
 „Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 
„Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate  

toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri  
põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid” 

lisa 5 
[RT I, 04.01.2013, 26 – jõust. 07.01.2013] 

 
 

Andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava jahutus-, kliimaseadme või 

soojuspumba käitlemistoimingute kohta vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 122
16

 lõikele 3 

 
1. Toote/seadme/süsteemi unikaalne tähis FOKA registris

1  

 

1.1 Toote/seadme/süsteemi 
käitlemistoimingute 
teostaja2 

Ärinimi või nimi  

Äriregistrikood või isikukood  

Kutse- või osakutsetunnistuse/3töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi andja nimi4 

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/ töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi number 

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi kehtivusaeg  

Algus 
(pp.kk.aaaa) 

 Lõpp 
(pp.kk.aaaa) 

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi omaja ees- ja 
perekonnanimi  

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi omaja isikukood 

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi omaja telefoni nr 

 

Kutse- või osakutsetunnistuse/töötaja 
sertifikaadi/erialast väljaõpet tõendava 
dokumendi omaja e-postiaadress 

 



 

1.2 Toote/seadme/süsteemi 
omanik5 

Ärinimi või nimi  

Äriregistrikood või isikukood  

 

 

2. Toote/seadme/süsteemi paigaldamine
6
 

 

Pai  2.1 Paigaldamise kuupäev  
(pp.kk.aaaa) 

 

 

 

3. Toote/seadme/süsteemi lekkekontrollid
7
  

 

3.1 Lekkekontrolli teostamise kuupäev 
(pp.kk.aaaa) 

 

 

3.2 Automaatsest lekketuvastamissüsteemist 
tulnud häire kuupäev (pp.kk.aaaa) 

 

 

3.3 Lekkekontrolli liik8  
 

3.3.1 Paigalduse järel9  

3.3.2 Standardne  

3.3.3 Hoolduse järel  

3.3.4 Erakorraline lekkekontroll10  

 

3.4 Lekkekontrolli meetod11  
 

3.4.1 Kaudne meetod (visuaalne vaatlus)  



3.4.2 Otsese lekkekontrolli 
teostamise meetod 

3.4.2.1 Lekkekontroll, mis sisaldab kontuuri avamist  

3.4.2.2 Lekkekontroll, mis ei 
sisalda kontuuri avamist 

3.4.2.3 Kontuuride ja lekkimisohtlike osade 
kontrollimine aine lekke elektroonse 
tuvastamise seadmega, mis sobib 
kasutamiseks süsteemis sisalduva aine korral  

 

3.4.2.4 Patenditud lahendused, mis 
põhinevad vahu- või seebimullide 
kasutamisel 

 

 
3.5 Lekkekontrolli tulemus12 Lekib1314  Kommentaar lekke põhjus(t)e kohta 

Ei leki  

 
 
4. Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimine (kui süsteem on paigaldatud, kuid nõutud on see rohkem kui 300 kg ainet sisaldava paikse rakenduse 

korral)
15

  

 

4.1 Kontrolli kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 
 4.2 Kontrolli tulemus16 Töötab  Kommentaar põhjus(t)e kohta, miks süsteem ei tööta 

Ei tööta  

 
 
5. Toote/seadme/süsteemi hooldustööd 

 

5.1 Hooldustöö koos lekke kõrvaldamisega 
 

5.1.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 

5.1.2 Tööga hõlmatud ala17 
 

5.1.3 Töö kirjeldus 
 

5.1.4 Kommentaar (lekke põhjus, korduvate tehniliste probleemide 
kirjeldus vm) 
 



5.1.2.1 Ühendused    

5.1.2.2 Ventiilid, sh 
korpused 

   

5.1.2.3 Tihendid, sh 
asendatavate kuivatite ja 
filtrite tihendid 
 

   

5.1.2.4 Süsteemi need osad, 
mida mõjutab vibratsioon 
 

   

5.1.2.5 Ohutus- või 
toimeseadiste ühendused 
 

   

5.1.2.6 Muud toimingud 
 

   

 
5.2 Süstemaatilised kontrollitoimingud18  
 

5.2.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 
5.2.2 Tööga hõlmatud ala19 
 

5.2.3 Töö kirjeldus 5.2.4 Kommentaar (korduvate tehniliste probleemide kirjeldus 
vm) 
 

5.2.2.1 Ühendused    

5.2.2.2 Ventiilid, sh 
korpused 

   

5.2.2.3 Tihendid, sh 
asendatavate kuivatite ja 
filtrite tihendid 
 

   



5.2.2.4 Süsteemi need osad, 
mida mõjutab vibratsioon 
 

   

5.2.2.5 Ohutus- või 
toimeseadiste ühendused 
 

   

5.2.2.6 Muud toimingud 
 

   

 
5.3 Muud hooldustööd20 
 

5.3.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 

5.3.2 Tööga hõlmatud ala21 
 

5.3.3 Töö kirjeldus 5.3.4 Kommentaar (korduvate tehniliste probleemide kirjeldus 
vm) 
 

5.3.2.1 Ühendused    

5.3.2.2 Ventiilid, sh 
korpused 

   

5.3.2.3 Tihendid, sh 
asendatavate kuivatite ja 
filtrite tihendid 
 

   

5.3.2.4 Süsteemi need osad, 
mida mõjutab vibratsioon 
 

   

5.3.2.5 Ohutus- või 
toimeseadiste ühendused 
 

   

5.3.2.6 Automaatse lekke 
tuvastamissüsteemi remont 

   



5.3.2.7 Muud toimingud 
 

   

 

 

6. Tootes/seadmes/süsteemis sisalduva aine lisamine või eemaldamine
22

 

 

6.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 
6.2 Seadmesse 
lisatud aine 
kogus, kg 

6.3 Seadmest 
eemaldatud aine 
kogus, kg 

6.4 Kogu 
süsteem 
vakumeeritud23 

6.5 Seadmesse lisatud 
osoonikihti kahandava 
aine liik24 

6.6 Seadmesse lisatud osoonikihti kahandava aine päritolu25 

   Puhastatud26  Samale omanikule kuuluvast seadmest27 28  

 Hooldaja teisest hooldatavast seadmest29  

Taastatud30  Samale omanikule kuuluvast seadmest31 32  

 Hooldaja teisest hooldatavast seadmest33  

 
 
7. Tootest/seadmest/süsteemist eemaldatud aine üle antud

34
  

 

7.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 
7.2 Üle antud35: 
 

 
 
 
 
 

Ärinimi või nimi   

Äriregistrikood või isikukood  

Puhastajale või 
taastajale 

 

  
Jäätmekäitlejale36  



Kontaktaadress  

Telefoni nr  

Jäätmeloa nr37  

e-postiaadress  

Vastutava isiku ees- ja 
perekonnanimi  

 

 

 

8. Toote/seadme/süsteemi ümberehitamine ja/või uuele ainele üleminemine
38

  

 
Toote/seadme/süsteemi ümberehitamine39 
 

8.1 Kuupäev (pp.kk.aaaa)  

 

8.1.1 Seadme ümberehituse 
eesmärk40 

8.1.2 Uue 
aine tüüp41 

8.1.3 Uue 
aine 
kogus, kg 

8.1.4 Ümberehitust teostanud 
ettevõtte ärinimi42 

8.1.5 Kommentaar  

8.1.1.1 Süsteemis sisalduva 
aine koguse suurendamine43 

     

8.1.1.2 Süsteemis sisalduva 
aine koguse vähendamine 

     

8.1.1.3 Automaatse 
lekketuvastamissüsteemi 
paigaldamine44 

     

8.1.1.4 Üleminek 
alternatiivsele ainele  

     

 

 



9. Teostatud käitlemistoimingule kulunud aeg (punktide 2–6 kohta) 

 
9.1 Hooldustööle, lekkekontrollile, ümberehitusele või paigaldamisele kulunud aeg (vastavalt teostatud tööde aktile) 
 
9.1.1 Kuupäev, 
(pp.kk.aaaa) 
 

9.1.2 Teostatud tööde 
akti nr 

9.1.3 Teostatud käitlemistoimingu tüüp (hooldus, 
lekkekontroll, seadme ümberehitus ja/või seadme paigaldus) 

9.1.4 Töö teostamiseks kulunud aeg 
(tundides) 
 

  
 

  

  
 

  

 
Kinnitan esitatud andmete õigsust: 
 
Lisa 5 täitja: (ees- ja perekonnanimi, telefoni nr, e-postiaadress)............................................................................................................................................. 
 
Esindusõigusega isik või tema volitatud isik: (ees- ja perekonnanimi, allkiri, kuupäev)  ........................................................................................................ 
 
                                                 
1 Unikaalne tähe- või numbrikombinatsioon, mis võimaldab eristada seadmeid ja hoolderaamatu kandeid ning mida seadme esmakandel ei täideta. 
2 Isik, kellele omanik on teinud ülesandeks nimetatud toote, seadme või süsteemi käitlemistoimingud.  
3 Kutse- või osakutsetunnistus, Euroopa Liidu teise liikmesriigi töötaja sertifikaat, mis on antud vastavalt Euroopa Komisjoni määrustele (EÜ) nr 303/2008, nr 304/2008,  
nr 305/2008 või nr 306/2008, erialast väljaõpet tõendav dokument, mis on välja antud välisõhu kaitse seaduse § 111 lõikega 2 kehtestatud määruse kohaselt  
4 Näiteks Kutsekoda või mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi nõuetekohast sertifitseerimispädevust omava asutuse või ettevõtte nimi. 
5 Käitaja välisõhu kaitse seaduse § 12214 lõike 3 tähenduses, st fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme või süsteemi omanik . 
6 Täidetakse ainult fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote/seadme/süsteemi kohta. 
7 Omanik tagab, et enne süsteemi taastäitmist kontrollitakse süsteemi osa, kus leke avastati. Terve süsteemi lekkekontroll ei ole sellisel juhul vajalik. 
8 Tähista ristiga. 
9 Vastpaigaldatud süsteemide lekkekindlust tuleb kontrollida kohe pärast toodete, seadmete või süsteemide kasutuselevõttu. 
10 Otsese meetodi kohane lekkekontroll pärast automaatsest lekketuvastamissüsteemist tulnud häiresignaali. 
11 Tähista ristiga. 
12 Tähista ristiga. 
13 Iga tuvastatud osoonikihti kahandavate ainete leke kõrvaldatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Fluoritud kasvuhoonegaasi lekke 
tuvastamise korral tagab käitleja, et leke kõrvaldatakse viivitamata.  
14 Pärast lekke kõrvaldamist peab kontrollima seadme või süsteemi lekkekindlust ühe kuu jooksul, et veenduda parandustööde tõhususes.  
15 Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete korral ei ole nõutud. 
16 Tähista ristiga. 
17 Tähista ristiga tööga hõlmatud ala. 
18 Hoolduslepingus kajastatud ja/või valmistajatehase sätestatud perioodilised hooldustööd. 
19 Tähista ristiga tööga hõlmatud ala. 
20 Plaanivälised hooldustööd, mis tulenevad seadme kasutamise intensiivsusest. 



                                                                                                                                                                                                                                           
21 Tähista ristiga tööga hõlmatud ala. 
22 On vaja täpsustada, kust lisatud osoonikihti kahandav aine võeti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr 1005/2009/EÜ artikli 11 punktid 4–7. Ettevõtjad, kes 
kasutavad taastatud või ringlussevõetud HCFC-sid hooldus- või remonditöödeks, peavad neile klorofluorosüsivesinikke tarninud ettevõtjate ning ringlussevõetud 
klorofluorosüsivesinike päritolu registrit.  
23 Tähista ristiga juhul, kui toimub seadme kasutuselt kõrvaldamine või ümberehitamine. 
24 Tähista ristiga.  
25 Tähista ristiga. 
26 Aine, millest on eemaldatud mehhaanilised osised, õlijäägid, niiskus ja kõrgenenud happelisus. 
27 Samasse seadmesse, kust HCFC-d kokku koguti; sama omaniku (piimakombinaadi, supermarketi jne) ükskõik millisesse teise seadmesse. 
28 Ettevõte (nt supermarket) jätab oma seadmetest kogutud külmaaine endale ja laseb kogutud ja puhastatud aine (mille kogusid kokku nende oma külmamehhaanikud või 
palgatud hooldefirma) tagasi panna temale kuuluvatesse sama hooldefirma hooldatavatesse seadmetesse või omanik paneb aine ise (oma külmamehaanikut kasutades) tagasi 
oma samasse või teise seadmesse. 
29 Sama hooldaja ükskõik millise teise kliendi külmaseadmesse (aine üleandmine teisele hooldajale on keelatud).  
30 Aine, mille keemiline koostis on taastatud ja see vastab varem kasutamata aine efektiivsusnormile, võttes arvesse selle kavandatud kasutust. 
31 Samasse seadmesse, kust HCFC-d kokku koguti; sama omaniku (piimakombinaadi, supermarketi jne) ükskõik millisesse teise seadmesse. 
32 Ettevõte (nt supermarket) jätab oma seadmetest kogutud külmaaine endale ja laseb kogutud ja puhastatud aine (mille kogusid kokku nende oma külmamehhaanikud või 
palgatud hooldefirma) tagasi panna temale kuuluvatesse sama hooldefirma hooldatavatesse seadmetesse või omanik paneb aine ise (oma külmamehaanikut kasutades) tagasi 
samasse või teise seadmesse. 
33 Sama hooldaja ükskõik millise teise kliendi külmaseadmesse (aine üleandmine teisele hooldajale on keelatud).  
34 Täpsustage, kellele eemaldatud aine üle on antud. Puhastaja/taastaja andmeid saab muuta kahe nädala jooksul toimingu teostamisest arvates.  
35 Tähista ristiga. 
36 Eelduseks on jäätmeloa olemasolu ohtlike jäätmete üldkoodiga 14 06 või ohtlike jäätmete koodiga 14 06 01* tähistatud jäätmete käitlemiseks. 
37 Täidetakse ainult jäätmekäitleja valimisel. 
38 Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid on lubatud ümber ehitada ainult alternatiivsete ainete kasutamiseks. 
39 Pärast seadme ümberehitamise lõppu tuleb uuendada seadme registreering FOKA registris (vt lisa 2). 
40 Tähista ristiga. 
41 Aine tüüp tähistada R klassifikaatoriga (kaubanimesid mitte kasutada). 
42 Fluoritud kasvuhoonegaasile ülemineku korral peab ümberehitust teostav ettevõte omama nõuetekohast käitlusluba. 
43 Osoonikihti kahandavat ainet sisaldavat süsteemi ei tohi suuremaks ehitada. 
44 Automaatse lekketuvastamissüsteemi paigaldamine pikendab kohustusliku lekkekontrolli perioodi poole võrra (30–300 kg ainet sisaldava süsteemi lekkekontrolli periood 
pikeneb 6 kuust 12 kuuni).  


