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Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr
17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja
nõuded tuletõrje veevarustusele“ muutmine
Vastu võetud 21.11.2018 nr 29
Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel.
Siseministri30. märtsi 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavadtuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje
veevarustusele“ tehakse järgmisedmuudatused:
1)paragrahvi 2lõiget 14 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Evakuatsioonialaks loetakse üldjuhul ühe korruse tasapinda.“;
2)paragrahvi 2 lõiget 18 täiendatakse pärast sõna „Väljumistee“sõnadega „või väljapääsutee“;
3)paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 201järgmises sõnastuses:
„(201) Katusetühimik käesoleva määruse tähenduseson hoone tühi osa hoone katuse ja siseruumi lae vahel.“;
4)paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 37 järgmisessõnastuses:
„(37) Ühiskasutusala käesoleva määruse tähenduses on hoone ruumvõi ruumi osa, mida hoone kasutajad saavad
kasutada evakutsiooni korral.“;
5)paragrahvi 3lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:
„Kui ehitise ruum või osa ei ole ehitatud ehitusprojekti kohaselt,peab ehitise selle ruumi või osa viima
vastavusse ehitamise ajal kehtinudtuleohutusnõuetega, välja arvatud käesoleva määruse § 55 lõikes 2
loetletudtagasiulatuvate nõuete korral.“;
6)paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna„tuletõkkekonstruktsiooniga“ sõnadega „, sealhulgas ei tohi
alumisekorruse tuleohutusklass olla madalam kui ülemise korruse oma“;
7)paragrahvi 12lõike 6 punkti 15 täiendatakse pärast sõna „ampri“ sõnadega„, ja nendest toidetakse rohkem kui
ühes tuletõkkesektsioonis asuvaidseadmeid“;
8)paragrahvi 12 lõiget 6 täiendatakse punktiga 17 järgmisessõnastuses:
„17) kelder, välja arvatud ühe korteriga elamus.“;
9)paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 71järgmises sõnastuses:
„(71) Evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatudtuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse
tulekahju või selleohu korral automaatselt.“;
10)paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „tehnosüsteemi“sõnaga „läbimiskoha“;
11)paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmisessõnastuses:
„(5) Katusetühimikule juurdepääsu tagamisel tuleb järgidakäesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatut.“;
12)paragrahvi 17 lõige 2sõnastatakse järgmiselt:
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„(2) Rõdu‑, lod‑a- ning terrassipõranda konstruktsioonile esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded:
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