
 

 
Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17 

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele“  

LISA 9 

 

(siseministri 21.11.2018 määruse nr 1-1/29 LISA 2 

sõnastuses) 

 

HOONE OPERATIIVKAART 
 

HOONE OPERATIIVKAART  Näide: Tallinna Kaubamaja operatiivkaart 

Ehitise aadress  

Näide:  

Harjumaa, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori 2 

või  

Gonsiori 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa 

Versioon nr (viimase muutmise 

kuupäev, aasta) 
 

Ehitise kasutusotstarve 

Kirjutada ehitise kasutusviisile vastav 

kasutusotstarve või kasutusotstarbed (aluseks saab 

võtta majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a 

määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete 

loetelu”. Määrus ja selle lisa leiab aadressilt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015001) 

Ehitises paiknevate ruumide 

kasutusviisid ja asukoht hoones 

Näide 

kauplused: 1. korrusel 10 tk, 2. korrusel 7 tk 

laod: 1. korrusel 1 tk ja 2. korrusel 3 tk 

kontor: 3. korrusel 1 tk 

maa-alune parkla: 1. ja 2. korrus 

Korruste arv 
maapealseid:  

maa-aluseid: 

Kõrgus maapinnast 
Kirjutada ehitise kõrgeima osa (katusetasapind) 

kõrgus mõõdetuna maapinnast  

Tuleohutusklass Kirjutada ehitusprojektis nimetatud TP-klass (TP1, 

TP2, TP3) 

Automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

keskseadme asukoht 

Kirjutada keskseadme ja korduspaneelide 

asukohad hoones 

Suitsutõrje käivitustase 

Kirjutada ehitises võimalikud suitsueemalduse 

tasemed. Näiteks: 

tase 1: käsitsi;  

tase 2 käsitsi (mehaanilise või elektriajamiga); 

tase 3: automaatne (suitsueemaldamine 

automaatne, õhu kompenseerimine käsitsi);  

tase 4: täisautomaatne 



Ehitisesisene tuletõrjeveevärk 

Olemas  Puudub 

Kui on, märkida ka tuletõrjeveevärgi klass.  

A – märgtõusutoru;  

B-I – voolikupoolid 1,7 l/s,  

B-II – lamevoolikud 2,5 l/s. 

Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi 

välistoide 

Olemas  Puudub 

Kui on, esitada asukoha kirjeldus ja toiteotste 

asukoha koordinaadid Maa-ameti kaardirakenduse 

järgi 

Kuivtõusutoru 

Olemas  Puudub 

Kui on, esitada asukoha kirjeldus ja toiteotste 

asukoha koordinaadid Maa-ameti kaardirakenduse 

järgi 

Sprinklersüsteem Olemas  Puudub 
 

Sprinklersüsteemi välistoide 

Olemas  Puudub 

Kui on, esitada asukoha kirjeldus ja toiteotste 

asukoha koordinaadid Maa-ameti kaardirakenduse 

järgi 

Tuletõrjelift 
Olemas  Puudub 

Kui on, esitada asukoha kirjeldus 

Lähima tuletõrje veevõtukoha 

kaugus, aadress 
Näide: kaugus 178 m, Pika ja Laia tn ristmikul 

Objektil viibivate inimeste arv Näiteks ehitusprojektis osutatud kasutajate arv 

Evakueeritavate kogunemispunkti 

asukoht 
Kirjutada aadress 

Hoone elektritoide 

Kirjutada, kuskohast saab hoone elektri välja 

lülitada (hoones asuvast elektrikilbist, alajaamas 

hoonest väljas vms).  

Kirjutada hoonet teenindava elektriettevõtja nimi 

(kui on teada kontaktisik, siis ka tema nimi ja 

kontaktandmed) 

Lisaohud 

Kirjutada ohud, mis võivad tekkida sõltuvast 

tegevusest või seadmetest.  

Kui objektil on kemikaale, loetleda need ja 

kirjeldada nendega kaasnevad ohud 

Muud täpsustused 

Näide:  

2. korrusel on serveriruum, ei tohi kustutada 

veega; 

sõiduauto massipiirangud juurdesõiduteel, 

kõrguste piirang jm 

Ehitise kontaktisik Märgitakse isiku nimi ja mobiiltelefoni number 

Olemas  Puudub 
 



Kaitsmist vajavad väärtuslikud 

esemed ja seadmed või mõlemad 

ning nende asukohad 

Kui on, esitada asukoha kirjeldus 

 


