusgeoloogilise töö aruanne
(1) Ehitusgeoloogilise töö tulemused vormistatakse aruandena. Aruanne koosneb tekstist,
tekstilisadest ja graafilistest lisadest.
(2) Aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist:
1) ehitusgeoloogilise töömaa piiritlus;
2) maa-ala plaan uuringupunktide asukohtade ja suudmete kõrgustega ning koordinaatidega kehtivas
geodeetilises süsteemis;
3) töömetoodika iseloomustus ja uuringumahud;
4) täpsed viited varasematest uuringutest kasutatud andmete sisu ja mahu kohta;
5) kõigi kaevandite kirjeldused, välikatsete ja laborimäärangute üksiktulemused;
6) töö tulemustest johtuvad järeldused ja soovitused koos vastava põhjendusega.
(3) Aruandes võib ehitusgeoloogilisi töid teinud isik teha ettepanekuid täiendavate ehitusgeoloogiliste
tööde ja käsitletava objekti osas.
(4) Ehitusgeoloogilise töö aruandes tuleb kirjeldada ka metoodika, millele vastavalt on töö tehtud.
Metoodikat ei pea kirjeldama osas, milles on juhindutud üldtunnustatud standarditest.
§ 3. Ehitusgeoloogilise töö tulemuste esitamine
(1) Ehitusgeoloogiliste tööde tellija peab esitama ehitusgeoloogiliste tööde tulemusi kajastavad
andmed töö asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde lõpetamise päevast
arvates.
(2) Lõikes 1 nimetatud andmed peavad sisaldama vähemalt järgmist:
1) ehitusgeoloogilise töö tegija nimi;
2) ehitusgeoloogilise töö asukoht;
3) ehitusgeoloogiliselt uuritud maa-ala katastriüksuse katastritunnus ning aadress või nimetus;
4) ehitusgeoloogilise töö aruanne.
2. osa
Ehitusgeodeetilised tööd
1. peatükk
Üldsätted
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§ 4. Reguleerimisala
(1) Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvad:
1) ehitusgeodeetilised uurimistööd planeeringuteks ja ehituslikuks projekteerimiseks mõõtkavades
1:500–1:2000;
2) ehitusjärgsed teostusmõõdistamised mõõtkavades 1:500–1:2000, mille tulemusena saadakse
ehitisregistri kandeks vajalik asukohateave valminud ehitiste kohta;
3) punktides 1–2 nimetatud tööd, mille mõõtkava on elementide tiheduse tõttu suurendatud 1:200-le,
käsitledes seda 1:500 erijuhtumina.
(2) Lõikes 1 loetletud tööde puhul kasutatakse Eesti Vabariigis kehtivat koordinaatsüsteemi.
(3) Käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävate tööde tellija võib esitada geodeetilise uurimistöö ja
teostusmõõdistuse teostamisele ja vormistamisele täiendavaid nõudeid, mis ei lähe vastuollu
käesoleva määruse nõuetega.
(4) Ehitusgeodeetilisi töid tuleb teha kooskõlas ruumiandmete seaduses alusel kehtestatud
õigusaktidest tulenevate nõuetega, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.
§ 5. Ehitusgeodeetilise uurimistöö ja teostusmõõdistamise eesmärk
(1) Ehitusgeodeetilise uurimistöö tegemise eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade
planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks.
(2) Teostusmõõdistamise eesmärk on ehitise või selle osa asendi ja tehniliste karakteristikute
fikseerimine ning dokumenteerimine.
§ 6. Mõisted
(1) Käesolevas määruses kasutatakse üldmõisteid järgmises tähenduses:
1) erinõue – tellija tehniline nõue geodeetilise uurimistöö või teostusmõõdistuse kohta, mis erineb
käesolevas määruses toodud nõuetest;
2) ehitusgeodeetiline uurimistöö – projekteerimise ja planeeringu teostamiseks vajalike geodeetiliste
tööde kogum;
3) maa-ala topograafiline plaan – mõõtkavas 1:2000 või suuremas mõõtkavas maa-ala
horisontaaltasapinnale projitseeritud kujutis, millel esitatakse situatsioon, reljeef, tehnovõrgud ja piirid
(edaspidi maa-ala plaan või plaan);
4) tavanõue – tehniline nõue geodeetilise uurimistöö või teostusmõõdistuse kohta, mis peab olema
täidetud kõikidel juhtudel.
(2) Käesolevas määruses kasutatakse geodeetilise võrguga seonduvaid mõisteid järgmises
tähenduses:
1) ajutine reeper – kohtkindel geodeetiline kõrgusmärk, mis on paigaldatud (tähistatud) tulevasele
ehitusobjektile kõrgusliku sidumise aluspunktiks ja mida säilitatakse ehitusobjekti valmimiseni;
2) kohtkindel geodeetiline märk – geodeetiline märk, mis on kindlustatud (tähistatud) selliselt, et see ei
hävineks ega muudaks oma asendit ilma kõrvalise (inimtegevuse) mõjuta;
3) mõõdistamisvõrgu lähtepunkt – riikliku või kohaliku geodeetilise võrgu punkt, millele tugineb
geodeetilise mõõdistuse plaanilis-kõrguslik sidumine. Mõõdistamisvõrgu lähtepunkt (edaspidi
lähtepunkt) on vajalik geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistamise jaoks;
4) mõõdistamisvõrgu punkt – plaanilis-kõrgusliku sidumise käigus rajatud kohtkindla märgiga
kindlustatud punkt;
5) mõõdistamisvõrgu sõlmpunkt – plaanilis-kõrgusliku sidumise käigus rajatud kohtkindel punkt, millele
tuginevad madalama astme mõõdistuskäigud (edaspidi sõlmpunkt);
6) mõõdistamisvõrk – mõõdistatava maa-ala plaanilis-kõrguslikuks sidumiseks rajatud, riikliku või
kohaliku geodeetilise võrguga seotud madalama astme geodeetiline võrk;
7) sulgemisviga – mõõdistamiskäigu sulgemisel mõõtmisandmetest arvutatud suuruse (nurk,
kõrguskasv või koordinaatide juurdekasv) erinevus võrreldes lähtepunktide andmetest arvutatud
suurusega.
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(3) Käesolevas määruses kasutatakse ehitisega seonduvaid mõisteid järgmises tähenduses:
1) kaev – rajatis loodusliku vee võtmiseks või maa-aluse tehnovõrgu vaatluskaev, settekaev, imbkaev
jne;
2) koordinaatpunkt – tehnovõrkude teostusmõõdistamisel võrgurajatise joonelemendi teljele
mõõdetud, joonobjekti asukohta koordinaatidega (X, Y, H) kirjeldav punkt;
3) tehnovõrgud – maa-aluste ja -pealsete tehnovõrkude kogum (torustikud, õhu- ja kaabelliinid);
4) tehnovõrkude uurimine – tehnovõrkude tehniliste andmete kindlaksmääramine geodeetiliste
uurimistööde või teostusmõõdistamise käigus;
5) tehnovõrkude tehnilised andmed – kaevude, torustike, kaablite, õhuliinide, mastide jm elementide
kõrgused, mõõtmed, materjalid jm andmed;
6) trass – olemasoleva või kavandatava joonrajatise kulgu tähistav mõtteline joon või vöönd ja selle
tähistus plaanil.
(4) Käesolevas määruses kasutatakse digitaalse joonisega seonduvaid mõisteid järgmises
tähenduses:
1) kihijärgne – kihile omistatud («ByLayer») määrang (värv, joonestiil) vastavalt objektile;
2) kiht – digitaalse joonise andmekiht;
3) kinnituspunkt – digitaalse joonise sümbolelemendi, teksti punkt või joone murdepunkt, mis oma
koordinaatidega näitab vastava objekti asukohta maastikul;
4) maapinna mudel – maapinna kuju ja elemente kujutav digitaalne kolmemõõtmeline (X, Y, H) mudel;
5) murdjoon – pindobjekti piirjoont või joonobjekti digitaalsel joonisel kujutav ühendatud sirg- ja/või
kaarlõikudest koosnev terviklik joonelement;
6) RGB kood – värvusruum videopildi kuvamiseks arvutiekraanil põhivärvuste (roheline, sinine ja
punane) kombinatsioonidena;
7) sümbolelement – digitaalsel joonisel kasutatav punktobjekti leppemärk (terviklik element);
8) valitud kõrgus – plaani väljatrükis kujutamiseks valitud kõrgusmärk.
§ 7. Mõõtkavad
(1) Geodeetilise joonise (plaani, pikiprofiili vm) mõõtkava valik sõltub projekteerimise lähteülesandest
või projekteerimisnormidest ning teostusmõõdistamisel ehitise (eelkõige tehnovõrkude) valdaja ja
kohaliku omavalitsuse nõuetest.
(2) Mõõtkava 1:500 (edaspidi ka M 1:500) on projekteerimise ja planeerimise geodeetiliste
alusplaanide, samuti teostusjooniste põhiline mõõtkava. Plaanile kantavate elementide suure tiheduse
korral võib suurendada plaani mõõtkava 1:200-le (edaspidi ka M 1:200), käsitledes seda M 1:500
erijuhtumina. M 1:200 korral juhindutakse mõõtkavale 1:500 esitatud nõuetest, välja arvatud määruses
kirjeldatud eritingimuste järgimise kohustuse korral.
(3) Mõõtkava 1:1000 (edaspidi ka M 1:1000) kasutatakse kui olemasolevate ja projekteeritavate
elementide tihedus on väike ja projektala ulatuse suurus muudab M 1:500 jooniste käsitlemise
ebamugavaks. M 1:1000 kasutatakse hajaasustusalade korral ja tiheasustusaladel vaid erandjuhul.
(4) Mõõtkava 1:2000 (edaspidi ka M 1:2000) kasutatakse projekteerimise ja planeerimise
alusplaanidel ainult hajaasustusalade ulatuslike planeeringute või projektide korral. Tiheasustusaladel
võib M 1:2000 plaani kasutada eelprojekti asendiplaanide, arengukavade ja üldplaneeringute jaoks.
§ 8. Lähteandmed
(1) Töö ulatus, mõõtkavad, digitaalandmete väljundformaadid ja erinõuded määratakse geodeetilise
uurimistöö ja teostusmõõdistuse tellija lähteülesandes. Kui töö tellija ei esita erinõudeid, tehakse töö
tavanõuete järgi.
(2) Mõõdistustöödeks vajalikud lähteandmed (lähtepunktide andmed, katastripiiride andmed) peavad
pärinema vastavast kohalikust või riiklikust registrist.
2. peatükk
TÄPSUSNÕUDED
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§ 9. Üldised nõuded geodeetilisele mõõdistamisvõrgule
(1) Kõik mõõdistamised tuleb siduda lähtepunktidega.
(2) Sidumisel rajatakse geodeetiline mõõdistamisvõrk, välja arvatud juhtudel, kui nõuetekohaseks
mõõdistamiseks piisab olemasolevatest lähtepunktidest.
(3) Mõõdistamisvõrgu tihedus, punktide asetus ja võrgu mõõdistamisel kasutatavad seadmed ning
mõõdistamistehnoloogia peavad tagama kõigi käesolevas määruses toodud täpsusnõuete täitmise.
(4) Kõik mõõdistamisvõrgu punktid tuleb kindlustada kohtkindlate märkidega, välja arvatud kui
punktide pikaajaline säilimine on ebatõenäoline.
(5) Kõik mõõdistamisvõrgu punktide koordinaadid ja kõrgused saadakse tasandusarvutuste teel.
Plaanilise mõõdistamisvõrgu arvutamisel ei või kasutada koordinaattasandust.
(6) Mõõdistamisvõrgu sidumisel tuleb lähtuda riigi või kohaliku geodeetilise võrgu punktidest.
Lähtepunktide andmed peavad pärinema vastavast kohalikust või riiklikust registrist ning lähtepunktide
andmed tuleb esitada aruande seletuskirjas.
(7) Mõõdistamisvõrgu arvutamisel loetakse riigi geodeetilise põhivõrgu, geodeetilise tihendusvõrgu ja
kohaliku geodeetilise võrgu punktid võrdtäpseteks, välja arvatud mõõdistamisvõrgu rajamisel
kõrgendatud täpsusnõuetega geodeetilise töö jaoks.
§ 10. Nõuded plaanilisele mõõdistamisvõrgule
(1) Plaaniline mõõdistamisvõrk tugineb vähemalt kahele lähtepunktile.
(2) Plaanilise mõõdistamisvõrgu punktide maksimaalsed lubatavad vead lähtepunktide suhtes on
järgmised:
1) M 1:2000 plaani puhul tiheasustusaladel 20 cm ja hajaasustusaladel 30 cm;
2) M 1:1000 plaani puhul tiheasustusaladel 10 cm ja hajaasustusaladel 15 cm;
3) M 1:500 plaani puhul tiheasustusaladel 5 cm ja hajaasustusaladel 8 cm.
(3) GPS-mõõdistamisega on lubatud määrata koordinaate baaspunktidele, mida kasutatakse teiste
mõõdistamisviiside lähtepunktidena.
(4) GPS-mõõdistamisega määratav baasjoone pikkus (baaspunktide paari omavaheline kaugus) ei või
olla väiksem kui 300 meetrit. Situatsioonist tingitud nähtavuse või horisondi piiratuse tõttu võib
baasjoone pikkust erandjuhul vähendada 200 meetrini.
(5) GPS-tehnoloogia rakendamisel tuleb mõõdistamisvõrgu punkti koordinaadid määrata kahelt
lähtepunktilt.
(6) Maksimaalne teodoliitkäigu pikkus tiheasustusaladel on:
1) M 1:2000 plaani puhul lähtepunktide vahel 6,0 km ja sõlmpunktide vahel 4,2 km;
2) M 1:1000 plaani puhul lähtepunktide vahel 3,6 km ja sõlmpunktide vahel 2,5 km;
3) M 1:500 plaani puhul lähtepunktide vahel 1,8 km ja sõlmpunktide vahel 1,2 km.
(7) Hajaasustusaladel võib teodoliitkäikude pikkusi suurendada 1,5 korda.
(8) Teodoliitkäigu lubatav suhteline sulgemisviga on arvutatav järgmise valemiga:
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kus fS on absoluutne jooneline sulgemisviga ja S on teodoliitkäigu pikkus.
(9) Teodoliitkäikude nurkade sulgemisviga fβ ei tohi olla suurem kui

kus n on nurkade arv käigus.
(10) Maksimaalne rippuva teodoliitkäigu pikkus on:
1) M 1:2000 plaani puhul tiheasustusaladel 400 meetrit ning hajaasustusaladel 600 meetrit;
2) M 1:1000 ja M 1:500 plaanide puhul tiheasustusaladel 250 meetrit ning hajaasustusaladel 400
meetrit.
(11) Rippuvas teodoliitkäigus ei tohi tiheasustusalal olla jooni rohkem kui kolm ja hajaasustusalal
rohkem kui kaks.
(12) Seinapolügonomeetria kasutamisel tuleb tagada lõikes 2 toodud täpsusnõuete täitmine.
(13) Situatsiooni mõõdistamise ajal võib mõõdistamisvõrgu punktilt kuni 200 m kaugusele rajada
üksikuid ajutisi mõõdistamispunkte.
(14) Mis tahes muud meetodid mõõdistamisvõrgu rajamiseks on lubatud kui tagatakse lõikes 2 toodud
täpsusnõuete täitmine.
(15) Kõik kindlustatud mõõdistamisvõrgu punktid tuleb oma õigetes (tasandatud) koordinaatides kanda
maa-ala plaanile, lisades punkti numbri ja absoluutkõrguse.
§ 11. Nõuded kõrguslikule mõõdistamisvõrgule
(1) Kõrguslik mõõdistamisvõrk seotakse riiklikult kehtestatud kõrgussüsteemi lähtereeperitega.
(2) Kõrgusliku mõõdistamisvõrgu punkti kõrguslik viga lähtepunktide suhtes ei tohi ületada 5 cm.
(3) Ühe geodeetilise uurimistöö piires ei tohi kõrgusliku mõõdistamisvõrgu punktide omavaheline
kõrguslik viga ületada 3 cm, suurematel objektidel 3 cm 1 km pikkuse vahemaa kohta.
(4) Nivelleerimiskäigud rajatakse geomeetrilise nivelleerimise meetodil vähemalt kahe lähtereeperi
vahele. Kasutada võib ka ühe või mitme sõlmpunktiga käikude süsteeme. Ühele lähtereeperile
tuginevaid suletud käike võib rajada kui teise reeperi kaasamine tingib täpsuse seisukohalt
põhjendamatult pika nivelleerimiskäigu.
(5) Maksimaalsed nivelleerimiskäikude pikkused on:
1) kahe lähtepunkti vahel 8 km;
2) lähte- ja sõlmpunkti vahel 6 km;
3) kahe sõlmpunkti vahel 4 km.
(6) Nivelleerimiskäikude ja suletud polügoonide lubatav sulgemisviga arvutatakse valemiga:
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kus L on käigu pikkus kilomeetrites.
(7) Maastikul, kus nivelleerimiskäigu punktide arv 1 km käigu kohta on üle 25, arvutatakse lubatav
sulgemisviga valemiga:

kus n on käigupunktide (statiivide) arv käigus (polügoonis).
(8) Mõõdistamisvõrgu punktide kõrguste määramiseks topograafilisel mõõdistamisel reljeefi lõikevahe
1 m ja enam korral võib geomeetrilise nivelleerimise asemel kasutada trigonomeetrilist nivelleerimist.
(9) Trigonomeetrilise nivelleerimise lähtepunktideks võivad olla geomeetrilise nivelleerimisega
määratud kõigi klasside ja järkude punktid. Trigonomeetrilise nivelleerimiskäigu kogupikkus ei või
ületada 2 km, ühe käigujoone pikkus ei või ületada 300 m ja käigujooni ei või olla rohkem kui 10.
Kõrguskasvud trigonomeetrilisel nivelleerimisel tuleb määrata edasi-tagasi suunas.
(10) Nivelleerimiskäigu ja polügooni kõrguskasvude sulgemisviga trigonomeetrilisel nivelleerimisel ei
või ületada suurust:

kus L on käigu pikkus kilomeetrites.
(11) Kõigil ehitusprojektide jaoks tehtavatel geodeetilistel uurimistöödel tuleb objektile paigaldada või
määrata vähemalt üks üheselt mõistetav ja kergesti leitav ajutine reeper, suurematel töödel
tiheasustusalas vähemalt üks ajutine reeper iga 5 ha mõõdistuse ja hajaasustusalas vähemalt üks
ajutine reeper iga 10 ha mõõdistuse kohta. Mitme reeperi puhul tuleb need paigaldada objektile
hajusalt, mõõdistatava ala piires ühtlaselt jaotatuna. Ajutiste reeperite asemel võib arvestada
mõõdistatavasse alasse jäävaid mõõdistamisvõrgu lähtepunkte.
(12) Paigaldatud või määratud ajutised reeperid tuleb oma õige asukoha järgi kanda maa-ala plaanile,
lisades punkti numbri, lühikirjelduse ja absoluutkõrguse.
§ 12. Situatsiooni mõõdistamise täpsusnõuded
(1) Maapealsete situatsioonielementide plaanilise asendi maksimaalsed lubatavad vead on järgmised:
1) hoonete ja üheselt määratavate kontuuridega rajatiste asendi maksimaalne viga lähimate
mõõdistamisvõrgu punktide suhtes – 5 cm;
2) hoonete ja üheselt määratavate kontuuridega rajatiste asendi maksimaalne viga nende
vastastikuses asendis – 7 cm;
3) muude rajatiste (näiteks tehnovõrkude kaevud, aiad-piirded, teede-platside servad, erinevad postid
ja väiksemad tugitarindid jne) asendi maksimaalne viga lähimate mõõdistamisvõrgu punktide suhtes –
8 cm;
4) reljeefielementide ja kõlviku piiride asendi maksimaalne viga plaanil lähimate mõõdistamisvõrgu
punktide suhtes – 1 mm plaanil.
(2) Maa-aluste tehnovõrkude plaanilise asendi lubatavad maksimaalsed vead on järgmised:
1) teostusmõõdistamisel koordinaatpunkti maksimaalne viga lähimate mõõdistamisvõrgu punktide
suhtes – 8 cm;
2) koordinaatpunktide asendi valikuga peab tagama, et punktide vahel trassi asendi maksimaalne viga
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ei ületaks 0,25 m;
3) maa-ala plaanil on maa-aluste tehnovõrkude plaanilise asendi maksimaalne viga lähimate
mõõdistamisvõrgu punktide suhtes 1 m.
(3) Maapealsete situatsioonielementide lubatavad kõrguslikud maksimaalsed vead on järgmised:
1) püsikatendite, kaevukaante, vundamendi soklite jm rajatiste kõrguste maksimaalsed vead lähimate
mõõdistamisvõrgu punktide suhtes M 1:500 ja M 1:1000 puhul – 3 cm, M 1:2000 puhul – 5 cm;
2) muude maapinnapunktide kõrguste maksimaalsed vead lähimate mõõdistamisvõrgu punktide
suhtes M 1:500 puhul – 10 cm, M 1:1000 puhul – 15 cm, M 1:2000 puhul – 20 cm;
(4) Metsasel maastikul võib lõikes 3 nimetatud lubatavaid kõrguslikke maksimaalseid vigu suurendada
1,5 korda.
(5) Kaevude uurimisel torude ja kaevu põhja kõrguste maksimaalsed vead lähimate mõõdistamisvõrgu
punktide suhtes ei tohi ületada 3 cm + 1% toru või kaevu põhja sügavusest kaevu luugi suhtes.
3. peatükk
DOKUMENTEERIMINE, VORMISTAMINE JA ESITAMINE

§ 13. Geodeetilise uurimistöö vormistamine
(1) Geodeetiliste uurimistöö tulemus vormistatakse aruandena. Aruanne koosneb järgmistest osadest:
1) tellija lähteülesanne, kui töö kohta on kohaldatud erinõudeid;
2) seletuskiri;
3) objekti asukoha skeem koos mõõdistusala äranäitamisega;
4) geodeetilise mõõdistamisvõrgu skeem (võimalusel ühildatakse objekti asukoha skeemiga);
5) mõõdistamisvõrgu arvutuste materjalid;
6) tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate loetelu koos valdajate kooskõlastuste ja märkustega;
7) kaevude ja muude rajatiste tehniliste andmete tabelid;
8) tehnovõrkude ja -rajatiste skeem (vajalik kui torude numeratsiooni kujutamine maa-ala plaanil
halvendab plaani loetavust);
9) maa-ala plaan;
10) muud lisad vastavalt tellija lähteülesandele.
(2) Tellija lähteülesandes peavad sisalduma:
1) soovitav mõõtkava ja mõõdistatava ala ulatus;
2) tööle esitatud erinõuded.
(3) Seletuskirjas märgitakse:
1) objekti iseloomustavad üldandmed;
2) tööde täitmise aeg ja teostaja andmed (ettevõtja nimi, registrikood, vastutava isiku nimi ja allkiri);
3) tellija nimetus;
4) lähtepunktide andmed;
5) geodeetilise sidumise andmed, sh täpsus;
6) kasutatud varasemate geodeetiliste tööde loetelu ja viited nende kasutamisele;
7) andmed kasutatud mõõdistusmetoodika, mõõdistusseadmete, andmetöötluse ning tarkvara kohta;
8) selgitused maa-alal paiknevate tehnovõrkude kohta;
9) ülevaade katastriüksuste piiridest, nende päritolust ja plaanile kandmise viisist;
10) üleantavate materjalide loetelu ja väljastusviis;
11) muud selgitavad märkused.
§ 14. Geodeetilise uurimistöö esitamine
(1) Geodeetilise uurimistöö tegija esitab töö tellijale kokkulepitud mahus ja kujul §-s 10 nimetatud
aruande nii paberkandjal kui digitaalselt.
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(2) Geodeetilise uurimistöö tegija peab esitama §-s 10 nimetatud aruande ühe eksemplari ning
digitaalse maa-ala plaani kohalikule omavalitsusele 10 päeva jooksul tööde lõpetamise päevast
arvates.
§ 15. Teostusmõõdistuse vormistamine
(1) Teostusmõõdistuse tegija vormistab teostusmõõdistused üldjuhul teostusjoonise või -jooniste
komplektina. Objekti mahu tõttu võib teostusmõõdistuse erandjuhul vormistada aruandena.
(2) Teostusjoonisel esitatavad andmed:
1) mõõdistatud objekti asukoht ja aadress;
2) mõõdistatud objekti nimetus;
3) töö tellija ja ehitustööde teostaja nimi;
4) mõõdistamise teostanud isiku andmed (ettevõtja nimi, registrikood, vastutava isiku nimi ja allkiri);
5) mõõdistamise aeg (kuupäevaliselt);
6) lähtepunktide andmed;
7) joonise vormistamise mõõtkava(d);
8) teostusmõõdistatav objekt ja sellega seotud objektid;
9) maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamise ajal tuvastatud objektiga ristuvad teised
tehnovõrgud koos selgitava informatsiooniga;
10) hoonestus, teed-tänavad jt objekti asendi visuaalseks tajumiseks vajalikud elemendid;
11) vajadusel kaetavate elementide joonsidemed meetrites, ümardatuna ühe kohani pärast koma, ja
sidumisobjektid;
12) vajalikud abijoonised (näiteks suurendatud väljavõtted, pikiprofiilid);
13) katastriüksuste piirid ja katastriüksuste nimed või katastritunnused;
14) tänavanimed, majanumbrid;
15) vähemalt neli koordinaatvõrgu risti, millest vähemalt kahele ristile on omistatud
koordinaatväärtused;
16) põhja-lõuna suuna tähis.
(3) Teostusjoonistele esitatavad detailsed nõuded on esitatud määruse 7. peatükis.
(4) Teostusjoonistel kasutatakse värve vastavalt määruse §-le 20.
§ 16. Teostusjooniste esitamine
(1) Teostusmõõdistuste tegija esitab tellijale teostusjoonised kokkulepitud mahus ja kujul nii
paberkandjal kui digitaalselt.
(2) Teostusmõõdistuse tegija peab esitama digitaalse teostusjoonise kohalikule omavalitsusele 10
päeva jooksul tööde lõpetamise päevast arvates.
4. peatükk
DIGITAALSELE JOONISELE ESITATAVAD NÕUDED
§ 17. Digitaalse joonise kihijaotus ja leppemärgid
(1) Digitaalsel joonisel kasutatakse käesolevate määruse lisades 1 ja 2 kirjeldatud kihijaotust,
leppemärke ja leppemärkide (sümbolelementide ning joonetüüpide) nimetusi.
(2) Erandina on raamjoonte, kirjanurkade jm plaani mittepuutuvate jooniseelementide puhul lubatud
kasutada muid sümbolelemente, kuid need peavad olema paigutatud kihtidele «VORMISTUS» või
«ABIJOONIS».
(3) Abijoonte kujutamisel võib kasutada joonestiili «0»/«Continuous».
(4) Leppemärkide kujutamiseks kasutatakse järgmisi sümbolelementide ja joonte skaalafaktoreid:
1) M 1:200 – 0,25;
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2) M 1:500 – 0,5;
3) M 1:1000 – 1,0;
4) M 1:2000 – 1,6.
(5) Kõik mõõtkavatud leppemärgid orienteeritakse põhjasuunas, välja arvatud need, mis määruse lisas
1 toodud tingimuste kohaselt joonestatakse objektidega paralleelselt või risti. Vastavad juhised on
toodud lisas 1 leppemärkide tabeli selgituste veerus. Erandkorras võib leppemärki pöörata, et see ei
varjaks teisi objekte.
(6) Lõplikult valminud digitaalsest joonisest eemaldatakse kõik kasutamata ja ajutised kihid,
sümbolelemendid ning joone- ning tekstistiilid.
§ 18. Digitaalse joonise ühikud ja koordinaatsüsteem
(1) Digitaalsed joonised koostatakse meetermõõdustikus, st ühele jooniseühikule vastab 1 meeter
maastikul.
(2) Digitaalne joonis esitatakse tasapinnalisena, s.o kahemõõtmelisena (kõik objektid peavad
paiknema null kõrgusel), kasutades riiklikult kehtestatud koordinaat- ja kõrgussüsteemi.
(3) Kui lähteülesandes on nõutud maapinnamudeli loomist, võib digitaalse joonise originaalfail
sisaldada kolmemõõtmelisi punkte. Kui lähteülesandega on nõutud ka joonobjektide kolmemõõtmelist
kujutamist, tuleb selleks moodustada eraldi fail.
§ 19. Objektide sidusus digitaalsel joonisel
(1) Digitaalsel joonisel konstrueeritavad objektid peavad olema kinnitatud nende mõõdistamisel
saadud punktidesse. Kasutatavad joonelemendid peavad olema sidusad.
(2) Pindobjekte kirjeldavate leppemärkide, leppelühendite ja kirjete kinnituspunktid peavad jääma
vastava pindobjekti kontuuride sisse. Tekstide kinnituspunktid peavad olema valitud nii, et teksti
kõrguse muutmisega kaasnev nihe ei halvendaks plaani loetavust.
(3) Tekstide ja sümbolelementide kujutiste alla jäävaid joonobjekte ei tohi katkestada.
§ 20. Digitaalse joonise üleviimine ühest mõõtkavast teise
(1) Digitaalset joonist või selle elemente võib ühest mõõtkavast teise viia ainult vähendamise suunas
(1:200 1:500 1:1000 1:2000). Digitaalse joonise mõõtkava suurendamine on lubatud ainult
skeemväljavõtete tegemiseks, kuid selliselt saadud joonist ei käsitleta maa-ala plaanina.
(2) Digitaalse joonise elementide ühest mõõtkavast teise viimine toimub sümbolelementide ja joonte
skaalafaktorite muutmisega vastavalt § 14 lõikele 4 ja tekstikõrguste muutmisega vastavalt § 18 lõikele
5.
§ 21. Tekstid digitaalses joonises
(1) Joonistel kasutatavate tekstide enamlevinud leppelühendite loetelu on toodud lisas 3.
(2) Selgitavad leppelühendid paigutatakse objektiga, mille kohta lühend kehtib, samale kihile. Kui
lühend lisas 3 toodud loetelus puudub, märgitakse kasutatud lühend ja selle tähendus joonise
selgituses.
(3) Kõik tekstid esitatakse digitaalsel joonisel lääne-ida suunaliselt, välja arvatud tekstid, mis
orienteeritakse objektiga paralleelselt. Objektiga paralleelselt orienteeritud tekstid esitatakse suunaga
vasakult paremale, st teksti asetuse kaldenurk on 0°–180°. Erandkorras võib tekste pöörata või
vähendada, et need ei varjaks joonise teisi objekte.
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(4) Maa-ala plaanil kasutatavate tekstide kõrgused (digitaaljoonise ühikutes) M 1:1000 korral on
järgnevad:
1) hoonete leppelühendid (H) koos korruste arvu tähisega, teede ja tänavate nimetused koos alast
väljuvate teede sihtkohtade nimetustega, haldusüksuste nimetused, katastriüksuste tunnused ja
nimetused hajaasustusalas – 2,4;
2) majanumbrid ja hoonete otstarvet iseloomustavad tekstid, kaevude numbrid, katastriüksuste
tunnused ja nimetused tiheasustusalas – 1,8;
3) maa-aluste tehnovõrkude torude numbrid – 1,0;
4) plaanil esitamiseks valitud kõrgusarvud, kõlvikute ja katendite tähised, kõik ülejäänud tekstid – 1,4.
(5) Teistes mõõtkavades kasutatavate tekstikõrguste kordajad M 1:1000 suhtes on M 1:200 plaani
puhul 0,25, M 1:500 plaani puhul 0,5 ja M 1:2000 plaani puhul 1,75.
§ 22. Värvitoonid digitaalsel maa-ala plaanil ja joonisel
(1) Digitaalsel maa-ala plaanil võib kasutada kõiki värvitoone, välja arvatud mustale või valgele
värvitoonile lähedasi värvitoone, mis arvutikuvaril või väljatrükil võivad jääda märkamatuks.
(2) Digitaalsel joonisel omistatakse soovitud värvitoon kihile. Kõigi digitaalsel joonisel olevate
elementide värvitoon tuleneb digitaalse joonise kihitabelist, kus peab elemendile olema omistatud
kihijärgne värvitoon.
§ 23. Värvitoonid teostusjoonisel
(1) Teostusjooniste vormistamisel lähtutakse värvitooni valikul järgmistest põhimõtetest:
1) punasega kujutatakse teostusmõõdistatav objekt;
2) rohelisega kujutatakse olemasolev objekt;
3) sinisega kujutatakse demonteeritud või kasutusest välja jäetud objekt;
4) violetsega kujutatakse uus põhiobjekti maandusobjekt (esineb elektrikaablitel, sidevõrgu kaablitel ja
gaasitorustikel);
5) helesinisega kujutatakse teisele valdajale kuuluv samaliigiline objekt (eristatakse ainult tellija
erinõudel);
6) kihijärgse pruuni värviga kujutatakse piirid;
7) kihijärgse musta värviga kujutatakse muud objektid (taustaobjektid, joonsidemed, trassi teljed, muu
informatsioon).
(2) Lõike 1 punktides 1–5 nimetatud juhul omistatakse nõutav värvitoon joonise elemendile.
(3) Teostusjoonistel kasutatavate värvitoonide järjekorra numbrid ja RGB koodid on järgmised:
1) punane – nr 1, RGB kood 255,0,0;
2) roheline – nr 3, RGB kood 0,255,0;
3) helesinine – nr 4, RGB kood 0,255,255;
4) sinine – nr 5, RGB kood 0,0,255;
5) violetne – nr 6, RGB kood 255,0,255;
6) pruun – nr 32, RGB kood 204,101,0;
7) must/valge – nr 7, RGB kood 255,255,255.
5. peatükk
PROJEKTEERIMISE TOPO-GEODEETILISED UURIMISTÖÖD
§ 24. Geodeetiliste mõõdistustööde tegemine ja plaani koostamine
(1) Kõik geodeetilise uurimistöö käigus tehtavad mõõdistustööd tehakse käesoleva määruse 2. ja 3.
peatükis ning plaan koostatakse 4. peatükis ja lisas 1 toodud nõuete kohaselt.
(2) Käesolevas peatükis on toodud ainult geodeetilisele uurimistööle kehtivad nõuded.
§ 25. Katastriüksuste kujutamine plaanil
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(1) Plaanile kantakse maakatastris registreeritud katastriüksuste piirid. Tiheasustusalal lisatakse
katastriüksuste aadressid (viimase puudumisel nimed), hajaasustusalal katastriüksuste tunnused ja
nimetused.
(2) Erinõudel mõõdistatakse ja kantakse plaanile kõik leitud piirimärgid (kiht «PIIRIMLEITUD») ning
piiriprotokolli järgsed katastriüksuste piirid.
(3) Plaani kirjanurga kohale lisatakse märkus piiriandmete väljavõtte päritolu ja aja kohta.
§ 26. Reljeefi kujutamine plaanil
(1) Plaanil esitamiseks valitud kõrguspunktide vähim lubatud tihedus sõltub plaani mõõtkavast
alljärgnevalt:
2
1) M 1:500 plaanil on kõrguspunktide suurim samm 20 m ja vähim hulk plaani väljatrükis 6 punkti/dm ;
2) M 1:1000 plaanil on kõrguspunktide suurim samm 30 m ja vähim hulk plaani väljatrükis 10
2
punkti/dm ;
3) M 1:2000 plaanil on kõrguspunktide suurim samm 50 m ja vähim hulk plaani väljatrükis 16
2
punkti/dm .
(2) Kui lõikes 1 toodud kõrguspunktide tihedusest ei piisa § 9 lõige 3 toodud täpsusnõuete täitmiseks,
tuleb tihedust suurendada.
§ 27. Samakõrgusjooned
(1) Samakõrgusjooned ehk horisontaalid kantakse plaanile kõigile täisehitamata aladele kui plaanil
esineb alasid, mille ulatuses suurim kõrguste vahe ületab kahekordse lõikepindade vahe.
(2) Horisontaale ei kanta plaanil:
1) hoonete jm pinda moodustavate rajatiste aladele, sh katendiga teedele;
2) inimtegevuse tagajärjel tekkinud kuhjatiste või tõngermaa aladele kui nad ei iseloomustaks
looduslikku reljeefi adekvaatselt;
3) nõlvadele, mida kujutatakse plaanil nõlva või järsaku leppemärgiga.
(2) Mõõtkavades 1:500–1:1000 on põhihorisontaalide lõikepindade vaheks (edaspidi lõikevahe) 0,5 m.
(3) Kohtades, kus põhihorisontaalide lõikevahe ei võimalda mikroreljeefi täpselt edastada, võib M
1:500 – M 1:1000 plaanidel kasutada poolhorisontaale (0,25 ja 0,75 m).
(4) Paarishorisontaalid (paarisarvulisele absoluutkõrgusele vastavad) kujutatakse M 1:500 – M 1:1000
plaanidel 0,3 mm paksuse joonega.
(5) Mõõtkavas 1:2000 on põhihorisontaalide lõikevaheks 1 m, kuid sõltuvalt maapinna reljeefist on
lubatud kasutada ka teisi põhihorisontaalide lõikevahesid (0,5, 2 ja 5 m).
(6) Kui põhihorisontaalide lõikevaheks on 1, 2 või 5 m, kujutatakse iga viies (0,5 m põhihorisontaalide
lõikevahe korral iga neljas) põhihorisontaal M 1:2000 plaanil 0,3 mm paksuse joonega.
(7) Mõõtkavas 1:2000 mikroreljeefi ei kujutata.
(8) Horisontaalidele lisatakse langujooned ja absoluutkõrgused nii, et numbrite jalad oleksid langu
suunas.
§ 28. Reljeefi kujutamine maapinnamudeli abil
(1) Maapinnamudel või selle genereerimiseks vajalikud andmefailid koostatakse tellija erinõudel.
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(2) Maapinnamudeli aluseks on maapinna kuju (geomeetriat) iseloomustavad joonobjektid
(murdejooned), hajuskõrgused ja tööpiir.
(3) Maapinnamudeli esitamiseks võib kasutada järgmisi meetodeid:
1) kokkulepitud formaadis fail(id), mille lähteandmeteks on joonobjektide (sh maastikul esinevad
reljeefi murdejooned) ja tööpiiri murdepunktidesse kinnitatud kõrgused ja hajuskõrgused;
2) plaani koostamisel on loodud maastikumudel kihil «MAAMUDEL», mudel koosneb sirglõikudega
kolmnurkvõrgust, mis ei kajastu plaani väljatrükis;
3) kolmemõõtmelised punktid koos reljeefi murdejoontega kihil «MAAMUDEL».
(4) Koostatud maapinnamudel võib olla aluseks reljeefi kujutavate horisontaalide loomisel.
§ 29. Kõlvikute ja muude pinnaerisuste mõõdistamine ja kujutamine plaanil
2

(1) Kõik kõlvikud ja pinnaerisused, mille kontuuri pindala plaanil on üle 30 mm , mõõdistatakse.
(2) Kõlvikud ja muud pinnaerisused, sh ka pindobjektidest ehitised näidatakse plaanil nende
väliskontuure kujutavate murdjoonte abil. Kasutatakse erinevaid joonetüüpe. Kui kahte külgnevat
pindobjekti eraldab joonobjekt (nt aed, hekk jne), eraldatakse need pindobjektid vaid vastava
joonobjektiga ning pindobjektide piirajaid (nt kõlvikupiiri) ei kasutata. Kui külgnevaid pindobjekte ei
eralda joonobjekt, kasutatakse selliste pindobjektide eraldamisel ühte, prioriteediklassilt olulisemat
joonetüüpi. Valiku tegemisel lähtutakse lisas 4 olevast tabelist ja plaanile kantakse tabelis eespool
toodud objekt.
(3) Erandina kantakse vertikaalsete järsakute puhul plaanile mõlemad projektsioonis kokku langevad
joonelised situatsioonielemendid.
(4) Eri kõlvikud, aga ka samasse prioriteediklassi jäävad teekatendid (pinnaerisused) eristatakse
plaanil punktiirjoonega «KOLVIK».
(5) Ühe kõlvikukontuuri sees võib olla üks kuni kolm erinevat pinnatüüpi kujutavat leppemärki.
§ 30. Äärekivide kõrguste mõõdistamine ja kujutamine plaanil
(1) Äärekivide puhul mõõdistatakse ja esitatakse plaanil katete vm tasapindade absoluutkõrgused
kahel pool äärekivi.
(2) Tellija erinõudel mõõdistatakse lisaks äärekivi absoluutkõrgus äärekivi keskelt.
§ 31. Hoone mõõdistamine ja kujutamine plaanil
(1) Hoone väliskontuur on esimese korruse välisseinte väliskontuur või vundamendisokli väliskontuur
kui see ulatub esimese korruse väliskontuurist väljapoole.
(2) Kui hoonel on kas esimesest korrusest kõrgemal väliskontuurist väljaulatuvaid osasid või esimese
korruse tasapinnas katusega katmata väljaulatuvaid osasid (nt rõdud), ei arvata neid ehitusaluse
pinna sisse. Katusega katmata esimese korruse rõdusid või muid väliskontuurist väljaulatuvaid osasid
kujutatakse ainult tellija erinõudel.
(3) Hoone väliskontuur kujutatakse plaanil katkematu murdjoonega kihil «HOONE». Kui hoone jääb
tervenisti mõõdistusalasse, peab murdjoon olema suletud.
(4) Ehitusalusest pinnast väljaulatuvad detailide (nt trepid, illuminaatorid jne) väliskontuurid
joonestatakse samuti murdjoontega kihile «HOONE» ning kinnitatakse hoone põhikontuuri külge.
(5) Muud lõigetes 1 kuni 4 kirjeldatud kontuuride sisse jäävad detailid (nt trepiastmed, terrassid jne)
kujutatakse murdjoontega kihil «HOONEDET».
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(6) Mitmekorruseliste hoonete puhul näidatakse plaanil maapealsete korruste arv.
(7) Kontuuri sisse paralleelselt hoone pikema küljega märgitakse enam kui ühekorruseliste hoonete
korral korruste arv ja leppelühend «H», mille alla lisatakse selgitav tekst (nt elamu puhul «E»; «hotell»,
«kirik», «garaaž» jne).
(8) Hoone korruste arvu ja otstarbe määramisel lähtutakse välivaatlustest ja muudest kättesaadavatest
andmetest. Sellise määrangu tulemused ei pea langema kokku hoone kohta ehitisregistris olevate
andmetega.
(9) Hoone number märgitakse paralleelselt tänavaga hoone tänava alguse poolsesse nurka.
§ 32. Maa-aluste tehnovõrkude mõõdistamine ja kujutamine plaanil
(1) Maa-alused, sealhulgas veealused, tehnovõrgud kantakse maa-ala plaanile hierarhilises
järjekorras välimõõtmiste, kaevude uurimisandmete, teostusmõõdistamise andmete, trassiotsijaga
saadud tulemuste, tehnovõrgu valdajalt saadud andmete ja varasemate uurimistööde teostamisel
saadud andmete alusel. Viimasest kahest allikast saadud informatsiooni tõepärasust kindlustatakse
pistelise kontrolliga.
(2) Käesolevas määruses toodud nõuetele vastavatelt teostusjooniselt plaanile kantud trasside,
kambrite ja kaevude kujutist ei muudeta.
(3) Kui tehnovõrk on plaanile kantud selle valdaja andmete alusel, märgitakse see töö aruandesse.
(4) Maa-aluste tehnovõrkude uurimine toimub ainult M 1:500 – M 1:1000 teostatavate uurimistööde
korral või M 1:2000 puhul tellija erinõudel.
(5) Kui projekteerimine ei puuduta kaevudega torustikke, võib tellija nõusolekul maa-aluste
tehnovõrkude uurimist mitte teha.
(6) Torustikel, millest ei jää mõõdistusalasse ühtki uurimisandmetega kaevu, märgitakse plaanile
torude materjalid ja läbimõõdud millimeetrites. Elektrikaablite juurde märgitakse kaabli number ja liini
pinge.
(7) Tehnovõrkude plaanile kandmise õigsust kontrollitakse tehnovõrkude valdajate esitatud andmete
abil. Valdajate loetelu koos nende kooskõlastuste ja märkustega esitatakse uurimistöö aruandes.
(8) Kui ebakvaliteetsete lähteandmete tõttu ei ole maa-aluse tehnovõrgu asendi nõutav täpsus
tagatud, võib maa-ala plaanil sellise tehnovõrgu märgistada kirjega «orient».
§ 33. Maa-aluste torustike uurimine, mõõdistamine ja kujutamine plaanil
(1) Maa-aluste torustike väliuuringutega määratakse kindlaks:
1) kaevukaane absoluutkõrgus;
2) maapinna absoluutkõrgus kaevu kõrval;
3) kaevu põhja absoluutkõrgus;
4) kaevu materjal;
5) kaevukaane materjal;
6) kaevu (kambri) mõõtmed;
7) torude arv (sh sidevõrk elektroonilise side võrgu ja elektrikanalisatsioonitorude asetuse skeemid);
8) torude suund (suubumine);
9) torude materjal;
10) torude läbimõõt;
11) torude absoluutkõrgused (kanalisatsiooni-, drenaaži-, sadevete kanalisatsioonitorude põhja
kõrgused; vee- ja gaasitorudel kõrgus toru peale; soojatorudel trassi telg; sidevõrgu
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kaablikanalisatsioonil ja elektrikanalisatsioonil alumise torurea põhja kõrgus ja ülemise torurea lae
kõrgus).
(2) Maa-aluste torustike uurimistulemuste alusel koostatakse kaevuandmete tabelid.
(3) Kui kaevude uurimise käigus selgub, et torude suubumine kaevu on kaevuluugi tsentri suhtes
plaanilises nihkes, määratakse ka torude täpne asend ja korrigeeritakse seda vastavalt maa-ala
plaanil. Vajadusel määratakse kaevu või kambri keha asend ja joonestatakse see välja mõõtkavaliselt.
(4) Kaldu olevate kaevuluukide kõrgused mõõdistatakse kaevurandi kõrgeimas punktis.
(5) Pinnase, teekatendi vms alla jäävate või uurimist takistaval määral prügi, pinnast, vett vms täis
kaevude uurimine tehakse ainult tellija erinõudel. Selliste kaevude asukoha ja tehniliste andmete
olemasolul võib neid andmeid kasutada, lisades kaevuandmete tabelisse märke nende päritolu kohta.
(6) Kõik uuritud kaevud nummerdatakse. Numbrid kantakse plaanile ja kaevuandmete tabelisse ning
need peavad omavahel ühtima. Numeratsioon luuakse tehnovõrkude liikide kaupa ja liigisiseselt
magistraaltorustikest alustades. Isevoolsete torustike kaevud nummerdatakse süsteemide kaupa
voolamise suunas, esmalt magistraal, seejärel sinna suubuvad harud.
(7) Kui on teada trassi valdaja või kohaliku omavalitsuse kinnitatud kaevu number, kasutatakse seda.
(8) Kõik kaevu läbivad ja suubuvad torud nummerdatakse. Numeratsioon kulgeb päripäeva ja iga
kaevu esimeseks toruks loetakse isevoolsetel torustikel väljavoolav toru, muudel torustikel peatoru
(magistraaltoru).
§ 34. Maa-aluste torustike skeem
(1) Eraldi maa-aluste torustike skeemid koostatakse kui plaani tihedus ei võimalda esitada
kaevutabelite lugemiseks vajalikku torude numeratsiooni.
(2) Maa-aluste torustike skeemil näidatakse kaevud ja torustikud (kanalisatsiooni,
sadevetekanalisatsiooni, survekanalisatsiooni, kollektorid, vee-, gaasi-, soojus-, sidevõrgu
kaablikanalisatsiooni, elektrikanalisatsiooni, kaablitunnelid).
(3) Plaanil, maa-aluste torustike skeemil ja kaevuandmete tabelites toodud kaevude ja torude numbrid
peavad langema kokku.
(4) Maa-aluste torustike skeem ei pea olema mõõtkavaline, loetavuse parandamiseks võib kasutada
moonutusi.
§ 35. Kaevuandmete tabelid
(1) Kaevuandmete tabelid koostatakse igale tehnovõrgustiku liigile eraldi, järgides kaevude
numeratsiooni.
(2) Kaevuandmete tabelitesse kantakse:
1) kaevu number;
2) andmete päritolu (näiteks uuritud, teostusjooniselt, muust varasemast tööst, näidates töö nr jne);
3) kaevukaane keskkoha koordinaadid tellija erinõudel;
4) kaevukaane absoluutkõrgus;
5) maapinna absoluutkõrgus;
6) kaevu põhja absoluutkõrgus;
7) kaevu materjal;
8) kaevukaane materjal;
9) kaevu (kambri) mõõtmed;
10) toru suuna number;
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11) torude suund (suubumine);
12) torude materjal;
13) torude läbimõõt (mm);
14) torude absoluutkõrgused (kanalisatsiooni-, drenaaži-, sadevete kanalisatsioonitorude põhja
kõrgused; vee- ja gaasitorudel kõrgus toru peale; soojustorudel trassitelg; sidevõrgu
kaablikanalisatsioonil alumise torurea põhja kõrgus ja ülemise torurea lae kõrgus);
15) märkused (täitmine soovituslik), sidevõrgu kaablikanalisatsioonil ja elektrikanalisatsiooni korral
torude asetuse skeemid.
(3) Toru suubumisel kaevu, mille andmed on juba eespool esitatud, korratakse kaevuandmete tabelis
selle toru tehnilisi andmeid, et oleks jälgitav ka sellise toru isevoolsus.
§ 36. Maapealsete tehnovõrkude uurimine ja kujutamine plaanil
(1) Maapealsete tehnovõrkude uurimine tehakse tellija erinõudel.
(2) Maapealsed tehnovõrgud kantakse plaanile vastavalt mõõdistustulemustele.
6. peatükk
TEOSTUSMÕÕDISTAMINE
§ 37. Teostusmõõdistamine
(1) Teostusmõõdistamine tehakse kõigile maa-alustele ehitistele, eelkõige maa-alustele
tehnovõrkudele.
(2) Maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamise objekti liigist tulenevad nõuded on toodud määruse
7. peatükis.
(3) Teostusmõõdistamine tehakse ka muudele ehitistele, kui see on vajalik ehitisregistrisse
ruumiandmete saamiseks. Muude ehitiste mõõdistamisel ja ruumikuju esitamisel lähtutakse vastava
objekti kohta geodeetiliste uurimistööde osas kehtivatest nõuetest.
§ 38. Üldised nõuded teostusmõõdistamisele
(1) Teostusmõõdistuste geodeetilisel sidumisel rakendatakse käesoleva määruse §-des 6–8 toodud
nõuded.
(2) Teostusmõõdistuse elementide mõõdistamisel rakendatakse käesoleva määruse §-s 9 toodud
nõuded.
(3) Maa-aluste tehnovõrkude algus-, lõpp- ja käänupunktide asukohad mõõdistatakse avatud
kaevikuga, välja arvatud kui maa-aluse tehnovõrgu rajamisel avatud kaeviku tehnoloogiat ei
kasutatud.
(4) Töö tellija võib lisaks käesolevas määruses toodud nõuetele esitada täiendavaid nõudeid, mis ei
tohi olla käesoleva määrusega vastuolus.
§ 36. Üldised nõuded teostusjoonise koostamisele
(1) Teostusjooniste koostamisel kasutatakse määruse lisas 1 toodud kihijaotust ja leppemärke.
(2) Teostusjoonistega kaasnevad joonise liigile iseloomulikud leppemärgid ja kihid on toodud lisas 1
oleva tabeli vastava lõigu alaosas.
(3) Kõik detailjoonised, abijoonised ja väljavõtted joonestatakse teostusjoonisel kihile «ABIJOONIS».
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(4) Kui joonobjekti teostusjoonisele lisatakse tema pikiprofiil, kasutatakse üldjuhul pikimõõtkavast 10
korda suuremat kõrgusmõõtkava. Pikimõõtkava 1:500 korral on kõrgusmõõtkava 1:50.
§ 39. Objektide sidusus teostusjoonisel
(1) Üldjuhul peab iga üksikobjekt olema teostusjoonisel joonestatud sidusalt. Sidusa joonestamise
täiendavad nõuded on toodud 7. peatükis teostusjooniste liikide kaupa.
(2) Kõik teostusmõõdistatavad ehitised, mis moodustavad mõõtkavalise pindobjekti (suletud kontuuri),
joonestatakse teostusjoonisel suletud murdjoontega. See nõue ei puuduta hoonete ja rajatiste
kontuuride sisse jäävaid detaile.
(3) Teostusmõõdistatava objekti liitumisel olemasoleva objektiga näidatakse teostusjoonisel vajalikus
ulatuses ka olemasolev objekt. Võimaluse korral näidatakse teostusjoonisel muud
teostusmõõdistatava objektiga ristuvad maa-alused tehnovõrgud.
§ 40. Teostusjoonise koordinaatpunktide nõuded
(1) Teostusjoonise iga koordinaatpunkti tuleb kirjeldada järgmiste andmetega:
1) järjekorranumber, x- ja y-koordinaat ning absoluutkõrgus;
2) ümbritseva maapinna mõõdistamisaegne kõrgus.
(2) Kui mõõdistamise ajal ei ole ehitusobjektil projektijärgset maapinna kõrgust saavutatud, võib
teostusjoonisel näidata ka projektijärgsed maapinna kõrgused, lisades teostusjoonisele vastava
märkuse.
(3) Koordinaatpunktide andmete esitamise viis on teostusjooniste liikide kaupa toodud määruse 7.
peatükis.
(4) Koordinaatpunktide numeratsioon ei tohi ühe teostusjoonise ulatuses korduda. Punktile, millele on
objekti valdaja juba numbri omistanud, jäetakse valdaja number.
§ 41. Maa-aluste tehnovõrkude teostusjoonisel kujutatavad taustaelemendid ja joonsidemed
(1) Situatsioonielemendid, mida tuleb teostusjoonistel kujutada taustaobjektidena, on toodud määruse
lisa 1 tabelite veerus «TJ taust».
(2) Määruse lisas 5 on esitatud loetelu objektidest, milledest võib vajadusel anda joonsidemeid, ning
eelistused kui on valida mitme taustaobjekti vahel.
(3) Joonsidemete kasutamise korral näidatakse teostusjoonisel igale mõõdistatud objekti kaetud osa
iseloomulikule punktile vähemalt kaks joonsidet.
(4) Erandina võib teostusjoonisel joonsideme anda mööda hoone välisseina pikendust ja sel juhul
piisab sellisele punktile ühest joonsidemest. Selliselt antud joonsideme pikkus ei või ületada vastava
seina pikkust ega olla pikem kui 30 m. Välissein peab selleks olema piisavalt sirge ja nähtav, et
pikenduse asukoha visuaalse määramise viga ei ületaks 0,1 m.
(5) Kui puudub võimalus teostusjoonisel joonsidemete nõuetekohaseks esitamiseks (sidumisobjektid
puuduvad), esitatakse joonisel punkti koordinaadid.
7. peatükk
OBJEKTI LIIGIST TULENEVAD TEHNOVÕRKUDE TEOSTUSMÕÕDISTAMISE TÄIENDAVAD
NÕUDED
1. jagu
SOOJUSTORUSTIKU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE
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§ 42. Soojustorustiku teostusmõõdistamine
(1) Soojustorustiku teostusjoonis koosneb torustiku plaanist, pikiprofiilist, koordinaatpunktide tabelist ja
soojuskambri ja -kaevu detailjoonistest, mis võimaluse korral koostatakse kõik ühel joonisel. Kui
soojustorustik on rajatud koos drenaažiga, mõõdistatakse ja esitatakse ka selle elemendid.
(2) Soojustorustiku iseloomulikud elemendid on torustiku algus-, lõpu-, hargnemis- ja käänupunktid,
kinnistoed, kompensaatorid, hargnemissõlmed, teenindussõlmed, soojuskambrid, drenaažikaevud,
läbimõõdu üleminekud ja keevisliited.
(3) Soojustorustiku kohustuslikud koordinaatpunktid on kõik torustiku telje algus-, lõpp-, hargnemis- ja
käänupunktid, teenindussõlmed ning muud soojatorustikuga seonduvad rajatised.
(4) Soojustorustiku teostusjoonis koostatakse digitaalselt ja vormistatakse ka selle väljatrükid.
§ 43. Soojustorustiku plaanil esitatavad andmed
Soojustorustiku plaanil esitatakse järgmised andmed:
1) koordinaatpunktid ja koordinaatpunkti kõrval nende järjekorranumbrid;
2) koordinaatpunktide koordinaatide tabel;
3) soojustorustiku torud, kaevud ja kambrid;
4) drenaažitorud ja -kaevud;
5) soojustorustiku iseloomulike elementide asukohad;
6) soojustorustiku iseloomulike punktide vahekaugused;
7) soojustorustiku iseloomulike kaetud punktide joonsidemed;
8) torude käänakute mõõdud kraadides;
9) keevisliidete asukohad ja nende vahekaugused.
§ 44. Soojustorustiku kujutamine plaanil
(1) Soojustorustik kujutatakse plaanil sidusa katkematu joonega. Joont ei katkestata ka kaevu või
kambri läbimisel.
(2) Kaevud või kambrid, mille plaanilised mõõtmed on alates 1,5 m, kujutatakse mõõtkavaliselt.
§ 45. Soojustorustiku pikiprofiilil esitatavad andmed
(1) Soojustorustiku pikiprofiilil esitatakse järgmised andmed:
1) soojustorustiku iseloomulike punktide vahekaugused;
2) soojustorustiku tinglik läbimõõt (DN – ehitaja või valdaja andmetel) ja isolatsiooni välisläbimõõt;
3) soojustorustiku iseloomulike punktide vahelise pikikalde suund ja suurus promillides;
4) drenaažitorustiku materjal, läbimõõt, pikikalde suund ja suurus promillides;
5) drenaažikaevude siseläbimõõdud;
6) iseloomulike punktide absoluutkõrgused (maapind, soojustoru telg, kanali küna põhi, soojuskambri
põhi, soojuskaevu ja/ või kambri luuk, drenaažikaevu luuk, drenaažitoru ja drenaažikaevu põhi);
7) soojustorustiku kohale jäävad ristuvad tehnovõrgud koos nimetuste ja absoluutkõrgustega nende
alla;
8) sulgarmatuuri, õhutite ja tühjendusarmatuuri läbimõõdud.
(2) Soojustorustiku pöördenurk on nurgasõlmele järgnevate keeviste vaheliste sirglõikude vaheline
sisenurk vastavalt lisa 6 joonisele 1.
§ 46. Soojuskambri ja -kaevu detailjoonis
(1) Soojuskambri ja -kaevude detailjoonised koostatakse mõõtkavas 1:100 või suuremas mõõtkavas.
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(2) Detailjoonis koosneb pealtvaatest, millele vajadusel lisatakse ka ristlõige.
(3) Detailjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) kambris ja kaevus asuvad torustikud ja nende elemendid (sulgeseadmed jne);
2) torude kõrgusmärgid, materjalid ja läbimõõdud;
3) kambri ja kaevu sisemõõdud, kaante ja põhja kõrgusmärgid;
4) tellija erinõudel kambris ja kaevus asuvate sõlmede detailsed väljavõtted.
(4) Kõrgusmärgid ja mõõtmed esitatakse detailjoonisel meetrites sentimeetri täpsusega, torude
läbimõõdud esitatakse millimeetrites.
2. jagu
VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

§ 47. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistamine
(1) Vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis koosneb torustiku plaanist, koordinaatide ja tehniliste
andmete tabelist. Veekaevu või muu suurema sõlme olemasolul lisatakse selle detailskeem, kollektori
šahti olemasolul aga selle detailjoonis. Loetletud jooniseosad esitatakse võimaluse korral kõik ühel
joonisel. Tellija erinõudel võib teostusjoonise koosseisu kuuluda ka torustiku pikiprofiil ja sel juhul
asendab see tehniliste andmete tabelit.
(2) Survetorustikeks on veetorustikud ja survekanalisatsioonitorustikud.
(3) Isevoolseteks torustikeks on kanalisatsiooni-, sadevetekanalisatsiooni-, drenaažitorustikud ja
kollektorid.
(4) Vee- ja kanalisatsioonitorustiku iseloomulikud elemendid on torustiku algus-, lõpp-, hargnemis- ja
käänupunktid, kaevud, siibrid, hüdrandid, kaitsetoru algus- ja lõpp-punktid ning muud vee- ja
kanalisatsioonitorustikuga seonduvad rajatised.
(5) Vee- ja kanalisatsioonitorustiku kohustuslikud koordinaatpunktid on kõik lõikes 4 loetletud
iseloomulikud elementide punktid, millele lisanduvad punktid sirgel lõigul maksimaalselt 30-meetrise
(kollektoritel 50-meetrise) ja käänukohtades tihedusega, mis kajastab trassil kogu plaanilist ja
kõrguslikku geomeetriat. Üle 1000 mm siseläbimõõduga torudel ja kollektoritel, mis kujutatakse
topeltjoontega, antakse koordinaatpunktid teljele.
§ 48. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistel esitatavad andmed
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistel esitatakse järgmised andmed:
1) koordinaatpunktid ja nende järjekorranumbrid (koordinaatpunkti kõrval);
2) koordinaatpunktide koordinaatide tabel;
3) isevoolse torustiku kalle, kalde suund ja toru lõigu pikkus;
4) hüdrantide tüübid ja numbrid (number kui see on olemas mõõdistamise ajal);
5) survetorustike sõlmede skeemid (näidates ära siibrite läbimõõdud, margid, kaevu olemasolul kaevu
materjali ja läbimõõdu, siibritest eristatakse spindlipikendusega ja kaevus asuvad);
6) §-s 48 nimetatud torustike tehnilised andmed.
§ 49. Vee- ja kanalisatsioonitorustike kujutamine plaanil
(1) Survetorustikud kujutatakse sidusa katkematu joonega, kasutades selleks vastavat joonetüüpi.
Joont ei katkestata ka kaevu ja kambri läbimisel. Isevoolsed torustikud joonestatakse kaevu
leppemärgist kaevu leppemärgini.
(2) Kaevud ja/või kambrid, mille plaanilised sisemõõtmed on alates 1,5 m, kujutatakse mõõtkavaliselt.

109

§ 50. Vee- ja kanalisatsioonitorustike tehnilised andmed
(1) Vee- ja kanalisatsioonitorustike tehnilised andmed on:
1) kaevu number;
2) kaevukaane absoluutkõrgus;
3) maapinna absoluutkõrgus;
4) kaevu põhja absoluutkõrgus;
5) kaevu materjal;
6) kaevukaane materjal;
7) kaevu/kambri mõõtmed meetrites;
8) toru suuna number;
9) torude suund (suubumine);
10) torude materjal;
11) torude siseläbimõõdud millimeetrites (erinõudel lisatakse ka torude välisläbimõõdud);
12) torude absoluutkõrgused (isevoolsete torude põhja kõrgused; survetorudel kõrgus toru peale);
13) märkused.
(2) Vee- ja kanalisatsioonitorustike tehnilised andmed esitatakse tabeli kujul või tellija erinõudel
pikiprofiilil.
§ 51. Veekaevu ja muu sõlme detailskeem
(1) Veekaevu ja muu suurema sõlme kohta koostatakse sobivas mõõdus skeemid, millel esitatakse:
1) kaevus ja sõlmes olevad torustikud ja nende elemendid;
2) torude materjalid, läbimõõdud, kõrgusmärgid (survetorustikel toru peale, isevoolsetel toru põhjale).
(2) Kõrgusmärgid ja mõõtmed esitatakse detailskeemil meetrites, läbimõõdud millimeetrites.
§ 53. Kollektori šahtkaevu detailjoonis
(1) Kollektortrasside šahtkaevude ja -kambrite kohta koostatakse detailne joonis loetavas mõõtkavas
pealtvaate ja kahe ristlõikega, millel esitatakse:
1) kambris olevad torustikud ja nende elemendid;
2) kollektori kõrgusmärgid;
3) sissevoolutorustike materjal, läbimõõt, kõrgusmärgid toru põhjal ja vertikaalse šahttoru otstel;
4) kandekonstruktsioonid, platvormid, rennid kõrgusmärkidega;
5) redelid;
6) tellija erinõudel kambris asuvate sõlmede detailsed väljavõtted.
(2) Kõrgusmärgid ja mõõtmed esitatakse detailjoonisel meetrites, läbimõõdud millimeetrites.
3. jagu
GAASITORUSTIKU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

§ 54. Gaasitorustiku teostusmõõdistamine
(1) Gaasitorustiku teostusjoonis koosneb torustiku plaanist, koordinaatpunktide tabelist ja
keerulisemate sõlmede olemasolul nende detailjoonistest, mis võimaluse korral koostatakse kõik ühes
joonises. Tellija erinõudel koostatakse lisaks gaasitorustiku pikiprofiil.
(2) Gaasitorustiku iseloomulikud elemendid on:
1) torustiku käänupunktid;
2) gaasikaevud;
3) pimeäärikud;
4) gaasikapid;
5) liite- ja hargnemissõlmed;
6) kaitsetorud;
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7) hüdrolukud;
8) sulgeseadmed;
9) W-kondensaadikogurid;
10) elektrikontaktid;
11) kontrollkaablid;
12) katoodkaitsemuundurid;
13) üksikmaandused (elektroodid);
14) andmeedastusseadmed;
15) signaalkaablid;
16) läbimõõdu üleminekud;
17) muud gaasitorustikuga seonduvad rajatised.
(3) Torude liitekohad (keevis-, põkk- vm liited) esitatakse teostusjoonistel ainult tellija erinõudel.
(4) Gaasitorustiku kohustuslikud koordinaatpunktid on kõik torustiku algus-, lõpu-, hargnemis- ja
käänupunktid, sulgeseadmed, läbimõõdu üleminekud. Koordinaatpunktide samm sirglõikudel ei või
ületada 20 m.
§ 55. Gaasitorustiku teostusjoonisel esitatavad andmed
Gaasitorustiku teostusjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) koordinaatpunktid ja koordinaatpunkti kõrval nende järjekorranumbrid;
2) tellija erinõudel koordinaatpunktide joonsidemed;
3) käänakute nurgad kraadides, alates 10 kraadist, vastavalt lisa 6 joonisele 2;
4) painutatud käänakute (alates 30 kraadist) puhul ka kõvera raadius ning pikkus vastavalt lisa 6
joonisele 2;
5) koordinaatpunktide tabel;
6) gaasitoru andmed (materjal, kontrollkaabli olemasolu);
7) gaasitoru läbimõõt millimeetrites;
8) koordinaatpunktide absoluutkõrgused (maapind, gaasitoru peale);
9) iseloomulikes punktides asuvate objektide andmed (tüüp, mark jne).
§ 56. Gaasitorustiku kujutamine plaanil
(1) Gaasitorustik kujutatakse plaanil sidusa katkematu joonega, kasutades selleks vastavat joonetüüpi.
Joont ei katkestata ka kaevu läbimisel.
(2) Kaevud, mille plaanilised mõõtmed on alates 1,5 m, kujutatakse mõõtkavaliselt.
4. jagu
ELEKTRIVÕRGU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

§ 57. Elektrikaabli teostusmõõdistamine
(1) Elektrikaabli teostusjoonis koosneb kaabli plaanist, mis elektrikaevude või muude keerulisemate
sõlmede olemasolul varustatakse ka vastavate skeemväljavõtetega. Elektrikaabli teostusjoonis
koostatakse digitaalselt ja vormistatakse ka selle väljatrükid.
(2) Elektrikaabli iseloomulikud elemendid on kaabli või elektrikanalisatsiooni algus-, lõpp- ja
käänupunktid, kaablimuhvid, kaitse- ja reservtoru algus- ning lõpp-punktid, elektrikaevud, jaotus- ja
transiitkilbid jm elektrikaablitega seonduvad rajatised.
(3) Elektrikaabli kohustuslikeks koordinaatpunktideks on kaablite algus-, lõpp- ja käänupunktid,
kaablimuhvid, kaablitoru algus- ja lõpp-punktid, sirglõigul piki kaablit vabalt valitavad maksimaalselt 10
m vahekaugusega punktid. Käänukohtades valitakse punktide vahekaugus arvestusega, et
koordinaatpunktide ühendamisel tekkiva sirgjoone ja trassi tegeliku asukoha erinevus ei ületaks
situatsiooni plaanilise mõõdistamise § 9 lõikes 4 lubatavat viga.
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(4) Iga koordinaatpunkti tuleb lisaks koordinaatidele kirjeldada ka kaabli mõõdistamisaegse
lasumissügavusega meetrites ümardatuna kahe kohani pärast koma. Koordinaatpunktide esitamise
viisi määrab tellija.
§ 58. Elektrikaabli kujutamine teostusjoonisel
(1) Elektrikaabli koordinaatpunktide ühendamisel peab tekkima iga üksiku kaabli kohta selle asendile
vastav terviklik kujutis (joonelement). Iga üksik kaabel peab olema joonestatud sidusalt algusest lõpuni
ka kui see siseneb elektrikilpi ja väljub sealt järgmise objekti suunas sama kaablina.
(2) Elektrikaabli algus-, lõpp- ja käänupunktidele, kaablimuhvidele ning kaablitorude algus- ja lõpppunktidele tuleb anda joonsidemed püsivatest situatsiooniobjektidest (sidumisobjektidest).
§ 59. Elektrikaabli teostusjoonisel esitatavad andmed
Elektrikaabli teostusjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) mõõdistatud elektrikaablid, olemasolevad ja kasutusest välja jäetud või demonteeritud kaablid,
viimased nende endise asukoha järgi. Kui kasutusest välja jäetud või demonteeritud kaablid on väga
pikad, esitatakse nende asend vaid mõõdistatud ala ulatuses ja lisatakse nende kulgemise sihtpunkti
kirjeldus tekstiliselt;
2) kõikide mõõdistatud kaablite koordinaatpunktid ja põhikaablite koordinaatpunktide kirjeldused
(järjekorranumber, absoluutkõrgus, h – sügavus) riiulväljavõttena. Paralleelkaablitel näidatakse
riiulväljavõttena kaablite algus- ja lõpp-punktid, muhvid ning kaitsetorude otspunktid. Põhikaablist
eralduvate paralleelkaablilõikude olemasolul näidatakse riiulväljavõttena ka eralduvate osade
käänupunktid;
3) joonsidemed (meetrites, ümardatuna ühe kohani pärast koma);
4) kaablite margid ja numbrid. Kaablite nimekiri näidatakse riiulväljavõttel kaabli trassis paiknemise
järjekorras, põhikaabel peab olema tähistatud tärniga. Riiulväljavõte peab olema kinnitatud
põhikaablile. Kaablite markeerimisel kasutatakse täiendusi ja sulge põhimõttel, et sulgudes
kajastatakse teisejärgulist informatsiooni (näiteks mahajäetud või demonteeritud kaabel (1234), muu
valdaja kaabel (1234 tarbija), reserv (1234 reserv) jne). Kui on muudetud kaabli numbrit, aga kaabli
külge on jäänud lipikud vanade numbritega, näidatakse vana number sulgudes uue numbri järel;
5) kaablite kulgemine torudes, näidates ära kaablite asukohad torudes riiulväljavõttel, jälgides nii
kaablite kui ka torude tähistuse juures õiget värvikasutust;
6) kaabli torude läbimõõdud millimeetrites, materjalid ja asetus;
7) kaabli muhv koos margiga ning kaabli numbriga, millele muhv on tehtud;
8) alajaamade nimed ja numbrid;
9) kaabli algusobjekt (näiteks alajaam, mast) ja lõppobjekt (näiteks transiitkilp);
10) kaabli üleminek õhuliiniks;
11) maanduskontuur koos oma koordinaatpunktidega, üksikmaandus punktobjektina (liitumiskilbil
kordusmaandus);
12) olemasolev elektrivõrk, lisades teksti, mis kirjeldab võrgu suunda või tähistust (näiteks AJ Baumi);
13) kaablite alajaamast väljumine, näidates riiuliga nende asetuse;
14) transiitkilbid, liitumiskilbid koos amperaažiga;
15) märkused (sh kaablitööde teostaja nimetus).
§ 60. Elektriõhuliini teostusmõõdistamine
(1) Elektriõhuliini teostusjoonis koosneb õhuliini plaanist. Joonis koostatakse digitaalselt ja
vormistatakse ka selle väljatrükid.
(2) Elektriõhuliini iseloomulikud elemendid on õhuliinide algus- ja lõpp-punktid, mastide ja postide
tsentrid, toed ja tõmmitsad, jaotus- ja transiitkilbid, tänavavalgustid postidel, maanduselemendid jm
elektriõhuliinidega seonduvad rajatised.
(3) Elektriõhuliini kohustuslikeks koordinaatpunktideks on liini mastide tsentrid ning elektriõhuliinide
algus- ja lõpp-punktid. Koordinaatpunktid nummerdatakse vastavalt masti numbrile.
Koordinaatpunktide esitamise viisi määrab tellija.
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§ 61. Elektriõhuliini kujutamine teostusjoonisel
(1) Elektriõhuliini koordinaatpunktid tuleb ühendada nii, et liini kujutis oleks terviklik.
(2) Kui üks elektriõhuliin koosneb mitmest fiidrist, tuleb koordinaatpunktid ühendada fiidrite kaupa.
§ 62. Elektriõhuliini teostusjoonisel esitatavad andmed
(1) Elektriõhuliini teostusjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) mõõdistatava elektriõhuliini algusobjekt (näiteks alajaam, mast, kaablimast, ühendus seinal jne) ja
lõppobjekt (näiteks alajaam, mast, kaablimast, transiitkilp) koos nime või numbriga;
2) elektriõhuliini elemendid fiidrite kaupa;
3) elektriõhuliini asukohta määravate koordinaatpunktide numbrid, esitades need riiulväljavõttel;
4) juhtme mark koos tähistusega, näidates riiulväljavõttel igal hargnemisel liikumisel toitepunktist
eemale. Tähistusel tuleb järgida § 56 lõike 1 punktis 4 toodud põhimõtteid;
5) ristmeväljade gabariidid (visangu gabariit ehk kõrguste vahe tee, hoone, teise õhuliini või mõne muu
objektiga). Ühisriputuse korral viidata riiulis nii kõrgepinge kui madalpinge juhtme ristumisele;
6) elektriõhuliini üleminek maakaabliks, juhindudes § 54 nõuetest;
7) märkused (sh ehitustööde teostaja nimetus).
(2) 0,4 kV elektriõhuliini korral esitatakse lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmised andmed:
1) madalpingeõhuliinide ja keskpingeõhuliinide ühisriputused;
2) 0-juhtme korduvmaandused;
3) elektrikilpide maandused (punktobjektid);
4) üleminekud maakaablisse (näidatakse otsamuhvina);
5) transiit- ja liitumiskilbid, nende tähistus ja paiknemine (näiteks mastil, seinal, vundamendil,
maapinnal), amperaaž;
6) tänavavalgustid postidel;
7) maanduskontuurid (näiteks KP lahklüliti maandusseade), juhindudes § 54 nõuetest.
5. jagu
SIDEVÕRGU TEOSTUSMÕÕDISTAMINE

§ 63. Sidevõrgu maakaablite teostusmõõdistamine
(1) Sidevõrgu maakaabli või kaablitrassi teostusjoonis koosneb kaabli plaanist, kaevude skeemidest,
kaevude andmete tabelitest ja koordinaatpunktide tabelist, mis on kõik võimaluse korral kujutatud ühel
joonisel. Joonis koostatakse digitaalselt ja vormistatakse ka selle väljatrükid.
(2) Sidevõrgu maakaablite iseloomulikud elemendid on kaablikanalisatsioon, põhitrass,
paralleelkaabel, kaitsetoru, reservtoru, nende algus-, lõpu- ja käänupunktid, kaevud, kapid,
kaablimuhvid, sadulharud, põlved jm sidevõrgu kaablitega seonduvad rajatised.
(3) Kui ühes kaablitrassis on mitut liiki kaablirajatisi, kujutakse seda trassilõiku neist prioriteetseimana.
Prioriteetsuselt esimene on kaablikanalisatsioon, teine FOC-valguskaabel ja kolmas vaskkaabel.
(4) Sidevõrgu maakaablite kohustuslikeks koordinaatpunktideks on kõik kaablitrasside algus-, lõpp- ja
käänupunktid, sirglõigul piki kaablit vabalt valitavad maksimaalselt 10 m vahekaugusega punktid,
kaevud, kapid, kaablimuhvid. Käänukohtades valitakse punktide vahekaugus arvestusega, et
koordinaatpunktide ühendamisel tekkiva sirgjoone ja trassi tegeliku asukoha erinevus ei ületaks
plaanilise mõõdistamise lubatavat viga. Iga koordinaatpunkti tuleb lisaks koordinaatidele kirjeldada ka
kaabli mõõdistamisaegse lasumissügavusega meetrites kaks kohta peale koma.
§ 64. Maakaabli ja kaablikanalisatsiooni kujutamine teostusjoonisel
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(1) Maakaablite ja kaablikanalisatsiooni koordinaatpunktide ühendamisel peab tekkima põhikaabli
terviklik kujutis (joonelement). Iga üksik kaabel peab olema joonestatud sidusalt algusest lõpuni ka kui
ta näiteks siseneb elektrikilpi ja väljub sealt järgmise objekti suunas sama kaablina;
(2) Kaabli koordinaatpunktide ühendamisel teiste joon- ja punktobjektidega peab jälgima ühenduse
sidusust, st mõõdistatav kaabel peab olema kinnitatud vastavate objektide kinnituspunktidesse.
Kaevuga ühendatud iga maakaabli või kaablikanalisatsiooni kujutis peab olema ühendatud läbi kaevu
leppemärgi tsentri, seda ka kui kaablikanalisatsiooni torud ei kulge kaevukaane keskpunkti suunas.
Jooned peavad moodustama sidusa võrgu.
(3) Kaevudevahelised ja kaablikanalisatsiooni hargnemiskohtadest lähtuvad torustikud joonestatakse
digitaalplaanil tervikelementidena. Seejuures peavad kõik elemendid olema omavahel kokku
ühendatud, moodustades sidusa võrgu.
§ 65. Sidevõrgu maakaabli teostusjoonisel esitatavad andmed
Sidevõrgu maakaabli teostusjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) mõõdistatud maakaablite, kanalisatsioonitrasside ja õhuliinidega seotud objektid;
2) kõik kaablite koordinaatpunktid;
3) kohustuslike koordinaatpunktide kirjeldus (koordinaatpunkti järjekorranumber, h – sügavus)
koordinaatpunktide kõrval;
4) koordinaatpunktide sidumisobjektid;
5) joonsidemed;
6) kaablimark koos kaabliristlõikega (näiteks VMOHBU 50×2×0,5);
7) haruühendused ja sadulharud leppemärgiga, lisades juurde vajalikud kirjeldused (mark, materjal
jm);
8) toru mark (näiteks PL 100 mm 6×2, kus 6 on torude arv horisontaalis ja 2 arv vertikaalis);
9) kaablite kulgemine torudes, näidates skemaatiliselt ära kaablite asukohad torudes, kasutades
värvitoone vastavalt § 20 nõuetele;
10) kaablitoru läbimõõt millimeetrites ;
11) kaabli muhv koos margiga ning muhviga kaabli järjekorranumbriga;
12) kaabli algusobjekt (näiteks kaev, jaotuskoht) ja lõppobjekt;
13) maanduskontuur ja üksikmaandused;
14) kaitsetoru ja selle tehnilises andmed (materjal, läbimõõt, pikkus);
15) märkused (sh ehitustööde teostaja nimetus).
§ 66. Sidevõrgu kaevude uurimine
(1) Sidevõrgu kaevude uurimine tehakse sarnaselt kaevude uurimisega geodeetilistel uurimistöödel §
30 kohaselt. Lisaks määratakse kaablikanalisatsiooni torudes sisalduvate kaablite arv (kaabliga torud
tähistatakse täidetud ringiga).
(2) Sidevõrgu kaevude andmed vormistatakse tabelina sarnaselt geodeetilistele uurimistöödele ning
lisatakse sidevõrgu kaevu skeem.
§ 67. Sidevõrgu õhuliinide teostusmõõdistamine
(1) Sidevõrgu õhuliini teostusjoonis koosneb õhuliini plaanist ja koordinaatpunktide tabelist, mis on
võimaluse korral kujutatud ühel joonisel. Joonis koostatakse digitaalselt ja vormistatakse ka selle
väljatrükid.
(2) Sidevõrgu õhuliinide iseloomulikud elemendid on õhuliinide algus- ja lõpp-punktid, postide tsentrid,
toed ja tõmmitsad, kapid, maanduselemendid jm sidevõrgu õhuliinidega seonduvad rajatised.
(3) Sidevõrgu õhuliini kohustuslikeks koordinaatpunktideks on liini postide tsentrid ning
elektriõhuliinide algus- ja lõpp-punktid. Koordinaatpunktid nummerdatakse vastavalt posti numbritele.
§ 68. Sidevõrgu õhuliinide kujutamine teostusjoonisel
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Õhuliini koordinaatpunktide ühendamisel peab tekkima õhuliini terviklik kujutis (joonelement). Õhuliini
koordinaatpunktide ühendamisel teiste joon- ja punktobjektidega peab jälgima ühenduse sidusust, st
mõõdistatav kaabel peab olema kinnitatud vastavate objektide kinnituspunktidesse.
§ 69. Sidevõrgu õhuliini teostusjoonisel esitatavad andmed
Sidevõrgu õhuliini teostusjoonisel esitatakse järgmised andmed:
1) trassi asukoht;
2) koordinaatpunktide tabel;
3) kõik vajalikud elemendid ja objektid, mis on digitaalsel teostusjoonisel;
4) märkused (sh ehitustööde teostaja nimetus).
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MKM määrus: Ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 15 lõike 4 punktide 1 ja 2 alusel.

§1. Ehitamise tehnilised dokumendid
Ehitamise tehnilised dokumendid on:
1) ehitusprojekt ja selle muudatused;
2) ehitustööde päevik;
3) kaetud tööde aktid;
4) töökoosolekute protokollid;
5) teostusjoonised;
6) ehitise geodeetilise mahamärkimise akt;
7) ehituse vaheetappide ja eritööde vastuvõtu aktid;
8) ehituse lõppülevaatuse ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid;
9) ehitise ekspertiisi tulemusena koostatud ekspertarvamus;
10) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks ehitustoodete vastavussertifikaadid.
§2. Ehitamise käigus tehtavate tööde dokumenteerimine
(1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib ehitamist teostav isik.
(2) Väikeehitise ehitamise korral ei ole nõutav ehitamise käigus tehtavate tööde dokumenteerimine.
§3. Ehitusprojekt
(1) Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum,
mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest
dokumentidest.
(2) Ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased
ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata.
§4. Ehitustööde päevik
(1) Ehitustööde päevikus dokumenteeritakse kronoloogilises järjekorras nii ehitustööd kui ka ehitises
kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted ning muu ehitist oluliselt mõjutav töö, nagu näiteks ehitise
geodeetiline mahamärkimine ning mulla- ja vaiatööd.
(2) Ehitustööde päevikut peetakse iga päeva kohta, millal vastavat ehitist ehitatakse.
(3) Ehitustööde päevikusse kantakse:
1) tööpäeva mõjutavad tegurid, nagu näiteks ilm, konkreetsetel töödel rakendatud töötajad ja
kasutatud seadmed;
2) ehitusobjekti olukorra iseloomustus, nagu näiteks alustatud tööd ja nende etapid, teostamisel
olevate tööde katkestamine ja selle põhjus, katkestatud tööde jätkamine ja lõpetatud tööd;
3) järelevalve käigus tehtud märkused;
4) muud märkused nagu näiteks ilmastikutingimuste ja muude segavate asjaolude mõju.
(4) Ehitustööde päevik peab olema identifitseeritav ehitise, ehitustööde päeviku pidaja,
omanikujärelevalve tegija ning ehitustööde dokumenteerimise aja andmete kaudu.
(5) Vajadusel kantakse ehitustööde päevikusse ettekirjutus või muu sissekanne eraldi, nagu näiteks
ehitusmaterjali vastavussertifikaat, eritööde tegemise akt, töökoosolekute protokoll ja kaetud tööde
akt, ning kinnitatakse vastava päevikulehe külge. Lisalehe kohta tehakse märge päevikulehe
vastavasse osasse.
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(6) Ehitustööde päevik peab olema kättesaadav asjassepuutuvatele isikutele ehitusplatsil.
§5. Eritööde tegemise akt
(1) Eritööde, nagu näiteks ehitise tehnosüsteemide ja tehnoloogiliste seadmete, vastuvõtmine ja
nende tööde tegemisel kasutatavate seadmete või süsteemide katsetamine tuleb dokumenteerida
eritööde tegemise aktiga.
(2) Kui eritööde tegemisele on seadusega ette nähtud nõuded, siis eritöid dokumenteeritakse
vastavalt ettenähtud mahule ja korrale.
§6. Töökoosolekute protokollid
(1) Ehitusplatsi töökoosolek on ehitusplatsil toimuv regulaarne või erakorraline koosolek, kus erinevad
ehitise ehitamise ja projekteerimisega seotud isikud käsitlevad tehtavaid ehitus- ja nendega
seonduvad projekteerimistöid.
(2) Ehitusplatsi töökoosoleku protokollis fikseeritakse ehitustöödega seonduvad probleemid ja nende
võimalikud lahendused.
§7. Kaetud tööde aktid
(1) Kaetud tööde aktid koostatakse nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse
järgmistel ehituse etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem
võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks, nagu näiteks hüdroisolatsioon, soojusisolatsioon,
monteeritavate elementide vahelised liitekohad ning vuugid ja raudbetooni armatuur.
(2) Kaetud tööde aktid koostatakse üldjuhul iga haardeala kohta pärast lõpetatud tööetapi hoolikat
ülevaatust.
(3) Kaetud tööde aktis fikseeritakse erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist ja antakse hinnang
ülevaadatud tööetapi kvaliteedile. Pärast kaetud tööde ülevaatust ja selle dokumenteerimist võib
alustada järgmise etapi töödega.
(4) Vajadusel lisatakse kaetud tööde aktile muud andmed tehtud töö kohta, nagu näiteks fotod
olulisemate detailide kohta ja ülesmõõtmise joonised.
§8. Üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitamise
tehnilised dokumendid
Enda tarbeks ehitatava üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitamise tehnilised dokumendid
koosnevad ehitusprojektist ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed
mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad.
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MKM määrus: Masina auditi teostamise kord, korralise auditi sagedus ja kasutamisele eelneva
ning erakorralise auditi juhud
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.
§ 1. Audit
(1) Masina auditiks tuleb esitada vastav taotlus auditi teostajale vähemalt kümme päeva enne
korralise auditi tähtpäeva saabumist või kasutamisele eelneva või erakorralise auditi vajaduse
tekkimisel.
(2) Auditi taotleja peab tagama vajalikud tingimused auditiks.
(3) Kui masin ei läbinud auditit, siis tuleb see esitada uuesti auditiks. Kui uus masina audit toimub
kahe kuu jooksul pärast mitteläbinud kontrolli, siis piirdub auditi puuduste kõrvaldamise kontrollimisega
ning viib kontrolli lõpuni, kui see jäi pooleli. Kui uus audit toimub hiljem kui kahe kuu jooksul, siis
tehakse vastav audit täies mahus.
§ 2. Korralise auditi toimingud
(1) Korralise auditi käigus kontrollitakse, kas masin:
1) vastab nõuetele;
2) on tehniliselt korras ja edasiseks kasutamiseks ohutu.
(2) Korralise auditi käigus teostatakse §-s 3 ettenähtud sagedusega järgmised toimingud:
1) masina visuaalne kontroll, mis koosneb dokumentatsiooni kontrollist, andmekogu andmete õigsuse
kontrollimisest, masina visuaalsest ülevaatusest ja masina sõlmede kontrollimisest tööolukorras
(edaspidi visuaalne kontroll);
2) tehnilised katsetused, mille käigus kontrollitakse, kui see on asjakohane, masina ohutusseadiste
toimimist koormatud või koormamata masina liikumisel ning olenevalt masinast tehakse staatiline ja
dünaamiline koormuskatse või teised vajalikud katsetused (edaspidi tehnilised katsetused).
§ 3. Korralise auditi sagedus
(1) Ehitusseadustiku §-s 114 nimetatud masinale tuleb teha korraline audit alljärgnevas tabelis toodud
sagedusega.
Masina liik
Kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana
Väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või
liikuv konsoolkraana tõstevõimega alates 5 tonnist
Tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni
Portaalkraana
Liikurnoolkraana
Raudteekraana
Kaubalift tõstevõimega üle 300 kilogrammi ja kabiini sügavusega üle 1
meetri, põrandapinnaga üle 0,8 ruutmeetri ning kabiini kõrgusega üle 1,2
meetri, kui lifti kasutusele võtmisest ei ole möödunud üle 10 aasta
Kaubalift tõstevõimega üle 300 kilogrammi ja kabiini sügavusega üle 1
meetri, põrandapinnaga üle 0,8 ruutmeetri ning kabiini kõrgusega üle 1,2
meetri, kui lifti kasutusele võtmisest on möödunud üle 10 aasta
Platvormtõstuk tõstevõimega üle 300 kilogrammi
Kabiiniga ehitustõstuk
Hüdrotõstuk tõstevõimega alates 7 tonnist, kui selle kasutusele võtmisest
ei ole möödunud üle 10 aasta
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Visuaalne
kontroll
12 kuud
12 kuud

Tehnilised
katsetused
36 kuud
36 kuud

12 kuud
12 kuud
12 kuud
12 kuud
24 kuud

36 kuud
36 kuud
36 kuud
36 kuud
48 kuud

12 kuud

48 kuud

24 kuud
24 kuud
48 kuud

48 kuud
48 kuud
48 kuud

Hüdrotõstuk tõstevõimega alates 7 tonnist, kui selle kasutusele võtmisest 24 kuud
48 kuud
on möödunud üle 10 aasta
Korvtõstuk tõstekõrgusega alates 10 meetrist, kui selle kasutusele
48 kuud
48 kuud
võtmisest ei ole möödunud üle 10 aasta
Korvtõstuk tõstekõrgusega alates 10 meetrist, kui selle kasutusele
24 kuud
48 kuud
võtmisest on möödunud üle 10 aasta
Atraktsioon, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis
12 kuud
36 kuud
liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või
mis tõstab inimese maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit
(2) Hooajaliselt kasutatava atraktsiooni visuaalne kontroll peab olema tehtud enne iga hooaja algust,
aga mitte varem kui üks kuu enne hooaja algust.
§ 4. Kasutamisele eelnev audit
(1) Kasutamisele eelnev audit tehakse registreeritavale masinale enne selle esmakordset
kasutamisele võtmist.
(2) Kasutamisele eelneva auditi käigus kontrollitakse, kas masin vastab kaasasoleva
dokumentatsiooni ja märgistuse osas nõuetele.
(3) Masinal, välja arvatud liikurnoolkraana, korvtõstuk, hüdrotõstuk ja raudteekraana, kontrollib auditi
teostaja lisaks lõikes 2 sätestatule, kas:
1) masin vastab tootja kirjeldatud tingimustele;
2) masin töötab tootja poolt ettenähtud kasutamistingimustes ja -viisidel ohutult;
3) masin on paigaldatud tootja antud juhendite kohaselt;
4) masina kasutamistingimused vastavad tootja poolt ettenähtule.
(4) Lõikes 3 nimetatud juhul teostatakse visuaalne kontroll ja asjakohased tehnilised katsetused.
§ 5. Erakorralise auditi teostamise juhud
(1) Erakorraline audit teostatakse masinale järgmistel juhtudel:
1) enne masina kasutusele võtmist, kui seda pole ettenähtud otstarbel kasutatud eelnenud 12 kuu
jooksul;
2) pärast masina ümberehitamist.
(2) Kraanale teostatakse lisaks lõikes 1 nimetatud juhtudele erakorraline audit:
1) pärast kraana kandekonstruktsioonide keevituse teel remontimist;
2) pärast kraana kandekonstruktsioonide, tõste- või nooletõstemehhanismide vahetust;
3) pärast sild-, pukk-, konsool-, portaal- või tornkraana teise kohta paigaldamist.

(3) Registreeritavale kaubaliftile, platvormtõstukile ning kabiiniga ehitustõstukile teostatakse lisaks
lõikes 1 nimetatud juhtudele erakorraline audit:
1) pärast kaubalifti või platvormtõstuki tõstetrosside vahetamist;
2) pärast juhikute vahetamist;
3) pärast kaubalifti ajami hõõrdratta või võlli vahetamist;
4) pärast kiiruspiiriku või püüduri vahetamist;
5) pärast teise kohta paigaldamist.
§ 6. Erakorralise auditi toimingud
(1) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul teostatakse erakorralise auditi käigus masina
visuaalne kontroll.
(2) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel teostatakse
ümberehitatud, remonditud või vahetatud sõlme visuaalne kontroll ja tehakse tehnilised katsetused.
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(3) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 3 ja lõike 3 punktis 5 nimetatud juhtudel erakorralise auditi käigus:
1) kontrollitakse paigalduse vastavust paigaldusprojektile;
2) kontrollitakse montaaži kvaliteeti ja vastavust nõuetele;
3) kontrollitakse tehnilist seisukorda ja kompleksust;
4) kontrollitakse juhtimis-, signalisatsiooni- ja ohutusseadiste toimimist;
5) tehakse tehnilised katsetused.
(4) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 4 nimetatud juhul tehakse erakorralise auditi käigus käesoleva
paragrahvi lõikes 3 nimetatud toiminguid, kui need on lähtuvalt tehtud muudatusest asjakohased.
(5) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud juhtudel sooritatakse auditi käigus vahetatud sõlme
visuaalne ülevaatus, kontrollitakse seadme toimimist tööolukorras ning tehakse tehnilised katsetused.
§ 8. Auditi vormistamine
(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused viie tööpäeva jooksul protokollis. Protokoll koostatakse
kahes eksemplaris, millest üks jääb auditi teostajale, teine taotluse esitajale.
(2) Protokoll peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) masina andmed;
2) masina omaniku ja valdaja andmed;
3) auditi liik ja teostamise aeg;
4) auditi käigus kontrollitud dokumentide nõuetele vastavus ning masina osade loetelu ja nende
nõuetele vastavus;
5) auditi tulemus;
6) järgmise auditi tähtaeg (kuu ja aasta);
7) auditit teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
8) auditi juures viibinud omaniku või valdaja esindaja amet ja nimi;
9) vajadusel märkused auditi kohta.
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MKM määrus: Lifti ja köistee auditi teostamise sagedus ja kord

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kohaldamisala
Käesolev määrus kehtestab lifti ja köistee korralise auditi teostamise sageduse ja korra ning
kasutamisele eelneva ja erakorralise auditi teostamise korra.
2. peatükk
AUDITI SAGEDUS JA KORD
1. jagu
Lifti audit

§ 2. Kasutamisele eelnev tehniline kontroll
(1) Enne lifti esmakordset kasutusele võtmist esitatakse paigaldatud lift, millele on teostatud lifti
vastavuse hindamine ja tõendamine, auditi teostajale kasutamisele eelnevaks auditiks.
(2) Auditi teostajale esitatakse kogu auditi teostamiseks vajaminev dokumentatsioon.
(3) Kasutamisele eelneva auditi käigus kontrollitakse:
1) kasutamiseks vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja selle vastavust nõuetele;
2) kas lift on kasutamiseks valmis.
§ 3. Korraline audit
(1) Korraline tehniline kontroll teostatakse kasutusel olevale liftile ja selle käigus kontrollitakse, kas lift
on tehniliselt korras ja vastab nõuetele ning selle edasine kasutamine on ohutu.
(2) Lifti auditiks tuleb esitada vastav taotlus auditi teostajale vähemalt 10 päeva enne korralise auditi
tähtpäeva saabumist.

(3) Lifti korraline audit koosneb järgmisest:
1) lifti visuaalne kontroll, mille käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende
töötamist;
2) lifti katsetamine, mille käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda
ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri
rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).
(4) Auditi teostajale esitatakse kogu auditi teostamiseks vajaminev dokumentatsioon.
§ 4. Korralise auditi sagedus
(1) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud lifti visuaalne kontroll teostatakse iga 24 kuu järel, kui lifti
kasutusele võtmisest ei ole möödunud üle kümne aasta, ja iga 12 kuu järel ülejäänud juhtudel.
(2) Paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud lifti katsetamine teostatakse iga nelja aasta järel.
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(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud korralise auditi tähtaegu hakatakse arvestama lifti paigaldamisest või kui
tähtaja saabumise ajaks ei ole lifti kasutusele võetud, tehakse korraline audit enne lifti esmakordset
kasutusele võtmist.

§ 5. Erakorraline audit
(1) Erakorraline audit teostatakse järgmistel juhtudel:
1) enne lifti kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
2) lifti kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
3) juhikute vahetamisel;
4) lifti ajami, hõõrdratta või võlli vahetamisel;
5) hüdrosilindri vahetamisel;
6) kiiruspiiriku või püüduri vahetamisel;
7) puhvrite vahetamisel;
8) pärast lifti ümberehitamist.
(2) Lõike 1 punktides 2–7 nimetatud juhtudel teostatakse vahetatud sõlme või osa visuaalne
ülevaatus, kontrollitakse selle toimimist tööolukorras ning teostatakse lifti katsetamine koormusega.
Ülejäänud juhtudel teostatakse § 3 lõikes 2 nimetatud visuaalne kontroll ja asjakohane katsetamine.
§ 6. Auditi vormistamine ja korduv audit
(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris,
millest üks jääb auditi teostajale ja teine tellijale.
(2) Protokollis peavad olema:
1) andmed lifti kohta;
2) andmed lifti omaniku ja valdaja kohta;
3) auditi liik ja kontrolli teostamise aeg;
4) auditi tulemused;
5) järgmise auditi aeg;
6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
7) auditi juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
8) märkused tehnilise kontrolli kohta.
(3) Kui lift ei läbinud auditit, tuleb liftile teostada korduv audit. Kui korduv audit toimub 2 kuu jooksul
pärast puuduste avastamisega lõppenud kontrolli, kontrollib auditi teostaja puuduste kõrvaldamist ning
kui see on asjakohane, viib tehnilise kontrolli lõpule. Kui korduv tehniline kontroll toimub hiljem kui 2
kuu jooksul, tehakse vastav lifti tehniline kontroll täies mahus.
(4) Pärast auditi kinnitab auditi teostaja lifti kabiini nähtavale kohale kleebise, millel on kirjas vähemalt
auditi teostaja nimi ning järgmise auditi aeg.
2. jagu
Köistee tehniline kontroll

§ 7. Üldist
(1) Köistee omanik esitab tehnilise kontrolli teostajale kogu auditi teostamiseks vajamineva
dokumentatsiooni.
(2) Köistee auditi käigus juhindutakse vajadusel köistee paigaldaja poolt koostatud hooldus- ja
kontrollijuhenditest.
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§ 8. Kasutamisele eelnev audit
(1) Köistee omanik tagab, et enne köistee esmakordset kasutusele võtmist tehakse köistee
kasutuseelne audit.
(2) Kasutamisele eelneva auditi käigus kontrollitakse köistee vastavust õigusaktide nõuetele ning
seda, kas köistee on kasutamiseks valmis.
(3) Kasutamisele eelneva auditi käigus kontrollitakse järgmist:
1) kasutamiseks nõutava dokumentatsiooni olemasolu ning selle vastavust nõuetele;
2) visuaalselt köistee sõlmede, peale- ja mahaminekukohtade, ehituskonstruktsioonide, vundamendi,
territooriumi ja köisteed ümbritseva, allakukkumist takistavate seadmete, veo ja kandetrossi, liikurite,
köistee mehhaaniliste seadmete ja ajami ning köistee elektriliste seadmete vastavust nõuetele;
3) köistee sõlmede, sealhulgas elektriliste ja mehhaaniliste pidurdusseadmete, köistee
ohutusseadiste, elektriliste ja mehhaaniliste juhtimis- ja reguleerimisseadmete,
signalisatsiooniseadmete ning teiste sõlmede toimimist tööolukorras.

§ 9. Korraline audit
(1) Korraline audit teostatakse kasutusel olevale köisteele ja selle käigus kontrollitakse, kas köistee on
tehniliselt korras ja vastab nõuetele ning kas selle edasine kasutamine on ohutu.
(2) Köistee korraline audit hõlmab järgmist:
1) tutvumine dokumentatsiooniga;
2) visuaalne kontroll;
3) katsetamised.
(3) Köistee visuaalne kontroll hõlmab järgmist:
1) köisteele peale- ja mahaminekukohtade ja köistee osade seisukorra hindamine;
2) köistee vundamendi ja ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamine;
3) köistee territooriumi visuaalne hindamine;
4) veo- ja kandetrossi seisukorra hindamine, kaasa arvatud trossi läbimõõdu ning ühenduskohtade
kontroll ning trossi juhikute ja tugede kontroll peale- ja mahaminekukohtadel ning liinil;
5) liikurite seisukorra hindamine;
6) köistee mehhaaniliste seadmete ja ajami seisukorra hindamine;
7) köistee elektriliste seadmete seisukorra hindamine;
8) köistee muude sõlmede visuaalne kontroll, kui see on vajalik köistee tehnilise seisukorra
hindamiseks.
(4) Köistee katsetamised hõlmavad järgmist:
1) pidurdus- ja seiskamisseadmete kontroll;
2) juhtimis- ja reguleerimisseadmete toimimise kontroll;
3) ohutus- ja signalisatsiooniseadmete toimimise kontroll tööolukorras;
4) vajadusel muud katsed.
§ 10. Korralise auditi sagedus
(1) Köistee korraline audit teostatakse iga 12 kuu järel. Köisteele, mida kasutatakse hooajaliselt
(näiteks suusatõstukid), tuleb audit teostada 1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.
(2) Auditi kontrolli tähtaega hakatakse arvestama köistee esmakordsest kasutusele võtmisest.

§ 11. Erakorraline audit
(1) Erakorraline audit teostatakse köisteele järgmistel juhtudel:
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1) enne köistee kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
2) köistee kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
3) juhikute vahetamisel;
4) köistee ajami, hõõrdratta või võlli vahetamisel;
5) hüdrosilindri vahetamisel;
6) kiiruspiiriku või püüduri vahetamisel;
7) puhvrite vahetamisel;
8) pärast köistee ümberehitamist.
(2) Köistee erakorralise auditi käigus teostatakse ümberehitatud sõlmede visuaalne uurimine ning
vajadusel tehakse köistee nõuetele vastavuse kontrollimiseks vajalikud katsed.
§ 12. Auditi vormistamine ja korduv audit
(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused 5 tööpäeva jooksul protokolliga kahes eksemplaris,
millest üks jääb auditi teostajale ja teine tellijale.
(2) Protokollis peavad olema:
1) andmed köistee kohta;
2) andmed köistee omaniku ja valdaja kohta;
3) auditi liik ja kontrolli teostamise aeg;
4) auditi tulemused;
5) järgmise auditi aeg;
6) kontrollimist teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
7) auditi juures viibinud omaniku või valdaja esindaja nimi;
8) märkused auditi kohta.
(3) Kui köistee ei läbinud auditit, tuleb köisteele teostada korduv audit. Kui korduv audit toimub 2 kuu
jooksul pärast puuduste avastamisega lõppenud auditit, kontrollib auditi teostaja korduva auditi käigus
puuduste kõrvaldamist ning kui see on asjakohane, viib auditi lõpule. Kui korduv audit toimub hiljem
kui 2 kuu jooksul, tehakse köisteele vastav audit täies mahus.
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MKM määrus: Gaasipaigaldise auditi teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kohaldamisala
Käesolev määrus kehtestab gaasipaigaldise auditi juhud, sageduse, korra ja tähtajad.
§ 2. Üldnõuded
(1) Omanik või valdaja peab esitama taotluse gaasiseadme või -paigaldise auditi teostamiseks auditi
teostajale:
1) gaasipaigaldise kasutusele eelneva ja erakorralise auditi puhul vähemalt viis päeva enne soovitavat
auditi algust;
2) gaasipaigaldise korralise auditi puhul vähemalt neliteist päeva enne auditi soovitud toimumise aega;
3) gaasiseadme korralise auditi puhul vähemalt neliteist päeva enne kontrolli soovitud teostamise
aega.
(2) Auditi käigus tuleb auditi teostajale teha kättesaadavaks auditiks vajalik dokumentatsioon.
(3) Auditi teostaja peab enne auditit taotleja nõudmisel tutvustama oma kontrolli teostamise
põhimõtteid, kontrollimise metoodikat ning seda, millist dokumentatsiooni on auditi teostajal vaja
auditiks.
(4) Enne auditit peab olema tagatud auditi teostajale juurdepääs gaasipaigaldise ja -seadme
kontrollitavatele osadele.
2. peatükk
AUDITI JUHUD JA SAGEDUS
§ 3. Gaasiseadme auditi teostamise juhud ja sagedus
(1) A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadmele tuleb teha audit.
(2) Kui lõikes 1 nimetatud gaasiseadme kasutusaeg on ületatud, tuleb A-kategooria gaasipaigaldisega
ühendatud gaasiseadmele teha järgnevad tehnilised kontrollid iga nelja aasta järel. Gaasiseadme
kasutusaja määratleb selle tootja, kui tootja ei ole määranud gaasiseadme kasutusaega või on selle
esitanud minimaalväärtusena, loetakse tootja määratud kasutusajaks 15 aastat.
(3) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme audit tehakse koos
gaasipaigaldise auditiga.
§ 4. Gaasipaigaldise kasutusele eelneva auditi juhud
(1) Gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev audit:
1) enne uue gaasipaigaldise esmakordset kasutusele võtmist;
2) pärast gaasipaigaldise rekonstrueerimist;
3) enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud aasta jooksul.
(2) Uue gaasipaigaldisena käesoleva määruse tähenduses käsitletakse:
1) gaasipaigaldise ehitamist kohta, kus ei ole gaasipaigaldist enne olnud;
2) olemasoleva gaasipaigaldise täielikku asendamist.
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(3) Gaasipaigaldise rekonstrueerimine käesoleva määruse tähenduses on olemasoleva
gaasipaigaldise ümberehitamine või gaasipaigaldises selliste tööde tegemine, mille käigus tõstetakse
rõhk gaasipaigaldis torustikus üle ettenähtud maksimaalse töörõhu.
§ 5. Gaasipaigaldise korralise auditi teostamise juhud, sagedus ja tähtajad
(1) Registreerimisele mittekuuluvale gaasipaigaldisele tuleb teha esimene korraline audit, kui
kasutatav gaasipaigaldis on vanem kui 15 aastat.
(2) Eluruumis ja elamus asuvale nendes ruumides asuvasse gaasiseadmesse gaasi edastamiseks
ette nähtud A-kategooria gaasipaigaldisele, välja arvatud majandustegevuseks kasutatavas eluruumis
ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olevas osas asuvale
gaasipaigaldisele, tehakse korraline audit koos selle gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme
auditiga lähtudes gaasiseadme auditi tegemiste tähtaegadest.
(3) Korraline audit tehakse gaasipaigaldisele järgmise sagedusega:
1) A-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale «Maagaasiseaduse» tähenduses
(edaspidi võrguettevõtja) – iga nelja aasta järel;
2) B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale – iga kahe aasta järel;
3) võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis – iga kaheksa aasta järel;
4) võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis – iga kaheteistkümne aasta järel.
§ 6. Gaasipaigaldise erakorralise auditi teostamise juhud
Gaasipaigaldisele tehakse erakorraline audit pärast gaasipaigaldisega toimunud avariid või õnnetust,
mille tagajärg oli surm, raske tervisekahjustus või oluline majanduslik kahju või mille tagajärjel sai
gaasipaigaldis oluliselt kahjustada.
3. peatükk
GAASIPAIGALDISE AUDITI KORD
§ 7. Gaasipaigaldise kasutusele eelneva auditi teostamise kord
(1) Gaasipaigaldise kasutusele eelneva auditi käigus hindab auditi teostaja, kas gaasipaigaldis vastab
õigusaktides gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on kasutusele võtmiseks ja
kasutamiseks ohutu.
(2) Kasutusele eelneva auditi käigus teostatakse järgmised toimingud:
1) visuaalne uuring, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldis on töökorras;
2) kasutusvalmiduse hindamine, mille käigus tehakse kindlaks, kas gaasipaigaldise kasutamine on
ohutu;
3) survekatse käigus gaasipaigaldise ühenduskohtade tugevuse ja tiheduse kontrollimine;
4) gaasipaigaldise tehnilise dokumentatsiooni, sealhulgas projekti hindamine, ning kasutamis- ja
hooldusjuhendite ning muu gaasipaigaldise ohutust tagava dokumentatsiooni olemasolu kontroll;
5) püsiliidete nõuetele vastavuse ja püsiliidete kvaliteedi kontrollimise nõuetekohasuse kontroll;
6) kui gaasipaigaldisega on ühendatud gaasiseade, siis gaasiseadme paigaldamise nõuetele
vastavuse kontroll.
(3) Määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul arvestatakse kasutusele eelneva auditiks vajalike
toimingute tegemisel gaasipaigaldise rekonstrueerimise mahtu ning § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud
juhul gaasipaigaldise seisundit.
§ 8. Gaasipaigaldise korralise auditi teostamise kord
(1) Gaasipaigaldise korralise auditi käigus hindab auditi teostaja, kas gaasipaigaldis vastab
gaasipaigaldisele esitatavatele nõuetele ja kas see on edasiseks kasutamiseks ohutu.
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(2) Gaasipaigaldise korralise auditi käigus kontrollitakse, kas:
1) gaasipaigaldis on tehniliselt korras ning selle edasine kasutamine ohutu;
2) gaasipaigaldise kasutamine on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse;
3) gaasipaigaldises on sooritatud kõik hooldus- ja kasutamisjuhendites nimetatud toimingud;
4) registreeritava gaasipaigaldise kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid,
juhendid ja dokumentatsioon gaasitööde tegemise kohta.
(3) Ühiskondlikult kasutatavates hoonetes, elamutes ja korterites asuva registreerimisele mittekuuluva
A-kategooria gaasipaigaldise tehnilise kontrolli käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
1) gaasipaigaldise visuaalne ülevaatus, hindamaks gaasipaigaldise tehnilist vastavust nõuetele;
2) lekketiheduse kontroll;
3) vajadusel muud kontrollimised.
§ 9. Gaasipaigaldise erakorralise auditi teostamise kord
Erakorraline audit teostatakse vastavalt käesoleva määruse §-s 7 sätestatule, arvestades avarii või
õnnetuse või gaasipaigaldise kahjustuste ulatust.
§ 10. Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli vormistamine
(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb auditi
teostajale ja teine antakse gaasipaigaldise omanikule või valdajale.
(2) Protokollis peavad sisalduma:
1) andmed gaasipaigaldise kohta;
2) andmed gaasipaigaldise omaniku kohta;
3) auditi liik (kasutusele eelnev, korraline, erakorraline) ja teostamise aeg;
4) auditi tulemused, sealhulgas kõik vajalikud auditit puudutavad andmed ja avastatud puudused;
5) auditit teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
6) auditi juures viibinud isiku nimi ja allkiri.
(3) Auditi teostaja peab säilitama gaasipaigaldise auditi protokolle vähemalt järgmise korralise kontrolli
teostamiseni.
4. peatükk
GAASISEADME AUDITI KORD
§ 11. Gaasiseadme auditi kord
(1) Gaasiseadme auditi käigus hindab auditi teostaja, kas seade on tehniliselt korras ja selle edasine
kasutamine ohutu.
(2) Ühiskondlikult kasutatavates hoonetes, elamutes ja korterites asuva registreerimisele mittekuuluva
A-kategooria gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme auditi käigus teostatakse järgmisi toiminguid:
1) gaasiseadme ohutust tagava komplektsuse kontrollimine;
2) gaasiseadme lekketiheduse kontrollimine;
3) tootja poolt ettenähtud ohutust tagavate seadmete toimimise kontrollimine;
4) põletite töötamise ja kasutamistingimuste nõuetele vastavuse kontroll.
(3) Lõikes 2 nimetamata gaasiseadme auditi käigus kontrollitakse, kas:
1) gaasiseade toimib tööolukorras ohutult;
2) kas gaasiseadmega on sooritatud kõik hooldus- ja kasutamisjuhendites nimetatud toimingud;
3) kas gaasiseadme kasutamine on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse;
4) kas registreeritava gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme kasutamiseks on olemas vajalikud
vahendid, joonised, skeemid, juhendid ja dokumentatsioon gaasitööde tegemise kohta.
§12. Gaasiseadme auditi vormistamine
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(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused protokolliga kahes eksemplaris, millest üks jääb auditi
teostajale ja teine antakse gaasiseadme omanikule.
(2) Protokollis peavad sisalduma:
1) andmed gaasiseadme kohta;
2) andmed gaasiseadme omaniku kohta;
3) andmed gaasiseadme asukoha kohta;
4) auditi tulemused, sealhulgas kõik vajalikud auditit puudutavad andmed ja avastatud puudused;
5) auditit teostanud isiku ametinimetus, nimi ja allkiri;
6) auditi juures viibinud isiku nimi ja allkiri.
(3) Auditi teostaja peab säilitama auditi protokolle vähemalt järgmise auditi teostamiseni. Paragrahvi 3
lõikes 1 nimetatud gaasiseadme ja § 5 lõikes 2 nimetatud gaasipaigaldise puhul peab auditi teostaja
säilitama auditi protokolle neli aastat.
(4) Registreerimisele mittekuluva gaasipaigaldise kasutamisele eelneva auditi protokolle säilitatakse
viis aastat.
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MKM määrus: Ehitise auditi kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala ja ehitise auditi eesmärk
(1) Käesolev määrus sätestab minimaalsed nõuded ehitise auditi tegemisele ja ehitise auditi aruande
koosseisule.
(3) Ehitise auditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele,
sealhulgas ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele tellija poolt antud lähteülesande mahus
ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitise muutmiseks või parendamiseks.
§ 2. Ehitise audit
(1) Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga
vastavalt auditi lähteülesandele.
(2) Ehitise auditi tellija esitab ehitise auditit tegevale isikule lähteülesande, milles osutab auditit
vajavale ehitisele või selle osale. Vajadusel võib ehitise tellija püstitada ehitise täiendavaid
ehitustehnilisi ja ehitusmajanduslikke küsimusi.
(3) Ehitise auditiga antakse hinnang tellija poolt osutatud ehitise või selle osa nõuetele vastavuse
kohta ja ehitise auditi lähteülesandes püstitatud lisaküsimustele nende olemasolu ja asjakohasuse
korral.
§ 4. Ehitise auditi tegemine
Ehitise auditit tuleb teha asjatundlikult. Toiminguteks, milleks ehitise auditit tegeval isikul pädevus
puudub, kaasab ehitise auditit tegev isik teisi vajaliku pädevusega isikuid.
§ 5. Ehitise auditi lähtealused
Ehitise auditi tegemisel lähtutakse eelkõige järgnevatest andmetest, kui need on asjakohased:
1) ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) ja ehitusgeodeetiliste tööde tulemid;
2) ehitisele esitatud nõuded;
3) ehitusprojekt;
4) ehitise või selle osa mõõdistusprojekt;
5) ehitise tehniline dokumentatsioon;
6) ehitisse paigaldatavatele ehitusmaterjalidele, ehitustoodetele ja seadmetele kehtestatud nõuded;
7) asjakohased standardid;
8) hea tava;
9) ehitise auditi lähteülesanne;
10) varasemalt tehtud ehitise auditi aruanded.
§ 6. Ehitise auditi tulemus
(1) Ehitise auditi tulemusena koostatakse ehitise auditi aruanne.
(2) Aruandes esitatakse:
1) ehitise auditi objektiks oleva ehitise paikvaatluse või toimingute tegemise kuupäevad;
2) ehitise ja selle põhiliste tehniliste lahenduste lühiiseloomustus;
3) info ehitise ehitanud isiku kohta;
4) informatsioon ehitise vastavuse kohta ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitises kasutatud tehniliste
lahenduste põhjendatuse kohta;
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5) märkused ehitise nõuetele mittevastavustest, selliste mittevastavuste esinemise korral;
6) kokkuvõtlik üldine hinnang ehitisele.
(3) Kui see on vajalik, esitatakse ehitise erinevate osade kohta märkused, kommentaarid ja hinnang
eraldiseisvalt ning lisatakse koondhinnang ehitise kui terviku kohta.
(4) Aruandes võib ehitise teha ettepanekuid ehitise muutmiseks või parendamiseks.
§ 7. Nõuded ehitise auditi aruande vormistusele
(1) Ehitise auditi aruanne peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning
erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav. Ehitise auditi aruande loetavuse ja arusaadavuse
tagamiseks esitatakse aruande koosseisus asjakohane foto- või graafiline materjal.
(2) Ehitise auditi aruanne varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitise auditi objektiks oleva ehitise aadress või aadressid;
4) ehitise auditi aruande koostanud isiku nimi, kontaktandmed, äriregistri kood;
5) ehitise auditi aruande allkirjastamise aeg;
6) ehitise auditi tellija nimi ja kontaktandmed.

(3) Ehitise auditi aruande, sealhulgas seletuskirja, joonise, tabeli, graafiku ja muu lisatud materjali iga
leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:
1) töö number;
2) töö nimetus;
3) ehitise aadress;
4) auditit teinud isiku nimi;
5) ehitise auditi aruande allkirjastamise aeg;
6) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.
(4) Ehitise auditi aruande originaal võib olla antud digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt. Sellisel juhul
lisatakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „/allkirjastatud digitaalselt/”.
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MKM määrus: Surveseadme auditi kord

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala
(1) Käesolevas määruses auditi kord ja sagedus:
1) ehitusseadustiku §-s 100 nimetatud surveseadmele;
2) transporditavale surveseadmele;

§ 2. Surveseadme audit
(1) Surveseadme auditi teostamiseks tuleb esitada vastav auditi teostajale vähemalt 10 päeva enne
korralise auditi tähtpäeva saabumist või erakorralise auditi vajaduse tekkimisel.
(3) Surveseadme auditi tellija peab tagama vajalikud tingimused auditi ohutuks teostamiseks.
(4) Auditi teostaja võib surveseadme auditi korraldamisel arvestada surveseadme omaniku või
kasutaja poolt korraldatud seadme tehnilise seisukorra hindamiseks tehtud katseid, uuringuid ja
mõõtmisi, kui auditi teostaja hindab need toimingute tulemused usaldusväärseks.
2. peatükk
SURVESEADME AUDIT
§ 3. Auditi toimingud
Auditi käigus tehakse käesolevas määruses sätestatud juhtudel järgmised toimingud:
1) visuaalne uuring, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme ja selle elemendid on seest- ja
väljastpoolt korras;
2) survekatse, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme elemendid on piisavalt tugevad ja
nendevahelised liited tihedad;
3) kasutuskontroll, mille käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme kasutamine on ohutu.
§ 4. Korraline auditi
(1) Esimene korraline audit tehakse pärast surveseadme paigaldamist ja enne kasutusele võtmist või
kui asjakohane, siis ainult enne kasutusele võtmist.
(2) Esimese korralise auditi käigus tehakse kindlaks, kas surveseadme kasutuselevõtmine ja
kasutamine on ohutu, sealhulgas kontrollitakse, kas:
1) abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad;
2) torustikud on tehniliselt korras ja seadet võib nendega ühendada;
3) surveseade vastab kaasasoleva dokumentatsiooni ja märgistuse alusel nõuetele;
4) surveseade on paigaldatud kasutuskohale auditi teostaja poolt heakskiidetud projekti või valmistaja
poolt kaasaantud paigaldusjuhiste kohaselt.
(3) Esimese korralise auditi puhul visuaalset uuringut ja survekatset ei tehta, kui need on tehtud
valmistamise käigus.
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(4) Edaspidistel surveseadme korralistel audititel tehakse surveseadme kasutuskontroll, visuaalne
uurimine ja survekatse. Kui surveseadme tehnilist olukorda ei saa visuaalse uurimise ja survekatsega
kindlaks teha või kui need ei ole piisavad, võib teha täiendavaid uuringuid.
§ 5. Erakorraline audit
(1) Erakorraline tehniline kontroll tuleb teha:
1) enne surveseadme kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul või kui
surveseade on seisnud konserveerituna üle kahe aasta;
2) pärast surveseadmega toimunud avariid;
3) ettenähtud juhtudel pärast surveseadmetööde tegemist.
(2) Pärast surveseadmetööde tegemist tuleb teha erakorraline audit, kui nende tööde käigus remonditi
keevituse teel surveseadme rõhualuseid elemente (kamber, trummel, kollektor jne) või ehitati
surveseade ümber.
(3) Erakorralise auditi käigus tehakse vastavalt vajadusele käesoleva määruse §-s 3 nimetatud
kontrolli toimingud.
§ 6. Surveseadme auditi sagedus
(1) Surveseadmele tuleb teha korraline audit tabelis toodud perioodsusega:
Tabel
Nr Surveseadme liik

Kasutuskontroll Visuaalne
(aasta)
uurimine
(aasta)
1
4
2
4

Survekatse
(aasta)

1. Auru-, kuumavee- või vedelikukatel
8
2. Surveanum, välja arvatud allpool eraldi
8
nimetatud
2.1. Maapealne küttegaasi surveanum
2
12
12
2.2. Maa-alune küttegaasi surveanum
2
8
8
1
2.3. Külmutusseadme surveanum
2
–
12
2.4. Vaakumisolatsiooniga krüogeenivedeliku
2
–
8
surveanum
2.5. Veeldatud süsihappegaasi surveanum
2
–
8
2.6. Lubja- ja tsemenditoodete autoklaav
1
2
8
3. Torustikud
2
–
–
4. Ohtliku vedeliku paikne mahuti:
4.1. Kaheseinalise konstruktsiooniga
1
12
–
2
4.2. Üheseinalise konstruktsiooniga
1
4
–
3
Ohtliku vedeliku veoanum
1
3
6
1
Survekatset ei tehta, kui anuma tihedus ja tugevus on tõestatud teiste katsemeetoditega.
2
Esimene visuaalne uuring ja survekatse tehakse 10 aasta pärast esimest korralist kontrolli.
3
«Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe «ADR» (RT II 1996, 29, 104) nõuetele
vastavate anumate kontrolli sagedus on määratud ADR reeglitega.
(2) Olenevalt surveseadme tehnilisest seisukorrast, kasutustingimustest ja eelmise auditi tulemustest,
võib auditi teostaja tabelis 1 toodud korralise auditii toimingu tähtaega kuni 12 kuud lühendada või
pikendada.
(3) Arvestamata lõikes 1 sätestatud sagedusi, võib surveseadme auditit teha auditi teostaja poolt
heakskiidetud surveseadme hoolduskavas sätestatud sagedusel. Tehnilise kontrolli teostaja teavitab
Tehnilise Järelevalve Ametit surveseadmest, mille puhul auditi toimingute sagedust määratakse
hoolduskavaga.
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§ 7. Auditi vormistamine
(1) Auditi teostaja vormistab auditi tulemused aruandes. Aruande üks eksemplar tuleb anda
surveseadme omanikule.
(2) Aruanne peab sisaldama:
1) surveseadme andmeid;
2) surveseadme omaniku andmeid;
3) auditi liiki, toimingut (toiminguid) ja tegemise aega;
4) auditi tulemust;
5) järgmise auditi tähtaega;
6) auditit teostanud isiku ametinimetust, nime ja allkirja.

3. Peatükk
Transporditava surveseadme tehniline kontroll
§ 8. Transporditava surveseadme tehniline kontroll
Transporditava surveseadme, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/35/EL
transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid
76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.6.2010, lk 1-18)
kohaldamisalas, tehniline kontroll tehakse nimetatud direktiivi kohaselt.

4. peatükk
GAASIBALLOONI AUDIT

§ 9. Kohaldamisala
(1) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse gaasiballooni auditile.
(2) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ei kohaldata sõidukisse püsivalt paigaldatud balloonile
(toite-, jahutussüsteemi või muu seadme balloonile).
(3) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ei kohaldata transporditavate surveseadmete direktiivi
2010/35/EL kohaldamisalas olevale gaasiballoonile.
§ 10. Audit
(1) Ballooni auditi seisneb auditi teostaja poolt heakskiidetud ülevaatuspunkti pistelises kontrollis.
(2) Pistelist kontrolli tehakse vähemalt kaks, kuid mitte sagedamini kui neli korda aastas. Pisteliste
kontrollide käigus kontrollib auditi teostaja ülevaatuspunkti poolt kontrollitud balloonidest kuni 5%, kuid
mitte vähem kui kahe ballooni nõuetele vastavust.
(3) Auditi teostaja hindab ballooni ülevaatuspunkti heakskiitmisel, kas ülevaatuspunktis on kõik
ballooni tehnilise seisukorra kindlaks tegemiseks vajalikud vahendid ja seadmed, kas ülevaatuspunkti
töötajad on vajaliku väljaõppega ning kas ülevaatuspunkti töökorraldus tagab piisava usaldusväärsuse
ballooni kontrolli tulemuste suhtes.
§ 11. Ülevaatuspunkti toimingud
(1) Nõuetele mitte vastavad ja ohtlikud balloonid tuleb kontrollipunkti poolt välja praakida. Sellist
ballooni võib taas kasutusele võtta üksnes siis, kui pärast selle remonti tuvastatakse ballooni nõuetele
vastavus.
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(2) Kontrolli läbinud balloonid varustab ülevaatuspunkt vastava märgistusega, millel kajastatakse
vähemalt kontrollimise aeg, järgmine kontrollimise tähtaeg ning andmed kontrolli teostaja kohta.
Väljapraakimisel tehakse balloonile vastav märgistus nii, et ballooni edasine kasutamine oleks
välistatud. Ballooni, millel puudub kontrollimise märgistus või mille kontrollitähtaeg on ületatud, ei tohi
täita.
(3) Ballooni (välja arvatud atsetüleeniballoon) kontrollimisel tuleb teha järgmised toimingud:
1) ballooni sise- ja välispinna visuaalne kontrollimine;
2) balloonide massi ja mahutavuse kontrollimine;
3) veesurvekatse.
(4) Atsetüleeniballooni kontrollimisel tuleb teha järgmised toimingud:
1) ballooni välispinna visuaalne uuring;
2) poorse massi kontrollimine.
(5) Pärast atsetüleeniballooni poorse massi seisundi kontrollimist tuleb iga balloon varustada järgmiste
andmetega:
1) poorse massi kontrollimise aasta ja kuu;
2) märgis, mis kinnitab poorse massi kontrollimist (12-mm läbimõõduga märgis tähtedega Pm).
(6) Poorse massiga täidetud atsetüleeniballoonile tehakse survekatse lämmastikuga rõhul 35 bar.
Katsetamiseks kasutatava lämmastiku puhtus peab olema mahuliselt vähemalt 97%.
§ 12. Ballooni kontrolli perioodsus
(1) Ballooni kontrolli tuleb teha enne selle järjekordset täitmist arvestades asjakohastes standardites
sätestatud sagedusel. Standardite puudumisel tuleb ballooni kontroll teha järgneva perioodsusega:
1) kaks aastat, kui balloonis on sööbiv gaas või boortrifluoriid, vääveldioksiid, väävelfluoriid,
lämmastikmonoksiid või volframheksafluoriid;
2) kümme aastat, kui ballooni maht on kuni 150 liitrit ja selle sisuks on propaan, propeen, butaan,
buteen, veeldatud lämmastik, argoon, heelium, neoon, krüptoon, mittepõlev, mittemürgine,
mittesööbiv, halogeenitud süsivesinik, mille kriitiline temperatuur on üle +70 °C, või nende segu;
3) viis aastat, kui balloonis on mõni muu gaas peale punktides 1 ja 2 nimetatu;
4) armeeritud klaasplastist või alumiiniumist valmistatud balloonidele vastavalt tootja või
vastavushindamisasutuse poolt märgitud perioodsusega.
(2) Atsetüleeniballoonide liikumatu monoliitse täidismassi seisundit tuleb kontrollida pärast esmast
kasutuselevõttu mitte hiljem kui kahe aasta järel, edaspidi iga kümne aasta järel.
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MKM määrus: Elektripaigaldise auditi juhud ja auditile esitatavad nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 20 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kohaldamisala
(1) Käesolev määrus esitab nõuded kasutuselevõtule eelnevale, korralisele ja erakorralisele
elektripaigaldise auditile.
(2) Käesoleva määruse nõudeid kohaldatakse sõltuvalt elektripaigaldise tehnilistest andmetest kõigi
ehitatud või rekonstrueeritud ja kasutuselolevate elektripaigaldiste või nende osade (edaspidi
elektripaigaldised) kohta, mida soovitakse kasutusele võtta või kasutada.
(3) Eluruumi (sealhulgas suvila) ja elamu teenindamiseks vajaliku ehitise elektripaigaldise puhul pole
elektripaigaldise korraline tehniline kontroll kohustuslik, välja arvatud majandustegevuseks kasutatava
eluruumi ja väikeehitise ning kahe või enam korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses oleva
elektripaigaldise puhul.
§ 2. Mõisted
Käesoleva määruse tähenduses:
1) elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus on kasutuselevõtule eelneva või korralise auditi teostaja
poolt väljastatud dokument, mis tõendab elektripaigaldise vastavust nõuetele ning elektripaigaldise
valmisolekut pingestamiseks ja ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ning kasutamiseks ja
elektripaigaldise käidu vastavust nõuetele;
2) normdokumendid on tehnilist kirjeldust sisaldavad õigusaktid, standardid või muud dokumendid.
1

§ 2 . Elektripaigaldise liigitus
(1) Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu järgi esimese, teise ja kolmanda liigi
elektripaigaldisteks.
(2) Esimesse liiki kuulub kogu elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või toitepunktist, kui
elektripaigaldis asub:
1) plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
2) suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
3) haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi
meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi
meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.
(3) Teise liiki kuuluv elektripaigaldis on:
1) kahe või enama korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldis;
2) ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
3) kuni 1000-voldise nimipingega vahelduvvoolu või kuni 1500-voldise nimipingega alalisvoolu
elektripaigaldis (edaspidi madalpingepaigaldis), mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei
ole esimese liigi elektripaigaldis;
4) üle 1000-voldise nimipingega vahelduvvoolu või üle 1500-voldise nimipingega alalisvoolu
elektripaigaldis (edaspidi kõrgepingepaigaldis), mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
5) elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus
majutushoones.
(4) Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis
ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.
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§ 3. Nõuded elektripaigaldise auditile
(1) Auditi tegija peab tagama, et tema kontrollitegevuses kasutatavaid tehnilisi vahendeid
kontrollitakse, kalibreeritakse ja kasutatakse nõuetekohaselt.
(2) Auditi tegija teeb kindlaks, kas elektripaigaldis vajab pärast kõigi seadmete (sh veel tarnimata)
paigaldamist ja pingestamist elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamist, ning teeb vastava soovituse
kontrolliaruandesse.
(3) Elektromagnetilise ühilduvuse alast hindamist teeb akrediteeritud asutus, kelle akrediteeringu
ulatuses sisaldub elektripaigaldise elektromagnetilise ühilduvuse nõuete hindamine.
2. peatükk
KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT
§ 4. Üldnõuded
(1) Kasutuselevõtule eelneva auditiga hindab tehnilise kontrolli teostaja elektripaigaldise vastavust
nõuetele ning tõendab elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega elektripaigaldise valmisolekut
ettenähtud otstarbel kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks.
(2) Kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli teostamiseks peab elektripaigaldise ehitaja
deklareerima nõuete täitmist, näidates muuhulgas ära projekteerimisel ja ehitamisel aluseks võetud
normdokumendid.
(3) Ettenähtud juhtudel peab uues elektripaigaldises peab kasutuselevõtule eelneva auditi toimumise
alguseks olema tagatud käidukorraldus (sh määratud käidukorraldaja).

§ 5. Nõuded kontrollimiseks esitatavale dokumentatsioonile ja selle kontrollile
(1) Kasutuselevõtule eelneva auditil on lähteandmeteks järgmised dokumendid:
2) kirjaliku kinnituse, et sama elektripaigaldist ei ole esitatud mõnele teisele auditi tegijale
kontrollimiseks;
3) elektripaigaldise projekt koos teostusjooniste ja võimalike parandustega ning ettenähtud juhtudel ka
projekti kontrollinud isiku kinnitus projekti nõuetele vastavuse kohta;

4) elektripaigaldise käidukava;5) elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsiooni koos
visuaalkontrolli protokolliga;
6) madalpingeliste aparaadikooste (näiteks jaotuskeskuste) vastavusdeklaratsioonid;
7) kaetud tööde aktid koos vastavate joonistega (vähemalt maandusseadme, maakaablite, kaetud
installatsiooni ja kaabelkütte kohta);
8) auditiks vajalikus mahus nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased elektripaigaldise
kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 4);
9) seadistamist vajavate seadmete seadistustööde aktid;
10) võimalike eriotstarbeliste seadmete mõõtmiste- ja katsetuste protokollid vastavalt tootja nõuetele;
11) elektripaigaldise võrguühenduse tehnilised tingimused või liitumispunkti või ühenduspunkti
määratleva dokumendi koopia.
(2) Auditi tegija hindab pisteliselt projektis ja muudes dokumentides esitatu vastavust õigusaktide
nõuetele. Auditi teostajal on õigus põhjendatud juhtudel teha dokumentatsioonile detailset hindamist
või vajadusel taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.
(3) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistatakse §-s 11 toodud nõuete kohaselt
elektripaigaldise auditi aruandes.
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§ 6. Elektripaigaldise kohapealne kontrollimine
(1) Kasutuselevõtule eelneval auditil teeb auditi tegija elektripaigaldise ehitaja esindaja juuresolekul:
1) visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendub, et elektripaigaldis on ehitatud vastavalt projektile,
kehtivatele normdokumentidele ja tootja asjakohastele paigaldus- või kasutusjuhenditele ega ole ohtu
põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
2) vajadusel pistelisi kontrollmõõtmisi, mille käigus ta veendub, et elektripaigaldise katsetuste ja
kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.
(2) Auditi protseduuri käigus peab elektripaigaldise ehitaja tagama kontrollimiseks vajalike
elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide
eemaldamise.
(3) Oluliste puuduste (vt lisa 5) ilmnemisel esitatakse elektripaigaldis pärast nende kõrvaldamist
samale auditi tegijale järelkontrolliks.
3. peatükk
KORRALINE AUDIT
§ 7. Üldnõuded
(1) Korralise auditiga hinnatakse elektripaigaldise vastavust nõuetele ning vastavuse korral
tõendatakse seda elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistusega.
(2) Elektripaigaldise korralise auditi teostamise tähtaega arvestatakse:
1) esmakordsel korralisel auditil üldjuhul elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi kuupäevast;
2) edaspidi eelmise korralise auditi või korralise auditi mahus teostatud erakorralise auditi
kuupäevast.
(3) Edaspidised korralised auditid tuleb teha järgmise perioodsusega:
1) 1. liigi elektripaigaldises kord kolme aasta jooksul;
2) 2. liigi elektripaigaldises kord viie aasta jooksul;
3) 3. liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul.
(4) Erandina lõikes 3 sätestatust, võib «Elektrituruseaduse» alusel tegutseva võrguettevõtja ja tootja
elektripaigaldises, tingimusel, et on tagatud elektripaigaldise pidev hooldus ja korrashoid, korralist
tehnilist kontrolli teha järgneva perioodsusega:
1) põhivõrguettevõtja ja elektrienergia tootja tootmisjaamade, alajaamade, jaotlate, elektriülekande- ja
jaotusliinide elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul;
2) jaotusvõrguettevõtja alajaamade ja jaotlate elektripaigaldistes ning elektriülekande- ja jaotusliinide
elektripaigaldistes, mille mahtuvuslike maaühendusvoolude suurused ja ühefaasiliste maaühenduste
kestuse piirajad on kehtestatud ettevõtte standardiga ning need vastavad kehtestatud nõuetele, kord
kümne aasta jooksul.
(5) Lõikes 4 sätestatud juhul võib võrguettevõtetes, kus on palju oma ehituselt ja vanuselt
ühesuguseid elektripaigaldisi, sellistes elektripaigaldistes korralise tehnilise kontrolli aluseks võtta
väiksema valimi nendest elektripaigaldisest. Selline valim peab olema arvuliselt küllaldane, et tagada
nende elektripaigaldiste korralise tehnilise kontrolli objektiivsus. Valimi alusel tehnilise korralise
kontrolli läbinud elektripaigaldised ja valimi valiku põhimõtted peavad olema dokumenteeritud.
§ 8. Nõuded elektripaigaldise korraliseks auditiks esitatavale dokumentatsioonile ja selle
kontrollile
(1) Elektripaigaldise korralisel auditil on lähteandmeteks järgnevalt loetletud dokumendid:
2) kirjaliku kinnituse, et sama taotlust elektripaigaldise korraliseks tehniliseks kontrolliks ei ole esitatud
mõnele teisele auditi teostajale;
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4) elektripaigaldise käidukava;
5) elektripaigaldise eelmise auditi dokumendid;
6) elektripersonali olemasolul selle elektriohutusalaste teadmiste hindamise dokumendid;
7) elektripaigaldise liitumispunkti ja ettenähtud peakaitsme nimivoolu määrava dokumendi;
8) elektripaigaldise skeemid, joonised;
9) elektripaigaldise laiendus- ja ümberehitustööde kohta asjakohased joonised ja kontrolliprotokollid;
10) kaetud tööde joonised maandusseadme ja maakaablite kohta;
11) korraliseks auditiks vajalikus mahus nõuetele vastava labori poolt teostatud asjakohased
elektripaigaldise mõõtmiste protokollid koos kokkuvõtva aruandega (vt lisa 4);
12) kaitseaparaatide seadistustööde aktid.
(2) Kui seadmete kontrollmõõtmiste, teimide ja katsetuste tähtajad on määratud elektriseadme tootja
poolt või vastavas standardis, aeguvad need vastavalt tootja või standardis määratud tähtaegadel. Kui
tootja pole tähtaega määranud või kui asjakohases standardis tähtaega ei sätestata, lähtutakse
käesolevas määruses sätestatud korralise kontrolli tähtaegadest.
(3) Auditi käigus hinnatakse esitatud dokumentatsiooni vastavust d õigusaktide nõuetele. Auditi tegijal
on vajadusel õigus taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ning lisateabe esitamist.
(4) Esitatud dokumentatsiooni kontrolli tulemused vormistab auditi tegija §-s 11 toodud nõuete
kohaselt elektripaigaldise auditi aruandes.
§ 9. Korralise auditi teostamine
(1) Kontrollitoiminguid sooritatakse kooskõlastatult elektripaigaldise omaniku või tema poolt määratud
käidukorraldajaga.
(2) Korralise auditi protseduuri käigus peab käidukorraldaja või omanik tagama kontrollimiseks vajalike
elektripaigaldise aparaadikoostete uste, kestade, katete jms avamise, sh võimalike plommide
eemaldamise.
(3) Käidukorraldaja või omaniku juuresolekul toimub elektripaigaldise korraline audit, mille käigus:
1) hinnatakse käidukorraldust, st kas elektripaigaldise käit on korraldatud viisil, mis tagab ohutuse ning
kas paigaldises on sooritatud käidukava kohased toimingud;
2) teostatakse visuaalkontrolli toimingud, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldis vastab selle
kohta kehtivatele nõuetele ja tootja asjakohastele paigaldus- või kasutusjuhenditele ega ole ohtu
põhjustaval viisil nähtavalt kahjustunud;
3) vajadusel teostatakse pistelised kontrollmõõtmised, mille käigus veendutakse, et elektripaigaldise
katsetuste ja kontrollmõõtmiste protokollides toodud tulemused on usutavad.
(4) Auditi tegija peab teatama elektripaigaldise käidukorraldajale või omanikule kõigist ilmnenud
elektriseadme või -paigaldise nõuetele mittevastavustest. Kui auditi tegija avastab otsese ohu (vt lisa
5), peab ta sellest teatama kirjalikult seadme või paigaldise käidukorraldajale või omanikule. Seejuures
peab ta tegema ettepaneku seadme või paigaldise koheseks elektrivõrgust väljalülitamiseks ja/või
selle kasutamise lõpetamiseks.
(5) Kui kontrolliti pingestamata elektriseadet, -paigaldist või selle osa ja kontrollimisel ilmnes, et
taaspingestamine põhjustab otsest ohtu, ei tohi seda enne puuduse kõrvaldamist taaspingestada.
(6) Elektripaigaldise omanik ja käidukorraldaja tagavad, et elektripaigaldisel ilmnenud puudused ja
rikked kõrvaldatakse õigeaegselt.
(7) Pärast ilmnenud oluliste (vt lisa 5) ja käiduohutust vähendavate puuduste kõrvaldamist esitab
käidukorraldaja või omanik elektripaigaldise samale auditi tegijale järelkontrolliks.
4. peatükk
ERAKORRALINE AUDIT

138

§ 10. Nõuded erakorralisele auditile
(1) Erakorralise auditi ulatuse ja kontrollimisel aluseks võetavad normdokumendid määrab tellija.
(2) Kontrollimeetodite ning mõõtelabori kaasamise vajaduse üle otsustab auditi tegija.
(3) Auditi tulemused vormistab auditi tegija vastavalt oma protseduurireeglitele, metoodikatele ja
teistele kirjalikele juhistele.
5. peatükk
AUDITI DOKUMENTATSIOON JA AUDITI KOHTA ANDMETE ESITAMINE
§ 11. Nõuded auditi dokumentatsioonile
(1) Kui auditi tegija avastab, et elektriseadme või -paigaldise kasutamine põhjustab otsest ohtu (vt
lisa 5), teatab ta sellest kirjalikult seadme või paigaldise omanikule. Otsese ohu kohese
mittekõrvaldamise korral edastab auditi tegijaomanikule edastatud otsese ohu teatise koopia
viivitamatult Tehnilise Järelevalve Ametile.

(2) Auditi tegija koostab aruande milles on fikseeritud kõik vajalikud elektripaigaldist ja selle kontrolli
puudutavad andmed ning antud hinnang elektripaigaldise ja selle dokumentatsiooni ning käidu
vastavusele kehtestatud elektriohutusalastele nõuetele.
(3) Auditi aruanded peavad sisaldama järgmisi andmeid:
1) elektripaigaldise omaniku nimi ja kontaktandmed;
2) ehitise või selle osa määratlus ning aadress;
3) elektripaigaldise valmimise ja/või rekonstrueerimise aasta;
4) elektripaigaldise osised, mida kontrolliti (nt kogu paigaldis, kõrgepingejaotla, trafo,
madalpingejaotla, sisestusjaotur, peajaotur, bürooruumide installatsioon jne);
5) dokument liitumispunkti (ühenduspunkti) ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta (nt liitumisleping,
tehnilised tingimused, piiritlusakt, elektrienergia kasutamise leping vms);
6) juhistikusüsteem, toitepinge(d), toitevõrgu liitumispunktiga (ühenduspunktiga) ühendatud
toitejuhistiku mark, peakaitseseade;
7) käidukorraldaja ja tema kontaktandmed;
8) elektripaigaldise projekteerija ja ehitaja nimed ja kontaktandmed
9) kontrollmõõtmiste teostaja ja nõuetele vastava labori nimi ja akrediteerimistunnistuse number;
10) kontrolli juures olijate nimed;
11) elektripaigaldise vastavus tema kohta kehtivatele normdokumentide nõuetele;
12) tehnilise kontrolli teostaja nimi ja tema kontaktandmed
13) tehnilist kontrolli teinud töötaja nimi, allkiri ja kuupäev.
(4) Aruandes antakse elektripaigaldist puudutavate nõuete osas hinnang .
(5) Aruande märkuste ja selgituste lahtris tuuakse lühidalt puuduste elektripaigaldises esinemise koht
või muud täpsustavad asjaolud. Vajaduse korral võib auditi tegija lisada aruandele puuduste selgituste
lehe, kus viidatakse aruandes toodud puuduse rea numbrile (sellisel juhul on põhipunkti
numeratsioonile lisatud alapunktide numbrid) ja selgitatakse täpsemalt nõudega seotud asjaolusid.
§ 12. Nõuded tehnilise kontrolli tõendava dokumentatsiooni arhiveerimiseks
(1) Elektripaigaldise ehitaja poolt nõuete täitmise tõendamiseks esitatud dokumentidest arhiveerib
auditi tegija vähemalt järgmised:
1) koopia elektripaigaldise ehitaja deklaratsioonist ehitatud elektripaigaldise nõuetele vastavuse
kohta;
2) kontrollmõõtmiste aruande.
(2) Auditi tegija peab enda poolt tehtud auditite aruannete koopiad allkirjastama ja arhiveerima.
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§ 13. Nõuetekohasuse tõendamine
(1) Pärast puuduste kõrvaldamise järelkontrolli koostab auditi tegija vajadusel uue aruande või kinnitab
kirjalikult elektripaigaldise omanikule väljastatud aruandel ja enda aruande koopial puuduste
kõrvaldamist ning näitab otsuse elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse väljastamiseks.
(2) Nõuetele vastavuse korral annab auditi tegija mõistliku aja jooksul elektripaigaldise
nõuetekohasuse tunnistuse.
(3) Otsest ohtu põhjustavate või oluliste puuduste (vt lisa 5) korral elektripaigaldise nõuetekohasuse
tunnistust ei väljastata.
(4) Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus kehtib koos elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva
või korralise või erakorralise auditi viimase aruandega. Tunnistusel paranduste ja muudatuste
tegemine ei ole lubatud. Vajadusel asendab tunnistuse andnud auditi tegija selle uuega ja tunnistab
varemväljastatud tunnistuse otsusega kehtetuks.
§ 14. Elektripaigaldise auditi kohta esitatavad andmed
Elektripaigaldise ja selle auditi kohta esitab auditi tegija teostaja Tehnilise Järelevalve Ametile
järgmised andmed:
1) elektripaigaldise omaniku nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või
viimase puudumisel sünniaeg;
2) elektripaigaldise aadress ning elektripaigaldise kontrollitud osad;
3) elektripaigaldise määratlus (asub elumajas, äri- või tootmishoones vmt) ja liik;
4) elektripaigaldise, projekteerija, ehitaja, auditi aluseks olnud mõõtmisi teinud mõõte- ja teimilabori
nimi, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed;
5) elektripaigaldise peakaitsme(te) nimivool ja nimipinge(d);
6) kui käidukorraldaja olemasolu on nõutav, siis käidukorraldaja nimi, kontaktandmed, isikukood või
viimase puudumisel sünniaeg ning tema kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number, väljaandmise
kuupäev;
7) elektripaigaldise auditi teostaja nimi ja registrikood, auditit vahetult teinud töötaja nimi ja
kontaktandmed;
8) auditi kuupäevad, kontrolliprotokollide ja nõuetekohasuse tunnistuste numbrid, kontrolli tulemused
ning järgmise auditi aeg.
§ 15. Andmete esitamise kord
(1) Auditi teostaja sisestab andmed Tehnilise Järelevalve Ameti vastavasse andmekogusse.
(2) Kui Tehnilise Järelevalve Ametile teatatakse muutustest andmekogusse kantud andmetes, teeb
Tehnilise Järelevalve Amet andmekogus vastavad muudatused.
(3) Tehnilise Järelevalve Amet tagab auditi tegijale ja võrguettevõtjale vajalikus ulatuses ligipääsu
kaudu lõikes 1 nimetatud andmekogule.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTE
§ 16. Määruse jõustumine
Määrus jõustub [ehitusseadustiku jõustumisel]

Lisad
Lisa 1 – nõuetekohasuse tunnistus
Lisa 2 – aruande vormi näidis
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Lisa 3 – aruande vormi näidis
Lisa 4 – mõõtmiste näidisloetelu
Lisa 5 - otsese ohu näited
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Lisa 5
1. OTSESE OHU NÄITED
Otsest ohtu põhjustavad näiteks järgnevad elektriseadme või elektripaigaldise kehtivatele
nõuetele mittevastavusest tulenevad puudused ja rikked:
1.1. seadme kest on ohtliku puutepinge all;
1.2. pistikupesa kaitsekontakt on ühendatud faasijuhiga või elektriseadme kaitsejuht on
valesti ühendatud;
1.3. elektriseadme või -paigaldise pingestatud osad on mitteküllaldase puutekaitse tõttu
puudutatavad;
1.4. elektriseadme või -paigaldise puutekaitseta osad on pingestatud ahelatest puudulikult
eraldatud;
1.5 on tekkinud ilmne tule- või plahvatusoht.
2. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata uuele või
renoveeritud elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistust
2.1. Puudused otsepuutekaitse realiseerimisel:
2.1.1. isolatsioonitakistus on alla kehtestatud normi;
2.1.2. katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest.
2.2. Puudused kaudpuutekaitse realiseerimisel:
2.2.1. ei ole tagatud kaitse rakendumine ettenähtud aja jooksul;
2.2.2. puudub kohustuslik rikkevoolukaitselüliti;
2.2.3. peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
2.2.4. kaitseväikepinge või kaitseeraldatud ahelad ja/või toiteallikas ei vasta nõuetele.
2.3. Kaitselahutus ei vasta nõuetele.
2.4. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
2.4.1. ahelal puudub liigvoolukaitse;
2.4.2. liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
2.4.3. jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.
2.5. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane.
2.6. Elektriseade pole ilmselt standardikohane (endavalmistatud vm) või paigaldamisel
pole arvestatud välistoimeid (IP jm).
2.7. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta nõuetele.
2.8. Turvavalgustuse ja -toitesüsteemides on olulisi puudusi.
2.9. Puudub elektritööettevõtja deklaratsioon elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta.
2.10. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele
mittevastavaid mõõtetulemusi.
2.11. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.
2.12. 1. ja 2. liigi elektripaigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud
pädevat käidukorraldajat.
3. Oluliste puuduste näidisloetelu, mille esinemisel ei väljastata korralisel kontrollil
elektripaigaldise ja selle käidu nõuetekohasuse tunnistust
3.1. Puudused otsepuutekaitse realiseerimisel:
3.1.1. isolatsioonitakistus on alla kehtestatud normi;
3.1.2. katted, kestad ei taga kaitset otsepuute eest.
3.2. Puudused kaudpuutekaitse realiseerimisel:
3.2.1. ei ole tagatud kaitse nõuetekohane rakendumine;
3.2.2. nullimine või peapotentsiaaliühtlustus on teostamata;
3.2.3. 0-klassi ja I-klassi seadmete mittenõuetekohane kooskasutamise võimalus.
3.3. Liigvoolukaitse realiseerimise puudused:
3.3.1. ahelal puudub liigvoolukaitse;
3.3.2. liigvoolukaitse nimivool on suurem kui juhistikule kestvalt lubatav vool;
3.3.3. jaoturites puuduvad liigvoolukaitsetel tähistused.
3.4. PEN-juhi lahkuviimine N- ja PE-juhiks ja/või nende tähistus pole nõuetekohane
(paigaldises EEI kehtivuse korral).
3.5. Elektriseadme paigaldamisel pole arvestatud välistoimeid (IP jm).
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3.6. Eriruumide (duširuumid, leiliruumid jm) elektripaigaldised ei vasta ehitamisaegsetele
nõuetele.
3.7. Puuduvad täiesti või olulises mahus mõõteprotokollid või neis on normidele
mittevastavaid mõõtetulemusi.
3.8. Puuduvad põhilised joonised, skeemid.
3.9. 1. ja 2. liigi elektripaigaldisele ei ole elektriohutusseaduses nõutud juhul määratud
pädevat käidukorraldajat.
3.10. Puudub käidukava.
3.11. Sõltuvalt elektripaigaldisest puuduvad hädavajalikud kaitsevahendid.
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MKM määrus: projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded ja
andmise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 28 lõike 3 alusel.
Üldsätted
§1. Projekteerimistingimuste taotlus
(1) Projekteerimistingimusi taotleda sooviv füüsiline isik esitab pädevale asutusele
projekteerimistingimuste saamiseks käesoleva määruse lisas 1 toodud projekteerimistingimuste
taotluse.
(2) Projekteerimistingimusi taotleda sooviv juriidiline isik esitab pädevale asutusele
projekteerimistingimuste saamiseks käesoleva määruse lisas 1 toodud projekteerimistingimuste
taotluse.
§ 2. Projekteerimistingimuste andmine
Pädev asutus annab projekteerimistingimused käesoleva määruse lisas 2 sätestatud kujul.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste
vorminõuded ja esitamise kord“ juurde
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS
Lisa 2
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE VORMINÕUDED JA ANDMISE KORD
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MKM määrus: Ehitamise teatise vorminõuded ja selle esitamise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku 34 lõike 5 alusel.
Üldsätted
§1. Ehitamise teatise esitamine
Ehitada sooviv isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitamise teatise.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Ehitamise teatise vorminõuded
ja selle esitamise kord“ juurde
EHITAMISE TEATIS
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MMK määrus: Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ja taotluse esitamise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 39 lõike 4 alusel.
Üldsätted
§1. Ehitusloa taotlus
(1) Ehitusluba taotleda sooviv füüsiline isik esitab pädevale asutusele ehitusloa saamiseks käesoleva
määruse lisas 1 toodud ehitusloa taotluse.
(2) Ehitusluba taotleda sooviv juriidiline isik esitab pädevale asutusele ehitusloa saamiseks käesoleva
määruse lisas 1 toodud ehitusloa taotluse.
§ 2. Ehitusloa andmine
Pädev asutus annab ehitusloa käesoleva määruse lisas 2 või lisas 3 sätestatud kujul.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded
ja taotluse esitamise kord“ juurde
EHITUSLOA TAOTLUS
Lisa 2
EHITUSLOA VORMINÕUDED JA ANDMISE KORD
Lisa 3
TEE EHITUSLOA VORMINÕUDED JA ANDMISE KORD
Lisa 4
NÕUDED RIIGIKAITSELISE JA JULGEOLEKUEHITISE EHITUSLOA TAOTLUSELE
Lisa 5
RIIGIKAITSELISE JA JULGEOLEKUEHITISE EHITUSLOA VORMINÕUDED JA ANDMISE KORD
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MKM määrus: Ehitise kasutamise teatise vorminõuded ja selle esitamise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 45 lõike 6 alusel.
Üldsätted
§1. Ehitise kasutamise teatis
Ehitada sooviv isik esitab pädevale asutusele käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitise kasutamise
teatise.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Ehitise kasutamise teatise vorminõuded
ja selle esitamise kord“ juurde
EHITISE KASUTAMISE TEATIS
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MKM määrus: Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 48 lõike 5 alusel.
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu
§ 1. Ehitise kasutamise otstarve
(1) Ehitise kasutamise otstarbe määratlemiseks kasutatakse tähistust, mis koosneb ehitise kasutamise
otstarbe nimetusest ja sellele vastavast viiekohalisest koodist.
(2) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu ülesehitus on hierarhiline, milles üldisema täpsusastme
kasutamise otstarbe tähistus sisaldab spetsiifilisema täpsusastme kasutamise otstarvete tähistusi.
(3) Ehitisele määratakse kasutamise otstarve viie koodikoha täpsusega.
(4) Ehitise kasutamise otstarvete loetelu on toodud käesoleva määruse lisas 1.
(5) Külaliskorteri ja kodumajutuse turismiseaduse tähenduses võib liigitada käesoleva määruse lisas
toodud ehitise kasutamise otstarvete 11101 ning 11210 kuni 11222 alla.
§ 2. Määruse rakendamine
Enne 1. jaanuari 2013. a ehitisele määratud ehitise kasutamise otstarbe käesoleva määrusega
kooskõlla viimine ei ole kohustuslik. Määruses sätestatud ehitise kasutamise otstarvet tuleb kohaldada
ehitise kasutamise otstarbe muutmisel.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Ehitise kasutamise
otstarvete loetelu“ juurde
EHITISE KASUTAMISE OTSTARVETE LOETELU
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MKM määrus: Kasutusloa taotluse ja kasutusloa vorminõuded ja taotluse esitamise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 50 lõike 4 alusel.
Üldsätted
§1. Kasutusloa taotlus
(1) Kasutusluba taotleda sooviv füüsiline isik esitab pädevale asutusele kasutusloa saamiseks
käesoleva määruse lisas 1 toodud kasutusloa taotluse.
(2) Kasutusluba taotleda sooviv juriidiline isik esitab pädevale asutusele kasutusloa saamiseks
käesoleva määruse lisas 1 toodud kasutusloa taotluse.
§ 2. Kasutusloa andmine
Pädev asutus annab kasutusloa käesoleva määruse lisas 2 sätestatud kujul.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Kasutusloa taotluse ja kasutusloa vorminõuded
ja taotluse esitamise korra“ juurde
KASUTUSLOA TAOTLUS
Lisa 2
KASUTUSLOA VORMINÕUDED JA ANDMISE KORD
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Vabariigi valitsuse määrus: Ehitisregistri asutamine ja selle põhimääruse kehtestamine
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 56 lõike 2 alusel.
1. peatükk
EHITISREGISTER
§ 1. Ehitisregistri volitatud töötleja
§ 2. Ehitisregistri pidamine ja ülesehitus
2. peatükk
EHITISREGISTRI ANDMED
§ 3. Ehitisregistrisse kantavad ehitise andmed
§ 4. Ehitisregistrisse kantavad ehitise asukoha andmed
§ 5. Ehitisregistrisse kantavad ehitamise dokumendid
§ 6. Ehitisregistrisse kantavad ehitamise andmed
§ 7. Ehitisregistrisse kantavad vallasasjast ehitise omaniku andmed
§ 8. Ehitisregistrisse kantavad ehitustehniliste uuringute andmed
§ 9. Ehitisregistrisse kantavad ehitise auditi andmed
§ 10. Ehitisregistrisse kantavad ehitise hooldusjuhend
§ 11. Ehitisregistrisse kantavad ehitise või ehitamisega seotud isikute andmed
§ 12. Ehitisregistrisse kantavad ehitise või ehitamisega seonduvad taotluste andmed
§ 13. Ehitisregistrisse kantavad riikliku või haldusjärelevalve andmed
§ 14. Ehitisregistrisse kantavad energiamärgise andmed
§ 15. Ehitisregistrisse kantavad muud ehitise või ehitamisega seonduvad andmed
3. peatükk
JUURDEPÄÄS EHITISREGISTRISSE KANTUD ANDMETELE
§ 16. Ehitisregistri andmete avalikkus
§ 17. Juurdepääs piiratud kujul ehitisregistri andmetele
§ 18. Juurdepääs ehitisregistri arhiveeritud andmetele
4. peatükk
EHITISREGISTRI ANDMETE SÄILITAMINE, MUUTMINE, ARHIVEERIMINE JA KUSTUTAMINE
§ 18. Ehitisregistri andmete säilitamine
§ 19. Ehitisregistri andmete muutmine
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§ 20. Ehitisregistri andmete arhiveerimine
§ 21. Ehitisregistri andmete kustutamine
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MKM määrus: Ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 58 lõike 4 alusel.
Üldsätted
§ 1. Ehitisregistrile andmete esitamine
Ehitisregistrile esitatakse andmed käesoleva määruse lisas 1 esitatud kujul.
Lisa 1
Majandus- ja kommunikatsiooniministri …..2015. a määruse nr ….
„Ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded
ja esitamise kord“ juurde
EHITISREGISTRILE ANDMETE ESITAMINE
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MKM määrus: Energiatõhususe miinimumnõuded

1

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 63 lõike 3 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, sealhulgas
madalenergiahoonetele ja liginullenergiahoonetele.
(2) Määruse reguleerimisalasse kuuluvad ehitatavad ja oluliselt rekonstrueeritavad hooned.
(3) Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele elamutele:
1) väikeelamud (ühe või kahe korteriga elamud või ridaelamud);
2) korterelamud (kolme või enama korteriga elamud, sealhulgas hoolekandeasutuste ja ühiselamute
hooned, välja arvatud ridaelamud).
(4) Nõuded esitatakse hoonete kasutusotstarbe järgi järgmistele mitteelamutele:
1) büroohooned, raamatukogud ja teadushooned;
2) ärihooned (majutus- ja toitlustushooned, teenindushooned, välja arvatud büroohooned ja
kaubandushooned);
3) avalikud hooned (meelelahutushooned, välja arvatud loomaaia või botaanikaaia hooned;
spordihooned, välja arvatud jäähallid ja maneežid; muuseumi- ja raamatukoguhooned, välja arvatud
raamatukogud; välja arvatud terminalid);
4) kaubandushooned ja terminalid;
5) haridushooned (välja arvatud koolieelsed lasteasutused);
6) koolieelsed lasteasutused;
7) tervishoiuhooned (haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud hoolekandeasutuste hooned).
(5) Hoonete puhul, mida ei ole nimetatud lõigetes 3 ja 4, tuleb, rakendades energiatõhususe
miinimumnõuete määramiseks vajalikku pädevust ning kohaldades käesoleva määruse nõudeid,
kontrollida vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele, lähtudes kõige sarnasema hoone
kasutusotstarbest.
(6) Määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitusseadustiku § 53 lõikes 1 nimetatud hooned.
(7) Kui hoonel on mitu kasutusotstarvet, määratakse igale eraldi kasutusotstarbega hoone osale, mille
köetav pind ületab 10% kogu hoone köetavast pinnast, sellele kasutusotstarbele vastav
energiatõhususarv. Alla 10% pinnaga osad loetakse kasutusotstarbest sõltumata muude osade
koosseisu. Alla 10% pinnaga osale rakendatakse selle kasutusotstarbe standardkasutust, millise
kasutusotstarbega hoone osa juurde see funktsionaalselt kuulub. Hoone maksimaalseks lubatavaks
energiatõhususarvuks on köetava pinna alusel arvutatud hoone osade kasutusotstarvete kaalutud
keskmine energiatõhususarv.
(8) Energiatõhususe miinimumnõuded kehtestatakse hoonele tervikuna. Hoone koosseisu arvatakse
energiatõhususarvu arvutamisel lisaks piiretele ja tehnosüsteemidele hoonesse või kinnistule
paigaldatud hoonet teenindava lokaalse energiatootmise süsteemid (näiteks päikesekollektorid ja paneelid, tuuleturbiin, soojuse ja elektri koostootmisjaam). Energiavõrguga (näiteks kaugküte)
ühendatud tehnosüsteemid kuuluvad hoone koosseisu alates energiavõrgu liitumispunktist.
§ 2. Mõisted
(1) Määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) tehnosüsteemid – küttesüsteem ja sooja tarbevee süsteem koos soojusallikatega,
ventilatsioonisüsteem, jahutussüsteem, valgustus ning lokaalselt soojusenergiat või elektrit tootvad
käesoleva määruse järgi energiaarvutuses arvestatavad süsteemid;
2) hoone sisekliima tagamine – energia kasutamine ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas
temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, vastavalt määruses sätestatud ventilatsiooni153

ja ruumitemperatuuride nõuetele ning valgustamine vastavalt hoone standardkasutusele;
3) köetav pind – sisekliima tagamisega ruumide netopind;
4) õhulekkearv – hoone välispiirete õhupidavust iseloomustav näitaja, mis on määratud
3
2
õhulekketestiga 50 paskali (Pa) rõhkude erinevusel. Hoone keskmine õhulekkearv [m /(h m )] antakse
välispiirete ruutmeetri kohta. Välispiirete pindala arvutatakse sisemõõtude põhjal.
(2) Määruses kasutatakse energiatõhususe ja -arvutuse mõisteid järgmises tähenduses:
1) eksporditud energia – hoones või kinnistul toodetud soojusenergia või elekter, mida ei kasutata
hoones ja mis eksporditakse energiavõrkudesse;
2) lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, tuule-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast
toodetud elekter või soojusenergia. Soojuspumpade puhul võetakse energiaallikast saadud
taastuvenergia energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga;
3) tarnitud energia – aastane elektrivõrkudest hangitud elektrienergia või kaugküttevõrkudest hangitud
soojusenergia kilovatt-tundides (kWh/a) või kütuste tarnijatelt hangitud kütuste energiasisaldus
kilovatt-tundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jääv hoone summaarne
aastane energiakasutus. Kinnistult hangitud kütused loetakse tarnitud energiaks;
4) hoone summaarne energiakasutus (kWh/a) – hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee
soojendamiseks ja elektriseadmete kasutamiseks vajalik tehnosüsteemide soojusenergia ja elektri
kasutus, arvestamata lokaalset taastuvenergiat (välja arvatud soojuspumbad). Hoone summaarne
energiakasutus sisaldab kõiki tehnosüsteemide, sealhulgas soojusallikate ja lokaalse tootmise
jaotussüsteemide kadusid ja energia muundamist (näiteks soojuspumba soojustegur, külmajaama
jahutustegur, koostootmine, kütuseelement);
5) primaarenergia – ühe kilovatt-tunni tarnitud energia tootmiseks vajalik esmane energiahulk
taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest, mis sisaldab kõiki energiaallika ammutamise,
energia tootmise, ülekande ja jaotamise kadusid;
6) energiakandjate kaalumistegurid – tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks
vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju;
7) erikasutus – aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta
2
[kWh/(m a)];
8) summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes arvutatud
eksporditud energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa;
9) summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes arvutatud tarnitud
energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa;
10) hoone standardkasutus – hoone tavapärane kasutus energiatõhususe miinimumnõuetele
vastavuse tõendamisel. Standardkasutuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse hoone kasutamise
otstarve, välis- ja sisekliima, hoone ja tehnosüsteemide kasutusaeg ning vabasoojus;
2
11) energiatõhususarv [kWh/(m a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus
hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud
erikasutus;
2
12) välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna ruutmeetri kohta [W/(m K)] – hoone köetava
pinna ühe ruutmeetri soojuskadu läbi välispiirete, kui temperatuuride erinevus hoone sees ja väljas on
üks kraad. Soojuserikadu moodustub summaarselt kõikidest välispiirete ja välispiirete ebatihedustest
(infiltratsioonist) tulenevatest soojuskadudest;
13) netoenergiavajadus – sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ning valgustuse ja
seadmete kasutamiseks vajalik soojus- ja elektrienergia ilma süsteemikadudeta ning energia
muundamiseta. Netoenergiavajadus jaguneb: netoenergiavajadus ruumide kütteks, ruumide
jahutamiseks, ventilatsiooniõhu soojendamiseks, ventilatsiooniõhu jahutamiseks, ventileerimiseks,
tarbevee soojendamiseks, valgustamiseks ja seadmete kasutamiseks;
14) valideeritud tarkvara – sisekliima ja energiaarvutuse tarkvara, mille valideerimiseks on tehtud
võrdlusarvutus vastava standardi või metoodika järgi. Käesoleva määruse mõistes aktsepteeritakse
valideerimiseks vastavaid Euroopa (EVS-EN), ISO, ASHRAE ja CIBSE standardeid ning IEA
BESTEST metoodikat või nendega samaväärseid üldtunnustatud metoodikaid;
15) kuluoptimaalse energiatõhususega hoone – hoone, mille energiatõhususarvu piirväärtus tagab
minimaalsed elutsükli kogukulud, mis moodustuvad ehitusmaksumusest ning iga-aastastest energia-,
hooldus- ja käituskuludest (arvestuslikult elamutele 30 aasta ja mitteelamutele 20 aasta elutsükli
nüüdisväärtuse investeerimisarvutusena).
2. peatükk
Energiatõhususe miinimumnõuded
§ 3. Energiatõhususe miinimumnõuded ja energiatõhususarv
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(1) Energiatõhususe miinimumnõuded on ehitatavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete
summaarse energiakasutuse piirmäärad ning muud käesolevas määruses kehtestatud nõuded, mis
lähtuvad hoonete kasutamise otstarbest ning võtavad arvesse nende tehnilisi näitajaid.
(2) Hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele hinnatakse hoone projekteerimisel
ehitusprojekti alusel.
(3) Energiatõhususe miinimumnõuded on väljendatud energiatõhususarvuna ja teiste käesolevas
määruses käsitletud nõuetena. Energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate
kaalutud erikasutus hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud
energiate kaalutud erikasutus. Energiatõhususarv kajastab hoone kompleksset energiakasutust nii
sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks
ning see arvutatakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta hoone standardkasutusel.
(4) Ehitatava hoone energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
2
1) väikeelamutes 160 kWh/(m a);
2
2) korterelamutes 150 kWh/(m a);
2
3) büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 160 kWh/(m a);
2
4) ärihoonetes 210 kWh/(m a);
2
5) avalikes hoonetes 200 kWh/(m a);
2
6) kaubandushoonetes ja terminalides 230 kWh/(m a);
2
7) haridushoonetes 160 kWh/(m a);
2
8) koolieelsetes lasteasutustes 190 kWh/(m a);
2
9) tervishoiuhoonetes 380 kWh/(m a).
(5) Oluliselt rekonstrueeritava hoone energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
2
1) väikeelamutes 210 kWh/(m a);
2
2) korterelamutes 180 kWh/(m a);
2
3) büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 210 kWh/(m a);
2
4) ärihoonetes 270 kWh/(m a);
2
5) avalikes hoonetes 250 kWh/(m a);
2
6) kaubandushoonetes ja terminalides 280 kWh/(m a);
2
7) haridushoonetes 200 kWh/(m a);
2
8) koolieelsetes lasteasutustes 240 kWh/(m a);
2
9) tervishoiuhoonetes 460 kWh/(m a).
(6) Kui välisseinatarindiks on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk,
võib lõigetes 4 ja 5 toodud energiatõhususarvude piirväärtusi rakendada koefitsiendiga 1,1.
(7) Kui ehitatav või oluliselt rekonstrueeritav hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele,
loetakse selline hoone kuluoptimaalse energiatõhususega hooneks.
§ 4. Lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise nõuded väikeelamute
välispiirete summaarsele soojuserikaole
(1) Hoone välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna ruutmeetri kohta ei tohi lihtsustatud
energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise korral käesoleva määruse § 18 alusel ületada järgmisi
piirväärtusi:
1) kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on maasoojuspump –
2
1,0 W/(m ·K);
2) kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on õhk-vesi
2
soojuspump – 0,75 W/(m ·K);
3) kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on puidupelletikütusel
2
katel – 0,75 W/(m ·K);
4) kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on kaugküte – 0,7
2
W/(m ·K);
5) kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on gaaskütusel
2
kondensaatkatel – 0,6 W/(m ·K).
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(2) Kui väikeelamu välisseinatarindiks on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga
soojustamata palk, võib lõikes 1 toodud hoone välispiirde summaarset soojuserikadu köetava pinna
ruutmeetri kohta rakendada koefitsiendiga 1,2.
(3) Kui hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas ei ole välja toodud
lõikes 1, siis lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamist ei teostata ning energiatõhususe
miinimumnõuetele vastavust tõendatakse arvutuslikku tõendamismeetodit kasutades.
§ 5. Lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise nõuded väikeelamute
ventilatsioonisüsteemidele
(1) Ventilatsioonisüsteemid peavad olema varustatud soojustagastusega, mille temperatuuri suhtarv
on vähemalt 0,8.
(2) Maksimaalne lubatav ventilatsioonisüsteemi ventilaatori erivõimsus on 2,0 W/(l/s).
§ 6. Madalenergiahoone
(1) Madalenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja
taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata
lokaalset elektri tootmist taastuvenergiaallikast.
(2) Madalenergiahoone energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
2
1) väikeelamutes 120 kWh/(m a);
2
2) korterelamutes 120 kWh/(m a);
2
3) büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 130 kWh/(m a);
2
4) ärihoonetes 160 kWh/(m a);
2
5) avalikes hoonetes 150 kWh/(m a);
2
6) kaubandushoonetes ja terminalides 160 kWh/(m a);
2
7) haridushoonetes 120 kWh/(m a);
2
8) koolieelsetes lasteasutustes 140 kWh/(m a);
2
9) tervishoiuhoonetes 300 kWh/(m a).
§ 7. Liginullenergiahoone
(1) Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja
taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv
2
on suurem kui 0 kWh/(m a), kuid mitte suurem kui käesolevas paragrahvis sätestatud piirväärtus.
(2) Liginullenergiahoone energiatõhususarv ei tohi ületada järgmisi piirväärtusi:
2
1) väikeelamutes 50 kWh/(m a);
2
2) korterelamutes 100 kWh/(m a);
2
3) büroohoonetes, raamatukogudes ja teadushoonetes 100 kWh/(m a);
2
4) ärihoonetes 130 kWh/(m a);
2
5) avalikes hoonetes 120 kWh/(m a);
2
6) kaubandushoonetes ja terminalides 130 kWh/(m a);
2
7) haridushoonetes 90 kWh/(m a);
2
8) koolieelsetes lasteasutustes 100 kWh/(m a);
2
9) tervishoiuhoonetes 270 kWh/(m a).
§ 8. Netonullenergiahoone
2

Netonullenergiahoone on hoone, mille energiatõhususarv on 0 kWh/(m a). Netonullenergiahoonesse
võidakse hankida tarnitud energiat, kui see kompenseeritakse eksporditud energiaga.
§ 9. Energiakandjate kaalumistegurid
(1) Energiakandjate kaalumistegurid on järgmised:
1) taastuvtoormel põhinevad kütused (puit ja puidupõhised kütused ning muud biokütused, välja
arvatud turvas ja turbabrikett) 0,75;
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2) kaugküte 0,9;
3) vedelkütused (kütteõlid ja vedelgaas) 1,0;
4) maagaas 1,0;
5) tahked fossiilkütused (kivisüsi ja muu selline) 1,0;
6) turvas ja turbabrikett 1,0;
7) elekter 2,0.
(2) Kütuse energiasisaldus arvutatakse kütteväärtuse abil. Kütteväärtusena kasutatakse tarnija antud
3
alumist kütteväärtust või ehitusseaduse § 3 lõike 7 alusel väljastatud, hoonete energiatõhususe
arvutamise metoodikal põhinevaid andmeid.
§ 10. Nõuded ventilatsioonile ja ruumitemperatuurile
(1) Ehitatava ja oluliselt rekonstrueeritava hoone ventilatsiooni välisõhu vooluhulk peab
energiaarvutuses olema hoone kasutusajal lõikes 4 toodud väärtuse suurune. Välisõhu vooluhulga all
mõistetakse minimaalset nõutud ventilatsiooni välisõhu vooluhulka hoone köetava pinna kohta.
Nõudluspõhise ventilatsioonisüsteemi puhul võib kasutada lõikes 4 toodud välisõhu vooluhulga
piirväärtust ruumi maksimaalse õhuvooluhulgana.
(2) Korterelamutes, mille ventilatsiooni sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulkasid on võimalik
2
korteripõhiselt juhtida, peab välisõhu vooluhulk olema hoone kasutusajal vähemalt 0,42 l/(s m ).
(3) Energiaarvutus tehakse lõikes 4 toodud kütmise ja jahutuse temperatuuriseadetega. Osaliselt
köetavate ruumide puhul kasutatakse energiaarvutuses ruumitemperatuurina lõikes 4 toodud kütmise
seadet.
(4) Ventilatsiooni välisõhu vooluhulgale ja energiaarvutuses kasutatavate ruumitemperatuuride
seadetele kehtivad järgmised nõuded:
Hoone kasutusotstarve
Väikeelamutes
Korterelamutes
Büroohoonetes, teenindushoonetes,
raamatukogudes ja teadushoonetes
Kaubandushoonetes ja terminalides
Ärihoonetes, v.a kaubandushoonetes ja
teenindushoonetes
Avalikes hoonetes, v.a spordihoonetes ja
raamatukogudes
Spordihoonetes, v.a siseujulates
Siseujulates
Haridushoonetes
Tervishoiuhoonetes

Välisõhu vooluhulk
2
l/(s m )
0,42
0,5
2

Kütmise
seade °C
21
21
21

Jahutuse
seade °C
27
27
25

2
1,5

18
21

25
25

2

21

25

2
2
3
4

18
22
21
22

25
25
25
25

§ 11. Nõuded suvisele ruumitemperatuurile
(1) Suvise ruumitemperatuuri nõue loetakse täidetuks, kui ruumitemperatuur ei ületa § 10 lõikes 4
toodud piirtemperatuuri (jahutuse temperatuuriseadet) elamutes rohkem kui 150 kraadtunni (°Ch) ja
muudes § 1 lõigetes 4 ja 5 nimetatud hoonetes, mis ei ole elamud, rohkem kui 100 kraadtunni (°Ch)
võrra ajavahemikul 1. juunist 31. augustini. Haridus- ja teadushoonete (välja arvatud koolieelsete
lasteasutuste, teadus- ja metoodikaasutuste hoonete, muude haridus- või teadushoonete) puhul
kasutatakse ajavahemikku 1. maist 15. juunini ja 15. augustist 30. septembrini ning eeldatakse, et
ajavahemikul 15. juunist 15. augustini on hooned suletud. Jahutusperiood võib olla osas hoonetes
eelnimetatud ajavahemikust pikem, kuid seda ei võeta arvesse suvise temperatuuri nõude
kontrollimisel. Jahutuse netoenergiavajadus ja jahutussüsteemi energiakasutus arvutatakse kogu
jahutusperioodile.
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(2) Ruumide ülekuumenemise vältimiseks tuleb aktiivsetele jahutussüsteemidele eelistada passiivset
jahutust ehk ruumide ülekuumenemise vältimist arhitektuursete ja ehituslike lahendustega (näiteks
päikesekaitse, klaaspindade vastav suurus ja paiknemise suund, hoone paiknemine ilmakaarte ja
teiste objektide suhtes, tarindite massiivsus) ja öist jahutust ventilatsiooniga. Ruumide jahutamist
akende kaudu tuulutamise teel ei võeta suvise ruumitemperatuuri kontrolli tõendamisel arvesse, välja
arvatud elamutes.
(3) Kui suvise ruumitemperatuuri nõude täitmiseks on vajalik jahutussüsteemi kasutamine hoones,
peab energiaarvutus hõlmama ruumide jahutuse netoenergiavajadust ja jahutussüsteemi
energiakasutuse arvutust. Kui hoonesse projekteeritakse ja ehitatakse jahutussüsteem, ei ole vaja
teha lõikes 1 toodud suvise ruumitemperatuuri arvutust.
(4) Suvise ruumitemperatuuri tõendamine teostatakse tüüpruumide simulatsioonarvutuse abil nendes
mitteelamutes, milles ei ole jahutussüsteemi. Simulatsioonarvutuses võib vajaduse korral kasutada §
10 lõikes 4 määratud väärtusest madalamat jahutuse seadet, et võtta arvesse temperatuuri
reguleerimisest tulenevat määratust kõrgemat ruumitemperatuuri.
(5) Elamu suvise ruumitemperatuuri tõendamise võib teostada tüüpruumide simulatsioonarvutusega
või kasutades selleks otstarbeks välja töötatud lihtsustatud abimaterjale, näiteks graafikuid.
Väikeelamud on suvise ruumitemperatuuri tõendamise simulatsioonarvutusest vabastatud järgmiste
tingimuste samaaegsel täitmisel:
1) lääne- ja lõunapoolsete välisseinte üle ühe ruutmeetri suurustel aknapindadel kasutatakse
päikesekaitseklaase päikesefaktoriga g ≤ 0,4 või muid vastavatoimelisi lahendusi;
2) elu- ja magamistubade lääne- ja lõunapoolsete akende klaasiosa pind on maksimaalselt 30% ruumi
lääne- ja lõunapoolsete välisseinte pinnast;
3) elu- ja magamistubades on avatavate akende pind vähemalt 5% nende ruumide põrandapinnast.
§ 12. Nõuded välispiiretele
(1) Hoone välispiirded peavad olema pikaajaliselt õhkupidavad ja piisavalt soojustatud. Otstarbeka
soojustuse määramisel lähtutakse hoone energiatõhususe nõuetest, ruumide soojuslikust mugavusest
ja hallituse ning kondensaadi vältimisest külmasildadel, sisepindadel ja tarindites.
(2) Ruumide soojusliku mugavuse tagamiseks ei või piirde soojusläbivus üldjuhul ületada väärtust 0,5
2
vatti ruutmeetri ja kraadi kohta [W/(m K)]. Sellest väärtusest kõrgema soojusläbivusega avatäidete
puhul tuleb tagada soojuslik mugavus küttelahendustega.
(3) Soojustuse valikul tuleb lähtuda sellest, et ehitis oleks hea energiatõhususe tasemega. Elamute
välispiirete valikul võib esmase lähenemisena lähtuda järgmistest väärtustest:
2
1) välisseinte soojusläbivus 0,12–0,22 W/(m ·K);
2
2) katuste ja põrandate soojusläbivus 0,1–0,15 W/(m ·K);
2
3) akende ja uste soojusläbivus 0,6–1,1 W/(m ·K),kusjuures lõplikud valikud tuleb teha, lähtudes
hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest.
(4) Mitteelamute välispiirete valikul võib esmase lähenemisena lähtuda järgmistest väärtustest:
2
1) välisseinte soojusläbivus 0,15–0,25 W/(m ·K);
2
2) katuste ja põrandate soojusläbivus 0,1–0,2 W/(m ·K);
2
3) akende ja uste soojusläbivus 0,6–1,1 W/(m ·K),kusjuures lõplikud valikud tuleb teha, lähtudes
hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest. Optimaalne soojustus sõltub lisaks
eelnevale oluliselt ka vabasoojusest.
(5) Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada üht kuupmeetrit tunnis välispiirde
3
2
ruutmeetri kohta [m /(hm )]. Niiskuskonvektsiooni riskide vältimiseks tuleb tarindite kriitilised sõlmed
(näiteks seina ja vundamendi ning põranda ühendus, seina ja katuse ühendus, katuslae auru- või
õhutõkke jätkukohad, läbiviigud) teha võimalikult õhkupidavaks.
(6) Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi ületada energiatõhususe miinimumnõuete vastavuse
tõendamiseks tehtud energiaarvutuses kasutatud väärtust.
§ 13. Nõuded tehnosüsteemidele
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(1) Tehnosüsteemid tuleb projekteerida ja paigaldada nii, et oleks tagatud nende pikaajaline ja
efektiivne töötamine optimaalses tööpiirkonnas. Üleliigseid energiakadusid tuleb vältida torustike ja
soojussalvestite otstarbekohase isoleerimisega.
(2) Siseõhu nõutud kvaliteet tagatakse üldjuhul sundventilatsiooniga. Ventilatsiooni energiatõhususe
saavutamiseks kasutatakse efektiivset soojustagastust, madala rõhulanguga torustikke ja
ventilatsiooniseadmete komponente ning võimalikult kõrge kasuteguriga ventilaatoreid ja
juhtseadmeid.
§ 14. Nõuded küttesüsteemile
(1) Sisekliima tagamisega projekteeritavatele või olemasolevatele oluliselt rekonstrueeritavatele
hoonetele, mille eraldi kasutamiseks mõeldud hoone osadel võivad olla erinevad omanikud või mille
eraldi kasutamiseks mõeldud osasid saab seaduse kohaselt anda tasu eest kasutada, tuleb eraldi
kasutamiseks mõeldud hoone osasid teenindavale küttesüsteemile projektis ette näha ja ehitamisel
paigaldada seadmed, mis võimaldavad määrata hoone osa energiakasutust kütteks.
(2) Hoone osa energiakasutuse määramist võimaldavaid seadmeid ei pea paigaldama, kui:
1) hoone osa kasutajal puuduvad tehnilised võimalused hoone osas energiakasutuse reguleerimiseks;
2) hoone ehituslikust lahendusest tulenevalt ei mõjuta hoone osa kasutaja poolne tegevus oluliselt
energiakasutust hoone kütteks;
3) hoone osa energiakasutuse määramist võimaldavate seadmete paigaldamine ei ole majanduslikult
põhjendatud või tehniliselt võimalik.
(3) Kui hoones ei nähta ette energiakasutuse määramist võimaldavate seadmete paigaldamist,
selgitatakse selle põhjuseid ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooniosa
tehnilises kirjelduses.
3. peatükk
Energiaarvutus
§ 15. Energiaarvutuse etapid
(1) Energiaarvutusega määratakse hoone summaarne energiakasutus hoone sisekliima tagamiseks
(kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks), tarbevee soojendamiseks ja
elektriseadmete (näiteks kodumasinad ja muud olme- või bürooelektriseadmed ning muud hoonetes
kasutatavad seadmed) kasutamiseks. Sellest lähtuvalt arvutatakse tarnitud ja eksporditud
energiakasutused ning hoone energiatõhususarv.
(2) Energiaarvutuse kõikides etappides
elektrienergiakasutust eraldiseisvatena.

ja

tulemuste

esitamisel

käsitletakse

soojus-

ja

(3) Energiaarvutus sisaldab vähemalt järgmisi etappe:
1) suviste ruumitemperatuuride arvutus (välja arvatud hoonetes, kuhu projekteeritakse ja ehitatakse
jahutussüsteem);
2) netoenergiavajaduste arvutus, mille käigus tehakse ruumi kütte netoenergiavajaduse,
ventilatsiooniõhu soojustagastuse ja soojendamise netoenergiavajaduse arvutus, milles tuleb
arvestada ka soojusvaheti jäätumise vältimiseks vajalikku energiakasutust, tarbevee soojendamise
netoenergiavajaduse ja ruumide jahutuse netoenergiavajaduse arvutused;
3) ventilatsioonisüsteemi elektrikasutuse arvutus;
4) küttesüsteemi ligikaudne arvutus, lähtudes soojusallika kasutegurist või soojuspumpsüsteemi
soojustegurist ning abiseadmete elektrikasutusest;
5) jahutussüsteemi ligikaudne arvutus, võttes arvesse jahutussüsteemi kondensaadi- ja soojuskaod ja
külma tootmise;
6) elektrisüsteemi elektrikasutuse arvutus vastavalt valgustuse ja seadmete kasutuse lähteandmetele;
7) arvutustulemuste esitus hoonete energiatõhususe arvutamise metoodikas sätestatud korras.
(4) Määruses loetlemata tehnosüsteemide (näiteks pliidikubud, väljatõmbekapid, basseinivee
soojendamine, serveriruumid, külmkambrid, külmletid, suurköögiseadmed) ja elektritarvitite (näiteks
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liftid, ukseavamismootorid, välisvalgustus, väliküttealad, erinevad sulatuskaablid, välispistikupesad)
energiakasutust energiaarvutuses arvesse ei võeta.
(5) Energiaarvutus hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamiseks tehakse
vastavalt hoonete energiatõhususe arvutamise metoodikale.
§ 16. Energiaarvutus ehitusprotsessi osana
(1) Energiaarvutus tehakse energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise ja/või
energiamärgise koostamise eesmärgil. Määruses sätestatud korras tehtud energiaarvutuse tulemused
on kasutatavad mõlemal otstarbel.
(2) Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust näitavad energiaarvutuse tulemused
esitatakse ehitatavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete ehitusloa taotluse ehitusprojekti
dokumentatsiooni osana. Ehitamise ajal on omaniku kohustus jälgida, et ehitusprojektis ei tehta
selliseid muudatusi, mille tulemusena energiatõhususe miinimumnõudeid ei täideta. Hoone
energiatõhusust oluliselt mõjutavate ehitusprojekti muudatuste korral tehakse miinimumnõuetele
vastavuse kontrolliks uus energiaarvutus.
(3) Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiamärgise väljastamiseks tehakse energiaarvutus
määruses sätestatud korras.
§ 17. Arvutustarkvara
(1) Energiaarvutuseks kasutataval arvutustarkvaral on järgmised omadused:
1) hoone soojuslevi dünaamiline arvutus;
2) kliimaprotsessor, millesse on võimalik lugeda Eesti energiaarvutuse baasaastat selle
originaaldetailsusega ja mis arvutab tundide lõikes päikesekiirguse pindadele ja varju jäävad alad;
3) ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse modelleerimise võimalikkus;
4) tõeliste ruumitemperatuuride kasutamine arvutuses;
3
5) võimalus sisestada energiaarvutuse lähteandmeid vastavalt ehitusseaduse § 3 lõike 7 alusel vastu
võetud hoonete energiatõhususe arvutamise metoodikale;
6) arvutustarkvara peab olema valideeritud vastavalt asjakohasele standardile või metoodikale.
(2) Energiaarvutuseks võib kasutada kõiki eelnevatele nõuetele vastavaid arvutustarkvarasid.
(3) Jahutussüsteemita elamute energiaarvutuse võib teha ka lihtsustatud, kuude kaupa või
kraadpäevade järgi arvutava tarkvaraga.
4. peatükk
Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamine
§ 18. Vastavuse tõendamise metoodikad
(1) Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust tõendatakse arvutuslikult või lihtsustatud
tõendamismeetodi abil. Lihtsustatud tõendamismeetodit võib kasutada hoonete puhul, mille
kasutamise otstarbe kood vastavalt ehitise kasutamise otstarvete loetelule algab koodiga 1110 (ühe
korteriga elamud) või 1121 (kahe korteriga elamud) või on 11221 (ridaelamu).
(2) Kui energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust tõendatakse arvutuslikult, arvutatakse hoone
energiatõhususarv hoone standardkasutusel. Energiatõhususarvu arvutamiseks summeeritakse
tarnitud energia (see tähendab kasutatud elektrienergia, kaugküte ja kasutatud kütuste
energiasisaldus) ja energiakandjate kaalumistegurite korrutised. Tulemust vähendatakse eksporditud
energia ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa võrra. Tarnitud ja eksporditud energia
kasutus arvutatakse määruse nõuete kohaselt.
(3) Kui energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust tõendatakse lihtsustatud tõendamismeetodi abil,
hoone energiatõhususarvu ei arvutata. Sellisel juhul tõendatakse hoone energiatõhususarvu
piirväärtusele vastavust, järgides §-des 4 ja 5 sätestatud nõudeid.
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(4) Suvise ruumitemperatuuri kontroll tehakse ruumitüüpidele, kus on kõige rohkem vabasoojust
(eeldatavalt hoone lõuna- või lääneküljes asuvatele suurte klaaspindadega ruumidele) või kus on ette
näha kasutajate pidevat kohalolekut. Elamutes tehakse suvise ruumitemperatuuri arvutus vähemalt
ühele toodud tingimustele vastavale magamistoale ja elutoale. Muudes hoonetes tehakse suvise
ruumitemperatuuri arvutus kõigile tüüpruumidele (näiteks avatud ja suletud kontorid, klassiruumid),
valides ruumitüübi esindajaks ühe toodud tingimustele vastava ruumi.
1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1,
4.01.2003, lk 65–71), muudetud direktiiviga 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153,
18.06.2010, lk 13–35), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia
lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
93/76/EMÜ (ELT L 114, 27.04.2006, lk 64–85).
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MKM määrus: Energiatõhutuse arvutamise metoodika
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 62 lõike 3 alusel.
1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika energiatõhususe
miinimumnõuetele vastavuse tõendamiseks.
§ 2. Terminid
(1) Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) tehnosüsteemid – küttesüsteem ja sooja tarbevee süsteem koos soojusallikatega,
ventilatsioonisüsteem, jahutussüsteem, valgustus ning lokaalselt soojusenergiat või elektrit tootvad
käesoleva määruse järgi energiaarvutuses arvestatavad süsteemid;
2) hoone sisekliima tagamine – energia kasutamine ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas
temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, vastavalt määruses sätestatud ventilatsioonija ruumitemperatuuride nõuetele ning valgustamine vastavalt hoone standardkasutusele;
3) köetav pind – sisekliima tagamisega ruumide netopind;
4) energiavõrk – energia edastamise ja tarbijale jaotamise süsteem (näiteks elektrivõrk, kaugkütte- ja
jahutusvõrk, gaasivõrk);
5) vabasoojus – hoonesse sisenev päikesekiirgus, inimeste, valgustuse ja seadmete ning
tehnosüsteemide soojuskaod;
6) õhulekkearv – hoone välispiirete õhupidavust iseloomustav näitaja, mis on määratud
õhulekketestiga 50 paskali (Pa) rõhkude erinevusel. Hoone keskmine õhulekkearv [m³/(h·m²)] antakse
välispiirete ruutmeetri kohta. Välispiirete pindala arvutatakse sisemõõtude põhjal;
7) ESEER – jahutusseadmete tootja poolt antud jahutusperioodi keskmine jahutustegur, mis on
arvutatud vastavalt Euroopa standarditele, lähtudes tinglikust Euroopa keskmisest jahuti
kasutusprofiilist ja -tingimustest, ning milles ei arvestata kondensaatori ventilaatorite ja pumpade
elektritarvet;
8) SEER – kuni 12 kW õhukonditsioneeride ja õhk-õhk soojuspumpade energiamärgises toodud
jahutusperioodi keskmine jahutustegur, mis arvutatakse jahutusperioodi jahutuse netoenergiavajaduse
suhtena elektrikasutusse standardtingimustel;
9) SCOP – kuni 12 kW õhukonditsioneeride ja õhk-õhk soojuspumpade energiamärgises toodud aasta
keskmine soojustegur, mis arvutatakse kütte netoenergiavajaduse suhtena elektrikasutusse
standardtingimustel.
(2) Käesolevas määruses kasutatakse energiatõhususe ja -arvutuse termineid järgmises tähenduses:
1) energiaarvutuse baasaasta – sisekliima- ja energiaarvutuseks koostatud väliskliima andmete
kogum, mis põhineb üle-eestilistel kliimaandmetel ajavahemikus 1970–2000;
2) eksporditud energia – hoones või kinnistul toodetud soojusenergia või elekter, mida ei kasutata
hoones ja mis eksporditakse energiavõrkudesse;
3) lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, tuule-, vee-, pinnase- või tuuleenergiast
toodetud elekter või soojusenergia. Soojuspumpade puhul võetakse energiaallikast saadud
taastuvenergia energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga;
4) tarnitud energia – aastane elektrivõrkudest hangitud elektrienergia või kaugküttevõrkudest hangitud
soojusenergia kilovatt-tundides (kWh/a) või kütuste tarnijatelt hangitud kütuste energiasisaldus
kilovatt-tundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jääv hoone summaarne
aastane energiakasutus. Kinnistult hangitud kütused loetakse tarnitud energiaks;
5) hoone summaarne energiakasutus (kWh/a) – hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee
soojendamiseks ja elektriseadmete kasutamiseks vajalik tehnosüsteemide soojusenergia ja elektri
kasutus arvestamata lokaalset taastuvenergiat (välja arvatud soojuspumbad). Hoone summaarne
energiakasutus sisaldab kõiki tehnosüsteemide, sealhulgas soojusallikate ja lokaalse tootmise
jaotussüsteemide kadusid ja energia muundamist (näiteks soojuspumba soojustegur, külmajaama
jahutustegur, koostootmine, kütuseelement);
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6) primaarenergia – ühe kilovatt-tunni tarnitud energia tootmiseks vajalik esmane energiahulk
taastuvatest ja mittetaastuvatest energiaallikatest, mis sisaldab kõiki energiaallika ammutamise,
energia tootmise, ülekande ja jaotamise kadusid;
7) energiakandjate kaalumistegurid – tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks
vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju;
8) erikasutus – aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta
[kWh/(m²·a)];
9) summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes arvutatud
eksporditud energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa;
10) summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes arvutatud tarnitud
energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa;
11) hoone standardkasutus – hoone tavapärane kasutus energiatõhususe miinimumnõuetele
vastavuse tõendamisel. Standardkasutuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse hoone kasutamise
otstarvet, välis- ja sisekliimat, hoone ja tehnosüsteemide kasutusaega ning vabasoojust;
12) energiatõhususarv [kWh/(m²·a)] – arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus
hoone standardkasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud
erikasutus;
13) seadmed – tehnosüsteemide koosseisu mittekuuluvad lõppkasutaja seadmed, näiteks
kodumasinad, elektroonika, kontoriseadmed;
14) kasutusprofiil – ruumi kasutusaste valgustuse, seadmete ja inimeste soojuseralduse suhtena
maksimaalsesse soojuseraldusse;
15) välispiirde soojuserikadu [W/K] – välispiirde soojuskadu vattides, kui temperatuuride erinevus
hoone sees ja väljas on üks kraad;
16) välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna ruutmeetri kohta [W/(m²·K)] – hoone köetava
pinna ühe ruutmeetri soojuskadu läbi välispiirete, kui temperatuuride erinevus hoone sees ja väljas on
üks kraad. Soojuserikadu moodustub summaarselt kõikidest välispiirete ja välispiirete ebatihedustest
(infiltratsioonist) tulenevatest soojuskadudest;
17) netoenergiavajadus – sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ning valgustuse ja
seadmete kasutamiseks vajalik soojus- ja elektrienergia ilma süsteemikadudeta ning energia
muundamiseta. Netoenergiavajadus jaguneb: netoenergiavajadus ruumide kütteks, ruumide
jahutamiseks, ventilatsiooniõhu soojendamiseks, ventilatsiooniõhu jahutamiseks, tarbevee
soojendamiseks, valgustamiseks ja seadmete kasutamiseks;
18) netoenergiavajadus ruumide kütteks – ruumide ruumitemperatuurini kütmiseks vajalik
soojusenergia (soojushulk), arvestades vabasoojusi, välispiirete soojuskadusid, välispiirete
ebatihedustest (infiltratsioonist) tulenevaid soojuskadusid ja ruumi sissepuhutava ventilatsiooniõhu
soojenemist ruumitemperatuurini;
19) netoenergiavajadus ruumide jahutamiseks – ruumide ruumitemperatuurini jahutamiseks vajalik
soojusenergia, mis sisaldab nii ilmset kui varjatud soojust, arvestades vabasoojusi, välispiirete
soojusläbivust, infiltratsiooni ja ruumi sissepuhutava ventilatsiooniõhu temperatuuri;
20) netoenergiavajadus tarbevee soojendamiseks – vee soojendamiseks vajalik soojusenergia;
21) netoenergiavajadus ventilatsiooniõhu soojendamiseks – ventilatsiooniõhu
sissepuhketemperatuurini soojendamiseks vajalik soojusenergia, millest on maha arvatud
soojustagastus; ilma soojustagastuseta ventilatsioonisüsteemides sissevõetava välisõhu
välistemperatuurilt ruumitemperatuurini soojendamiseks vajalik soojusenergia;
22) netoenergiavajadus ventilatsiooniõhu jahutamiseks – õhu jahutamiseks vajalik soojusenergia
(soojushulk), mis sisaldab nii ilmset kui varjatud soojust;
23) energiakasutus – soojus- või elektrienergia kasutus vaadeldavas süsteemipunktis. Energiakasutus
arvutakse netoenergiavajadusest, võttes arvesse süsteemikaod ja energia muundumised.
Tehnosüsteemi lõpp-punktis (üldjuhul liitumispunkt energiavõrguga) võrdub tehnosüsteemi
energiakasutus tarnitud energia ja lokaalse taastuvenergia summaga;
24) tarnitud ja eksporditud energia süsteemipiir – energiaarvutuses järgitav süsteemipiir, mis määrab
arvessevõetavate energiavoogude omavahelised seosed (joonis 1).
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Joonis 1. Tarnitud ja eksporditud energia süsteemipiir

2. peatükk
Energiatõhususe arvutuse lähteandmed

§ 3. Energiaarvutus
(1) Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrolliks sooritatakse energiaarvutus
hoone standardkasutusel, käesolevas määruses toodud välis- ja sisekliima, hoone ja tehnosüsteemide
kasutus- ja käiduaegade, vabasoojuse ning hoone õhupidavuse lähteandmetega. Muud arvutuseks
vajalikud lähteandmed võetakse hoone ehitusprojektist.
(2) Energiaarvutuses ei eeldata hoonete detailset tsoonideks jagamist. Väikeelamuid ja ühe
kasutusotstarbega hooneid võib arvutamisel käsitleda ühe tsoonina. Suuremad hooned jagatakse
vastavalt kasutusotstarbele ja kasutusaegadele vajalikuks arvuks tsoonideks.
§ 4. Väliskliima
Energiaarvutus ja suvise ruumitemperatuuri kontroll sooritatakse sõltumata hoone asukohast Eesti
energiaarvutuse baasaastaga. Baasaasta esindab kolme dekaadi (1970–2000) tüüpilist väliskliimat ja
ei ole selle tõttu kasutatav küttevõimsuse vajaduse arvutamisel. Kui baasaastat kasutatakse
jahutusvõimsuse vajaduse arvutamisel, siis tuleb arvestada, et tulemused ei kajasta tüüpilisest
soojema suve jahutusvõimsusi.
§ 5. Sisekliima
(1) Energiaarvutuses kasutatakse määruses „Energiatõhususe miinimumnõuded” toodud
ruumitemperatuuride seadeid ja ventilatsiooni õhuvooluhulkasid.
(2) Lihtsustatud, konstantse ruumitemperatuuriga arvutuse puhul kasutatakse ruumitemperatuuri
seadeid ruumitemperatuurina (näiteks elamutes 21 °C kütmisel ja 27 °C jahutamisel). Dünaamilise
arvutuse puhul kasutatakse antud väärtusi termostaadi kütte ja jahutuse temperatuuriseadetena. Ilma
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jahutussüsteemita hoonetes arvutatakse, kui palju suvised ruumitemperatuurid ületavad jahutuse
temperatuuriseadet.
(3) Väljaspool mitteelamu kasutusaega võetakse mitteelamu ventilatsiooni õhuvooluhulgaks
ventilatsiooni kasutusaja välises režiimis 0,15 l/(sm²).
(4) Nõudluspõhiste, muutuva õhuvooluhulgaga ventilatsioonisüsteemidele, mida juhitakse õhu
kvaliteedi järgi (süsihappegaasi (CO2) või kombineeritult näiteks CO2 ja temperatuuri või niiskuse
järgi), kasutatakse määruses „Energiatõhususe miinimumnõuded” toodud õhuvooluhulkasid ruumide
maksimaalsete õhuvooluhulkadena. Kui muutuva õhuvooluhulgaga süsteemi kasutatakse jahutuse
eesmärgil, määratakse maksimaalne õhuvooluhulk vastavalt jahutusvajadusele. Minimaalne
õhuvooluhulk ja ventilatsiooni juhtimisgraafik peab üldjuhul olema valitud selliselt, et ei ületata CO 2
maksimaalset mahukontsentratsiooni 1000 miljondikku (ppm), mille juures on arvestatud välisõhu
mahukontsentratsiooniks 400 miljondikku (ppm).
3. peatükk
Hoone standardkasutus
§ 6. Kasutusajad ja vabasoojus
(1) Hoonete standardkasutus ja sellele vastav seadmete, valgustuse ja inimeste soojuseraldus on
antud tabelis 1, kus on toodud hoone kasutustundide arv ööpäevas ja kasutuspäevade arv nädalas
ning maksimaalsed valgustuse, seadmete ja inimeste soojuseraldused hoone kasutusajal.
Soojuseraldused ei sisalda tehnosüsteemide soojuseraldusi, mida arvutatakse tehnosüsteemide
koosseisus käesoleva määruse 5. peatüki nõuete kohaselt.
Tabel 1. Hoonete standardkasutus ja sellele vastavad maksimaalsed vabasoojused köetava pinna
ruutmeetri kohta
a

Hoone kasutusotstarve

b

Kasutusaeg
Kasutus- Valgustus Seadmed Inimesed Inimesed
W/m²
W/m²
W/m²
m²/inim.
Kellaaeg h/24h d/7d aste
c
d
Väikeelamu
00:00–
24
7
0,6
8
2,4
2
42,5
00:00
c
d
Korterelamu
00:00–
24
7
0,6
8
3
3
28,3
00:00
Büroohoone, raamatukogu ja 07:00–
11
5
0,55
12
12
5
17,0
teadushoone
18:00
Kaubandushoone ja terminal 07:00–
14
7
0,55
20
1
5
17,0
21:00
Majutushoone
00:00–
24
7
0,5
8
1
4
21,3
00:00
Toitlustus- ja teenindushoone 12:00–
10
7
0,4
20
4
14
6,1
22:00
Avalik hoone
08:00–
14
7
0,5
14
0
5
17,0
22:00
e
f
Haridushoone
08:00–
8
5
0,6
15
8
14
5,4
16:00
Koolieelne lasteasutus
07:00–
12
5
0,4
15
4
20
3,8
19:00
Tervishoiuhoone
00:00–
24
7
0,6
9
4
8
10,6
00:00
a
esitatud andmete puhul on eeldatud, et mitteelamutes kasutatakse päevavalguslampe või vastava
efektiivsusega muid valgusteid.
Toodud soojuseraldused sisaldavad nii päevavalguslambi nimivõimsuse kui ka starteri võimsuse, mis
on ligikaudu 25% nimivõimsusest.
b
inimeste soojuseraldus sisaldab ainult ilmset soojust. Varjatud soojuse arvessevõtmiseks tuleb
toodud väärtused jagada läbi teguriga 0,6.
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c

elamute valgustuse kasutusaste on 0,1
elamute seadmete elektritarbimise saamiseks jagada soojuseraldus läbi teguriga 0,7
e
v.a koolieelne lasteasutus
f
arvestuslikul koolivaheajal 15. juuni kuni 15. august kasutusaste on 0,1 ja ventilatsioon vastab
kasutusaja välisele režiimile
d

(2) Kasutusaste on keskmine valgustuse ja seadmete kasutusaste ning inimeste kohalviibimine hoone
kasutusaja jooksul. Maksimaalseid soojuseraldusi (kasutusaste = 1) kasutatakse suviste
ruumitemperatuuride ja jahutusvõimsuse arvutuses, välja arvatud lõigetes 8 ja 9 toodud hoonete
puhul. Energiaarvutuse jaoks korrutatakse maksimaalsed soojuseraldused kasutusastmega.
Valgustuse või seadmete või inimeste aastane soojuseraldus Q [kWh/(m²·a)] arvutatakse järgmise
valemiga:

kus k on kasutusaste;
P on soojuseraldus W/m²;
τd on hoone kasutustundide arv ööpäevas h;
τw on hoone kasutuspäevade arv nädalas d.
(3) Valgustuse ja seadmete elektritarbimine võrdub energiaarvutuses valgustuse ja seadmete
soojuseraldusega. Elamutes saadakse seadmete elektritarbimine seadmete soojuseralduse jagamisel
teguriga 0,7.
(4) Väiksemat valgustuse võimsust kui tabelis 1 võib kasutada kui säilitatakse sama valgustihedus
ning selle kohta esitatakse eraldi tüüpruumide valgustiheduse arvutus energiaarvutuse lähteandmete
osana. Ruumide valgustiheduse, -räiguse, -ühtluse, värviesituse üldindeksi ja muud valgustuse
juhised on toodud standardis EVS-EN 12464-1.
(5) Kui hoones on nõudluspõhine valgustuse juhtimine, arvutatakse valgustuse kasutustundide arv
tabelis 1 toodud kasutusaegadega. Keskmise valgustusvõimsuse arvutamiseks kasutatav mudel peab
olema ruumipõhine ja ruumide valgustus peab tagama kasutusotstarbele vastava valgustiheduse. Kui
keskmise valgustusvõimsuse arvutus tehakse eraldi ruumitüüpidele, siis köetava pinna keskmine
valgustusvõimsus saadakse tüüpruumide pindalade kaalutud keskmisena.
(6) Ventilatsiooni vajaduse arvutamisel lähtutakse sellest, et ventilatsioon käivitub üks tund enne
hoone kasutusaja algust ja lülitub kasutusaja välisesse režiimi üks tund pärast hoone kasutusaja lõppu
(välja arvatud ööpäevaringse kasutusega hooned).
(7) Elamute, büroohoonete, raamatukogude, teadushoonete, haridushoonete (välja arvatud
koolieelsete lasteasutuste, muude haridushoonete) ja koolieelsete lasteasutuste dünaamilises
energiaarvutuses kasutatakse tabelis 2 toodud hoonete detailseid kasutusprofiile.
Tabel 2. Energiaarvutuse detailsed kasutusastmed
Kellaaeg

Elamu
valgustus

Elamu
seadmed

Elamu
inimesed

00:00–01:00
01:00–02:00
02:00–03:00
03:00–04:00
04:00–05:00
05:00–06:00
06:00–07:00
07:00–08:00

0
0
0
0
0
0
0,15
0,15

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7

1
1
1
1
1
1
0,5
0,5

Büroohoone, Haridushoone Koolieelne
raamatukogu,
lasteasutus
teadushoone
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0,4
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08:00–09:00 0,15
0,7
0,5
0,6
0,6
0,8
09:00–10:00 0,15
0,5
0,1
0,6
0,6
0,8
10:00–11:00 0,05
0,5
0,1
0,7
0,6
0,3
11:00–12:00 0,05
0,6
0,1
0,7
0,4
0,3
12:00–13:00 0,05
0,6
0,1
0,4
0,3
0,8
13:00–14:00 0,05
0,6
0,2
0,6
0,6
0,1
14:00–15:00 0,05
0,6
0,2
0,7
0,6
0,1
15:00–16:00 0,05
0,5
0,2
0,7
0,3
0,4
16:00–17:00 0,2
0,5
0,5
0,6
0
0,3
17:00–18:00 0,2
0,7
0,5
0,2
0
0,3
18:00–19:00 0,2
0,7
0,5
0
0
0,3
19:00–20:00 0,2
0,8
0,8
0
0
0
20:00–21:00 0,2
0,8
0,8
0
0
0
21:00–22:00 0,2
0,8
0,8
0
0
0
22:00–23:00 0,15
0,6
1
0
0
0
23:00–00:00 0,15
0,6
1
0
0
0
(8) Elamute ja avatud kontorite suvise ruumitemperatuuri kontroll tehakse tabelis 2 toodud hoonete
detailsete energiaarvutuse kasutusprofiilidega.
(9) Tubakontorite, nõupidamiste ruumide, klassiruumide ja koolieelsete lasteasutuste ruumide suvise
ruumitemperatuuri kontroll ja jahutusvõimsuse dünaamiline arvutus tehakse tabelis 3 toodud ruumide
detailsete kasutusprofiilidega. Klassiruumides ja nõupidamiste ruumides kasutatakse tabelis 4 toodud
vabasoojusi. Muudes ruumides kasutatakse tabelis 1 toodud vabasoojusi.
Tabel 3. Kasutusastmed suvise ruumitemperatuuri kontrolliks
Kellaaeg

Tubakontor

Nõupidamine

Klassiruum

00:00–01:00
01:00–02:00
02:00–03:00
03:00–04:00
04:00–05:00
05:00–06:00
06:00–07:00
07:00–08:00
08:00–09:00
09:00–10:00
10:00–11:00
11:00–12:00
12:00–13:00
13:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–17:00
17:00–18:00
18:00–19:00
19:00–20:00
20:00–21:00
21:00–22:00
22:00–23:00
23:00–00:00

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0

Koolieelse
lasteasutuse
mänguruum
0
0
0
0
0
0
0
0,5
1
1
0,4
0,4
1
0,2
0,2
0,5
0,4
0,4
0,5
0
0
0
0
0
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Koolieelse
lasteasutuse
magamisruum
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
1
0,5
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0
0

Tabel 4. Vabasoojused suvise ruumitemperatuuri kontrolliks
Ruumi kasutusotstarve

Valgustus
Seadmed
Inimesed
Inimesed
W/m²
W/m²
W/m²
m²/inim.
Nõupidamiste ruum
15
50
25
3,4
Klassiruum
15
12
35
2,1
Arvutiklass
15
75
35
2,1
(10) Dünaamilises arvutuses kasutatakse inimese kogusoojuseraldusena 125 W (ilmne soojus 85 W).
Haridushoonetes, sealhulgas koolieelsetes lasteasutustes, kasutatakse laste kogusoojuseraldusena
110 W (ilmne soojus 75 W). Need suurused vastavad vastavalt 1,2 ja 1,0 soojuseraldusühikule (met)
keha pindala 1,8 m² korral. Riietuse soojustakistusena arvestatakse talvel 1,1 clo ja suvel 0,6 clo.
Vabasoojus inimestest arvutatakse köetava pinna ja tabelis 1 toodud inimeste vabasoojuse näitajate
alusel.
§ 7. Sooja vee tarbimine
Sooja tarbevee erikuluna kasutatakse tabelis 5 toodud andmeid, mis on antud liitrites köetava pinna
ruutmeetri kohta aastas. Sooja ja külma vee temperatuuride vaheks loetakse 50 °C.
Tabel 5. Sooja tarbevee erikulu ja netoenergiavajadus köetava pinna ruutmeetri kohta
Hoone kasutusotstarve
Väikeelamu
Korterelamu
Büroohoone, raamatukogu ja
teadushoone
Kaubandushoone ja terminal
Majutushoone
Toitlustus- ja teenindushoone
Avalik hoone
Haridushoone (v.a koolieelne
lasteasutus)
Koolieelne lasteasutus
Tervishoiuhoone

Sooja vee erikulu
l/(m²·a)
430
520
100

Netoenergiavajadus
kWh/(m²·a)
25
30
6

65
520
400
340
180

4
30
23
20
10

460
520

27
30

§ 8. Ahjud, kaminad ja kerised
(1) Ahjusid ja kaminaid kombineeritud küttesüsteemide osana võib energiaarvutuses arvesse võtta, kui
kaminad on soojust salvestavad ja varustatud põlemisõhukanaliga välisõhu saamiseks. Soojust
mittesalvestavaid otsese lõõriga ja põlemisõhuks ruumiõhku kasutavaid kaminaid energiaarvutuses
arvesse ei võeta. Põlemisõhuks ruumiõhku kasutavaid ahjusid arvesse ei võeta. Põhikütteseadmena
kasutatavad ahjud võetakse arvesse ka ilma põlemisõhukanalita.
(2) Arvesse võetavate ahjude ja kaminate soojusväljastuse arvutamisel lähtutakse sellest, et nende
kütmine toimub üks kord ööpäevas.
(3) Puuküttel kerist ei võeta energiaarvutuses arvesse. Väikeelamu ja korteri elekterküttel kerise
aastaseks elektritarbeks arvestatakse 500 kWh. Elekterküttel kerise soojusväljastust ei võeta arvesse
vabasoojusena.
§ 9. Hoonete õhupidavus
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Kui hoone õhupidavust ei ole mõõdetud või muul viisil tõendatud, tehakse energiaarvutus tabelis 6
toodud hoone õhulekkearvu baasväärtusega. Kui projekteeritud õhulekkearv on suurem kui tabeli 6
baasväärtus, kasutatakse projekteeritud väärtust. Kui õhupidavus on mõõdetud vastavalt standardile
EVS-EN 13829 või on tõendatud maja tarnija poolt, kasutatakse energiaarvutuses vastavalt mõõdetud
või tõendatud väärtust.
Tabel 6. Hoone õhulekkearvu baasväärtused välispiirete ruutmeetri kohta

Kasutusotstarve

Väikeelamu
Muud hooned

Õhulekkearvu baasväärtus m³/(h·m²)
Uus hoone,
Rekonstrueerimine,
oluline
olemasolev hoone
rekonstrueerimine
6
9
3
6

4. peatükk
Netoenergiavajaduste ja suviste ruumitemperatuuride arvutus
1. jagu
Netoenergiavajaduste arvutus

§ 10. Netoenergiavajaduste ja suvise ruumitemperatuuri arvutuse põhimõtted
(1) Ruumide kütte netoenergiavajaduse arvutamisel võetakse arvesse infiltratsiooniõhu soojendamise
vajadust ning ventilatsiooniõhu soojenemist ruumis sissepuhketemperatuurilt ruumitemperatuurini.
(2) Ventilatsiooniõhu soojendamise netoenergiavajadus arvutatakse koos ventilatsioonisüsteemi
soojustagastusega. Ventilatsiooniõhu soojendamise netoenergiavajadus hõlmab ventilatsiooniõhu
soojendamist enne ja/või pärast soojustagastit või ilma soojustagastuseta ventilatsioonisüsteemides
sissevõetava välisõhu soojenemist ruumis välistemperatuurist ruumitemperatuurini.
(3) Vabasoojus arvutatakse vastavalt §-s 6 toodud nõuetele. Klaaspindade kaudu hoonesse tuleva
päikesekiirguse arvutamisel võetakse arvesse erinevad päikesekaitselahendused (näiteks
päikesekaitseklaasid, seesmised ja välimised ribikardinad, restid, markiisid) vastavalt
projektlahendusele ning ümbritsevate objektide ja hoone enda osade poolt tekitatud varjud
klaaspindadele.
(4) Tarbevee soojendamise netoenergiavajadus arvutatakse vastavalt §-le 7.
(5) Suviste ruumitemperatuuride ja ruumide jahutuse netoenergiavajaduse arvutused teostakse §-s 6
toodud lähteandmetega. Ruumide tuulutamist akende kaudu ei võeta mitteelamute arvutuses arvesse.
Elamute puhul võetakse akende kaudu tuulutamisel arvesse vaid tuulutusakna avamisi
tuulutusasendisse ning ruumi- ja välisõhu temperatuurivahest tekkivat õhuvahetust (aknad suletakse,
kui temperatuur langeb kütte seadeni). Määruses „Energiatõhususe miinimumnõuded” toodud suvise
ruumitemperatuurinõude kontrollimisel võetakse arvesse, et kraadtundide nõue kehtib hoone
kasutusaja perioodil ning väljaspool kasutusaega võib ruumitemperatuur olla kõrgem, kuid seda ei
võeta arvesse.
2. jagu
Välispiirete soojuskadude arvutus

§ 11. Välispiirete soojuskadude arvutuse alused
(1) Soojuskadude arvutamisel arvestatakse välispiirete pindalad sisemõõtudega (välisseinte või
katuslae ja põranda sisepindade vahelised mõõdud koos ruumide ning kandvate ja mittekandvate
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vaheseintega). Soojuskadude arvutamisel ruumide kaupa arvestatakse välispiirete pindalad
vaheseinte ja -lagede telgmõõtudega.
(2) Välispiirete (välisseinte, põrandate ja katuste) soojuskaod arvutatakse vastavalt välispiirdeosa
soojusläbivusele ja sisemõõtudega arvutatud pindalale. Korrapärased külmasillad (näiteks
jäigastussidemed, müüriankrud) võetakse arvesse soojusläbivuse väärtuses. Mittekorrapäraste
külmasildade (näiteks välissein-välissein, välissein-vahelagi, põrand-välissein, katuslagi-välissein,
akna seinakinnituse sõlm) soojuskaod võetakse eraldi arvesse geomeetriliste joon- ja
punktkülmasildade soojusläbivusega.
Vajaduse korral teisendatakse eelnimetatud viisil arvutatud välispiirde summaarne soojuserikadu
(soojuskadu vattides temperatuuride erinevusel üks kraad) keskmiseks välispiirde soojusläbivuseks,
jagades välispiirde summaarse soojuserikao vastavalt kasutatava arvutustarkvara reeglitele määratud
välispiirde pindalaga.
(3) Välispiirete soojusläbivustena kasutatakse ehitusprojekti andmeid. Materjalide arvutuslikud
soojuserijuhtivused on soovitatav määrata vastavalt standardile EVS-EN ISO 10456:2008 ning
homogeensete ja mittehomogeensete materjalikihtide soojustakistused vastavalt standarditele EVSEN ISO 6946 ja EVS 908-1.
(4) Hoone soojuskaod pinnasesse arvutatakse dünaamilise ühemõõtmelise arvutusega, milles
võetakse arvesse vähemalt ühemeetrine kiht soojust akumuleerivat pinnast, mille all on konstantne
temperatuur 7 °C, või dünaamilise kolmemõõtmelise arvutusega või kasutades põranda aluse maa
temperatuurile tabeliväärtusi või vastavalt standardile EVS-EN ISO 13370. Pinnase omadusteks võib
täpsemate andmete puudumisel võtta dreenitud pinnasele soojuserijuhtivuseks 1,4 W/(m·K) ja
erisoojuseks 1,5 MJ/(m³·K), dreenimata pinnasele soojuserijuhtivuseks 2,0 W/(m·K) ja erisoojuseks
2,0 MJ/(m³·K) ning homogeensele kivimile soojuserijuhtivuseks 3,0 W/(m·K) ja erisoojuseks 2,0
MJ/(m³·K).
§ 12. Külmasildade arvutus
(1) Külmasildade soojusläbivuse väärtustena kasutatakse ehitusprojekti andmeid. Külmasildade
soojusläbivused on soovitatav arvutada detailse või lihtsustatud arvutusega vastavate standardite järgi
(näiteks EVS-EN ISO 10211, EVS-EN ISO 10077, EVS-EN ISO 14683, ISO 15099) või kasutatakse
külmasildade soojusläbivustena materjali- või ehitustootja andmeid. Täpsemate andemete puudumisel
võib elamutel kasutada tabelis 7 toodud väärtusi.
Tabel 7. Välispiirete geomeetriliste joonkülmasildade soojusläbivused
Joonkülmasilla soojusläbivus Ψ, W/(m·K)
Uus
Oluliselt Rekonst- Olemasolev
hoone
rekonst- rueeritav hoone
rueeritav hoone
hoone
0,2
0,3
0,5
1,0
–0,1
–0,2
–0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,9
0,1
0,2
0,3
0,8
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4

Välisseina välisnurk
Välisseina sisenurk
Välisseina ja siseseina liitekoht
Välisseina ja vahelae liitekoht
Katuse ja välisseina liitekoht
Põrand-pinnase ja välisseina
liitekoht
Alt tuulutatud põranda ja välisseina 0,3
liitekoht
Akna liitumine välisseinaga
0,1
(aken soojustuse kihis, raam
kaetud
soojustusega min. 40% soojustuse
paksusest)

0,3

0,4

0,4

0,1

0,2

0,2
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Akna liitumine välisseinaga
0,2
0,3
0,4
0,5
(aken kandekonstruktsiooni kihis)
Rõdu liitumine välisseinaga
0,3
0,5
0,6
0,8
(2) Välispiirdeosa külmasildade soojusläbivus ΔΨ (W/K) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Ψj on joonkülmasilla soojusläbivus W/(m·K);
lj on joonkülmasilla pikkus m;
χp on punktkülmasilla soojusläbivus W/K;
np on samasuguste punktkülmasildade arv välispiirdeosas.
(3) Akna soojusläbivusena Ua (W/(m²·K)) kasutatakse tootja andmeid. Andmete puudumisel
arvestatakse soojusläbivused detailse arvutusega vastavalt standarditele (näiteks EVS-EN ISO 10077
või EVS-EN ISO 15099) või lihtsustatud järgmise valemiga:

kus Uk on klaasiosa soojusläbivus W/(m²·K);
Ak on klaasiosa pindala m²;
Ur on lengi- ja raamiosa soojusläbivus W/(m²·K);
Ar on lengi- ja raamiosa pindala m²;
Ψk on klaasiserva (nähtava klaasinguserva suurim perimeeter) joonkülmasilla soojusläbivus W/(m·K);
lk on klaasiserva perimeetri pikkus m.
(4) Klaasi- ja raamiosa soojusläbivustena ning klaasiserva joonkülmasilla arvudena kasutatakse tootja
andmeid. Täpsemate andmete puudumisel võetakse raamiosa soojusläbivuseks plastakendel 1,6
W/(m²·K); 70 mm lengi- ja raamipaksusega puitakendel 1,7 W/(m²·K); 110–130 mm lengi- ja
raamipaksusega puitalumiiniumakendel 1,7 W/(m²·K); 130 mm lengi- ja 170 mm raamipaksusega
puitalumiiniumakendel 1,1 W/(m²·K); soojuskatkestusega metallprofiilidel 4,0 W/(m²·K);
soojuskatkestuseta metallprofiilidel 7,0 W/(m²·K).
(5) Puitakende lengi- ja raamiosa soojustakistuse võib arvutada homogeense materjalikihi
soojustakistusena keskmise lengi- ja raamipaksusega, mis kahemõõtmelise soojusjuhtivuse arvesse
võtmiseks korrutatakse läbi teguriga 0,7.
(6) Täpsemate andmete puudumisel võetakse klaasiserva joonkülmasillaks plast- ja puitakendel 0,06,
soojuskatkestusega metallprofiilidel 0,08, soojuskatkestuseta metallprofiilidel 0,02.
3. jagu
Infiltratsioon

§ 13. Infiltratsiooni õhuvooluhulga määramine
(1) Infiltratsiooni õhuvooluhulk qi (l/s) arvutatakse valemiga:

kus q50 on hoone välispiirete keskmine õhulekkearv m³/(h·m²), mis saadakse vastavalt määruse §-le 9;
A on hoone välispiirete (sealhulgas põrandate) pindala m²;
x on tegur, mis on ühekorruselistele hoonetele 35, kahekorruselistele hoonetele 24 ning kolme- ja
neljakorruselistele hoonetele 20, viie- ja enamakorruselistele hoonetele 15, kusjuures korruse
kõrgusena on arvestatud 3 meetrit;
3,6 on tegur, mis teisendab õhuvooluhulga m³/h ühikust l/s ühikuks.
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(2) Kui ventilatsiooniõhu väljatõmme on suurem sissepuhkest, siis võib infiltratsiooni õhuvooluhulga
arvutada järgneva valemiga:

kus q50 on hoone välispiirete keskmine õhulekkearv m³/(h·m²), mis saadakse vastavalt määruse §-le 9;
A on hoone välispiirete pindala m²;
qv on väljatõmbe õhuvooluhulk l/s;
qs on sissepuhke õhuvooluhulk l/s.
(3) Lõigetes 1 ja 2 toodud valemite samaaegsel kasutamisel võetakse infiltratsiooni õhuvooluhulgaks
tulemus sellest valemist, mis annab väiksema õhuvooluhulga.
5. peatükk
Tehnosüsteemide energiakasutuse arvutusreeglid
1. jagu
Küttesüsteemid

§ 14. Küttesüsteemi arvutuse põhimõtted
(1) Küttesüsteemi arvutuse koosseisus arvutatakse ruumide kütte, ventilatsiooniõhu ja tarbevee
soojendamise energiakasutus. Energiakasutus (kWh/a) arvutatakse, lähtudes vastavast
netoenergiavajadusest. Soojusenergia- ja elektrienergiakasutust ei summeerita, vaid neid käsitletakse
eraldiseisvalt tarnitavate energiate kasutuse arvutamise võimaldamiseks.
(2) Küttesüsteemi elektri- ja soojusenergiakasutus arvutatakse vastavalt küttesüsteemi kasutegurile
(soojuspumpsüsteemides soojustegurile) ja abiseadmete elektritarbimisele. Küttesüsteemi
kasuteguriga võetakse arvesse kaod soojusallikas (näiteks katla või kaugkütte soojusvaheti kaod),
samuti soojuse jaotamisel ja väljastamisel ning ruumitemperatuuri reguleerimise ebatäpsusest
tulenevad kaod. Küttesüsteemi energiakasutus saadakse netoenergiavajaduse jagamisel
küttesüsteemi kasuteguriga. Küttesüsteemide kasutegur saadakse soojusallika kasuteguri ja soojuse
jaotamise ja väljastamise kasuteguri korrutisena. Soojuspumpsüsteemides kasutatakse soojusallika
kasuteguri asemel soojustegurit. Soojusallika kasutegur arvutatakse tootja andmetest või kasutatakse
tabelis 8 toodud andmeid. Soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegur ja abiseadmete
elektritarbimine arvutatakse simulatsioonarvutusega või kasutatakse tabelis 9 toodud andmeid. Kui
radiaatorid on ilma termostaatideta, siis vähendatakse tabelis 9 toodud kasutegureid 0,1 ühiku võrra.
Tabel 8. Soojusallika kasutegurid kütuse tarbimisaine alumise kütteväärtuse alusel
Soojusallikas
Kasutegur
Kaugkütte soojussõlm
1,0
Õli- või gaasikatel
0,85
Õli, kondensatsioonkatel 0,90
Gaas,
0,95
kondensatsioonkatel
Pelletikatel
0,85
Muu tahkekütuse katel
0,75
Elekterküttega katel
1,0
Ahjud
0,6
Tabel 9. Soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegurid ning abiseadmete elektritarbimine
Hoone tüüp Kütteviis

Kasutegur Veeküttesüsteemide
172

ringluspumba
1
elektritarbimine ,
kWh/(m²·a)
1
2

Väikeelamu Radiaatorid
0,97
Põrandküte, plaat pinnasel või alt
0,85
tuulutatud põrand
Põrandküte vahelaes
1,0
2
Lagiküte katuslaes
0,90
2
Lagiküte vahelaes
1,0
2
Muu hoone Radiaatorid
0,97
0,5
Põrandküte, plaat pinnasel või alt
0,85
1
tuulutatud põrand
Põrandküte vahelaes
1,0
1
1
elektritarbimine köetava pinna m² kohta, elektriradiaatoritele, -kaablitele ja elektrilisele laeküttele ning
soojuspumpsüsteemidele 0 kWh/(m²·a)
(3) Energiaarvutuses ei võeta vabasoojusena arvesse küttesüsteemi kadusid ja abiseadmete
elektritarbimist. Küttesüsteemi kasutegurist tulenevad kaod ei ole utiliseeritavad.
§ 15. Soojuspumpsüsteemidega küttesüsteemide arvutus
(1) Soojuspumpsüsteemide arvutus põhineb soojusteguril, mis näitab mitu kWh soojusenergiat
saadakse soojuspumbaga ühest kWh elektrienergiast.
(2) Soojuspumba töötamine kombineeritud küttesüsteemi osana võetakse arvutuses arvesse, kui osa
küttevajaduse tipuvõimsustest kaetakse muu soojusallikaga (näiteks elektrilise küttekehaga või õli- või
gaasikatlaga). Vee- või pinnaseenergiast soojusenergiat tootvad maasoojuspumbad võivad katta kas
kogu küttevõimsuse vajaduse või teatud osa sellest. Muud soojuspumbad on alati kombineeritud
küttesüsteemi osaks.
§ 16. Soojuspumpsüsteemidega kombineeritud küttesüsteemide arvutus
(1) Kombineeritud küttesüsteemides arvutatakse soojuspumbaga toodetud soojusenergia, lähtudes
soojuspumba soojuslikust võimsusest, hetkelisest võimsusvajadusest ja seda vähendavast
vabasoojuse võimsusest vastavalt §-le 6. Hetkeline võimsusvajadus (mis käesoleva lõike mõistes ei
ole soojuspumpsüsteemi dimensioneerimiseks kasutatav võimsusvajadus) sõltub ruumide ja
ventilatsiooniõhu kütte osas välistemperatuurist.
(2) Küttesüsteemi soojusliku võimsuse vajadused arvutatakse tunni kaupa. Soojuspumbaga toodetud
soojusenergia (kWh/a) on nende tundide võimsusvajaduste summa, mille puhul soojuspumba võimsus
on suurem või võrdne võimsusvajadusega (arvutatakse tunni kaupa tervele baasaastale). Arvutuses
võetakse arvesse välisõhusoojuspumpade maksimaalse võimsuse vähenemine tulenevalt
välistemperatuuri langusest ning tehakse arvutus vastavate temperatuurivahemike kaupa.
(3) Muu soojusallikaga toodetud soojusenergia (kWh/a) moodustub soojuspumba poolt katmata
võimsusvajadustest ja see arvutatakse võimsusvajaduse ja soojuspumba võimsuse vahe summana
(arvutatakse tunni kaupa tervele baasaastale, võttes arvesse, et soojuspumba võimsus on väiksem
küttesüsteemi võimsusvajadusest või võrdne sellega). Muu soojusallika energiakasutus arvutatakse §
14 lõikes 2 toodud nõuetest lähtudes.
(4) Soojuspumpsüsteemi elektrienergiakasutuse arvutamiseks jagatakse soojuspumbaga toodetud
soojusenergia soojuspumpsüsteemi kütteperioodi keskmise soojusteguriga, milles on võetud arvesse
kõikide ringluspumpade ja küttesüsteemiga seotud võimalike abiseadmete elektritarbimine ning
soojuse jaotamise ja väljastamise kasutegur vastavalt §-le 14. Soojustegur määratakse tabelis 10
toodud väärtuste või tootja poolt antud andmete põhjal tehtud arvutuse alusel, milles arvestatakse
soojuspumba töötamist osavõimsustel ja erinevatel välistemperatuuridel. Kui kasutatakse tabelites 9 ja
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10 toodud andmeid, siis soojuspumpsüsteemi keskmine soojustegur saadakse tabeli 10 soojusteguri
ja tabeli 9 kasuteguri korrutisena.
Tabel 10. Soojuspumpade kütteperioodi ja tarbevee soojendamise keskmised soojustegurid

Soojuspumba tüüp

1

Kütteperioodi Soojustegurid
keskmine
erinevatel välistemperatuuridel, °C, ja
2
soojustegur osavõimsustel, %
–15 °C/100% –7 °C/100%; 2 °C/50%; 7 °C/50%
3,6
3,4
3,2
3,0
2,7

Maasoojuspump, 35 °C/28 °C
Maasoojuspump, 40 °C/33 °C
Maasoojuspump, 45 °C/35 °C
Maasoojuspump, 50 °C/35 °C
Maasoojuspump, tarbevee
soojendamine
3
Väljatõmbeõhu soojuspump
3,0
4
Õhk-õhk soojuspump
–
2,0
2,4
3,0
4,0
4
Õhk-vesi soojuspump, 40 °C/33 °C
–
1,7
2,1
2,7
3,5
Õhk-vesi soojuspump, tarbevee
2,0
soojendamine
1
soojustegurid sisaldavad kompressori, ringluspumpade ja abiseadmete elektritarbimist
2
tarbevee soojendamise puhul aasta keskmine soojustegur
3
väljatõmbeõhu temperatuuride vahe on 21–5=16 °C ja osa soojuspumba võimsusest kasutatakse
tarbevee soojendamiseks
4
soojuspumba võimsus ja soojustegur sõltuvad oluliselt välistemperatuurist

(5) Välisõhust soojust ülekandvate soojuspumpade puhul tehakse elektrienergiakasutuse arvutus
eraldi vastavatele välistemperatuurivahemikele. Kuni 12 kW õhk-õhk soojuspumpadele võib teha
elektrienergiakasutuse arvutuse aasta keskmise soojusteguriga, millena kasutakse seadme
energiamärgises toodud kõige külmema kliima SCOP arvu. SCOP arv eeldab, et õhk-õhk soojuspump
on dimensioneeritud –7 °C välistemperatuurile vastavale võimsusele.
2. jagu
Ventilatsioonisüsteemid

§ 17. Ventilatsioonisüsteemide õhuvooluhulkade arvestamine
(1) Hoone ventilatsioonisüsteemi välisõhu vooluhulgana kasutatakse energiaarvutuses määrusele
„Energiatõhususe miinimumnõuded” vastavalt arvutatud õhuvooluhulka. Soojustagastus ja
ventilatsioonisüsteemi elektrienergia kasutus arvutatakse projektikohaste ventilatsiooniseadmetega
eelmises lauses kirjeldatud õhuvooluhulgal (projektikohased ventilatsiooniseadmed võimaldavad
sellele õhuhulgale vastavat tootlikkust). Arvutuses võetakse arvesse võimalik sissepuhke ja
väljatõmbe õhuvooluhulkade erinevus nii sama ventilatsiooniseadme lõikes kui ka eraldiseisvate
ventilaatorite puhul. Väljatõmbe ja sissepuhke õhuvooluhulkade vahe moodustab sissepuhkest
suurema väljatõmbe korral täiendava välisõhu sissevõtu ilma soojustagastuseta.
(2) Erinevate kasutusaegadega ventilatsiooniseadmete energiakasutus arvutatakse eraldiseisvalt.
Sama kasutusajaga ventilatsiooniseadmete õhuvooluhulgad üldjuhul summeeritakse.
(3) Infiltratsiooni õhuvooluhulk ei kuulu ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade arvutuse koosseisu ja
see arvutatakse eraldiseisvalt vastavalt §-le 13, kus väljatõmbe ja sissepuhke võimaliku vahe võib
võtta arvesse infiltratsiooni õhuhulga valemis.
§ 18. Soojustagastuse arvutus
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(1) Ventilatsiooni soojustagastus arvutatakse samaaegselt ruumide ja ventilatsiooniõhu kütte
netoenergiavajaduse arvutamisega.
(2) Soojustagastuse arvutamisel lähtutakse soojusvaheti temperatuuri suhtarvust (soojeneva õhuvoolu
temperatuuride vahe enne ja pärast soojusvahetit jagatud maksimaalse temperatuuride vahega üle
soojusvaheti), sissepuhkeõhu temperatuurist ja soojusvaheti jäätumise piiramisest. Kui tootja andmed
ei ole teada, kasutatakse järgmisi suhtarve:
1) ristivoolu plaatsoojusvahetitele 0,6;
2) vastuvoolu plaatsoojusvahetitele 0,7;
3) rootorsoojusvahetitele 0,7;
4) vahesoojuskandjaga soojusvahetile 0,4.
(3) Soojusvaheti jäätumise vältimiseks piiratakse üldjuhul heitõhu (ventilatsiooniseadmest väljuva õhu)
minimaalset temperatuuri temperatuurisuhte vähendamise teel madalatel välisõhutemperatuuridel.
Täpsemate andmete puudumisel piiratakse heitõhu miinimumtemperatuuri järgmiselt:
1) elamutes +5 °C-ni plaatsoojusvaheti korral ja 0 °C-ni rootorsoojusvaheti või niiskustagastusega
plaatsoojusvaheti korral;
2) ilma niisutuse ja ilma erilise niiskustoodanguta muudes hoonetes, mis ei ole elamud, 0 °C-ni
plaatsoojusvaheti korral ja –5 °C-ni rootorsoojusvaheti korral.
(4) Soojusvaheti jäätumise vältimise tõttu lisanduv võimsus- ja energiavajadus võetakse
ventilatsioonisüsteemi arvutuses arvesse.
(5) Ruumide ülekuumenemise vältimiseks valitakse sissepuhke õhu temperatuur ruumi temperatuurist
madalam. Püsiva sissepuhketemperatuuriga süsteemides on sissepuhketemperatuur üldjuhul 18 °C.
Sissepuhkeõhu soojenemine ruumis kuni ruumitemperatuurini arvutatakse ruumide kütte
netoenergiavajaduse arvutuse koosseisus.
§ 19. Ventilatsioonisüsteemi elektrienergia kasutuse arvutus
(1) Ventilatsioonisüsteemi elektrikasutus moodustub peamiselt ventilaatorite ja nende
juhtimisseadmete ning vähemal määral pumpade ja muude abiseadmete elektritarbimisest.
Elektrikasutuse efektiivsust hinnatakse ventilatsioonisüsteemi elektrilise erivõimsuse järgi arvutuslikul
õhuvooluhulgal. Erivõimsus on süsteemi summaarse võimsuse ja õhuvooluhulga (sissepuhke või
väljatõmbe õhuvooluhulk, valitakse suurim) suhtarv [(kW/(m³/s)].
(2) Suuremates ventilatsiooniseadmetes (õhuvooluhulk üle 0,25 m³/s) arvutatakse elektritarbimine
igale ventilaatorile eraldi. Ventilaatori elektritarbimine Ev (kWh/a) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Pv on ventilaatori elektrivõimsus kW;
τd on seadme käidutundide arv ööpäevas arvutuslikul õhuvooluhulgal h;
τw on seadme käidupäevade arv nädalas arvutuslikul õhuvooluhulgal d;
t on arvutusperioodi pikkus 8760 h.
(3) Ventilaatori elektrivõimsus Pv (W) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Δpv on ventilaatori rõhutõus Pa;
on ventilaatori õhuvooluhulk m³/s;
ηft on ventilaatori summaarne kasutegur, mis arvestab ventilaatori kasutegurit, rihmülekande
kasutegurit, mootori kasutegurit ja võimalikku pöörlemiskiiruse reguleerimise kasutegurit.

175

(4) Ventilaatori summaarse kasutegurina kasutatakse tootja andmeid või tabelis 11 toodud väärtusi.
Tabel 11. Ventilaatori summaarne kasutegur ηft
ηft
Õhuhulk
m³/s
<0,25
0,20
0,25–0,5
0,35
0,5–1
0,40
1–5
0,45
>5
0,50
§ 20. Ventilaatori rõhutõusu arvutus
(1) Ventilaatori rõhutõus Δpv (Pa) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Δpm on ventilatsiooniseadme rõhulang Pa;
Δpt on torustiku rõhulang Pa.
(2) Ventilatsiooniseadme rõhulang Δpm sisaldab ventilatsiooniseadmekomponentide summaarset
rõhulangu ning rõhulangu ventilaatori ja ventilatsiooniseadme ühenduspunktis. Filtrite rõhulanguna
kasutatakse keskmist kasutusaegset rõhulangu, mis arvutatakse, liites algrõhulangule kolmandiku
lõpp- ja algrõhulangude vahest.
(3) Torustiku rõhulang Δpt on torustiku ja lõppelementide summaarne rõhulang, mis sisaldab nii enne
kui pärast ventilatsiooniseadet paikneva torustiku rõhulange.
(4) Kui rõhulangude ehitusprojekti andmed puuduvad, siis arvutatakse rõhulangud, kasutades tabelis
12 toodud andmeid.
Tabel 12. Ventilatsiooniseadme ja torustiku osade rõhulangud süsteemidele, mille õhuhulk on ≥0,25
m³/s. Madalale, normaalsele ja kõrgele rõhulangule vastavad ligikaudsed ventilatsiooniseadme
komponentide otsapinna kiirused on vastavalt 1,5; 2 ja 2,5 m/s.
Komponent
Sissepuhe
Kütteelement
Jahutuselement
Soojustagasti
Jämefilter
Peenfilter
Mürasummuti
Ventilatsiooniseadme ja
torustiku liide
Torustik:
– muutumatu õhuhulgaga
– muutuva õhuhulgaga
Lõppelement
Väljatõmme
Soojustagasti
Filter
Mürasummuti
Ventilatsiooniseadme ja
torustiku liide

Rõhulang Pa
Madal
40
60
100
30
70
30
20

Normaalne
80
100
150
60
100
50
50

Kõrge
120
140
200
100
200
80
70

100
200
50
Madal
100
50
30
20

200
300
50
Normaalne
150
100
50
50

300
400
100
Kõrge
200
150
80
70
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Torustik:
– muutumatu õhuhulgaga
100
200
300
– muutuva õhuhulgaga
200
300
400
Lõppelement
20
30
50
(5) Muutuva õhuvooluhulgaga süsteemide lihtsustatud arvutuses eeldatakse, et torustiku rõhulang
püsib muutumatuna. Muutuva õhuvooluhulgaga süsteemi rõhulang Δpv (Pa) arvutakse järgmise
valemiga:

kus Δpt on torustiku ja lõppelemendi rõhulang Pa;
Δpm on ventilatsiooniseadme rõhulang Pa;
xp on muutuva õhuvooluhulgaga süsteemi rõhulangutegur, xp = 0,65.
§ 21. Ventilatsioonisüsteemi abiseadmed
(1) Vahesoojuskandjaga soojustagasti pumba elektrivõimsus Phr (kW) arvutatakse järgmise valemiga:

kus
on vahesoojuskandja mahuvool m³/s;
ηp on pumba kasutegur;
Δpr on soojusvaheti vedelikuosa rõhulang kPa (kilopaskalites);
Δpp on soojuskandjavedeliku torustiku rõhulang kPa;
Δpv on reguleerventiili rõhulang kPa.
(2) Vahesoojuskandjaga soojustagasti torustiku rõhulanguna võib kasutada hinnangulist rõhulangu
väärtust 0,2 kPa/m. Soojustagasti vedelikosa rõhulangud on vahemikus 60 kPa (madal), 100 kPa
(normaalne) ja 150 kPa (kõrge). Kolmeteeventiili (vahesoojuskandja reguleerventiili) rõhulanguna võib
võtta 40% kogu süsteemi rõhulangust (kaasa arvatud ventiili rõhulang). Kui süsteemi reguleeritakse
pumba pöörlemiskiirust muutes, siis on regureelventiili rõhulang Δpp = 0 kPa.
(3) Pumba kasuteguri ηp väärtuseks võib võtta 0,3.
§ 22. Väikeelamute ja korterite ventilatsiooniseadmete elektrienergiakasutus
(1) Väikeste ventilatsiooniseadmete, mille õhuvooluhulk on alla 0,25 m³/s, elektrienergiakasutus Ev
(kWh/a) arvutatakse järgmise valemiga:

kus Pvs on ventilatsiooniseadme elektrivõimsus arvutuslikul õhuvooluhulgal kW;
tvsn on ventilatsiooniseadme aastane töötamisaeg arvutuslikul õhuvooluhulgal (üldjuhul on tvsn
väärtuseks 8760 h, välja arvatud vajaduse järgi juhitavate süsteemide korral);
xp on torustiku rõhulangutegur.
(2) Ventilatsiooniseadme elektrivõimsusena Pvs kasutatakse ventilatsiooniseadmele tootja poolt
arvutuslikule õhuvooluhulgale vastavat väärtust.
(3) Torustiku rõhulangutegur xp määratakse määruse tabelis 13 toodud andmete alusel.
Tabel 13. Torustiku rõhulangutegur xp
Rõhulangutegur

Torustiku rõhulangutase
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Sissepuhketorustiku
rõhulang
xp

Madal
35 Pa
0,8

Normaalne Kõrge
50 Pa
100 Pa
1,0
1,2

3. jagu
Jahutussüsteem

§ 23. Jahutussüsteemi energiakasutuse arvutus
(1) Jahutussüsteemi energiakasutus koosneb jahutusenergia tootmiseks vajalikust energiast ning
energia jaotamiseks ja väljastamiseks vajalike abiseadmete elektrienergiast.
(2) Jahutusperioodi energiakasutus jahutamiseks Qj (kWh/a) koos kondenseerumiskadudega ning
jahutusenergia jaotamise ja väljastamise soojuskadudega arvutatakse jahutuse netoenergiavajaduse
põhjal järgmiselt:

kus Qje on ventilatsiooniseadmete jahutuselementide netoenergiavajadus kWh/a;
Qrs on ruumiseadmete netoenergiavajadus kWh/a;
βje on ventilatsiooniseadmete jahutuselementidega seostuvate soojuskadude tegur;
βrs on jahutusenergia ruumiseadmetesse jaotamise ja väljastamise soojuskadude tegur.
§ 24. Ühe jahutusprotsessiga jahutussüsteemi arvutus
(1) Kompressormasinaga jahutussüsteemi puhul arvutatakse jahutusperioodil jahutussüsteemi tarnitud
elektrienergia EQ (kWh/a) järgmise valemiga:

kus Qj on jahutusperioodi jahutusenergiakasutus koos kondenseerumis- ja soojuskadudega kWh/a;
Ea on abiseadmete elektrienergia kasutus kWh/a;
ε on jahutusenergia tootmisprotsessi jahutusperioodi jahutustegur.
(2) Absorbtsioonjahutuse tarnitud soojusenergia Qjt (kWh/a) arvutatakse järgmise valemiga, millele
lisandub abiseadmete elektrikasutus Ea:

kus ε on jahutusenergia tootmisprotsessi jahutusperioodi jahutustegur;
Qj on jahutusperioodi jahutusenergiakasutus koos kondenseerumis- ja soojuskadudega kWh/a.
(3) Jahutusperioodi jahutustegur ε arvutatakse seadme tootja poolt vastavalt EVS-EN 14511-2 ja EVSEN 14825 antud täis- ja osakoormuse väärtusest või seadme tootja poolt antud ESEER väärtusest või
kasutatakse tabelis 14 toodud väärtusi. ESEER-i väärtusest jahutusteguri arvutamisel võetakse
arvesse, et ESEER lähtub kompressori mooduli võimsusest ja ei sisalda kondensaatori ventilaatorite
ja pumpade elektrit, mille võrra jahutustegur muutub ESEER-i väärtusest väiksemaks.
Tabel 14. Jahutusenergia tootmisprotsessi jahutusperioodi jahutustegurid
Jahutusenergia tootmisviis
Kompressor-külmamasin
Vabajahutus, vedelikjahuti

ε
3,5
5
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Vabajahutus, maakontuur
30
(horisontaalne)
Absorbtsioonjahutus
0,7
(4) Süsteemikaod määratakse simulatsioonarvutusega või kasutatakse tabelis 15 toodud väärtusi. Kui
jahutuselemendi netoenergiavajaduse arvutuses on kondenseerumine arvesse võetud, siis
kasutatakse kondenseerumiskadudeta tegurit βje. Kui kondenseerumist arvesse ei ole võetud, siis
kasutatakse kondenseerumiskadudega tegurit βjek.
Tabel 15. Jahutuse kondenseerumiskadude ning jahutusenergia jaotamise ja väljastamise
soojuskadude tegurid
βjek
βrs
Jahutusvee pealevoolu βje
temperatuur
7 °C
0,3
0,6
0,2
10 °C
0,2
0,5
0,15
15 °C
0,1
0,2
0,1
18 °C
0,0
0,0
0,0
(5) SPLIT ja VRV seadmete (lokaalsed eraldiseisva jahuti ja kondensaatoriga seadmed) βje ja βrs
tegurid loetakse võrdseks nulliga, kuna soojuskaod on võetud arvesse jahutusteguris.
(6) Kuni 12 kW konditsioneeridele ja õhk-õhk soojuspumpadele (SPLIT ja VRV seadmetele) võib
kasutada jahutusperioodi jahutustegurina seadme energiamärgises toodud SEER arvu. Nende
seadmete puhul võib arvestada kondenseerumiskadusid lähtudes tabelis 15 toodud +7 °C jahutusvee
pealevoolu temperatuuri andmetest.
§ 25. Vabajahutusega jahutussüsteemi elektrienergia kasutuse arvutus
Kui hoones kasutatav jahutusenergia toodetakse vabajahutuse ja kompressorjahutusmasinaga,
arvutatakse jahutusperioodil jahutussüsteemi tarnitud elektrienergia järgmise valemiga:

kus α1 on tootmisprotsessis 1 toodetud aastase jahutusenergia hinnanguline osa;
α2 on tootmisprotsessis 2 toodetud aastase jahutusenergia hinnanguline osa (α1 + α2 = 1,0);
ε1 on tootmisprotsessi 1 jahutusperioodi jahutustegur;
ε2 on tootmisprotsessi 2 jahutusperioodi jahutustegur;
Qj on jahutusperioodi jahutusenergiakasutus koos kondenseerumis- ja soojuskadudega kWh/a;
Ea on abiseadmete elektrienergia kasutus kWh/a.
§ 26. Jahutussüsteemi abiseadmete elektrienergia kasutuse arvutus
(1) Elektrienergiat tarbivate abiseadmete (näiteks jahutussüsteemi pumbad, ventilaatorkonvektorite
ventilaatorid ja muud abiseadmed) elektrienergia kasutus Ea (kWh/a) arvutatakse täpsema arvutuse
läbiviimise võimatuse puhul valemiga:

kus βa on süsteemi jahutusperioodi abiseadmete elektritarbimistegur;
Qj on süsteemi poolt teenindatavate ruumide jahutuse jahutusperioodi netoenergiavajadus kWh/a.
(2) Elektritarbimisteguri väärtusena võib kasutada järgmisi väärtusi:
1) vesisüsteem, jahutustalad 0,05;
2) vesisüsteem, ventilaatorkonvektorid 0,08;
3) muutuva õhuhulgaga õhusüsteem (VAV) 0,05;
4) SPLIT ja VRV seadmed 0 (abiseadmed on võetud arvesse jahutusteguris).
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4. jagu
Lokaalse taastuvenergia süsteemid

§ 27. Päikeseenergia kasutamine soojusenergia tootmiseks
(1) Päikesekollektoritega toodetud soojusenergia ja ringluspumba elektrienergiakasutus arvutatakse
kas asjakohase tarkvaraga või lõikes 2 toodud valemiga. Tarkvara peab võimaldama kasutada Eesti
energiaarvutuste baasaasta kliima parameetreid, võtta arvesse sõltuvalt kollektori suunatusest,
kaldenurgast ja tekkivatest varjudest kollektori pinnale langevat päikese kiirgusvoogu, võtta arvesse
kollektori ja süsteemi soojuskadusid, võtta arvesse salvestuspaagi laadimise iseärasusi ja hoone
soojuskasutust ning lähtuda seadme tootja poolt antud tehnilistest parameetritest.
(2) Täpsemate andmete puudumisel võib kasutada kollektorist saadava sooja tarbevee soojuse
arvutamiseks valemit:

kus Qkol on päikesekollektorist saadav aastane soojatarbevee soojus kWh/a;
210 on kollektori poolt toodetud soojusenergia kollektori aktiivpindala kohta kWh/(m²·a);
Akol on kollektori aktiivpindala, millele ei teki varje m²;
kik on tegur, mis arvestab kollektori suunatust ilmakaarte suhtes (kik väärtused on toodud tabelis 16);
knurk on tegur, mis arvestab kollektori kaldenurka horisondi suhtes (knurk väärtused on toodud tabelis
17).
Tabel 16. Kollektori või paneeli suunatuse tegur, kik
kik
Suunatus
Kagu/lõuna/edel 1,0
Ida/lääs
0,8
Loe/põhi/kirre
0,6
Tabel 17. Kollektori või paneeli kaldenurga tegur, knurk
knurk
Kaldenurk
<30°
1
30–70°
1,2
>70°
1
(3) Lõikes 2 toodud valemiga arvutades on maksimaalne päikesekollektorist saadav tarbevee
soojusenergia 50% aastasest sooja tarbevee energiakasutusest. Seda ületavat osa ei võeta
energiaarvutuses arvesse.
(4) Täpsemate andmete puudumisel võib päikesekollektori ringluspumba elektrikasutuse arvutada
valemiga:

kus Ekol.pum on päikesekollektori ringluspumba aastane elektrikasutus kWh/a;
Akol on kollektori aktiivpindala, millele ei teki varje m²;
tkol.pump on kollektori ringluspumba töötundide arv aastas h.
Täpsemate andmete puudumisel võib võtta ringluspumba töötundide arvuks tkol.pump 2000 h/a.
§ 28. Päikseenergia kasutamine elektrienergia tootmiseks
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(1) Päikesepaneelidega toodetud aastane elektrienergia arvutatakse valemiga:

kus Epan on päikesepaneelidega toodetud aastane elektrienergia kWh/a;
Qpäike on päikesepaneelide pinnale, millele ei teki varje, tulev aastane päikeseenergia kWh/a;
Pmax on päikesepaneelide maksimaalne võimsus standardtingimustel kW(Iref = 1 kW/m², temperatuur
25 °C);
kkas on tegur, mis arvestab päikesepaneeli kasutustingimusi;
Iref on standardkiirgus 1 kW/m².
(2) Päikesepaneelide pinnale tulev aastane päikeseenergia arvutatakse valemiga:

kus 960 on horisontaalpinnale tulev aastane päikesekiirgus kWh/(m²·a);
kik on tegur, mis arvestab päikesepaneelide suunatust ilmakaarte suhtes (kik väärtused on toodud
tabelis 16);
knurk on tegur, mis arvestab päikesepaneelide kaldenurka horisondi suhtes (knurk väärtused on toodud
tabelis 17).
(3) Päikesepaneeli maksimaalne võimsus standardtingimustel Pmax sõltub paneeli tüübist ja saadakse
lähtudes tootja andmetest. Kasutustingimuste tegur kkas võtab arvesse päiksepaneeli ümbritseva
keskkonna iseärasused (temperatuur, paneeli paigaldus) ja kaod vahelduvvooluks muundamisel.
Täpsemate andmete puudumisel võib kasutada tabelis 18 toodud väärtusi.
Tabel 18. Päikesepaneeli kasutustegur, kkas
Paneeli
paigaldusviis
Tuulutuseta
Mõõduka
tuulutusega
Intensiivse
tuulutusega

kkas
0,7
0,75
0,8

§ 29. Tuulest toodetud elektrienergia
(1) Tuulest toodetud elektrienergia arvutamisel tuleb lähtuda tuulegeneraatori paigalduskoha tuule
andmetest, võttes arvesse generaatori kasuteguri ja tiiviku mõõtmed. Energiaarvutuste baasaasta
andmeid ei saa kasutada tuulest toodetud energia arvutamiseks.
(2) Tuulegeneraatori poolt aastas toodetud elektrienergia arvutatakse valemiga:

kus Etuul on generaatori poolt toodetud aastane elektrienergia kWh/a;
Atiivik on tiiviku pöörlemisel moodustuv pindala õhuvoolu suhtes m²;
vi on tuule kiirus, mil tuulegeneraator toodab elektrit m/s;
vmin on väikseim tuule kiirus, mil tuulegeneraator toodab elektrit m/s;
vmax on suurim tuule kiirus, mil tuulegeneraator toodab elektrit m/s;
ρ on õhu tihedus 1,2 kg/m³;
ηgen,i on tuule kiirusele vi vastav tuulegeneraatori summaarne kasutegur, mis saadakse generaatori
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tootja andmetest;
ti on tuule kiirusele vi vastav generaatori töötundide arv h.
(3) Tuulegeneraatori poolt aastas toodetud elektrienergia võib arvutada ka lihtsustatud valemiga:

kus Etuul on generaatori poolt toodetud aastane elektrienergia kWh/a;
Atiivik on tiiviku pöörlemisel moodustuv pindala õhuvoolule suhtes m²;
vk on aasta keskmine tuule kiirus m/s;
ρ on õhu tihedus 1,2 kg/m³;
ηk.gen on tuulegeneraatori aasta keskmine summaarne kasutegur, mis saadakse generaatori tootja
andmetest;
B on tegur, mis arvestab generaatori töötamise aja tuule kiiruse jaotust aasta lõikes (täpsemate
andmete puudumisel 1,5);
t on generaatori töötundide arv aastas h.
6. peatükk
Nõuded energiaarvutuse tulemuste esitamisele

§ 30. Nõuded arvutustulemuste esitamisele
(1) Energiaarvutuses kasutatud lähteandmed esitatakse määruse lisas 1 toodud kujul. Väikeelamu
lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise puhul esitakse lähteandmed ja
arvutustulemused määruse lisas 2 toodud kujul.
(2) Energiaarvutuse tulemused esitatakse määruse lisas 3 toodud kujul. Tarnitud ja eksporditud
energiakasutuse kokkuvõte esitatakse kõikide hoone energiavarustuseks kasutatud energiakandjate
(elekter, kaugküte ja/või erinevad kütused) lõikes vastavalt tehnosüsteemide arvutuse tulemustele.
(3) Tehnosüsteemide arvutuse tulemused kantakse määruse lisa 3 summaarse energiakasutuse
tabelisse. Ventilatsioonisüsteemi, valgustuse, seadmete ja üldjuhul ka jahutussüsteemi
energiakasutus koosneb ainult elektrienergiast, mis koos küttesüsteemi elektrienergiakasutusega
kantakse elektri veeru vastavatele väljadele. Küttesüsteemi soojusenergiakasutus esitatakse vastavalt
küttesüsteemi energiavarustuslahendusele soojus- või elektrienergia veerus jaotatuna ruumide küttele,
ventilatsiooniõhu soojendamisele ja tarbevee soojendamisele. Lokaalne taastuvenergia, elektrivõrku
eksporditud elekter ja kaugküttevõrku peale- või tagasivoolu eksporditud soojus esitatakse lokaalse
taastuv- ja eksporditud energia tabelis.
(4) Hangitud kütuste kogused arvutatakse tarnitud soojusenergia ja kütuse alumise kütteväärtuse
korrutisena. Tarbimisaine alumise kütteväärtusena kasutatakse tarnija andmeid või määruse lisas 4
toodud andmeid.
(5) Energiakandjate kaalumistegurid on toodud määruses „Energiatõhususe miinimumnõuded”.
Kaalutud energiakasutus arvutatakse tarnitud ja eksporditud energia vahe ja kaalumisteguri
korrutisena.
(6) Energiatõhususarv ETA arvutatakse, jagades summaarse kaalutud tarnitud energiakasutuse ja
summaarse kaalutud eksporditud energiakasutuse vahe köetava pinna ruutmeetrite arvuga:

kus ETA on energiatõhususarv kWh/(m²·a);
Etar,i on energiakandjaga i tarnitud energia kWh/a;
Eeks,i on energiakandjaga i eksporditud energia kWh/a;
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fi on energiakandja i kaalumistegur;
Aneto on köetav pind, m².
Tarnitud ja eksporditud energia tulemuste esitamisel arvestatakse, et energiakandja lõikes kehtib
valem:

kus Esum,i on energiakandjale i vastav hoone summaarne energiakasutus kWh/a;
Elok,i on energiakandjale i vastav lokaalne taastuvenergia kWh/a.
(7) Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemused kõikide arvutatud tüüpruumide kohta esitatakse
määruse lisas 5 toodud kujul. Elamute kohta ei ole temperatuuri kestuskõvera esitamine kohustuslik.
Kui väikeelamutele ei sooritata suvise temperatuurikontrolli arvutust, esitatakse tüüpruumide
temperatuurikontrolli vabastust tõendavad andmed määruse lisas 6 toodud kujul.
(8) Tulemuste esitamisel on määruse lisades 1–3 ja 5–6 toodud vormides varjutatud ridade ja
veergude täitmine kohustuslik.
1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1,
4.01.2003, lk 65–71), muudetud direktiiviga 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153,
18.06.2010, lk 13–35)

Lisa 1 Energiaarvutuse lähteandmete esitamine
Lisa 2 Energiaarvutuse lähteandmete esitamine väikeelamu lihtsustatud energiatõhususarvu
piirväärtuse tõendamise puhul
Lisa 3 Energiaarvutuse tulemuste esitamine
Lisa 4 Kütuste tarbimisaine alumised kütteväärtused
Lisa 5 Suvise ruumitemperatuuri kontrolli tulemuste esitamine
Lisa 6 Väikeelamute tüüpruumide andmed
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MKM määrus: Energiamärgise vorm ja andmise kord

1

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 64 lõike 6 alusel.
1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Kohaldamisala
Käesolev määrus kehtestab nõuded hoone või hoone osa energiamärgise vormile ja selle andmisele.
§ 2. Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) energiaarvutus – arvutus, mille tulemusena määratakse kaalutud energiaerikasutus hoones selle
standardkasutusel. Selle arvutuse lähteandmete hulka kuuluvad välis- ja sisekliimat, hoone ja
tehnosüsteemide kasutus- ja käiduaega, vabasoojust, hoone õhupidavust ning muud hoone
ehitusprojektis sisalduvad hoonet iseloomustavad andmed;
2) energiakandjate kaalumistegurid – tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks
vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju;
3) energiakasutus – elektri või soojusenergia kasutus vaadeldavas süsteemipunktis. Energiakasutus
arvutatakse netoenergiavajadusest, võttes arvesse süsteemikaod ja kaod energia muundamisel.
Tehnosüsteemi lõpp-punktis (üldjuhul liitumispunkt energiavõrguga) võrdub tehnosüsteemi
energiakasutus tarnitud energia ja lokaalse taastuvenergia summaga;
4) kaalutud energiaerikasutus – energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane
energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m²·a)];
5) korterelamu üldelekter – korterelamu üldises kasutuses oleva elektripaigaldise (näiteks trepikoja
valgustusseade, lift, kütteseade jms) poolt tarvitatav elekter;
6) kraadpäev – hoone sisetemperatuuri ja välisõhu temperatuuri vahet iseloomustav näitaja, mille
ühikuks on Celsiuse [°C] järgi ühekraadine temperatuurierinevus arvestusliku sisetemperatuuri ja
ööpäeva ehk 24-tunnise ajavahemiku keskmise välisõhu temperatuuri vahel;
7) normaalaasta kraadpäevade arv – hoone asukoha piirkonna keskmine kraadpäevade arv aastas
ajavahemikus 1975–2004;
8) hoone tasakaalutemperatuur – hoone siseõhu temperatuur Celsiuse [°C] järgi, milleni tuleb
ruumiõhku kütte- ja ventilatsioonisüsteemiga kütta arvestades, et õhu soojenemine
tasakaalutemperatuurist ruumi vajaliku siseõhu temperatuurini toimub vabasoojuse (inimestest,
elektritarvititest, päikesekiirgusest jms eralduv soojus) arvel;
9) tarnitud energia – aastane elektrivõrkudest hangitud elektrienergia või kaugküttevõrkudest hangitud
soojusenergia kilovatt-tundides (kWh/a) või kütuse tarnijalt hangitud kütuse energiasisaldus kilovatttundides, millega kaetakse lokaalsest taastuvenergiast katmata jääv hoone summaarne aastane
energiakasutus. Kinnistult hangitud kütus loetakse tarnitud energiaks;
10) eksporditud energia – hoones või kinnistul toodetud soojusenergia või elekter, mida ei kasutata
hoones ja mis eksporditakse energiavõrkudesse;
11) lokaalne taastuvenergia – hoones või kinnistul päikese-, tuule-, vee- või pinnaseenergiast
toodetud elekter või soojusenergia. Soojuspumpade puhul võetakse energiaallikast saadud
taastuvenergia energiaarvutuses arvesse soojuspumba soojusteguriga;
12) täisaasta – kaksteist järjestikkust kalendrikuud.
§ 3. Energiamärgis
(1) Energiamärgis antakse hoonele või hoone osale. Hoone eraldi kasutatavale osale võib anda
iseseisva energiamärgise, kui hoones puudub ühine küttesüsteem.
(2) Energiamärgise andmisel jaotatakse hooned sõltuvalt nende kasutamise otstarbest kahte
kategooriasse: elamud ja mitteelamud.
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(3) Energiamärgis võib põhineda:
1) energiaarvutusel;
2) mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel;
3) väikeelamu puhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise lihtsustatud meetodil.
(4) Projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele antakse energiaarvutusel või
väikeelamute puhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse tõendamise lihtsustatud meetodil
põhinev energiamärgis.
(5) Olemasolevale hoonele antakse üldjuhul mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev
energiamärgis (edaspidi olemasoleva hoone energiamärgis). Erijuhud on ära toodud käesoleva
määruse § 15 lõikes 2.
(6) Ettevõtja, kes annab energiamärgise, täidab ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkonnas
nõutud infoväljad. Lisaks infoväljade täitmisele laetakse ehitisregistri energiamärgise koostamise
keskkonda üles käesolevas määruses energiamärgise osana käsitletavad lähteandmed,
arvutustulemused ning soovi korral hoone või hoone osa foto. Üleslaetava foto digitaalfaili formaat
peab vastama ehitisregistri energiamärgise keskkonnas esitatud nõuetele. Kui andmed on korrektselt
sisestatud, genereerib ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkond energiamärgise järgnevad
osad:
1) energiamärgise koondinformatsioon;
2) hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatav energiamärgis;
3) energiasäästumeetmete loetelu (olemasoleva hoone energiamärgise andmise korral).
(7) Ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkonnas genereeritud hoone külastajate jaoks
nähtavale kohale paigaldatava energiamärgise väljaprintimisel, eesmärgiga see väljaprinditav
energiamärgise osa hoonesse üles panna, tuleb järgida, et väljaprinditud dokument oleks kvaliteetse
lõpptulemiga (värvilahendus on korrelatsioonis käesoleva määruse lisaga 2).
(8) Energiamärgise andmine toimub üksnes läbi ehitisregistri.
(9) Hoone energiamärgise andmed ehitisregistris on avalikud.
§ 4. Soojusvarustuse liigid
(1) Soojusvarustuse liigid on:
1) kaugküte – asula või piirkonna mitut tarbijat või hoonet teenindava soojusvarustussüsteemi korral;
2) lokaalküte – hoonekeskse soojusvarustuse korral (näiteks katel kortermaja keldris, pliitkatel eramus
jms);
3) kohtküte – ruumikeskse soojusvarustuse korral.
(2) Kui hoonele on ehitisregistris määratud küttesüsteemi liik ja see vastab tegelikkusele, määratakse
soojusvarustuse liik ehitisregistri andmete alusel.
(3) Kui hoonele ei ole ehitisregistris määratud küttesüsteemi liiki või andmed selle kohta ei vasta
tegelikkusele, määratakse soojusvarustuse liik lähtuvalt käesoleva paragrahvi lõikest 1.
(4) Hoone osale energiamärgise andmisel tuleb soojusvarustuse liigi määramisel lähtuda selle osa
kohta energiamärgise andmiseks kogutud lähteandmetest.
§ 5. Energiaallikad
(1) Energiaallikad on:
1) soe vesi (kaugkütte korral);
2) aur (mõnel juhul kaugkütte korral);
3) kütus;
4) elekter;
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5) soojuspump;
6) muu energiaallikas.
(2) Kui energiaallikaks on kütus, tuleb järgneva nimekirja alusel määrata täpne kütuse liik:
1) põlevkiviõli;
2) kerge kütteõli;
3) diislikütus;
4) masuut;
5) maagaas;
6) vedelgaas;
7) biogaas;
8) halupuit;
9) küttepuud, segapuit;
10) küttepuud, kask;
11) puiduhake;
12) puitbrikett;
13) puitpellet;
14) turbabrikett;
15) tükkturvas;
16) freesturvas;
17) kivisüsi.
(3) Kui energiaallikaks on soojuspump, tuleb järgneva nimekirja alusel määrata täpne soojuspumba
liik:
1) maasoojuspump;
2) õhk-õhk soojuspump;
3) õhk-vesi soojuspump.
(4) Kui hoonele on ehitisregistris määratud energiaallika liik ja see vastab tegelikkusele, määratakse
energiaallikas ehitisregistri andmete alusel.
(5) Kui hoonele pole ehitisregistris määratud energiaallika liiki või andmed selle kohta ei vasta
tegelikkusele, määratakse energiaallikas lähtuvalt käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 2.
(6) Hoone osale energiamärgise andmisel tuleb energiaallika määramisel lähtuda selle osa kohta
energiamärgise andmisel kogutud lähteandmetest.
2. peatükk
Energiaarvutusel põhineva energiamärgise andmine

§ 6. Energiaarvutusel põhineva energiamärgise vorm
(1) Energiaarvutusel põhinev energiamärgis koosneb üldjuhul neljast osast:
1) energiamärgise koondinformatsioon;
2) hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatav energiamärgis;
3) energiatõhususe arvutamise metoodika energiaarvutuse lähteandmed;
4) energiatõhususe arvutamise tulemused.
(2) Kui projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone vastavust energiatõhususe
miinimumnõuetele on tõendatud lihtsustatud tõendamismeetodi abil, on energiamärgise üheks osaks
energiaarvutuse tulemused.
(3) Energiaarvutusel põhinev hoone või hoone osa energiamärgise koondinformatsiooni vorm on
esitatud käesoleva määruse lisas 1.
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(4) Ehitusseadustiku §-s 59 määratletud hoonetes ning muudes hoonetes külastajate jaoks nähtavale
kohale paigaldatud energiaarvutusel põhinev energiamärgise vorm on esitatud käesoleva määruse
lisas 2.
§ 7. Hoone energiatõhususarv
(1) Energiaarvutusel põhineva energiamärgise andmisel määratakse energiatõhususe arvutamise
metoodika kohaselt.
(2) Kui projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone vastavust energiatõhususe
miinimumnõuetele on tõendatud majandus- ja kommunikatsiooniministri lihtsustatud
tõendamismeetodi abil, on hoone või selle osa energiatõhususarv võrdne kasutamisotstarbele vastava
energiatõhususarvu piirväärtusega.
§ 8. Energiatõhususarvu klass
(1) Energiatõhususarvu klass määratakse kindlaks hoone energiatõhususarvu ja hoone kasutamise
otstarbe alusel vastavalt käesoleva määruse lisas 3 toodud energiatõhususarvu skaalale.
(2) Kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antaks ühine energiamärgis, valitakse
energiatõhususarvu skaala selle kasutamise otstarbe järgi, mille osakaal köetava pinna suhtes on
hoones kõige suurem.
§ 9. Energiaarvutusel põhineva energiamärgise andmise kuupäev
Energiaarvutusel põhineva energiamärgise andmise kuupäevaks on energiamärgise koostamise
kuupäev ehitisregistris.
3. peatükk
Olemasoleva hoone energiamärgise andmine
1. jagu
Olemasoleva hoone energiamärgise vorm

§ 10. Olemasoleva hoone energiamärgise vorm
(1) Olemasoleva hoone energiamärgis koosneb vähemalt viiest osast:
1) energiamärgise koondinformatsioon;
2) hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatava energiamärgise vorm;
3) energiasäästumeetmete loetelu;
4) käesolevas määruses käsitletud kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikud lähteandmed;
5) käesolevas määruses käsitletud kaalutud energiaerikasutuse arvutus või energiaarvutuse
tulemused.
(2) Olemasoleva hoone või hoone osa energiamärgise koondinformatsiooni vorm on esitatud
käesoleva määruse lisas 1.
(3) Ehitusseadustiku §-s 59 kirjeldatud hoonetes ning muudes hoonetes külastajate jaoks nähtavale
kohale paigaldatud olemasoleva hoone või hoone osa energiamärgise vorm on esitatud käesoleva
määruse lisas 2.
(4) Energiasäästumeetmete loetelu on esitatud käesoleva määruse lisas 4.
(5) Energiamärgise andja või tellija soovi korral on võimalik ehitisregistri energiamärgise koostamise
keskkonda üles laadida foto hoonest või hoone osast.
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(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud foto peab vastama järgmistele nõuetele:
1) fotol peab kujutama hoonet väljastpoolt;
2) hoonet või hoone osa tuleb fotol kujutada nii, et see kataks maksimaalses ulatuses foto ala (st fotol
ei kujutata kõrvalisi objekte);
3) üksiku korteri energiamärgise andmise korral tehakse foto tervest korterelamust.
§ 11. Kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikud lähteandmed
(1) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalike lähteandmete osas tuleb esitada vähemalt
alljärgnev teave:
1) hoone ehitisregistri kood. Kui taotletakse energiamärgist olemasoleva hoone osale, näidatakse ka
hoone osa identifitseerimist võimaldavad andmed (näiteks korteri number, korpuse nimi või number);
2) hoone ehitusaasta. Kui hoones on läbi viidud energiakasutust olulisel määral mõjutav
rekonstrueerimine, näidatakse nende rekonstrueerimistööde loetelu koos nende teostamise aastaga;
3) hoone või selle osa, millele energiamärgis antakse, köetav pind (m²). Kui hoonel on mitu
kasutamise otstarvet ja hoonele antakse üks energiamärgis, tuleb märkida hoone kasutamise see
otstarve, mille osakaal hoone köetavast pinnast on kõige suurem;
4) kütteks kasutatud kütuse või energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid
minimaalselt ühe täisaasta jooksul, eraldi iga energiaallika liigi kohta. Kui hoone
ventilatsioonisüsteemis ei kasutata ainult elektrit, kajastatakse muu ventilatsioonisüsteemis kasutatud
kütuse või energia kogus kütteks kasutatud kütuste või energia koosseisus;
5) tarbevee soojendamiseks kasutatud kütuse või energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta
jooksul, kuid minimaalselt ühe täisaasta jooksul, eraldi iga energiaallika liigi kohta;
6) kasutatud elektri kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt ühe täisaasta
jooksul. Kui korterelamus puudub teave korterites kasutatud elektri kohta, võib kasutatud elektri
koguse määramiseks summeerida korterelamu üldelektri ja määruse lisas 5 toodud näitajate alusel
määratud korterites kasutatava elektri koguse;
7) kasutatud gaasi kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul, kuid minimaalselt ühe täisaasta
jooksul;
8) energiavõrkudesse eksporditud energia kogus, soovitavalt viimase kolme aasta jooksul;
9) lokaalse taastuvenergia süsteemi nimetus (näiteks päikesekollektor, päikesepaneel,
tuulegeneraator, soojuspump vms);
10) energiamärgise tellija või tema volitatud esindaja poolt antud teave hoone kasutamise otstarbe,
kasutatavuse ja sisekliima kohta. Korterelamu puhul tuleb esitada ka korterite arv;
11) andmete esitaja nimi või asutus.
(2) Ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkonda kaalutud energiakasutuse arvutamiseks
vajalike lähteandmete üleslaadimisega kinnitab energiamärgise andja, et lähteandmed on esitanud
energiamärgise tellija või tema volitatud esindaja ning et energiamärgise tellija või tema volitatud
esindaja on kinnitanud järgmist:
1) energiamärgise andjale kättesaadavaks tehtud andmed on temale teada olevad andmed hoone ja
hoone energiakasutuse kohta. Hoone energiakasutuse andmeteks loetakse kaudselt ja otseselt
energiakasutust iseloomustavad andmed;
2) ta on teadlik asjaolust, et vajalike korrektsete lähteandmete puudumisel energiaerikasutuse
arvutamiseks võidakse vajaliku soojuse ja elektri erikulu määrata käesoleva määruse § 15 lõikes 2
sätestatud meetodi abil ning energiamärgise andja võib energiamärgise anda suurima kaalutud
energiaerikasutuse klassiga.
(3) Kui hoone kaalutud energiaerikasutus määratakse käesoleva määruse § 15 lõike 2 punktide 1 ja 2
alusel, esitatakse käesolevas paragrahvis nõutud lähteandmed ulatuses, mida võimaldavad tellijalt või
tema volitatud esindajalt saadud andmed.
(4) Kui hoone kaalutud energiaerikasutus määratakse käesoleva määruse § 15 lõike 2 punkti 3 alusel,
laetakse ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkonda üles energiatõhususe arvutamise
metoodikas toodud energiaarvutuse lähteandmed. Käesolevas paragrahvis käsitletud kaalutud
energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikke lähteandmeid sellisel juhul esitama ei pea.
§ 12. Kaalutud energiaerikasutuse arvutamine
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(1) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel näidatakse arvutuses kasutatavad lähteandmed ja
arvutused hoone kaalutud energiaerikasutuse määramiseks.
(2) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel tuleb esitada järgnevad arvutuses kasutatavad
lähteandmed:
1) hoone või selle osa kasutamise otstarve, millest lähtuvalt valitakse kaalutud energiaerikasutuse
skaala. Käesoleva määruse mõistes on selliseks kasutamise otstarbeks see otstarve, mille osakaal
hoone köetavast pinnast on kõige suurem;
2) piirkond maakonna järgi, kus hoone asub;
3) hoone soojusvarustuse liik. Soojusvarustuse liigi määramisel juhindutakse käesoleva määruse §-s 4
sätestatust;
4) hoone kütmisel kasutatav energiaallikas. Energiaallika määramisel juhindutakse käesoleva
määruse §-s 5 sätestatust;
5) köetav pind hoones (m²);
6) andmed energiakasutuse kohta, mille põhjal selgitatakse kütuse ja energia kasutus hoone
kütmiseks (MWh/a). Soovitavalt antakse andmed viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe
täisaasta kohta;
7) andmed, mille põhjal selgitatakse kütuse ja energia kasutus tarbevee soojendamiseks hoones
(MWh/a). Soovitavalt antakse andmed viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta
kohta;
8) andmed elektri kasutuse kohta hoones (MWh/a). Soovitavalt antakse andmed viimase kolme aasta
kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta;
9) andmed gaasi, mida ei ole tarbitud küttesoojuse saamiseks, kasutuse kohta hoones (MWh/a).
Soovitavalt antakse andmed viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta;
10) kraadpäevade arv hoone asukoha piirkonna järgi hoone tasakaalutemperatuuril viimasel kolmel
täisaastal ning normaalaasta kraadpäevade arv.
(3) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel tuleb esitada järgnevate arvutuste tulemused:
1) normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu (MWh/a). Soovitavalt antakse
andmed viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta;
2) keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega
läbi korrutatud küttesoojuse kulu (MWh/a). Soovitavalt kasutatakse küttesoojuse kulu keskmise
väärtuse määramisel andmeid viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta;
3) energiakandjate kaalumisteguritega läbi korrutatud keskmine soojuse kulu tarbevee
soojendamiseks (MWh/a). Soovitavalt kasutatakse tarbevee soojendamiseks vajatava soojuse
keskmise kulu määramisel andmeid viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta.
Kui hoone kõige olulisemaks energiaallikaks ei ole elekter ega gaas ja tarbevee soojendamiseks
kasutatakse ainult elektrit või gaasi ning summaarne elektri või gaasi kulu on mõõdetud, ei pea
keskmist soojuse kulu tarbevee soojendamiseks avaldama;
4) energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine elektri kulu (MWh/a). Soovitavalt
kasutatakse keskmise elektri kulu määramisel andmeid viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt
ühe täisaasta kohta;
5) energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine gaasi kulu, mida ei ole tarbitud
küttesoojuse saamiseks (MWh/a). Soovitavalt kasutatakse keskmise gaasikulu määramisel andmeid
viimase kolme aasta kohta, kuid minimaalselt ühe täisaasta kohta;
6) aasta keskmine hoone kaalutud energiakastutus (MWh/a);
7) hoone aastane kaalutud energiaerikasutus [kWh/(m²·a)];
8) hoone kaalutud energiaerikasutuse klass.
(4) Kaalutud energiaerikasutuse arvutamise aluseks olevad andmed peavad maksimaalselt kajastama
hoone seisukorda energiamärgise andmise hetkel. Kui hoonet on viimase kolme aasta jooksul
renoveeritud mahus, mis on oluliselt mõjutanud hoone energiakasutust, tuleb arvutuste aluseks võtta
periood pärast renoveerimist.
(5) Kui hoone kaalutud energiaerikasutus määratakse käesoleva määruse § 15 lõike 2 punktide 1 ja 2
alusel, esitatakse käesolevas paragrahvis nõutud lähteandmed ning arvutustulemused ulatuses, mida
võimaldavad tellijalt või tema volitatud esindajalt saadud andmed.
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(6) Kui hoone kaalutud energiaerikasutus määratakse käesoleva määruse § 15 lõike 2 punkti 3 alusel,
laetakse ehitisregistri energiamärgise koostamise keskkonda üles energiatõhususe arvutamise
metoodikas toodud energiaarvutuse tulemused. Käesolevas paragrahvis käsitletud kaalutud
energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikke lähteandmeid ning arvutustulemusi sellisel juhul esitama ei
pea.
2. jagu
Olemasoleva hoone energiamärgise andmiseks vajalikud andmed

§ 13. Köetav pind
(1) Köetava pinna suuruse määramisel lähtutakse üldjuhul ehitisregistri andmetest.
(2) Ehitisregistris köetava pinna suuruse kohta andmete puudumisel võib köetava pinna määramisel
kasutada:
1) hoone kohta koostatud dokumentatsiooni (näiteks ehitusprojekt, mõõdistusprojekt vms);
2) energiamärgise tellija või tema volitatud esindaja esitatud andmeid.
(3) Köetava pinna tegelik suurus võib erineda ehitisregistrisse kantud andmetest. Märgise andja
selgitab võimaluse korral köetava pinna tegeliku suuruse ja märgib, millised andmed võeti
energiamärgise andmisel aluseks.
§ 14. Kraadpäevad
(1) Hoone kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel kasutatakse kraadpäevi, mis määratakse hoone
asukoha piirkonna ja hoone tasakaalutemperatuuri alusel.
(2) Hoone asukoha piirkond tuleb valida lähtuvalt hoone asukohast maakonna järgi alljärgnevalt
loetletud piirkondade seast:
1) I piirkond, kuhu kuuluvad Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond;
2) II piirkond, kuhu kuuluvad Järva, Jõgeva, Rapla, Tartu ja Viljandi maakond;
3) III piirkond, kuhu kuulub Harju maakond;
4) IV piirkond, kuhu kuuluvad Põlva, Valga ja Võru maakond;
5) V piirkond, kuhu kuuluvad Lääne ja Pärnu maakond;
6) VI piirkond, kuhu kuuluvad Hiiu ja Saare maakond.
(3) Hoone asukoha piirkondade kraadpäevad määratakse alljärgnevates ilmajaamades mõõdetud
ööpäeva keskmiste välisõhu temperatuuri andmete alusel:
1) I piirkond – Jõhvi;
2) II piirkond – Tartu;
3) III piirkond – Tallinn (Harku);
4) IV piirkond – Valga;
5) V piirkond – Pärnu;
6) VI piirkond – Ristna.
(4) Energiamärgise andmiseks vajaliku hoone kaalutud energiaerikasutuse arvutamisel on hoone
tasakaalutemperatuur alati 17 °C.
(5) Andmed täis- ja normaalaasta kraadpäevade arvu kohta erinevates hoone asukoha piirkondades
ja käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud hoone tasakaalutemperatuuri korral avaldatakse
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.
§ 15. Kaalutud energiaerikasutus
(1) Hoone kaalutud energiaerikasutuse määramiseks arvutatakse:
1) keskmine normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega
läbi korrutatud küttesoojuse kulu;
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2) keskmine energiakandjate kaalumisteguritega läbi korrutatud keskmine soojuse kulu tarbevee
soojendamiseks;
3) energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine elektri kulu;
4) energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine gaasi kulu, mida ei ole tarbitud
küttesoojuse saamiseks.
(2) Kui tellijalt või tema volitatud esindajalt ei ole võimalik saada andmeid kasutatud energia kohta või
andmed hoones kasutatud energia kohta on kättesaadavad vähem kui ühe täisaasta kohta, tuleb:
1) hoone kaalutud energiaerikasutus määrata kasutades määruse lisades 5 ja 6 ning energiatõhususe
arvutamise metoodikas toodud andmeid, välja arvatud kui kasutamise otstarbe järgi, mille osakaal
köetava pinna suhtes on hoones kõige suurem, on hoone liigitatav ärihooneks, avalikuks hooneks,
terminaliks või tervishoiuhooneks või
2) omistada hoonele aastane kaalutud energiaerikasutus, mis vastab suurimale energiaerikasutuse
klassile (H) antud kasutamise otstarbe puhul või
3) hoone kaalutud energiaerikasutus määrata projekteerimisettevõtja teostatud energiatõhususe
arvutamise metoodika kohase hoone energiaarvutuse alusel. Andmete allikaks võib olla ka hoone
ehitusprojekt, mille kütte- ja ventilatsiooniosas on näidatud hoone ligikaudne energiavajadus selle
osade kaupa (energiavajadus kütteks, ventilatsiooniks, jahutuseks).
(3) Iga vaadeldava täisaasta küttesoojuse kulu (MWh/a) arvutamiseks tuleb summeerida kasutatud
kütuste energiasisaldus, kütteks ja ventilatsiooniks kasutatud soojus ning kütteks kasutatud elekter.
Iga kütuse energiasisaldus arvutatakse kütteväärtuse abil. Kütteväärtusena kasutatakse tarnija antud
tarbimisaine alumist kütteväärtust või energiatõhususe arvutamise metoodikas toodud tarbimisaine
alumisi kütteväärtusi.
(4) Kui kõige olulisemaks energiaallikaks kütmisel on elekter või elektriga käitatav soojuspump ning
kütteks kasutatud elektrit eraldi ei mõõdeta, tuleb tarnitud elektri kogusest lahutada sooja tarbevee
valmistamiseks ja muudeks vajaduseks (näiteks toiduvalmistamine, olmeseadmed, valgustus jne)
kasutatud elekter. Andmete puudumisel elektri erikasutuse kohta sooja tarbevee valmistamisel või
muudeks vajadusteks võib energiatõhususe arvutamise metoodika või käesoleva määruse lisas 5
toodud andmeid. Kui sooja tarbevee valmistamiseks kuluvat vett eraldi ei mõõdeta, võib sooja
tarbevee valmistamiseks kulunud elektri koguse määramisel lähtuda ka kogu hoone mõõdetud
külmavee kogusest ja sooja tarbevee hinnangulisest osakaalust kogu hoone külmavee tarbimises.
(5) Normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud küttesoojuse kulu (MWh/a) arvutatakse iga
energiaallika kohta järgmise valemiga:

kus Qteg,kyt – küttesoojuse kulu vaadeldaval täisaastal (MWh/a);
SN – normaalaasta kraadpäevade arv;
Steg – kraadpäevade arv vaadeldaval täisaastal.
(6) Normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud ja energiakandjate kaalumisteguritega läbi
korrutatud küttesoojuse kulu (edaspidi normaalaasta kaalutud küttesoojuse kulu, MWh/a) ühe
täisaasta kohta arvutatakse valemiga:

kus p – kütteks vajatava soojuse saamiseks kasutatud energiaallikate arv vaadeldaval täisaastal;
Ck – energiakandja kaalumistegur.
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(7) Mitmete aastate keskmine normaalaasta kaalutud küttesoojuse kulu (MWh/a) arvutatakse
valemiga:

kus n – vaadeldavate täisaastate arv.
(8) Soojuse kulu tarbevee soojendamiseks saadakse vee erisoojuse, sooja tarbevee ja külma vee
keskmise temperatuuride vahe ning sooja tarbevee koguse korrutamisel. Sooja tarbevee kogus
määratakse üldjuhul sooja tarbevee soojusvahetisse antud külma vee mõõtja näidu alusel. Soojuse
kulule tarbevee soojendamiseks lisatakse sooja tarbevee torustiku soojuskaod ja käterätikuivatitega
hoonesse antud soojus. Kui mõõtmisandmed sooja tarbevee koguse kohta puuduvad, võib sooja
tarbevee valmistamiseks kulunud soojuse kulu määramisel lähtuda kogu hoone mõõdetud külmavee
kogusest ja sooja tarbevee hinnangulisest osakaalust kogu hoone külmavee tarbimises. Tarbevee
soojendamiseks kasutatud soojuse kulu määramiseks võib kasutada ka energiatõhususe arvutamise
metoodikas toodud andmeid.
(9) Energiakandjate kaalumisteguritega läbi korrutatud soojuse kulu tarbevee soojendamiseks
(edaspidi kaalutud tarbevee valmistamise kulu, MWh/a) ühe täisaasta kohta arvutatakse valemiga:

kus Qtvs – soojuse kulu tarbevee soojendamiseks vaadeldaval täisaastal (MWh/a);
p – tarbevee soojendamiseks vajatava soojuse saamiseks kasutatud energiaallikate arv vaadeldaval
täisaastal;
Ck – energiakandja kaalumistegur.
(10) Mitmete aastate keskmine kaalutud tarbevee valmistamise kulu (MWh/a) arvutatakse valemiga:

kus n – vaadeldavate täisaastate arv.
(11) Lõigetes 9–10 kirjeldatud arvutust ei pea teostama kui:
1) tarbevee soojendamiseks kasutatakse ainult elektrit ning summaarne elektritarbimine on mõõdetud
(hoone kõige olulisemaks energiaallikaks ei ole elekter). Elektri kulu tarbevee soojendamiseks
arvestatakse sellel juhul summaarse elektritarbimise hulka;
2) tarbevee soojendamiseks kasutatakse ainult gaasi ning summaarne gaasitarbimine on mõõdetud.
Gaasi kulu tarbevee soojendamiseks arvestatakse gaasi, mida ei ole tarbitud küttesoojuse saamiseks,
kulu koosseisu.
(12) Energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine elektri kulu (MWh/a) arvutatakse
valemiga:

kus Qel – elektri kulu (MWh/a);
n – vaadeldavate täisaastate arv;
Ck – energiakandja kaalumistegur.
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(13) Energiakandja kaalumisteguriga läbi korrutatud keskmine gaasi kulu (MWh/a), mida ei ole tarbitud
küttesoojuse saamiseks, arvutatakse valemiga:

kus Qg – gaasi kulu, mida ei ole tarbitud küttesoojuse saamiseks (MWh/a);
n – vaadeldavate täisaastate arv;
Ck – energiakandja kaalumistegur.
(14) Hoone keskmine kaalutud normaalaasta energiakasutus (MWh/a) arvutatakse valemiga:

(15) Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus [kWh/(m²·a)] arvutatakse valemiga:

kus Akyt – hoone köetav pind, mis on määratud käesoleva määruse § 13 alusel (m²).
(16) Kui hoonest eksporditakse energiavõrkudesse energiat, siis kasutatakse hoone aastase kaalutud
energiaerikasutuse leidmiseks arvutusloogikat, mis on energiatõhususe arvutamise metoodikas.
§ 16. Kaalutud energiaerikasutuse klass
(1) Kaalutud energiaerikasutuse klass määratakse kindlaks hoone aastase kaalutud
energiaerikasutuse ja hoone kasutamise otstarbe alusel vastavalt käesoleva määruse lisas 3 esitatud
kaalutud energiaerikasutuse skaalale.
(2) Kui hoonel on mitu kasutamise otstarvet ja hoonele antakse üks ühine energiamärgis, valitakse
kaalutud energiaerikasutuse skaala kasutamise otstarbe järgi, mille osakaal köetava pinna suhtes on
hoones kõige suurem.
4. peatükk
Rakendussätted

§ 17. Määruse rakendamine
Energiatõhususarvu või kaalutud energiaerikasutuse klass, mis ei ole leitud käesoleva määruse
kohaselt, tähistatakse edaspidi ehitisregistris märkusega.
1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1,
04.01.2003, lk 65–71), muudetud direktiiviga 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153,
18.06.2010, lk 13–35)
Lisa 1 Energiamärgise koondinformatsiooni vorm
Lisa 2 Hoone külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatava energiamärgise vorm
Lisa 3 Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine
Lisa 4 Energiasäästumeetmete loetelu
Lisa 5 Elamu netoenergiatarve köetava pinna ühiku kohta
Lisa 6 Normaalaasta kraadpäevade alusel taandatud netoenergiatarve ruumide kütteks
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MKM määrus: Majandus –ja kommunikatsiooniministri 23.03.2012 määruse nr 23 ja majandusja
kommunikatsiooniministri
16.12.2009
määruse
nr
124
ning
majandusja
kommunikatsiooniministri 17.08.2009 määruse nr 84 muutmine
Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punktide8, 9 ja 10 ning lõike 2 alusel.
§ 1. Majandus –ja kommunikatsiooniministri 23.03.2012 määruses nr 23 „Nõuded masinale ja osaliselt
komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt
1
komplekteeritud masina vastavushindamise kord “ tehakse järgmised muudatused:
1) viide määruse kehtestamise aluseks olevale volitusnormile muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 8 ja lõike 2 alusel.“;
1

2) määrust täiendatakse §-ga 6 järgmises sõnastuses:
1
„§ 6 . Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.“.
§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.12.2009 määruses nr 124 „Nõuded välitingimustes
kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele ja mürataseme
1“
märgistamisele ning välitingimustes kasutatavate seadmete vastavushindamise kord tehakse
järgmised muudatused:
1) viide määruse kehtestamise aluseks olevale volitusnormile muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 9 ja lõike 2 alusel.“;
1

2) määrust täiendatakse peatükiga 4 järgmises sõnastuses:
1

„4 . Peatükk
TURUJÄRELEVALVE
1
§ 64 . Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.“
§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.08.2009 määruses nr 84 „Nõuded plahvatusohutsooni
seadmele, kaitsesüsteemile, komponendile ja tarvikule ning nendega kaasnevale teabele,
plahvatusohutsooni seadmete liigitus seadmerühmadesse ja kategooriatesse ning plahvatusohutsooni
1“
seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku vastavushindamise kord tehakse järgmised
muudatused:
1) viide määruse kehtestamise aluseks olevale volitusnormile muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 10 ja lõike 2 alusel.“;
1

2) määrust täiendatakse §-ga 2 järgmises sõnastuses:
1

„§ 2 . Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.“.
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MKM määrus: Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 76 lõike 1 alusel
§ 1. Üldsätted
§ 2. Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus
§ 3. Teave elektripaigaldise asukohast
§ 4. Elektripaigaldise tähistamine
§ 5. Loa taotlemine elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks
§ 6. Tegevuse korraldamine elektripaigaldise kaitsevööndis
§ 7. Elektripaigaldise kaitsevööndis puude ja võsa raiumine
§ 8. Rakendussäte
§ 9. Määruse jõustumine

195

MKM määrus: Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 75 lõike 1 alusel
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Gaasipaigaldise maapealsete ja maa-aluste torustike kaitsevööndid
§ 3. Gaasipaigaldise veealuste torustike kaitsevöönd
§ 4. Paralleeltorustike kaitsevöönd
§ 5. Gaasitorustiku juurde kuuluvate gaasipaigaldiste kaitsevöönd
§ 6. D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba
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MKM määrus: Sideehitise kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 78 lõike 2 alusel
§ 1. Reguleerimisala
§ 2. Sideehitise märgistamine
§ 3. Sideehitise märgistused ja nende paigutamine
§ 4. Sideehitise kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemine
§ 5. Tegevused enne sideehitise kaitsevööndis tegutsemise algust
§ 6. Tegevused sideehitise kahjustamise korral
§ 7. Tegevus muu taristu avarii korral
§ 8. Maapinnas või veekogus teadmata omanikuga sideehitise avastamine
§ 9. Sideehitise kaitsevööndi puudest ja võsast puhastamine
§ 10. Vastutus
§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine
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MKM määrus: Surveseadme kaitsevööndi ulatus
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 74 lõike 1 alusel
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Maa-aluste soojustorustike kaitsevöönd
§ 3. Maapealsete soojustorustike kaitsevöönd
§ 4. Kaugküttevõrgu juurde kuuluvate rajatiste ja hoonete kaitsevöönd
§ 5. Kommunikatsioonide (kanalisatsioon, vesi, side, gaas, elekter jne) kaitsevöönd
§ 6. Maapealsete vedelkütusetorustike kaitsevöönd
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MKM määrus: Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 69 lõike 5 alusel
I. osa PÕHIMÕISTED
II. osa ÜLDNÕUDED TEEDE KASUTAJATELE
III. osa TEGEVUS TEEL JA TEE KAITSEVÖÖNDIS
V. osa ERAKORRALISED VEOD
VI. osa TEE SUHTES ESITATAVAD NÕUDED
VII. osa TEE OMANIKU KOHUSTUSED
VIII. osa JÄRELEVALVE JA VASTUTUS
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KKM määrus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 73 lõike 1 alusel
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste torustike kaitsevöönd
§ 3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa- ja veepealsete torustike kaitsevöönd
§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veealuste torustike kaitsevöönd
§ 5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste kaitsevöönd
§ 6. Rakendussäte
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MKM määrus: Nõuded
1
vastavushindamisele

gaasi-

ja

abiseadmele,

selle

teabega

varustamisele

ja

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra lõike 1 punkt 5
ja lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kohaldamisala
Käesolevas määruses sätestatakse nõuded gaasi- ja abiseadmele, nõuded nende teabega
varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele.
§ 2. Gaasiseadme tavapärane kasutamine
Gaasiseadme tavapärane kasutamine käesoleva määruse tähenduses on gaasiseadme kasutamine,
kui:
1) gaasiseade on nõuetekohaselt paigaldatud ja seadet hooldatakse regulaarselt vastavalt tootja
juhistele;
2) gaasiseadmes kasutatava küttegaasi kvaliteet ja küttegaasi rõhk varieeruvad tavapärases ulatuses;
3) gaasiseadet kasutatakse ettenähtud otstarbel või muul mõistlikul viisil.
2. peatükk
NÕUDED GAASI- JA ABISEADMELE

§ 3. Nõuded materjalidele
(1) Gaasiseadme valmistamisel kasutatavad materjalid peavad sobima ettenähtud otstarbel
kasutamiseks ning olema neile eeldatavasti mõju avaldavatele mehhaanilistele, keemilistele ja
termilistele tingimustele vastupidavad.
(2) Gaasiseadme tootja või materjalidega varustaja peab tagama ohutuse seisukohalt tähtsate
materjalide nõuetele vastavad omadused.
§ 4. Üldnõuded
(1) Gaasiseade tuleb valmistada nii, et see töötaks ohutult ja ei põhjustaks tavapärasel kasutamisel
ohtu inimesele ja varale.
(2) Gaasiseade peab olema toodetud nii, et tavapärasel kasutamisel ei esineks ebakõlasid,
moonutusi, katkiminekut ja kulumist, mis tõenäoliselt vähendavad selle ohutust.
(3) Gaasiseadme käivitamisel ja kasutamise käigus tekkiv kondenseerumine ei tohi mõjutada
gaasiseadme ohutust.
(4) Gaasiseade tuleb kavandada ja valmistada nii, et välise tuleohu korral oleks plahvatusoht viidud
miinimumini.
(5) Gaasiseade tuleb projekteerida ja valmistada nii, et oleks välistatud vee ja mittevajaliku õhu
tungimine gaasiringi.
(6) Omatarbeenergiavarustuse normaalse kõikumise korral peab gaasiseade jätkama ohutut
töötamist.

201

(7) Gaasiseadme omatarbeenergiavarustuse suur kõikumine, katkemine või taastumine ei tohi
tekitada ohtlikku olukorda.
(8) Gaasiseadmed tuleb kavandada ja valmistada nii, et oleks välistatud elektrist tulenev oht.
Õigusaktides madalpingeseadmele esitatavate nõuetega reguleeritud elektrist tulenevate ohtude osas
loetakse käesoleva lõike nõue täidetuks, kui gaasiseade vastab madalpingeseadmele esitatavatele
nõuetele.

(9) Gaasiseadme surve all olevad osad peavad vastu pidama neile mõjuvatele mehhaanilistele ja
termilistele pingetele selliselt, et ei tekiks ohutust mõjutavaid muutusi.
(10) Gaasiseade peab olema kavandatud ja valmistatud selliselt, et ohutus-, juhtimis- või
reguleerseadme rike ei põhjustaks ohtlikku olukorda.
(11) Kui gaasiseade on varustatud ohutus- ja juhtimisseadmetega, ei tohi juhtimisseadme töö
domineerida ohutusseadme üle.
(12) Gaasiseadme osad, mis on paigaldatud või seadistatud gaasiseadme valmistamise ajal ja ei ole
ettenähtud käsitsemiseks gaasiseadme paigaldaja või kasutaja poolt, peavad olema asjakohaselt
kaitstud.
(13) Hoovad ning teised juhtimis- ja seadistusseadmed peavad olema selgelt märgistatud, andmaks
asjakohasid juhiseid nende väära käsitlemise vältimiseks, ning olema kavandatud nii, et oleks
välistatud juhukäsitsemine.

§ 5. Nõuded põlemata gaasi eraldumisele
(1) Gaasiseadmed peavad olema valmistatud selliselt, et lekkiva küttegaasi hulk ei oleks ohtlik.
(2) Gaasiseadmed peavad olema valmistatud nii, et küttegaasi eraldumine süütamise ja
taassüütamise ajal ning pärast leegi kustumist oleks piiratud, vältimaks põlemata küttegaasi ohtlikku
kogunemist gaasiseadmesse.
(3) Gaasiseadmed, mis on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes ja -ruumides, peavad olema
varustatud eriseadmega, mis hoiaks nendes kohtades ja ruumides ära põlemata küttegaasi ohtliku
kogunemise.
(4) Gaasiseadmeid, millel ei ole lõikes 3 nimetatud seadet, võib kasutada ainult kohtades, kus on
põlemata küttegaasi ohtliku kogunemise vältimiseks piisav ventilatsioon. Suurköökides kasutatavad
gaasiseadmed ja gaasiseadmed, mis töötavad toksilisi komponente sisaldaval küttegaasil, peavad
olema varustatud lõikes 3 nimetatud seadmega.
§ 6. Nõuded süütamisele
Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärasel kasutamisel oleks tagatud gaasiseadme:
1) ladus süütamine ja taassüütamine;
2) ühtlane süütamine.
§ 7. Nõuded põlemisele
(1) Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärase kasutamise korral oleks tagatud leegi
stabiilsus ja põlemisel tekkivad jääkproduktid ei sisaldaks lubamatus kontsentratsioonis tervisele
kahjulikke aineid.
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(2) Gaasiseade peab olema valmistatud nii, et tavapärase kasutamise korral ei esineks põlemisjääkide
juhuslikku eraldumist.
(3) Gaasiseade, mis on ühendatud põlemisjääkide eemaldamiseks mõeldud lõõriga, peab olema
valmistatud selliselt, et halbade tõmbetingimuste korral ei eralduks asjaomasesse ruumi ohtlikus
koguses põlemisjääke.
(4) Kodumajapidamises kasutatavad lõõrist sõltumatud kütteseadmed ja lõõrita kiirboilerid ei tohi
põhjustada asjaomases ruumis või kohas sellist süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni, mis võiks
ohustada selle mõju alla sattunud inimese tervist, pidades silmas mõju eeldatavat aega.
§ 8. Nõuded energia kasutamisele
Gaasiseadmed peavad olema valmistatud nii, et arvestades tehnilist taset ja ohutust, oleks tagatud
energia ratsionaalne kasutamine.
§ 9. Nõuded temperatuurile
(1) Gaasiseadme osad, mis on ette nähtud paigutamiseks põranda või teiste pindade vahetusse
lähedusse, ei tohi kuumeneda sellise temperatuurini, mis põhjustaks ümbritsevale ohtliku olukorra.
(2) Käsitsemiseks ette nähtud nuppude ja hoobade pinnatemperatuur ei tohi endast kujutada ohtu
gaasiseadme kasutajatele.
(3) Koduseks kasutamiseks ette nähtud gaasiseadme väliste osade, väljaarvatud soojuse
ülekandmisega seotud pindade ja osade, pinnatemperatuur ei tohi töötamisel põhjustada ohtu
kasutajatele, eriti lastele, arvestades viimaste puhul asjakohast reageerimisaega.
§ 10. Toiduained ja sanitaarvesi
Gaasiseadme valmistamisel kasutatavad materjalid, seadmed ja nende osad, mis võivad puutuda
kokku toidu või sanitaarveega, ei tohi kahjustada viimaste kvaliteeti.
§ 11. Nõuded abiseadmele
Käesolevas peatükis gaasiseadmele esitatud nõuded laienevad abiseadmele niivõrd, kuivõrd see on
vajalik ohutuse tagamiseks.
3. peatükk
NÕUDED TEABEGA VARUSTAMISELE
§ 12. Gaasiseadme teabega varustamine
(1) Kõik turule lastud gaasiseadmed peavad:
1) olema varustatud eestikeelsete paigaldajale mõeldud tehniliste juhistega;
2) olema varustatud eestikeelsete kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhenditega;
3) kandma asjakohaseid eestikeelseid hoiatusmärgiseid, mis peavad olema esitatud ka pakendil.
(2) Kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhendid peavad sisaldama kogu ohutu kasutamise
tagamiseks vajaminevat informatsiooni. Eriti tuleb kasutaja tähelepanu pöörata mis tahes
kasutamispiirangutele.

§ 13. Tehnilised juhised
(1) Paigaldajale mõeldud tehnilised juhised peavad sisaldama kõiki vajalikke paigaldus-, seadistus- ja
hooldusjuhendeid, tagamaks nende tööde korrektne tegemine ja gaasiseadme ohutu kasutamine.
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(2) Tehnilised juhised peavad sisaldama järgmisi andmeid:
1) kasutatav küttegaasi liik;
2) kasutatav küttegaasi rõhk;
3) põlemiseks vajalik värske õhu hulk;
4) kui gaasiseadet ei ole varustatud § 5 lõikes 3 nimetatud seadmega, siis ohtlikus koguses põlemata
küttegaasi segude tekkimise vältimiseks vajalik värske õhu hulk;
5) põlemissaaduste hajutamiseks vajalikud tingimused;
6) puhurpõleti ja sellise puhurpõletiga varustamiseks ettenähtud küttekeha omadused ning nõuded
kokkupanemisele, aitamaks kaasa valmis gaasiseadmele kehtestatud nõuetele vastavuse
saavutamisele, ja kui see on asjakohane, ka tootja poolt soovitatavate koostekombinatsioonide
loetelu.
§ 14. Kasutuspiirangute esitamine
Gaasiseadmel ja pakendil olev märgistus peab selgelt määratlema kasutatava küttegaasi liigi, töörõhu
ja piirangud gaasiseadme kasutamisele, eriti kasutamispiirangu, mis näeb ette gaasiseadme
paigaldamise ainult piisava ventilatsiooniga kohtades.
§ 15. Abiseadme teabega varustamine
(1) Abiseadmega peab olema kaasas sertifikaat, mis tõendab abiseadme vastavust «Küttegaasi
ohutuse seaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning esitab abiseadet
iseloomustavad tunnused ja sisaldab gaasiseadmega ühendus- ja paigaldusjuhiseid.
(2) Abiseade peab olema varustatud paigaldus-, seadistus-, kasutus- ja hooldusjuhendiga.
(3) Abiseade, mis on mõeldud gaasiseadmega ühendamiseks, peab olema kavandatud ja toodetud
selliselt, et see paigaldamisjuhendi kohaselt ühendatuna täidaks korrektselt oma eesmärki.
4. peatükk
VASTAVUSMÄRGI PAIGALDAMINE

§ 16. Vastavusmärk
(1) Nõuetele vastav gaasiseade, mille nõuetele vastavus on tõendatud sätestatud korras, tuleb enne
turule laskmist varustada vastavusmärgiga. Vastavusmärgi suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve
nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L
218, 13.8.2008, lk 30–47) sätestatut.
(2) Vastavusmärk ja sellega kaasnevad §-s 17 nimetatud andmed tuleb paigaldada nähtavalt, kergesti
loetavalt ja püsivalt gaasiseadmele või selle kinnitatud andmeplaadile. Andmeplaat peab olema
projekteeritud selliselt, et seda ei oleks võimalik uuesti kasutada.
(3) Kui gaasiseadmele kehtestatakse teise seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga nõuded,
mis reguleerivad teisi aspekte, kui käesoleva määruse nõuded ja näevad samuti ette vastavusmärgi
paigaldamise, peab vastavusmärk kinnitama, et gaasiseade vastab kõigi nende õigusaktide nõuetele.
§ 17. Vastavusmärgiga kaasnevad andmed
(1) Vastavusmärgile peab järgnema toodangu kontrollimisega seotud teavitatud asutuse
registreeringunumber.
(2) Vastavusmärk tuleb paigaldada gaasiseadmele või selle andmeplaadile koos järgmiste
andmetega:
1) tootja nimi või identifitseerimist võimaldav tähis;
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2) gaasiseadme kaubanduslik nimetus;
3) kui see on asjakohane, siis kasutatava elektritoite tüüp;
4) gaasiseadme kategooria;
5) vastavusmärgi paigaldamise aastaarvu viimased kaks numbrit.
(3) Sõltuvalt gaasiseadme
informatsiooni.

omapärast

võib

lisada

gaasiseadme

paigaldamiseks

vajalikku

5. peatükk
VASTAVUSHINDAMINE JA TURJÄRELEVALVEASUTUS

§ 18. Vastavushindamine
Gaasiseadme nõuetele vastavus tuleb tõendada „Nõukogu direktiivi 90/396/EMÜ küttegaasiseadmeid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta“ kohase vastavushindamise kaudu.
§ 19. Turujärelevalveasutus
Käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.
1

Nõukogu direktiiv 90/396/EMÜ küttegaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 196, 26.07.1990 lk 0015–0029).
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MKM määrus: Aerosooliballoonile esitatavad nõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord

1

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 7 ja lõike 2 alusel.
§ 1. Aerosooliballoonile esitatavad nõuded
Aerosooliballoonid peavad vastama Nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosooldispensereid käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1979, lk 40) nõuetele ja nende
nõuetele vastavus tuleb nimetatud direktiivi kohaselt tõendada.
§ 2. Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.
1

Nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosooldispensereid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta (EÜT L 147, 09.06.1979, lk 40), viimati muudetud direktiiviga 2013/10/EL (ELT L
77, 20.3.2103, lk 20-22).
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MKM määrus: Surveseadmele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise
1
kord

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti
2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks
ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ § 1 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.
§ 1. Surveseadmele esitatavad nõuded
(1) Surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/23/EÜ
surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1)
peavad vastama nimetatud direktiivist tulenevatele nõuetele ja nende nõuetele vastavust tuleb
tõendada direktiivis ettenähtud korras.
(2) Lihtsad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/105/EÜ
lihtsate surveanumate kohta (ELT L 264, 8.10.2009, lk 12-29) peavad vastama nimetatud direktiivist
tulenevatele nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.
(3) Transporditavad surveseadmed, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165,
30.6.2010, lk 1-18) peavad vastama vastavatest rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevatele
nõuetele ja nendele nõuetele vastavust tuleb tõendada direktiivis ettenähtud korras.
§ 2. Turujärelevalveasutus
Käesoleva määruse nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.
1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide
õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/105/EÜ lihtsate surveanumate kohta (ELT L 264, 8.10.2009, lk 12-29); Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL transporditavate surveseadmete kohta ja millega
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja
1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.6.2010, lk 1-18).
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MKM määrus: Nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 109 lõike 7 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kohaldamisala
(1) Määrus kehtestab nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide (edaspidi tsoonid) määramisele.
(2) Määrust kohaldatakse tsoonide määramisele piirkondades, kus plahvatusohtu põhjustab
atmosfääritingimustes õhuga segunenud põlevgaas, -udu või -aur. Atmosfääritingimuste alla kuuluvad
kõrvalekalded põhiväärtusest 101,3 kPa (1,013 bar) ja 20 °C (293 K) mõlemale poole eeldusel, et
need kõrvalekalded ei mõjuta põlevaine plahvatusomadusi.
(3) Määrust ei kohaldata muu hulgas:
1
1) plahvatusohtlikes kaevandustes ;
2) lõhketarvikute valmistamisel ja käsitsemisel;
2
3) kohtades, kus plahvatusohu põhjustajaks on põlevtolm või -kiud ;
4) ettearvamatute kahjustuste korral (näiteks protsessimahuti või torustiku rebenemisel või
samalaadsetel juhtumitel);
5) meditsiiniruumides;
6) ruumides, milles põlevaine tolm võib põhjustada ettearvamatut ohtu;
7) õnnetuse ja avarii tagajärjel tekkinud olukordades.
§ 2. Mõisted
Käeoleva määruse tähenduses:
1) plahvatusohtlik segu on põlevgaasi või -auru ning õhu segu, milles süttimise toimudes levib
plahvatus kogu segule;
2) plahvatusohtliku keskkonna tsoon on ruumiosa, milles plahvatusohtlikku segu on või võib olla sel
määral, et seadmete konstruktsioonile, paigaldusele ja käidule tuleb kehtestada erinõudeid;
3) pihkumisallikas on punkt või koht, millest põlevgaasi, -auru või -vedelikku võib vabaneda ümbrusse
selliselt, et võiks tekkida plahvatusohtlik segu;
4) pihkumiskogus on pihkumisallikast väljapihkuva põlevgaasi või -auru kogus ajaühikus;
5) normaalne käit on olukord, kus seade toimib kavandatud näitajatele vastavalt;
6) alumine plahvatuspiir on põlevgaasi kontsentratsioon, millest väiksema kontsentratsiooni puhul pole
segu õhuga plahvatav;
7) ülemine plahvatuspiir on põlevgaasi kontsentratsioon, millest suurema kontsentratsiooni puhul pole
segu õhuga plahvatav;
8) gaasi või auru suhteline tihedus on gaasi või auru tihedus võrreldes sama rõhu ja tihedusega
õhuga;
9) põlevaine on aine, mis põleb või tekitab põlevauru, -gaasi või -udu;
10) põlevvedelik on vedelik, mis tekitab põlevauru eeldataval kasutustemperatuuril;
11) põlevgaas või -aur on gaas või aur, mis õhuga teatud vahekorras segunenult moodustab
plahvatusohtliku segu;
12) põlevudu (edaspidi udu) on põlevvedeliku piisad selliselt õhuga segunenult, et moodustub
plahvatusohtlik segu;
13) leektäpp on vedeliku madalaim temperatuur, mille juures standardiseeritud katsetingimustes
hakkab vedelikust eralduma auru nii palju, et tekib süttiv auru ja õhu segu;
14) keemistäpp on temperatuur, mille juures vedelik keeb õhurõhul 101,3 kPa (1,013 bar);
15) õhuvahetus on õhu liikumine ja selle asendumine puhta õhuga tuule või temperatuurierinevuse
abil või kunstlikul viisil (näiteks sissepuhke- või väljatõmbeventilaatoritega);
16) auru rõhk on rõhk, mille juures tahke aine või vedelik on tasakaalus oma auruga. Auru rõhk oleneb
ainest ja temperatuurist;
17) plahvatusohtliku segu süttimistemperatuur on kuuma pinna madalaim temperatuur, mille juures
teatud katsetingimustel põlevaine gaasi või auru ja õhu segu süttib.
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2. peatükk
NÕUDED TSOONIDE KLASSIFITSEERIMISELE
1. jagu
Üldsätted

§ 3. Tsooniklasside määramise kohustus ja eesmärk
(1) Tsooniklasside määramise peab tagama seadme või ehitise omanik, kui seadmes või ehitises või
selle vahetus ümbruses on plahvatusohtlik keskkond.
(2) Käesoleva määruse alusel määratud tsoonid tuleb võtta aluseks plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate seadmete valikul.
§ 4. Tsooniklassid
Tsoonid liigitatakse tsooniklassidesse plahvatusohtliku segu esinemissageduse ja -kestuse alusel
järgmiselt:
1) tsooniklass 0 – tsoon, milles plahvatusohtlik segu esineb alaliselt, pikka aega või sageli;
2) tsooniklass 1 – tsoon, milles võib plahvatusohtlik segu normaalse käidu korral esineda tõenäoliselt;
3) tsooniklass 2 – tsoon, milles plahvatusohtliku segu esinemine normaalse käidu korral on
vähetõenäoline ja kui plahvatusohtlik segu esineb, siis harva ja lühiajaliselt.
§ 5. Tsoonide klassifitseerimine
(1) Tsoonide klassifitseerimine tuleb läbi viia isikute poolt, kes tunnevad põlevainete omadusi,
protsessi ja seadmeid, konsulteerides vajaduse korral ohutus-, elektri- ja muu asjakohase
spetsialistiga.
(2) Tsooniklass määratakse olenevalt pihkumisallika klassist ja õhuvahetusest, arvestades käesoleva
peatüki 2. ja 4. jagu ning määruse lisasid 1 ja 2.
(3) Tsooniklassi ulatus määratakse vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole.
(4) Tsoonide määramisel võib lisaks käesolevas määruses sätestatule lähtuda asjakohastest
standarditest.
2. jagu
Nõuded pihkumisallika määramisele

§ 6. Pihkumisallika olemasolu määramine
(1) Pihkumisallika olemasolu määramiseks tuleb teha kindlaks, kas asjaomases piirkonnas võib olla
põlevainet.
(2) Kui segu, mille kontsentratsioon on kõrgem kui ülemine plahvatuspiir, pole plahvatusohtlik segu,
võib see kergesti selleks muutuda, mistõttu erijuhtudel tuleb seda tsoonide klassifitseerimisel lugeda
plahvatusohtlikuks.
(3) Iga põlevainet sisaldav protsessiseade, nagu mahuti, pump, torujuhe, anum, on põlevaine võimalik
pihkumisallikas.
(4) Kui piirkonnas on põlevainet, tuleb kindlaks teha, millal plahvatusohtlik segu võib esineda
protsessiseadmestiku sees ning millal põlevaine pihkumine võib moodustada plahvatusohtliku segu
protsessiseadmestikust väljaspool. Kui protsessiseade sisaldab põlevainet, kuid seda ei saa pihkuda
ümbrusse, ei loeta seadet üldjuhul pihkumisallikaks.
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(5) Põlevaine pihkumised väikeste kogustena võivad olla osa normaalsest käidust.
§ 7. Pihkumisallika klassi määramine
(1) Kui on kindlaks tehtud, et objektist võib pihkuda ümbrusse põlevainet, määratakse pihkumisallika
klass, selgitades välja pihkumise tõenäolise sageduse ja kestuse.
(2) Tsooni klassifitseerimisel tuleb arvestada, et suletud protsessiseadme mingi osa avamine on
samuti pihkumisallikas.
(3) Pihkumisallikate põhiklassid, mis alanevalt iseloomustavad plahvatusohtliku segu esinemise
tõenäosust, on järgmised:
1) pidev pihkumisallikas – pihkumisallikas, mis on pidev või mille esinemist eeldatakse pikkade
ajavahemike jooksul;
2) esmane pihkumisallikas – pihkumisallikas, mille esinemist eeldatakse normaalse käidu korral
korduvalt ja juhuslikult;
3) teisene pihkumisallikas – pihkumisallikas, mille esinemist normaalse käidu korral ei eeldata, kuid kui
see siiski esineb, siis harva ja lühiajaliselt.
(4) Pihkumisallika klassi määramise juhis on toodud määruse lisas 1. Juhises toodud loetelu võib
muutuda olenevalt konkreetsest protsessiseadmestikust ja oludest.
(5) Pihkumisallikas võib olla oma klassilt üks lõikes 3 loetletutest või nende kombinatsioon.
(6) Pidev pihkumisallikas viitab tavaliselt tsooniklassile 0, esmane tsooniklassile 1 ja teisene
tsooniklassile 2. Kui pihkumisallikas on oma klassilt mitme klassi kombinatsioon, siis viitab see
vastavalt kõrgema riskiga tsooniklassile.
3. jagu
Nõuded tsooniklassi ulatuse määramisele

§ 8. Tsooniklassi ulatuse määramise põhimõtted
(1) Pärast pihkumisallika klassi määramist tehakse kindlaks näitajad, mis võivad mõjutada tsooniklassi
või selle ulatust.
(2) Tsooniklassi ulatuse määramisel võetakse arvesse järgmisi keemilisi ja füüsikalisi tegureid:
1) pihkunud põlevgaasi või -auru kogus;
2) alumine plahvatuspiir;
3) õhuvahetus;
4) pihkuva gaasi või auru suhteline tihedus;
5) ilmastikuolud ja pinnavormid;
6) muud arvestamist vajavad tegurid.
(3) Käesoleva määruse §-des 9–12 eeldatakse, et ühe näitaja muutudes jäävad teised muutumatuks.
(4) Spetsiifilise tööstusvaldkonna või kasutusviisi kohta võivad üksikasjalikud juhised tsooni ulatuse
määramise kohta sisalduda nimetatud valdkonda või kasutusviisi käsitlevates juhendites. Sellisel juhul
tuleb tsooniklassi ulatuse määramisel neid juhendeid arvesse võtta.
§ 9. Pihkunud põlevgaasi või -auru koguse mõju tsooniklassi ulatusele
(1) Pihkunud põlevgaasi ja -auru koguse määramisel lähtutakse järgmistest teguritest:
1) pihkumisallika ruumisuhted;
2) pihkumiskiirus;
3) kontsentratsioon;
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4) põlevvedeliku aurustuvus;
5) vedeliku temperatuur.
(2) Kui gaas või aur moodustab pihkumisallikast suurel kiirusel pihkudes koonusekujulise dušivoo, mis
seguneb õhuga ja lahjeneb, tuleb arvestada, et tsooniklassi ulatus oleneb sellisel juhul tuule kiirusest
vähesel määral. Kui pihkumine toimub väikese kiirusega või kui kiirus väheneb voo põrkumisel
takistusega ja tuul haarab selle kaasa, tuleb arvestada, et sellisel juhul oleneb voo lahjenemine ning
tsooniklassi ulatus tuule kiirusest. Pihkumiskiiruse määramisel protsessimahuti sees tuleb lähtuda
protsessi rõhust ja pihkumisallika ruumisuhetest.
(3) Pihkunud põlevgaasi ja -auru koguse määramisel tuleb arvestada, et pihkunud kogus kasvab
põlevgaasi või -auru kontsentratsiooni kasvades pihkuvas segus.
(4) Põlevvedeliku aurustuvuse määramisel lähtutakse auru rõhust ja aurustumistemperatuurist. Kui
auru rõhk pole teada, võib orienteeruvate väärtustena kasutada keemistäppi ja leektäppi, arvestades
sealjuures, et kui leektäpp on kõrgem kui põlevvedeliku kõrgeim kasutustemperatuur, ei saa
plahvatusohtlikku segu esineda ning kui põlevainet pihkub uduna, võib plahvatusohtlik segu tekkida ka
leektäpist madalamal temperatuuril. Tsooniklassi ulatuse määramisel lähtutakse sellest, et mida
madalam on leektäpp, seda suurem on tsooniklassi ulatus.
(5) Kui vedelikul puudub leektäpp, kuid see suudab moodustada plahvatusohtliku segu, tuleb võrrelda
omavahel alumisel plahvatuspiiril küllastumisele vastavat vedeliku tasakaalutemperatuuri vedeliku
suurima kasutustemperatuuriga.
(6) Pihkunud põlevgaasi ja -auru koguse määramisel lähtutakse sellest, et auru rõhk kasvab
temperatuuri tõustes, suurendades seega haihtumisest tulenevat pihkunud kogust.
§ 10. Alumise plahvatuspiiri mõju tsooniklassi ulatusele
Tsooniklassi ulatuse hindamisel tuleb arvesse võtta, et mida madalam on alumise plahvatuspiiri
väärtus, seda suurem on tsooniklassi ulatus sama pihkunud koguse juures.
§ 11. Õhuvahetuse mõju tsooniklassi ulatusele
Tsooniklassi ulatuse määramisel lähtutakse sellest, et õhuvahetuse suurendamine vähendab
tsooniklassi ulatust. Arvestada tuleb sealjuures, et mõned takistused, mis raskendavad õhuvahetust,
võivad suurendada tsooniklassi ulatust ning mõned takistused, nagu vallid, seinad või katused, võivad
piirata tsooniklassi ulatust. Õhuvahetuse mõju määramisel tsooniklassi ulatusele lähtutakse määruse
lisast 2.
§ 12. Pihkuva gaasi või auru suhtelise tiheduse mõju tsooniklassi ulatusele
(1) Tsooniklassi ulatuse määramisel tuleb lähtuda järgmisest:
1) gaasi või auru, mille suhteline tihedus on alla 0,8, loetakse õhust kergemaks ning sellel on omadus
tõusta ülespoole;
2) gaasi või auru, mille suhteline tihedus on üle 1,2, loetakse üldjuhul õhust raskemaks ning sellel on
omadus koguneda madalamale;
3) gaasi või auru, mille suhteline tihedus on vahemikus 0,8–1,2, puhul tuleb arvestada mõlema
võimalusega.
(2) Tsooniklassi ulatuse määramisel tuleb arvesse võtta, et tsooniklassi ulatus horisontaaltasapinnal
suureneb gaasi või auru suhtelise tiheduse kasvades ja vertikaalsuunaline ulatus suureneb gaasi või
auru suhtelise tiheduse vähenedes.
§ 13. Muud arvestamist vajavad tegurid
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(1) Tsooniklassi ulatuse määramisel tuleb arvestada võimalust, et õhust raskem gaas võib voolata
maapinnast madalamal olevatesse piirkondadesse, nagu augud ja süvendid, ning õhust kergem gaas
võib koguneda üles.
(2) Kui pihkumisallikas paikneb väljaspool ruumi või kõrvalruumis, võib olulise koguse gaasi või auru
tungimist vaadeldavasse ruumi takistada järgmiste meetmetega:
1) füüsiliste takistustega;
2) hoides ruumis staatilist ülerõhku kõrvalruumi suhtes, takistades seega plahvatusohtliku
kontsentratsiooni teket;
3) puhudes ruumi läbi suure õhukogusega, tagades, et õhk voolab välja kõigist avadest, millest
plahvatusohtlik segu võib siseneda.
4. jagu
Nõuded õhuvahetuse mõjude määramisele

§ 14. Õhuvahetuse mõju tsooniklassile
(1) Kui õhuvahetus, mis viib pihkumisallikat ümbritseva segumahu asendumisele puhta õhuga,
edendab gaasi või auru pihkumise hajumist ümbrusse, tuleb arvestada võimalusega, et
õhuvahetuskogus võib kõrvaldada plahvatusohtliku segu, mõjutades seega tsoonide klassifitseerimist.
(2) Kasutatava õhuvahetuse tõhususe ja kasutatavuse mõju määramisel tsooniklassile lähtutakse
määruse lisas 2 toodud juhendist.
3. peatükk
NÕUDED DOKUMENTEERIMISELE

§ 15. Dokumenteerimise üldpõhimõtted
(1) Tsoonide klassifitseerimise etapid, klassifitseerimise tulemused ja kõik hilisemad muudatused neis
tuleb asjakohaselt dokumenteerida.
(2) Dokumenteerimisel tuleb viidata kõikidele kasutatud materjalidele, nagu asjakohased juhendid ja
standardid, gaaside ja aurude hajumisomadused ja arvutused, selgitused õhuvahetuse omaduste
kohta võrreldes põlevaine pihkumisnäitajatega nii, et on võimalik hinnata õhuvahetuse efektiivsust.
(3) Dokumentatsioon peab hõlmama kõiki seadmestikus kasutatavate ainete selliseid omadusi, mis
mõjutavad tsoonide klassifitseerimist, nagu leektäpp, keemistäpp, süttimistemperatuur, auru rõhk,
auru tihedus, plahvatuspiirid, gaasirühm ja temperatuuriklass.
(4) Dokumendid peavad sisaldama ka muid vajalikke andmeid, nagu:
1) pihkumisallikate paiknemis- ja identifitseerimisandmed;
2) ehitiste avade paiknemine (näiteks uksed, aknad ning vahetusõhu sisenemisavad ja väljumisavad).
(5) Kui piirkonna pinnavormid mõjutavad tsooniklasside ulatust, tuleb see asjaolu dokumenteerida.
§ 16. Joonised
Tsoonide klassifitseerimise dokumendid peavad sisaldama tasapinnalisi ja läbilõikelisi jooniseid, millel
on toodud nii tsooniklassid kui nende ulatus, süttimistemperatuur ning seega temperatuuriklass ja
gaasirühm.
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1

Plahvatusohtlikes kaevandustes on plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisel soovitatav
lähtuda standardist EVS-EN 1127-2 või muust samaväärsest rahvusvahelise või Euroopa
standardiorganisatsiooni standardist.
2
Kohtades, kus plahvatusohu põhjustajaks on põlevtolm või -kiud, on plahvatusohtliku keskkonna
tsoonide määramisel soovitatav lähtuda standardist EVS-EN 61241-10 või muust samaväärsest
rahvusvahelise või Euroopa standardiorganisatsiooni standardist.
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri
2014. a määruse nr
«Nõuded plahvatusohtliku keskkonna
tsoonide määramisele»
lisa 1
JUHIS PIHKUMISALLIKATE MÄÄRAMISE KOHTA
1. Protsessiseadmestik
1.1. Pidevad pihkumisallikad
1.1.1. põlevvedeliku pind statsionaarse katusega mahutis, millest on pidev õhuvahetus välisõhku;
1.1.2. põlevvedeliku pind, mis on pidevalt või pikaajaliselt avatud (näiteks õlieralduskaevus).
1.2. Esmased pihkumisallikad
1.2.1. pumba, kompressori või ventiili tihendid, kui põlevaine pihkumist tuleb ette normaalsel käidul;
1.2.2. põlevvedelikku sisaldavate mahutite vee-eemaldusavad, millest normaalsel käidul võib pihkuda
põlevvedelikku ümbrusse;
1.2.3. analüüside võtmise avad, millest normaalsel käidul võib pääseda põlevainet ümbrusse;
1.2.4. rõhualandusventiilid, tuulutusavad ja muud avad, millest normaalsel käidul võib pihkuda
põlevainet ümbrusse.
1.3. Teisesed pihkumisallikad
1.3.1. pumpade, kompressorite ja ventiilide tihendid, millest normaalsel käidul pole oodata põlevaine
pihkumist;
1.3.2. äärikud, ühendused ja toruliitmikud, millest normaalsel käidul pole oodata põlevaine pihkumist;
1.3.3. analüüside võtmise kohad, millest normaalsel käidul pole oodata põlevaine pihkumist;
1.3.4. rõhualandusventiilid, tuulutusavad ja muud avad, millest normaalsel käidul pole oodata
põlevaine pihkumist.
2. Avad
2.1. Avad võimalike pihkumisallikatena
Eri tsoonide vahelisi avasid tuleks pidada võimalikeks pihkumisallikateks. Pihkumisallika klass oleneb
järgmistest teguritest:
2.1.1. kõrvalasuva tsooni klassist;
2.1.2. ava lahtioleku kestusest ja sagedusest;
2.1.3. liitmike või tihendite hermeetilisusest;
2.1.4. tsoonide vahel valitsevast rõhkude erinevusest.
2.2. Avade tüübid
Avasid jaotatakse tüüpideks A, B, C ja D järgmiste omaduste järgi:
2.2.1. Tüüp A – Avad, mis ei vasta B-, C- või D-tüüpi avadele esitatavatele nõuetele, näiteks:
2.2.1.1. liikumiseks või muuks vajaduseks mõeldud lahtised avad, nagu läbi seinte, lagede ja
põrandate minevad torud ja kanalid;
2.2.1.2. kohtkindlad tuulutusavad ruumides või ehitistes;
2.2.2. Tüüp B – Tavaliselt suletud avad (näiteks automaatselt sulguvad), mida avatakse harva ja mille
täited on täpselt avasse sobitatud;
2.2.3. Tüüp C – B-tüüpi avad, millel on tihend (näiteks spetsiaalne tihenduspae) kogu avaperimeetri
ulatuses, või kaks sarjastatud B-tüüpi ava nii, et neil on teineteisest sõltumatud automaatsed
sulgurmehhanismid;
2.2.4. Tüüp D – C-tüüpi tavaliselt suletud avad, mida saab avada eritööriistadega või hädaolukorras.
D-tüüpi avad on tõhusalt tihendatud (nagu torustiku- ja kanalikonstruktsioonides) või need saavad
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moodustuda tsooni poolel olevast C-tüüpi avast sarjastatuna B-tüüpi avaga.
Avad pihkumisallikatena
Tsooniklass, millest ava välja viib
Tsoonikass 0

Tsooniklass 1

Tsooniklass 2

Ava tüüp
A
B

Avast tulenev pihkumisallika klass
Pidev
(Pidev) / esmane

C

Teisene

D
A
B

Pihkumist pole
Esmane
(Esmane) / teisene

C

(Teisene) / pihkumist pole

D
A
B

Pihkumist pole
Teisene
(Teisene) / pihkumist pole

C

Pihkumist pole

D
Pihkumist pole
Märkus. Sulgudes toodud pihkumisallika klasside korral tuleb arvestada avade kasutussagedust.
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Majandus- ja kommunikatsiooniministri
2014. a määruse nr
«Nõuded plahvatusohtliku keskkonna
tsoonide määramisele»
lisa 2
ÕHUVAHETUSE MÄÄRAMISE JUHEND
1. Õhuvahetuse tõhusus
Õhuvahetuse tõhusus plahvatusohtliku segu püsivuse ja hajumise kontrolli all hoidmisel oleneb
õhuvahetuse tõhususklassist ja kasutatavusest ning süsteemi projekteerimisest.
Õhuvahetus jagatakse järgmistesse tõhususklassidesse:
1) võimas õhuvahetus;
2) rahuldav õhuvahetus;
3) nõrk õhuvahetus.Õhuvahetus on võimas, kui see suudab alandada pihkumise kontsentratsiooni
praktiliselt kohe alla alumise plahvatuspiiri. Tulemuseks on, et plahvatusohtlikuks klassifitseeritav
tsoon on väike (isegi tähtsusetu).
Õhuvahetus on rahuldav, kui see suudab hoida kontsentratsiooni kontrolli all nii, et tulemuseks on
stabiilne olukord, milles pihkumisallika toimides kontsentratsioon klassifitseeritud piirkonna ümber
püsib alumisest plahvatuspiirist allpool ja kus plahvatusohtlik segu ei säilu pärast pihkumise lakkamist
kaua.
Õhuvahetus on nõrk, kui see ei suuda pihkumise ajal kontsentratsiooni kontrolli all hoida või see ei
suuda takistada plahvatusohtliku segu pikaajalist esinemist pärast pihkumise lakkamist.
2. Õhuvahetuse tõhususe hindamine ja selle mõju tsoonile
Õhuvahetuse tõhususe hindamisel tuleb esmalt kindlaks teha pihkumisallikast vabaneva gaasi või
auru suurim pihkunud kogus, kas kogemustele tuginedes või arvutuste või loogiliste järelduste abil.
Hüpoteetilise mahu Vz hindamine
Õhuvahetuse teoreetiline vähim voog, mis lahendab teadaoleva suurusega põlevaine pihkumise
allapoole vajalikku alumist plahvatuspiiri, on arvutatav valemist:

Kus:
(dV /
dt)min
(dG /
dt)max
LEL
k

3

on puhta õhu vähim mahuvoolukiirus (maht ajaühikus, m /s);
on pihkumise suurim pihkumiskogus (mass ajaühikus, kg/s);
3

on alumine plahvatuspiir (mass ruumalaühikus, kg/m );
on varutegur LEL-i suhtes; tüüpiliselt k=0,25 (pideva ja esmase pihkumisallika korral) ja
k=0,5 (teisese pihkumisallika korral);
T
on ümbruse temperatuur (K).
Piirkonna õhuvahetuse poolt esile kutsutud õhu vahetumiskordade arvu C kasutades on võimalik
hinnata pihkumisallika ümber oleva plahvatusohtliku segu hüpoteetilist mahtu, kasutades valemit:
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kus C on puhta õhu vahetumiskordade arv ajaühikus (s ).
Valem (2) kehtib hetkelise ja homogeense segu korral pihkumisallika ümber oletatava puhta õhu
ideaalse voo korral. Praktikas sellist ideaalolukorda ei esine, kuna näiteks õhuvoo teel olevad
takistused põhjustavad piirkonnas halvastiventileerivaid kohti. Seetõttu on efektiivne õhu
vahetumiskordade arv pihkumisallika juures valemist (4) saadud C väärtusest väiksem. See viib mahu
Vz kasvule. Lisades valemisse (2) täiendava parandusteguri f, saame:

kus f iseloomustab õhuvahetuse võimet lahjendada plahvatusohtliku segu ja on tavaliselt vahemikus
f=1 (ideaalolukord) kuni f=5 (takistatud õhuvool).
Maht Vz kujutab endast mahtu, milles põlevgaasi või -auru keskmine kontsentratsioon on kas 0,25 või
0,5 korda LEL olenevalt valemis (2) kasutatud varuteguri k väärtusest. See tähendab, et hinnatud
hüpoteetilise mahu servaaladel on gaasi või auru kontsentratsioon selgelt allpool LEL-väärtust, ehk
teisisõnu hüpoteetiline maht, kus kontsentratsioon on LEL-väärtusest kõrgem, on väiksem kui Vz.
Sisepiirkond
Suletud ruumile saab C valemist:

Kus
dVtot / dt on puhta õhu koguvoohulk
V0
on tuulutatav kogumaht.
Välispiirkond
Välispiirkondades kutsub ka väga madal tuule kiirus esile suure õhuvahetuskordade arvu. Näiteks võib
uurida väljas paiknevat hüpoteetilist kuupi, mis on oma mõõtudelt mõni meeter. Sel juhul põhjustab
umbes 0,5 m/s tulekiirus õhuvahetuskoguse, mis on üle 100/h (0,03/s).
Kasutades välispiirkondades õhuvahetumiskordadele ettevaatlikku väärtust C=0,03/s, saab
plahvatusohtliku segu hüpoteetilise mahu Vz, kasutades valemit (5):

Kus
dV / dt on mahuühik sekundis
0,03 on õhuvahetumiskordade arv sekundis.
See menetlus viib siiski erinevast hajumismehhanismist tulenevalt tavaliselt liiga suure mahuni.
Hajumine on normaalselt kiirem välispiirkondades.
Kestuse hindamine
Aega, mille jooksul keskmine kontsentratsioon langeb esialgselt väärtuselt Xo väärtusele k×LEL pärast
seda, kui pihkumine on lakanud, võib hinnata valemiga
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Kus
3

Xo on põlevaine esialgne kontsentratsioon LEL-mõõtühikuid kasutades ehk mahuprotsent või kg/m .
Mõnes paigas plahvatusohtlikus segus võib põlevaine kontsentratsioon olla 100% (tavaliselt vaid
pihkumisallikale väga lähedal). Siiski t väärtust arvutades Xo-i õige väärtuse valik oleneb olukorrast.
Arvesse tuleb võtta näiteks pihkumise mõjuala, selle sagedust ja kestust ning enamikel praktilistel
juhtudel on mõistlik valida kontsentratsioonile Xo väärtus, mis on suurem kui LEL;
C on õhu vahetumiskordade arv ajaühikus;
t saadakse samas ajaühikus kui C, ehk kui C on õhu vahetumiskordade arv sekundis, on aeg t siis
samuti sekundites;
f on tegur, mis iseloomustab mittetäielikku segunemist (vaata valemit 3). See muutub väärtusest 5
(näiteks õhuvahetus, kus on üks väljumisava ja kompensatsiooniõhk saadakse loomulike avade
kaudu) kuni väärtuseni 1 (näiteks tuulutus, kus õhk võetakse perforeeritud lae kaudu ja
väljumisavasid on mitmeid);
In on naturaallogaritm;
k on LEL väärtusega seotud varutegur, vaata valemit (2).
Valemist (6) saadud numbriline väärtus ei võimalda oma suuruse põhjal määrata tsooniklassi. See on
lisateave, mida tuleb võrrelda vaadeldava protsessi ja olukorra ajaskaalaga.
Õhuvahetuse tõhususe hindamine
Pideva pihkumisallika korral on tavaliselt tegemist tsooniklassiga 0, esmase korral tsooniklassiga 1 ja
teisese korral tsooniklassiga 2. Õhuvahetuse tõttu ei pruugi see tingimata nii olla.
Mõnedel juhtudel võib õhuvahetuse tõhusus ja kasutatavus olla nii suur, et praktikas polegi tsooni,
teisalt võib õhuvahetuse tõhusus olla nii väike, et tekkiva tsooniklassi number on madalam, ehk
sekundaarne pihkumisallikas tingib tsooniklassi 1. Nii juhtub näiteks siis, kui õhuvahetuse tase on
selline, et plahvatusohtlik segu säilib ja hajub aeglaselt pärast seda, kui gaasi või auru pihkumine
lakkab. Seega plahvatusohtlik segu säilib kauem, kui pihkumisallika klassi põhjal võiks oletada.
Mahtu Vz saab kasutada õhuvahetust võimsaks, rahuldavaks ja nõrgaks liigitades. Kestust t saab
kasutada, määratlemaks, missugust õhuvahetuse tõhusust on vaja piirkonna klassifitseerimiseks – kas
klass 0, 1 või 2.
Õhuvahetust saab pidada võimsaks (VÕ), kui maht Vz on väga väike või isegi tähtsusetu.
Õhuvahetuse toimudes eeldatakse, et pihkumisallikas ei tekita plahvatusohtlikku segu ehk et
ümbritsev piirkond on ohutu. Pihkumisallika lähedal on, küll koguseliselt tähtsusetult vähe,
plahvatusohtlikku segu olemas.
Praktikas võib õhuvahetust pidada võimsaks vaid sel juhul, kui tegemist on kunstliku paikse
äratõmbega pihkumisallika ümbert, väikese suletud piirkonnaga või kui pihkumiskogused ajaühikus on
väga väikesed. Näiteks paljudes suletud piirkondades on mitmeid pihkumisallikaid ning pole hea tava
kohane jaotada muidu ohutut piirkonda mitmeks väikseks klassifitseeritud piirkonnaks. Üldjuhul pole
tüüpiliste tsoonide klassifitseerimist eeldavate pihkumiskoguste korral loomulik ventilatsioon küllaldane
isegi välispiirkondades. Lisaks on küllalt võimsa kunstliku õhuvahetuse tekitamine suuremates suletud
ruumides tavaliselt ebapraktiline.
Maht Vz ei anna mingit teavet plahvatusohtliku segu esinemisaja kohta pärast pihkumise lakkamist.
See pole oluline, kui on tegemist võimsa õhuvahetusega, kuid on arvestatav tegur, kui õhuvahetus on
rahuldav või nõrk.
Rahuldav õhuvahetus peaks hoidma kontrolli all põlevgaasi või -auru hajumist. Plahvatusohtliku segu
hajumisaeg pärast pihkumise lakkamist peaks olema selline, et täidetud oleksid kas tsooniklassi 1 või
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2 tingimused olenevalt sellest, kas pihkumisallikas on esmane või teisene. Heakskiidetav hajumisaeg
oleneb pihkumise eeldatavast esinemissagedusest ja kestusest. Maht Vz on tihti väiksem kui suletud
piirkonna maht. Neil juhtudel võib lubada vaid suletud piirkonna mingi osa plahvatusohtlikuks
klassifitseerimist. Mõnedel juhtudel, olenevalt suletud piirkonna mahust, võib maht Vz olla sama kui
suletud maht. Sellisel juhul tuleks kogu suletud piirkond klassifitseerida plahvatusohtlikuks.
Õhuvahetus, mis ei ole võimas ega rahuldav, on nõrk. Nõrga õhuvahetuse korral on maht Vz tihti sama
või suurem kui suletud piirkonna maht. Nõrka õhuvahetust ei esine tavaliselt välisõhus, kui õhu
liikumisel pole takistusi nagu näiteks süvendid.
3. Õhuvahetuse kasutatavus
Õhuvahetuse kasutatavus mõjutab plahvatusohtliku kontsentratsiooni moodustumist ja olemasolu.
Seega tuleb õhuvahetuse kasutatavust (nagu ka tõhusust) arvestada tsooniklassi määramisel.
Õhuvahetuse kasutatavuse juures eristatakse kolme taset:
1) hea: õhuvahetus toimib praktiliselt pidevalt;
2) rahuldav: eeldatakse, et õhuvahetus toimib normaalsel käidul. Katkestused on lubatud, eeldusel, et
neid juhtub harva ja lühiajaliselt;
3) halb: õhuvahetus ei täida kasutatavuse osas hea ega rahuldava nõudeid, kuid katkestused ei kesta
eeldatavasti kaua.Õhuvahetust, mis ei vasta isegi halvale õhuvahetusele esitatavatele nõuetele, ei
saa lugeda tsoonide klassifitseerimise mõttes mõjutavaks.
Loomulik õhuvahetus
Välispiirkondades peaks õhuvahetuse hindamine põhinema oletataval tuule minimaalkiirusel 0,5 m/s,
mis esineb praktiliselt pidevalt. Sel juhul võib õhuvahetuse kasutatavust lugeda «heaks».
Kunstlik õhuvahetus
Kunstliku õhuvahetuse kasutatavust hinnates tuleks arvestada üksikute seadmete usaldatavust ja
näiteks varuventilaatorite kasutatavust. Hea kasutatavus nõuab tavaliselt rikkeolukordades
varuventilaatori (varuventilaatorite) automaatset käivitumist. Kuigi siiski on rakendatud
ettevaatusabinõusid põlevaine pihkumiste vältimiseks õhuvahetuse rikke korral (näiteks peatades
automaatselt protsessi), pole õhuvahetuse toimivusel põhinevat tsoonide klassifikatsiooni vaja muuta,
ehk õhuvahetuse kasutatavuse võib lugeda heaks.
4. Õhuvahetuse koondmõju
Õhuvahetuse mõju tsooniklassile on esitatud kokkuvõtlikult järgnevas tabelis.
Õhuvahetuse mõju tsooniklassile
Õhuvahetus
Tõhusus
Võimas
Rahuldav
Nõrk
Kasutatavus
Hea
Rahuldav
Halb Hea Rahuldav
Halb Hea, rahuldav, halb
Pidev
(0)
(0)
(0)
0
0+1
0+1
0
1)
1)
1)
Ohutu
2
1
3)
Esmane
(1)
(1)
(1)
1
1+2
1+2
1 või 0
1)
1)
1)
Ohutu
2
2
2)
Teisene
(2)
(2)
2
2
2
2
1
1)
1)
3)
Ohutu
Ohutu
ja isegi 0
1)
(0), (1) ja (2) tähendavad teoreetilisi tsooniklasse, mille ulatus on tähtsusetu normaaloludes.
Pihkumisallika tüüp

2)

Teisese pihkumisallika poolt tekitatav tsooniklass 2 võib olla oma mõõtmetelt suurem kui pideva või
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esmase pihkumisallika poolt tekitatav tsooniklass 2.
3)

Tsooniklass 0 esineb siis, kui õhuvahetus on vähene ja pihkumisallikas selline, et praktikas on
plahvatusohtlik segu püsiv (ehk lähedane olukorrale, kus õhuvahetus puudub).
MÄRKUS. «+» märk tähendab «ümbritsetud»
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VV määrus: Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses ehitusseadustiku jõustumisega
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4, elektrituruseaduse § 42 lõike 2 ja
sadamaseaduse § 37 lõike 4, Muinsuskaitseseaduse» § 15 lõigete 1 ja 2 ning hasartmängumaksu
seaduse § 7 lõike 3, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike5 alusel.
§ 1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruse nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 a määruses nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ tehakse järgmised
muudatused:
1) määruse kehtestamise aluseks oleva volitusnormi sõnastust muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 7 lõike 2 punkti 11, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
§ 19 lõike 3 ja ehitusseadustiku § 10 lõike 4 alusel.“;
2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määruses kasutatakse termineid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ja
ehitusseadustiku tähenduses.“;
3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Koolihoone ja –ruumid peavad olema tagatud ohutu sisse- ja väljapääsuga, sealhulgas peab
olema tagatud evakuatsiooni võimalus.“ .
§ 2. Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruse nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse
lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“
muutmine
Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määruses nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maaalale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse kehtestamise aluseks oleva volitusnormi sõnastust muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse” § 7 lõike 2 punkti 11 ja „Ehitusseadustiku“ § 10 lõike 4
alusel.
2) paragrahvi 2 teksti muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määruses kasutatavate mõistete tähendus on sama, mis „Koolieelse lasteasutuse seaduses” ja
„Ehitusseadustikus.”“;
3) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a määruse nr 184 „Võrgueeskiri“ § 35 tekst muudetakse ja
sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Võrguettevõtja tagab liitumislepingu kohase võrguühenduse olemasolu, kui võrguühenduse
kasutamise kohta on sõlmitud kehtiv võrguleping ega esine võrguteenuse osutamisest keeldumise
aluseid, eelkõige kui liituja elektripaigaldis vastab nõuetele.
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(2) Kui liituja võtab elektripaigaldise esmakordselt kasutusele või kui elektripaigaldise tarbimistingimusi
muudetakse, esitab liituja elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise võrguettevõtjale, kelle võrguga
elektripaigaldis ühendatakse.
(3) Elektripaigaldise kasutuselevõtu teatises märgitakse:
1) andmed elektripaigaldist sisaldava ehitise kohta;
2) andmed elektripaigaldise tehniliste näitajate ja elektripaigaldise omaniku kohta;
3) elektripaigaldise kasutuseelse auditi teinud isiku nimi;
4) teatise allkirjastanud isiku kontaktandmed.“.
§ 4. Vabariigi Valitsuse 12.12.2012 määruse nr 103 „Sadamaregistri pidamise põhimäärus“
muutmine
Vabariigi Valitsuse 12.12.2012 määruse nr 103 „Sadamaregistri pidamise põhimäärus“ § 11 lõige 1
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registrile esitatakse andmed paberkandjal või digitaalselt. Sadama maa-ala piiri teostusmõõdistus
peab vastama geodeetiliste uurimistööde nõuetele.“
§ 5. Vabariigi Valitsuse 14.07.2005 määruse nr 181 „Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 14.07.2005 määruse nr 181 „Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ §
10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks

§ 6. Vabariigi Valitsuse 05.09.2006 määruse nr 195 „Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 05.09.2006 määruse nr 195 „Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
põhimäärus“ § 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 7. Vabariigi Valitsuse 23.01.2006 määruse nr 15 „Valga linnatuumiku muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 23.01.2006 määruse nr 15 „Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus“ § 10
lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 8. Vabariigi Valitsuse 09.03.2006 määruse nr 67 „Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 09.03.2006 määruse nr 67 „Rakvere vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 10
lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 9. Vabariigi Valitsuse 14.07.2005 määruse 182 „Paide vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 14.07.2005 määruse 182 „Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 10
lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 10. Vabariigi Valitsuse 06.02.2006 määruse nr 32 „Pärnu vanalinna ja kuurordi
muinsuskaitseala põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 06.02.2006 määruse nr 32 „Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala
põhimäärus“ § 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
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§ 11. Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määruse nr 218 „Tartu vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määruse nr 218 „Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 10
lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 12. Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määruse nr 220 „Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määruse nr 220 „Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“
§ 10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 13. Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 20.05.2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ §
10 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 14. Vabariigi Valitsuse 16.02.2006 määruse nr 47 „Võru vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 16.02.2006 määruse nr 47 „Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 10
lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.
§ 15. Vabariigi Valitsuse 28.05.2009 määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste
andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise
tingimused ja kord“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 28.05.2009 määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja
kord“ § 2 lõike 4 punktid 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) sõltuvalt tööde ulatusest ja iseloomust eelprojekt või põhiprojekt;
5) ehitusloa koopia ning muud projekti elluviimiseks vajalikud load, kooskõlastused ja ettekirjutused;“.
§ 16. Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
1“
ehituses muutmine
1“

1

Vabariigi Valitsuse 08.12.1999 määruse nr 377 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses § 1 .
Punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) ehitusettevõtja – isik, kes teeb ehitustööd majandus- ja kutsetegevuse raames;“.
§ 17. Vabariigi Valitsuse 13.07.1993 määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest
kompensatsiooni määramise kord“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 13.07.1993 määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest
kompensatsiooni määramise kord“ punkti 21 teine lause jäetakse välja.
[väljajäetav tekst: Ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt üks isik, kellel on vastavalt
ehitusseadusele õigus teha ehitiste ekspertiise.]
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MKM määrus: Nõuded köistee ohutusanalüüsile
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 111 lõike 3 alusel.
§1. Nõuded ohutusanalüüsi tegemisele
(1) Ohutusanalüüs tuleb teha tunnustatud metoodika kohaselt ning arvestades kaasaegset tehnika
taset ja konkreetse köistee keerukust.
(2) Ohutusanalüüsi tegemisel tuleb arvesse võtta kõiki kavandatud köistee töötamisviise.
§2. Nõuded ohutusanalüüsi sisule
(1) Ohutusanalüüs peab hõlmama köistee ja selle ümbruse kõiki ohutusaspekte, mis puudutavad
köistee projekteerimist, ehitamist ja kasutusele võtmist ning võimaldama identifitseerida kasutamisel
esilekerkivaid riske.
(2) Ohutusanalüüs peab käsitlema ohutust tagavaid seadmeid ja nende mõju köisteele ning nendega
seotud alamsüsteemidele.
(3) Ohutusanalüüs peab käsitlema ohutust tagavaid seadmeid ja nende mõju köisteele ning nendega
seotud alamsüsteemidele, et need toimiksid selliselt, et:
1) need on võimelised rikke või vea ilmnemisel reageerima kohe ja jääma ohutust tagavasse
seisundisse, aeglasemale töörežiimile või veakindlasse seisundisse;
2) neid ei kasutata ja neid jälgitakse või
3) need on sellised, et nende toimimishäire võimalikkust saab prognoosida ja need tagavad punktides
1 ja 2 nimetatud kriteeriumide kohaste ohutusseadistega võrdse ohutustaseme.
§3. Nõuded ohutusanalüüsi tulemile
(1) Ohutusanalüüsi tulemusel peab olema võimalik tagada, et köistee projektis ja konfiguratsioonis on
piisavate ohutustingimuste tagamiseks võetud arvesse kohalikku ümbrust ja kõige ebasoodsamaid
tingimusi.
(2) Ohutusanalüüs peab võimaldama koostada ohtude ja ohtlike olukordade ning ohutusseadiste
loetelu.
(3) Ohutusanalüüsi tulemused esitatakse ohutusraportis.
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MKM määrus: Tee-ehitamise dokumenteerimise nõuded ja kord
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 15 lõike 5 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Tee ehitus- ja remonditööde dokumendid
§ 3. Ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise üldnõuded
§ 4. Ehitus- ja remonditööde päevik
§ 5. Töökoosolekute protokollid
§ 6. Kaetud tööde akt
§ 7. Teostusjooniste koostamine
§ 8. Koostatavate dokumentide õigsuse kontrollimine
§ 9. Ehitus- ja remonditööde dokumentatsiooni säilitamine
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MKM määrus: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 120 lõike 2 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Tee üldnõuded
§ 3. Teetööde üldnõuded
2. peatükk
TEE KVALITEEDINÕUDED TEELIIKIDE JÄRGI
§ 4. Pinnatud tee
§ 5. Kruusatee
§ 6. Asfaltbetoon- ja mustkattega tee
§ 7. Sillutiskattega tee
3. peatükk
TEETÖÖDE KVALITEEDINÕUDED TÖÖLIIKIDE JÄRGI
§ 8. Ettevalmistustööde tegemine
§ 9. Muldkeha ehitamine
§ 10. Teekatendi ehitamine
§ 11. Dreenkihi ehitamine
§ 12. Killustikaluse ehitamine
§ 13. Stabiliseeritud katendikiht
§ 14. Teekatte pindamine
§ 15. Kruusatee pealiskihi ehitamine
§ 16. Asfaltbetoonsegu valmistamine
§ 17. Asfaltsegu vedu
§ 18. Asfaltsegu paigaldamine
§ 19. Asfaltsegu tihendamine
§ 20. Lubatud hälbed paigaldatud asfaltbetoonsegu kihile
§ 21. Mustkatte ehitamine
§ 22. Sillutiskatete ehitamine, nõuded sillutuskividele
§ 23. Äärekivide paigaldamine ja voolurennide ehitamine
§ 24. Truupide ja sildade ehitamine
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§ 25. Liikluskorraldusvahendid
§ 26. Kaevetööd ja teekatte taastamine
4. peatükk
TALIHOOLDUS
§ 27. Teede ettevalmistamine talveks
§ 28. Lumetõrje
§ 29. Libedusetõrje
§ 30. Lumekattega teede tasandamine
5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
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MKM määrus: Tee ja selle päraldiste seisundi kohta esitatavad seisundinõuded kehtestab
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 121 lõike 2 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Seisundinõuete täitmise kohustuslikkus
§ 3. Seisundinõuetele mittevastav teelõik ja liikluskorraldusvahendid
§ 4. Kiirtee seisundinõuete täitmise nõutavus
§ 5. Üldised seisundinõuded
§ 6. Omanikujärelevalve
2. peatükk
KATTEGA TEE NÕUDED
§ 7. Kattega tee
§ 8. Kattega maantee seisunditase
§ 9. Tänava seisunditase
§ 10. Ristmikel ja erineva seisundinõuetega teede ühinemisel kehtivad nõuded
§ 11. Kattega tee seisundinõuded
§ 12. Augu tähistamine teel
3. peatükk
KRUUSATEE NÕUDED
§ 13. Kruusatee
§ 14. Kruusatee seisunditase
§ 15. Kruusatee seisundinõuded
4. peatükk
TALIHOOLDUS
§ 16. Talihoolduse nõuete kehtivus
§ 17. Talihoolduses kasutatavad mõisted
§ 18. Rasked ilmaolud
§ 19. Tee talvine seisunditase
§ 20. Tänava talvine seisunditase
§ 21. Tee talvised seisundinõuded
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§ 22. Lumevallid
§ 23. Lume paigutamine kõnniteele
§ 24. Talvise seisunditaseme muutus
§ 25. Teerajatise talvine seisunditase
§ 26. Lume äravedu
§ 27. Hooldustsükli aeg
§ 28. Seisunditaseme kehtivusaeg
§ 29. Talihoolduse päevik
5. peatükk
SILLA NÕUDED
§ 30. Sild
§ 31. Silla seisundinõuded
§ 32. Silla seisundi kontrollimine
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MKM määrus: Tee projekteerimise normid ja nõuded tee ehitusprojekti koostamisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 123 lõike 3 alusel.
1. ÜLDOSA
2. MAANTEE PÕHIPARAMEETRID
3. MULDKEHA
4. KATENDID
5. RISTMIKUD
6. RAJATISED
7. TEEPÄRALDISED
8. TEHNOVÕRGUD
9. MAANTEE TEHNILISE PROJEKTI DOKUMENDID JA PÕHIJOONISTELE ESITATAVAD
NÕUDED
10. TÄNAVA TEHNILISE PROJEKTI DOKUMENDID JA PÕHIJOONISTELE ESITATAVAD
NÕUDED
11. JALG- JA JALGRATTATEE TEHNILISE PROJEKTI DOKUMENDID JA PÕHIJOONISTELE
ESITATAVAD NÕUDED
12. JOONISTE VORMISTAMISE NÕUDED
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MKM määrus: Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju
hindamisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 127 lõike 2 punkti 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
§ 2. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise korraldamine
§ 3. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise kriteeriumid
§ 4. Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise aruanne
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MKM määrus: Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 127 lõike 2 punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
§ 2. Auditeerimise korraldamine
§ 3. Auditeerimise etapid
§ 4. Auditeerimise üldtingimused
§ 5. Auditeerimise lähteülesanne
§ 6. Audiitori ülesanded
§ 7. Pädeva asutuse ja projekteerija ülesanded
§ 8. Auditi teemad
§ 9. Eelprojekti etapp
§ 10. Tehnilise projekti etapp
§ 11. Avamisele eelnev etapp
§ 12. Auditeerimine pärast tee kasutuselevõtmist
§ 13. Auditi aruanne
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MKM määrus: Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 127 lõike 2 punkti 3 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala ja üldsätted
§ 2. Tee ohutuse määramise korraldamine
§ 3. Pädeva asutuse ülesanded tee ohutuse määramisel
§ 4. Tee ohutuse määramine
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MKM määrus: Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 127 lõike 2 punkti 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
§ 2. Kontrollimise korraldaja
§ 3. Nõuded kontrollimisele
§ 4. Tee ohutuse tagamise meetmete rakendamine
§ 5. Kontrollimise akt
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MKM määrus: Liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 127 lõike 2 punkti 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
§ 2. Üldnõuded liiklusohutuse audiitori teadmistele ja oskustele
§ 3. Liiklusohutuse audiitori koolituskursuse õppekava
§ 4. Koolituse läbiviimine ja eksam
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Vabariigi Valitsuse määrus: Teeregistri asutamine ja põhimääruse kehtestamine
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 131 lõike 2 alusel.
1. peatükk
TEEREGISTRI ASUTAMINE
§1. Registri asutamine
§2. Registri asutamise eesmärk
§3. Registri volitatud töötleja
2. peatükk
TEEREGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS
1. jagu
Registri ülesehitus, registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim
§4. Registri ülesehitus ja andmete töötlemine
§5. Registri koosseis
§6. Registriandmete arhiveerimine
§7. Registrisse kantavad andmed
§8. Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim
2. jagu
Andmete kandmine registrisse ja juurdepääs registriandmetele
§9. Registrisse andmete esitaja
§10. Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid
§11. Andmete registrisse kandmise kord
§12. Andmete ristkasutus
§13. Juurdepääs registrisse kantud andmetele ja registriandmete väljastamine
§14. Registrisse kantud andmete õigsuse tagamine
§15. Registriandmete kaitsmine
3. jagu
Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimine
§16. Järelevalve registri pidamise üle
§17. Registri pidamise finantseerimine
§18. Registri likvideerimise kord
3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
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Vabariigi Valitsuse määrus: Nõuded riigikaitselise ja julgeoleku ehitise dokumenteerimisele
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 141 alusel.
§ 1. Ehitamise käigus tehtavate tööde dokumenteerimine
§ 2. Ehitusprojekt
§ 3. Ehitustööde päevik
§ 4. Eritööde tegemise akt
§ 5. Töökoosolekute protokollid
§ 6. Kaetud tööde aktid
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Planeerimisseaduse alusel ja selle rakendamisega seonduvalt kehtestatava määruse kavand
Vabariigi Valitsuse
kehtestamine

määrus:

Planeeringute

infosüsteemi

asutamine

ja

põhimääruse

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 8 lõike 2 alusel.
1. peatükk
PLANEERINGUTE INFOSÜSTEEM
§ 1. Planeeringute infosüsteemi volitatud töötleja
§ 2. Planeeringute infosüsteemi pidamine ja ülesehitus
2. peatükk
PLANEERINGUTE INFOSÜSTEEMI ANDMED
§ 3. Andmed üleriigilise planeeringu kohta
§ 4. Andmed maakonnaplaneeringute kohta
§ 5. Andmed üldplaneeringute kohta
§ 6. Andmed detailplaneeringute kohta
3. peatükk
JUURDEPÄÄS PLANEERINGUTE INFOSÜSTEEMI KANTUD ANDMETELE
§ 7. Planeeringute infosüsteemi andmete avalikkus
§ 8. Juurdepääs piiratud kujul planeeringute infosüsteemi andmetele
§ 9. Juurdepääs planeeringute infosüsteemi arhiveeritud andmetele
4. peatükk
PLANEERINGUTE INFOSÜSTEEMI ANDMETE SÄILITAMINE, MUUTMINE, ARHIVEERIMINE JA
KUSTUTAMINE
§ 10. Andmete säilitamine
§ 11. Andmete muutmine
§ 12. Andmete arhiveerimine
§ 13. Andmete kustutamine
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Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
kehtestatavate määruste kavandid

alusel

ja

selle

MKM määrus: Liikluskorralduse nõuded teetöödel
1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 7 lõike 3 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
§ 2. Mõisted
§ 3. Nõuete kohustuslikkus
§ 4. Liikluskorralduse üldsätted
§ 5. Teetööde luba
§ 6. Maa omaniku luba
§ 7. Tee omaniku nõuete täitmine
§ 8. Avariitööd
§ 9. Teetööde alustamine
§ 10. Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik
§ 11. Liikluskorralduse muutmine
§ 12. Ohutusvest või ohutusriietus
§ 13. Vilkur
§ 14. Sõidukite ja teetöö masinate ning mehhanismide paigutus
2. peatükk
LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
§ 15. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine
§ 16. Liiklusmärgid
§ 17. Teemärgised
§ 18. Foorid
§ 19. Vilkurid
§ 20. Ohutuslambid
§ 21. Suunav valgusseade
§ 22. Tõkestusvahendid
§ 23. Hoiatusvahendid
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rakendamisega

seonduvalt

3. peatükk
ÜLESÕIDU- JA ÜLEKÄIGUSILLAD NING VARIKATUSED
§ 24. Ülesõidu- ja ülekäigusild
§ 25. Varikatused
4. peatükk
TÖÖPIIRKONNA TÄHISTAMINE
§ 26. Üldnõuded
§ 27. Teabetahvel teetöödest
§ 28. Ohutusruumi mõõtmed ning ohutus- ja tööruumi tähistamine
§ 29. Liikluskorralduse näidisskeemid
5. peatükk
KITSENEVA TEE TÄHISTAMINE
§ 30. Üldnõue
§ 31. Kaevik ja teepinnast kõrgem objekt
§ 32. Jalakäijate liikluskorraldus
§ 33. Sõidukite liikluskorraldus
§ 34. Liikluskorraldus silla remondil
6. peatükk
TEEPEENARDE TÄHISTAMINE
§ 35. Üldnõue
§ 36. Liikluskorraldus teepeenarde remondil
7. peatükk
TEE TÄHISTAMINE PINDAMISTÖÖL
§ 37. Liikluskorraldus pindamistöödel
8. peatükk
TEE TÄHISTAMINE TEEKATENDI EHITAMISEL
§ 38. Üldnõuded
§ 39. Liikluskorraldus teekatendi ehitamisel
§ 40. Materjalivalli tähistamine
§ 41. Ehitusjärgne tähistamine
9. peatükk
TEE TÄHISTAMINE LIIKUVA ISELOOMUGA TÖÖL
§ 42. Üldnõuded
§ 43. Sõiduki tähistamine
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§ 44. Suuremõõtmelise sõiduki tähistamine
10. peatükk
TEEKATTE MÄRGISTUSTÖÖ
§ 45. Märgistusmasina ja hoiatussõidukite tähistamine
§ 46. Hoiatussõidukite kasutamine
§ 47. Tähiskoonuste kasutamine
§ 48. Töökoha tähistamine
11. peatükk
LIIKLUSE SULGEMINE
§ 49. Üldnõuded
§ 50. Tee või suunavööndi sulgemine
§ 51. Ümbersõidutee
§ 52. Liikluskorraldus tee sulgemisel
§ 53. Läbikaevatud tee või remonditava silla tähistamine
§ 54. Ümbersõidutee tähistamine
§ 55. Suunavööndi sulgemine eraldusribaga teel
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MKM määrus: Jäätee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded
1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 65 lõike 15 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
2. peatükk
JÄÄTEE SEISUND, RAJAMINE JA HOOLDAMINE
3. peatükk
LIIKLEMINE JÄÄTEEL
4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
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Keskkonnaminister määrus: Metsatee seisundile esitatavad nõuded
1

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 3 lõike 3 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse reguleerimisala
§ 2. Seisundinõuete täitmise kohustuslikkus
§ 3. Seisundinõuetele mittevastav või ohutut liiklemist mittetagav teelõik ja
liikluskorraldusvahendid
§ 4. Üldised seisundinõuded
§ 5. Metsamaterjali ladustamine metsatee äärde
§ 6. Omanikujärelevalve
2. peatükk
METSATEE LIIGID, JÄRGUD JA SEISUNDITASE
§ 7. Kattega tee
§ 8. Kruusatee
§ 9. Pinnastee
§ 10. Metsatee järgud
§ 11. Kruusatee ja pinnastee seisunditase ja seisundinõuded
§ 12. Metsatee seisunditaseme tagamine
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MKM määrus: Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord
1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 7 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldosa
§ 2. Teetähistamise põhimõtted ja tähistatavad sihtpunktid
§ 3. Tähistamisel kasutatavad viidad
§ 4. Tähistussüsteem kiirteel ja I klassi maanteel
§ 5. Ümbersõidutee tähistamine
§ 6. Kergliikluse teekondade (radade) tähistamine
§ 7. Teeninduskohtade tähistamine
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MKM määrus: Tee omanikule erakorralise veo või sõidukiga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu
määrad ning erilubade väljaandmise kord
1

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 87 lõike 2 alusel.
I. peatükk
ÜLDSÄTTED
II. peatükk
LUBATUD MASSI VÕI TELJEKOORMUSE ÜLETAMINE
III. peatükk
MÕÕTUDE ÜLETAMINE
IV. peatükk
VEOTEE KOOSKÕLASTAMINE JA ERILOA HANKIMINE
V. peatükk
ERILOA VORMISTAMINE JA ERILOA EEST TASUMINE
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