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HOONETE LIIGITUS  

TULEOHUTUSE JÄRGI 
 

 

 

 

Hoone kasutusviis 

tuleohutuse järgi 
Kasutusotstarve 

I kasutusviis 
(eluhooned) 

Hooned, mille kasutajad tunnevad hoone ruume ja neil on 

eeldused iseenda ohutuse tagamiseks, kuid neilt ei saa 

eeldada pidevat ärkvel olemist.  

Sellised hooned on näiteks:  

 ühe- ja kahe korteriga elamu (üksikelamu, 

kaksikelamu, kaksikelamu sektsioon, suvila, 

aiamaja);  

 kolme ja enama korteriga elamu (ridaelamud, 

korterelamud ja korruselamud);  

 elamu abihoone (kuur, saun, individuaalgaraaž) 

II kasutusviis 
(majutushooned) 

Hooned, mille kasutajatelt ei saa eeldada hoone ruumide 

head tundmist, kuid neil on eeldused iseenda ohutuse 

tagamiseks. Samuti ei saa kasutajatelt eeldada pidevat 

ärkvel olemist.  

Sellised hooned on näiteks:  

 majutushooned (hotell, motell, külalistemaja, 

hostel); 

 puhkeküla või puhkelaagri majutushoone;  

 inimestele mõeldud varjupaik;  

 ühiselamu (nii õpilastele, üliõpilastele kui ka 

teistele sotsiaalsetele rühmadele);  

 sanatoorium 

III kasutusviis 
(hoolekandehooned, 

kinnipidamishooned) 

Hooned, mille kasutajatelt ei saa eeldada hoone ruumide 

tundmist ning neil on piiratud või puudulikud eeldused 

iseenda ohutuse tagamiseks.  

Sellised hooned on näiteks: 

 hoolekandeasutuse hoone (tugikodu, asenduskodu, 

noortekodu, üldhooldekodu, koolkodu, 

erihooldekodu, ööpäevaringse sotsiaalse 

rehabilitatsiooni keskus); 

 ravihoone (haigla, ambulatoorse arstiabi osutamise 

keskus, kinnipidamiskoha haigla); 

 ööpäevaringses kasutuses perearstikeskus; 

 karistusasutuse hoone (vangla, arestimaja või 



koloonia) 

IV kasutusviis 
(kogunemishooned) 

Hooned, mille kasutajatelt ei saa eeldada hoone ruumide 

head tundmist, kuid kasutajatel on eeldused iseenda 

ohutuse tagamiseks ja eeldatavasti on nad ärkvel. 

Kogunemisruumina mõeldakse tuletõkkesektsiooni piires 

asuvat ruumi või ruume, mis on ette nähtud suuremale 

kasutajate hulgale.  

Sellised hooned on näiteks: 

 haridus- või teadushoone (koolieelne lasteasutus, 

põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, ülikool, 

teadus- või metoodikaasutus); 

 päevakeskus; 

 päevases kasutuses perearstikeskus; 

 päevases kasutuses sotsiaalse rehabilitatsiooni 

keskus; 

 kaubandushoone; 

 teenindushoone; 

 transpordihoone teenindussaal ja reisijate 

ooteruumid; 

 veterinaarkliinik; 

 spordihoone (spordihall, ujula, spaa); 

 meelelahutushoone (teater, kino, ööklubi, 

rahvamaja, kontserdimaja); 

 muuseum (raamatukogu, arhiiv); 

 sakraalhoone (kirik, tavandihoone) 

V kasutusviis 
(kontorid) 

Hooned, mille kasutajad eeldatavalt tunnevad hoone 

ruume hästi, neil on eeldused iseenda ohutuse tagamiseks 

ja nad on eeldatavalt ärkvel.  

Sellised hooned on näiteks: 

 büroohoone; 

 transpordihoone (lennujaama-, raudteejaama-, 

bussijaama- ja sadamahoone, juhtimiskeskuste 

hooned); 

 pangahoone (v.a selle teenindussaal, mis on 

liigitatud IV kasutusviisi alla); 

 päästeteenistuse hoone;  

 politseihoone; 

 kiirabijaam; 

 meediahoone (raadiomaja, telemaja, kirjastus) 

VI kasutusviis 
(tööstus- ja 

laohooned) 

Hooned, mille ruumides midagi toodetakse ja/või 

ladustatakse. Hooned, mille ruumides remonditakse ja 

hooldatakse sõidukeid (elektroonikat vms).  

Sellised hooned on näiteks: 

 kütusetankla (v.a kütusetankla kauplusehoone); 

 energeetikaettevõtte hoone; 

 sõidukite teenindushoone; 

 vedelkütuse-, gaasi- ja muud terminalid, 



sh hoidlahoone; 

 põllumajandushoone (kuivati, laut); 

 loomapidamishoone; 

 puidutööstushoone; 

 keemiatööstuse hoone; 

 kaevandushoone; 

 veepuhastusjaama hoone; 

 jäätmekäitushoone; 

 katlamaja, boilerjaam 

VII kasutusviis 
(garaažid) 

Hooned ja hoone osad, mis on peaasjalikult ette nähtud 

sõidukite nii pika- kui ka lühiajaliseks hoidmiseks.  

Sellised hooned on näiteks: 

 garaaž (v.a mõne muu kasutusviisiga hoones 

paiknev garaaž);  

 allmaa- või pealmaagaraaž;  

 parkimishoone 

 

Märkus. Hoonete kasutusotstarvete loetelu ei ole lõplik. Hoone kasutusviisi määramisel peab 

lähtuma tegevusest, mida selles hoones tehakse. 

 


