
 

 

 

NÕUDED EHITISE JA SELLE OSA TULETUNDLIKKUSELE 

 

 

 

Ehitise kasutamise otstarve  Ehitise osa 

(konstruktsioon)  

Hoone klass 

TP1  

Hoone klass 

TP2*  

Hoone klass 

TP3  

I kasutusviis  sein ja lagi  Ds2,d21)  B-s1,d02)  D-s2,d21)  

 põrand  –  –  –  

II kasutusviis  sein ja lagi  D-s2,d2  B-s1,d0  D-s2,d2  

III kasutusviis  sein ja lagi  B-s1,d0  B-s1,d0  D-s2,d2  

 põrand  DFL-s1  DFL-s1  –  

IV kasutusviis      

–põlemiskoormus kuni 600 MJ/m2 

ja  

    

–pindala ≤ 300 m2  sein ja lagi  D-s2,d2  B-s1,d0  D-s2,d2  

 põrand  –  –  –  

–pindala > 300 m2  sein ja lagi  C-s2,d1  B-s1,d0  D-s2,d2  

 põrand  –  –  –  

–põlemiskoormus  sein ja lagi  B-s1,d0  B-s1,d0  B-s1,d0  

≥600 MJ/m2  põrand  DFL-s1  DFL-s1  –  

V kasutusviis  sein ja lagi  D-s2,d21)  B-s1,d02)  D-s2,d21)  

 põrand  –  –  –  

VI kasutusviis      

–tootmine ja ladustamine, kus 

tuleoht on vähese või arvestatava 

tõenäosusega  

sein ja lagi 

põrand  

D-s2,d2 

DFL-s1  

B-s1,d0 

DFL-s1  

D-s2,d2 

–  

–tootmine ja ladustamine, kus 

tuleoht on märkimisväärne või suur, 

või millega seoses võib eksisteerida 

plahvatusoht  

sein ja lagi 

põrand  

B-s1,d0 

A2FL-s1  

B-s1,d0 

A2FL-s1  

B-s1,d0 

A2FL-s1  

VII kasutusviis, autoremondi  sein ja lagi  B-s1,d0  B-s1,d0  B-s1,d0  

hoolde- ja töökoda  põrand  A2FL-s1  A2FL-s1  A2FL-s1  

Pööning ja kelder      

–kasutatav pööning  põrand  A2FL-s1  DFL-s1  DFL-s1  

–mittekasutatav pööning ja madal 

pööning ja katusealune õõnsus  

pööningu 

vahelae 

pealispind  

B-s1,d0  B-s1,d0  –  

–kelder üldiselt  sein ja lagi  C-s2,d1  B-s1,d0  D-s2,d2  

 põrand  DFL-s1  DFL-s1  DFL-s1  
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–tehnohoolde ruum  sein ja lagi  B-s1,d0  B-s1,d0  B-s1,d0  

 põrand  DFL-s1  DFL-s1  DFL-s1  

 katlaruumi 

põrand  

A2FL-s1  A2FL-s1  A2FL-s1  

Trepikoda ja  sein ja lagi  A2-s1,d03)  B-s1,d0  B-s1,d0  

evakuatsioonikoridor  põrand  DFL-s1  DFL-s1  DFL-s1  

II ja III kasutusviisiga  sein ja lagi  B-s1,d0  B-s1,d0  B-s1,d0  

sisekoridor  põrand  DFL-s1  DFL-s1  –  

Saun  sein ja lagi  D-s2,d2  D-s2,d2  D-s2,d2  

 põrand  –  –  –  

 

Tähistused tabelis: 

* Käesoleva määruse § 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 laepinna osi võib katta B-s1,d0 klassi materjaliga 


