Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise
kohustuslikkuse kriteeriumid“
lisa 2
(siseministri 10.09.2013 määruse nr 27 sõnastuses)

Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne

Tuleohutusaruande peab koostama järgmiste ehitiste kohta:
1. ehitised, kus päästetöö tegemine on ohtlik või raskendatud:
1.1. üheksa- ja enamakorruselised hooned, välja arvatud eluhooned;
1.2. maa-alused garaažid, mille kogupind ületab 2000 m2;
2. hooned, kus paiknevad elutähtsat või kommunaalteenust pakkuvad ettevõtted või asutused,
side- ja navigatsiooniasutused:
2.1. hooned elektri-, soojus-, telekommunikatsiooni-, vee- või kanalisatsioonivarustuse
tagamiseks, mille kaudu teenindab ettevõte või asutus vähemalt 10 000 inimest (välja
arvatud juhul, kui nimetatud hoonetele ei ole õigusaktiga kehtestatud
tuleohutusnõudeid);
3. majutushooned:
3.1. 50 ja enama majutuskohaga majutushooned;
3.2. õpilaste või tudengite ühiselamud või laagrid, kui hoones on majutuskohti enam
kui 50 inimesele või kui seal on majutuseks enam kui 25 tuba;
4. ööpäev ringi kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused või muud isikud, kes tulekahju
korral ei saa iseseisvalt evakueeruda:
4.1. ravi- või hoolekandehooned, kus on kümme või enam voodikohta või viibib
püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita
evakueeruda;
4.2. kümne ja enama kinnipeetava isikuga vanglad, arestimajad ja muud kinnised
asutused, kus viibivad isikud, kelle liikumisvabadus on piiratud pidevalt või teatud aja
jooksul;
5. ehitised, kus paiknevad haridus- ja teadusasutused ja kus on alalisi viibimiskohti enam kui
kümnele inimesele:
5.1. koolieelsed lasteasutused;
5.2. põhikoolid, gümnaasiumid;
5.3. kutseõppeasutused;

5.4. ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid;
6. ehitised, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine:
6.1. kogunemishooned, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest või
mille kogupind ületab 1000 m2;
6.2. muu kasutusviisiga hooned, kus asub püsivas kasutamises olev kogunemisruum,
mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest;
6.3. büroohooned, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 300 inimest;
7. tööstus- ja põllumajanduslikud ehitised:
7.1. enam kui 1500 m2 pindalaga tööstus- ja laohooned, kus hoiustatakse või
töödeldakse peamiselt põlevmaterjali või plahvatusohtlikke aineid ning kus on tuleoht
või plahvatusoht (2. ja 3. tuleohuklassiga ehitised);
7.2. kemikaaliseadusest tulenevalt suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse
kuuluvad tööstus- või laohooned.

