
 

 

Siseministri 10.02.2011 määruse nr 1 
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande 

koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ 
lisa 1 

  
Enesekontrolli tuleohutusaruanne 

 

1. Tuleohutusaruande koostaja andmed 

1.1 Nimi: 

1.2 Telefoninumber: 

1.3 E-mail: 

 

2. Ehitise andmed 

2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood): 

2.2 Ehitise aadress: 
2.3 Ehitusaasta: 
2.4 Korruste arv: 2.5 Keldrikorruste arv: 
2.6 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused: 
2.7 Ümberehitustega seotud ehitise osa: 

2.8 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv:   

  
  Jah Ei Märkused 

2.9 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad 
isikud – kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on 
kirjalikult kokku lepitud vastutuse jaotus 
tuleohutusnõuete täitmisel?    
2.10 Kas on olemas ehitise 
tuletõkkesektsioonide skeem?    
2.11 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni 
skemaatiline lahendus?    
2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete 
ladustamise kord on ehitises ja selle 
territooriumil määratud?    
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2.13 Tegevused ehitises 

(ehitises paiknevate asutuste, 
ettevõtete rentnike jne loetelu 
ehitise kasutusviiside kaupa): 

2.14 Asutus või ettevõte 
juriidiline nimetus: 

2.16 Paiknemine ehitises 
(korrus), kasutatava 

pindala suurus 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja 
toimingute kohta 

Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse 
seisukohalt oluliste seadmete, paigaldistele ja 
tehnosüsteemidele on olemas kasutus- ja 
hooldusjuhendid?  

Kas 
korrashoiu-

toimingud on 
teostatud? 

Märkused 
(kas paigaldis on ette 
nähtud, korrashoiu-
toimingut teostav 
isik, viimase 
toimingu kuupäev, 
viited muudele 
dokumentidele jm) 

  Jah Ei Jah Ei   

3.1 Automaatne tulekustutussüsteem           

3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem           
3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus 
Päästeameti Häirekeskusesse           

3.4 Turvavalgustus           

3.5 Piksekaitse           
3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise 
seadmestik           

3.7 Tuletõrje voolikusüsteem           

3.8 Ventilatsioonisüsteem      

3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele 
vastavuse kontroll      

3.10 Küttesüsteemide hooldus 
     



 

 

3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll 
     

3.12 Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse 
kontroll      
3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga 
kaitstud kandekonstruktsioonid – hoone 
kandekonstruktsioonide tulepüsivuse 
kontroll 
      

3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus 
     

3.15 Muud (kirjeldada): 
     

      

4. Valmisolek tulekahjuks 

  Jah Ei Märkused 
4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte 
tulekahju korral tegutsemise plaan?           
4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud 
kohustustest ja käitumisest tulekahju 
korral?        
4.3 Kas on kontrollitud 
evakuatsiooniteede ja -pääsude 
nõuetekohasust ja kasutatavust?       
4.4 Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on 
nõuetekohaselt tähistatud?       
4.5 Kas territooriumisisesed teed ja 
sisenemisteed hoonetesse on läbitavad?    
4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju 
korral tegutsemise harjutamiseks?   
4.7 Millal toimus viimane tuleohutusalane 
koolitus või instrueerimine asutuse või 
ettevõtte töötajatele?   
4.8 Kas kõik asutuse töötajad on 
tuleohutusalase koolituse või 
instrueerimise läbinud?  
4.9 Millal toimus viimane tuleohutusalane 
koolitus või instrueerimine evakuatsiooni 
eest vastutavatele isikutele?   
4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust? 



 

 

 
5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused 

5.1 Enesekontrolli käigus avastatud 
puudus ja tegevus puuduse 
kõrvaldamiseks 

5.2 Puuduse kõrvaldamise 
eest vastutav isik 

5.3 Puuduse 
kõrvaldamise tähtaeg 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 

 

 
 6. Tegevused ehitises 

Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 
kohaselt tuleohutusaruande koostama 

 
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi: 6.2 Aadress: 6.3 Äriregistri nr: 

      
6.4 Tuleohutusalase enesekontrolli 
eest vastutav isik: 6.5 Kontaktandmed: 6.6 Vastutusala: 

      
6.7 Põhitegevuse iseloomustus:   
6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg):  
6.9 Maksimaalne kasutajate arv 
tegevuspinnal:   
6.10 Nendest töötajad:   
6.11 Nendest külastajad:   
 
 Jah Ei Märkused 
6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav 
personal on koolitatud vastavalt oma 
kohustustele tuleohutuse tagamisel?    
6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud 
kohustustest ja käitumisest tulekahju 
korral?    
6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste 
tulekustutusvahendite kasutamist?    
    
6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või 
isesüttimisele kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): 
 

 
 
 
7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): 
 

 
 

 
 


