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EHITISE TULEOHUTUSEST TULENEV EHITISTE LIIGITUS 

 

 

 

Ehitise kasutamise liigitus 

tuleohutusest tulenevalt  

Ehitise kasutamisotstarve  

I kasutusviis  Elamud ja eluruumid: 

Ühe korteriga elamud 

Üksikelamu 

Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul 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 
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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 

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, lasteaed, 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 
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Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või kabel 

Kogudushoone 

Krematoorium 

Tavandihoone 

Muu kultusehoone 

Muu erihoone, nagu näiteks varjend  

V kasutusviis  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  

VI kasutusviis  Tööstus- ja tootmisehitised, milles reeglina viibivad ruume 

tundvad isikud: 

Bensiinijaam 

Raudtee infrastruktuuri hoone 

Telekommunikatsioonivõrgu hoone 

Maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone 

Energeetikaettevõtte hoone 

Keemiatööstuse hoone 

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 
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Jäätmehoidla hoone 

Lennukiangaar  

VII kasutusviis  Garaažid: 

Garaažid, välja arvatud teistes hoonetes paiknevad garaažid 

Allmaa- või maapealnegaraaž 

Parkimishoone  

 


