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Siseministri määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 

veevarustusele“ eelnõu seletuskiri 

 

 

1. Sissejuhatus 

1.1. Sisukokkuvõte 

 

Siseministri määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje 

veevarustusele“ eelnõuga (edaspidi määrus või eelnõu) kehtestatakse majandus- ja 

taristuministri 2. juuni 2015. aasta määruse nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ uus 

terviktekst ning kehtestatakse nõuded tuletõrje veevarustusele. Eelnõu kehtestatakse 

ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 11 lõike 4 alusel ning tuleohutusseaduse (edaspidi TuOS) 

§ 23 lõike 3 alusel.  

 

Eelnõu on koostatud eelkõige seetõttu, et ehitistele esitatavate tuleohutusnõuete määrus kehtib 

sisuliselt muutmata kujul alates 2005. aastast ning ehitusvaldkonna arengut arvestades on see 

vaja sisuliselt üle vaadata. 2015. aasta suvel kehtestati uue EhS-i jõustumise tõttu seni 

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. aasta määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“ majandus- ja taristuministri määrusena, jättes õigusakti teksti ja sisu 

samaks. Nüüd on määruse regulatsiooni põhjalikumalt analüüsitud ning eelnõuga tehakse 

vajalikud muudatused. Eelnõu kehtestatakse siseministri määrusena ning eelnõus 

kehtestatakse ka nõuded tuletõrje veevarustusele. 

 

Eelnõuga muudetakse ja täpsustatakse ehitisele esitatavaid tuleohutusnõudeid (kehtiva 

41 paragrahvi asemel on eelnõus 56 paragrahvi ja ehkki lisasid jääb samamoodi kehtiva 

määrusega üheksa, on lisa 9 sisu asendatud). Määruse kehtimise ajal on ehitusvaldkonnas 

toimunud suured muutused – kasutusele on võetud uued tehnoloogiad, uuenenud materjalid, 

ka hoonete funktsionaalsused on muutunud (mõisakoole suletakse, bürooruumid kolitakse 

eluhoonetest välja jm). Silmas peab pidama asjaolu, et eelnõus sätestatud nõuded kehtivad 

uutele ja ümberehitatavatele hoonetele, olemasolevatele hoonetele kõik eelnõus kehtestatu ei 

laiene. Tagasiulatuvalt saab esitada evakuatsiooni ja päästemeeskondade ohutusega 

seonduvaid nõudeid. 

 

Allpool on teemade kaupa esitatud põhilised muudatused. 

 

Analüütiline tõendamine – kuigi kehtivas määruses on samuti võimalus tõendada ehitise 

tuleohutust analüütiliselt, on selle sisu eelnõus täpsemalt avatud. See tähendab, et kasutatakse 

olemasolevaid andmeid, varasemat kogemust ja läbiviidud katsetulemusi või modelleeritakse 

riskianalüüsis soovitud olukord ning tõendatakse tuleohutust sellisel moel. Analüütiline 

tõendamine viiakse läbi hoone projekteerimisel ning selle läbiviimise õigus on isikutel, kellel 

on tuleohutuse eksperdi 6. taseme kutse.  

 

Puidu laiema kasutamise võimaldamine – eelnõu lubab senise nelja korruse asemel püstitada 

kuni kaheksakorruselise puidust elu- ja büroohoone (I ja V kasutusviis). Turvalisuse 

kaalutlustel ei ole lubatud kõrgeid puithooneid ehitada näiteks vanglatena, 

hoolekandeasutustena, lasteasutustena ja muude suurte rahvahulkade kogunemishoonetena. 

Lisaks lubatakse puitu senisest rohkem kasutada hoonete sise- ja välisviimistluses ja see 

annab sisearhitektidele hoonete kujundamisel kindlasti suurema vabaduse. Lisatud on 

kapseldatud puidu mõiste ning selle kasutusala. 
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Avatäited ja tehnosüsteemid tuletõkkekonstruktsioonis – tuletõkkeuste puhul on suurima 

muudatusena lisatud tingimus, et lisaks tule leviku tõkestamisele peavad tuletõkkeuksed 

piirama ka suitsu läbitungimist. Tehnosüsteemide läbiviikude tulepüsivuse nõuet on 

laiendatud ka tuletõkkekonstruktsioone osaliselt läbivatele tehnosüsteemidele (nt 

pistikupesad).  

 

Pööning – täpsustatud on pööningu mõistet ning pööningutel tuletõkkesektsiooni 

moodustamise ja sissepääsude rajamise nõudeid. 

 

Ehitiste vaheline kaugus (edaspidi ka kuja) – senisest selgemalt on sätestatud, millal loetakse 

hooned üheks hooneks ja kuidas mõõta ehitistevahelist kaugust naaberkinnistutel asuvate 

ehitiste vahel. Praktikas on just see olnud sagedasti naabritevaheliste vaidluste põhjuseks. Uue 

sõnastusega soovitakse seda olukorda parandada ja anda selgemad suunised nii kuja 

mõõtmiseks kui ka ehitiste kaitsmiseks tulekahju korral. 

 

Küttesüsteemi tuleohutus – eelnõu sätestab põhinõuded küttesüsteemi tuleohutuse tagamiseks, 

varem ei olnud küttesüsteemi tuleohutust määruses kajastatud. Lisaks kehtestatakse nõue 

tagada korstnapühkijatele kohakindel ja aasta ringi kasutatav ohutu juurdepääs.  

 

Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus – samamoodi küttesüsteemi tuleohutusnõuetega 

kehtestatakse ka ventilatsioonisüsteemi ehitamisele üldised tuleohutusnõuded.  

 

Hoone kaabeldus ning tuleohutuspaigaldiste kaablid – eelnõus sätestatakse üldnõue 

tuleohutuspaigaldiste kaablitele selliselt, et tulekahju korral oleks tagatud tuleohutuspaigaldise 

elektritoide kogu nõutud tööaja jooksul. Lisaks sätestatakse tuletundlikkuse nõuded muule 

hoones asuvale kaabeldusele. 

 

Tulekahjusignalisatsioon – suurimaks muudatuseks võib pidada, et tulekahjusignalisatsiooni 

nõuded on jaotatud kaheks: autonoomne tulekahjuandur ja automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni puhul on sätestatud 

kriteeriumid, millistel juhtudel on nõutud adresseeritud süsteem. Lisaks on loodud võimalus 

kasutada erinevaid tulekahjuhäirest teavitamise viise. 

 

Tuletõrje voolikusüsteem – suurima muudatusena jäetakse välja hoonete loetelu, kus peab 

olema voolikusüsteem. Selle asemel on viide asjakohastele standarditele. Voolikusüsteem 

peab eelkõige olema suuremahulistel tootmis- ja laohoonetel. Päästeameti tulekahjude 

statistika näitab, et muudes hoonetes kasutatakse neid süsteeme vähe. Senisest enam nõutakse 

hoonetesse märgtõusutorude paigaldamist.  

 

Evakuatsioon – eelnõus on esitatud võimalus kasutada erinevaid evakuatsioonilahendusi 

(massiline, etapiline, passiivne) ja nendega tuleb arvestada juba projekteerimisel. Senisest 

täpsemalt on kirjeldatud terminid „väljumistee“ ja „evakuatsioonitee“ ning neile esitatavad 

nõuded. Lisaks on sätestatud nõuded evakuatsiooniteel asuvatele ustele ja nende sulustele.  

 

Päästemeeskonna ohutus – eelnõus määratakse hoonele juurdepääsu nõuded, sätestatakse 

hoonesse sissepääsudega seonduv ning võetakse kasutusele uus termin „päästemeeskonna 

infopunkt“. See on koht, mis tuleb luua hoonetesse, kus on automaatne 

tulekahjusignalisatsioon. Samuti määratakse hoonete operatiivkaartide koostamise ning nende 

paiknemisega seotud nõuded. 
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Hoone operatiivkaart – info kogum, mis on vajalik päästemeeskonnale kiirete ja õigete otsuste 

langetamiseks, et võimalikult suures mahus säästa kustutustöödel hoonet ja selle olulisi osi. 

Lisaks annab koostatud operatiivkaart Päästeametile vajalikus mahus eelinfot, mille pinnalt 

juba väljakutsele reageerides langetada tuletõrjetaktikalisi otsuseid, sest see info jõuab 

päästemeeskondade kasutatavasse infosüsteemi. Operatiivkaart ja selle koostamise kohustus 

sellisel kujul, on uus nõue. 

 

Ehitisteväline tuletõrje veevarustus – eelnõu regulatsioon lähtub TuOS-is kehtestatud nõudest, 

et igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik veevarustus. Täpsustatud on 

nõudeid selle projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele. Üks suurem muudatus on see, et 

on sätestatud möönduste võimalus, mis sisuliselt võib tähendada, et mõnedel juhtudel 

ehitisevälist tuletõrjevett ei nõuta või siis nõutakse standardist sätestatust väiksemaid 

vooluhulkasid või pikemaid vahemaid hoonetest. Selle möönduse rakendamise eelduseks on 

aga tuleohutuse analüütiline tõendamine tuleohutuse eksperdi poolt. 

 

1.2. Ettevalmistajad 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika 

nõunik Mari Tikan (mari.tikan@siseministeerium.ee, tel 612 5142), sama osakonna nõunik 

Martin Lambing (alates 2016. aasta jaanuarist töötab Riigikantseleis), Päästeameti 

ohutusjärelevalve osakonna ekspert Margus Piik (margus.piik@rescue.ee, tel 628 2009) ja 

sama osakonna ekspert Raido Jalas (raido.jalas@rescue.ee, tel 628 2066). 

 

Eelnõu koostamisse kaasati Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna 

juhataja Priit Laaniste (priit.laaniste@siseministeerium.ee, tel 612 5135), Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Maria Ševeljova (alates 

2016. aasta jaanuarist töötab AS-i Riigi Kinnisvara Lääne piirkonnas), sama osakonna nõunik 

Margus Tali (margus.tali@mkm.ee, tel 639 7672), Päästeameti tuleohutusjärelevalve 

osakonna juhataja Rait Pukk (alates 2016. aasta märtsist töötab Sisekaitseakadeemias), 

Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna tuleohutusjärelevalve talituse juhataja Marko Rüü 

(marko.ryy@rescue.ee, tel 628 2038, alates 2016. aasta märtsist ohutusjärelevalve osakonna 

juhataja) ning sama asutuse päästetööde osakonna ekspert Toomas Kääparin 

(toomas.kaaparin@rescue.ee, tel 628 2093), Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja 

arendusosakonna peaspetsialist Merle Kinks (merle.kinks@muinas.ee, tel 640 3033) ning 

sama osakonna ehitismälestiste peainspektor Triin Talk (triin.talk@muinas.ee, tel 640 3037), 

Tehnilise Järelevalve Ameti ehitus- ja elektriosakonna peaspetsialist Meelis Kärt 

(meelis.kart@tja.ee, tel 667 2161), Põhja Päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja Leonid 

Pahhutši (leonid.pahhutsi@rescue.ee, tel 628 2150) ning sama asutuse insenertehnilise büroo 

peainspektor Vassil Hartšuk (vassil.hartsuk@rescue.ee, tel 674 7292). 

 

Lisaks olid eelnõu koostamisse kaasatud Haiglate Liidu esindajad Raul Vatsa ja Enn Eberg, 

Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindaja Hendrik Välja, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja 

Indrek Võeras, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu esindajad Enno Rebane ja Kalev Koort, 

Eesti Korstnapühkijate Koja esindaja Monika Lestberg, Eesti Turvaettevõtjate Liidu esindajad 

Ülo Kala, Kaupo Kuusik ja Kuldar Saun, Sisekaitseakadeemia esindaja Alar Valge, Patem 

OÜ esindaja Jüri Murel, Enerest OÜ esindaja Siim Rannik, Estolux OÜ esindaja Mart Olesk 

(tuleohutuseksperdi tase 6), Eesti Tuleohutusekspertide Liit (kontaktisik Ardon Kaerma) ning 

Projektbüroode Liidu / AS-i Nord Projekti esindaja Andres Saar. 
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Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna 

keeletoimetaja Airi Kapanen (Airi.Kapanen@siseministeerium.ee, tel 612 5241). Eelnõu ja 

seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi pääste- ja 

kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunikud Marion Mets (teenistussuhe peatunud) ja 

Kadi Tisler (kadi.tisler@siseministeerium.ee, tel 612 5214). 

 

1.3. Märkused 

 

Puidu laialdasema kasutamise propageerimiseks on sätestatud „Valitsusliidu tegevuskava 

aastateks 2015–2019“ punktis 18.6 „Propageerime pikaealiste puittoodete kasutamist (näiteks 

avaliku sektori hoonete ehitamist puidust)“ ning punktis 20.2 „Soodustame metsade aktiivset 

ja säästlikku majandamist, puidutööstuse arengut ja innovatsiooni ning puidu senisest 

laialdasemat kasutamist“. 

2. Eelnõu eesmärk 

Eelnõuga täpsustatakse ehitusvaldkonnas toimunud arengute ja muudatuste taustal ehitise 

tuleohutusnõudeid. Praegu kehtiv määrus on ajale jalgu jäänud ning pigem ei luba kasutada 

turul olevaid uusi (aga sageli ka tuleohutumaid) materjale ja tehnoloogiaid just oma 

lakoonilise sõnastuse tõttu. Peaasjalikult on kogu ehitusvaldkonna tehnilised nõuded 

sätestatud asjakohastes normides ja standardites, kuid eelnõu koostajate hinnangul on seal 

olevad üldnõuded vaja sätestada ka riiklikult kehtivatena – erialased ja täpsustavad tehnilised 

nõuded jäävad siis standarditesse. Viimati nimetatud lahendus on igati mõistlik (valdkonna 

keerukuse ja suuruse tõttu pole mõeldav reguleerida kõiki norme õigusaktis), kuid õigusakt 

peab siiski olema piisavalt tõhus, et saada tuleohutusnõuete täitmiseks üldiseid ohutusjuhiseid 

ka ilma standarditeta. Eelnõu koostajad pidasid silmas eelkõige eesmärki – tuleohutu ehitis – 

ning sätestasid pigem miinimumnõuded selle eesmärgi saavutamiseks.  

Eelnõuga sätestatakse ka nõuded ehitisevälise tuletõrje veevarustuse projekteerimisele. 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

Eelnõu koosneb üheksast peatükist:  

1) „Üldsätted“; 

2) „Tulepüsivus, eripõlemiskoormus ja tuletundlikkus“; 

3) „Tulekahju ja selle ohu vältimine“;  

4) „Küttesüsteemi ja ventilatsiooni tuleohutus“;  

5) „Tuleohutuspaigaldised“;  

6) „Evakuatsiooni tagamine“;  

7) „Päästetööde ja päästemeeskonna ohutuse tagamine“;  

8) „Ehitiseväline tuletõrje veevarustus“; 

9) „Rakendussätted“. 

 

Eelnõu koosneb 56 paragrahvist ja üheksast lisast. 

 

mailto:Airi.Kapanen@siseministeerium.ee
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Eelnõus sätestatakse tuleohutusnõuded uutele ja rekonstrueeritavatele (st laiendatavatele või 

ümberehitatavatele) ehitisele, kuid nõuded, mis on seotud ohutu evakuatsiooni tagamise ja 

päästemeeskondade ohutusega, peavad olema täidetud ka olemasolevatel ehitistel. See 

tähendab, et nimetatud nõuete täitmisega seotud sätted omavad tagasiulatuvat jõudu ning 

ehitistes, kus nendega arvestatud pole, tuleb võtta meetmed, et need ehitised nimetatud 

nõuetega vastavusse viia. 

 

Määruse eesmärki toetav skeem sätete kehtivuse osas 

 Ehitatud enne 

2005. a 

Ehitatud 2005.–

2017. a 

Ehitatud pärast 

2017. a 

Olemasolev ehitis Kehtivad määruse 

nr 54* nõuded, v.a 

evakuatsioonile ja 

päästetöödele 

esitatavad nõuded 

Kehtivad määruse 

nr 54 nõuded, v.a 

evakuatsioonile ja 

päästetöödele 

esitatavad nõuded 

− 

Ehitatav ehitis 

(ehitusluba 

väljastatud enne 

määruse 

jõustumist), millele 

soovitakse 

kasutusluba pärast 

2017. aastat 

Kehtivad määruse 

nr 54 nõuded, v.a 

evakuatsioonile ja 

päästetöödele 

esitatavad nõuded 

Kehtivad määruse 

nr 54 nõuded, v.a 

evakuatsioonile ja 

päästetöödele 

esitatavad nõuded 

Kehtivad määruse 

nr 54 nõuded, v.a 

evakuatsioonile ja 

päästetöödele 

esitatavad nõuded 

Kavandatav ehitis, 

mille kohta on muu 

hulgas valminud nt 

projekt, kuid 

ehitusluba pole 

enne määruse 

jõustumist 

väljastatud 

− − Kehtivad käesoleva 

määruse nõuded 

* Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.06.2015 määrus nr 54 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded“. 

 

1. peatükk koosneb viiest paragrahvist, milles sätestatakse ehitise tuleohutusele esitatavad 

üldnõuded. See peatükk sarnaneb paljuski praegu kehtivaga, kuid põhjalikumalt on avatud 

analüütilise tõendamisega seonduvat ning lisatud on termineid käsitlev paragrahv. 

Paragrahvis 1 sätestatakse määruse reguleerimisala. Määruses sätestatakse tulekahju ja selle 

ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. 

Tulekahju on kontrollimatu põlemine, mis kahjustab inimest, vara või keskkonda ning võib 

tekkida juhuslikult või tahtliku tegevuse tõttu. Tavalisemad tulekahju tekkimise põhjused on 

ettevaatamatu ja hooletu ümberkäimine lahtise tulega, võimalike tuleohtlike seadmete, ainete 
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ja materjalide oskamatu käsitsemine, seadmete rikked, aga ka staatiline elekter, äike, tahtlik 

süütamine, isesüttimine jm. Minimeerimaks juhusliku tulekahju puhkemise võimalust ning 

leevendamaks võimalikke hooletuse või pahatahtliku tegevuse tagajärgi, kehtestatakse 

ehitisele tuleohutusnõuded.  

Tulekahju ohuna käsitatakse eelnõu tähenduses olukorda, kus väljaspool spetsiaalselt kollet 

toimub põlemisprotsess, kuid millega ei kaasne eespool nimetatud tagajärg. Samas võib selle 

sündmuse takistamatu arengu korral see realiseeruda tulekahjuna. 

Ehitis on EhS-i tähenduses hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste 

välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Eelnõus 

sätestatakse teatud tingimustel nii hoone kui rajatise tuleohutusnõuded. Nii on näiteks üha 

enam populaarsust koguvad grillinurgad rajatised, kuid ka neile tuleb määrata 

tuleohutusnõuded – seal olevate välikaminate puhul tuleb jälgida korstna kaugust/kõrgust 

teistest lähedal asuvatest hoonetest, et tekkida võiva tulekahju korral piirata tule levikut 

naaberhoonetele. Kui määruse säte kehtib selgelt vaid hoonetele, siis on see määruse tekstis 

ka kirjas, muul juhul kohaldatakse esitatud nõudeid nii hoonetele kui ka rajatistele.  

Samuti nimetab säte, et määrusega kehtestatakse nõuded ka tuletõrje veevarustusele. See 

hõlmab ennekõike nõudeid veevarustuse projekteerimisele, paigaldamisele ja ehitamisele. 

Nõuded tuletõrje veevarustuse korrashoiule on juba sätestatud TuOS-is. Tuletõrje veevarustus 

TuOS-i tähenduses on tehniliste vahendite ja rajatiste kogum, mis tagab kustutusvee saamise 

ja andmise tulekahju puhkemisel ning veevarustuse all käsitatakse ühisveevärki koos 

tuletõrjehüdrantidega, tehisveekogusid ja tuletõrjeveereservuaare ning looduslikke 

veekogusid. TuOS-i sõnastusest lähtub ka eelnõu sõnastus. Veevarustuse projekteerimisel, 

paigaldamisel ja ehitamisel tuleb lisaks määrusele lähtuda ka TuOS-is sätestatust. Tuletõrje 

veevarustust käsitleb standard EVS 812-6:2012+A1:2013 „Tuletõrje veevarustus“ (siin ja 

edaspidi kasutatakse standardite esmamainimisel dateeritud viidet ning edaspidi dateerimata 

viidet, standardi kasutamisel tuleb alati lähtuda selle viimasest versioonist). 

Paragrahv 2 sätestab 36 lõikes määruses kasutatavad terminid, mille avamisel on aluseks kas 

kehtiva määruse sõnastus või asjakohase standardi selgitus. 

Lõike 1 kohaselt käsitatakse tulekahjuna väljaspool spetsiaalset kollet toimuvat kontrollimatut 

põlemisprotsessi, mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb oht 

inimese elule või tervisele, varale või keskkonnale. Tulekahju termini avamisel on kasutatud 

standardi EVS 812-1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“ selgitust, mille kohaselt on 

tulekahju kriteeriumiks kontrollimatu põlemisprotsess, mis leiab aset väljaspool spetsiaalset 

kollet. See juba iseenesest tähendab, et tegu on olukorraga, mida ei suudeta ohjeldada ega 

kontrollida. Tulekahju järgmise kriteeriumi kohaselt peab põlengus eralduma kuumust ja 

suitsu. See on ka üks näitajatest, millega eristatakse väikesi tulekahjusid (põlenguid) suurtest 

– prügikasti põleng vs. hoone tulekahju. Suurtel tulekahjudel eraldub oluliselt enam kuumust 

ning suitsu kui väikestel. Samuti on üks tulekahju kirjeldamise kriteerium oht inimese elule 

või tervisele ning oht varale või keskkonnale. Ohu all inimese elule ja tervisele peetakse 

silmas otsest ohtu inimesele kuumuse ja suitsu tõttu. 
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Lõikes 2 avatakse termin „tulekahju oht“ termini „tulekahju“ kaudu, kuid vahe tulekahjuga 

on, et tulekahju ohuga ei kaasne kahju inimese elule või tervisele, varale või keskkonnale. 

Samas võib selle sündmuse takistamatu arengu korral see realiseeruda tulekahjuna. Tulekahju 

ohuna eelnõu tähenduses käsitatakse seega tulekahju tekke võimalust.  

Lõike 3 kohaselt on eripõlemiskoormus põlemisel põranda pinnaühiku kohta eralduv 

summaarne soojushulk. Summaarne soojushulk vabaneb kõikide põlevate materjalide 

põlemisel ruumis, kaasa arvatud seinte, põrandate ja lagede pinnakatted. Selle suuruse 

mõõtühikuks on megadžaul ruutmeetri kohta (MJ/m
2
).  

Lõike 4 kohaselt on tuletundlikkus hoones kasutatud materjali omadus tulega kokku puutudes 

süttida, levitada tuld, eraldada soojust, suitsu, mürgiseid gaase või põlevaid või kuumi tilku. 

Termini avamisel on kasutatud standardi EVS 812-1 käsitust. Materjalide all peetakse silmas 

kõiki sisustus-, viimistlus- ja ehitusmaterjale, mida hoones kasutatakse. 

Lõike 5 kohaselt on tulepüsivus määruse tähenduses hoone konstruktsiooni või selle osa 

võime säilitada tulekahju tingimustes ettenähtud aja jooksul nõutud kandevõime, terviklikkus 

ja soojusisolatsioonivõime, mis on määratud üldjuhul standardtulekatsel. Tulepüsivuse termin 

on avatud nii, nagu standardis EVS 812-1. Tulepüsivus tähendab põhimõtteliselt kokkulepitud 

numbrite ja tähtede kombinatsiooni, mille abil kirjeldatakse hoone konstruktsiooni materjali 

eeldatavat käitumist tulekahju korral. Numbrid ja tähed tulenevad rahvusvaheliselt 

kokkulepitud klassifikaatoritest, millele viitab ka standard EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009 

„Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon 

tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid“ ning need kombinatsioonid 

tähistavad standardkatsetel saadud materjalide käitumisomadusi tulekahju korral. 

Tulekatsetega määratakse toote omadused ja olenevalt tõendamissüsteemist esitatakse selle 

kohta vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon. Terve konstruktsiooni tulekatseid tehakse 

siiski harvem. Konstruktsioonide puhul tehakse pigem arvutused eurokoodeksitest lähtuvalt ja 

palju on ka selliseid konstruktsioone, mille kohta on ettearvutatud lahendus olemas 

käsiraamatutes, tabelites vms. 

Lõigetes 6, 7 ja 8 käsitatakse hoone konstruktsioonina hoone kandekonstruktsiooni, 

katusekonstruktsiooni ja tuletõkkekonstruktsiooni. Kui määruses on esitatud nõuded hoone 

konstruktsioonile, tuleb silmas pidada, et nõuded kehtivad siis hoone kõigile eespool 

nimetatud konstruktsioonidele. Hoone jäigastav konstruktsioon loetakse hoone kandva 

konstruktsiooni osaks põhjusel, et ilma jäigastava konstruktsioonita võib hoone variseda ning 

seetõttu esitatakse selle tulekahjus käitumisele sarnased nõuded nagu 

hoonekandekonstruktsioonile. Hoone konstruktsiooni pinnakihiks loetakse hoone siseseina, 

vahelae ja põranda pinnakihti (sisuliselt on see konstruktsiooni kõige välimine osa, mida saab 

käega katsuda). Sellise pealiskihi ülesanne võib olla ettenähtud aja vältel kaitsta selle taga 

olevat konstruktsiooni süttimise, söestumise või muu tulekahjust tingitud kahjustumise eest. 

Lõike 10 kohaselt on tuletõkkekonstruktsioon hoone kandev või mittekandev konstruktsioon, 

mis moodustab tuletõkkesektsiooni. Tuletõkkesektsioon on hoone osa või ruum ühel korrusel 

või läbi mitme korruse, mis on ümbritsevatest hoone osadest eraldatud nii, et tule levik välja- 
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või sissepoole seda hoone osa või ruumi on ettemääratud aja jooksul tõkestatud. 

Tuletõkkesektsiooni eesmärk on piirata tule levikut ja seeläbi tagada hoone kasutajatele 

võimalus liikuda õnnetusjuhtumi korral turvaliselt ohutusse kohta ning vähendada 

varakahjusid. 

Lõike 11 kohaselt on hoonetevaheline kuja hoonetevaheline kaugus. Seda suurust 

väljendatakse meetrites (m) ja kuja minimaalne lubatud suurus ilma ehituslikke abinõusid 

rakendamata on kaheksa meetrit. See tähendab, et kui hoonetevaheline kaugus on vähem kui 

kaheksa meetrit, tuleb tule levikut hoonelt hoonele takistada ehituslike meetmetega. 

Lõike 12 kohaselt on evakuatsioon hoone kasutajate sunnitud liikumine ohutusse kohta 

tulekahju korral, kokkuleppeliselt võib see olla kas hoonest väljumine, liikumine teise 

tuletõkkesektsiooni või paigale jäämine. 

Lõike 13 kohaselt on ohutu koht kas koht hoones või sellest väljaspool, kus inimene on 

kaitstud tule, suitsu ja soojuse ning muude võimalike ohtude eest kuni ohu tõrjumiseni või 

päästmiseni. Hoone omanikul lasub kohustus määrata oma hoone ohutu koht – eraldi 

ehituslikke nõudeid sellisele kohale ei esitata, kuid selge on see, et see koht peab täitma oma 

eesmärki. Praktikas on kasutatud ohutu kohana peaaegu alati mingit kokkulepitud kohta 

hoonest väljapool, aga erinevate evakuatsioonimeetodite kasutamisel võib selline koht olla ka 

hoones sees. 

Lõike 14 kohaselt on evakuatsiooniala evakueerimise seisukohast ühtne hoone osa, mille võib 

moodustada osa tuletõkkesektsioonist, aga ka üks või mitu tuletõkkesektsiooni ning kust 

algab hoonest väljumine. Evakuatsiooniala on seega hoone mistahes punkt, kust algab 

evakueeritava liikumisteekond ohutusse kohta. 

Lõike 15 kohaselt on evakuatsioonipääs evakuatsioonialast otse välja viiv uks või hoone sees 

paiknev ruum, mille kaudu on tulekahju korral võimalik ohutusse kohta evakueeruda.  

Lõike 16 kohaselt on hädaväljapääs evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille 

kaudu on võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi hoonest tulekahju korral. See 

tähendab lisavõimalusi inimestele pääseda ohuolukorras ohutusse kohta. Hädaväljapääsule ei 

esitata nii rangeid nõudmisi kui evakuatsioonipääsule, kuid siiski peab hädaväljapääs omama 

kindlaid mõõtmeid ning olema tähistatud. 

Lõike 17 kohaselt on evakuatsioonitee hoone evakuatsioonipääsust algav ja ohutus kohas 

lõppev või vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee ohutusse kohta. Põhimõtteliselt 

on evakuatsioonitee ohutusse kohta viiv tee, mida evakueerija peab saama turvaliselt läbida. 

Lõike 18 kohaselt on väljumistee liikumiskõlbulik vaba läbikäigutee hoone põranda mistahes 

punktist evakuatsioonipääsuni.  

Alloleval joonisel on esitatud skemaatiliselt evakuatsiooniga seonduvad terminid hoones. 
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Joonis 1. Evakuatsiooniga seotud terminid 

Lõike 19 kohaselt tuleb pööninguna määruse mõistes käsitada ruumi katuse ja ülemise 

korruse vahel, kus ei paikne alaliselt kasutuses olevad ruume, mis on kohaldatud inimese 

sealviibimiseks (st eluruumid, magamisruumid, pesuköögid, kaminaruumid, spordisaalid 

vms). Samas võib pööninguks lugeda viimase korruse lae peal paiknevaid ruume, kui seal 

asuvad tehnoseadmete ruumid (ventilatsioonisõlmed, lifti tõstemehhanismid jms), sest nende 

hooldamiseks seal viibivad inimesed ei kasuta neid ruume alaliselt. Juhul, kui hoones sellist 

ruumi ei ole, siis pole hoonel pööningut, vaid katuslagi. 

Lõike 20 kohaselt on katusekate katuse kattematerjal, mis kaitseb hoonet ilmastikumõjude 

eest. Katusekatte termin on sisustatud standardi EVS 812-1 vastava termini eeskujul. Määruse 

tekstist on jäetud välja standardis esitatud täpsustus, et katusekatteks loetakse ka katuse 

isolatsioonikihte ja aurutõket, kuid mitte laudist. 

Lõigete 21, 22 ja 23 järgi on rõdu määruse kohaselt hoone välis- või siseseinast eenduv ning 

enamasti rinnatisega piiratud platvorm. Lodža on hoone fassaadiga samas tasapinnas olev orv 

hoones, sh võib lodža olla ka lahtine sammasrõdu või kaaristu, mis on väliselt hoonega samas 

tasapinnas. Terrassi all mõeldakse eelkõige väljapoole hoonet jäävat ja/või seda ümbritsevat, 

avatud ning maastiku suhtes (näiteks park või aed) tõstetud tasast ala (enamasti on tegu 

selleks ettenähtud ehitusmaterjali kasutades puidust rajatisega). Eelnõus käsitatakse ka 

katuseterrasse, mis võivad asuda lamekatuse tasasel pinnal. Seega võib terrass toetuda 

muldkehale või kindlale alusmüürile olles hoonega ehituslikult seotud.  

Lõike 24 kohaselt on ventilatsioonisüsteem määruse kontekstis ruumi õhuvahetust tagava 

agregaatide ja/või kanalite kompleks õhu andmiseks ruumi ja/või väljatõmbamiseks. 

Ventilatsioonisüsteemi agregaatideks loetakse lisaks õhu sisse- ja väljatõmmet tagavatele 
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agregaatidele ka kalorifeeri, soojusvahetit, filtrite süsteeme jne, mille eesmärk on ruumide 

mikrokliima tagamine. Ventilatsioon võib hoones olla nii loomulik kui sunnitud. See 

tähendab, et ventilatsioonisüsteemi osad saavad olla valmistooted, mis paigaldatakse 

hoonesse, aga ka hoone enda osad, mis ehitatakse välja. Samuti saab ventilatsiooni tagada 

hoones ka ilma süsteemita (lihtsalt akende avamise teel või akende õhutuspilusid kasutades). 

Lõike 25 kohaselt on tuleohutuspaigaldis määruse kontekstis hoone tehnosüsteem või 

tehniline seade, mis on mõeldud tulekahju vältimiseks, avastamiseks või kustutamiseks, tule 

ja suitsu leviku piiramiseks ning ohutuks evakuatsiooni või päästetööde läbiviimiseks. See 

tähendab, et tuleohutuspaigaldisena käsitatakse autonoomset tulekahjusignalisatsiooniandurit, 

automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, evakuatsioonivalgustust (sh väljapääsutee 

valgustust, paanikavastast valgustust, ohtliku tööpiirkonna valgustust), tuletõrje veesüsteeme 

(automaatne tulekustutussüsteem, tuletõrje voolikusüsteem ja märgtõusutoru), suitsu ja 

soojuse eemaldamise seadmestikku ning piksekaitset. TuOS (§ 30 lg 1) käsitab 

tuleohutuspaigaldisena autonoomset tulekahjusignalisatsiooniandurit, autonoomset 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, automaatset 

tulekustutussüsteemi, turvavalgustust, piksekaitset, suitsu ja soojuse eemaldamise 

seadmestikku, tuletõrje voolikusüsteemi ning muud seadet ja tehnosüsteemi, mis on mõeldud 

tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja 

päästetööks. Samuti loetakse TuOS-i § 30 lg 2 kohaselt tuleohutuspaigaldiseks tulekustutit, 

kohaldades talle tuleohutuspaigaldistele kehtivaid nõudeid. Seega on määruse käsitlusala 

samane TuOS-i omaga, kuid täpsustab seda eelkõige valgustusega seotud paigaldiste puhul 

ning ei käsitle tulekustutiga seonduvat, sest viimasele ei saa olemuslikult seada ehituslikke 

nõudeid. Samuti ei esitata nõudeid autonoomsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile eraldi, 

vaid see leiab sisulist käsitlust autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri sätete juures. Oma 

toimelt ja tegutsemiselt jagunevad tuleohutuspaigaldised paigaldisteks, mis on mõeldud 

tulekahju vältimiseks, selle algsüttimise avastamiseks ning tule ja suitsu piiramiseks ja 

paigaldisteks, mis on ette nähtud evakuatsiooni ohutuks läbiviimiseks ja päästemeeskondade 

ohutuse tagamiseks. Kuna just tuleohutuspaigaldistega seonduvat on eelnõu koostajad 

pidanud vajalikuks TuOS-is sätestatuga võrreldes sisuliselt laiendada ja/või täpsustada, ongi 

need uuesti esitatud. 

Lõike 26 kohaselt on autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur tulekahjusignalisatsiooni 

lokaalne seade, mis sisaldab samas korpuses kõiki vajalikke komponente (erandiks võib olla 

toiteallikas) tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks. Toiteallika erand on tingitud 

sellest, et see võib paikneda ka korpusest väljapool, olles näiteks viidud seinale mugavale 

kõrgusele, kus seda saab vajaduse korral kontrollida ja vahetada. Autonoomne 

tulekahjusignalisatsiooniandur ise peab olema paigaldatud lakke ja võimalikult horisontaalses 

asendis, vaid sellisel juhul toimib ta õigesti ning annab tulekahju tekkest märku helialarmiga. 

Lõike 27 kohaselt on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem tulekahju varaseks 

avastamiseks ja alarmi andmiseks mõeldud süsteem, mis koosneb tulekahjuanduritest 

(autonoomsed tulekahjusignalisatsiooniandurid) ja keskseadmest. Lisaks kuuluvad 

automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ka erinevad releed, magnetid, uste sulused, 
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tuletõkkekardinad ja muud seadmed, kuid neid ei pidanud eelnõu koostajad mõistlikuks 

määruse tekstis loetleda, kuna tegu pole ammendava loeteluga ning süsteemide arenedes 

võivad sina lisanduda erinevad tehnilised lahendused koos vajalike seadmetega. Selle 

tuleohutuspaigaldise juurde kuulub kahtlematult keskseade, mis teenindab ainult seda 

süsteemi, seetõttu saab keskseadet käsitada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ühe 

peamise osana. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurid on rühmitatud ning 

süsteem annab kasutajatele piirkonna täpsusega (anduriterühma kaupa) automaatselt tekkinud 

tulekahjust teate. Nii on võimalik suurte pindadega ja mitmekorruselistes hoonetes saada 

õigeaegselt info võimalikust puhkenud tulekahjust ning selle visuaalseks tuvastamiseks saab 

kontrollija kohe õige anduriterühma juurde minna. Automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab andma märku ka oma töövalmidust ohustavast rikkest, 

st näiteks kui anduril on blokeeritud optiline kiir või andur on eemaldatud. 

Lõike 28 kohaselt on adresseeritud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem adresseeritud 

süsteem, mis on olemuselt sarnane automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Vahe on 

selles, et automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem annab teate tekkinud 

tulekahjust või oma töövalmidust ohustavast rikkest anduritäpsusega automaatselt. 

Lõigete 29 ja 30 kohaselt on märgtõusutoru hoone külge püsivalt paigaldatud ja hoone 

veevõrguga ühendatud paikne jäik toru vee andmiseks tuletõrjevoolikutesse ning on 

ettenähtud puhtalt päästemeeskonna jaoks. See tähendab, et hoone kasutajatel ei tohiks olla 

võimalust märgtõusutorule juurde pääseda ega seda süsteemi aktiveerida. Kuivtõusutoru on 

samuti ettenähtud päästemeeskonna jaoks ning on hoone külge püsivalt paigaldatud jäik toru 

tuletõrjevoolikute ühendamiseks ja veega täitmiseks selle kasutamise ajal. Seega sarnaneb 

kuivtõusutoru oma olemuselt märgtõusutoruga, kuid kuivtõusutoru pole pidevalt veega 

täidetud. 

Lõike 31 kohaselt on tuletõrje voolikusüsteem hoonesse paigaldatud käsitsi kasutatav 

kohakindel seade, mis on mõeldud tulekahju kustutamiseks selle algstaadiumis hoones 

viibivate inimeste poolt. See tähendab, et vastava süsteemi olemasolul hoones, tuleb hoone 

omanikul või valdajal sellega arvestada ka hoone tuleohutuse kirjelduses ning hoolitseda selle 

eest, et hoone kasutajad oskaksid süsteemi käivitada ning sellega tegutseda. 

Lõike 32 kohaselt on automaatne tulekustutussüsteem erinevate seadmete süsteem, mis on 

ettenähtud tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks selle varases staadiumis või tulekahju 

lokaliseerimiseks selleks, et täielik kustutamine oleks võimalik muude vahenditega. See 

tähendab, et automaatne tulekustutussüsteem on eelkõige tulekahju avastamise korral selle 

lokaliseerimiseks ning peab aitama inimestel samaaegselt võita aega hoonest 

evakueerumiseks. Süsteem võib osutuda tõhusaks ka tulekahju kustutamisel, kuid seda 

eelkõige tulekahju väga varases staadiumis. 

Lõike 33 kohaselt on piksekaitse tulekahju vältimiseks hoonesse, hoonele või hoonega seotud 

territooriumile paigaldatud pikse otsetabamuse ja sekundaarilmingu ning maapealsete 

metallist tehnosüsteemide kaudu hoonesse siseneva või seal tekkiva elektrilise potentsiaali 

kuhjumise eest kaitsev seadmete kogum. Oluline ongi paigaldus – piksekaitse võib olla hoone 
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sees, selle küljes või siis paigaldatud hoonest eraldi. Sõltumata sellest, kuidas on süsteem 

lahendatud, peab see täitma oma eesmärki.  

Lõike 34 kohaselt on päästemeeskonna juurdepääsutee juurdepääs, mis võimaldab 

päästetehnika ja -varustusega takistamatut ligipääsu territooriumile ning seal asuvatele 

ehitistele. Seega tähistab juurdepääsu tee just igasuguseid teid ja aedadest läbipääse. 

Sealjuures ei ole teedele määratud kandevõimeid ega mõõtmeid, need tuleb projekteerida 

koostöös Päästeametiga, võttes muu hulgas arvesse päästetehnikat, mida selles hoones 

tulekahju puhkemisel kasutataks. Selleks saab kasutada ka standardis EVS 812-7:2008 

„Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine 

projekteerimise ja ehitamise käigus“ sätestatud parameetreid. Samuti tähendab 

päästemeeskonna takistamatu juurdepääs ka seda, et tavapärases olukorras kasutatavad 

juurdepääsuteed peavad tulekahju korral olema päästjate tulekuks kohe vabastatavad. 

Üldjuhul on territooriumidel päästemeeskonna juurdepääsuteedel keelatud parkida või 

ladustada materjale. Kui aga seda on võimalik teha lühiajaliselt (näiteks kuni 15 minutit) ning 

pärast seda on võimalus tee jälle vabastada, siis pole mõistlik seda keelata. Silmas tuleb 

pidada, et töötajate parklad peavad asuma hoonetest eemal, seda just põhjusel, et juurdepääs 

eritehnikale ei oleks pikemat aega (tööpäevad kuni kaheksa tundi, vahetustega töökohad jm) 

takistatud. Päästemeeskonna juurdepääsuteid saavad kasutada ka muud eriteenistused (kiirabi, 

politsei), kui selleks peaks ilmnema vajadus. Päästeameti kodulehel on loetelu kasutatavast 

päästetehnikast koos vajaliku infoga (mõõtmed, raskus, vajalikud pöörderaadiused jm). 

Lõike 35 kohaselt on päästemeeskonna infopunkt päästemeeskonna sisenemisteel asuv ja 

päästemeeskonna jaoks rajatud ruum hoones või hoone osa, mis on tähistatud vastava 

märgiga. Kuna päästemeeskonna infopunkt tuleb rajada eraldi tuletõkkesektsioonina, siis 

tuleb projekteerijatel teha valik – kas eraldi ruum või siis osana tuletõkkesektsioonist, kuid 

määruse eelnõu koostajate hinnangul on nii jäetud päästemeeskonna infopunkti rajamiseks 

piisavalt võimalusi. 

Lõike 36 järgi on tuletõrjelift eelnõu kohaselt ehitise sees omaette tuletõkkesektsioonis või 

ehitise fassaadil paiknev lift (tõstuk) koos mehhanismide, eraldi energiavarustuse ja 

juhtimisega, mida saab õnnetuse korral sisse lülitada ja käsutada ainult päästemeeskond. 

Selles sättes on teadlikult kasutatud terminit „ehitis“ (mis on ka standardi käsitlus), kuna 

tuletõrjelift võidakse rajada ehitisse, mis pole hoone (ehkki praegu sellekohane praktika 

puudub). Tuletõrjelift ei ole ette nähtud inimeste evakuatsiooniks, seda isegi mitte enne 

päästemeeskonna saabumist. Evakueerida tuleb inimesi siiski selleks ettenähtud liftiga. 

Paragrahv 3 koosneb viiest lõikest, kus sätestatakse oluliste tuleohutusnõuetega seonduv.  

Lõikes 1 sätestatakse oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk. Selleks on projekteerimise, 

ehitamise ja ehitise kasutamise, korrashoiu ning ehitisega seonduva muu tegevuse käigus 

vähendada ohtu inimese elule või tervisele, varale või keskkonnale. 

Määrus sätestab vajalikud tuleohutusnõuded, mida tuleb ehitisse kavandada juba selle 

projekteerimise käigus, samuti järgida nende täitmist ehitamise ajal ning kindlasti tuleb 
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tuleohutusnõudeid täita ehitise kasutamise ajal. Projekteerimise ajal tuleb võtta aluseks nii 

olemasoleva määruse sätted kui valdkonnas kehtestatud asjakohased standardid ja tehnilised 

normid. Ehitamise ajal tuleb lähtuda ehitusprojektist (või selle muudatustest), et tagada 

ehitiste tuleohutus, ning eelnõu koostajad on silmas pidanud ka asjaolu, et ehitamine ise peab 

samuti toimuma tuleohutult (erinevate seadmete kasutamine jm). Ehitise kasutamine, 

korrashoid ja muu tegevus on seotud nii hoonesse planeeritud tegevusega tuleohutusnõudeid 

silmas pidades, aga ka hoones olevate tuleohutuspaigaldiste (ja muude seadmete) asjakohase 

hooldamisega. See tähendab, et kogu ehitise enda ja selle osade ekspluatatsioon peab olema 

ajas püsivalt tuleohutu. 

Ehkki määruses on lisaks tuleohutusnõuetele kasutatud ka terminit „olulised 

tuleohutusnõuded“, ei tähenda see, et mingeid nõudeid tuleb täita ilmtingimata ja mingite 

nõuete täitmine on valikuline. Olulised tuleohutusnõuded on seotud ehitise kandevõime, tule 

ja suitsu leviku tõkestamise, inimeste ohutu evakuatsiooni ja päästemeeskondade ohutusega. 

Need nõuded koosnevadki sisuliselt erinevatest tuleohutusnõuetest, mis on seotud näiteks 

varase teavitamise, (ehitus)toodete tulepüsivuse, -tundlikkuse ja eripõlemiskoormusega ning 

ka korralduslike nõuetega (õppused, koolitus, seadmete kasutusjuhendid jms). Kui ehitise eest 

vastutajad ja kõik ehitise kasutajad järgivad tuleohutusnõudeid ehitise igas etapis 

(projekteerimine, ehitamine, kasutamine), tagab see ehitisele ja selle kasutajatele võimalikult 

tuleohutu keskkonna. 

Lõike 2 punkti 1 kohaselt tuleb juba ehitise kavandamisfaasis võtta arvesse, et valmis ehitis 

peab tulekahju korral säilitama talle ettenähtud aja jooksul konstruktsioonide kandevõime. 

Etteantud piirväärtused sõltuvad hoone tuleohutusklassist ja muudest parameetritest 

(kasutusviis, kasutajate arv, korruselisus, eripõlemiskoormus, pindala, 

konstruktsioonimaterjalid jm) ning on neid arvestades esitatud lisades, kuid ehitise käitumist 

tulekahju korral on võimalik arvutada ka analüütiliselt ning seeläbi tõendada ehitise 

tuleohutust. 

Punktis 2 nimetatud tule ja suitsu levikut ehitises piiratakse puhtalt ehituslike lahendustega 

(tuletõkkesektsioonid, vastava näitajaga avatäited, korruselisus, kattematerjalid, ventilatsioon 

jm), kuid ka nende parameetrite juures tuleb arvestada ehitise enda eripärade ning seal 

toimuva tegevuse ja kasutajate arvuga.  

Samuti loetakse punkti 3 järgi tule leviku piiramist naaberehitistele oluliseks 

tuleohutusnõudeks, mille puhul on arvutuse meetodi aluseks klassikaline soojuskiirguse 

teooria. Näiteks kaheksameetrise kuja puhul on tule leviku tõenäosus umbes 75% (Šuvalov 

1983). Samal teemal on ka Ivan Egorov 2011. aastal koostanud Sisekaitseakadeemias lõputöö 

„Ehitiste vaheline tuleohutuskuja järgmine. Tule leviku takistamine naaberehitistele“. 

Tuleohutuskuja põhiline eesmärk on tagada, et mistahes tingimuste puhul piirduks tulekahju 

võimalikult väikese ala ning minimaalsete kahjulike tagajärgedega. Määruses loetakse teatud 

leevenduste lubamisel (katusekattematerjalid, välise tulekustutusvee olemasolu) piisavaks 

ehitistevaheliseks kujaks 40 meetrit (tulekahju levimise tõenäosus Šuvalovi järgi on sel juhul 

9%). See näitab, et piiramaks tule levikut naaberehitistele, tuleb rajatavate kujade 

olemasolusse suhtuda äärmise tõsidusega. 
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Punktis 4 nimetatud ohutu evakuatsioon on inimeste pääsemise seisukohast olulisim näitaja, 

seetõttu tuleb ka olemasolevatel ehitistel tagada inimestele ohutu evakuatsioon. 

Evakuatsiooninõudeid täidetakse ehituslike ja korralduslike nõuete kombineerimise kaudu. 

Määruses on pigem käsitletud ehituslikke nõudeid, mis peavad tagama ohutu evakuatsiooni, 

kuid ehitise kavandamisel tuleks juba varases faasis läbi mõelda ka inimeste evakuatsiooniga 

seotud korralduslikud lahendused. See tähendab, et ehkki määrus keskendub ehituslike nõuete 

seadmisele, on teatud juhtudel need otseselt seotud ka korralduslike nõuetega (näiteks 

evakuatsioon) ja seetõttu peab selliste nõuete juures lähtuma ka hiljem kavandatavatest 

korralduslikest meetmetest. Kui eelnõu määrab ehituslikud nõuded inimeste evakuatsiooniks 

üldiselt, siis selle tegelik korralduslik pool tuleneb TuoS-ist (õppused, juhendamine, ehitise ja 

päästevahendite tutvustus jms) ning see saab tugineda ehituslikult olemasolevatele 

võimalustele. Evakuatsiooni termini avamisel on määruses kasutatud täiesti uusi 

evakuatsioonivõimalusi: massiline, etapiline ning passiivne. Nendest lähtudes saab eespool 

nimetatud ehituslikke lahendusi kavandada. 

Punktis 5 nimetatud päästemeeskondade ohutus ja tegutsemisvõimalused on kriteeriumid, mis 

sätestatakse päästetööde võimalikuks läbiviimiseks. Päästetöö ise ei ole kunagi ohutu, kuid 

ehituslike ja korralduslike nõuetega on võimalik minimeerida ohte, mis tulenevad ehitise 

käitumisest tulekahju korral (eelkõige hoone kandevõime, suitsu leviku piiramine hoones), 

lisaks on päästemeeskonnale oluline info, mida saadakse objektilt (näiteks operatiivkaardilt), 

sest ka see aitab plaanitavate päästetööde ohutusele kaasa. 

Lõike 3 kohaselt peavad olulised tuleohutusnõuded olema täidetud kogu ehitise kasutusea 

vältel, st need kavandatakse juba projekteerimise faasis ning tagatakse ehitise hilisema 

ekspluatatsiooni käigus vajalike käitumisjuhiste ning paigaldistele ettenähtud kontrolli ja 

hoolduse abil. Kuna oluliste tuleohutusnõuete täitmine on seotud ehitise kasutuseaga, siis 

kontrollib Päästeamet neid uute ja renoveeritavate (st laiendatavate või ümberehitatavate) 

ehitiste puhul enne ehitisele kasutusloa väljastamist. Samas käsitletakse selle sätte kohaselt 

samamoodi ka ehitisi, mis EhS-i lisade 1 ja 2 kohaselt vajavad püstitamisel vaid pädeva 

asutuse teavitamist (ehitusteatis, kasutusteatis). Kui ehitisele on enda ehitusliku eripära või 

kasutuse tõttu sätestatud tuleohutusnõuded, siis peavad olulised tuleohutusnõuded olema 

täidetud ka juhul, kui ehitisele pole koostatud ehitusprojekti (ehk siis on ära jäänud 

kavandamisfaas). Sellised ehitised on näiteks abihooned, grillinurgad, väliköögid, maa-alused 

eraldiseisvad keldrid jm. Eelkõige tuleb selliste ehitiste puhul arvesse võtta kuja nõudeid. Kui 

ehitist on lubatud laiendada või ümber ehitada EhS-i § 4 lõigete 2 ja 3 tähenduses ning selle 

tegevusega kaasneb vaid kohustus esitada ehitusteatis (EhS-i lisa 1) ning pole vaja koostada 

projekti, siis hindab kohalik omavalitsus, kas ehitisele laienevad tuleohutusnõuded, mille tõttu 

on vaja Päästeametiga tegevus kooskõlastada. Selle otsustusprotsessi hõlbustamiseks on 

Päästeamet koostanud juhise „Planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust tulenevad 

kooskõlastused Päästeametiga“, mis on kättesaadav Päästeameti kodulehelt. 

Lisaks on selles sättes esitatud nõue, et ehitises paiknevad ruumid peavad vastama 

kasutamisotstarbest tulenevatele nõuetele. See tähendab, et kui ehitises on erineva 

kasutusotstarbega ruume, siis tuleb need ruumid projekteerida ja ehitada vastavalt neile 
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ettenähtud tuleohutuse nõuetele. Näiteks kui haiglas on mingis ruumis kõrgtehnoloogilised 

seadmed, siis juhul, kui muus haigla osas on automaatne tulekahju kustutussüsteem, siis seda 

ruumi sprinklersüsteemiga, mis kasutab vett, varustada ei tohi. Samuti kui kortermajas 

soovitakse ühes korteris avada väikelaste hoiuruumid rohkema kui kümne lapse hoidmiseks, 

siis tuleb need ruumid viia vastavusse sellise kasutusviisiga hoonele esitatavate 

tuleohutusnõuetega (seda loomulikult mõistlikkuse piires, eelkõige tuleohutuspaigaldiste ja 

evakuatsioonipääsude uste ning suluste osas). 

Lõikes 4 nimetatakse juhud, millal tuleohutus loetakse tõendatuks ja vastavaks sätestatud 

nõuetele.  

Ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele saab tõendada määruses sätestatud piirväärtuste 

kaudu, kasutades asjakohaseid tehnilisi norme (nt tootja juhised), asjakohaseid standardeid 

või analüütilist tõendamist. Kasutada saab ka erinevate võimaluste kombinatsioone (võttes 

arvesse määruses sätestatud piirväärtusi ning asjakohase standardi nõudeid). Oluline on 

siinkohal eesmärk, mis tuleb nõuete täitmisega tagada, see tähendab, et tulekahju võimalikul 

puhkemisel tuleb arvestada inimeste ohutusega, sh evakuatsiooni ja päästetööde läbiviimisega 

ning varakahjude minimeerimisega ja tulekahjuga seotud võimaliku kahju vähendamisega 

keskkonnale. Samuti tuleb siinkohal silmas pidada, et erinevate normide rakendamisel tuleb 

läbivalt kasutada ühte tüüpi norme (ühe ajajärgu norme, ühe riigi norme, ühe valdkonna 

juhendeid ja standardeid), sest iga nõue kehtib väga konkreetselt ja on seotud paljude 

aspektidega. Selline olukord peaks eelnõu koostajate hinnangul looma paremad võimalused 

erinevate (uudsete) lahenduste ja tehnoloogiate kasutamiseks. Samas on vaikimisi kehtiv 

nõue, et kui on kahtlus, et määruse piirväärtuste või muude tehniliste normide või standardi 

nõuetest on kõrvale kaldutud moel, mis ei pruugi täita eesmärki, tuleb tuleohutust tõendada 

analüütiliselt.  

Määruses on rõhutatud, et tuleohutuse tõendamisel tuleb lähtuda inimeste ohutusest, 

varakahjude minimeerimisest ning võimalikult väikesest kahjust keskkonnale. Inimeste 

ohutus on vaja tagada eelkõige läbimõeldud ja kavandatud evakuatsiooni abil. Siinkohal saab 

kaudselt sätestada eesmärgiks ka päästetööde ohutuse – ka see on seotud inimeste ohutusega 

ning selle saavutamiseks tuleb täita eelkõige ehituslikke nõudeid ehitise konstruktsioonidele 

ja muudele osadele. Varakahjude minimeerimine saab olla seotud nii kindlustuskahjude 

vähendamisega kui ka näiteks kultuuriväärtuslike ja ajalooliste väärtuste kaitsmisega 

tulekahju eest. Selle eesmärgi täitmisele aitab kindlasti kaasa nõue, et oleks olemas 

tuletõrjevesi. Keskkonnale tekitatava kahju võimalik vähenemine peab olema lahendatud 

ehitises tehtavate protsesside ja seal kasutatavate ainete ohutusega, aga kindlasti ka asukoha 

valiku ning päästemeeskondade lähedusega. Suurõnnetuse ohuga ettevõtete ja ohtlike 

ettevõtete puhul tuleb keskkonnakahjusid vähendada ka kemikaaliseaduses sätestatut ellu 

viies. 

Lõige 5 käsitleb kultuuriväärtuslikke ehitisi. Ehkki muinsuskaitseseadus nimetab mälestiseks 

riigi kaitse all olevat kinnis- või vallasasja või selle osa või asjade kogumit või terviklikku 

ehitiste rühma, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, 

arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus, kasutavad 
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määruse eelnõu koostajad arusaadavamat ja üheti mõistetavat terminit „kultuuriväärtuslik 

ehitis“. Kultuuriväärtuse termin on sätestatud kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo 

seaduses, kus viidatakse ka muinsuskaitseseaduse alusel kultuurimälestiseks tunnistatud 

asjale. 

Kultuuriväärtuslikes ehitistes tuleb tuleohutuse tagamisel ehitise väärtuslikud osad säilitada, 

mitte neid asendada. Lisaks ei pea sellise hoone ümberehitamisel arvesse võtma kõiki 

tuleohutusnõudeid, kuid tuleohutuse tagamisel tuleb siis alati kasutada analüütilist tõendamist. 

Eelnõu koostajate hinnangul suurendab selline sõnastus võimalust erinevates 

kultuuriväärtuslikes ehitistes kasutada nii ehituslikke kui ka korralduslikke lahendusi 

tuleohutuse tagamiseks. Nii saab väiksemate ja lihtsamate hoonete puhul (väike pindala, 

lihtne põhiplaan, mitte üle ühe korruse, korraga kasutajate arv jääb alla kümne inimese) 

tõendada tuleohutust analüütiliselt eelkõige ohutu evakuatsiooni nõuete täitmise kaudu.  

Samuti on kultuuriväärtuslike ehitiste puhul oluline säilitada teatud juhtudel nende ehitiste 

algupärane kasutusviis koos selleks olemasoleva seadmestikuga (nt puidust vesiveskil, mida 

soovitakse peale renoveerimist eesmärgipäraselt kasutada, ei saa puitosasid katta tuletundliku 

võõbaga). Sellistel juhtudel tuleb nii projekteerijatel kui ka tuleohutusjärelevalve ametnikel 

leida koos lahendused, mis aitaks saavutada soovitud eesmärgid – maksimaalne tuleohutus ja 

võimalikult autentne ehitis. 

Olulised tuleohutusnõuded, mis peavad olema täidetud kogu hoone eluajal, on ehitise 

kandevõime säilimine ettenähtud aja jooksul, tule ja suitsu tekke ning leviku piiramine 

ehitises, tule leviku piiramine naaberhoonele, ohutu evakuatsiooni tagamine ning muu hulgas 

peab olema arvestatud ka päästemeeskondade ohutusega. On arusaadav, et 

kultuurväärtuslikud hooned võivad olla püstitatud ajal, mil tuleohutusnõuded ehitistele olid 

teised, kuid arvestades hoone keerukust ning seal korraga viibivate inimeste maksimaalset 

arvu, tuleb taoliste hoonete rekonstrueerimisel leida parim lahendus, et muuta hoone selle 

kasutajatele tuleohutuks. Muinsuskaitse all olevate hoonete puhul on vaja väga head arhitekti 

ja hoone omaniku ning tuleohutusjärelevalve ametniku koostööd, et jõuda maksimaalse 

ohutustasemeni. Tuleohutuse analüütiline tõendamine on siinkohal üks võimalus kasutada 

määruses sätestatud piirmääradest erinevaid materjale ja lahendusi, mida kultuurväärtuslikel 

ehitistel on sageli vaja kasutada, et eksponeerida nende või nende osade autentsust.  

Loomulikult on olemas olukordi, kus saab ja võib ehitise väärtuslikke osasid muuta ning 

sellisel juhul ei juhinduta põhimõttest, et kõik algupärase peaks säilitama. 

Paragrahv 4 koosneb viiest lõikest ning avab analüütilise tõendamisega seonduva. 

Analüütiline tõendamine on ka praegu kehtiva määruse kohaselt lubatud, kuid määruse üle 

kümneaastase kehtivusaja jooksul ei ole seda kordagi tehtud. Põhjusena on nimetatud 

eelkõige määruse väga lakoonilist sõnastust, mis ei ava sellise tegevuse sisu, ja puuduvaid 

juhendmaterjale, mille alusel tõendamist läbi viia. Päästeamet töötab koostöös 

Sisekaitseakadeemia juurde loodud puitehitiste tuleohutuse töögrupiga välja 

standardlahendusi kuni viiekorruselise puidust eluhoone ja avalik-ühiskondliku hoone 

projekteerimiseks. Need juhendid peaksid saama heaks materjaliks, mida kasutada, kui 



17 

 

soovitakse tõendada puitehitise tuleohutust. Samuti loodavad eelnõu koostajad, et igasugused 

tuleohutuse tõendamisega seotud materjalid hakkavad Eestis rohkem levima, kas siis tõlgete 

või asjakohaste standardite abil.  

Eelnõu koostajate hinnangul peaks siiski esmajärjekorras kasutama määruses ja asjakohastes 

standardites esitatud lahendusi ning vaid üksikjuhtudel võiks neist kõrvale kalduda, sellisel 

juhul tulebki tuleohutust analüütiliselt tõendada. 

Lõike 1 kohaselt tuleb ehitise vastavust olulistele tuleohutusnõuetele tõendada analüütiliselt, 

kui ehitises kaldutakse kõrvale määruse, asjakohase tehnilise normi või standardi 

tuleohutusnõuetest. Kriteeriumid, mille puhul kõrvalekaldeid jälgitakse, on seotud eelkõige 

evakuatsiooni, kandetarindite tulepüsivuse, ehitise korruselisuse, eripõlemiskoormuse ning 

pindalaga. 

Kõigis kriteeriumides, mille puhul kõrvale kaldutakse, tuleb läbi viia analüütiline tõendamine. 

See tähendab, et kui kõrvalekalded on tuvastatavad nt kandetarindite tulepüsivusega 

seonduvalt, tuleb selles osas teha analüütiline tõendamine, et näidata võimaliku tulevikus aset 

leidva olukorra tuleohutust. Tõendamise puhul nähakse ette erinevaid võimalusi. Näiteks 

kandetarindite tulepüsivuse tõendamise üheks võimaluseks on paigaldada automaatne 

tulekustutussüsteem, millega kaitstakse tarindeid. Teiseks võimaluseks on tõendada, et 

hoones/ruumis on nii väike eripõlemiskoormus, et see ei tekita tarinditele sellist kahju nagu 

standardtulekahjus. Võimalus on teha tarindile täismõõdus tulekatsed, mille alusel saadakse 

tegelikud tulemused (üldjuhul on need paremad kui arvutuste alusel). Samas ei saa ka 

välistada, et tarindi väiksema tulepüsivuse sobivust tõendatakse mitme erineva asjaolu abil – 

osaliselt tagatakse automaatse tulekustutussüsteemiga, tehakse tegeliku tulekahju arvutus, 

hoones on vähe inimesi ja hea evakuatsioon jne. 

Seega kui märkimisväärses ulatuses kaldutakse kõrvale kasvõi ühest olulisest kriteeriumist 

(evakuatsioon, kandetarindite tulepüsivus, korruselisus, eripõlemiskoormus, pindala), siis 

tuleb selles osas ehitise tuleohutust tõendada analüütiliselt. Kindlasti tuleb hinnata kogu 

ehitist, sest selle erinevad osad on omavahel olulises seoses ning omavad märkimisväärset 

vastastikmõju. Nimetatud nõuet saab kohaldada ka näiteks juhul, kui soovitakse vähendada 

tulekustutusvee hulkasid põhjusel, et välist tuletõrje veevõtukohta rajada on võimatu või 

majanduslikult ebaotstarbekas, kuid naaberehitised asuvad lähemal kui 40 m ning tegu pole 

abikauge piirkonnaga. Sellisel juhul tuleb hoones nii ehituslike kui korralduslike vahenditega 

tagada hoone kasutusviisist tulenev maksimaalne tuleohutustase, mis lubaks Päästeametil 

kaaluda teatud möönduste lubamist. 

Kõrvalekalde mõju hindamisel nõuete eri valdkondadele tuleb kasutada kas kvalitatiivset 

hinnangut, kvantitatiivset analüüsi, nende kahe kombinatsiooni või muud usaldusväärset 

tõendusviisi. Tõendusviisi valikut tuleb põhjendada ning selle aluseks olevad juhendid ja 

muud materjalid (või viited neile) tuleb koos ehitusprojektiga esitada Päästeametile. 

Kvalitatiivse ning kvantitatiivse tõendusviisi põhiolemus on selgitatud järgnevates lõigetes, 

kuid nende kombinatsiooni pole avatud. Seega peab projekteerija iga kord otsustama, millise 

viisi ta tuleohutuse analüütiliseks tõendamiseks valib (kui soovitakse määruse või asjakohase 
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normi või standardi piirväärtustest kõrvale kalduda) ning talle jääb ka võimalus tõendada 

ehitise erinevates osades tuleohutust erinevatel viisidel. Muu usaldusväärne tõendusviis võib 

olla eelnõu koostajate hinnangul mõni meetod, mida pole praegu veel juurutatud, mõnes 

uurimistöös esitatud mudel, millele tugineda vms. Just tulevikku silmas pidades on muud 

tõendusviisid jäetud tuleohutuse analüütilise tõendamise valikutesse ilma sisu täpsema 

avamiseta. 

Lõige 2 sätestab, et kvalitatiivne hinnang põhineb statistikal, kogemustel, katsetel, teadus- ja 

arendustegevuste raportitel jms. See tähendab, et kvalitatiivse hinnanguga ei looda uut 

lisandväärtust, vaid võetakse aluseks varasemad valdkondlikud uuringud ja referentsid, mille 

alusel tõendatakse olukorra tuleohutust. Selliselt tuleohutuse tõendamine sobib ehitiste puhul, 

millesarnastes on varasema info põhjal tuleohutust analüütiliselt tõendatud.  

Lõike 3 kohaselt tehakse kvantitatiivse analüüsi käigus riskide tõenäosuse ja mõju suuruse 

arvandmete analüüs ning arvutatakse projekti üldise riski suurus. Kvantitatiivne analüüs 

määruse tähenduses kujutab endast prognoosimismeetodit, milles tavaliselt kasutatakse 

minevikust pärinevaid andmeid, nende modelleerimist ja kaasatavaid eksperdihinnanguid. 

Kvantitatiivse analüüsiga luuakse seega olemasolevate andmete baasil uus andmekogum, 

modelleeritakse võimalikku tulevikuolukorda ja leitakse parimad tuleohutust tagavad 

lahendused. Kvantitatiivne analüüs on keerukam menetlus ning see sobib ehitistele, 

milletaolisi pole varem kavandatud (nt pindala või materjalide poolest).  

Lõike 4 kohaselt saab tuleohutuse analüütilist tõendamist teha üksnes isik, kellel on 

tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Määruses pole sätestatud, kas tegu peab olema 

füüsilise või juriidilise isikuga. Kui tegu on juriidilise isikuga, siis peab tuleohutuseksperdi 

tase 6 kutsetunnistusega isikul olema ettevõttega töösuhe, mida tuleb kajastada ka 

majandustegevuse registris vastutava spetsialisti määramise kaudu.  

Tuleohutuseksperdi töö sisuks on kutsestandardi kohaselt tuleohutusekspertiiside tegemine ja 

eksperdiarvamuse andmine ehitiste, seadmete ja tegevuste tuleohutuse kohta; tuleohutusalase 

olukorra hindamine; ehitajate, projekteerijate, ehitiste haldajate ning omanike jt 

tuleohutusalane konsulteerimine; tulekahjuekspertide nõustamine; ehitusliku tuleohutuse 

valdkonnas tekkinud tehniliste vaidluste lahendamine; seadusalane teavitustöö tulekahjude jm 

õnnetuste ennetamiseks ning osalemine tuleohutuse tehniliste normide ja standardite 

väljatöötamisel.  

Tuleohutusekspert töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist 

kaastöötajate, klientide, meedia ja ametiasutustega. Tuleohutusekspert juhib 

tuleohutusspetsialistide või teiste ekspertide tegevust ning ta vastutab teadvalt vale 

eksperdiarvamuse andmise eest. 

Eesti Kutsekoda väljastas esimesed tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistused 2014. aasta 

sügisel ja määruse eelnõu seletuskirja koostamise ajaks (veebruar 2017) on sellise 

kutsetunnistuse omanikke Eestis üheksa. Arvestades, et analüütiliselt tuleb tõendada vaid 

nende hoonete (või hoone osade) tuleohutust, mille puhul soovitakse nii määruse, vastava 



19 

 

juhendi või asjakohase standardi piirväärtustest olulisel määral kõrvale kalduda ning et Eestis 

sellist juhust praeguseks peaaegu olnud ei ole, siis on nimetatud kutsetunnistuse omanikke 

piisaval arvul, et huvilised nad soovi korral üles leiaksid.  

Kui on tegemist objektiga, mis oma keerukuselt või spetsiifikalt eristub teistest omataolistest, 

näiteks regionaal- või maakonnahaigla võrreldes kõigi ravi- ja hoolekandeasutustega, 

regionaalne kinnipidamisasutus võrreldes kohaliku arestimajaga või päästemeeskonna 

päästevahendite võimekust ületava objektiga (kõrgus, maht), siis tuleb kindlasti ohutuse 

analüütilisse tõendamisesse kaasata seda objekti hästi tundev erialaspetsialist. Selleks võib 

olla nii selle hoone ehitusvaldkonnaga kursis olev isik kui ka vajaduse korral selle hoone 

tegevuse spetsiifikat tundev isik. 

Samuti tuleb kaasata erialase pädevusega isik selliste hoone osade projekteerimisse, mis 

nõuavad eripädevust. See on projekteerimisel kasutatav hea ehitustava ning on avatud EhS-i § 

10 lõikes 3: asjatundlikkuse põhimõtte kohaselt peab majandus- ja kutsetegevuse raames 

tegutsev isik tegema koostööd teiste ehitusprojekti koostamisel ja ehitamisel osalevate 

isikutega, et tagada ehitamise ratsionaalsus ning ehitusprojekti osade kokkusobivus ja ehitise 

osade koostoimimine. 

Lõike 5 kohaselt peab analüütilist tõendamist läbiviiv isik esitlema dokumente, mille ta on 

oma töö aluseks võtnud. Eelistatud on juhendid ja meetodid, mis on Päästeameti või muu 

erialaliidu või rahvusvahelise organisatsiooni koostatud või heaks kiidetud (ja võimaluse 

korral kodulehtedel avaldatud). Kui tuleohutuse analüütiliseks tõendamiseks soovitakse 

kasutada mõnda muud meetodit, siis tuleb kõigepealt näidata valitud tõendamisviisi 

usaldusväärsust. See tähendab, et kasutada saab ka näiteks tõlkematerjale, kuid Päästeametil 

või muul erialaliidul tuleks sellisel juhul võimaldada ka nende tõlgete originaalidega tutvuda. 

Arvestada tuleb sealjuures, et sellise protsessi korral pikeneb Päästeametiga tegevuste 

kooskõlastamise aeg. Kui Päästeamet või muu asjaomane erialaliit avaldab heakskiidetud ja 

tunnustatud juhendmaterjalid oma kodulehel, antakse sellega ka suunis, et avaldatud 

dokumenti võib vajaduse korral ka edaspidi kasutada.  

Paragrahvi 5 kuues lõikes sätestatakse hoone tuleohutuse määramise põhimõtted. Selles 

paragrahvis keskendutakse vaid hoonele ning seega on sellekohane termin paragrahvis ka 

läbivalt kasutusel. Varasem säte, et TP2- või TP3-klassi kuuluva kahekorruselise hoone 

kasutajate arvule rakenduvad piirangud, kui hoone kasutusviisile vastavad ruumid on 

paigutatud täielikult või osaliselt hoone teisele korrusele, on jäetud määrusest välja. Tegu on 

leevendusega, mis on kirjas vastavates projekteerimisjuhistes.  

Lõike 1 kohaselt määratakse hoone tuleohutuse tagamiseks vajalike piirmäärade ja sätestatud 

ehituslike (ning korralduslike) nõuete kasutamine hoone kasutamise otstarbe, selle korruste 

arvu ja pindala ning kõrguse järgi. Arvesse võetakse ka hoones moodustatud 

tuletõkkesektsioonide pindala, eripõlemiskoormust ning hoonet kasutavate isikute arvu ja 

selles toimuva tegevuse tuleohtlikkust. Need on parameetrid, millest lähtuvalt on sätestatud 

hoonete liigitus ning vastavalt kombineeritud ehituslikud tuleohutusnõuded. Samuti viitab 

säte määruse lisale 1, kus on loetletud hoonete kasutusviisid, kuid silmas tuleb pidada, et lisas 
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esitatud loetelu on näitlik. Samuti saab ühele hoonele määrata ka mitu kasutusviisi (nn sega 

kasutusviis) ning seetõttu on lisas 1 esitatud loetelu üldistav ja abistab hoones toimuvat 

kirjeldada. 

Lõikes 2 määratakse hoonetele tuleohutusklass, mis kirjeldab kandekonstruktsioonide 

käitumist tulekahju korral. Tuleohutusklassid tähistatakse TP1, TP2 ja TP3. TP1-klassi 

kuuluvad mittepõlevad konstruktsiooniga hooned, üldjuhul kivi- ja betoonhooned, TP2-klassi 

kuuluvad hooned, mille konstruktsioonid võivad osaleda põlemises, nn segahooned (aga ka 

puithooned), ja TP3-klassis on tuldkartvad hooned, üldjuhul puithooned. 

Lõike 3 kohaselt on lubatud ühe hoone piires hoone osade erinevad tuleohutusklassid, kuid 

sellisel juhul tuleb need osad eraldada üksteisest tuletõkkekonstruktsiooniga, milleks võib olla 

nii tuletõkkemüür kui ka muud ehituslikud lahendused (nt tuletõkkesein). Selline käsitlus 

annab hoone projekteerijatele suuremad võimalused kasutada erinevaid ehitusmaterjale, sh 

näiteks hoone välisfassaadi ilmestamisel. 

Lõikes 4 on sätestatud, et olemasoleva hoone laiendamisel, millega suureneb korruste arv, 

tuleb kõik hoone korrused viia vastavusse määruses sätestatud oluliste tuleohutusnõuetega, 

välja arvatud juhul, kui tuleohutus on tõendatud analüütilisel viisil. 

Laiendamine on EhS-i § 4 lg 2 kohaselt ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat 

ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega. Määruse eelnõu nimetatud lõikes 

on üldnõue, et hoone alumisel korrusel peab olema vähemalt samasugune tuleohutusklass 

nagu ülemisel korrusel. Näiteks ei ole lubatud lahendus, kus hoone esimene korrus on TP3-

klassist ja teine korrus TP1-klassist. Sellisel juhul ei esitata esimese korruse 

konstruktsioonidele tulepüsivusnõuet (R), sest tulekahju esimesel korrusel tingib hoone 

varisemise, sõltumata ülemise korruse kandekonstruktsioonide tulepüsivusest. Seega ei ole 

selline lahendus otstarbekas. 

Kui hoone laiendamisel ehitatakse korruseid juurde, siis peab ka juurde ehitatav korrus täitma 

hoone kandekonstruktsioonidele tervikuna esitatavad nõuded. Kui hoonele korruse juurde 

ehitamine tingib hoone tuleohutusklassi muutumise, siis tuleb ka alumiste korruste 

kandekonstruktsioonid uue tuleohutusklassi nõuetega vastavusse viia. See ei pruugi alati 

tähendada alumistel korrustel ehitustööde tegemist – kui tõendatakse olemasolevate 

konstruktsioonide vastavust uuele tuleohutusklassile, siis loetakse nõue täidetuks. 

Lõige 5 sätestab, et hoonele määratud tuleohutusklassi kaudu määratakse talle ka muud 

tuleohutuse seisukohast olulised parameetrid. Nii on TP2- ja TP3-klassi hoonetele määratud 

piirväärtused korruste arvu, hoonete kõrguse, pindala ja kasutajate arvu osas ning need 

parameetrid on kirjeldatud määruse lisas 2. TP1-klassi hoonetele piiranguid seatud pole. Seda 

põhjusel, et TP1-klassi hooned on mittepõlevad ja lisaparameetreid (ja piiranguid) ei ole 

teatud juhtudel vaja.  

Lõikes 6 kirjeldatakse olukorda, kus väikese kasutajate arvuga (kuni kümme inimest) hoone 

puhul on lubatud see oluliste tuleohutusnõuete osas võrdsustada I kasutusviisi hoonega. See 
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tähendab, et nt koolimaja, kus õpib ja õpetab iga päev kokku kuni kümme inimest, saab 

tuleohutuse seisukohast võrdsustada eluhoonele esitatavate nõuetega. Oluline on siinkohal aga 

asjaolu, et selline olukord ei tohi hoones viibivaid isikuid kuidagi ohustada. Kui on vähimgi 

kahtlus, et täites mingis hoones I kasutusviisiga hoonele vastavaid tuleohutusnõudeid, ei 

suudeta sellisel viisil siiski tagada seal viibivate inimeste kiiret ja ohutut evakuatsiooni, siis ei 

saa seda võimalust rakendada. Näiteks kui on tegemist eakate inimeste või inimestega, kelle 

iseseisev liikumisvõime on erinevatel põhjustel pärsitud. See on suur katsumus 

projekteerijale, aga ka tuleohutusjärelevalve ametnikele kaalutlusõiguse korral hoone 

projektide läbivaatamisel. 

Välistusena nimetatakse sättes, et seda leevendust ei saa kasutada hoonete puhul, kus on 

alaliselt piiratud liikumisvõimega inimesed, ning nende hoonete puhul, mis on VI ja VII 

kasutusviisiga (tööstus- ja laohooned ning garaažid). Näiteks väikese pansionaadi või muu 

majutushoone võib tuleohutuse seisukohast võrdsustada I kasutusviisiga hoonega, kuid igal 

juhul peab olema sellisest hoonest tagatud inimeste kiire ja ohutu evakuatsioon tulekahju 

korral. Kui seal on ka piiratud liikumisvõimega inimesi, siis tuleb nad näiteks paigutada alati 

hoone esimesele korrusele võimalikult väljapääsu lähedale. Juhul kui hoones viibib alaliselt 

piiratud liikumisvõimega inimesi (nt nad töötavad seal), siis nimetatud leevendust rakendada 

ei saa.  

2. peatüki kolmes paragrahvis sätestatakse nõuded hoone tulepüsivusele, 

eripõlemiskoormusele ja tuletundlikkusele. Need hoone füüsikalised parameetrid on olulised 

kogu hoone terviklikkuse määramisel tulekahju olukorras ning neid nõudeid saab täita vaid 

ehituslikult, kasutades selleks vastavaid materjale ja tooteid ning tehnoloogiat. 

Paragrahvis 6 on viie lõike abil avatud tulepüsivusega seonduvat.  

Lõikes 1 sätestatakse, et hoone kandekonstruktsiooni ning tuletõkkesektsiooni konstruktsiooni 

tulepüsivus määratakse lähtuvalt hoone kasutusviisist, ruumide kasutusotstarbest, kasutajate 

arvust, kõrgusest, korruste arvust, tuletõkkesektsiooni piirpindalast ja hoone või selle osa 

eripõlemiskoormusest. See tähendab, et hoone tulepüsivuse määramisel võetakse arvesse nii 

hoone ehituslikke parameetreid (korruselisus) kui ka korralduslikke andmeid (kasutajate arv). 

Hoone konstruktsiooni tulepüsivus on äärmiselt oluline näitaja hoone ja selle osade käitumisel 

tulekahju korral, sest sellest sõltub otseselt hoone kasutajate turvalisus – evakuatsioon ja 

päästetööde võimalikkus. 

Lõikes 2 sätestatakse, et hoone tulepüsivust väljendatakse kandevõime, terviklikkuse ja 

soojusisolatsiooni võime kombinatsioonis. Hoone kandekonstruktsioonide ja 

tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide tulepüsivust tähistatakse lähtuvalt 

konstruktsiooni kandevõimest (tähis R), terviklikkusest (tähis E) ja soojusisolatsiooni võimest 

(tähis I).  

Kandevõime iseloomustab ehitise konstruktsioonielemendi võimet kanda tulega mõjutamise 

aja kestel nõutud suurusega koormust, kaotamata seejuures oma stabiilsust (EVS EN 13501-

2). Nii näitab R 30 seda, et kandev sein ei varise tulekahju korral enne 30 minutit. 
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Terviklikkus on tuletõkketarindi võime takistada leegi ja kuumade gaaside läbitungimist 

tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele (EVS EN 13501-2). Nii näitab E30 seda, et tulekahju 

korral ei tungi leegid 30 minuti jooksul läbi seina. Terviklikkuse mõiste käsitusest on välja 

jäetud mõiste tihedus, mis on kasutusel kehtivas määruses. Tihedus on pigem suitsupidavus 

(S), mis esindab hoone konstruktsioonielemendi võimet vähendada või elimineerida gaaside 

või suitsu edasikandumist ehituselemendi ühelt küljelt teisele. Hoone konstruktsiooni 

terviklikkus tähendab seega selle võimet säilitada tulekahju tingimustes oma terviklikkus 

hoolimata selles olevatest avatäidetest ning seetõttu esitatakse komplekselt nõuded ka 

konstruktsiooni avatäidetele, et tagada konstruktsiooni terviklikkus.  

Soojusisolatsioonivõime on hoone konstruktsioonielemendi võime takistada ülemäärase 

soojuse ülekannet tulepoolselt küljelt tulevälisele küljele (EVS EN 13501-2). Nii näitab I 15 

seda, et tulekahju korral ei lähe 15 minuti jooksul teisel pool seina kuumaks.  

Praegu kehtivas määruses on tulepüsivuse juures loetletud ka minutite arvsuurused, kuid 

eelnõu koostajad ei leidnud sellel sisulist mõtet ning seetõttu on vaid määratud, et tulepüsivust 

väljendatakse minutites. Levinuimad väärtused on 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 ja 240 minutit 

ning koos kandevõime, terviklikkuse ja soojusisolatsiooni tähistega saab näiteks tulemüürile 

esitatavat nõuet väljendada kombinatsiooniga REI 180. See tähendab, et tulemüür peab 

standardtulekahju tingimustes säilitama oma kandevõime, terviklikkuse ja 

soojusisolatsioonivõime 180 minutit alates tulekahju puhkemisest. Samas TP2-klassi kuuluva 

kahekorruselise hoone kandekonstruktsioonidele (sh jäigastavatele konstruktsioonidele) 

esitatakse tulepüsivuse puhul nõue R 30 ning sama klassi ja sama korruselisusega hoone 

tuletõkkekonstruktsioonidele esitatakse pealmaakorrusel tulepüsivuseks EI 30. Lahti seletades 

tähendab R 30 seda, et hoone kandekonstruktsioonid ei tohi variseda enne 30 minutit, ning EI 

30 tähendab seda, et hoones olevad tuletõkkekonstruktsioonid peavad säilitama terviklikkuse 

ja soojusisolatsioonivõime vähemalt 30 minuti jooksul. Eelnõu koostajad peavad vajalikuks 

täpsustada, et need näitajad on saadud katsetel standardtulekahju tingimustes, tegelik 

käitumine reaalses tulekahjus ei pruugi olla sama, kuid ehitustoodete õige kasutamisega peab 

saavutama võimalikult sama tulemuse.  

Hoone konstruktsioonile esitatud tulepüsivuse nõudeid on oluline arvesse võtta evakuatsiooni 

korraldamise planeerimisel hoones. 

Lõikes 3 on esitatud lisaks hoone konstruktsiooni kandevõimele, terviklikkusele ja 

soojusisolatsiooni võimele ka muud näitajad, millega võib hoone konstruktsioonide, 

tehnosüsteemide või nende osade tulepüsivust tähistada. Sättes nimetatakse nii näitaja kui ka 

selle tähis.  

 

Löögikindlus ja mehaaniline mõju (tähis M) on suurused, mis kirjeldavad konstruktsioonide 

vastupidavust mehhaanilistele mõjudele. Mehaaniline toime on ehituselemendi löögikindlus, 

mis tekib olukorras, kus põleva komponendi purunemine põhjustab löögi vaadeldava 

ehituselemendi pihta. Ehituselemendile antakse vahetult pärast R, E ja/või I 

klassifikatsioonikatset kindlaks määratud jõuga löök. Element peab jääma kahjustuseta, kui R, 

E ja/või I klassifikatsiooni täiendatakse tähistusega M (EVS EN 13501-2). 
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Isesulguvate seadmetega varustatud uks (tähis C) tuleb vastavalt tähistada ning see näitab, et 

avatäide on tulekahju korral isesulguv. Isesulgumine kirjeldab ukse või luugi automaatse 

sulgumise ning seega vastava avause sulgemise võimet (EVS EN 13501-2).  

 

Suitsu läbitungimise piirang (tähis S) näitab, kui kaua suudab hoone konstruktsioon, selle 

avatäide, tehnosüsteem või selle osa piirata suitsu läbitungimist. Suitsupidavus esindab seega 

ehitise konstruktsioonielemendi võimet vähendada või elimineerida gaaside või suitsu 

edasikandumist ehituselemendi ühelt küljelt teisele (EVS EN 13501-2).  

 

Tulekaitsevõime (K) on seina- või laekattematerjali suutlikkus kaitsta katte taga asuvat 

materjali (nt konstruktsioon) kindlaksmääratud aja jooksul süttimise, söestumise ning muude 

kahjustuse eest (EVS EN 13501-2).  

Lõikes 4 võetakse ehitiste tuleohutusnõuete valdkonnas kasutusele uus termin. Selle kohaselt 

loetakse kandekonstruktsioon mittepõlevast materjalist kandekonstruktsiooniks, kui hoone 

põlevmaterjalist kandekonstruktsioon on piisavalt kapseldatud mittepõlevatest materjalidest 

kattematerjalidega. See on oluline just olukorras, kus soovitakse hoone 

kandekonstruktsioonina kasutada näiteks puitu, aga hoone tuleohutusklassi ja muude näitajate 

tõttu on nõutud mittepõlevast materjalist kandekonstruktsioon. Skemaatiliselt on näidatud 

kapseldatud põlevamaterjal joonisel 2. 

 

Joonis 2. Põlevmaterjali kapseldamine 

Samas näeb määrus ette siiski ka teatud kitsendused. Nii peab näiteks hoone 

kandekonstruktsiooni puhul nõutud tulepüsivuse R 30 või R 60 korral sellise kattematerjali 
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tuletõkestusvõime olema vähemalt K230 ning tulepüsivuse R 90 korral peab kattematerjali 

tuletõkestusvõime olema vähemalt K260.  

Lõike 5 kohaselt on hoone kandekonstruktsioonide ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivuse 

tagamiseks esitatud piirpindalad määruse lisades 3 ja 4 (lisas 3 hoone jäigastavate ja 

kandekonstruktsioonide tulepüsivus ning lisas 4 hoone tuletõkkekonstruktsioonide 

tulepüsivus).  

Paragrahv 7 koosneb viiest lõikest ning selles avatakse eripõlemiskoormusega seonduv. 

Kehtiva määruse sõnastuses ei kasutata terminit „eripõlemiskoormus“, aga et just see on selles 

kontekstis täpsem termin, mis avab põlemiskoormuse olemuse, siis on määruse eelnõu 

koostajad pidanud asjakohaseks kasutada seda terminit. Kuna projekteerimisfaasis võib 

osutuda raskeks hinnata ruumi hilisemat kasutust (eelkõige selle sisustamist mööbliga), on 

määruses esitatud arvutuse hõlbustamiseks loetelu hoonete eripõlemiskoormuse rühmadest, 

mis on saadud erinevate ruumide kasutamise otstarvet arvesse võttes ning mida saab võtta 

aluseks, kui analoogseid ruume kavandatakse. See on ka praegu kehtivas määruses nii, kuid 

mitte nii täpses sõnastuses. 

Lõike 1 kohaselt tuleb eripõlemiskoormus määrata juba projekteerimisfaasis, sest sellest 

sõltuvad ka muud tuleohutuslikud meetmed, mida tuleb arvesse võtta (kas siis ehituslikud või 

korralduslikud). Eripõlemiskoormuse arvutamiseks saab kasutada usaldusväärset ja 

olemasolevat analoogi, mis on esitatud sama paragrahvi lõikes 3, või võtta aluseks 

projekteerijale teadaolevad andmed ja see välja arvutada vastavalt standardi EVS 812-7 

punktile 8.3.1 ning lisadele B ja C.  

Eripõlemiskoormuse arvutamisel võetakse arvesse tuletõkkesektsioonis (ruumis) oleva 

põlevaine kogus ja selle iseloom (ehitusmaterjali liigid) ning tuletõkkesektsiooni (ruumi või 

hoone osa) põrandapindala. Lisaks põlevale sisustusele võetakse arvesse ka põlevaid 

ehitusmaterjale nii tuletõkkesektsiooni sees kui nendega piirnevate konstruktsioonide sees 

määral, mis see on võimalik. 

Lõige 2 sätestab, et kui hoones on erineva eripõlemiskoormusega tuletõkkesektsioone, 

määratakse iga tuletõkkesektsiooni eripõlemiskoormus ja selle paiknemine eraldi, et 

dimensioneerida selle järgi tuletõkkesektsiooniga seotud konstruktsioonid. See tähendab, et 

hoone tuletõkkesektsiooniga seotud konstruktsiooni tulepüsivusnõuded esitatakse 

eripõlemiskoormuse kaudu ning selle põhjal määratakse omakorda tuletõkkesektsioonide 

nõuded ja määratakse ehitise erinevad kasutusotstarbed. 

Lõikes 3 nimetatakse hoonete eripõlemiskoormuse rühmad, mis on saadud hoonete 

eripõlemiskoormuse väärtuste järgi, ning on jagatud kolmeks. Kui määratakse 

tuletõkkesektsiooni eripõlemiskoormust, siis võetakse arvutamisel aluseks ka seda 

moodustavate ruumide kasutamise otstarvet ning seal paikneva põlevmaterjali kogust. Kui 

ruumide kasutamise otstarvet ei suudeta projekteerimise ajal määrata, siis tuleb arvesse võtta 

selles ruumis kasutusel olevat ehitusmaterjali ning hinnanguliselt selle kogust ruumis. 
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Võimaluse korral tuleb aga siiski juba projekteerimisfaasis määrata hoones ruumide 

kasutamise otstarve ning seal paiknema hakkavad elemendid. 

Esimene rühm on hooned, kus eripõlemiskoormus on üle 1200 MJ/m
2
, näiteks laoruumid, 

raamatukogud koos hoidlatega, arhiivid, kus säilitatakse põlevmaterjale jm. Loetelu ei ole 

kindlasti ammendav ja kinnine, see on pigem suunav. 

Teise rühma moodustavad hooned, mille eripõlemiskoormus on vähemalt 600 MJ/m
2
 ja 

maksimaalselt 1200 MJ/m
2
, näiteks kauplused, näitusehallid, raamatukogud ilma hoidlata, 

mootorsõidukite remondi- ja hoolderuumid ning elamute keldrikorruse osad, välja arvatud 

tehniline kelder, milles on hoiuruume. 

Kolmas rühm on hooned eripõlemiskoormusega alla 600 MJ/m
2
, näiteks elamud, 

majutusruumid ja hoolekandeasutused, restoranid, büroohooned, koolid, spordisaalid, teatrid 

ja kirikud. 

Lõike 4 kohaselt määratakse hoone kandekonstruktsiooni ning tuletõkkekonstruktsiooni 

tulepüsivuse nõuded vastavalt hoone eripõlemiskoormuse rühmale. See tähendab, et kogu 

hoone tulepüsivuse määramisel on oluline hoonele rühma leidmine just ruumide 

eripõlemiskoormuse arvutuse kaudu. 

Lõike 5 kohaselt on lubatud mööndusena, et kui kõnesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 

ja 2 nimetatud rühma kuuluv hoone või hoone osa on varustatud automaatse 

tulekustutussüsteemiga, võib sellele hoonele või hoone osale kohaldada nõudeid, mis käivad 

ühe rühma võrra madalama eripõlemiskoormuse kohta. See tähendab, et näiteks 

eripõlemiskoormuse järgi kolmanda rühma nõudeid saab kohaldada ka nende hoonete või 

hoone osade kandekonstruktsioonidele, mille eripõlemiskoormus jääb vahemikku 

600−1200 MJ/m
2
, kui sellised hooned või hoone osad on varustatud automaatse 

tulekustutussüsteemiga. 

Paragrahvis 8 avatakse kahe lõikega tuletundlikkusega seonduv. Välja on jäetud eelnõu 

koostajate hinnangul sisult deklaratiivne säte, et kui hoones kasutatavale materjalile on 

määratud tuletundlikkus A (ei ole tuletundlik) või tuletundlikkus F (materjal on kergesti süttiv 

või tuletundlikkus on jäetud määramata), siis ei pea selliste materjalide kasutamise puhul 

ehitamise tehnilises dokumentatsioonis eraldi selliste materjalide kohta teavet esitama. 

Materjalide ja toodete deklareeritavate omaduste nimekiri esitatakse kasutatavates 

standardites ning rohkem sellekohast käsitlust määruse kontekstis vaja pole. Silmas tuleb 

pidada, et §-s 8 on silmas peetud nii homogeenset ehitusmaterjali kui ka komposiitsüsteeme, 

samuti kõiki hoone konstruktsioone ja siin määramata hoone osi. 

Lõike 1 kohaselt väljendatakse kõigi materjalide ja toodete puhul, mida hoones kasutatakse, 

tuletundlikkust erinevate tähtede ja/või numbrite kombinatsioonidega. Tuletundlikkuse 

määramisel väljendavad tähtede ja numbrite kombinatsioonid: 

1) A1, A2, B, C, D, E, F on põhiklassifikatsioon (kuidas materjal käitub tulega kokku 

puutudes – süttib, eraldab soojust, levitab tuld); 
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2) s1, s2, s3 on täiendav klassifikatsioon suitsu tekke alusel ning 

3) d0, d1, d2 on täiendav klassifikatsioon põlevate tilkade ja/või osakeste alusel. 

Selline märgistus on materjalidele omistatud peale toodete (sh materjalide) tuletundlikkuse 

standardkatseid. Samas kõikidele materjalide katseid ei tehta. On olemas materjalid, mille 

kohta on Euroopa Komisjon teinud CWFT (Classified without Further Testing) otsuse – 

klassifitseeritud ilma edasiste katseteta. Näiteks kivi puhul ei ole vaja katsetada ja tõestada, et 

tegemist on mittepõleva materjaliga, talle on määratud tuletundlikkus A1. 

Lõige 2 sätestab, et ehitamisel kasutatavate ehitusmaterjalide tuletundlikkusega seotud 

piirmäärad on esitatud määruse lisades 6 ja 7, mis käsitlevad vastavalt sisepindade nõutud 

tuletundlikkust ning välisseina, välisseina välispinna ja õhutuspilu välis- ja sisepinna nõutavat 

tuletundlikkust. 

3. peatükk sätestab nõuded tulekahju ja selle ohu vältimisele. Kokku on selles peatükis 16 

paragrahvi, mis käsitlevad erinevaid hoone osi, naaberhooneid, tuletõkkesektsioone ning 

pinnakattematerjale. Lisaks on uue sättena kehtestatud nõuded tuletõkkesektsioonide 

liitumisel hoone sisenurgas ning nõuded ehitises olevate kaablite tuletundlikkusele. Samuti on 

selgemalt esitatud hoonetevahelise kuja nõuded, mis siiani on erineva tõlgendamise võimaluse 

tõttu tekitanud vaidlusi just naaberkinnistutel asuvate hoonete puhul. 

Paragrahvis 9 sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimise põhimõtted kokku kolmes lõikes. 

Lõike 1 kohaselt tuleb tulekahju või selle ohuga arvestada hoone projekteerimise, ehitamise ja 

kasutamise korral – projekteerimisfaasis on see selgelt teoreetiline tegevus, ehitamise ja 

kasutamise faasis lisandub reaalne tulekahju tekke võimalus. Tulekahju võib alguse saada nii 

hoones sees kui ka hoonest väljaspool. Kindlasti tuleb arvestada hoones paiknevatest 

tehnosüsteemidest ja seadmetest tingitud tulekahju- ja plahvatusohuga. Tehnosüsteemidena 

käsitatakse määruses küttesüsteeme, ventilatsioonisüsteeme, elektripaigaldisi, aga ka turva- ja 

valvesüsteeme ning pumplaid jm. Samuti tuleb tehnosüsteemide puhul arvesse võtta aineid 

või materjale, mida nende juures iga päev kasutatakse või milliseid on vaja kasutada, et 

tehnosüsteemi nt hooldada. Ehkki projekteerimisfaasis (aga ka ehitamisfaasis) on suhteliselt 

keeruline võtta arvesse inimtegevusest tekkida võivat ohuolukorda, tuleb võimaluse korral 

siiski arvestada tootja juhistega tehnosüsteemide valikul ja paigaldusel – arvesse tuleb võtta 

nii seadmega tööd kui selle ohutut hooldamist, sellest lähtuvalt peab olema tehtud ka ruumide 

valik ja paigutus hoones. 

Lõige 2 sätestab üldnõudena, et I–V kasutusviisiga hoonetes ei tohi olla tule- ja 

plahvatusohtlikke tööstus- ja laoruume. Selline nõue on vajalik, et vähendada nt suure 

kasutajate arvuga hoonete tuleohtlikkust, mille võib põhjustada mõne aine käitlemine või 

protsessi läbiviimine. Erandina on aga sätestatud, et sellised ruumid on lubatud vaid juhul, kui 

nende olemasolu on tingitud hoones läbiviidavate tegevuste jaoks kasutatavate ainete või 

esemete hoidmise vajalikkusest. Selliste ruumide all peetakse silmas näiteks teatrite 

kostüümiladusid, koolide keemiaklasse, politseimajade asitõendite ruume vms. Nimetatud 

ruumid tuleb nende olemasolu korral projekteerida hoonete välisseinte äärde, kui aga tegemist 
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on hoone renoveerimisega või lihtsalt ruumide kasutamise ümberpaigutamisega, siis tuleb 

leida võimalus selliste ladude või protsesside läbiviimiseks ruumides, millel on vähemalt üks 

välissein. Selline nõue aitab plahvatuse korral plahvatuse lööklainel liikuda majast välja, mitte 

jääda majja sisse. 

Selliste ruumide plahvatusohu määramisel saab kasutada kas ATEX (99/92/EC) direktiivi 

plahvatusohu tsoonide määramiseks töökeskkonnas või selle ülevõetud punkte kahes 

riigisiseses määruses. Nendeks on TuOS-i § 29
1
 lõike 2 alusel kehtestatud Vastu võetud 

majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 103 „Plahvatusohutsoonide 

määramise nõuded“ ning toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 

26. augusti 2010. aasta määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja 

vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 

1 punkti 10 ja lõike 2 alusel kehtestatud „Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele 

ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord
1
“ 

Tule- ja plahvatusohtlikud ruumid pannakse paika tavaliselt kas ehitise või tehnoloogilise 

protsessi projekteerimisfaasis. Samas juba olemasolevas hoones saab ruumide paigutamisel 

kasutada ALOHA programmi, et arvutada vajalikud parameetrid. Allpool on esitatud üks 

näide selle programmiga arvutamisest, mille tulemusena selgus, et kümneliitrise eetripudeli 

kogu sisu vabanemisel umbes 10 m
2
 suuruses ruumis tekib kindlasti plahvatusohtlik olukord 

(vt arvutust).  

 

CHEMICAL DATA: 

Chemical Name: DIMETHYL ETHER     Molecular Weight: 46.07 g/mol 

PAC-1: 1000 ppm  PAC-2: 1000 ppm   PAC-3: 7200 ppm 

LEL: 33000 ppm   UEL: 262000 ppm 

Ambient Boiling Point: -24.9° C 

Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

Wind: 2 meters/second from n at 3 meters 

Ground Roughness: open country     Cloud Cover: 0 tenths 

Air Temperature: 22° C         Stability Class: E 

No Inversion Height          Relative Humidity: 50% 

 

SOURCE STRENGTH: 

Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable) 

Puddle Area: 2 square meters      Puddle Volume: 10 liters 

Ground Type: Concrete         Ground Temperature: 22° C 

Initial Puddle Temperature: -24.9° C 

Release Duration: 2 minutes 

Max Average Sustained Release Rate: 6.78 kilograms/min (averaged over a minute or more)  

Total Amount Released: 7.31 kilograms 

 

THREAT ZONE:  

Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

Model Run: Heavy Gas  



28 

 

Red: 11 meters --- (19800 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion 

predictions less reliable for short distances. 

Yellow: 28 meters --- (3300 ppm = 10% LEL) 

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness make dispersion 

predictions less reliable for short distances. 

 

Rohkem infot selle teema kohta leiab Health and Safety Executive (HSE) veebilehelt 

http://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/atex.htm.  

Lõikes 3 määratakse, et II–IV kasutusviisiga hoonetes, kus sisustusmaterjalides kasutatakse 

tekstiili, tuleb selle tuletundlikkuse puhul lähtuda standardi EVS 620-6:2014 „Tuleohutus. 

Tekstiilsed sisustusmaterjalid“ parameetritest. Selle sättega on peetud silmas eelkõige 

hooneid, kus paiknevad voodid (sundravi ruumid, vanglad, haiglate kinnised osakonnad, 

majutusasutused jm), sest neis hoonetes tuleb arvesse võtta tuletundlikkuse nõudeid näiteks 

kardinate, voodilinade ja madratsite kohta, samuti on mõeldud teatreid, kinosid või 

spordisaale, kus võivad paikneda eesriided või suured vahekardinad, mille puhul tuleb arvesse 

võtta nende tekstiilide tuletundlikkuse nõudeid.  

Paragrahvis 10 sätestatakse hoone konstruktsioonide kandevõimega seonduv kolmes lõikes. 

Määruse kontekstis arvatakse hoone konstruktsioonide hulka kande- ja jäigastavad 

konstruktsioonid, katusekonstruktsioonid ning tuletõkkesektsiooni konstruktsioonid, st kõik 

hoone püsivusega seotud konstruktsioonid. Paragrahvis nimetatud sätted kohalduvad kõigile 

eespool nimetatud hoone osadele. 

Lõige 1 sätestab, et hoone konstruktsioonid projekteeritakse nii, et on tagatud nende 

küllaldane kandevõime tulekahju korral ettenähtud aja jooksul. Tuleohutusnõuded hoone 

konstruktsioonidele aitavad tagada tulekahju korral piisava aja evakuatsiooniks ning 

päästetööde läbiviimiseks. Hoone konstruktsioonide puhul on oluline, et oleks säilitatud kogu 

hoone stabiilsus. Nõuded hoone kandevõimele (R) sõltuvad hoone kasutusviisist, kasutajate 

arvust, korruste arvust, pindalast jm näitajatest. Hoone konstruktsioonide stabiilsust ja 

säilitusvõimet esitatakse tulepüsivuse, tuletundlikkuse ning eripõlemiskoormuse näitajate 

kaudu.  

Kogu hoone (või selle osa) kandevõime säilimine on kindlaks määratud aja jooksul väga 

oluline parameeter nii evakuatsiooni korraldajatele kui päästetööde teostajatele – see on 

otseselt aeg, mille jooksul saab päästa inimelusid ja võimaluse korral vara. Sellest sõltub ka 

hoonest evakuatsiooni liik ning kavandatav tulekustutamise taktika.  

Lõike 2 kohaselt tuleb hoone konstruktsioonide kandevõimet tõendada juba 

projekteerimisfaasis ehk projektis peab olema näidatud kandevõime tõendamise käik, mis 

saab olla kas katseline, arvutuslik, ühendades kaks eelmist või kasutades tunnustatud 

tabelarvutust. Katsete tegemine võib tulla kõne alla, kui soovitakse kasutada varem 

katsetamata materjale või sellist kombinatsiooni, mille kohta puudub usaldusväärne 

arvutusmetoodika. Katsete läbiviimisega tegelevad selleks akrediteeritud katselaborid. 

Arvutuste tegemisel saab kasutada ka usaldusväärseid arvutusmetoodikaid, näiteks 

http://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/atex.htm
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eurokoodeksid, käsiraamatut „Tuleohutud puitmajad 3“ või Euroopa tehnilist juhist „Fire 

safety in timber buildings“. On võimalus ühendada katse- ja arvutustulemused – see on 

kasutatav olukorras, kus soovitakse väikses mahus kasutada erinevate kandevõimetega 

konstruktsioone (või nende osi) või materjale, mille kandevõime on erinevalt tõendatud. 

Soovides kasutada tunnustatud tabelarvutust, saab aluseks võtta ka tootjate juhiseid, kus on 

erinevatele standardsetele konstruktsioonilahendustele tehtud arvutused.  

Lõige 3 määrab, et kui hoone konstruktsioonilt nõutakse terviklikkuse, soojusisolatsiooni ja 

kandevõime suhtes erinevaid tulepüsivusaegu, siis rakendatakse pikimat tulepüsivusaega 

nende kõigi suhtes. Selline lähenemine peab tagama, et konstruktsioon säilitab vajaliku 

stabiilsuse kõigi nimetatud parameetrite puhul võimalikult sarnase aja kestel ning ohutuse 

maksimaalsuse eesmärgil võetakse aluseks pikim aeg. Näiteks kui tegemist on kandva 

tuletõkkeseinaga (peab olema REI) ning kandevõime nõue on R 90, aga tuletõkkeseina nõutud 

tulepüsivus on EI 30, siis selline sein peab vastama nõudele REI 90.  

Paragrahv 11 sätestab kahes lõikes tuletõkkesektsiooniga seonduva. Hoone jagamine 

sektsioonideks tulekahju mõjude ja leviku vähendamiseks ning evakuatsiooni ja päästetööde 

edukamaks läbiviimiseks on äärmiselt oluline. Seetõttu peab tuletõkkesektsioonidega 

seonduvaid nõudeid, mis on seotud otseselt evakuatsiooniga, täitma ka olemasolevates 

hoonetes. 

Lõige 1 sätestab, et hoone jaotamisel tuletõkkesektsioonideks tuleb lähtuda eelkõige selle 

kasutusviisist, kasutajate hulgast ning seal toimuvatest protsessidest ja tegevustest. 

Tuletõkkesektsioonide moodustamise eesmärk on, et tulekahju ühes sektsioonis ei tohi 

põhjustada tulekahju levikut hoone muule osale ning peaks tuleohutuspaigaldiste ja 

päästemeeskonna kaasabil piirduma selle sektsiooniga, milles tulekahju alguse sai. Seega on 

tuletõkkesektsioonide olemasolu ehituslik nõue, mis peab tagama tulekahju võimalikult 

väikese ja aeglase leviku hoones tervikuna. 

Lõige 2 määrab, et kuigi üldiselt koosnevad tuletõkkesektsioonid hoone tavapärastest osadest, 

näiteks põrandad ja seinad, saab tuletõkkesektsiooni moodustavaks hoone osaks pidada ka 

vahelagesid, katuslagesid, ripplagesid, uksi, aknaid, tuletõkkeklappe, läbiviigu tihendeid ja 

teisi hoone osi. Sellisteks teisteks osadeks võivad olla ka näiteks hoonesse projekteeritud 

tuletõkkekardinad või muud tuleohutuspaigaldised, mis takistavad tule ja suitsu levikut 

hoones. Põhimõtteliselt saab tuletõkkesektsiooni moodustada materjalidest ja hoone osadest, 

mis omavad vajalikku tulepüsivust. Kuna kõiki tulevikus olemasolevaid materjale ei ole 

võimalik ette näha, on loetelu jäetud lahtiseks.  

Paragrahvis 12 sätestatakse tuletõkkesektsioonide moodustamine kuues lõikes. 

Lõige 1 sätestab üldnõudena, et tuletõkkesektsioonid peab moodustama ruumide 

kasutusotstarvete järgi, st kindla kasutusega ruumid peavad olema omaette 

tuletõkkesektsioonid, loetelu on esitatud kõnesoleva paragrahvi lõikes 6. Üldjuhul on tegemist 

ruumidega, milles on tavapärasest suurem oht tulekahju tekkeks. Samas annab määrus 
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võimaluse neist ruumidest tuletõkkesektsioone mitte moodustada, kui võrdväärne tuleohutus 

on tagatud muul viisil, nt vähendatakse tulekahju tekkimise võimalust.  

Kuna tuletõkkesektsioonide moodustamine lahendatakse ehituslikult, mille hilisem muutmine 

on majanduslikult kulukas, siis on oluline see projekteerimisfaasis põhjalikult läbi mõelda ja 

lahendada. 

Lõikes 2 selgitatakse, et tuletõkkesektsioonid tuleb moodustada hoone korruste kaupa (st iga 

korrus peab üldjuhul moodustama eraldi tuletõkkesektsiooni, vt erandit lõikes 4), pindala järgi 

(st vastavalt määruse lisas esitatud piirpindalade väärtustele), ruumide kasutamisotstarbe järgi 

(st erineva kasutusotstarbega ruumid moodustavad üldjuhul eraldi tuletõkkesektsioonid, v.a 

erandid), hoone kasutusviisi järgi, eripõlemiskoormuse järgi (aluseks võetakse ruumis või 

hoone osas arvutuste teel saadud eripõlemiskoormuse väärtus) ning hoone tule- ja 

plahvatusohu järgi (kui hoones või selle osas läbiviidav tegevus võib endaga kaasa tuua 

plahvatusohu, nt autoremonditöökojas kemikaalide hoiustamise ruum).  

On selge, et tuletõkkesektsioonide moodustamine hoones on keeruline ja aeganõudev tegevus, 

seda enam, et seda tuleb teha juba hoone projekteerimise faasis. Samas tuleb aga silmas 

pidada, et hoone sektsioonideks jagamine on tulekahju leviku tõkestamise puhul kõige 

tõhusam ehituslik moodus. Tuletõkkesektsioonidest tulenevad otseselt ka hoonesse 

kavandatavad korralduslikud nõuded. 

Lõike 3 kohaselt on lubatud arvata ühte tuletõkkesektsiooni erineva kasutamisotstarbega 

ruume, kuid seda vaid tingimusel, et selle tõttu ei vähene kasutajate turvalisus ega suurene 

tulekahju leviku oht ning kõrvutiasetsevate ruumide eripõlemiskoormuste erinevus on alla 

300 MJ/m
2
 kohta. Näiteks kui tööstushoones on ka söökla, siis nende ruumide 

kasutamisotstarbed on väga erinevad ja seetõttu peaks nad olema eraldi tuletõkkesektsioonid, 

aga kui neis ruumides on eripõlemiskoormus sarnane, siis võivad nad kuuluda ühte 

tuletõkkesektsiooni. Sätte sisu on seotud madalaima eripõlemiskoormuse rühmaga, kus 

eripõlemiskoormus jääb alla 600 MJ/m
2
 – nimelt tuleb erineva kasutusotstarbega ruumide 

ühendamisel samasse tuletõkkesektsiooni selles rühmas olevate ruumide ja hoone osade 

eripõlemiskoormus alati reaalselt arvutada (otse rühmitamise analoogi siin kasutada ei saa). 

See info peab olema teada hoone projekteerijale, kes peab omama tegelikke andmeid 

ruumides kavandatava tegevuse kohta, et soovi korral ühendada erineva kasutusega ruume 

ühte tuletõkkesektsiooni, nii saab nende eripõlemiskoormuse välja arvutada.  

Samas on välistusena esitatud nõue, et ühte tuletõkkesektsiooni koos teiste ruumidega ei saa 

kunagi arvata evakuatsiooniteed ja -trepikoda. Selliste hoone osade eesmärk on otseselt aidata 

kaasa inimeste evakuatsioonile ning seetõttu peavad need olema eraldatud omaette 

tuletõkkesektsiooniks. 

Lõikes 4 määratakse, et tuletõkkesektsioon võib läbida ka hoone erinevaid korruseid. Küll aga 

on lisatud kitsendus, et läbi mitme korruse ei tohi tuletõkkesektsioone moodustada II või III 

kasutusviisiga hoonetes, st hoonetes, mille kasutajatelt ei saa eeldada ruumide head tundmist 

ja kellelt ei saa eeldada ärkvel olemist või kus kasutajatel on piiratud või puudulikud eeldused 
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iseenda ohutuse tagamiseks. Nimetatud hoonetes peab iga korrus ja ka iga ööpäevaringses 

kasutuses olev palat või majutusruum olema eraldatud tuletõkkesektsiooniks (vt ka § 12 lg 6 

p-d 16 ja 17). 

Lõige 5 määrab, et tuletõkkesektsioonide moodustamisel tuleb lähtuda määruse lisades 4 ja 5 

esitatud hoone tuleohutusega seonduvatest näitajatest, sealhulgas hoone tulepüsivuse ajast ja 

tuletõkkesektsioonide piirpindalast. Hoone tuletõkkesektsiooni piirpindala määramisel 

lähtutakse standardi EVS 812-7 kohaselt üldjuhul korruse brutopindalast, mittepõlevate 

konstruktsioonide korral võib arvestada ka netopindala – sisulised vahed on nimetatud 

erisuste puhul aga marginaalsed (jäävad mõne ruutmeetri piiresse).  

Lõige 6 sisaldab kinnist loetelu hoone osadest, mis olenemata muudest võetud meetmetest 

peavad alati kuuluma eraldi tuletõkkesektsiooni. Lähtuvalt kasutamisotstarbest loetakse 

nendeks hooneteks või hoone osadeks:  

 kõik hoone evakuatsiooniteed ja evakuatsioonitrepikojad;  

 korterid ning tahkekütuse ja elektrikerisega saunad, välja arvatud elu- või 

majutusruumis asuvad saunad. Sätte mõte on, et kui eluruumi sees (seal küljes) on 

saun, siis see võib olla osaks eluruumist endast, ka majutusasutustes olevaid tubade 

saunasid käsitletakse samamoodi. Igal muul juhul tuleb saun eraldi tuletõkkesektsiooni 

paigutada, sh majutusasutuses üldkasutatav saun; 

 laoruumid, mille ruumisisene eripõlemiskoormus on rohkem kui 600 MJ/m
2
 kohta. 

Samas on selliste laoruumide puhul lubatud jätta tuletõkkesektsioon moodustamata, 

kui nende pindala jääb alla 10 m
2
; 

 katlaruumid, kus gaasikütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 35 kW ning vedel- 

või tahkekütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 25 kW. Varem oli selleks 

piirmääraks 25 kW, kuid arvestades tänapäevaste kütteseadmete tehnilisi näitajaid ja 

lahendusi, ei ole 25 kW piir enam otstarbekas ja põhjendatud. Sektsioonideks jagamise 

nõue kehtib ka ventilatsiooniruumidele; 

 päästemeeskonna infopunkt, tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus ning 

tulekustutuse tugipunkt. Standardite EVS 812-8:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: 

Kõrghoonete tuleohutus“ ja EVS 812-1 kohaselt on tulekustutuse tugipunkt (point of 

support for fighting fire) tuletõrjevarustusega komplekteeritud eriruum, mis 

soovitatavalt paikneb hoones asuva tuletõrjelifti või suitsuvaba trepikoja läheduses. 

Standardis esitatud nõue kehtib seega hoonetele, mis on kõrgemad kui 26 m. Samas on 

eelnõu § 52 lõike 1 kohaselt vaja rajada päästemeeskonna infopunkt hoonesse, mis on 

varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsiooniga. 

Selline käsitlus on tingitud asjaolust, et kõik hooned, mis on kõrgemad kui 26 m, tuleb 

nagunii varustada automaatse tulekahjusignalisatsiooniga, kuid päästemeeskondadele 

on vaja infopunkte ka madalamates hoonetes, mis on automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud. Seega täiendab määruse nõue 
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asjakohases standardis esitatud nõuet. Kui hoonesse on rajatud päästemeeskonna 

infopunkt, siis tuleb ka sellest moodustada omaette tuletõkkesektsioon. Infopunktis 

peab olema tagatud piisav aeg päästetööde läbiviimisel vajalike otsuste 

vastuvõtmiseks ning hoones asuvate tehnosüsteemide välja- või ümberlülitamiseks; 

 liftišahtid ja -masinaruumid. Leevendusena ei pea eraldi sektsioonideks jagama 

automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatud tulekindlas trepikojas 

asuvat liftišahti ja -masinaruumi;  

 garaažid, v.a ühe korteriga elamu juurde kuuluv garaaž suletud netopinnaga kuni 60 

m
2
. Eelnõusse on lisatud leevendus, et eramajade juurde kuuluvad garaažid määratud 

kogupindalaga selle nõude alla ei käi. Varem sellist leevendust ei olnud, kuid 

arvestades tänapäeval kasutusel olevaid autosid ja asjaolu, et garaažides ei hoita 

üldjuhul peale auto muud märkimisväärses koguses põlevat materjali, ei ole nii 

väikestest garaažidest tuletõkkesektsioonide moodustamise nõue põhjendatud; 

 lüüstamburid, mis on rajatud tuletõrjelifti ette või mitmekorruselistesse keldritesse. 

Kuigi määrus seob lüüstamburi termini ja rajamise kohustuse tuletõrjelifti või 

mitmekorruselise keldri olemasoluga hoones, pole keelatud rajada vajaduse korral 

lüüstambureid ka mujale ja teistsugustesse hoonetesse. Sellisel juhul tuleb aga silmas 

pidada lüüstamburi eesmärki (olla ohutu puhver hoonest väljapääsu ja hoonesse 

sisenemise vahel või ühendada kahte hoonet) ning kindlasti rajada see eraldi 

tuletõkkesektsioonina; 

 galeriid, mis ühendavad erinevaid hooneid, ning evakuatsiooniteede ripplagedepealsed 

tühemikud kaablitega, kus kaablite põlemisel eralduv soojushulk on rohkem kui 50 MJ 

tühemiku või koridori jooksva meetri kohta ja mis ei ole kaetud automaatse 

tulekustutussüsteemiga;  

 hoonete pööningud, välja arvatud suvila, aiamaja või ühe korteriga elamu pööning. 

Pööningust tuletõkkesektsiooni moodustamise eesmärk on tagada, et tulekahju ei 

saaks levida pööningule ja levida sealtkaudu edasi kogu hoone ulatuses. Seetõttu on 

lubatud eramajas olev pööning ehitada mitte tuletõkkesektsioonina; 

 hoone elektrikilbid või -ruumid, kus asuvad elektrikilbid, mille peakaitsme nimivool 

on üle 100 ampri, sisuliselt vabastab see tuletõkkesektsioonide moodustamisest 

eramajad; 

 II kasutusviisiga hoone majutusruum.  

Paragrahvi 13 kolm lõiget sätestavad tuletõkkekonstruktsiooni rajamisega seonduva (mõiste 

ja rajamisele esitatavad nõuded). Eelnõu koostajad jätsid paragrahvist välja nende hinnangul 

deklaratiivse sätte: tuletõkkekonstruktsioonides olevad või nendega koos kasutatavad 

materjalid ei tohi vähendada tuletõkkekonstruktsiooni tuleohutust. See mõte on sisuliselt igas 

tuletõkkekonstruktsiooni või -sektsiooni käsitlevas sättes – selliselt moodustatud hoone osa 
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peab tagama tulekaju puhkemisel selle, et tuli ei leviks sinna sisse või sealt välja (olenevalt 

tulekahju tekkekohast) ja see tähendab, et igasugune hoone sellise konstruktsiooni osa peab 

samuti seda nõuet täitma.  

Lõige 1 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioon võib olla ka hoone selline osa, mis on ette nähtud 

eelkõige suitsu piiramiseks ning tervikuna täidab nõudeid ainult suitsu läbitungimise 

piiramise (tähis S) osas. See tähendab, et tuletõkkekonstruktsioonina saab selle sätte alusel 

käsitada ka erinevaid avatäiteid (nt aken, uks vms). Sealjuures tuleb silmas pidada, et selliste 

tuletõkkekonstruktsioonide kasutamisel eeldatakse, et evakuatsioon ei ole ohustatud ning tuli 

ei levi ühest tuletõkkesektsioonist teise ettenähtud aja jooksul. Seega nimetatud avatäite 

kasutamisel ei saa teha mööndusi tuletõkkekonstruktsioonile tervikuna. 

Lõike 2 kohaselt peab juhul, kui tuletõkkekonstruktsiooni osa vastab ainult terviklikkuse (E) 

nõudele ja selle pindala on suurem kui 2 m
2
, olema vahemaa tuletõkkekonstruktsiooni ja 

süttivate materjalide või evakuatsiooni- või väljumistee vahel selline, et soojuskiirguse 

tihedus ei ületaks 15 kW/m
2
. Sellised andmed on deklareerinud tootjad ning teatud 

materjalide soojuskiirgused tulekahju korral on teada, seetõttu saab vajaliku vahemaa välja 

arvutada.  

Samuti määratakse, et alla 2 m
2
 suuruse pindalaga soojuskiirgust läbilaskvate 

tuletõkkekonstruktsiooni osade korral peab eespool nimetatud vahemaa olema vähemalt 

1,5 m. See vahemaa on määratud standardsena, kuna alla 2 m
2
 suuruse pindalaga 

tuletõkkekonstruktsioon on pigem avatäide ning seega kasutatakse sellises olukorras 

suhteliselt kindlaid tooteid, millele tootja määratud parameetrid aitavad soovitud eesmärki 

saavutada. 

Kehtiva sõnastusega võrreldes on tihedusest saanud terviklikkus (vt selgitust eespool) ning 

lubatavat soojuskiirguse tihedust on suurendatud 5 kW/m
2
 võrra. Lõikes kirjeldatakse  seintes 

olevaid klaase (siseaknaid) või klaasidega uksi. Seega saab selle sätte kohaselt lubada näiteks 

evakuatsioonitrepikoja viimasel korrusel paikneva uksena kasutada terviklikkuse (tähis E) 

nõuetele vastavat ust või kasutada seda kohas, kus uksest ei möödu evakuatsioonitee ja 

läheduses ei paikne süttivaid konstruktsioone.  

Lõike 3 kohaselt tuleb tuletõkkekonstruktsioon keldris teha mittepõlevatest materjalidest 

(A2-s1,d0), kuna keldrid on päästetööde läbiviimise seisukohalt väga keerulised. Nimetatud 

nõudeid ei pea aga järgima avatäidete puhul ja TP3-klassi hoones oleva eluruumi juurde 

kuuluvas keldris, st tuldkartva hoone keldris. Sellise hoone kandekonstruktsioonile ei seata 

nõudeid tulepüsivuse suhtes ja seetõttu ei ole põhjendatud seada nõudeid ka sellise hoone 

keldrile. 

Paragrahv 14 koosneb kaheteistkümnest lõikest ning sätestab tuletõkkekonstruktsioonis 

olevate avatäidete ja tehnosüsteemidega seonduvad nõuded. Ehkki kogu paragrahv käsitleb 

sisuliselt tuletõkkekonstruktsioonis olevaid uksi ja aknaid, käsitatakse 

tuletõkkekonstruktsiooni avatäitena siinkohal ka tuletõkkekardinat. Siiski ei ole 

tuletõkkekardin oma olemuselt tuletõkkekonstruktsioon, see on pigem ehituskonstruktsioonis 
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paiknevate alaliste avade sulgemiseks kasutatav tervikkomplekt koos lengide või juhtlattide, 

ukselehe või aknaraami, ruloo ja muu seesugusega, millele on ette nähtud 

tulepüsivusomadused. Seda käsitletakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 

2013. aasta määruse nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende 

nõuetele vastavuse tõendamise kord“ §-s 4. Lisaks tuleb silmas pidada, et selle paragrahvi 

lõigete 4 ja 5 puhul lisatakse rakendussätetesse jõustumise ajaks 1. jaanuar 2018. aastal, et 

anda uksetootjatele aega viia oma tooted vastavusse suitsutiheduse nõuetega. 

Lõike 1 kohaselt tohib juhul, kui tuletõkkekonstruktsioonis asub avatäitena aken või uks, olla 

selle tulepüsivusaeg minimaalselt pool tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast, 

kuid kitsendusena on sätestatud, et see aeg ei tohi olla lühem kui 30 minutit. Avatäidete 

paigalduseks või kinnituseks tuleb kasutada materjale, mille tuletundlikus on vähemalt B. 

Selline nõue tagab, et avatäide püsib tuletõkkekonstruktsioonis nõutud aja ning seda ei 

lühenda ka avatäite kinnitusdetailid. 

Lõike 2 kohaselt ei kohaldata tuletõkkekonstruktsioonis asuvate II kasutusviisiga hoonete 

majutustubade ustele (nimetatud lisas 4) ning kultuuriväärtuslikes ehitistes restaureeritavatele 

ustele ja akendele kõnesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuet. See tähendab sisuliselt, et 

majutustubades saab kasutada EI 15 seinu ja sarnaseid uksi. Kultuuriväärtuslikes ehitistes 

restaureeritavatele ustele ja akendele on sarnane leevendus, kuid sellistes hoonetes tuleb 

üldjuhul tõendada tuleohutust analüütiliselt. Kultuuriväärtuslikud ehitised on loetletud 

kultuuriväärtuste registris aadressil https://register.muinas.ee/public.php. Sealolevast infost 

saab lähtuda nii KOV (projekteerimistingimuste väljastajana) kui projekteerija (ehitusprojekti 

koostaja). Seega on alginformatsioon ehitiste kultuuriväärtuslikuna käsitamise kohta avalikult 

olemas ja seda vajavatel spetsialistidel on võimalik seda kasutada.  

Lõige 3 sätestab, et juhul, kui tuletõkke avatäite soojusisolatsioonivõime kriteerium täidab 

soojusisolatsioonivõimeI2 kohta kehtestatud nõudeid, siis eeldatakse vaikimisi, et selliste 

avatäidete puhul on kogu soojusisolatsioonivõime I nõuded täidetud. I1 ja I2 on kaks erinevat 

soojusisolatsioonivõime kriteeriumit. Nende sisuline vahe on kirjeldatud standardis EN 

13501-2:2007+A1:2009 „Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 

2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid“, kust 

nähtub, et I2 nõuded on leebemad kui I1. Valdavalt kasutatakse kogu Euroopas lähenemist, et 

piisab I2 nõuete täitmisest, seetõttu toodetakse I1 kriteeriumile vastavaid uksi vähe ja neid on 

keeruline hankida.  

Kogu soojusisolatsioonivõime I kriteeriume väljendatakse ajaliselt minutites, st mitme minuti 

jooksul on tagatud, et temperatuuri tõus teisel pool avatäidet on lubatud piirides (keskmine 

tõus 140 Cº ja maksimaalne tõus suvalises punktis kuni 180 Cº ukselehe tulevälisel küljel). 

Nii näitabki I 15 seda, et tulekahju puhul ei lähe avatäide 15 minuti jooksul teisel pool seina 

kuumaks. 

Lõike 4 järgi tuleb tuletõkkekonstruktsioonis kasutada tuletõkkeuksi, mille suitsupidavus 

lisaks tulepüsivusele vastab suitsutõkestusnõudele Sa. Sellised uksed, millelt nõutakse lisaks 

tuletõkestusele ka suitsupidavust, on hingedel käiguuksed ehk tavapärased uksed, mida 
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inimesed kasutavad ruumi sisenemiseks või väljumiseks, kusjuures sellisteks usteks ei peeta 

näiteks tõsteuksi, mille sees on käiguuks. Sarnane nõue koos sama tähistusega on esitatud ka 

praegu kehtivas standardis EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 „Aknad ja uksed. Tootestandard, 

toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või 

suitsutõkestusnõudeid“. 

Lõige 5 määrab, et tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsiooni 

trepikotta, peab lisaks tulepüsivusele tagama suitsutõkestusnõude S200.  

Lõige 6 sätestab, et tuletõkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadisega, välja arvatud 

korterite ning tehniliste ruumide uksed, mis on tavakasutuses lukustatud. Selline 

tuletõkkeukse käsitlus peab tagama, et ka tavaolukorras on tuletõkkeuks suletud asendis. 

Erandina on lubatud sulgemisseadiseid mitte kasutada korterite ja tehniliste ruumide ustel, 

sest eeldatakse, et need uksed on tavapäraselt suletud või lukustatud, mistõttu on võimaliku 

tulekahju korral suhteliselt tõenäoline, et need uksed on ka siis suletud ning võimalik tule 

levik takistatud. Samas kehtib sulgemisseadise nõue kortermajade üldkasutatavatele (ühises 

kasutuses olevatele) tuletõkkeustele. 

Kui hoones on uksed, mis pole tuletõkkeuksed, siis tuleb need asendada sertifitseeritud 

tuletõkkeustega, millel on vajalikud sulgemisseadmed (see nõue on seotud ka hoone 

sektsioneerimise vajadusega, mis omakorda on seotud ohutu evakuatsiooni võimalustega ning 

on seega tagasiulatuva jõuga). Kui soovitakse kasutada sertifitseerimata tuletõkkeuksi, siis 

peab uste tulepüsivuse olema tõendanud akrediteeritud asutus ja uksed peavad olema 

varustatud sulgemisseadistega.  

Lõike 7 kohaselt peab eelmises lõikes nimetatud sulgemisseadis vastama valmistajatehase 

andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest ukse kasutuskohale ja ukse laiusele 

ning tagama ukse täieliku sulgumise. Tuletõkkeuste sulgemisseadmete klassidega seotud 

nõuded on kirjas tuletõkke- ja suitsutõkkeuste tootestandardis EN 16034:2015 „Uksed, 

väravad ja avatavad aknad. Tootestandard, toodete omadused. Tulepüsivus ja/või 

suitsupidavus“, kus on esitatud praegu kehtiv suitsupidavuse klassifikatsioon. Sulgemisseadis 

sulgeb vastavalt füüsikaseadustele ust ainult ukse avamisel tekitatud jõuga, mis sulgemisel on 

sama suur kui avamisel, kuid vastassuunaline. Jõu mõju ukse avamisel ja sulgemisel sõltub 

jõuõlast ehk kõnesoleval juhul ukse laiusest. Seega saab põhiliselt olla määrav ainult ukse 

laius, kuna sõltuvalt laiusest peab ust avama sama jõuga, kui sulgur selle ukse hiljem sulgeb.  

Lõike 8 kohaselt on tuletõkkekonstruktsioonis asuvale luugile ja väravale esitatud samad 

nõuded, mis tuletõkkeuksele. Erisus tehakse sulgemisseadme ja suitsupidavuse osas, kus 

luukidele ja väravatele ei esitata suitsupidavuse nõuet ning hüdraulilist sulgemisseadet ei 

nõuta liugustelt, tõsteväravatelt või hingedel väravalt, mis sulguvad elektrimootori abil. 

Sealjuures sätestatakse, et laes paiknevad tuletõkkeluugid jms peavad tulepüsivuselt olema 

samased teda ümbritseva tuletõkkekonstruktsiooniga (ei ole lubatud 50% leevendus). Selline 

erisus on sätestatud põhjusel, et kuumus ja tuli liiguvad üles kiiresti ning seetõttu on vajalik 

just võimalikust tulekahjukoldest ülal olevaid hoone osasid kaitsta. Siinkohal on eelnõu 

koostajad silmas pidanud eelkõige olukorda, kus lae peal asub pööning. Nõudega saab 
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kindlustada päästetööde võimaluse pööningult ja pööningule (selle olemasolu korral) ning see 

haakub põhimõttega, et pööning peab olema eraldi tuletõkkesektsioon (v.a ühe korteriga 

elamu pööning). 

Lõige 9 sätestab, et tuletõkkekonstruktsioone täielikult ja osaliselt läbivate tehnosüsteemide 

tulepüsivusaeg peab olema vähemalt pool tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud 

tulepüsivusajast. Osaliselt tuletõkkekonstruktsioone läbiva tehnosüsteemi puhul on tegemist 

olukorraga, kus tehnosüsteem läheb tuletõkkekonstruktsiooni sisse aga ei läbista seda. Näiteks 

on karkass-seinas pistikupesa. Sellisel juhul ei ole auk läbi tervest seinast, vaid ühest 

kipsplaadist. Kuid ka sellisel juhul peab olema tagatud, et selliselt nõrgestatud koha kaudu ei 

leviks tuli kiiremini kui tuletõkkekonstruktsioonile tervikuna lubatud. Lisaks on sellises 

olukorras oht, et tuli levib tuletõkkekonstruktsiooni sisse ning sealt kaudu juba edasi. Just 

seetõttu on oluline tagada ka sellises olukorras tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivus. 

Terminid „osaliselt läbiv tehnosüsteem“ ja „täielikult läbiv tehnosüsteem“ on määruse 

kontekstis pigem olukorda selgitavad kui tehnilised terminid. 

Lõige 10 määrab, et tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse või akna või nende kogupindala ei 

tohi üldjuhul olla suurem kui 40% tuletõkkekonstruktsiooni pindalast. Kui kasutatakse sättes 

lubatud erisust ületada nimetatud piirmäära, siis peab sellise ukse või akna tulepüsivus olema 

samane tuletõkkekonstruktsioonile esitatavaga. Oluline on, et kui tuletõkkekonstruktsiooni 

kavandatakse vaid üks uks või üks aken, siis arvestatakse vaid selle pindala, kui aga 

soovitakse paigaldada nt kaks ust või uks ja aken, siis arvestatakse kogupindalana selliste 

avauste summat. 

Lõike 11 kohaselt peab piirpindala eraldavas tuletõkkekonstruktsioonis oleva avatäite 

tulepüsivusaeg olema sama tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajaga ja avatäite 

pindala ei tohi olla suurem kui 40% selle tuletõkkekonstruktsiooni pindalast. Eelnõu 

koostajad on teadlikud, et lisatud kitsendus sellise ava suuruse kohta piirpindala eraldavas 

tuletõkkekonstruktsioonis võib tuua kaasa probleeme näiteks tööstusettevõtetes, kus võib 

teatud protsesside jaoks olla vaja selliseid avasid suurendada. Kuid sellisel juhul näevad 

eelnõu koostajad ette, et projekteerimisfaasis mõeldakse see vajadus läbi ja võetakse meetmed 

vajaliku tuleohutustaseme saavutamiseks. 

Lõige 12 keelab üldjuhul tulemüüris avatäite kasutamise. Selle sättega põhimõtteliselt küll 

lubatakse avausi tulemüüris, kuid tulepüsivuse säilitamiseks peab võtma rangeid meetmeid, 

näiteks varustama ukse sulgumisseadmega või aken peab olema mitteavatav. Üldine suunis 

nii projekteerijatele kui ehitajatele on siiski, et tulemüür peab olema monoliitne ja kompaktne. 

Paragrahv 15 avab nelja lõikega pööninguga seotud tuleohutusnõuded. Pööningu termini 

sisustamine tuleohutusvaldkonnas on toonud kaasa probleeme, kuna pööningu käsitlus on 

praegu kehtivas määruses väga üldsõnaline. Standardis EVS 812-1 on pööningu termin 

avatud, kuid sageli kasutatakse hoopis majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. aasta 

määruse nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“ käsitlust, mille kohaselt loetakse pööningu- 

või katusekorrus korruseks juhul, kui seal paiknevaid ruume on võimalik kasutada eluruumina 

või mitteeluruumina. Selliselt ongi tekkinud olukord, kus pööninguks nimetatakse ka sisuliselt 
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pööningukorrust (koos seal olevate korteritega) ja vastupidi, pööningukorruseks kohta, kus 

peale soojustusmaterjali pole midagi. Sellises terminite segaduses pidasid määruse eelnõu 

koostajad pööningu termini avamisel eelkõige silmas, et pööning saaks muust hoonest 

eristatud ilma laskumata vaidlustesse, kas seal on inimkasutusega ruumid või mitte. 

Lähtutakse puhtalt ehituslikest parameetritest – pööning on ruum katuse ja ülemise korruse 

lae vahel. Pööningu olemasolu või mitte olemasolu hoones on oluline päästemeeskonnale 

hoone kustutamisel, sest see hoone osa võib oma eripäralt olla sama keeruline nagu kelder või 

keldrikorrus.  

Lõike 1 kohaselt tuleb pööning tule ja suitsu leviku piiramiseks jaotada osadeks määruse lisas 

5 esitatud piirpindalade kohaselt. Juhul kui pööningu pindala on väiksem piirpindalast, siis ei 

pea pööningut (tuletõkke)konstruktsioonidega eraldi osadeks jaotama. 

Tuletõkkesektsioonidesse jagamisel peab (tuletõkke)konstruktsioon ulatuma hoone 

katusekatteni. Konstruktsioonide all peetakse selles sättes silmas peaasjalikult 

tuletõkkekonstruktsioone, aga need võivad olla ka muu tehnoloogiaga püstitatud 

konstruktsioonid, mille kasutamisel saavutatakse nõutud tulepüsivusnäitajad. Praegu 

kasutatav projekteerimisnormi EPN 10.1-2000 punkt 4.6.10 ütleb, et „pööningut (ka madalat 

pööningut) eraldavad tuletõkketarindid ja jaotavad osad peavad ulatuma katusekatteni. Samuti 

peavad olema katkestatud räästa- ja muud katuseõõnsused“. Lisaks ütleb EPN 10.1-2000 

kommenteeritud väljaanne, et pööningut eraldavad tuletõkketarindid, samuti ka pööningut 

osadeks jaotavad tarindid peavad ulatuma katusekatteni. Selline sõnastus on ka praegu 

kehtivas määruses. 

Lõikes 2 sätestatakse, et juhul, kui pööningu- või katusekorrusel paiknevad ruumid on alalises 

kasutuses, siis tuleohutusest lähtuvalt on tegemist korrusega. Tuleohutuse seisukohalt on 

oluliseks kriteeriumiks, kas seal ruumis viibib inimesi või mitte ja sellest lähtuvalt on valitud 

eelnõus läbivalt kirjeldatud lähenemine pööningu ning pööningu- või katusekorruse terminite 

sisustamiseks. 

Lõikes 3 on sätestatud nõuded eelkõige tulekustutustööde tegemiseks pööningul ja nende 

võimalikult ohutuks läbiviimiseks. Pööningule levinud tulekahju kustutamine on 

päästemeeskonnale alati keeruline ülesanne. Praegu kehtivat sõnastust on täiendatud selliselt, 

et oleks selgelt aru saada, et pääs pööningule peab olema ka siis, kui seal ei ole mitut 

tuletõkkesektsiooni. Lisaks on määrusesse jäetud nõue, et sissepääs peab olema igasse 

pööningu tuletõkkesektsiooni. Selleks et päästjatel oleks koos varustusega (nt 

hingamisaparaadid, joatorud) võimalik pööningule pääseda, peab sissepääsu valgusava olema 

vähemalt mõõtmetega 600 x 800 mm. Arvestades, et kuumus ja suits liiguvad üles, siis peab 

sissepääs pööningule asuma selle allosas. See tähendab, et soovitav on kasutada sissepääsu 

loomiseks pööningu põrandapinda. Kui mingil põhjusel tehakse sissepääs külgseina, siis tuleb 

see teha võimalikult madalale, st põrandapinnale lähemal (seda eriti just näiteks ühe korrusega 

hoone puhul, kus rajatakse pääsud otsaviiludesse). Sama tuleb arvesse võtta, et kui 

juurdepääsud kavandatakse nt läbi katuseakende, siis peab ka nendest olema võimalik 

siseneda turvaliselt otse pööningu põrandale. Lisaks peab sellistel juhtudel olema ligipääs 
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pööningute sissepääsudele turvaline ja piisav päästemeeskondade taktikat ja varustust 

arvestades. 

Lõige 4 sätestab, et madalatel pööningutel kõrgusega kuni 600 mm, kus päästjatel ei ole 

nagunii võimalik liikuda, ei ole vaja sissepääsu teha. Samas tuleb ka lähtuda nõudest, et 

küttesüsteemi hooldamiseks peab tagama vajalike puhastus- ja tahmaluukide olemasolu ning 

kohakindla ja aasta ringi kasutatava ohutu juurdepääsu korstnale, see tähendab, et kui sellist 

madalat pööningut läbib korstnajalg, siis tuleb sellele juurdepääs tagada. Juurdepääsu osas 

mingeid lisanõudeid ei seata. 

Paragrahvis 16 esitatakse neljas lõikes nõuded katuse tuleohutusele, sealhulgas nõuded nii 

katusekattematerjalidele eraldi kui komposiitselt kasutatavatele ehitusmaterjalidele. Eelnõus 

ei tehta vahet erinevate katuseliikide vahel, kuid vaikimisi saab hoonete katused jaotada 

soojustuseta kaldkatuseks (nn külmade pööningutega, kus tuleohutus on tagatud 

pööningualuse korruse vahelaega), soojustatud kaldkatuseks (katusealused ruumid on 

kasutuses eluruumidena või muul otstarbel, katusel on kaldlaed) ning lamekatusteks. Määruse 

eelnõu üldeesmärk – sätestada vähemalt miinimumnõuded ehitise ja selle osade tuleohutuse 

tagamiseks – ei nõua katuste puhul täpsemalt vahet tegemist. 

Lõige 1 sätestab üldnõudena, et hoone katus peab olema ehitatud nii, et see ei süttiks kergesti 

ja tuli ei leviks seest- ega väljastpoolt katusekonstruktsiooni sisse ega katust mööda edasi. 

Sellise nõude eesmärk on tagada, et hoonest väljapool toimuv tulekahju (nt naaberhoones) ei 

leviks hoone katusekonstruktsioonidele ega nende sisse. Eelnõu koostajad ei ole teadlikult 

sätestanud mingeid ehituslikke konstruktsioonide lahendusi, sest ehitusvaldkond areneb 

pidevalt ning uusi materjale ja tehnoloogiaid ilmub turule sageli, seetõttu on kõigil võimalus 

leida endale parim lahendus. Ehkki sätte sõnastus võib esmapilgul jätta mulje, et hoone katuse 

ehitamisele on kehtestatud uued nõuded, siis tegelikult see nii pole. Sellised katused nagu 

praegu ehitatakse, on sobivad ja sisuliselt mingeid uusi nõudeid ei esitata. 

Lõike 2 kohaselt peab hoone katus, mille materjalide tuletundlikkuse klass on vahemikus C–

E, olema jaotatud vertikaalsete või horisontaalsete tuletõketega maksimaalselt 800 m² suuruse 

pindalaga osadeks. Selline nõue peab tagama, et tuli ei liiguks mööda soojustusmaterjali ning 

oleks takistatud selle levik ühest tuletõkkesektsioonist teise. Üheks võimaluseks on kasutada 

näiteks mineraalvillast tehtud ribasid, aga kindlasti on olemas ka muid, tõhususelt 

samaväärseid materjale, mida kasutada. Eelnõu koostajate hinnangul on selle nõude täitmine 

seotud olulise tuleohutusnõudega – päästetööde läbiviimine – ning selle tulemuslikkuse 

tagamiseks on oluline tagada võimalikult väikese pindalaga katuse tuletõkkesektsioonid. 

Kuna 800 m
2
 on siiski suhteliselt suur pindala, siis kehtib määrus koostajate hinnangul see 

nõue eelkõige suurte hoonete puhul ning see lisanõue väiksemate hoonete kogumaksumust 

oluliselt ei mõjuta. Sättes nimetatud katkestus peab olema tehtud kogu katusel paikneva 

soojustusmaterjali paksuselt ning vähemalt 500 mm laiuselt. 

Lõike 3 kohaselt peab ette nägema katusekatte piiratud osalemise põlemisprotsessis, seega 

tuleb kattematerjalidena kasutada Broof(t2-4) tähisega kuuluvaid ehitusmaterjale. Oluline on 

jälgida, millise paigaldusega on kattematerjali katsetatud ja Broof(t2-t4) tõendatud – see 
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tuletundlikkus kehtib ainult sama paigalduse puhul. Näiteks kui katusekatet on katsetatud 

mittepõleva alusmaterjaliga, siis ei ole lubatud kasutada põlevat alusmaterjali (ja vastupidi). 

Kuna on olemas hulk mittepõlevaid katusekattematerjale, siis on määruses esitatud ka 

sellekohane leevendus, et näiteks savi, eterniidi, betooni või metalli puhul ei ole vaja tõendada 

kehtestatud nõude täitmist, sest need materjalid loetakse vastavaks tuletundlikkusele Broof(t2) 

ilma täiendava tõendamiseta.  

Selles sättes on oluline silmas pidada, et nõue kehtib olenevalt kasutusest kas üksikule või 

komposiitmaterjalile (materjalide kogum, mille omadused on ette antud). Seega ei kehti nõue 

Broof(t2-4) komposiitmaterjalis mitte igale materjalile eraldi, vaid ikka kogumina. 

Lõikes 4 sätestatakse erisus, et põlevmaterjalist katusekattematerjali lubatakse paigaldada 

tulekoldeta hoonele või muule hoonele, kui see ei põhjusta tulekahjuohtu hoonele endale ja 

tema naaberhoonetele. Sisuliselt lubatakse põlevamaterjalist katusekatet kasutada hoonetel, 

millel puudub korsten, ja kui hoonetevaheline kaugus on piisav, et vältida tule levikut ühelt 

hoonelt teisele. Sellisel juhul loetakse piisavaks vahemaaks 40 meetrit. Samas on 

põlevmaterjalist katusekate lubatav ka korstna olemasolul, kui on takistatud sädemete 

lendumine korstnast (lahendus standardis EVS 812-3:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: 

Küttesüsteemid“). Kuid ka sellisel juhul peab hoonetevaheline kaugus olema vähemalt 

40 meetrit. On tõestatud (Šuvalov 1983), et 40-meetrise kuja puhul on tule levimise tõenäosus 

ühelt hoonelt teisele 9%, mis on piisavalt väike, et sellist leevendust lubada. 

Paragrahvis 17 avatakse viie lõike kaudu rõdu, lodža ja terrassiga seotud tuleohutusnõuded.  

Lõike 1 kohaselt peavad rõdu, lodža ja terrass olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks 

tõkestatud tule levik piki hoone välisseina välispinda, välisseina konstruktsioonis ning 

välisseina ja tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu. Sisuliselt tähendab see seda, 

et rõdu, lodža ja terrass peavad kasutatud materjalide ja valitud ehitustehnoloogiaga 

kindlustama tule leviku tõkestamise tulekahju olukorras. 

Lõikes 2 sätestatakse rõdu, lodža ja terrassi põranda tuletundlikkuse nõuded kinnise loeteluna. 

Varem on siin viidatud vastavale määruse lisale, kuid selguse huvides on eelnõu koostajad 

pidanud vajalikuks tuua siin nõuded eraldi välja. Seega peavad kuni kahekorruselises hoones 

rõdu, lodža ja terrassi põranda materjalid vastama tuletundlikkusele Dfl-s1, kolme kuni 

kaheksakorruselises hoones peavad rõdu, lodža ja terrassi põranda materjalid vastama 

tuletundlikkusele Bfl-s1 ning hoones kõrgusega üle 26 meetri peavad rõdu, lodža ja terrassi 

põranda materjalid vastama tuletundlikkusele A2fl-s1. Nii on tagatud hoone kasvava 

kõrgusega ka materjalide tuletundlikkuse nõuete kasv, st mida kõrgem hoone, seda suuremat 

tuletundlikkust rõdu, lodža ja terrassi põranda materjalidelt nõutakse. 

Lõike 3 kohaselt saab rõdu, lodža ja terrassi tulepüsivusajale kohaldada määruse eelnõu 

lisas 3 sätestatud ehitise kandekonstruktsioonile ettenähtud arvväärtusest kuni 50% võrra 

erinevat väärtust. See tähendab, et rõdu, lodža ja terrassi tulepüsivusaja määramisel on 

lubatud tabelis esitatud piirväärtustest kuni poole võrra leebemad nõuded. 
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Lõikes 4 on rõdu puhul sätestatud nõue, et hoone sees oleva tulekahju puhul peavad suitsu- ja 

põlemisgaasid pääsema rõdu kaudu välja. Selle sätte rakendamine võib olla problemaatiline 

juhtudel, kus olemasolevad rõdud ehitatakse kinni. Sellisel juhul tuleb silmas pidada, et ei 

takistataks või muudetaks suitsu- ja põlemisgaaside eemaldamiseks olemasolevaid võimalusi 

ning nende mitte olemasolul tuleb see võimalus luua.  

Lõike 5 kohaselt loetakse põlevmaterjalist terrassid (eelkõige puit vm sarnane ehitusmaterjal), 

sh variseinad, mille kõrgus on üle 1 m maapinnast, hoone osadeks, mida tuleb kuja 

määramisel arvestada. Variseintena mõistetakse selles sättes nt aiakujunduslikke või 

väliköökide eenduvaid ja põlevmaterjalist elemente. Sarnane nõue kehtib põlevmaterjalist 

treppidele. Kõrgus 1 m maapinnast on arvestuslikult saadud statistilise analüüsi kaudu, sellest 

nähtub, et sellest suurusest kõrgemad terrassid ja muud ehitise ehituslikud elemendid võivad 

tulekahju korral anda olulise panuse põlemisprotsessi. Juhul, kui terrassi kõrgus maapinnast ei 

ole kogu ulatuses sama, siis arvestatakse terrass hoone osaks, kui üle poole (vähemalt 51 %) 

terrassist on maapinnast kõrgemal kui 1 m. 

Paragrahvis 18 avatakse kuues lõikes hoone sisepindade tuletundlikkusega seotud terminid 

ja sätted.  

Lõike 1 kohaselt esitatakse hoones kasutatavate kattematerjalide tuletundlikkusele samad 

nõuded, mis konstruktsiooni pinnakihile. Nõudeid ei esitata värvile või tapeedile, sest nende 

panus tulekahju levikul on väike.  

Lõikes 2 sätestatakse hoone osad, mille puhul ei pea tuletundlikkuse nõuetele vastavust 

tõendama. Nendeks osadeks on elamu mitmetasandilise korteri sisetrepp, uksed ja aknad, (sh 

lengid, raamid jm), erinevad hoones kasutatavad kinnitusdetailid, käsipuud, katteliistud (sh 

põranda, lae jm liistud), plaatidevahelised vuugitäited (v.a kütteseadme plaatidevaheline 

vuugitäide), põrkepiirded laiusega kuni 0,4 m ning kandvad puidust postid ja talad, kui selliste 

detailide katmata vaba eksponeerimine on väike. Selline käsitlus leevendab hoone 

kujundusdetailide kasutamisel tuleohutusnõuete järgmist põhjusel, et sellised hoone osad 

moodustavad üldiselt väikese osa kogu ruumi pinnast ning seetõttu ei suurenda tulekahju 

levimise ohtu. 

Põrkepiiretena käsitatakse selles sättes näiteks seintele paigutatavaid puidust liiste (levinud 

haiglates), mille liistu enese laius jääb alla 0,4 m. Laiuse nõue on arvestuslikult saadud 

statistilise analüüsi kaudu, sellest nähtub, et sellest suurusest laiemad põrkepiirded ja muud 

ehitise ehituslikud elemendid võivad tulekahju korral anda põlemisprotsessi olulise panuse.  

Kandvate puidust talade või postide väheseks eksponeerimiseks võib lugeda, kui talad või 

postid moodustavad lae või seina pinnast vähem kui 20%. 

Lõikes 3 sätestatakse, et nõuded hoone siseseina, vahelae ja põranda pinnakihtide suhtes on 

esitatud määruse lisas 6.  

Lõikega 4 nähakse ette võimalus kohaldada hoone siseseinale, vahelaele ja põrandale määruse 

lisas 6 sätestatud nõuetest tuletundlikkuse suhtes leebemaid nõudeid. Selline mööndus on 
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lubatud kolmel juhul: 1) kui süttimise või tule leviku oht on tavalisest väiksem (näiteks ruumi 

eripõlemiskoormus on väga väike); 2) kui evakuatsiooninõuded on täidetud suuremas mahus 

kui määruses sätestatud piirmäärad ehk evakuatsiooni jaoks on rakendatud täiendavaid 

meetmeid (näiteks võivad olla lühemad väljumisteed, laiemad evakuatsioonikoridorid vms) ja 

3) kui see konkreetne hoone osa on kaetud automaatse tulekustutussüsteemiga.  

Leevenduste kohaldamisel on aga lisatud ka kitsendus, et sisepindade minimaalseks 

tuletundlikkuse nõudeks ka leevenduste kasutamisel peab olema D-s2,d2 ning sellest 

madalama klassiga materjale kasutada ei ole lubatud. 

Lõike 5 kohaselt tuleb hoone sees asuvate seinte, lagede ja põrandate soojustamiseks kasutada 

soojustusmaterjali, mille tuletundlikkus B. Kui soovitakse kasutada soojustusmaterjali, mille 

tuletundlikkus on C või sellest tuletundlikum, tuleb selline soojustusmaterjal katta 

ehitusmaterjaliga, mille tuletundlikkus onA2. Nõude eesmärk on tagada, et tulekahju korral ei 

osaleks põlemises hoonesse paigaldatud soojustusmaterjal, sest selle põlemisel tekkiv suits on 

ohtlik eelkõige hoones viibivatele ja/või evakueeruvatele inimestele. Seetõttu tuleb selliseid 

materjale täiendavalt tule eest kaitsta, takistamaks nende osalemist tulekahjus.  

Lõige 6 sätestab, et määruse lisas 6 nimetamata hoonete puhul tuleb vastavust konstruktsiooni 

pinnakihi klassile hinnata analüütilise tõendamise kaudu. Kuid isegi hoone tuleohutuse 

analüütilisel tõendamisel ei tohi seinte ja lagede tuletundlikkus olla väiksem kui D-s2,d2 ning 

põrandate tuletundlikkus olla väiksem kui DFL-s1. 

Paragrahvis 19 sätestatakse kahes lõikes torupaigaldise tuletundlikkusega seonduv. Selliste 

elementide käsitlus ehitiste tuleohutusalases regulatsioonis on esmakordne, kuid teatud 

juhtudel võivad just need hoone osad tuleohutust oluliselt mõjutada ja seetõttu oli eelnõu 

koostajate hinnangul vaja sätestada neile nõuded. 

Lõikes 1 peetakse torupaigaldiste all silmas ehitise kütte-, ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, 

kliimaseadmete jm torusid. Kui selline torupaigaldis on oma eksponeeritava kogupinnaga 

suurem kui 20% kogu piirnevast seina või lae pinnast, peab torupaigaldise pealiskiht olema 

mittepõlev (A2-s1, d0) või tuleb kasutada mittepõlevaid isolatsiooni- või kattematerjale 

(A2L-s1,d0).  

Lõike 2 kohaselt peab juhul, kui torupaigaldiste eksponeeritud kogupind on alla 20% 

piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, 

vastama selline toruisolatsioon vähemalt järgmistele tuletundlikkuse nõuetele: BL-s1,d0 juhul, 

kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0; CL-s3,d0 juhul, kui ümbritsevatel pindadel on 

nõue C-s2,d1, ning DL-s3,d0 juhul, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2. Seega on 

jäetud teatud vahemikud, mille piires tegutseda, kui soovitakse torupaigaldisi hoones 

nähtavalt eksponeerida. 

Paragrahv 20 sätestab nõuded hoones kasutatavatele kaablitele. Kaablina käsitatakse 

määruse kohaselt kõiki hoones kasutatavaid kaableid, sh kinnises ringis asuvaid ja mingit ühte 

kindlat süsteemi teenindavaid kaableid. Säte ei kohaldu kodumasinate (vm tehnika) kaablitele, 
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mis tulevad ostes tehnikaga kaasa või mis paigutatakse hoonesse tehnika integreerimisel. 

Põhimõtteliselt on selles sättes kirjeldatud kaableid, mis paigutatakse hoonesse ehituse ajal ja 

on ettenähtud hoone teatud süsteemide elektriga toitmiseks. Kuna selle paragrahvi nõuete 

täitmine on seotud standardi EN 50575:2014 „Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. 

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele“ rakendumise 

tähtaegadega, jõustub § 20 1. juulil 2017. aastal. Sisuliselt puudutab uuendus protseduuri, 

millega kaablile vastav tuletundlikkus määratakse. Selline kaablite tuletundlikkuse nõuete 

käsitlus on Eesti tuleohutust käsitlevates õigusaktides esmakordne. 

Lõike 1 kohaselt peab sellistes hoonetes, mis on I−V kasutusviisiga ja mille kõrgus on kuni 

26 meetrit, kasutatava kaabli tuletundlikkus vastama vähemalt tuletundlikkusele Dca-s2,d2. 

Sama kasutusviisiga hoonetele, mille kõrgus maapinnast on rohkem kui 26 meetrit, 

kehtestatakse kaabli tuletundlikkuse nõudeks vähemalt Bca-s1,d0 Tuleb silmas pidada, et 

hoonest väljaminevale kaablile kehtivad tuletundlikkuse puhul samad nõuded, mis hoones 

sees olevale kaablile, kuid hoonesse sisenevale kaablile esitatakse tuletundlikkuse nõuded 

hoones sees alates viiendast meetrist kaabli sissetulekukohast. Nii ei pea hakkama 

tuletundlikkuse nõudega kaableid paigaldama näiteks hoone vundamentidesse, mis on nagunii 

mittepõlevad. Nimetatud olukorra täpsustamisega seonduvalt on esitatud nõuded käesoleva 

paragrahvi lõikes 3. 

Lõikes 2 sätestatakse tuletundlikkuse nõuded kõigis teiste kasutusviisidega hoonetes 

kasutatavatele kaablitele. Kõigile lõikes 1 nimetama hoonetes kasutatavatele kaablitele 

esitatakse tuletundlikkuse nõue vähemalt Eca. Sisuliselt tähendab see olemasoleva olukorra 

õigusaktis kajastamist, sest tuletundlikkus Eca vastab tegelikult praegu ehitusturul saadavate 

kaablite tuletundlikkusele ja sisuliselt on see väikseim tuletundlikkus, mis tootjal on võimalik 

kaablile määrata.  

Lõike 3 kohaselt, kui hoonesse sisenev kaabel ei läbi oma teel hoone alajaamaruumi või 

elektripeajaotlasse elu-, majutus-, hoolekande-, kinnipidamis-, kogunemis-, tööstus-, lao- või 

kontoriruume ning väljumisteid või evakuatsiooniteid, siis talle ei kohaldu käesoleva 

paragrahvi lõiked 1 ja 2. See tähendab, et kui hoonesse sisenev nn peakaabel oma teel ei läbi 

nimetatud ruume või hoone osi, ei kehtestata sellele tuletundlikkuse nõudeid. Kui aga 

ruumidest või hoone osast läbimine on vältimatu, siis tuleb lähtuda hoone kasutusviisist ja 

kõrgusest ning sellele vastavast kaabli tuletundlikkusest. Seatud tingimus peab tagama, et 

kaablite tulekahju korral suudaks personal ehitistest ohutult väljuda ning ei puutuks kokku 

kaablitest lähtuvate kahjulike põlemissaadustega. 

Lõige 4 nimetab elektripaigaldise ehitisi, millele käesoleva paragrahvi lõiked 1 ja 2 ei 

kohaldu. Need on siis elektrituruseaduse mõistes võrguteenust osutava võrguettevõtja 

elektripaigaldise ehitised, kus ei viibi alalist personali ja kuhu omavad juurdepääsu ainult 

käidutoiminguid teostavad isikud. Sellisteks ehitisteks saavad olla näiteks alajaamad. 

Paragrahv 21 avab üheksa lõikega hoonete (sh ajutiste telk-kogunemishoonete) välisseinte 

tuleohutusega seonduvat. Määruse eelnõu koostajate hinnangul oli oluline käsitleda selles 

paragrahvis ka nõudeid viimastel aastatel ehitusmaterjalide turul olevatele välisseina 
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paneelidele. Need on tooted, mille tootja on juba valmistanud komposiitse ehitusmaterjalina, 

mida välisseinas kasutada. Nimetatud toodete kasutamisega on olnud probleeme, sest pole 

kehtinud konkreetseid tule leviku takistamise nõudeid selliste valmismaterjalide kasutamisel 

hoone välisseinas. Ehkki tootja on näinud ette, et tule levik paneelina koostatud välisseina 

elementide pinnal ja sisse on takistatud, pole nende paigaldamisele olnud nõudeid ja seetõttu 

on pigem võetud hoiak, et seda toodet käsitatakse kui üksikmaterjale, mille kasutamisel on 

tule leviku takistamisele nõuded olemas. 

Lisaks on selles paragrahvis sätestatud oluline leevendus välisseina materjalide kasutamisele 

– teatud juhtudel ei esitata nõudeid materjalide suitsu eraldamise kohta. 

Lõike 1 kohaselt tuleb hoone välissein projekteerida ja ehitada nii, et tuli ei leviks mööda 

välisseina välispinda, välisseina konstruktsioonis ning välisseina ja 

tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohtade kaudu. See tähendab, et välisseinas peab 

kasutama materjale, mille tuletundlikkus välistab tule kiire leviku hoone välisseina pidi. 

Samuti tuleb silmas pidada asjaolu, et välisseinte sees olevad konstruktsioonid peavad samuti 

saama tulekahju puhkemise korral kaitstud ning mööda neid peab olema takistatud tule levik 

seina sees. Kolmas kriteerium sättes viitab, et välisseinte puhul on tule leviku takistamiseks 

oluline projekteerida ja ehitada tulekindlatena ka kõik välisseina ja 

tuletõkkekonstruktsioonide ühenduskohad. See tähendab, et ehituslikult tuleb tõkestada tule 

levimine võimalike välisseinas olevate avade ja pilude kaudu seina sisse ja sealt edasi 

hoonesse. 

Lõige 2 sätestab, et välisseina tuletundlikkuse piirmäärad on esitatud lisas 7. 

Lõikes 3 on sätestatud nõuded välisseinte soojustussüsteemis (õhkvahedeta soojustussüsteem, 

krohvitud soojustussüsteem (ETAG 004, ETAG 017)) kasutatava soojustusmaterjali 

tuletundlikkusele. Igasuguse hoone korral, kui soojustusmaterjal mille tuletundlikkus on 

vahemikus C–E ning mis paigaldatakse välisseinale, tuleb see paigaldada nii, et tule levik 

mööda soojustusmaterjali ning ühest tuletõkkesektsioonist teise ja hoonelt teisele hoonele 

oleks takistatud. Samuti on sätestatud nõue, et sellise tuletundlikkusega materjale võib 

paigaldada maapinnast kuni 22 m kõrgusele, st et kõrgemate hoonete kõrgematel korrustel 

tuleb välisseintes kasutada kõrgema tuletundlikkusega materjale (nt A). Samas on § 21 lõike 5 

punktis 3 ja eelnõu lisas 7 sätestatud erisus, et üle kahekorruselise ravi- ja hoolekandeasutuse 

hoone või lasteaiahoone ning üle kolmekorruselise koolihoone puhul kehtib 

soojustusmaterjalile oluliselt rangem nõue. 

Lõikes 4 on sätestatud leevendus ehitustoodete puhul, mille tootja on deklareerinud selle 

puhul tule leviku välistamise toote sisse ja sealt edasi. See tähendab, kui tootja on tehases juba 

kokku pannud välisseina elemendid mille puhul on katsetega tõestatud, et tuli selle toote sisse 

ja sealt edasi ei pääse, siis saab selliseid valmistooteid välisseinas kasutada ilma 

lisaisolatsiooninõudeta. Ehitussektoris on selliste toodete puhul kasutusel termin 

„sändvitšpaneel“, kuid määruse kontekstis ei peeta silmas ainult neid, seetõttu katab valitud 

sõnastus suuremat hulka ehitustooteid. 
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Nii on sändvitšpaneel kahelt poolt lehtmaterjaliga, näiteks metalliga, kaetud 

soojustusmaterjalist jäik toode, aga mitmekihiline paneel on paneel, mis on valmistatud kahest 

või enamast erinevast materjalist, üks neist on soojustusmaterjal ning teine näiteks metall, 

vineer, puitkiudplaat vms (EVS-EN ISO 9972). 

Lõikes 5 sätestatakse välisseina tuletundlikkuse nõuded TP1-klassi kuuluvas hoones. 

TP1-klassi hooned on oma olemuselt mittepõlevad, seega on selles klassis püstitatavaid 

hooneid väga erineva korruselisusega. Sättes määratakse nõuded kuni kahekorruseliste 

hoonete välisseintele, kolme- kuni kaheksakorruselistele hoonete mittekandvatele 

välisseintele ning kuni kaheksakorruseliste hoonete välisseintele. Kõrgemate kui 

kaheksakorruseliste hoonete puhul on viide asjakohasele standardile. Siin sätestatule saab 

lisada leevenduse, et kasutades D materjale, võib karkassielementidena kasutada samast 

klassist materjale. 

Maksimaalselt kahekorruselise TP1-klassi hoone välisseina konstruktsioon on lubatud teha 

D-s2,d2 tuletundlikkusega materjalist, kuid soojustusmaterjal peab sellisel juhul vastama 

vähemalt A2 tuletundlikkuse nõuetele. See nõue kehtib nii kandvate kui mittekandvate 

välisseinte puhul. 

Kolme- kuni kaheksakorruselise TP1-klassi hoone mittekandva välisseina konstruktsiooni 

võib samuti teha D-s2,d2 tuletundlikkusega materjalist ning soojustusmaterjal peab vastama 

vähemalt A2 klassi nõuetele.  

Kuni kaheksakorruselise hoone välisseina ja õhutuspilu välispinna tuletundlikkus võib olla D, 

kui seda osa ümbritsev konstruktsioon tõkestab tule levikut seina pinnal. See nõue on seotud 

hoone kandva välisseinaga. 

Kõrgema kui kaheksakorruselise hoone välisseina nõuded tuleb täita lähtuvalt asjakohasest 

standardist, milleks on EVS 812-8.  

Üle kahekorruselise hoolekandeasutuse hoone või lasteaiahoone ning üle kolmekorruselise 

koolihoone soojustussüsteem peab vastama vähemalt A2,d0 tuletundlikkuse nõudele. Selline 

valik III ja IV kasutusviisiga hoonete hulgast on tehtud silmas pidades just selliste hoonete 

kasutajaid, keda võib hoonetes olla suur hulk ning kelle evakuatsioon võib olla raskendatud 

kas nende ealiste iseärasuste või tervisliku seisundi tõttu.  

Lõikes 6 on sätestatud välisseina tuletundlikkusega seotud nõuded TP2-klassi kuuluvas 

hoones. TP2-klassi hoone saab olla ka segahoone – tema kandekonstruktsioon ei tohi 

ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kuid see ettenähtud aeg on lühem TP1-klassi hoone 

suhtes ettenähtud ajast. TP2-klassi hooneid on lubatud ehitada kuni kaheksakorruselistena ja 

nii on sätestatud ka nõuded hoone välisseinale, kuid nõuded on esitatud ka kolme- kuni 

neljakorruselise hoone õhutuspilu välis- ja sisepinnale. Vähem kui kolme korruse puhul tuleb 

lähtuda lisas 7 nimetatud piirväärtustest. 

Kolme- kuni kaheksakorruselise TP2-klassi hoone välisseina ja õhutuspilu välispinna 

tuletundlikkus võib olla D,d2, kui seda osa ümbritsev konstruktsioon tõkestab tule levikut 
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seina pinnal ning soojustusmaterjal ja muu täitematerjal vastab vähemalt A2 tuletundlikuse 

nõuetele. See tähendab, et näiteks hoone korruste piires peab välisseinas kasutatav laudis 

olema katkestatud väljaulatuva metallist tõkkega. 

Joonisel 3 on esitatud võimaliku katkestamise skeem. 

 

 

Joonis 3. Võimalik katkestus 

Kolme- kuni neljakorruselise TP2-klassi hoone välisseina välispinna ja õhutuspilu välispinna 

tuletundlikkus võib olla D,d2 ning õhutuspilu sisepinna tuletundlikkus võib olla D-s2,d2, kui 

on takistatud tule levik õhutuspilus. See tähendab, et kasutada tuleb tuletõkesteid, näiteks on 

olemas metallvõrgud, mille sees on kuumuse toimel paisuv vahend, mis on otsene tule leviku 

takistaja.  

Lisaks on eraldi säte III kasutusviisiga TP2-klassi hoone välisseina ja õhutuspilu välispinna 

ning õhutuspilu sisepinna tuletundlikkuse kohta. Sellise hoone välisseina välispinna ja 

õhutuspilu välispinna tuletundlikkus võib olla D,d2 ning õhutuspilu sisepinna tuletundlikkus 

võib olla D-s2,d2, kui seda osa ümbritsev konstruktsioon tõkestab tule levikut seina pinnal 

ning soojustusmaterjal vastab vähemalt A2 tuletundlikkuse nõuetele.  

Lõige 7 kirjeldab ajutise telk-kogunemishoone tuletundlikkuse nõudeid. Ajutised telk-

kogunemishooned pole Eestis väga harvad (nt suured laadad, suvised üritused, talveks 

püstitatavad tennise- ja jalgpallihallid), mistõttu pidasid eelnõu koostajad selliste ehitiste 

puhul oluliseks sätestada vähemalt kasutatava materjali tuletundlikkuse nõuded. Sellise ehitise 

või ehitisterühma rajamiseks kasutatava materjali tuletundlikkus peab olema vähemalt D-

s2,d2. 

Silmas tuleb aga pidada asjaolu, et kogu sellisest materjalist kasutatava hoone kasutamise aja 

peab olema tagatud piisav evakuatsioonivõimalus seal viibivatele isikutele ja tule leviku 
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takistamine teistele telk-kogunemishoonetele. Kindlasti peab sellistes ajutistes telkides olema 

piisava arvul esmaseid tulekustutusvahendeid ning nende kasutamise osas väljaõppinud 

personal. 

Lõige 8 kirjeldab olukorda, kus enam kui kahe korrusega hoones kasutatakse 

evakuatsioonilahendusena väljaspool hoonet hoone küljes asuvat evakuatsioonitreppi. Sellisel 

juhul tuleb hoone välisseina välispind sellise trepi ümber ehitada mittepõlevast materjalist 

vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõõdetuna trepi enda ja selle mademe välimisest küljest. Samuti 

peavad selles alas olevad uksed ja aknad olema tuldtõkestavad. Viimase nõude osas 

saavutatakse piisav tulemus, kui on tagatud 50% seina tulepüsivusest, tavaliselt on see 30 

minutit, mis on piisav aeg evakuatsiooniks. Lisaks ei tohiks ohutuse kaalutlustel olla 

trepikalle üle 45. Kirjeldatu ilmestamiseks on järgmine joonis. 

 

Joonis 4. Hooneväline trepp 

Lõikes 9 on sätestatud üldsõnalisena paragrahvis kajastatud oluline leevendus – hoone 

välisseina välispinnale ei esitata nõuet suitsu moodustumise piiramisel. See tähendab, et 

tuletundlikkuse lisaklassifikatsiooni suitsu tekke alusel ei ole hinnatud oluliseks (s1, s2, s3). 

Paragrahvi 22 viies lõikes sätestatakse tulekahju leviku takistamise põhimõtted. 

Üldprintsiibina käsitatakse selles paragrahvis tule leviku takistamist ehitiselt ehitisele ning on 

välistatud sellised rajatised nagu piirdeaiad või postid (nendele tule leviku takistamisel 
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nõudeid ei seata). Kui on aga tegemist näiteks pilliroost piirdeaia või mahuka puuriida või 

muu omanäolise rajatisega, millel on oluline eripõlemiskoormus, siis see välistus ei kehti. 

Sellisel juhul arvestatakse need rajatised kuja mõõtmisel sisse (st kuja arvestatakse nendest 

rajatistest, sest need rajatised arvatakse hoone kompleksi osaks, vt käesoleva paragrahvi lõiget 

4). 

Sisuliselt kajastatakse sättes pigem hoonetevahelist kaugust ning seatakse neile nõuded, kuid 

olukorras, kus lähestikku asuvad hoone ja rajatis (näiteks elumaja ja suveköök), siis 

määratakse tuleohutusnõuded hoonele kui suurema eripõlemiskoormusega objektile.  

Hoonetevahelise kuja sätestamisel on määruse eelnõu koostajad sätestanud selgemalt nõude 

kehtivuse kas samal kinnistul asuvate hoonete suhtes või naaberkinnistutel asuvate hoonete 

suhtes. See käsitlus peaks andma üldises plaanis kujale esitatavad nõuded ning sätestama 

leevendused ühel kinnistul asuvatele ja ühest tuleohutusklassist olevatele hoonetele (neid saab 

käsitleda ühe hoonena). Nõutavast kujast väiksema väärtuse korral (alla 8 m) on selgelt 

öeldud, et sätestatavad nõuded kehtivad naaberkinnistutel asuvatele hoonetele. 

Lõikes 1 on üldise nõudena sätestatud, et tule levimist teistele hoonetele tuleb vältida nõnda, 

et inimeste elu või tervise, vara või keskkonna ohutus oleks tagatud. Selle nõude täitmisel 

saab kasutada nii ehituslikke kui ka korralduslikke nõudeid, st rajada hooned vastava 

tuletundlikkusega materjalidest (samuti kasutades vastavaid viimistlusmaterjale) ja/või luua 

võimalused kiireks tule kustutamiseks (piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid, 

kustutusvett jm), inimeste evakuatsiooniks ja nende teavitamiseks. Samuti on üks meede 

takistada tule levikut hoonete endi paigutus, st määrata hoonetevahelised kaugused 

(arvestades hoonete eripärasid ja kasutatud materjale), mis peavad samuti tagama tule leviku 

takistamise. 

Lõike 2 kohaselt loetakse ohutuks ja optimaalseks hoonetevaheliseks kujaks vähemalt 

kaheksat meetrit, seda arvestatakse siis piisavaks ohutusmeetmeks tule kandumise 

takistamiseks teistele hoonetele või rajatistele tiheasutusega aladel. Kui hoonetevaheline kuja 

on alla kaheksa meetri, siis tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike abinõudega. See 

tähendab, et tuleb kasutada hoonete välisseintes tuldtakistavaid materjale või ehitada hoonete 

vahele tuletõkkemüür (või -sein). Määruse eelnõu koostajad ei näe praegu ette võimalust 

kasutada muid alternatiivseid vahendeid, mis aitaksid saavutada soovitud eesmärgi, seetõttu 

on sätestatud tule leviku takistamiseks ainult ehituslike abinõude kasutamine. 

See säte on universaalne ehk kehtib nii samal kinnistul asuvate hoonete  kui ka 

naaberkinnistutel asuvate hoonete kohta, kuid oma kasutatavuselt kehtib see pigem 

naaberkinnistutel asuvatele hoonetele (samal kinnistul paiknevate hoonete puhul on lõikes 4 

sätestatud erisused). Seega tuleb hoonetevahelist kuja jälgida endale kuuluval kinnistul 

hoonete rajamisel, aga arvestada ka nende paiknemist naaberkinnistul olevate hoonete suhtes. 

Eelistatud olukorras on siin selgelt isikud, kes on oma hooned varem püstitanud. Kui 

naaberkinnistul ei ole sel hetkel hooneid, kui isik enda kinnistule hooneid kavandab, siis saab 

see isik oma hooneid vabamalt paigutada kui isik, kes peab arvesse võtma ka naaberkinnistul 

paiknevaid hooneid.  
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Lõige 3 sisustab hoonetevahelise kuja mõõtmise alused, milleks on naaberhoonetevaheline 

minimaalne kaugus hoonete välisseintest. Kuja peab tagama tulekahju korral tule leviku 

takistamise hoonelt hoonele. Seega kui hoone seinast on rohkem kui poole meetri ulatuses 

väljaulatuvaid osi ning need võivad põhjustada tuleohtu, võetakse kuja arvutamise aluseks 

väljaulatuvad osad. Siin on silmas peetud eelkõige hoone küljes asuvaid põlevmaterjalist 

treppe, rõdusid, terrasse, varjualuseid ja muid tulekahjus osaleda võivaid põlevmaterjalist 

hoone osi (võivad olla ka puhtalt kunstilise väärtusega). Siin ei ole silmas peetud nt kivist 

treppe või maja küljes oleva lillepeenra kivist äärt. Kriteeriumiks on siiski eenduva osa 

materjal ja eendumise kaugus. 

Lõige 4 kohaselt võib lõikes 2 nimetatud kuja arvestamisel ühe kinnistu piires lugeda üheks 

hooneks hoonetekompleksi (rohkem kui kaks hoonet), kui sellised hooned on samast 

tuleohutusklassist. Sellisel juhul kehtivad neile hoonetele vaid hoone kasutusviisist tulenevad 

nõuded tuletõkkesektsioonide rajamiseks. Ehkki vastav lisa (5) annab hoonesiseste 

tuletõkkesektsioonide rajamise piirväärtused, pidasid eelnõu koostajad vajalikuks nimetada ka 

piirväärtused hoonekompleksi lugemisel üheks hooneks. Nende piirväärtuste sätestamisel on 

aluseks võetud lisas 5 olevad arvandmed ning neid on kohandatud vastavalt välistele oludele. 

Seega kui selliste hoonete puhul on tegemist TP-3 klassi hoonetega, siis on lubatud 

kogupindala 400 m
2
, TP-2 ja TP-1 klasside puhul on lubatud kogupindala 800 m

2
. Sellest 

väiksema kogupindala korral ei pea tule levikut hoonete vahel takistama ehituslike 

abinõudega. Kui aga selliste hoonete kogupindala on nimetatud piirväärtustest suurem, tuleb 

tule leviku takistamiseks võtta ehituslikud meetmed (üheks võimaluseks on näiteks tulemüür 

või lähtuda abinõude valikul standardist EVS 812-7), sõltumata, kas neis hoonetes on 

tuletõkkesektsioonid või mitte.  

Määruse eelnõu koostajad hindasid, kas selline säte saaks olemuslikult takistuseks viimasel 

ajal üha suuremat populaarsust koguvates asumites rekonstrueeritavate hoonete puhul 

ehituskulude optimeerimisele (Tallinnas Kalamaja asum, Tartus Supilinn jm), sest sageli 

asuvad seal hooned juba ajalooliselt lähestikku, kuid erinevatel kinnistutel. Tuleohutuse 

tagamiseks sellist leevendust siiski teha ei saa ning seetõttu võib nimetatud miljööväärtuslikes 

asumites olla vajalik püstitada tuletõkkemüüre, mis on eelnõu koostajate hinnangul 

kogukonna turvalisuse suurendamisel oluline asjaolu. Tagasiulatuvalt see nõue ei kehti, st 

keegi ei hakka kohe nõudma tulemüüride rajamist. Nimetatud kuja nõue tuleb päevakorda 

siis, kui soovitakse näiteks hoone ümberehitamist. 

Lõike 5 kohaselt on juhul, kui lõikes 4 esitatud piirväärtusi ei ole ületatud, lubatud 

naaberkinnistutel paiknevate ehitisealuse pinnaga kuni 60 ruutmeetrit ja kuni viie meetri 

kõrguse hoone ning ühe- ja kahe korteriga elamu puhul kuja osas mõningad mööndused. 

Mööndused, mida lubatakse, on jagatud kahte rühma: leevendused kujale kuni 4 m ning 4–8 

m pikkuse kuja puhul.  

Juhul, kui naaberkinnistutel paiknevate hoonetevaheline kuja on kuni 4 m, siis peab ühe 

sellise hoone välissein vastama tulemüüri nõudele või mõlema hoone seinad tulepüsivusele 

EI-M 60. Sisuliselt on tegu sama meetmega, mida kirjeldab järgmine punkt, kuid et vahemaad 

on väiksemad, siis on ka välisseina tulepüsivuse nõue kõrgem. Lisaks on peale terviklikkuse 
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(tähis E) ja soojusisolatsiooni võime (tähis I) nõutud sellisel juhul ka välisseintelt 

löögikindluse ja mehaanilise mõju (tähis M) nõude täitmist 60 minuti jooksul. Võimalus on 

ehitada ühe hoone välissein tulemüürina (nõuded on esitatud järgmises paragrahvis). 

Juhul, kui nimetatud hoonete vaheline kuja on 4–8 m, siis peab ühe hoone sein vastama 

vähemalt tulepüsivusele EI 60 või mõlema hoone välisseinad EI 30 tulepüsivusele. See 

tähendab, et otseselt ei pea hoonete välisseintes kasutama tuldtakistavaid materjale, vaid 

välissein peavad tagama nõutud tulepüsivuse. Selleks saab näiteks ehitada hoonete vahele 

tuletõkkemüüri (või -seina) või kasutada muid alternatiivseid vahendeid, mis aitavad eesmärgi 

saavutada. Eesmärgiks selle nõude puhul on, et ühes hoones toimuv tulekahju ei leviks 60 

minuti jooksul teise, naaberhoonesse. See nõue kehtib igasuguse kasutusviisiga põhihoonete, 

abihoonete ja muude ehitiste puhul. Tüüpiline selle sätte näide on naaberkruntidel asuvad 

kuurid või muud abihooned, mis sageli projekteeritakse kinnistute servadesse lähestikku. 

Põhimõtteliselt on siin eesmärk see, et kui keegi soovib püstitada mõne olemasoleva hoone 

lähedusse (4–8 m) uue hoone, peab olema tagatud, et ühe (enamasti siis uue) hoone sein 

vastab EI 60 nõudele või olemasoleva ja selle naabrusesse püstitatava hoone üksteise poole 

olevad seinad vastavad EI 30 nõudele. Eelnõu koostajad peavad võimalikuks, et olemasoleva 

ja püstitatava hoone omanikud kannavad kaasnevad ehituslikud kulud solidaarselt. Kui 

kokkuleppele ei jõuta, siis peab hoonetevahelise tule takistamise eest vastutama uue hoone 

püstitaja. Samuti on siin võimalus, et arvutustega tõendatakse olemasoleva seina piisavat 

tulepüsivust (EI 60), sellisel juhul ei ole täiendavalt midagi ehitada vaja. 

Paragrahv 23 sisaldab viite lõiget, milles sätestatakse tulemüürile esitatavad nõuded. 

Lõike 1 kohaselt on üheks ehituslikuks meetmeks, et tagada tulekahju puhul üksteisele lähedal 

asuvatel hoonetel tule levik ühelt hoonelt teisele, rajada tuletõkkemüür. Tulemüür on terviklik 

element, mis peab takistama tule levikut ühelt hoonelt teisele olenemata kustutustööde faasist, 

st olenemata kas kustutustööd juba toimuvad või mitte. 

Lõige 2 sätestab, et talle pandud eesmärgi täitmiseks peab tulemüür olema ehitatud vähemalt 

0,5 m üle kõrgema müüriäärse katuse. Seda nõuet ei tule täita, kui hoone katuse tulepüsivus 

on vähemalt EI 60. Kui hoone fassaadi soojustus ja/või selle pealispind on põlevast 

materjalist, peab tulemüür välisseinast eenduma vähemalt 0,3 m, et tagada eesmärgi 

saavutamine. Üldise nõudena on sätestatud, et tulemüür peab tervenisti koosnema 

materjalidest, mis vastavad vähemalt tuletundlikkusele A2. Tulemüür peab olema ehitatud nii, 

et tema kandevõime ja tulepüsivus püsivad sellele ettenähtud aja jooksul.  

Lõike 3 kohaselt kui tulemüüri mehaaniline löögikindlus (M) ei ole katseliselt tõestatud, peab 

selle ehitama sellistest ehitusmaterjalidest või -toodetest nagu müürikivid või betoon. Seda 

põhjusel, et tulemüür peab taluma mehaanilist koormust ning antud materjalid seda ka 

tagavad. Mehaaniline löögikindlus annab tulemüürile vajaliku stabiilsuse, mis lubab tulekahju 

korral sellel püsida ka tugevatest jõusurvetest hoolimata.  

Lõike 4 kohaselt on tulemüüri lubatud paigaldada käiguuks, näiteks kui see on vajalik 

evakuatsiooniks (§ 14 lg 12 kohaselt ei ole üldjuhul avatäited tulemüüris lubatud). 
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Tuletõkkeuks peab sellisel juhul vastama samale tulepüsivusele, mis on määratud 

tuletõkkemüürile, välja arvatud kandevõime (R) ja löögikindluse (M) osas – tuletõkkeuks 

peab vastama seega tuletundlikkusele A2. Sellist olukorda tuleks aga pigem vältida, mitte 

võtta see tavaliseks normiks. Kui tulemüüri on rajatud läbikäik (uks), siis tuleb veenduda, et 

see uks on varustatud vajaliku sulgemismehhanismiga, mille kasutamise korral on tagatud, et 

see uks on koguaeg suletud asendis. Ukse avatuna hoidmine võib olla põhjendatud erand, kuid 

tulekahju korral peab see kindlasti sulguma. 

Lõikes 5 sätestatakse, et tulemüüri tulepüsivuse määramisel lähtutakse lisast 3. 

Paragrahvis 24 avatakse sisenurgas tuletõkkesektsioonide liitekohaga seonduv. Sätte 

kohaselt tuleb kohtades, kus tuletõkkesektsioonid satuvad välisseina sisenurka kõrvuti ning 

nendevaheline nurk on väiksem kui 135 kraadi, rakendada asjakohases standardis sätestatud 

meetmeid, et takistada tule levimist teise tuletõkkesektsiooni. Sätestatud kraadid nurga 

tuvastamiseks on samad, mis standardis EVS 812-8. 

4. peatükk sätestab kolmes paragrahvis küttesüsteemi ja ventilatsiooniga seotud 

tuleohutusnõuded. Olemuslikult võiks selles peatükis olla käsitletud ka elektripaigaldistega 

seonduvad nõuded, kuid selguse huvides on need nõuded (kaablite isolatsioon ja 

tuleohutuspaigaldiste elektrivarustuse kaablite isolatsioon) sätestatud eraldi paragrahvidena 

vastavates peatükkides (§-d 20 ja 40).  

Paragrahv 25 kohaselt loetakse küttesüsteem tuleohutuks, kui see vastab vähemalt TuOSis 

sätestatule. TuOS viitab asjakohasele tehnilisele normile, milleks saab lugeda standardit EVS 

812-3. Küttesüsteemide tuleohutust käsitlevas standardis antakse juhised küttesüsteemi 

kõigile osadele. Seega kasutades projekteerimisel ning paigaldamisel nimetatud standardi 

sätteid, ei pea lisatõendamist tegema.  

Paragrahv 26 käsitab kolmes lõikes küttesüsteemi projekteerimist, ehitamist, paigaldamist ja 

hooldamist.  

Lõike 1 kohaselt tuleb küttesüsteem projekteerida ning ehitada ja paigaldada vastavalt TuOS-

is nõutule. See tähendab, et sisuliselt tuleb juhinduda eelkõige standardist EVS 812-3, kus on 

vastavad kriteeriumid sätestatud.  

Lõike 2 kohaselt tuleb küttesüsteemi hooldamiseks tagada vajalike puhastus- ja tahmaluukide 

olemasolu ning kohakindel ja aasta ringi kasutatav ohutu juurdepääs korstnale. Sellise nõude 

lisamine ehitise tuleohutusnõuetesse tagab eelkõige korstnapühkijatele tööks vajalikud 

võimalused ja elementaarse tööohutuse. Sageli puuduvad hoonetel kindlalt kinnitatud redelid 

või katuseharja reelingud, mis omakorda raskendavad korstnatele juurdepääsu. Liikuvad ja 

teisaldatavad tõstevahendid ja redelid on ohtlikud ning neid ei tohiks elamute ja suvilate 

omanikud ka ise kasutada (TuOS-i § 11 lg 4 kohaselt võib ühe korteriga elamus ja selle 

teenindamiseks vajalikus hoones või kuni 60-ruutmeetrise ehitisealuse pinnaga ja kuni viie 

meetri kõrguses mitteelamus ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda 

tarbeks puhastada, välja arvatud põletada tahma suitsulõõrides, ka korstnapühkija 
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kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid). Eelnõu koostajate 

hinnangul ei ole sellise sätte lisamine olemasolevate eramajade omanikele koormav, sest nõue 

ei oma tagasiulatuvat jõudu, kuid soovituslikuna tuleks ka neil see nõue täita, kui seda varem 

täidetud pole. Uutel ja renoveeritavatel hoonetel on see säte kasutusloa saamisel kohustuslik 

tingimus. 

Lõige 3 sätestab, et tahke-, vedel- või gaasikütteseadet ei tohi ehitada või paigaldada hoone 

garaaži, välja arvatud siis, kui seade eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooni. See nõue 

tähendab sisuliselt seda, et kui kütteseadme sobiva asukohana nähakse garaaži, siis tuleb 

kütteseade igal juhul eraldada garaaži muust osast omaette tuletõkkesektsiooni, millele võib 

olla juurdepääs otse garaažist (vt joonis 5). Kuna käesoleva määruse § 12 lõike 6 punkti 10 

kohaselt ei pea omaette tuletõkkesektsiooni moodustama garaažist, mis kuulub ühe korteriga 

elamu juurde ja mille suletud netopind on vähem kui 60 ruutmeetrit, siis puudutab see säte 

eelkõige just selliste hoonete garaaže. Samas kehtib see nõue ka garaažidele, mis on juba 

omaette tuletõkkesektsioonid – ka sellisel juhul tuleb sellesse sektsiooni moodustada veel üks 

sektsioon, millesse saab paigaldada kütteseadme. 

 

Joonis 5. Kütteseadme paigaldamine garaaži 

Rangemad nõuded esitatakse garaažile eelkõige põhjusel, et tavaliselt hoitakse garaažides 

tuleohtlikke materjale (värvid, lakid, kütus auto kütusepaagis), mis suurendavad puhkenud 

tulekahju korral eripõlemiskoormust ja tule levimise kiirust.  

Paragrahvis 27 kirjeldatakse seitsmes lõikes ventilatsioonisüsteemi ohutusega seonduvat. 

Lõike 1 kohaselt peab ventilatsioonisüsteem olema rajatud nii, et oleks takistatud tule ja suitsu 

levimine ventilatsioonikanalites või ebatiheduste tõttu ventilatsioonikanalite ja 

tuletõkkekonstruktsioonide läbiviikudes või tulekahju levimine soojusülekande kaudu 

ventilatsiooniagregaadis. Tegemist on seega üldnõudega tule leviku tõkestamiseks 

ventilatsioonisüsteemi kaudu – tuletõkkeklappide kasutamine, villaga isoleerimine jm.  
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Ventilatsioonisüsteemi rajamisel tuleb lähtuda asjakohases standardis sätestatud nõuetest. 

Asjakohaseks standardiks loetakse eelnõu koostamise ajal standardit EVS 812-2:2014 

„Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid“. 

Lõike 2 kohaselt peavad kõik ventilatsioonisüsteemi kanalid ja muud osad olema kinnitatud 

või juba ehitatud nii, et tulekahju korral need ei varise ega suurenda tulekahju ja suitsu 

levimise ohtu. See on väga oluline nõue, sest selliste tuletõkkesektsioone läbivate süsteemide 

kaudu on tulel ja suitsul võimalus liikuda ning seeläbi nõrgendada tuletõkkesektsioonide 

ühtsust. Ventilatsioonisüsteemi rajamisega seotud tegevused peavad kõik ehitamise 

dokumentatsioonis olema kajastatud tööde aktides. 

Lõige 3 sätestab, et suurköögi õhupuhasti kanalid tuleb hoones ehitada tulepüsivusega 

vähemalt EI 60 ning tuletundlikkusega vähemalt A2-s1,d0 või viia need sama tulepüsivuse ja 

tuletundlikkusega omaette šahti. Eelnõu koostajad on siinkohal nimetanud ainult olukorda, 

kus õhupuhasti kanalid on osadeks hoonest. Kuid võib esineda ka olukordi, kus sellised hoone 

osad võivad eenduda hoonest väljapoole. Ehkki selline hoone osa võib ise olla tulekahju 

tekkekohaks, siis on määratud kõnealusele elemendile eelkõige vastavad tuletundlikkuse 

nõuded hoones sees asuvale osale, sest ka sellisel juhul on takistatud hoonest väljapool 

tekkinud tulekahju levik hoonesse sisse. 

Suurköögi termin tuleb standardist EVS 812-1 ning on selle käsituses professionaalselt 

kasutatava toitlustusettevõtte või asutuse söökla köök, kus toiduvalmistamiseks kasutatavate 

kuumutusseadmete soojuslik võimsus on üle 25 kW. Kui suurköögi seadmed (eelkõige 

fritüürid ja ventilatsiooni šahtid) on varustatud kohakindlate keemiliste kustutusvahenditega, 

siis on see eelnõu koostajate hinnangul igati lubatav, kuid mingeid leevendusi tuleohutuse 

tagamisel see ei anna. Tuleohutuse tagamiseks on määratud tuletundlikkuse nõuded 

õhupuhasti kanalitele, mis sisuliselt on samaväärsed muu küttekolde lõõrile esitatavate 

nõuetega. 

Lõige 4 määrab, et ventilatsioonisüsteemi ehitamise ja paigaldamise puhul tuleb kasutada 

materjale, mis vastavad vähemalt tuletundlikkusele A2-s1,d0.  

Lõike 5 kohaselt võib lõikes 4 sätestatud nõudele teha erandi väikeste osiste puhul, mis ei aita 

kaasa tule levikule. Sellisteks väikesteks osisteks peetakse eelkõige kinnitusvahendeid jms. 

Lõige 6 sätestab, et eluhoone köögi väljatõmbekanalid, mis ei ole rajatud šahti, peavad olema 

tulepüsivusega vähemalt EI 15 ja tuletundlikkusega vähemalt A2-s1,d0. Nii on kindlustatud 

miinimumaeg, mis väljatõmbekanalis tekkinud tulekahju korral tagab, et tuli ei levi tänu 

materjalidele ümbruskonda. Samas lubab säte õhupuhasti ja väljatõmbekanali ühendamiseks 

kasutada painduvaid kanaleid, mis iseenesest ei pea samuti olema kaetud ega viidud šahti, 

kuid peavad olema nimetatud tulepüsivuse ja -tundlikkusega.  

Lõike 7 kohaselt on lubatud üksikelamute ventilatsioonisüsteemis kasutada ka D 

tuletundlikkusega väljatõmbekanalit ning painduvat kanalit/lõõtstoru, kuid seda ei tohi teha 

köögi väljatõmbekanalis. See tähendab, et kui sellisesse hoonesse ehitatakse 
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sundventilatsioon, siis saab seal kasutada väikseima tuletundlikkusega materjale, kuid tuleb 

silmas pidada, et see pole lubatud köökidesse rajatava väljatõmbekanali korral.  

5. peatüki kolmeteistkümnesse paragrahvi on koondatud tuleohutuspaigaldistega seotud 

sätted. Võrreldes olemasoleva käsitusega on täpsemalt avatud evakuatsioonivalgustuse, 

piksekaitse, tuleohutuspaigaldise elektrivarustuse kaablite ja tuletõrje voolikusüsteemidega 

seonduv. Samuti on oluline märkida, et määrusest on välja jäetud autonoomsele 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatavad nõuded, selle asemel on sätestatud, et teatud 

hoonetes peab autonoomne tulekahjuandur olema lülitatud elektrivõrku.  

Paragrahv 28 avab tuleohutuspaigaldise paigaldamise nõuetega seonduva. 

Sätte kohaselt peab tuleohutuspaigaldise paigaldamisel hoonesse (sh selle projekteerimisel ja 

ehitamisel), selle kontrollil ja hooldusel lähtuma TuOS-is sätestatust. TuOS-i § 32 lg 1 

kohaselt tuleb tegevuses lähtuda tehnilisest normist ja tootja juhisest ning ohutusnõuetes 

ettenähtust selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Selline, ehkki sisult võibolla 

pisut deklaratiivne säte, on siiski oluline, sest igale tuleohutuspaigaldisele ei sea 

ohutusnõudeid riik, vaid need näeb ette kas tootja või paigaldise kohta koostatud norm või 

standard ning enamasti on nende nõuete maksimaalne tõhusus seotud vajaliku hoolduse ja 

kontrolliga. Seega tulebki lisaks paigaldamisele lähtuda tootja juhistest ka 

tuleohutuspaigaldise hooldamisel ja kontrollimisel (nii tegevuste sisu kui sagedust arvesse 

võttes).  

Paragrahv 29 avab kahes lõikes autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga seotud 

nõuded. 

Lõige 1 käsitab autonoomsete tulekahjusignalisatsiooniandurite paigaldamise kohustuslikke 

kohti. Alates 1. juulist 2007. aastal on autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur kohustuslik 

ning elamu või korteri omanik peab TuOS-i § 32 lg 3 kohaselt elamu või korteri vähemalt ühe 

ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga. Eelnõus korratakse 

õigusselguse huvides TuOS-is sätestatut. Samuti peab autonoomne 

tulekahjusignalisatsiooniandur olema kuni kümne majutuskohaga II kasutusviisiga hoonete 

majutusruumides, kuni kümne voodikohaga III kasutusviisiga hoone igas ruumis ning kuni 

300 m
2
 pindalaga IV ja kuni 750 m

2
 pindala V kasutusviisiga hoone igas ruumis. Seega tuleb 

autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur paigaldada eelkõige kohtadesse, kus inimesed kas 

omavad magamis- ja vabaaja veetmise kohti (kodud), ööbivad ajutiselt (majutusasutused) või 

on vähendatud liikumisvõimega (ravi- ja hoolekandeasutused), aga ka väiksematesse 

kogunemis- ja büroohoonetesse. III, IV ja IV kasutusviisiga hoonete puhul on sätestatud 

leevendus, et autonoomset tulekahjusignalisatsiooniandurit ei tule paigaldada selliste hoonete 

sanitaarruumidesse. Sanitaarruumina käsitatakse siinkohal tualett-, pesu-, koristus- ja muud 

sarnast ruumi. 

Kehtiva sõnastusega on jäetud sättest välja koolieelsed lasteasutused. Seda põhjusel, et 

koolieelsed lasteasutused kuuluvad IV kasutusviisi alla ja neid ei ole vaja selles sättes eraldi 

nimetada. 
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Lõikes 2 sätestatakse, et lõike 1 punktides 2–5 nimetatud autonoomne 

tulekahjusignalisatsiooniandur peab olema ühendatud elektrisüsteemi ja varustatud 

varutoitega. See säte kirjeldab praegu kehtivaid nõudeid autonoomsele 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemile. Kuna määruse eelnõu koostajate hinnangul ei ole sellist 

süsteemi vaja eraldi käsitleda (ja on määruse eelnõu järgi välja jäetud), siis on lahendatud see 

autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri elektrivõrku ühendamise nõudega. Nii on tagatud 

ka nimetatud hoonetes anduri pidev toide, mis kasutab elektrikatkestuse korral varutoidet. 

Paragrahvis 30 avatakse kuues lõikes automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga 

seonduv, sealhulgas sätestatakse automaatsele adresseeritud 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemile esitatavad nõuded, mida praegu kehtivas õiguses 

sätestatud ei ole. 

Lõige 1 sätestab kohad, kuhu automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem tuleb paigaldada. 

Nendeks kohtadeks on eelkõige hooned, mis ületavad § 29 lõike 1 punktides 2– 5 nimetatud 

arvulisi näitajaid ning VI ja VII kasutusviisiga hoonetes (tööstushooned ja garaažid), kus 

sõltuvalt seal toimuva tegevuse iseloomust, hoone pindalast, korruselisusest või muudest 

põhjustest on kasutajate turvalisus väike. Kriteeriumid, millistesse hoonetesse tuleb 

automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem paigaldada, on esitatud standardis EVS 812-

4:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus“. Kõiki 

põhjuseid, miks võib ühe ehitise kasutajate turvalisus olla väike, ei suuda eelnõu koostajad 

siinkohal nimetada, seetõttu tuleb iga hoone puhul sätte seda tingimust eraldi analüüsida. 

Lõikes 2 määratakse automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise 

kohtadeks II kasutusviisiga hooned, kus majutuskohtade arv on üle 100; III kasutusviisiga 

hooned, kus voodikohtade arv on üle 50; IV kasutusviisiga hooned, kus kasutajate arv on üle 

500 (kogunemishooned); hooned, millel on korruseid rohkem kui 8; TP2-klassi hooned, millel 

on 5–8 korrust; maa-alused garaažid ja parkimiskeldrid ning hooned, kus on üle 

20 avastamispiirkonna.  

Selline kinnine loetelu on vajalik, et tekiksid konkreetselt tuvastatavad ja määratavad 

objektid, kuhu omanik peab investeerima automaatselt adresseeritud 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. Automaatsel adresseeritud 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemil on eelised mitte-adresseeritud süsteemi ees just häireteate 

edastamisel anduri täpsusega (eriti kui avastamispiirkondi on rohkem kui 20). See väldib 

asjatut paanikat ning suurte ja keeruliste objektide puhul võimaldab kiiresti ka visuaalselt 

häire õigsuses veenduda.  

III kasutusviisiga hooned on sellesse rühma määratud põhjusel, et sageli on ravi- ja 

hoolekandeasutuste hoonete vanus ja seisukord selline, et seal pole võimalik ehituslikult 

mõistlike kuludega tuleohutust tagada (tuletõkkesektsioonid, evakuatsioonitrepikojad, 

tuletõkkeuksed jm). Seetõttu on automaatne analoog-adresseeritud 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem selliste hoonete tuleohutuse tagamisel ning hoone kasutajate 

evakuatsioonis oluline. Eelnõu koostajad pidasid mõistlikuks tõmmata selle kasutusviisi puhul 
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vajalike tuleohutuspaigaldiste olemasolu vahele selge joon kuni kümne voodikohaga,  

11–50 voodikohaga ja rohkemate kui 50 voodikohtadega hoonete korral.  

Lõige 3 sätestab, et automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseade 

peab võimaldama jälgida sündmuste logi süsteemi ekraanil. See nõue on oluline süsteemi 

omanikule, kes peab saama jälgida tema valduses oleva seadme logi, sest tema vastutab oma 

hoones paiknevate tuleohutuspaigaldiste töökorras oleku eest. Samuti on see infoallikaks 

tuleohutusjärelevalve toimingutes, kus sageli tuleb tuvastada süsteemis toimunud rikked või 

häired. Ka hoolduse kvaliteeti saab keskseadme ekraanile kuvatava logi abil kontrollida.  

Lõikes 4 viidatakse, et hoones või hoone osades, kus tavapärane häiresignaalide edastus ei ole 

tõhus, võib kasutada muid tulekahjuhäirest teavitamise viise, näiteks sireenid, vilkurid, 

tekstiedastussüsteemid, valjuhääldid, visuaalsed signaalid, vibreerimissignaalid, sõnalised 

teated. See tähendab, et info tulekahjust saab anda üldise helisignaalina (häirekellade heli 

kuuldav kogu hoones), kuid on võimalus seda teha ka helisignaalina kokkulepitud kohas 

(häirekellade heli kuuldav ühes kindlas kohas) või vaikse alarmina (heli asemel kasutatakse 

muud kokkulepitud häiresignaali, näiteks valgust, vibratsiooni vm). Viimast kasutatakse 

sageli just nt haiglates, kus automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi alarm saadetakse 

vaiksena õeposti (või muusse kokkulepitud kohta) just selleks, et hoida teisi hoone kasutajaid 

võimaliku paanika tekke eest. 

Lõike 5 kohaselt peab hoones olevate inimeste teavitamine tulekahjuhäirest vastama tulekahju 

korral tegutsemise plaanile või evakuatsiooni korraldusele ning üldjuhul teavitatakse kõiki 

hoones viibivaid isikuid. Lubatud on ka teatud erisus siduda teavitus evakuatsiooni 

korraldusega. Selle sätte täitmiseks on oluline mõelda juba projekteerimisfaasis läbi hoones 

olevate inimeste plaanitav evakuatsioon. See info tuleb võtta tulekahju korral tegutsemise 

plaani koostamisel aluseks (dokument, mis koostatakse siis, kui hoone on kasutusele võetud). 

Kõigepealt on lubatud tulekahjuhäire edastus selleks vastava ettevalmistuse saanud 

personalile, kes peab võtma vastutuse reageerimise eest. Teiseks on lubatud vastavalt 

tulekahju korral tegutsemise plaanile jaotada hoone häiresignaalide piirkondadeks. Sellisel 

juhul tuleb neis kindlates hoone osades käituda plaanis kavandatu kohaselt (alarmeerimine ja 

evakuatsioon). Kohustus koostada tulekahju korral tegutsemise plaan on hoone valdajal 

siseministri määruses nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja 

tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ sätestatu alusel.  

Lõike 6 kohaselt ei pruugi üldise tulekahjuhäire käivitamine olla vajalik, kui esmalt 

teavitatakse tulekahjuhäirest vastava ettevalmistuse saanud personali, kes võtab vastutuse 

reageerimistegevuse eest. See on oluline just suurtes hoonetes, kus tulekahju häirele 

reageerijaid on mitu, hoone ise on keerulise põhiplaaniga ning evakueeritavaid võib olla palju. 

Paragrahvis 31 sätestatakse kahes lõikes evakuatsioonivalgustusega seonduv – avatakse 

terminite sisu ja evakuatsioonivalgustuse jagunemine. TuOS-is on küll ühe 

tuleohutuspaigaldisena nimetatud turvavalgustust ning kehtivas määruses on samuti 

üldterminina kasutusel turvavalgustus, mis jaguneb evakuatsiooni-, paanikavältimis- ja 

riskialavalgustuseks (kusjuures kahele viimasele ei esitata kehtivas määruses mingeid 
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nõudeid), kuid selline käsitlus on valdkonnas tekitanud segadust. Standardid, erialane 

kirjandus ja tootjate juhendid termineid sellises käsitluses ei kasuta. Seetõttu leidsid määruse 

eelnõu koostajad, et need terminid tuleb olemasoleva olukorraga kooskõlla viia, ning teevad 

ühtlasi ettepaneku muuta TuOS-i muutmisel ka turvavalgustuse termin 

evakuatsioonivalgustuseks. 

Lõikes 1 on sätestatud evakuatsioonivalgustuse termin, kasutades standardis EVS-EN 

1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“ sätestatut. See on valgustus, mis tulekahju või 

muu ohu korral peab hoone kasutajatele võimaldama hoonest või selle osadest ohutult 

evakueeruda, vähendama kasutajate hulgas paanika tekkimise võimalust, võimaldama 

lõpetada pooleliolevad tegevused ning lülitada välja seadmed või peatada protsessid. Samuti 

on evakuatsioonivalgustus ette nähtud ka päästetööde tegemiseks. Eraldi on nimetatud, et 

evakuatsioonivalgustust peab saama kasutada ka normaal-elektritoite häire korral ja seda kogu 

hoones, hoone osas, kindlaks määratud ruumis või vabas õhus piiratud alal. Viimase all on 

eelnõu koostajad silmas pidanud näiteks vabaõhulavasid või suuri suvekööke, kus võib 

korraga viibida palju inimesi, kes ei pruugi olla kursis objekti põhiplaaniga. Muu oht on 

määruse mõttes igasugune tulekahjust erinev muu olukord, kus võib olla vajadus kasutada 

evakuatsioonivalgustust. Sisuliselt on see sarnane kehtiva määruse turvavalgustuse 

käsitlusega. 

Lõike 2 kohaselt on evakuatsioonivalgustus selle kasutamise otstarbe põhjal jaotatud 

väljapääsutee valgustuseks, paanikavastaseks valgustuseks ning ohtliku tööpiirkonna 

valgustuseks. Iga nimetatud evakuatsioonivalgustuse liik on ettenähtud erinevate tegevuste 

valgustamiseks ning igaühele neist on sätestatud erinevad nõuded paiknemise ja kestuse ning 

toiteallikate osas. 

Paragrahv 32 avab kolmes lõikes väljapääsutee valgustusega seonduva. Väljapääsutee 

valgustuse ülesanne EVS-EN 1838 kohaselt on aidata inimeste ohutut väljapääsu ohustatud 

paigast, nähes selleks ette vajalikud nägemisolud ja õige suuna leidmise nii väljapääsuteel kui 

ka eri paikades, samuti tagada, et tuletõrje- ja ohutusseadmeid saab kättesaadavalt paigutada 

ja kasutada. Väljapääsutee valgustusel on kaks erinevat minimaalset toimeaega, mis võtavad 

arvesse hoonete kasutusviise, nende eripärasid ning seal üheaegselt viibida võivate isikute 

arvu. 

Lõike 1 kohaselt on väljapääsutee valgustus ette nähtud ohtu sattunud inimeste 

evakuatsiooniks vajaliku tee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning 

esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Väljapääsutee valgustus peab 

eespool nimetatu korraldamiseks tagama minimaalse valgustuse sellele ettenähtud aja jooksul. 

Selle tingimuse täitmine eeldab väljapääsutee valgustuse puhul sõltumatu energiaallika 

olemasolu, st väljapääsutee valgustuse toiteallikaks ei tohi olla hoone üldvalgustuse toide. 

Üldjuhul on väljapääsutee valgustus seotud evakuatsioonimärkide taustavalgustusega selliselt, 

et üheaegselt on tagatud evakuatsioonimärkide nähtavus läbi võimaliku suitsu ja pimeduse 

ning minimaalne valgustus inimestele evakuatsioonitee jm leidmiseks ja kasutamiseks. Kuna 

evakuatsioonimärkide puhul tuleb arvestada nende vaatekaugusega (sätestatud standardites 

ISO 3864-1 „Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for 
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safety signs and safety markings“ ja EVS-EN 1838), siis vaatekauguse suurendamiseks on 

kõige mõistlikum kasutada tagant valgustatavaid märke, mis annavad samaaegselt ka 

väljapääsutee nõutud valguse (EVS-EN 1838). 

Lõige 2 määrab, et väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund peab 

olema kõigis II kasutusviisiga hoonetes ja III kasutusviisiga hoonetes, mis ei ole 

ööpäevaringses kasutuses, see tähendab eelkõige hoonetes, kus inimesed viibivad ajutiselt 

ning ei pruugi hoonet tunda. Samuti peab see olema kõigis IV kasutusviisiga hoonetes 

(kogunemishoonetes), kusjuures eranditeks on ühekorruseline kuni 50 istekohaga 

toitlustushoone ning kuni 300 m² üldpinnaga kaubandushoone, millel on otseväljapääsud õue. 

Tuleb silmas pidada, et selline leevendus on mõeldud kogu hoonele, mitte ühele ruumile. 

Ühetunnise toimimisajaga väljapääsutee valgustus peab olema paigaldatud ka 

evakuatsiooniteele ning kohtadesse, kus evakuatsioonitee ja väljumistee omavad ühist osa. 

Samuti peab väljapääsutee valgustuse toimimisaeg olema sama VI kasutusviisiga hoonetes 

(tööstushooned), kui hoones töötab korraga üle 50 inimese, V kasutusviisiga hoonetes, mille 

üldpindala on rohkem kui 300 m
2
, mootorsõidukite boksideta garaažides ja parkimismajades, 

mille pindala on üle 1000 m
2
. Viimase nõudena on sätestatud väljapääsutee valgustuse nõue 

toimimisajaga üks tund päästemeeskondade infopunktidesse.  

Kinnine loetelu ei jäta palju tõlgendamisruumi ja see oli ka eelnõu koostajate eesmärk – 

vähendada vaidlusi ja subjektiivsust. 

Lõike 3 kohaselt peab väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga kolm tundi olema 

tagatud kõigis ööpäevaringses kasutuses olevates III kasutusviisiga hoonetes (ravi- ja 

hoolekandeasutused) ning rahvusvahelise reisijate terminali hoones. Ravi- ja 

hoolekandeasutuste evakuatsioon võib kujuneda pikemaajaliseks, seetõttu on valgustus selle 

protsessi läbiviimise ajal äärmiselt oluline nii evakueerijatele kui hoolealustele. Reisimisega 

seotud kogunemiskohad on evakuatsiooniks keerulised objektid, sest seal on palju inimesi, 

kes erinevad üksteisest keelelise, kultuurilise, liikumis- ning tajumisvõime poolest, lisaks on 

reisiterminalides (sadamates, lennujaamades või raudteejaamades jm) inimestel üldjuhul 

kaasas pagas, mis omakorda raskendab liikumist. 

Kõrghoone standard EVS 812-8 sätestab, et kuni 16-korruselistes korterelamutes peab 

väljapääsutee valgustus olema minimaalse toimimisajaga kuni kaks tundi (kõrgemates 

eluhoonetes kuni kolm tundi) ja muu kasutusviisiga enam kui üheksakorruselistes hoonetes 

toimimisajaga kuni kolm tundi. Eelnõu koostajad pidasid aga mõistlikuks ja selgemaks, et 

hoonetes, mis on kõrgemad kui üheksa korrust (välja arvatud elamu) sätestatakse 

väljapääsutee valgustuse toimimisajaks minimaalselt kolm tundi. Kõrghoonetes on üldjuhul 

palju inimesi ning tulekahjuolukorras, kus ei tööta lift, peavad nad evakuatsioonil kasutama 

treppe ja trepikodasid. See omakorda suurendab aega, millal kõrgematelt korrustelt 

madalamale laskutakse, seetõttu ei saa olla selliselt sätestatud väljapääsutee valgustuse 

toimimisaeg ülemäära piirav, vaid on pigem evakuatsiooni läbiviimiseks optimaalne. 
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Samuti peab väljapääsutee valgustus minimaalse toimimisajaga kolm tundi olema tagatud 

maa-alustes mitmekorruselistes garaažides või keldrites ning muudes maa-alustes ehitistes. 

Selle sätte nõue tuleneb otseselt maa-aluste objektide keerukusest ja suurusest, kus on 

inimestele võib olla evakuatsiooniks vajalik pikem aeg. Samuti saab sellistel keerukatel 

objektidel kasutada väljapääsutee valgustust ka päästetöid läbiviiv päästemeeskond. 

Paragrahvi 33 kahes lõikes sätestatakse paanikavastase valgustuse termin, paigaldamise 

kohad ja toimimisnõuded. Paanikavastase valgustuse ülesanne on paanika tekke tõenäosuse 

vähendamine ja inimeste ohutu liikumise tagamine väljapääsuteedele, nähes selleks ette 

vajalikud nägemisolud ja õige suuna leidmise. Valgus peab väljapääsuteedel ja avatud 

piirkondades olema suunatud alla, tööpinna poole, kuid ühtlasi ka võimalike tõkete poole kuni 

2 m kõrguseni tööpinnast. 

Lõikes 1 avatakse paanikavastase valgustuse termin selle eesmärgi kaudu. Paanikavastase 

valgustuse ülesanne on vähendada paanika tekke tõenäosust ning tagada inimeste ohutu 

liikumine. Paanikavältimisvalgustus pole sama nagu väljapääsutee valgustus, sest see peab 

võimaldama inimesel jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav ning edasine väljumistee 

peab juba olema kaetud väljapääsutee valgustusega. Seega on paanikavastane valgustus vaja 

paigaldada kohtadesse, kus võib olla inimesi, kellel on ohuolukorras vaja jõuda võimalikult 

kiiresti evakuatsiooniteele, kuid kus võib inimestel sellega minna aega põhjusel, et näiteks 

nende liikumisvõime on piiratud või inimesi on korraga koos palju.  

Lõike 2 kohaselt on minimaalseks paanikavastase valgustuse toimimisajaks ette nähtud üks 

tund, see on arvestuslik aeg, kus inimene jõuab ohuolukorras evakuatsiooniteele. 

Paanikavastane valgustus tuleb ehitises paigaldada kindlaks määramata evakuatsiooniteedega 

saali, halli või hoonesisesele avatud alale (aatrium, fuajee vms), kus viibib üheaegselt rohkem 

kui kümme inimest või mille pind ületab 60 m². Eelnõu koostajad peavad siin silmas ka muid 

hoone ruume, mis nimetatud piirväärtustele vastavad (näiteks koosolekuruumid vm). Samuti 

tuleb paanikavastane valgustus paigutada hoone tualett- või riietusruumi, mille pind ületab 10 

m
2
, ning liikumispuudega inimestele mõeldud tualett- või riietusruumi. Viimase nõude puhul 

on välja arvatud elamu korteris paiknev tualett- või riietusruum (siinkohal on silmas peetud 

nii eramaju ehk ühe korteriga elamuid kui kahe- ja enama korteriga elamuid).  

Paanikavastane valgustus tuleb paigaldada ka liikuva trepi või kõnnitee valgustamiseks ning 

avalikus kasutuses olevasse leili- või muusse saunaruumi.  

Paragrahvi 34 kahes lõikes on avatudtermin „ohtliku tööpiirkonna valgustus“  ning selle 

paigalduse ja toimimisega seonduv. Põhiliselt on ohtliku tööpiirkonna valgustuse ülesanne 

tagada võimalikus ohtlikus tööprotsessis või olukorras tegutsevate inimeste ohutus ja 

võimaldada selliste seadmete nõuetekohast väljalülitamist, mis on vajalik samas paigas 

tegutsevate muude inimeste ohutuse tagamiseks. 

Lõike 1 käsituses on ohtliku tööpiirkonna valgustus ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus 

tegevuses (näiteks keevitamine) või olukorras (näiteks tõstekraana kabiinis) olevate inimeste 

ohutuse tagamiseks ning seadmete kasutamise ja protsesside ohutuks lõpetamiseks või ohutust 
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suurendavate toimingute läbiviimiseks. Seega peab ohtliku tööpiirkonna valgustus ohu 

tekkimise korral tagama inimeste ohutuse keerukates olukordades või kohtades, kus nad ei saa 

kohe oma tööd ja tegemist jätta, vaid peavad selleks enne teatud toimingud lõpetama. 

Lõike 2 kohaselt tuleb ohtliku tööpiirkonna valgustus selle eesmärki silmas pidades 

paigaldada kõrgendatud riskiga tööpiirkondadesse, nt tehnosüsteemide või nende 

juhtimisruumidesse, ning see peab toimima nii kaua, kuni püsib oht inimestele, kes kasutavad 

seadmeid ja lõpetavad protsesse või viivad läbi ohutust suurendavaid toiminguid. Seega ei saa 

ohtliku tööpiirkonna valgustusele määrata kestusparameetreid, kuna nende paigalduskohad on 

väga erinevad, nagu on erinevad ka tegevused, mille lõpetamise jaoks neid vaja on. Ohtliku 

tööpiirkonna valgustuse kestuse puhul tuleb niisiis juhinduda kõigepealt tootja juhistest 

seadmete väljalülitamiseks vajaminevast ajast, protsesside kirjeldusest ning töötajate 

läbiviidavate toimingute kestusest. Hea oleks, kui ohtliku tööpiirkonna valgustuse minimaalne 

toimimisaeg määratakse igal juhul eraldi. 

Paragrahv 35 koosneb kuuest lõikest ja avab märgtõusutoruga seonduva. Kehtivas 

tuleohutusnõuete määruses ei tehta vahet, kas hoones olev voolikusüsteem on mõeldud pigem 

päästemeeskonna abivahendina või hoone kasutajatele tulekahju kustutamiseks selle 

algstaadiumis. Määruse eelnõu koostajad pidasid vajalikuks see vahe täpsemalt määruse 

tekstis välja tuua ja seetõttu ka erinevate kasutusviisidega hoonetele vastavad sisemise 

veevarustuse nõuded sätestada (või nõuet mitte kehtestada). Märgtõusutoru tehnilised 

parameetrid ja paigaldusnõuded tulevad standardist EVS 812-6:2012+A1:2013, kuid oluline 

on siinkohal rõhutada, et veevõtukoht peab võimaluse korral olema toitesisendile lähedal ning 

lisaks võiks automaatsele tulekustutussüsteemile ja märgtõusutorule olla ühine sisend. 

Lõige 1 määrab märgtõusutoru paigaldamise juhud ja kohad. Märgtõusutoru tuleb paigaldada, 

kui hoone korruse tasapinnast võetuna kaugeim punkt korruse sissepääsust on rohkem kui 50 

m; hoonetesse, millel on rohkem kui neli korrust; mitmekorruselistesse keldritesse ning VII 

kasutusviisiga hoonetesse. Kuna märgtõusutoru on ette nähtud päästemeeskonna tarbeks, siis 

on selle tõhusus otseselt seotud päästevahendite võimekusega. 50 m on arvestuslik vahemaa, 

mis vastab päästemeeskonna varustuses olevate voolikute pikkusele, millest voolikuliin 

moodustatakse. See on ka oluline parameeter, kui kustutustöid tuleb läbi viia hoonesse 

sügavuti sisenedes. Silmas tasub pidada, et see konkreetne säte kehtib igasuguse 

kasutusviisiga hoonete puhul. Üle nelja korrusega hoonetes on märgtõusutoru oluline 

päästetööde läbiviimise vajadusega kõrgustes – päästjatel ei ole võimalik vedada otse autost 

voolikuliini nii kõrgele.  

Märgtõusu olemasolu nõue mitmekorruselistes keldrites ja garaažides on seotud selliste 

objektide keerukusega ning seal raskendatud päästetööde läbiviimisega. Täpsemad nõuded 

paigaldusele selles kohas on sätestatud kõnesoleva paragrahvi järgmises lõikes. 

Lõike 2 kohaselt peab mitmekorruselise keldri kõikidesse kohtadesse liikumisteelt ulatuma 

vähemalt 50 meetri pikkuse voolikuliiniga. Selline nõue on otseselt seotud 

päästemeeskondade võimekusega. Sisenemisteedel (trepikojad) keldrisse, mis asuvad ülemise 
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keldri põranda all, peavad olema igal tasandil rajatud lüüstamburid, millesse on paigaldatud 

märgtõusutoru ühenduskohad. 

Lõike 3 kohaselt peab päästemeeskonnale vajalik märgtõusutoru ühenduskoht olema 

trepikojas. 

Lõikes 4 viidatakse, et märgtõusutoru tehniliste parameetrite (sh veevooluhulk, paigaldus jm) 

puhul tuleb lähtuda asjakohasest standardist, milleks on praegu EVS 812-6. 

Lõikes 5 on sätestatud nõue varustada päästemeeskonna toitesisend vajaliku infoviidaga. 

Infoviida kujundus ja paigutus on esitatud standardis EVS 620-2:2012 „Tuleohutus. Osa 2: 

Ohutusmärgid“. Lisaks tuleb märgtõusutoru toitesisend paigutada hoonest väljapoole, 

võimalikult päästemeeskonna sisenemistee lähedale.  

Lõike 6 kohaselt võib põhjendatud juhtudel märgtõusutoru asendada kuivtõusutoruga. Eelnõu 

koostajad peavad siinkohal silmas eelkõige kohti hoones, kuhu paigaldatuna võib 

märgtõusutorus olev vesi talveperioodil ära külmuda. Sellisteks kohtadeks võivad olla kütteta 

trepikojad ja muud sarnased hoone osad. Kuivtõusutoru peab olema projekteeritud selliselt, et 

päästemeeskond saaks seda märgtõusutoru asendajana kasutada.  

Paragrahv 36 sätestab hoonesisese tuletõrje voolikusüsteemi paigaldamise kohustusega 

kohad. Nendeks on ehitised, mis on nimetatud asjakohases standardis. Asjakohasteks 

standarditeks loetakse standardeid EVS 812-4 ja EVS 812-6 ning neis on vajalik info süsteemi 

paigaldamise nõuete kohta olemas. Määruse kehtestamise hetkel on hoonesisese 

voolikusüsteemi rajamise nõuded esitatud vaid standardis EVS 812-4, seega ei saa kuni 

standardi EVS 812-6 muutmiseni (täiendamiseni) nõuda hoonesisest tuletõrje voolikusüsteemi 

hoonetesse, mida pole nimetatud standardis EVS 812-4. Sisuliselt tähendab see seda, et 

hoonesisene tuletõrje voolikusüsteem tuleb rajada vaid tootmis- ja laohoonetesse seni, kuni 

selle kohta on tehtud muudatused ka standardis EVS 812-6. 

Paragrahvis 37 avatakse viies lõikes automaatse tulekustutussüsteemiga seonduv.  

Lõikes 1 on sätestatud kinnine loetelu hoonetest ja hoone osadest, mille puhul peab olema 

rajatud automaatne tulekustutussüsteem. Nendeks on: 

 hooned, kus tuletõkkesektsioonid asuvad läbi kolme või enama korruse, välja arvatud 

tuletõkkesektsioonina rajatud evakuatsioonitrepikoda ning ühe ja kahe korteriga 

hooned;  

 mitme korrusega keldrid ning hooned, mis ületavad lisades 2 ja 5 sätestatud 

piirväärtusi; 

 enam kui neljakorruselised III kasutusviisiga hooned või nende osad, kus selle 

rakendamine ei põhjusta ohtu inimeste elule, tervisele või varale. Hinnangu, kas 

hoones toimuvale tegevusele võib häirivalt mõjuda automaatse tulekustutussüsteemi 

töösse rakendamine, peab andma eelkõige hoone omanik. Kui suudetakse tõestada, et 
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selles hoones või hoone osas pole automaatse tulekustutussüsteemi järele vajadust, 

tuleb selline otsus märkida ehitusprojektis ning võtta alternatiivsed meetmed 

tuleohutuse tagamiseks. Juhul, kui aga hoone kasutajad ise võivad automaatse 

tulekustutussüsteemi käitamist ohustada (ebaadekvaatsuse vms tõttu), siis tuleb võtta 

meetmed, et hoone kasutajad ei saaks süsteemi käivitada. Ka tuleb automaatse 

tulekustutussüsteemi projekteerimisel ravi- või hoolekandeasutustesse (või nende 

osadesse) hinnata, kas selle süsteemi rakendamine ei või oluliselt häirida elutähtsa 

teenuse osutamist; 

 pindalalt suured või suure eripõlemiskoormusega (määruse tähenduses üle 1200 

MJ/m
2
), kuid seejuures vähevalvatavad ruumid, milles tekkiv tuli võib ohustada 

ümbrust või põhjustada märgatavat varalist kahju või asendamatute kultuuriväärtuste 

hävimist. Viimase kitsenduse puhul tuleb kustutusaine valikul aga lähtuda 

konkreetsest kultuuriväärtusest – kui see objekt võib veega kokkupuutel hävida, siis 

tuleb võtta muud asjakohased meetmed, et tagada nõutud tuleohutustase; 

 TP2-klassi kolme- ja neljakorruseliste hoonete trepikojad, mille tuletundlikkus on D-

s2,d2 ning TP2-klassi viie- kuni kaheksakorruselised hooned, kus 

kandekonstruktsiooni tuletundlikkus on väiksem kui A2-s1,d0. Samas on võimalik 

näiteks puidu puhul kapseldada kandekonstruktsioonid selliselt, et need on 

võrdsustatud mittepõleva materjaliga (vastavalt § 6 lg 4) ning siis ei ole kõrgemate kui 

neljakorruseliste hoonete puhul automaatne tulekustutussüsteem nõutud; 

 kõik hooned või nende osad, kus hoones toimuvast tegevusest, hoone korruse 

pindalast, korruselisusest, kasutamise otstarbest, kõrgusest või muudest põhjustest 

tingituna on kasutajate turvalisus väike ja päästetööd on raskendatud. Piirväärtuste 

ületamine on selge ja üheselt arusaadav ning sisustatav nõue, kuid eelnõu koostajad on 

teadlikult sätestanud ka kaalutlemist vajava nõude. Sageli ei saa kõiki parameetreid 

ükski tehnilise normi looja ette näha, mistõttu tuleb tulevikku suunatud sätted jätta 

pigem iga kord sisustamiseks, kuid oluline on selliste nõuete olemasolu.  

Lõikes 2 sätestatakse nõue, et automaatne tulekustutussüsteem peab tulekahju korral 

käivituma ilma inimeste abita, see tähendab, et süsteem peab ise suutma tuvastada tulekahju 

algusfaasi ning vastavalt sellele käivituda. 

Lõikes 3 sätestatakse automaatsele tulekustutussüsteemile lisavee andmise võimaluse 

olemasolu.  

Lõikes 4 sätestatakse loetelu määruses kehtestatud tuleohutuse nõuetest, mille täitmisel 

tehakse mööndusi, kui hoones või selle tuletõkkesektsioonis on automaatne 

tulekustutussüsteem, mida määruse kohaselt nõutud pole. Seega kui kõnesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetamata hoones või selle osas on automaatne tulekustutussüsteem, võivad 

määruses sätestatud nõuetest erineda nõuded tuletõkkesektsiooni piirpindalale, väljumistee 

pikkusele, kasutajate arvule, kandekonstruktsioonide tulepüsivusele, tuletõkkesektsiooni 

konstruktsioonide tulepüsivusele, konstruktsioonide tuletundlikkusele ning tule 
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naaberhoonetele leviku piiramisele. See tähendab, et neis parameetrites on lubatud teha teatud 

mööndusi (lubada näiteks hoones suuremat kasutajate arvu või kasutada tuletundlikumaid 

konstruktsiooni pinnakatteid).  

Lõige 5 nimetab kitsendusena, et kõneoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1, 2 ja 3 sätestatut 

(leevendused tuletõkkesektsiooni piirpindalale, väljumistee pikkusele ning hoone kasutajate 

arvule) ei kohaldata II ja III kasutusviisiga hoonete puhul. See tähendab, et isegi kui 

majutusasutustes või ravi- ja hoolekandeasutustes kasutatakse hoones või hoone osas 

automaatset tulekustutussüsteemi, mida seal otseselt nõutud pole, siis nimetatud 

tuleohutusnõuete puhul leevendusi siiski ei lubata.  

Lõike 6 kohaselt ei tohi kõneoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud mööndusi rakendada hoones 

üheaegselt. See tähendab, et mittenõutud automaatse tulekustutussüsteemi paigaldamisel saab 

lubada leevendusi korraga üldjuhul vaid ühes punktis. Samas aga võib teatud juhtudel teha 

mitu leevendust korraga (näiteks on piirpindala suurendamine seotud suurema kasutajate 

hulga võimaldamisega ning kõnealuse hoone osa paigutuse tõttu võib pikendada ka 

evakuatsiooniteed), kuid see ei ole selle sätte tõlgendamise põhieesmärk. Seetõttu on lisatud 

kitsendav nõue, et rohkem kui kahe möönduse rakendamisel tuleb hoone tuleohutust tõendada 

analüütiliselt. See nõue on vajalik, et möönduste rakendamisel oleksid olulised 

tuleohutusnõuded (ehitise kandevõime säilimine, tule ja suitsu tekke ning leviku piiramine, 

tule leviku piiramine naaberehitistele, ohutu evakuatsiooni tagamine ning päästemeeskondade 

ohutusega arvestamine) täidetud. 

Paragrahv 38 avab kuue lõike kaudu hoonest suitsu ja soojuse eemaldamisega seotud 

nõuded. Eelkõige on suitsu ja soojuse eemaldamise tagamiseks vaja planeerida hoonesse kas 

selleotstarbeline süsteem või mõelda läbi muud võimalused, millega kaasnevad hoone 

korruste ülaosasse planeeritavad avad (aknad, uksed, luugid). 

Lõige 1 sätestab üldise nõude, et hoone kõikidest ruumidest peab tulekahju korral olema 

võimalik eemaldada soojust ja suitsu. Siinkohal on nimetatud just hoone ruume, mitte hoonet 

üldisena. Igast hoone ruumist tuleb tagada tulekahju korral soojuse ja suitsu ärastus. 

Tulekahju korral tekib alati soojust ja suitsu ning seda peab olema võimalik eemaldada. 

Selleks saab kasutada ka loomulikke viise (avada aknaid või uksi), kuid valesti kasutades 

(valel ajal avades) võivad need anda loodetule hoopis vastupidist efekti. Ehkki suitsu ja 

soojuse eemaldamine võib põhineda ka loomulikul tõmbel, tuleks siiski eelistada 

sundventilatsiooni. Olenevalt rakendavatest ehituslikest meetmetest saab suitsutõrje hoones 

jagada tinglikult kolmeks lahendusviisiks: 

 lahendusviis 1 (loomulik suitsu eemaldus) – kasutatakse ruumi ülemises kolmandikus 

paiknevaid ning põrandapinnast avatavaid luuke, ukseavasid, aknaid ja ohutult 

purustatavaid aknaid (nt karastatud klaasiga aknad keldrikorrusel ja esimesel korrusel, 

mis asuvad põrandapinnast käeulatuses); 

 lahendusviis 2 (loomulik suitsu eemaldus) – kasutatakse kaugjuhtimisega avanevaid 

suitsu ja kuumuse eemaldamise luuke ja aknaid; 



63 

 

 lahendusviis 3 (mehhaaniline suitsu eemaldus) – tulekahjus tekkiva suitsu ja kuumuse 

eemaldamine hoonest toimub väljatõmbeventilaatori(te)ga või tekitades 

ventilaatori(te)ga ülerõhku ruumides, kuhu soovitakse suitsu levimist takistada. 

Hoone suitsutõrje projekteerimine, paigaldamine ja hooldus tuleb alati teha asjakohaste 

standardite nõuete alusel, näiteks EVS 919:2013 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete 

paigaldus ja korrashoid“. 

Lõige 2 nimetab, et suitsu ja soojust võib hoonest eemaldada kas ühel või mitmel viisil. Suitsu 

ja soojust võib eemaldada uste, akende ja/või luukide kaudu, aga ka erivahendeid kaustades  

(sisuliselt eelmise sätte selgituses esitatud loetelu). Seega jätavad eelnõu koostajad lahenduse 

suuresti projekteerija ning omaniku otsustada. Kindlasti on lubatud ka muud eesmärki täitvad 

lahendused, näiteks tugineda suitsu ja soojuse eemaldamisel päästemeeskonna kaasabile. Seda 

lahendust valides tuleb teada, milline on lähima päästemeeskonna reageerimisaeg ning nende 

kasutatav tehnika ja taktika. Kui seda kõike on projekteerimisfaasis võimalik ette näha ja 

arvesse võtta, siis hilisemas faasis (kasutamisel) tuleb seda süsteemi kindlasti ka katsetada. 

Kui suitsu ja soojuse eemaldamiseks on valitud ruumi ülemises kolmandikus paiknevad 

luugid, aknad või uksed, siis peavad need olema põrandapinnalt avatavad. Kui valitud on 

ohutult purustatavad aknad, siis need ei tohi asuda esimesest korrusest kõrgemal ning peavad 

asuma samuti põrandapinnast käeulatuses.  

Kui suitsu- ja kuumuse eemaldamiseks on valitud kaugjuhtimisega avanevad suitsu ja 

kuumuse eemaldamise luugid ja aknad, siis peab see info olema hoone operatiivkaardil (kui 

see koostatakse) ning hoone personal peab olema koolitatud seda vajaduse korral kasutama. 

Väljatõmbeventilaatori või -ventilaatorite kasutamine või ülerõhu tekitamine ruumides, kuhu 

soovitakse suitsu levimist, on juba piisava keerukusega tegevus, mida viivad enamasti läbi 

päästemeeskonnad. Kui aga objektil on koolitatud isikuid, kes on võimelised seda tegevust 

õigesti ja tõhusalt korraldama, siis peab see info sisalduma ka hoone operatiivkaardil (kui 

selle koostamine on vajalik). 

Lõige 3 sätestab, et trepikojas, millest on moodustatud tuletõkkesektsioon, peab olema suitsu 

eemaldamise võimalus ja sinna tuleb tagada värske õhu juurdevool. See tähendab, et tuleb 

leida lahendus, kuidas kiiresti tekitada ülerõhk. Kui sellises trepikojas asub liftišaht, siis 

käsitatakse seda suitsu eemaldamise aspektist tervikuna ja suitsu peab olema võimalik sealt 

eemaldada samal ajal kui trepikojastki. Sama kehtib värske õhu juurdevoolu tagamisel. 

Ehituslikult on tuletõkkesektsioonina rajatav liftišaht kinnine, kus avatäideteks on liftiuksed. 

Liftiuksed täidavad üldiselt tuletõkestuse võimet suunaga ruumist liftišahti (mis tähendab, et 

šahtis toimuvat põlengut peetakse vähetõenäoliseks ja eripõlemiskoormus on madal). 

Praktikas ei ole šahtile selle alumisse osasse õhu juurdevooluks täiendavaid avasid tehtud. 

Lõiked 4 ja 5 sätestavad suitsueemaldamise põhimõtted kahekorruselises ning kolme- kuni 

kaheksakorruselises hoones. Määruses nimetatakse efektiivset suitsueemaldamise pindala, 

sest see annab suuremad võimalused määrata sellise ava (või avade) kuju. Ka asjakohane 
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standard EVS 919 nimetab, et suitsueemaldus lahendatakse kas igal korrusel 0,5 m
2
 efektiivse 

pindalaga aknaavaga või katusel 1,0 m
2
 efektiivse pindalaga luugiga, mida saab avada igalt 

korruselt (kuni viiekorruselises hoones võib see luuk olla 0,5 m
2
 suurune). Eelnõu koostajate 

hinnangul on need nõuded piisavalt tõhusad ning tagavad määruses sätestatud eesmärgi. See 

tähendab, et ilmtingimata ei pea rajama ühte suitsueemaldamise ava, vaid neid võib olla 

rohkem – põhimõtteliselt sätestatakse võimalus, kus efektiivse pindala võib tagada ka mitme 

avaga. Sellised aknad või luugid võivad olla tulekahju korral nii hõlpsasti avatavad kui ka 

turvaliselt purustatavad (kui mingil põhjusel ei soovita selle avamise võimalust kasutada). 

Seega tuleb kahekorruselise hoone suitsueemaldus korraldada trepikoja ülaosas paikneva 

kergesti avatava akna või luugi (akende või luukide) kaudu, mille summaarne efektiivne 

suitsueemaldamise pindala on vähemalt 0,5 m
2
 ning kolme kuni kaheksakorruselises hoones 

korraldatakse trepikojast suitsueemaldamine trepikoja ülaosas paikneva kergesti avatava akna 

või luugi (akende või luukide) kaudu, mille summaarne efektiivne suitsueemaldamise pindala 

on vähemalt 1,0 m
2
. 

Lõikes 5 on eraldi nõue kolme- kuni kaheksakorruselise hoone suitsueemaldamise kohta. 

Sellises hoones peab suitsu eemaldamiseks ette nähtud akna või luugi avamine olema 

võimalik suitsukeskkonda sisenemata. See säte on otseselt seotud päästemeeskondade 

tegevusega – kuni kahekorruselises hoones on suitsusesse keskkonda sisenemine kiirem ja 

tegevused seal võtavad aega vähem kui kõrgemas korrusmajas.  

Lõike 6 nõue, et keldrikorruse ruumidest suitsu eemaldamisel ei tohi suitsu juhtida 

evakuatsiooniks kasutatavasse trepikotta või päästemeeskonna sisenemisteele, on otseselt 

seotud ohutusega, mis peab tulekahju korral olema tagatud evakueeritavatele ning päästjatele. 

Seega tuleb keldrikorruselt suits eemaldada kas otse väliskeskkonda või leida lahendus, kus 

eespool nimetatud tingimused on täidetud.  

Paragrahvi 39 on neljas lõikes avatud piksekaitsega seonduv. Siiani on olnud piksekaitsega 

seonduv reguleeritud piksekaitse olemuse kirjelduse ning konkreetse loetelu kaudu, kuhu 

selline süsteem tuleb paigaldada. Uues käsitluses on viidatud piksekaitse projekteerimise, 

paigaldamise ja hooldusega seonduvale ning nõutavate paigalduse kohtade puhul ka 

asjakohastele määrustele, sh kaitseklassidele.  

Lõike 1 kohaselt peab piksekaitse olema I, II, IV, V või VI kasutusviisiga hoonel, mille 

kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgemale. Selles sättes 

on lähtutud standardi EVS-EN 62305-1:2011 „Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted“ nõuetest, 

mille kohaselt tuleb piksekaitse paigaldada hoonetele, mille kõrgeim ehitise osa ulatub 

ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale. Nii välditakse otseselt hoone 

piksetabamuse saamise võimalust. Välja on jäetud standardi sõnastus haljastuse osas. 

Haljastuse puhul ei saa olla kindel, et see tagab piksekaitsele ettenähtud ülesande. Haljastus 

võib murduda tormiga või saetakse puud maha ning sellisel juhul ei ole enam puid, mis võiks 

pikse enda peale võtta. Määrus ei sätesta, kui suur peab sellise arvutuse tegemiseks olema 

lineaarne vahemaa hoone katuseharja ja muude kõrgemate objektide vahel (st nende 

omavaheline kaugus maad mööda mõõdetuna), see parameeter võetakse arvesse tootja 
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nimetatud olukordades ning lähtutakse tema antud juhistest. Samuti sätestatakse määruses 

standardiga võrreldes pisut kitsam loetelu, kus pole silmas peetud kõiki hooneid, mille 

kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest enam kui 15 m kõrgemale, vaid on tehtud 

valik viie kasutusviisi osas. 

Lõikes 2 on esitatud kinnine nimekiri hoonetest, millele tuleb piksekaitse paigaldada ka juhul, 

kui pole täidetud lõikes 1 viidatud 15 meetri nõue. Sellesse nimekirja kuuluvad: 

 TP2- ja TP3-klassist II ja IV kasutusviisiga hooned (st tuldkartvad ja tuldtakistavad 

majutushooned ja suurte rahvahulkade kogunemishooned), kui sellise hoone 

kandekonstruktsioon ei ole A1 või A2 tuletundlikkusega. Sellise tingimusega 

sätestatakse konstruktsiooni tuletundlikkuse osas sama nõue, mis TP1-klassi hoonele, 

kus piksekaitset ei nõuta; 

 III kasutusviisiga hooned (ravi- ja hoolekandeasutused); 

 VI kasutusviisiga hooned (st tööstus- ja tootmishooned), milles toimub tuleohtlik või 

tule- ja plahvatusohtlik tootmisprotsess või säilitatakse vastava omadusega materjale; 

 lahtised IV kasutusviisiga ehitised, kus on korraga enam kui 200 kasutajat. Sellisteks 

ehitisteks loetakse näiteks lauluväljakud, staadionid jm. Lisatud kitsendus kasutajate 

arvu osas peaks välistama aga sellised objektid nagu linnuvaatlustornid vms; 

 loomakasvatushooned, kus on rohkem kui 100 looma. Loomade arv on siinkohal 

tinglik ning on sätestatud Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1200/2009, mis 

käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike 

tootmismeetodite uuringut, loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste 

osas. Selle järgi vastab ühele loomühikule üks piimalehm, teiste loomade koefitsiendid 

on väiksemad (nt lihaveis – 0,8; nuumsiga – 0,3; broiler – 0,007). 

Lõike 3 kohaselt tuleb piksekaitse projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel lähtuda 

asjakohasest standardist. Asjakohasteks loetakse standardit EVS-EN 62305-1, standardit 

EVS-EN 62305-2:2013 „Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs“ ja standardit EVS-EN 62305-

3:2011 „Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht inimelule“. 

Standardis esitatud põhimõtte kohaselt ei tohi piksekaitse paigaldus ehitises suurendada pikse 

tabamuse ning tulekahju tekkimise tõenäosust, see tähendab, et piksekaitse tuleb paigaldada 

asjatundlikult, lähtudes tootja juhistest ning võttes arvesse konkreetse ehitise eripärasid 

(ehitise enda kõrgus, kaugus muudest ehitistest, katusekuju, ehitisest eenduvad osad, ehitist 

ümbritsevad kõrgemad objektid jm). Piksekaitse peaksid paigaldama erialaste teadmistega 

isikud. On isegi kaalutud vastava kutsestandardi koostamist, et kindlustada veelgi nimetatud 

süsteemi paigaldamisjärgset tõhusust.  

Lõike 4 kohaselt tuleb hoonele piksekaitsesüsteemi kaitseklassi valimisel lähtuda 

riskianalüüsi tulemustest või sätestatud nõuetest. See tähendab, et hoonele piksekaitse 

projekteerimisel tuleks eelkõige läbi viia riskianalüüs, mille tulemused määravad vajaliku 
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kaitseklassi. Kui seda ei tehta, siis tuleb lähtuda eelmises lõikes sätestatud valikust. Nimetatud 

riskianalüüsi koostamine on kirjeldatud standardis EVS-EN 62305-2 ning projekteerijatele 

hõlpsasti järgitav. Piksekaitsesüsteemi kaitseklass on standardi kohaselt näiteks ühe 

parameetrina seotud piksekaitsevõrgu silma tihedusega ning on tinglikult määratud erinevate 

ehitiste kasutamise otstarbe järgi. Kaitseklasside sisu on samuti avatud asjakohases standardis 

ja eelnõu koostajate hinnangul ei vaja määruse tekstis avamist, sest üldterminina on 

kaitseklass selles kontekstis arusaadav termin. 

Sättes loetletud hoonete kaitseklasside puhul on lähtutud standardi käsitlusse kuuluvatest 

hoonetüüpidest. Nii kuulub kaitseklassi I näiteks plahvatusohtlik tööstushoone või -ladu, 

lennujuhtimiskeskus. Kaitseklassi II kuulub kõrge tuleohuga tööstusettevõte või -ladu, ehitis, 

kus on ööpäev ringi hoolealuseid, näiteks haigla, hooldekodu või lastekodu, Häirekeskuse 

hoone ning hoone kõrgusega rohkem kui 100 meetrit. Kaitseklassi III kuulub inimeste 

kogunemiskoht, näiteks kool, lasteaed, teater, kino, ujula, staadion või spordihall, milles 

pealtvaatajate kohtade arv on üle 200, hotellil, kus voodikohtade arv on üle 60, tööstushoonel, 

kus pole kõrget tuleohtu, büroohoonel, pangal või kauplusel, kui nende kasulik pind on üle 

2000 ruutmeetri, loomapidamishoonel, kus on rohkem kui 100 looma, ning hoonel kõrgusega 

üle 26 meetri. Kaitseklassi IV kuuluvad ülejäänud hooned, mille puhul piksekaitse on nõutud. 

Paragrahvis 40 sätestatakse nõuded tuleohutuspaigaldiste toitekaablitele, mis on 

tuleohutuspaigaldise elektrivarustuse osadeks. Selle sätte kohaselt peavad 

tuleohutuspaigaldiste toitekaablid ja nende kinnitused olema tulekindlad. Kaabelduse 

tulepüsivusaeg peab olema selline, et tuleohutuspaigaldise elektritoide on tagatud kogu 

nõutud tööaja jooksul. Tuleohutuspaigaldiste elektrivarustuse projekteerimisel ja 

paigaldamisel tuleb lähtuda asjakohasest tehnilisest normist või standardist. Eelkõige on 

praktikas ilmnenud probleeme kõnealuste kaablite paigaldusega hoonetesse. Näiteks ei tohiks 

sellise kaabli kohale paigaldada teisi kommunikatsioone (kommunikatsioonivahendeid), et 

kindlustada toitekaablite tulepüsivus tulekahju tingimustes, kuid on juhuseid, kus sellest 

põhimõttest pole kinni peetud. Eelnõu koostajate hinnangul piisab aga selle asjaolu arvesse 

võtmiseks viitest asjakohasele standardile ning see on omanikujärelevalve valdkonda kuuluv 

kontrolliese. 

6. peatükis sätestatakse üheksas paragrahvis evakuatsiooniga seonduvad nõuded. On 

kasutatud ka uusi termineid (evakuatsiooni liigid, ohutu koht), mille kaudu saab evakuatsiooni 

tinglikult jagada etappidesse. Evakuatsioon algab evakuatsioonialalt, kust edasi liigutakse 

väljumisteed mööda evakuatsioonipääsuni (või hädaväljapääsuni). Evakuatsioonitee on 

liikumistee evakuatsioonipääsust ohutu kohani. Terminite kohta on esitatud täpsustav joonis 

terminite sätte selgituse juures.  

Paragrahvis 41 sätestatakse kahes lõikes evakuatsiooni korraldamisega seonduv. 

Uuendusena võimaldatakse selles paragrahvis evakuatsiooni korraldamiseks hoones erinevad 

võimalused. 

Lõike 1 kohaselt tuleb evakuatsiooni hoones korraldada kas massilisena (kõikide hoones 

viibivate inimeste kohe väljumine), etapilisena (hoones viibivate inimeste järkjärguline 
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eemaldumine tulekahju tekkekohast, kasutades hoone tuletõkkesektsioone) või passiivsena 

(jäädakse kohale ning oodatakse päästmist). Valitud evakuatsiooni korraldus hoones on 

seotud seal toimuvate tegevuste ja protsessidega ning kindlasti on see seotud hoones viibivate 

isikute võimekusega liikuda. Nii on evakuatsiooni korraldus kaupluses või büroohoones 

erinev evakuatsiooni läbiviimisest haiglas või muus raviasutuses. Kui ühel juhul liiguvad 

evakueeruvad ise, siis teisel juhul võib olla vaja inimesi evakueerida ja silmas pidada, et nad 

ei pruugi olla võimelised ise liikuma või oma tegevuse vajalikkusest aru saama. Samuti on 

sootuks erinev evakuatsioon kinnipidamisasutustes. Uute terminitena kasutatakse määruses 

erinevaid evakuatsioonitüüpe just selle tõttu, et hoone omanikud saaksid juba projekteerimisel 

hoone evakuatsiooni läbi mõelda ja vastavaid ehituslikke meetmeid rakendada. Ideaalne oleks 

seda teha juba projekteerimise ajal, kuid kindlasti tuleks evakuatsioon läbi mõelda enne hoone 

kasutuselevõttu. Evakuatsioon tuleb kajastada ka ehitise hooldusjuhendis, kus muu hulgas 

tuleb ehitise omanikule, haldajale või ruumide kasutajatele anda juhiseid võimalikeks 

avariiolukordadeks või õnnetusjuhtumiteks (majandus- ja taristuministri 4. septembri 

2015. aasta määruse nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele 

ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 

esitatavad nõuded“ § 14 lg 3). 

Massilise evakuatsiooni korral eeldatakse, et kõik hoones viibijad saavad evakuatsiooni 

vajadusest aru ning on võimelised ise hoonest välja minema. Massilise evakuatsiooni puhul ei 

kasuta evakueerijad hoone sees olevaid ohutuid kohti, vaid ohutuks kohaks on määratud koht 

väljaspool hoonet. Etapiviisiline evakuatsioon nähakse ette pigem keeruliste ja 

mitmekorruseliste hoonete puhul, kus automaatse tulekahjusignalisatsiooni info põhjal 

hakatakse tulekahju kohast eemalduma, kasutades hoonesiseseid ohutuid kohti. Passiivse 

evakuatsiooni sisu on ilmselt kõige keerulisem mõista, sest üldjuhul tähendab see, et tulekahju 

korral jäädakse määratud ajaks paigale sinna tuletõkkesektsiooni, kus oldi tulekahju 

puhkemisel ning oodatakse kas ohu kõrvaldamist või enda päästmist. 

Lõike 2 kohaselt peab evakuatsiooni tagamiseks hoones selle kasutamisviisi ja otstarbe järgi 

olema  piisav arv sobiva paigutusega kergesti läbitavaid väljumisteid ning evakuatsiooniteid 

ja -pääse ning nõutavad tuletõkkesektsioonid, mille kasutamise aeg ei tohi põhjustada ohtu 

evakueeruvatele hoone kasutajatele. Selline nõue tagab, et hoonest tulekahju korral 

evakueerujad (või evakueeritavad) jõuavad vastavalt hoone tulekahju korral tegutsemise 

plaanile kokkulepitud kohta hoones sees või sellest väljas. Samas tuleb tähelepanu tuleb 

pöörata hoones viibivatele liikumispuudega inimestele, sest ka nende evakuatsioon peab 

olema samane ise liikuda suutvate inimestega. Kas see lahendatakse ehituslike või 

korralduslike nõuetega, seda saab hoone omanik või valdaja otsustada. Ohutu evakuatsiooni 

(ja eriti just etapiviisilise või passiivse evakuatsiooni) tagamise põhilised komponendid on 

tuletõkkesektsioonid, mistõttu on need selles sättes ka nimetatud. Seetõttu on sellel sättel 

hoone omanike jaoks tagasiulatuv jõud (st neid saab nõuda ka olemasolevate hoonete puhul).  

Lisaks määratakse, et evakuatsiooni- ja väljumistee ei tohi läbida tehnoseadmete või muid 

tehnilisi ruume. See on otseselt seotud evakueeruvate isikute ohutusega – sellistes hoone 

osades võib tulekahju korral olla kõrgendatud oht (kuumuse ja suitsu tõttu), aga neid ruume 
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võib olla vaja kasutada ka päästemeeskonnal (teatud süsteemide sisse- või väljalülitamiseks). 

Tehnoseadmed või muud tehnilised ruumid tuleb paigutada evakuatsiooni- või 

väljumisteedest kõrvale ja vastupidi. 

Paragrahv 42 sätestab evakuatsioonipääsuga seonduva neljas lõikes. 

Lõige 1 kohustab evakuatsioonipääsud paigutama hajutatult, et hoone kasutajatele oleks 

tagatud ohutu evakuatsioon. See tähendab, et juba projektis tuleb võimaluse korral võtta 

arvesse evakuatsiooni korraldust hoones (eelkõige lähtudes inimeste arvust) ning vastavalt 

sellele paigutada hajutatult evakuatsioonipääsud (uksed, muud avad jm). Hajususe terminit 

pole küll määruses nimetatud, kuid lähtuda tuleb hoone kasutajate ohutusest, mille saabki 

eelkõige tagada üksteisest võimaluse korral eemal asuvate evakuatsioonipääsudega. Kui 

hoone on juba kasutusel, kuid evakuatsioonipääsude asukohad ja arv soovitakse hoone 

kasutajate arvu ning nende liikumisvõimega vastavusse viia, tuleb silmas pidada valitud 

evakuatsiooniliiki (kas massiline, etapiline või passiivne) ning evakueeritavate arvu ja võimet 

liikuda (ise või teiste abiga). Evakuatsioonipääse peab üldjuhul olema hoones vähemalt kaks, 

aga teatud juhtudel (erandina) on lubatud üks (§ 44 lõike 3 kohaselt). 

Lõige 2 täpsustab eelmise sätte mõtet. Pääsuna tavaolukorras saab küll kasutada erinevaid 

väljapääse ja hoone osasid, kuid evakuatsioonipääsuks ei saa üldjuhul pidada lifti või muid 

sellesarnaseid seadmeid (tõstukid, toiduliftid, eskalaatorid jm liikumisseadmed). Küll aga 

saab evakuatsiooniks kasutada selleks otstarbeks ehitatud lifti ehk evakuatsioonilifti, kui see 

on selleks spetsiaalselt ehitatud. Samuti jätab määruse eelnõu tekst võimaluse kasutada 

evakuatsiooniks ka muid tehnoloogilisi lahendusi. 

Lõige 3 sätestab põhimõtte, et loomapidamishoonetes tuleb evakuatsioonipääsud ehitada nii, 

et tulekahju korral oleks võimalik loomi juhtida või neil endil oleks võimalik kiiresti ja lihtsalt 

jõuda vabale maapinnale. Selline nõue peab kindlustama kiire võimaluse ka suurel hulgal 

loomi tulekahju korral korraga hoonest välja juhtida. Silmas tuleb pidada, et 

loomapidamishoonete nendele liikumisteedele, kus liiguvad loomad, pole ettenähtud 

minimaalseid pääsude laiuseid. Need tuleb arvestuslikult projekteerida loomade liigi ja hulga 

järgi.  

Lõike 4 kohaselt peavad kõik hoones olevad evakuatsioonipääsud olema märgistatud TuOS-i 

kohaselt. See tähendab, et ehitises, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või 

hädaväljapääs ning evakuatsioonitee, tuleb need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. 

Märgistus peab vastama standardi EVS 620-2 p 3.3. märkidele 9–12. 

Paragrahv 43 sätestab kahes lõikes hädaväljapääsuga seonduva. 

Lõike 1 kohaselt peab hädaväljapääsuks kasutatava valgusava kõrgus olema vähemalt 600 

mm ja laius 500 mm ning kõrguse ja laiuse summa vähemalt 1500 mm. Selline käsitlus annab 

võimaluse kasutada hädaväljapääsuna erinevaid hoone osasid ja avasid. Kõrguse ja laiuse 

summa on määruses sätestatud põhjusel, et luua võimalus kasutada ka erikujulisi hoone avasid 

hädaväljapääsuks, kui muud parameetrid (kõrgus maapinnast, paiknemine evakuatsiooniteel 
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jm) selle kasutuselevõtuks sobivad. Samas tuleb silmas pidada, et mistahes kuju korral peab 

olema tagatud nendest inimeste läbimahtumine. Ringikujulisi avasid hädaväljapääsuks 

kasutada pole üldiselt lubatud, sest sellisele kujule pole ka erialases kirjanduses parameetreid 

sätestatud (nt vähimat lubatud diameetrit, mis on katsete käigus välja selgitatud), kuid 

eeldatavasti saaks erijuhtudel selle kasutamise võimalusi kaaluda.  

Lõige 2 nimetab, et hädaväljapääs peab olema märgistatud TuOS-i kohaselt. Märgistus peab 

vastama standardi EVS 620-2 p 3.3. märkidele 14 ja 15. 

Paragrahv 44 sätestab neljas lõikes evakuatsioonipääsude arvu hoonetes. 

Lõige 1 osundab evakuatsioonipääsude arvu ja paigutuse määramisel hoone 

kasutamisotstarbele ja hoone kasutajate maksimaalsele arvule. 

Lõige 2 määrab üldise nõudena, et hoone igalt evakuatsioonialalt peab olema võimalik jõuda 

vähemalt kahe erineva, hajutatult paigutatud evakuatsioonipääsuni. See tähendab, et 

turvalisuse ja ohutuse huvides peab hoones olema kaks hajutatult paigaldatud 

evakuatsioonipääsu (vt ka sätet evakuatsioonipääsu kohta üldiselt, kus käsitletakse hoone 

kasutajate ohutuse tagamist). Samas on teatud juhtudel lubatud kindlate parameetritega 

hoonetes üks evakuatsioonipääs ning need hooned on loetletud kinnises loetelus. 

Lõike 3 kohaselt on üks evakuatsioonipääs või -tee lubatud kuni kaheksakorruselises hoones, 

kui evakuatsioonialaks oleva hoone osa kuulub I kasutusviisi. Seega on silmas peetud ka 

hooneid, kus näiteks I korrusel asuvad muud ruumid kui eluruumid, kuid neist on olemas otse 

väljapääs õue. Samas tuleb silmas pidada, et see ei tähenda olukorda, kus kogu 

evakuatsioonitrepikoja peale on üks tuletõkkeuks. Eelnõu koostajad soovivad selle sättega 

lubada kuni kaheksakorruselistes eluhoonetes ühte evakuatsioonitrepikoda 

(evakuatsiooniteed), millesse pääseb igast korterist tuletõkkeukse kaudu. 

Kuni 16-korruselises I kasutusviisiga hoones, mille ehitusalune pindala on kuni 450 m
2
, on 

samuti lubatud üks evakuatsioonipääs. Ehitusalune pind on ehitise horisontaalprojektsiooni 

pind, mille hulka arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehitise osa. 

Ehitise ehitisealune pind määratakse 1 m
2
 täpsusega.  

Samuti on üks evakuatsioonipääs lubatud V ja VI kasutusviisiga hoonetes, mille suletud 

netopind on kuni 500 m
2
, see on arhitektuurilistel kaalutlustel, sest sageli on need hooned just 

märgitud piirpindalaga lihtsa kuju ja kerge põhiplaaniga. Suletud netopinnana peetakse silmas 

kinniste ruumide piirdekonstruktsioonide viimistletud sisepindade vaheliste pindade summat. 

Suletud netopinna hulka ei arvata ukse, akna- või muu piirdekonstruktsiooni ava ega nišši 

pinda, samuti lodža pinda. Hoone suletud netopind määratakse 0,1 m
2
 täpsusega.  

Väikese kasutajate arvuga (korraga kümme inimest) II, III ja IV kasutusviisiga hoonetes, kui 

sellest ei teki ohtu kasutajate turvalisusele, on ka lubatud ainult ühe evakuatsioonipääsu 

olemasolu.  
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Loomulikult ei tähenda selles lõikes nimetatud loetelu, et nimetatud parameetritega hoonetes 

peab tingimata olema üks evakuatsioonipääs, pigem viitab see loetelu olukorrale, kus juhul 

kui pole võimalik eelmises lõikes sätestatut ellu viia, võib piirduda ühe evakuatsioonipääsuga.  

Lõige 4 sätestab eelmises lõikes lubatud ühe evakuatsioonipääsu olemasolul nõude, et 

möönduse rakendamisel peab olema rajatud ka vähemalt üks hädaväljapääs. See tähendab, et 

kui hoonesse on rajatud üks evakuatsioonipääs, peab seal olema kindlasti ka vähemalt üks 

hädaväljapääs. 

Paragrahvis 45 avatakse seitsmes lõikes evakuatsiooniteega seonduvad nõuded.  

Lõige 1 sätestab, et evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et 

evakuatsiooniteed oleks võimalik ohutult kasutada kogu evakuatsiooniaja jooksul. See on 

oluline nõue, mis peab arvesse võtma hoone korruselisust, keerukust, selle kasutajate arvu ja 

liikumisvõimet. Oluline on, et evakuatsiooni ei tohi ohustada tulekahjust tekkiv kuumus ja 

suits. Samuti tuleb arvestada, et teatud juhtudel on vaja võimaldada evakuatsiooniteed 

kasutada ka päästemeeskonnal, kellel võib oma ülesannete täitmiseks aega minna. 

Lõige 2 nimetab evakuatsioonitee kirjeldamiseks ja terminite sisustamiseks viis lihtsat 

parameetrit. Esiteks peab evakuatsioonitee olema kergesti tuvastatav, lihtsalt juurdepääsetav 

ja kasutatav – see tähendab, et ta peab olema selgelt eristatav hoone teistest väljapääsuteedest, 

juurdepääs sellele peab olema pidevalt vaba ja ta peab olema kasutatav eesmärgipäraselt (seal 

ei tohi olla takistusi).  

Teiseks ei tohi seina-, lae- ja põrandakatted ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni 

korral – see tähendab sisuliselt evakuatsiooniteel kasutatavate materjalide tuletundlikkusega 

arvestamist. Kasutatavad siseviimistlusmaterjalid ei tohi oma omaduste tõttu tekitada 

evakueerujatele lisaohtu kuumuse, suitsu või (põlevate) tilkade näol. 

Kolmandaks peavad trepikalle, selle astmete ja mademete mõõtmed tagama ohutu 

evakuatsiooni – see tähendab, et evakuatsiooniteede kasutajatele ei tohi olla lisaohtu teel 

asuvatest treppidest. Optimaalseks trepikaldeks loetakse kuni 45 kraadist kallet ning vähemalt 

kolme trepiastet, mis tagavad evakuatsiooni korral inimese loomulikul sammumisel ohutuse. 

Neljandaks tuleb kõik evakuatsiooniteed moodustada omaette tuletõkkesektsioonina, see peab 

tagama seal viibijatele turvalise liikumise. 

Viiendaks ei tohi evakuatsioon olla takistatud, seega ei tohi evakuatsiooniteel asuda esemeid 

ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral. Seda nõuet 

tuleb täita hoone kasutamise ajal igal hetkel, see tähendab, et ka tavaolukorras peab 

evakuatsioonitee olema pidevalt vaba ja kasutatav kõigi hoones viibivate (sh 

liikumisraskustega) isikute poolt.  

Lõikes 3 sätestatakse enam kui kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel asuvate 

trepikäikude ja -mademete tuletundlikkuse ja tulepüsivuse nõuded. Selle sätte kohaselt peavad 

kõik trepikäigud ja -mademed vastama vähemalt A2-s1,d0 tuletundlikkusele. Lisaks peavad 
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ruumidest eripõlemiskoormusega kuni 600 MJ/m
2
 evakuatsiooniks kasutatava trepikäigu 

ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R 30 (st konstruktsioon peab tules püsima vähemalt 

30 minutit). Sama loogikaga peab ruumidest, mille eripõlemiskoormus on üle 600 MJ/m
2
, 

evakuatsiooniks kasutatava trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R 60. 

Lõige 4 sätestab nõude, et kolme- kuni kaheksakorruselise TP2-klassi hoone evakuatsioonitee 

konstruktsioonide ning trepikäikude ja -mademete tulepüsivus peab olema vähemalt R 60. See 

tähendab, et nimetatud tuleohutusklassiga hoone konstruktsioonid peavad tulekahju korral 

püsima vähemalt üks tund. 

Lõike 5 kohaselt ei tohi III kasutusviisiga hoonetes ja õppehoonetes kasutada 

evakuatsioonitrepina keerdtreppi, mille keskava läbimõõt on väiksem kui 1000 mm, kusjuures 

trepiastme sügavus ei tohi olla väiksem kui 150 mm. Selline nõue on sätestatud eelkõige 

ohutuse kaalutlustel, kuna seda treppi võivad kasutada väiksema liikumisvõimega isikud. 

Sageli tuleb ette olukordi, kus nimetatud asutus on vanas mõisa- või muus sarnases hoones, 

kus treppide rajamine võib olla problemaatiline, kuid inimeste ohutu evakuatsiooni 

tagamiseks tuleb leida lahendused, kus välditakse sättes nimetatud mõõtmetele mittevastavat 

keerdtreppi. Kui soovitakse siiski sättes nimetatud mõõtmetele mittevastavat treppi majas 

säilitada või seda püstitada, siis ei saa see olla evakuatsioonitee osaks. 

Lõike 6 kohaselt peab evakuatsiooniteel oleval trepil, sealhulgas ka hoonevälisel trepil, mis 

asub evakuatsiooniteel, olema tagatud ohutu liikumine. See on igati mõistetav, sest kui 

inimene peab kasutama evakueerumiseks treppi, siis ei pruugi tema liikumine seal olla sama 

tasapinnal liikumisega (sarnane säte on ka evakuatsiooniteed kirjeldavas sättes). 

Lisatingimuseks on seatud, et enama kui kolme astmega trepil peab olema trepikäsipuu. See 

tingimus peab tagama, et trepil liikumiseks abi vajavad inimesed saaksid ohuolukorras 

võimalikult palju tuge.  

Lõikes 7 on sätestatud, et III kasutusviisiga hoonetes tuleb vältida mistahes 

põrandakõrgendusi, mis võivad ohustada evakuatsiooni. See on eelkõige praktiline nõue, sest 

ravi- ja hoolekandeasutustes võib osutuda vajalikuks viia evakuatsioon läbi voodites lamavate 

hoolealustega, kelle sujuvamaks ja ohutumaks liigutamiseks ei tohiks evakuatsiooniteel olla 

mingeid takistusi. Samas on lubatud evakuatsiooniteel asuvale uksele kuni 25 mm kõrguse 

lävepaku kõrgendusi, kuid seda, pigem leevendavat nõuet pole haiglates rakendada lubatud. 

Paragrahvis 46 sätestatakse kuues lõikes väljumistee ja selle parameetritega seonduv. 

Lõikes 1 sätestatakse, et väljumistee minimaallaius evakuatsioonialast peab olema vähemalt 

800 mm ja kõrgus vähemalt 2100 mm ning üldkasutatavatel aladel lähtutakse laiuse 

määramisel evakuatsiooniteele esitatavatest nõuetest. Üldkasutatavate aladena mõistetakse 

siin hoone ruume, mida kasutatakse ühiselt ja tavaliselt korraga mitme inimese poolt, nt 

ootesaalid, koridorid, aatriumid ja muud hoonesisesed liikumisteed. Määruse eelnõu koostajad 

leiavad, et esmajärjekorras kasutatakse väljumistee minimaallaiuse arvutamisel 

evakuatsiooniteele sätestatud nõudeid, ning alles olukorras, kus neid nõudeid pole võimalik 

täita, lähtutakse lubatud miinimumist. Samuti sätestatakse üldkasutataval alal asuva 
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väljumistee märgistuse nõue. See tähendab, et üldkasutuses olev ala tuleb märgistada 

väljumistee evakuatsioonimärkidega. 

Lõike 2 kohaselt määratakse III kasutusviisiga hoonetes väljumistee piisav laius analüütiliselt 

või arvutuslikult, lähtudes hoone ruumide kasutusotstarbest. See säte tähendab seda, et ravi- ja 

hoolekandeasutustes on inimestel sageli vaja liikuda abivahendeid kasutades ning seetõttu ei 

saa iga asutuse eripära tõttu määrata üheseid nõudeid – selline ohutu ja optimaalne 

liikumiseks vajalik ruum arvutatakse iga kord uuesti. Kindlasti tuleb isikute liikumiskiirusest 

tingitud ajakulu arvesse võtta ka selliste hoonete väljumisteede pikkuste projekteerimisel. 

Lõike 3 kohaselt arvestatakse väljumistee pikkusena vahemaad evakuatsiooniala kõige 

kaugemast punktist kuni evakuatsioonipääsuni või vahemaad teise tuletõkkesektsiooni mööda 

lühimat liikumiskõlblikku teed. Selline käsitlus avab selgelt väljumistee mõtte, milleks on 

liikumise alustamiseks läbitav vahemaa ning mille kaudu peab inimesel olema võimalus 

pääseda evakuatsiooniteele või ohutusse kohta teises tuletõkkesektsioonis. 

Kui erinevad väljumisteed kahe erineva evakuatsioonipääsuni on osaliselt samased, siis 

arvestatakse ühise osa pikkust kahekordselt.  

Lõikes 4 on viidatud lisale 8, kus on sätestatud nõuded väljumistee pikkusele sõltuvalt hoone 

kasutusviisist.  

Lõike 5 kohaselt saab väljumistee pikkuseks evakuatsioonialast, millest on võimalik pääseda 

vaid ühe evakuatsioonipääsuni, arvestada pool lisas 8 nimetatud arvnäitajatest. See tähendab, 

et kui näiteks lubatud piirmäär on 30 m, siis eespool nimetatud tingimuse ilmnemisel 

(evakuatsioonialalt on võimalik pääseda vaid ühe evakuatsioonipääsuni) on tegelik 

väljumistee pikkus lubatud maksimaalselt 15 m. 

Lõikes 6 on loetletud teatud tingimustel lubatud leevendused lisas 8 nimetatud väljumisteede 

maksimaalpikkustele. Sisuliselt on kolm tingimuslikku leevendust, millal väljumistee võib 

olla nõutust pikem. Tegu on kinnise loeteluga, kuna leevenduste lubamine inimeste 

evakuatsiooniga seotud sätete puhul peab olema range. Maksimaalsest pikkusest kuni 20% 

pikemat väljumisteed on lubatud, kui tegemist on hoone esimesel korrusel asuva 

väljumisteega ja evakuatsiooniks on võimalik kasutada hädaväljapääsu, mille kaudu pääseb 

otse maapinnale. Kuni poole võrra on lubatud pikendada maksimaalse lubatud väljumistee 

pikkust, kui hoones on automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Sellise leevenduse 

sidumist automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamisega on eelkõige kasutatud 

vanemate (sh ühiskondlike) hoonete ümberehitamisel ning selle leevenduse kasutamine 

niisugusel kujul on suhteliselt levinud. Kolmandaks on lubatud väljumisteele määratud 

piirväärtuse suurendamist ilma etteantud väärtuseta, kui hoone on kaetud automaatse 

tulekustutussüsteemiga või automaatselt rakenduva suitsueemaldussüsteemiga. Viimase kahe 

puhul tuleb aga väljumistee pikkus määrata vastavalt esitatud arvutustele, mis saadakse 

tuleohutuspaigaldiste lisaväärtuse arvestamisel väljumistee pikkuse määramisel. 

Paragrahvi 47 kuues lõikes sätestatakse evakuatsioonitee mõõtmetega seonduvad nõuded. 
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Lõike 1 kohaselt peab evakuatsioonitee laius olema üldjuhul vähemalt 1200 mm ning kuni 

kahekorruselises enam kui kahe korteriga elamus vähemalt 900 mm. See tähendab, et 

evakuatsiooni korral peab olema tagatud inimeste liikumine kõrvuti, üksteisest mööda, aga ka 

erinevaid liikumiseks vajalikke abivahendeid kasutades. Leevendus on lubatud kuni 

kahekorruseliste kortermajade puhul kaalutlusel, et elanikud on hoonega tuttavad ning korraga 

evakueerudes on neid siiski arvuliselt vähem kui näiteks neljakordses elamus, poes või 

reisijate terminalis. Evakuatsioonitee on sisuliselt inimestele ainus ohutu tee hoonest välja 

pääseda ja ehituslikult tuleb see selliselt ka projekteerida. Evakuatsioonitee peab moodustama 

ka omaette tuletõkkesektsiooni (või siis koosnema erinevatest sektsioonidest), see annab 

samuti hoone kasutajatele kindluse seal liikudes ohutult evakueeruda. Lisaks võib püsivate 

töökohtadeta tööstus- või laohoonetes või sellistes hoonetes üksikutele töökohtadele viivate 

käikude või treppide laius olla vähemalt 800 millimeetrit. 

Lõige 2 kohustab evakuatsioonitee laiuse arvestamisel võtma arvesse ka evakuatsiooniteel 

olevaid avatäiteid ja nende mõõtmeid. See tähendab sisuliselt seda, et evakuatsioonitee 

mõõtmete arvutamisel lähtutakse ka seal olevate uste või muude avauste valgusavast (ukse 

valgusava on evakuatsiooniteest ukselengi mõõtmete võrra väiksem). Kui evakuatsiooniteel 

asub uks, siis on ka sellele määratud nõuded (§ 48), mis peavad tagama hoone kasutajate 

ohutu liikumise. 

Lõige 3 sätestab põhimõtte, et III kasutusviisiga (ravi- ja hoolekandeasutused) hoonetes 

määratakse alati evakuatsioonitee piisav laius analüütiliselt või arvutuslikult, võttes arvesse 

ehitise kasutusotstarvet, selles viibivate isikute arvu ja kasutatavate liikumise abivahendite või 

evakuatsioonivahendite mõõtmeid, kuid see ei tohi olla väiksem lõikes 1 sätestatud. See on 

igati selge ja arusaadav nõue – hoonetes, kus viibib alaliselt palju inimesi, kes võivad olla 

liikumisvõimetud (st neid tuleb kellegi teise poolt liigutada või kasutavad nad liikumiseks 

abivahendeid) või kelle liikumis- või teovõime on piiratud, tuleb alati evakuatsioonitee piisav 

laius määrata analüütiliselt või arvutuslikult. Sarnane nõue on ka väljumisteele, kuid selles 

sättes pole minimaalseid parameetreid määratud. 

Lõige 4 sätestab sisulise leevenduse lõikes 1 sätestatud piirväärtustele. Selle kohaselt võib ka 

evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, üks evakuatsiooniteedest olla 

vähemalt 900 mm laiune. See tähendab, et kui hoonet või hoone mingit osa kasutab 

üheaegselt alla 60 inimeses, siis peab üks evakuatsioonitee olema vähemalt 1200 mm ja teine 

võib olla 900 mm laiune. Sisuliselt on see leevendus kõigi II–VII kasutusviisiga hoonete 

puhul (sh ka III kasutusviisiga hoonete puhul, sest seal määratakse evakuatsioonitee laius alati 

analüütiliselt või arvutuslikult).  

Lõige 5 annab matemaatilise arvutustehte, mille kohaselt tuleb evakuatsioonitee ja 

evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse arvutamisel 

arvestada evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele omakorda 

lisatakse iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm. See arvutus on oluline suurte rahvahulkade 

kogunemise hoonetes ning vastavalt tulemusele (evakuatsioonitee laiusele) tuleb see 

varustada ka nõuetekohaste ja mõõtudele vastavate ustega. See tähendab sisuliselt, et kui 

evakuatsiooniteed võib korraga kasutada üle 120 inimese, siis tuleb evakuatsioonitee laiusele 
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juurde arvutada 400 mm iga 60 inimese kohta (180 inimest on 1600 mm, 240 inimest 2000 

mm jne). Loomulikult ei saa evakuatsiooniteid venitada lõpmatult laiadeks, aga ka hoonetel 

on piirid, kui palju sinna inimesi mahub. Samuti saab mõistlike laiustega evakuatsiooniteid 

projekteerida nii, et neid kavandatakse hoonesse mitmeid. 

Lõige 6 nõuab evakuatsioonitee pealmaa vabaks kõrguseks vähemalt 2100 mm ning sellise 

kõrguse ulatuses ei tohi olla takistusi. Samas peab evakuatsioonitee kõrgus pööningul ja 

keldris olema vähemalt 1900 mm. Kui aga pööningu- või keldrikorrusel asuvad püsivad 

töökohad või seal on muud kogunemis- või viibimiskohad, siis peab evakuatsioonitee vaba 

kõrgus vastama kõnesolevas paragrahvis sätestatud evakuatsioonitee mõõtmetele. 

Paragrahv 48 sätestab viies lõikes väljumis- ja evakuatsiooniteel asuvate ustega seonduvad 

nõuded. 

Lõikes 1 sätestatakse üldnõuetena, et evakuatsiooniteel ja väljumisteel paiknev uks peab 

olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire evakuatsioon ja selline uks peab 

avanema vähemalt 90 kraadi. Evakuatsiooniteel paiknev uks peab avanema evakuatsiooni 

suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ettenähtud uks. Samas peab siin silmas 

pidama, et evakuatsioon võib toimuda ka kahesuunaliselt (näiteks haiglates, kus 

evakuatsiooniteel asub mitu tuletõkkeust/sektsiooni ning toimub etapiviisiline evakuatsioon, 

on see tavaline). Sellisel juhul ei ole võimalik määrata uksele õiget avanemissuunda. 

Evakuatsiooni suund sõltub siiski eelkõige tulekahju asukohast.  

Evakuatsiooniteel asuv uks peab olema hõlpsasti avatav kõigile kasutajarühmadele. See 

tähendab, et selline uks peab olema avatav raskusjõuga, mida suudab tekitada nii laps, 

väiksema liikumisvõimega isik kui ka täiskasvanu. Ühe levinud praktika puhul on selliseks 

raskusjõuks 20 njuutonit, st evakuatsiooniteel asuv uks peab olema avatav jõuga, mis ei ole 

suurem kui 20 njuutonit. Uste puhul, mille avamiseks on tarvis suuremat jõudu kui 20 

njuutonit, tuleks kasutada seadmeid, mis tagavad vähemalt samaväärse ligipääsetavuse. 

Raskete uste ja uksesulguritega uste avamine on raske, eriti lastele ja eakamatele inimestele 

ning kui kasutatakse ratastooli või teisi liikumisabivahendeid. Seetõttu tulekski uste puhul, 

mille avamiseks tuleb kasutada suuremat jõudu kui 20 njuutonit, kasutada lisaks näiteks 

ukseautomaatikat. 

Lõige 2 sätestab, et evakuatsiooniukse, evakuatsioonipaarisukse aktiivse ukselehe ning 

tõsteukses ja muu hulgas hingedel väravas oleva evakuatsioonikäiguukse valgusava 

laiusmõõde peab vastama ettenähtud maksimaalsele evakuatsioonitee kasutajate arvule. 

Lisaks tuleb silmas pidada, et hoonete siseuste ning sissepääsu- ja ühendustee ukse valgusava 

laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit ja hoones, mis on ette nähtud paljudele 

inimestele (rohkem kui 60 inimest), peab ukse valgusava laius olema vähemalt 1050 

millimeetrit, viimase nõude puhul on ehitusava umbes 1200 mm. Paarisuste puhul peab 

passiivne uksepool olema vähemalt 500 mm laiune, et oleks tagatud ukse avamisjõud ja 

sulgumine. 
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Ukse puhul võib lävepaku kõrgus olla maksimaalselt 25 millimeetrit, see peab tagama 

minimaalse takistuse evakueerumisel.  

Lõige 3 määrab evakuatsiooniukse valgusava minimaalkõrguseks pealmaakorrustel vähemalt 

2000 mm ning pööningul ja keldris vähemalt 1800 mm. Kui pööningu- või keldrikorrusel on 

püsivaid töö- või viibimiskohti, peavad evakuatsiooniuste mõõtmed vastama pealmaakorruste 

tingimustele. See säte on oluline ka päästetööde läbiviimiseks. Päästjad kasutavad neidsamu 

avausi hoonesse pääsemiseks ning seal päästetööde tegemiseks, lisaks vajavad nad ruumi, et 

võtta kaasa vajalik varustus.  

Lõige 4 sätestab, et evakuatsioonitee trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada 

evakuatsiooniteed ega takistada evakuatsiooni. Samas näiteks haiglates (või muudes asutustes, 

kus kasutatakse kas passiivset või etapilist evakuatsiooni) ei saa sellise olukorra tekkimist 

ilmselt päriselt vältida ja seega tuleb sellise olukorra tekkimise võimalust personali koolituste 

abil teadvustada. Näiteks on eelviimase korruse tulekahju korral vaja evakueerida ka ülemine 

korrus, tuletõkketrepikojas liikudes võib tekkida olukord, et alumisel korrusel avatakse 

evakuatsiooniks just tuletõkkeuks. Seega tuleks lähtuda mõistlikkuse printsiibist ning pigem 

otsida võimalusi ehituslikult sellise olukorra leevendamiseks (liuguksed, uste stopperid jm). 

Vanade hoonete trepikodasid üldjuhul laiemaks ei ehitata. Lisaks võib sellistes trepikodades 

liikuda ka juba päästemeeskond, kes võib samuti evakuatsiooni takistada. Seega tuleb selle 

sätte sisustamisel lähtuda hoolikalt ehituslikest võimalustest ning kindlasti hoones toimuvast 

ja seal viibivate isikute hulgast ja eripärast, kuid eesmärk peab olema ohutu ja takistamatu 

evakuatsioon kõigile hoones viibijatele. 

Lõike 5 kohaselt on lubatud evakuatsiooniteed ja väljumisteed kitsendada vältimatult 

ukselengi võrra, välja arvatud hoonetes, kus evakuatsioonitee ja väljumistee laius on 

tõendatud analüütiliselt. Mööndus on eelkõige suunatud muinsuskaitse all olevatele hoonetele, 

kus ei ole võimalik avade suurust muuta, ning hoonetele, kus evakuatsiooni simulatsiooniga 

tõendatakse evakuatsioonilahenduse sobivus.  

Paragrahv 49 avab üheksas lõikes evakuatsiooni- ja väljumisteel asuvate uste sulustega 

seonduvad nõuded. Neid uksi nimetatakse sättes läbivalt evakuatsiooniukseks, sest nende 

kaudu on võimalik inimestel hoonest evakueeruda kas väljumisteed või evakuatsiooniteed 

kasutades. 

Lõike 1 kohaselt tuleb evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks varustada 

evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta, ning suluseavamise 

liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Abivahendina peetakse siinkohal 

silmas eelkõige võtit, elektroonilist uksekaarti, kiipi vms. Kui evakueeruvate inimeste arv 

nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutust, peavad olema mõlemad ukselehed varustatud 

evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul tuleb lähtuda asjakohasest normist, 

juhendist või standardist. Praegu on olemas standard EVS-871 ning suluste tootestandardid 

EVS-EN 1125:2008 „Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. 

Nõuded ja katsemeetodid“ ja EVS-EN 179:2008 „Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu 

seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodid“. 
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Lõike 2 kohaselt peab evakuatsiooniuste suluste valikul arvestama hoone/ruumi 

kasutusotstarbega, hoones/ruumis viibivate kasutajate arvuga ning nende teadmistega hoonest 

ja evakuatsiooniteedest. Heaks juhiseks siinkohal on standard EVS-871. 

Lõiked 3, 4 ja 5 võtavad aluseks hoone kasutajate arvu ja määravad vastavalt kasutajate arvule 

nõutavad evakuatsiooniuste sulused.  

Lõike 3 kohaselt tuleb horisontaalse latiga evakuatsioonisuluseid ehk paanikasuluseid 

kasutada hoonete ja ruumide evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 150 või enama inimese 

evakuatsiooniks – sellised hooned on eelkõige seotud suure rahvahulga kogunemishoonetega 

(kaubanduskeskused, reisiterminalid jm).  

Lõike 4 kohaselt tuleb lingi või surunupuga evakuatsioonisuluseid kasutada hoonete ja 

ruumide evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud 30–150 inimese evakuatsiooniks – sellise 

hooned on eelkõige büroohooned, aga ka väiksemad hoolekandeasutused.  

Lõike 5 kohaselt võib muid võtmeta avatavaid suluseid (avamisseadiseid, nt väändenuppe) 

kasutada vaid nende hoonete ja ruumide evakuatsiooniustel, mis on ette nähtud kuni 30 

inimese evakuatsiooniks, kes on hoonega tuttavad – sellisteks hooneteks on eelkõige I 

kasutusviisiga väiksemad eluhooned, kodumajutuse hooned, büroohooned vms. Kehtiva 

määruse sõnastus evakuatsiooniteel asuvate uste avamissuuna osas on samuti seotud 

minimaalselt 30 evakueeritavaga, kuid määruse eelnõus on see arv seotud ka suluste valikuga. 

30 üheaegselt evakueeritavat on päris suur hulk inimesi, seetõttu tuleb nende avatavatele 

ustele paigaldada hõlpsalt avatavad sulused. 

Kindlasti ei tähenda nimetatud loetelu, et kasutama peab just selliselt avatavaid suluseid. Alati 

võib kasutada kõrgemasse kategooriasse määratud hoonetele mõeldud suluseid ning kindlasti 

saab olla ka loov ja innovatiivne. Eriti saab mõelda innovaatiliselt kõnesoleva sätte kolmandas 

punktis, mis sisuliselt käsitleb väiksema hulga inimestega hooneid, kes on hoone põhiplaaniga 

ja sealt väljasaamisega hästi kursis. 

Lõike 6 kohaselt tuleb juhul, kui ruume võidakse ajutiselt kasutada igapäevasest kasutamisest 

erineval eesmärgil, mis toob kaasa suurema kasutajate arvu ruumis, arvestada 

evakuatsioonisuluste valikul võimaliku suurima kasutajate arvuga. Selle sätte sisuks on 

näiteks suurte rahvahulkade kogunemisega seotud hooned, kus tavapäraselt võib küll viibida 

väiksem arv inimesi, kuid teatud juhtudel soovitakse sinna mahutada suurem arv külastajaid 

(ööklubi, mis eriüritusega ootab tavapärasest enam külalisi, või mittekasutuses olev 

tehasehoone, kus soovitakse korraldada teatrietendus). Sellisel puhul tuleb üritusele enne 

hoone evakuatsioon üle vaadata ja vajaduse korral evakuatsiooni- või väljumisteel olevate 

uste avatavus määruse nõuetega kooskõlla viia. Termin „ajutine“ ei tähenda sättes kindlasti 

ainult ühekordset üritust, see võib olla seotud ka hooajalise või pikemaajalise tegevusega. 

Lõike 7 kohaselt ei kohaldata lõigetes 1 ja 3–5 nimetatud nõudeid I kasutusviisiga hoonele, 

välja arvatud juhul, kui seal asuvad ühises kasutuses olevad uksed. Sellised uksed võivad 

asuda nii trepikodade koridorides kui ka korterite ees (nn tambur-ruumid, millesse saab otse 
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trepikojast ja millest edasi viivad uksed korteritesse). See tähendab, et eluhoonetes võivad 

korteri ustel kui evakuatsiooni- ja väljumisteede ustel olla tavalised avamismehhanismid, kuid 

iga järgmine uks, mis on majarahva ühises kasutuses, peab olema varustatud vastava sulusega. 

Samasuguste sulustega tuleb varustada ka pööningute, keldrite ja muude ruumide uksed, mis 

on kortermajades majaelanike ühiselt kasutada. See nõue on otseselt evakuatsiooniga seotud 

ja on tagasiulatuv, mis tähendab, et korteriühistud või majaelanikud peavad sellistele ustele 

paigaldama vajalikud sulused. Samas on juba paljude majade vastavad uksed nimetatud 

sulustega varustatud. 

Lõike 8 kohaselt võib hoones, mis on tuleohutuse osas võrdsustatud I kasutusviisi hoonega, 

teha samuti mööndusi evakuatsiooni- ja väljumisteel asuvate uste avatavusele. Kitsendusena 

on sätestatud, et avamismehhanismid peavad sellisel juhul täitma vähemalt kõnesoleva 

paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuet. See tähendab, et kasutada tuleb muid võtmeta avatavaid 

suluseid (avamisseadiseid, nt väändenuppe), mis on sisuliselt ettenähtud kuni 30 inimese 

evakuatsiooniks, kes on hoonega tuttavad. 

Lõige 9 sätestab erisuse nii, et kui kõnesolevas paragrahvis nimetatud nõudeid ei ole ehitise 

kasutamise otstarbe tõttu võimalik kohaldada, siis neid nõudeid ka ei rakendata. See on 

oluline näiteks olukorras, kus hoones toimuv tegevus tagab tegelikult ka uste pideva 

sulgemise (kinnipidamishooned vms). Sarnane säte on ka praegu kehtivas määruses.  

7. peatükk käsitleb neljas paragrahvis päästetööde ja päästemeeskonna ohutuse tagamisega 

seotud nõudeid. Eelkõige sätestatakse nõuded päästemeeskonna juurdepääsemiseks hoonetele 

(liikumine territooriumil) ning hoonesse sissepääsu võimalustele (uksed, aknad, lüüsid jm). 

Täiesti uue sättena on nõue rajada päästemeeskonna infopunkt ning see varustada 

päästemeeskonnale vajaliku infoga. 

Paragrahv 50 sätestab nõuded päästemeeskonna juurdepääsuteele. Juurdepääsuna käsitatakse 

määruse kontekstis vaba ruumi ümber hoone, mida kasutatakse päästetehnika paigutamiseks 

tulekahju korral.  

Sätte kohaselt peab päästetehnikaga pääsema hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ja 

päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse. Selline sõnastus ei anna konkreetseid 

piirväärtusi, sest see tuleb määrata olenevalt hoonest. Järgmises lõikes on nõue, et 

päästetehnikaga peab takistamatult pääsema territooriumile ja ligi kõigile seal olevatele 

ehitistele, kuid kõnesolev lõige käsitleb konkreetselt neid hoone osasid, millele on vaja 

vahetut juurdepääsu (sissepääsud, väljapääsud ja päästemeeskonna sisenemistee). Vahetu 

lähedus on eelnõu koostajate hinnangul umbes 20 m, kuid on täiesti selge, et seda ei saa alati 

järgida, seega tuleb sätet tõlgendada loogiliselt ning kindlustada päästjatele piisav ala nii 

hoone kui selle sissepääsude juures. Ühe korteriga elamu puhul on lubatud päästetehnikale 

juurdepääsukaugus kuni 50 m. See nõue või olla problemaatiline hajaasutuses asuvate 

eramute puhul, kus sageli sõltuvalt aastaajast ei pruugi olla piisava läbitavusega teid 

rasketehnikale. Sellisel juhul tuleks elanikel teha vajaduse korral koostööd kohaliku 

omavalitsusega, et vajalik juurdepääs hoonetele oleks siiski aasta ringi tagatud.  
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Paragrahv 51 käsitleb kolmes lõikes pääse hoonesse. Pääsudena hoonesse käsitatakse 

eelnõus kõiki sissepääse, mida saab kasutada päästemeeskond oma tegevuste teostamiseks 

hoonesse sisenemisel. 

Lõike 1 kohaselt peavad päästemeeskonna sissepääsud hoonesse tagama juurdepääsu keldri- 

või pealmaakorrustele ning pööningule ja katusele. See säte on oluline, et võimaldada 

päästemeeskondadel hoones sees, igas hoone osas tööd teha. Pole määratud selliste 

väljapääsude arvu ega omavahelisi vahemaid, lähtutud on põhimõttest, et hoonesse ja selle 

osadesse tuleb tagada sissepääsud. Päästemeeskonna sissepääs sellisesse hoonesse, kus asub 

päästemeeskonna infopunkt, tuleb tähistada vastava märgistusega. 

Lõige 2 sätestab, et pääs keldrikorrusele peab üldjuhul olema tagatud otse väljast ning olema 

eraldatud pealmaakorruste evakuatsiooniteedest ja -trepikodadest tuletõkkekonstruktsiooni 

või –avatäitega, välja arvatud kuni kahe korteriga elamus. Selline nõue tagab 

päästemeeskonnale lühima tee hoonest väljastpoolt hoone keldrisse ja vajaduse korral ka sealt 

välja ning nii jääb ära päästemeeskonna liikumine keldrisse ja sealt välja hoone kaudu. Samuti 

on takistatud suitsu levik trepikotta ehk evakuatsiooniteele, nii ei vähendata ohutu 

evakuatsiooni võimalusi. See on vajalik nõue, et evakueeritavad ei segaks päästemeeskonna 

tööd ja vastupidi – päästemeeskond ei segaks evakueerijaid. Kui aga hoonesse sisse- ja 

väljapääsud on siiski lahendatud ühise sissepääsuga õue (suhteliselt sage tavalistes 

kortermajades), siis peaks kindlasti leidma võimaluse, et sellist olukorda võimalikult 

leevendada.  

Lõige 3 sätestab nõude, et kui keldris on kaks või enam tuletõkkesektsiooni, peab olema 

vähemalt üks pääs piirpindala kohta. Nõude sisustamisel saab kasutada eelnõu lisas 5 

sätestatud piirmäärasid. 

Paragrahv 52 sätestab kaheksas lõikes päästemeeskonna infopunkti rajamise ning nõuded 

seal olevale teabele ja seadmetele. Päästemeeskonna infopunkti käsitus eelnõus on sarnane 

standardite EVS 812-8 ja EVS 812-1 käsituses tulekustutuse tugipunktiga (point of support 

for fighting fire). See on eelkõige tuletõrjevarustusega komplekteeritud eriruum, mis 

soovitatavalt paikneb hoones asuva tuletõrjelifti või suitsuvaba trepikoja läheduses. Sisuliselt 

on sellised punktid juba praegu suurematel hoonetel olemas (haiglad, suured büroo- ja 

tööstushooned, kõrghooned jm), kuid ühtlustamaks sellistes punktides oleva teabe ja tehniliste 

seadmete taset, pidasid eelnõu koostajad vajalikuks sätestada nõuded päästemeeskonna 

infopunkti asukohale ja seal olevale infole. Samas ei nähta vajadust selliseid infopunkte rajada 

kõikidesse hoonetesse, vaid see nõue kehtib juhul, kui on olemas automaatne või automaatne 

adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Samuti täpsustatakse eelnõus operatiivkaardi 

koostamist ning selle sisu ja olemust.  

Lõige 1 esitab nõude päästemeeskonna infopunkti rajamiseks hoonetesse, mis on varustatud 

automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Selline 

kitsendus on eelnõu koostajate hinnangul põhjendatud eelkõige selliste hoonete keerukusega – 

automaatse ja automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga varustatakse 

määruse §-s 30 nimetatud hooned. Need on hooned, mis võivad olla oma põhiplaanilt 
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keerukad, seal võidakse kasutada tehnoloogilisi seadmeid ja on enamasti suure kasutajate 

arvuga. 

Seega pole kohustust rajada kõnealune infopunkt kõigisse hoonetesse, vaid see kohustus 

seotakse konkreetse tuleohutuspaigaldise olemasoluga hoones. Nii on selle nõudega tagatud 

automaatse ja automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi suurem tõhusus, 

saab kiirelt infot tulekahju asukoha kohta ning seetõttu ka tõhusamalt reageerida. 

Lõike 2 käsituses peab päästemeeskonna infopunkt olema võimaluse korral paigutatud hoone 

välisukse kõrvale ning sellesse peab olema otsepääs väljast. Kui seda nõuet pole võimalik 

täita, siis aitab päästemeeskonna ohutusele kaasa sellise ruumi eraldamine 

tuletõkkesektsiooniks. Oluline on, et päästemeeskonna infopunkt võimaldaks infopunktis 

vajalike toimingute tegemiseks ning kustutustaktika valmimiseks viibida pikemat aega. Igas 

hoones on ainult üks päästemeeskonna infopunkt. See tähendab ühtlasi ka seda, et kui 

hoonekompleksis on mitu hoonet, siis päästemeeskonna infopunkt rajatakse sinna hoonesse, 

kus on seadmete juhtpuldid. Infopunkti idee on luua päästemeeskonnale võimalus lülitada 

hoones operatiivselt tuleohutuspaigaldised välja ja saada muud olulist infot. Päästemeeskonna 

infopunkt tuleb vastavalt tähistada. See tähistus peab olema leitav nii hoone ehitusprojektis 

kui hoones endas selle valmimise järgselt. 

Lõige 3 sätestab nõude, et päästemeeskonna infopunktis peavad paiknema 

tuleohutuspaigaldiste infotablood ning päästetöö tegemiseks vajalikud skeemid ja joonised, 

automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja suitsueemaldussüsteemi juhtimisseadmed 

ning operatiivkaart. Samuti peab päästemeeskonna infopunktis olema teave lisavee andmise 

võimaluste kohta tulekustutussüsteemile, märgtõustorule ja tuletõrje voolikusüsteemile. Kogu 

see info peab olema hõlpsasti kättesaadav ja kergesti loetav. Hea oleks, kui tulekahju korral 

ootaks päästemeeskonna infopunktis päästemeeskonda ka hoone omaniku või valdaja 

esindaja, kes saaks vajaduse korral päästemeeskonda juhendada ja assisteerida. 

Juhtimisseadmete all peavad eelnõu koostajad silmas, et kui hoones on näiteks 

sundventilatsioon, siis peab ka sellise süsteemi tehniline info päästemeeskonna infopunktis 

olema.  

Lisaks tuleb päästemeeskonna infopunktis kajastada teavet hoones paikneva varugeneraatori 

ja päikesepaneelide kohta. Varugeneraatorite puhul on üheks eelduseks, et kasutatakse 

rikkevoolukaitset, mis on üks tulekahju vältimise meetoditest. Standardi EVS-HD 60364-5-

53:2015 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid“ punkti 532.2 kohaselt tuleb rikkevooluaparaatide 

kaitseks tuleohu eest kasutada rikkevooluaparaate tunnus-rakendumis-rikkevooluga mitte üle 

300 mA ning rikkevooluaparaat tuleb paigaldada kaitstava ahela algusesse. Teave 

päikesepaneelide kohta hoones on oluline päästemeeskonna juhile otsuste vastuvõtmiseks 

päästeteööde tegemiseks hoone pööningul või katusel. Seetõttu on lisatud ka nõue, et 

päästemeeskonna infopunktis peab olema võimalus päikesepaneele katusetulekahju või 

päikesepaneelikogumi põlemisel korral pingevabaks muuta. Juhul kui hoonesse, kus on 

päikesepaneelid, ei ole rajatud päästemeeskonna infopunkti, siis peab see võimalus olema 

päästemeeskonna sisenemisteel. 
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Kui hoone on alates kasutusloa saamisest riigikaitseobjekt, siis operatiivkaardil ei esitata selle 

objekti kohta tundlikku teavet. Kui hoone muutub oma elukaare käigus riigikaitseobjektiks, 

siis kas uuendatakse operatiivkaardil olevat infot või takistatakse autoriseerimata isikutele 

sellele juurdepääs riigisaladuse kaitse nõuete kohaselt. Eelnõu ei ole riigisaladuse nõuete 

suhtes ülimuslik. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta määruse nr 262 „Riigisaladuse 

ja salastatud välisteabe kaitse kord“ muudatusega nähakse ette, et riigikaitseseaduse 

tähenduses riigikaitseobjektide, välja arvatud kõnesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

asutuste valduses olevate riigikaitseobjektide ja avaliku korra tagamiseks oluliste 

riigikaitseobjektide valve- ja häiresüsteeme ning kaitsemeetmeid käsitlev teave on 

riigisaladus. 

Lõike 4 kohaselt koostab hoone operatiivkaardi hoone omanik ning see kooskõlastatakse 

Päästeametiga. Kuna hoonete kasutusloa väljastamisega on seotud ka Päästeameti 

kooskõlastus, siis saab selle menetluse käigus koostatud operatiivkaart juba esmase 

kooskõlastuse.  

Olenevalt operatiivkaardi koostamise ajast on selle koostamise kohustus seotud hoone 

omaniku kohustusega. Kui hoone valdus muutub, lasub kohustus uuendada operatiivkaardil 

olevat infot pärast hoones muudatuste tegemist või operatiivkaardil olevate andmete 

muutumist hoone valdajal. Hoone valdaja võib olla ühtlasi ka selle omanik, kuid ei pruugi, 

seetõttu näevad eelnõu koostajad selle kohustuse täitjana eelkõige hoones tegelikult tegutsevat 

isikut. Muudatuste tegemisel hoones või operatiivkaardi infoväljadel tuleb sellest Päästeametit 

teavitada. 

Lõige 5 sätestab, et operatiivkaardi koostamise kohustus on enesekontrolli tuleohutusaruande 

esitamise kohustusega ettevõtetel, kümne- ja enamakorruselistel hoonetel või hoonetel, mis on 

kõrgemad kui 26 meetrit, ning kultuuriväärtuslikel hoonetel või hoonetel, milles hoitakse 

mälestisi. See nõue on seotud ka on ehitusseadustiku § 11 lõikega 2, kus määratakse, et 

ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul kasutamise ohutust ja juurdepääsu, 

sealhulgas ehitisest inimeste evakueerimise ja päästmise vajadusi ning operatiivkaarti. 

Nõuded operatiivkaardi koostamise kohta kui ehitamise dokumenteerimise osale on selgitatud 

majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015. aasta määruse nr 115 „Ehitamise 

dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning 

hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ praeguses §-s 13. 

Kõnesolevas määruses on lähtutud just viimati nimetatust, kuid on täpsustatud, et 

kultuuriväärtuslike objektidena käsitatakse siiski hooneid, mitte mälestisi endid (eespool 

nimetatud majandus- ja taristuministri määruses on mälestised) ning välistatud on kuni 

üheksakordsed hooned. Samuti ei ole operatiivkaart nõutav näiteks maastikulistel kaitsealadel, 

kus on palju arheoloogiat ning enamus hooneid pole kultuuriväärtuslikud. Seega siis on 

operatiivkaart sätte kahes viimases punktis nimetatud objektide osas nõutav pigem mälestistel 

ja linnalistel muinsuskaitsealade hoonetel. 

Pärast kõnesoleva määruse kehtestamist tuleb viidatud määruses vastav säte majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumil tühistada, sest operatiivkaardi kohustus hakkab kehtima 

alates 31.03.2018 kõigile vastavate parameetritega hoonetele (mitte ainult nende 
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kasutuselevõtmisel). Päästeamet võimaldab vastava hoone omanikel (valdajatel) 

operatiivkaardid esitada vastavas keskkonnas koos enesekontrolliaruandega. 

Lõige 6 määrab kindlaks operatiivkaardi asukoha hoones. Sättes on viidatud, et kui 

operatiivkaardi koostamise kohustusega hooneid ei pea varustama automaatse 

tulekahjusignalisatsiooniga, siis paigutatakse sellistes hoonetes operatiivkaart 

päästemeeskonna sisenemisteele, võimalikult sissepääsu lähedale hõlpsasti avatavasse kappi. 

Operatiivkaart peaks olema kinnises kapis, et tagada vajaduse korra selle kindel olemasolu 

ning raskendada kõrvaliste isikute juurdepääsu sellele. Operatiivkaardi asukoht peab olema 

vastavalt tähistatud. 

Lõige 7 viitab, et päästemeeskonna infopunktis asuval operatiivkaardil sisalduv minimaalne 

info on sätestatud määruse lisas 9. Nimetatud lisasse on koondatud majandus- ja 

taristuministri määruse nr 115 praegu kehtivas §-s 13 esitatud info tabelina. Silmas tuleb 

pidada, et lisas 9 esitatud loetelu ei ole lõplik, see tähendab, et hoone eripära tõttu võib ja 

peab sinna lisama päästemeeskonnale vajamineva olulise info. 

Lõige 9 sätestab miinimuminfo päästemeeskonna infopunktis olevate jooniste kohta. Nii 

peavad joonistele olema kantud tuleohutuspaigaldiste paiknemisskeemid ja korruste plaanid, 

millel on märgitud tuletõkkesektsioonide ja avatäidete asukohad koos tulepüsivusajaga. Kõik 

joonised ja skeemid peavad olema selgelt ja arusaadavalt loetavad ning korruse tervikplaan 

peab võimaluse korral paiknema ühel lehel. Jooniste ja skeemide puhul eeldatakse siinkohal, 

et need on kergesti loetavad ja liigsete infokihtideta. Nii pole päästemeeskonnal vaja 

üksikasjalikke skeeme ühisveevärgi ja kanalisatsiooni täielikust paiknemisest hoones, pigem 

vajatakse infot olemasolevate tuletõrjeveevärkide ja päästemeeskonna jaoks oluliste 

liitumispunktide kohta. Nõude juures, et joonised peavad paiknema ühel lehel, pole määratud 

formaati. Seega võivad suuremate ja keerukamate hoonete joonised olla A3- või A1-suuruses, 

peaasi, et need on kohe arusaadavad ja et sinna on kantud kogu vajalik info. 

Eelnõu koostajad on teadlikud, et suurte ja keeruliste hoonete puhul võib selline korruste 

plaani lihtsustus olla siiski keeruline ja mitte mahtuda normaalselt loetavana mõistlikkusse 

formaati. Seetõttu eeldavad eelnõu koostajad, et nii operatiivkaardi kui nimetatud jooniste ja 

skeemide koostamisel teevad objekti omanik või valdaja ja kohaliku päästemeeskonna 

esindaja tõhusat koostööd. Kogu selles sättes nimetatud info on oluline päästjatele, kuid selle 

info valdajaks (eelkõige pärast muudatuste tegemist) on siiski objekti omanik või valdaja, 

koostöö peab aga lähtuma eesmärgist teha päästetöid võimalikult tulemuslikult. 

Paragrahv 53 käsitleb kolmes lõikes tuletõrjeliftiga seonduvaid nõudeid. Tuletõrjelifti on 

käsitletud praegu standardis EVS-EN 81-72:2007 „Liftide valmistamise ja paigaldamise 

ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftid. Osa 72: Tuletõrjujate lift“, kuid eelnõu 

koostajad pidasid otstarbekuse kaalutlustel vajalikuks lisada sellekohased sätted ka ehitiste 

tuleohutusnõudeid reguleerivasse määrusesse. Samas peab silmas pidama, et tuletõrjeliftile 

esitatakse nõudeid ka direktiivis 2014/33/EL (direktiiv lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ehk nn Liftidirektiiv). Et direktiivis ja 
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standardis esitatud nõuded on asjakohased ja täpsed, siis näiteks valgustuse või pideva toite 

osas kõnesolevas määruses nõudeid ei seata. 

Nii on liftidirektiivis sätestatud, et liftikabiin peab olema küllaldaselt valgustatud nii 

kasutamise ajal kui ka ajal, mil uks on avatud ning lisaks peab olemas olema 

avariivalgustus(4.8.). Selline avariivalgustus peab olema projekteeritud ja valmistatud 

selliselt, et see funktsioneeriks ka ilma tavapärase toiteta. Lifti tööperiood peab olema 

piisavalt pikk, et võimaldada teostada päästeprotseduuri normaalsel moel. Selliste liftide 

juhtimisahelad, mida võidakse kasutada tulekahju korral, peavad olema projekteeritud ja 

valmistatud selliselt, et oleks võimalik välistada liftide seiskumine teatud tasemetel ning 

võimaldada päästemeeskondadel teostada lifti eelisjuhtimist. 

Standardi EVS-EN 81-72:2007 kohaselt peab lifti, selle valgustuse ja tuletõrje 

kommunikatsioonisüsteemi toitesüsteem koosnema esmastest ja tagavaratoidetest (avarii-, 

turva- või alternatiivsetest toidetest). Toitesüsteemide tulekaitsetase peab olema vastavuses 

riiklike määruste või nõuetega ja vähemalt samaväärne liftišahti tulepüsivuse tasemega. Lifti 

toitesüsteemi elektrikaablite tulekaitsetase on liftišahti konstruktsiooni tasemega samaväärne 

ning see toide peab olema 2 tundi. 

Lõige 1 sätestab, et tuletõrjelift paigaldatakse hoonetesse, milles on rohkem kui üheksa 

korrust. 

Lõike 2 käsitluses tuleb hoonetesse, kus on nõutud tuletõrjelift ning mille korruse kogupindala 

ületab 900 m², paigaldada vähemalt kaks tuletõrjelifti. See nõue on oluline päästemeeskonna 

ohutuma ja operatiivsema tegevuse tagamiseks ning tõhusamate taktikaliste tegevuste 

planeerimiseks. 

Lõige 3 määrab tuletõrjelifti ehituslikud parameetrid. Tuletõrjelifti šaht tuleb ehitada eraldi 

tuletõkkesektsioonina, mille tulepüsivusklass on vähemalt EI120, see on oluline 

päästemeeskonnale päästetööde ohutuks ja operatiivseks läbiviimiseks. Tuletõrjelift tohib 

avaneda ainult lüüstamburi poole ning selle peab igal korrusel ehitama eraldi 

tuletõkkesektsioonina – lüüstamburi mõõtmed saab asjakohasest standardist, milleks on 

standard EVS 812-8. Samuti peab tuletõrjeliftis olema nõuetekohane (direktiivikohane) 

avariivalgustus.  

8. peatükk käsitleb ühes paragrahvis ehitisevälise tuletõrje veevarustusega seonduvat. 

Ehitiseväline tuletõrje veevarustus ja selle rajamine on viimastel aastatel osutunud suureks 

probleemiks just oma eripära tõttu – üks veevõtukoht saab teenindada mitut ehitist, mis 

asuvad sellest lubatud kaugusel. Eelnõu kontekstis peetakse eelkõige silmas hoonetega seotud 

välist veevarustust ja tulekustutusvee olemasolu vajadusi, kuid lähtudes terminist 

„ehitiseväline tuletõrje veevarustus“ liigituvad siia ka eriotstarbelised rajatised. Näiteks on 

vaja varustada tulekustutusveega puitmaterjali ladustamise platsid või prügilad ja ehkki 

eelnõu nimetab iga hoonestatud kinnistu vajadust omada tulekustutusvett, saab seda sätet 

rakendada ka sellistele eriotstarbelistele rajatistele. 
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Ehitisevälise tuletõrje veevarustusega seotud rakendusakti pole TuOS-i § 23 lg 3 kohaselt veel 

kehtestatud ning kõnesoleva peatükiga see tehakse. 

 

TuOS-i § 24 lõikes 2 sätestatakse, et igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik 

tuletõrje veevarustus. Tuletõrje veevarustus on tehniliste vahendite ja rajatiste kogum, mis 

tagab kustutusvee saamise ja andmise tulekahju puhkemisel (TuOS-i § 23 lg 1). Tuletõrje 

veevarustus on: 

• ühisveevärk koos tuletõrjehüdrantidega,  

• tehisveekogud ja tuletõrjeveereservuaarid, 

• looduslikud veekogud. 

Tuletõrje veevarustus tuleb rajada kustutus- ja päästetööde kiirendamiseks ning tõhustamiseks 

nii ehitise sees kui selle ümbruses. Tuletõrjevee vajadus tuleb kindlaks määrata igal 

konkreetsel juhul eraldi olenevalt hoonestusest ja materjalide ladustamisest. Tuletõrje 

veevarustus tuleb projekteerida ja ehitada nii, et tulekahju korral on tagatud kustutusvee 

kättesaadavus, arvestades asjakohases standardis ettenähtud vahemaid, vooluhulkasid ja 

kustutusaega.  

Paragrahv 54 sätestab viies lõikes ehitisevälise tuletõrje veevarustusega seonduvad nõuded. 

Ehitisvälise tuletõrje veevarustuse käsitlus määruse kontekstis on sama TuoS-is käsitatavaga, 

kuid lisatud on selgitava terminina „ehitiseväline“, sest eelnõus käsitletakse ka hoonesisest 

veega varustatust. 

Lõike 1 kohaselt peab igal ehitisel peab olema tulekahju kustutamiseks vajalik tuletõrje 

veevarustus, mis rajatakse TuOS-i ja eelnõu kohaselt. See nõue on absoluutne, kuid ei 

tähenda, et iga ehitise juures (st igal kinnistul) peab olema oma veevõtukoht, pigem on siin 

silmas peetud, et igale ehitisele (hoonestatud kinnistule) peab olema tagatud tulekahju 

kustutamiseks vesi. Seega saab olla näiteks üks veevõtukoht, millest on võimalik 

päästemeeskonnal tagada vesi selle veevõtukoha mõjupiirkonnas olevate hoonete tulekahju 

kustutamiseks.  

Tuletõrje veevajadus tuleb kindlaks määrata igal konkreetsel juhul eraldi olenevalt 

hoonestusest või selle kasutamisest. Veevajaduse arvutamisel tuleb projekteerijal lähtuda 

standardi EVS 812-6:2012/A1:2013 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“ 

nõuetest. 

Lõike 2 kohaselt tuleb tuletõrje veevarustus projekteerida ja ehitada nii, et tulekahju korral on 

tagatud kustutusvee kättesaadavus, on arvestatud vahemaaga ehitise ja hüdrandi ning ehitise 

ja muu veevõtukoha vahel ning on arvesse võetud vajaminevat vooluhulka ja kustutusaega. 

Nimetatud parameetrid on sätestatud tehnilises normis, sealhulgas asjakohases standardis, 

milleks on EVS 812:6. Tuletõrjehüdrantidele esitatavaid nõudeid on hõlbus täita, kui 

piirkonnas arendatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrgustikku ja võimaluse korral 

rajatakse ühtlasi tuletõrjehüdrandid. Tehislike veevõtukohtade rajamisel tuleb lähtuda 

standardi EVS 812:6 nõuetest. Looduslike veesilmade kohandamisel veevõtukohtadeks tuleb 
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lähtuda päästetehnika parameetritest ning päästjate vajadustest, seega tuleb teha tihedat 

koostööd kohaliku päästeasutusega. 

Lõike 3 kohaselt tuleb ühisveevärgi kasutamisel kustutusvee allikana arvestada veevõrgu 

hüdraulilist režiimi, veetarbimist ning vajaduse korral alternatiivsete veeallikate kasutamise 

võimalusi ning juhul kui vooluhulgad on kustutusvee jaoks võrreldes igapäevase 

veevajadusega väga suured, tuleb vajaduse korral kaaluda muid võimalikke lahendusi. See 

tähendab, et kui puudub majanduslik otstarve või muu võimalus tagada hüdrantidega vajalik 

veevooluhulk veesüsteemis, siis tuleb kaaluda tulekustutusvee saamiseks muid võimalusi. 

Eelkõige lasub siin alternatiivse veevarustuse tagamise kohustus kohalikul omavalitsusel (kes 

vastutab ka esmase tuletõrje vee olemasolu eest). Tuleb arvestada, et elamupiirkond võib 

suureneda ning juurdepääsud veevõtukohtadele halveneda, seetõttu tuleb selline lahendus iga 

mõne aasta tagant üle vaadata ja muutustele vastavust hinnata. 

Juhul kui ehitisele ei ole tagatud vajalikku kustutusvee vooluhulka tuletõrje hüdrandist, tuleb 

tagada puuduolev veehulk loodusliku või muu tehisliku kustutusvee allikaga. Selle sätte 

täitmine on praktikas osutunud väga probleemseks (vt peatüki sissejuhatust), ehkki praegu on 

see nõue vaid standardis EVS 812:6 ning õigusaktides seda ei ole. Sisuliselt tähendab see, et 

kui pole tuletõrje hüdranti, siis tuleb vajalikus hulgas tulekustutusvee olemasolu tagada muul 

moel. Selle kohustuse täitmisel on kinnistu omanikel omavahel ning ka koos kohaliku 

omavalitsusega teha koostööd ning otsida võimalikke alternatiivseid lahendusi. 

Lõige 4 sätestab, et ehitisevälise tuletõrje veevarustuse lahenduse osas võib teha mööndusi, 

kui valitud leevenduste sobivus on kindlaks määratud asjakohases standardis või tõendatud 

analüütiliselt. Sisuliselt tähendab see säte, et Päästeametil on õigus piisavatele põhjendustele 

tuginedes teha otsuseid vee vooluhulga või veetõtukoha kauguse osas. Väga põhjendatud 

juhtudel on Päästeametil ka võimalus ehitisevälisest tuletõrjeveest loobuda.9. peatükis on 

kokku kahes paragrahvis rakendussätted. 

Paragrahv 55 sätestab viies lõikes tagasiulatuvate nõuete täitmisega seonduva. 

Lõike 1 kohaselt kohaldatakse juba enne määruse jõustumist ehitatud ehitistele neid 

tuleohutusnõudeid, mis kehtisid ehitusloa või kohaliku omavalitsuse nõusoleku taotlemise või 

ehitusteatise esitamise ajal. Sama põhimõte kehtib ka ehitatavate ehitiste puhul, mille 

ehitamisega on juba alustatud või mille ehitamiseks on ehitusloa taotlus või ehitusteatis 

esitatud. Kui määruses on tuleohutusnõudeid sel ajal kehtinud õigusega võrreldes 

leevendatud, lähtutakse määruse nõuetest. Sätte eesmärk on õiguskindluse põhimõttest 

lähtudes selguse huvides kirjeldada, millistest tuleohutusnõuetest peab olemasolevate ja 

ehitatavate ehitiste puhul lähtuma. Kui isik esitab haldusorganile ehitusloa taotluse, on tal 

põhjendatud ootus, et taotluse esitamise ajal kehtinud õigus ei muutu taotluse menetlemise 

ajal. Veel enam ootab isik, et ehitis, mis on ehitatud vastavalt loa saanud ehitusprojektile, 

vastab nõuetele ning riik ei esita talle enam täiendavaid nõudmisi. Näiteks peab määruse järgi 

olema iga haigla palat tuletõkkesektsioonis – sellist nõudmist varem ei olnud. Kui haigla on 

koostanud mahuka ehitusprojekti, talle on antud ehitusluba ning ta on asunud haiglat ehitama, 

on tal põhjendatud ootus, et kui ta on ehitusprojekti järgi ehitanud, saab ta haiglale ka 
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kasutusloa. Riik ei saa enne kasutusloa andmist nõuda, et haigla ehitataks ümber nii, et iga 

palat oleks omaette tuletõkkesektsioon.  

Menetlusnormide muutumise puhul on sama põhimõte sätestatud haldusmenetluse seaduse 

§ 5 lõikes 5.  

Lõike 2 järgi kohaldatakse ehitatavatele ja olemasolevatele ehitistele evakuatsioonile 

kehtestatud nõuete osas tagasiulatuvat jõudu. Selle kohaselt peab enne kõnesoleva määruse 

jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud 

kasutamisotstarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama määruse §-des § 

29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Ka 

hetkel kehtivas määruses on evakuatsiooniga seotud nõuded tagasiulatuva jõuga ning see on 

üks olulisemaid parameetreid, mille puhul tuleb hoone omanikel võtta meetmeid nii ehituslike 

kui korralduslike nõuete järgmiseks. Lisaks sätestatakse, et olemasolevasse ehitisse enne 

määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal 

kehtinud tuleohutusnõuetele. Samuti peab see paigaldis olema nõuetekohaselt hooldatud. 

Sisuliselt tähendab see seda, et kui hoones on näiteks tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mida 

kõnesolevas määruses ei nimetata, siis ei pea hakkama seda ümber ehitama, vaid see võib 

hoones olla tingimusel, et see on töökorras ja nõuetelevastavalt hooldatud. Sama on tuletõrje 

voolikusüsteemidega – kui uute nõuete järgi seda hoonesse nõutud pole, võib hoone omanik 

selle demonteerida (koostades selleks ehitusprojekti ning saades kooskõlastuse Päästeametilt). 

Hoone omanik võib sellest ka mitte loobuda, kuid seda tingimusel, et süsteem on töökorras ja 

hooldatud.  

Lõike 3 järgi peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida 

kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, lisaks kõnesoleva paragrahvi 

lõigetes 1 ja 2 sätestatule vastama kõnesoleva määruse §-des 50 ja 51 ja § 52 lõigetes 4–7 

sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. See tähendab, et lisaks haldusmenetluse 

alustamise ajal kehtinud õigusele ja evakuatsiooninõuetele, peavad olema täidetud ka need 

nõuded, mis reguleerivad päästemeeskonna juurdepääsuteed ja sissepääsu hoonesse. Viimasel 

ajal on päästjatel tekkinud probleeme just hoonetele juurdepääsemisega, sageli on teed 

tõkestatud kas aedade, tõkkepuude või näiteks autoparklaga. Kuid kiire päästetöö algus tagab 

inimeste suurema ohutuse ning varakahjude minimeerimise. Nimetatud sätete täitmisel ei 

eeldata alati suuremahulisi ehitustöid, päästemeeskonnale juurdepääsu saab tagada ka näiteks 

territooriumil parkimiskorra või tõkkepuu avamise korra muutmisega. Samuti tuleb läbi 

mõelda hoonesse sissepääsud ja juhul kui need on suletud, siis võtta meetmed nende 

kasutamiseks päästemeeskonna poolt. Lisaks on tagasiulatuva jõuga nõue koostada 

operatiivkaart. See tähendab, et enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega 

ettevõtetele, üheksa- ja enamakorruselistele hoonetele või hoonetele, mis on kõrgemad kui 26 

m, ning kultuuriväärtuslikele hoonetele või hoonetele, milles hoitakse mälestisi, tuleb 

koostada operatiivkaart. 

Lõike 4 järgi peab enne määruse jõustumist, kuid pärast 2015. aasta 12. septembrit õiguslikul 

alusel ehitatud või ehitatav ehitis vastama ka määruses operatiivkaardi kohta kehtestatud 

nõuetele. 1. juulil 2015. aastal jõustus uus ehitusseadustik ning selle alusel kehtestas minister 
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kohustuse koostada operatiivkaart. Operatiivkaardi koostamist on seni reguleerinud majandus- 

ja taristuministri 4. septembri 2015. aasta määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, 

ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 

selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. Kuna nimetatud määrus jõustus 

12. septembril, viidatakse ka määruses pärast seda kuupäeva ehitatud ehitistele. 

Lõike 5 kohaselt tuleb ehitise rekonstrueerimise ja laiendamise korral tagada 

rekonstrueeritavate või laiendatavate osade vastavus määruses sätestatud nõuetele. 

Paragrahv 56 sätestatakse määruse jõustumine. Määrus jõustub üldises korras, välja 

arvatud teatud sätted. Lõigetes 1-3 sätestatakse erisused, et § 20 jõustub 1. juulil 2017. aastal, 

§ 14 lõiked 4 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2018. aastal ning § 55 lõige 3 jõustub 31. märtsil 

2018. aastal.  

Paragrahv 20 jõustub hiljem, sest nende nõuete täitmine on seotud standardi EN 50575:2014 

„Jõu-, juhtimis- ja kommunikatsioonikaablid. Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite 

reageerimise nõuded tulele“ rakendumise tähtaegadega.  

Paragrahvi 14 lõiked 4 ja 5 jõustuvad hiljem, kuna standard EN 13501-2:2007+A1:2009 

„Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon 

tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid“ muudeti äsja (veebruar 2017) 

ja muudatusega kehtestati ka uued standardkatsetused, mis annavad materjalide katsetustele 

uued tähistused.  

Säte, mis kohustab enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise ettevõtetele, üheksa- ja 

enamakorruselistele hoonetele või hoonetele, mis on kõrgemad kui 26 meetrit, ning 

kultuuriväärtuslikele hoonetele või hoonetele, milles hoitakse mälestisi, koostama 

operatiivkaardi, on tulevikku suunatud tähtajaga põhjusel, et see annab nimetatud hoonete 

omanikele ja valdajatele piisava aja selle kaardi koostamisel Päästeametiga koostööd teha. 

4. Eelnõus kasutatud terminid 

Eelnõuga võetakse kasutusele uusi termineid, millest mõned kehtivad ainult kõnesoleva 

määruse kontekstis, mõned on aga juba varasemast kasutusel kas mõnes muus õigusaktis või 

asjakohases standardis. Ükski eelnõus nimetatud terminitest pole valdkonna spetsialistidele 

tundmatu või uus, sest neid termineid on erialakirjanduses kasutatud juba aastaid. Lisaks 

kasutatakse määruses ka hoone või selle osade kirjeldamisel selgitusi, mis haakuvad 

valdkonna regulatsiooniga. 

Terminid ja selgitused on määruses esitatud peaasjalikult §-s 2, kuid osaliselt on termineid 

avatud ka sisusätete juures. Allpool on esitatud määruse eelnõus nimetatud terminid, mida 

kehtivas määruses kasutatud pole, kuid mis on aastaid valdkondlikes standardites ja muudes 

õigusaktides kasutusel: 

kvalitatiivne hinnang (stsenaariumite analüüs), kvantitatiivne riskianalüüs (tõenäosuslik 

analüüs), päästemeeskonna infopunkt, tuleohutuse osas hoone mõne muu kasutusviisiga 
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võrdsustamine, suitsupidevuse nõue, torupaigaldiste ja kaablite tuletundlikkus, sektsioonide 

liitekoht sisenurgas, märgtõusutoru, kuivtõusutoru, nõuded tuleohutuspaigaldiste kaablitele, 

väljapääsutee valgustus, paanikavastane valgustus, ohtliku tööpiirkonna valgustus, 

väljumistee, passiivne evakuatsioon, etapiline evakuatsioon, massiline evakuatsioon, ohutu 

koht, evakuatsiooniala, evakuatsiooni- ja väljumistee uste sulused, operatiivkaart, abikauge 

piirkond, kultuuriväärtuslikud ehitised (mälestised ja muinsuskaitsealused ehitised). 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

Määrus on seotud EL õiguse rakendamisega toodetetoimimise ja põhiomaduste kaudu. 

Ehitustoodete märgistamist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 305/2011, 

09.03.2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ. Euroopa Liidus on kasutusel nn 

Euroclass tähised, mis väljendavad toodete tuleohutust tähtede ja numbrite kombinatsioonide 

kaudu. Näiteks A1, mis tähistab tulekindlat materjali, A2-s1, d0, mis tähistab vähepõlevat 

materjali, jne. Materjali toimimise ja põhiomaduste kindlaks määramiseks tehakse 

standardtulekatseid, mis põhinevad Euroopa ühtsetel standarditel. Seega määratakse materjali 

tuleohutusega seonduvad näitajad kindlaks, kasutades standarditega määratud meetodeid. 

Määrus on Euroopa Liidus kasutatavate tuleohutusklassidega kooskõlas, määruses kasutatakse 

samasuguseid märgistusi, nagu Euroclass tähistes. Oluline on see, et kuigi Euroopa Liidu 

tasandil on ühtlustatud toodete märgistamist, on see, kuidas tuleohutus tagatakse, 

liikmesriikide pädevuses ning siin saab iga liikmesriik ise otsustada, millised 

tuleohutusnõuded sätestada. 

6. Määruse mõjud 

Eelnõu määrusena jõustumisel täpsustuvad ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ning 

kõrvaldatakse vastuolud asjakohaste standardite käsitlusega. Osaliselt muutuvad nõuded 

rangemaks (st täpsemaks), osaliselt aga leebemaks (st eesmärgile orienteerituks). Sihtrühmana 

eristub kolm rühma: projekteerijad, tuleohutusjärelevalve ametnikud ja kodanikud. Kõige 

rohkem on mõjutatud projekteerijad, kuna nendele on määrus töövahend, mille alusel 

koostatakse hoone projekti tuleohutuse osa, kuid samas peab möönma, et põhilised 

parameetrid tulenevad siiski asjakohastest standarditest ning kuna neid eelnõuga ei muudeta, 

siis on otsene mõju peaaegu iga kavandatava muudatuse puhul väike. Tuleohutusjärelevalve 

ametnikele avaldab mõju pigem haldusmenetluse läbiviimisel sätete uues sõnastuses 

esitamine või nendele viitamise aluste muutumine. Kodanike jaoks kaasnevad mõned üksikud 

muutused. 

Põhilised valdkonnad, mille osas eelnõu muutub, on kajastatud allpool. 

6.1. Analüütiline tõendamine – sihtrühm on projekteerijad ja isikud, kellel on tuleohutuse 

eksperdi 6 kutsetase. 

Samamoodi kehtiva määrusega on jäetud võimalus tõendada ehitise tuleohutust analüütiliselt, 

kuid selle sisu on nüüd täpsemalt avatud. See tähendab, et kas kasutatakse olemasolevaid 
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andmeid, varasemat kogemust ja tehtud katsete tulemusi või modelleeritakse riskianalüüsis 

soovitud olukord ning tõendatakse tuleohutust sellisel moel. Selle muudatusega kaasneb mõju 

majandusele, täpsemalt ettevõtluskeskkonnale ja ettevõtete tegevusele.  

Ulatus V Sihtrühma suurus V 

Sagedus V Ebasoovitavate 

mõjude risk 

V 

 

Mõju ulatus on väike. Eelnõu koostajate hinnangul kasutatakse projekteerimisel pigem 

määruses ette nähtud nõudeid ja standardite parameetreid, see tähendab, et tuleohutuse 

analüütilist tõendamist hakatakse (vähemalt esialgu) tegema vähesel määral. 

 

Mõju sagedus on väike, kuna pigem on võimalik kasutada määruse ja asjakohaste standardite 

lahendusi. Seda enam, et ka praegu kehtivas määruses on analüütiline tõendamine võimalik, 

kuid kümne aasta jooksul pole seda Eestis kordagi tehtud. 

 

Mõju sihtrühma suurus on väike, kuna mõjutatud on eelkõige projekteerijad, kellel on 

selgem arusaam tuleohutuse analüütilisest tõendamisest, ja vastava kutsetunnistusega 

eksperdid, keda tuleb analüütilisse tõendamisse kaasata. Eestis on määruse eelnõu valmimise 

hetkeks väljastatud üheksa tuleohutuseksperdi kutsetunnistust. 

Ebasoovitavate mõjude risk on väike, kuna negatiivsed mõjud puuduvad ning muudatusel on 

positiivne mõju, sest analüütilise tõendamise korral lubatakse määruse nõuetest kõrvale 

kalduda. 

6.2. Puidu laiema kasutamise võimaldamine – sihtrühm on projekteerijad ja tellijad. 

Eelnõu lubab senise nelja korruse asemel püstitada kuni kaheksakorruselist puidust elu- ja 

büroohoonet (I ja V kasutusviis). Puithoonena käsitatakse määruse tähenduses eelkõige 

puidust kandekonstruktsiooniga hoonet. Teadlikult ja turvalisuse kaalutlustel ei ole lubatud 

kõrgeid puithooneid ehitada näiteks vanglatena, hoolekandeasutustena, lasteasutusena ja 

muude suurte rahvahulkade kogunemishoonetena. Lisaks lubatakse puitu senisest rohkem 

kasutada hoonete sise- ja välisviimistluses, see annab sisearhitektidele hoonete kujundamisel 

suurema vabaduse. Seega kaasneb mõju majandusele, täpsemalt ettevõtlusele ja ettevõtete 

tegevusele. 

Ulatus V Sihtrühma suurus V 

Sagedus V Ebasoovitavate 

mõjude risk 

V 

 

Mõju ulatus on väike. Kuna puidu laialdasemat kasutust nähakse ette vaid kahe 

kasutusviisiga hoonete puhul (elu- ja büroohoone), siis pole mõjutatud muud avalikus 

kasutuses olevad hooned.  
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Mõju sagedus on väike. Eelnõu koostajate hinnangul kasutatakse praegu projekteerimisel 

pigem traditsioonilisemaid materjale, mille puhul on ka ehituse maksumust kergem määrata. 

Lisaks on 12 aastat kehtinud luba ehitada kuni neljakorruseline puidust hoone, kuid ühtegi 

sellist hoonet ei ole Eestis veel püstitatud. 

 

Mõju sihtrühma suurus on väike, kuna mõjutatud on eelkõige projekteerijad ja tellijad. 

Kuna puidust lubatakse ehitada senisest kõrgemaid hooneid eluhoonete ja büroohoonete 

segmendis, siis võib arvata, et tellijatest domineerivad eraettevõtted, eraisikud ning mõnel 

juhul ka riik (tellijana). 

 

Ebasoovitavate mõjude risk on väike, kuna muudatus on positiivse mõjuga. Lisaks 

lubatakse kasutada puitu ka kapseldatud kujul, mis tuleohutuse seisukohast tähendab, et sellist 

puitu käsitletakse kui mittepõlevat materjali. 

6.3. Kaablite tuletundlikkuse nõuded – sihtrühm on ettevõtjad (kaablite tootjad ja 

maaletoojad), kaudselt ka projekteerijad ja tellijad. 

1. juulil 2016. aastal hakkas kehtima ja 1. juulil 2017. aastal muutub kohustuslikuks standard 

EN 50575, millega määratakse ehitistes kasutatavate kaablite omadused. Praegu kehtiv 

madalpinge direktiiv lubab väljastada vastavusdeklaratsiooni ja koos sellega CE-märgise 

tootjal endal. Uute nõuetega on CE-märgise ja toimivusdeklaratsiooni väljastamiseks 

kohustuslik kolmanda poole kaasamine olukorras, kus toode on kõrgema tuletundlikkusega 

kui Fca (st kaablile määratud madalaim tuletundlikkus). Seega riigis, kus riigisiseselt on 

kehtestatud kaablitele tuletundlikkuse nõuded, tuleb eespool nimetatud dokumentide 

väljastamiseks tootjal kaasata kolmandaid pooli. Praegu ei ole Eestis määratud ehitises 

kasutatavate kaablite tuletundlikkuse nõudeid (küll aga on need näiteks Rootsis ja 

Saksamaal), kuid eelnõu koostajate hinnangul olukorras, kus sisuliselt kõik turul olevad 

kaablid vastavad Fca või Eca tuletundlikkusele ning tootjad peavad hakkama kaasama 

kolmandaid pooli, on tuleohutuse suurendamiseks vaja määrata ka miinimumnõuded ehitises 

olevatele kaablitele. Määruses sätestatud D tuletundlikkuse nõuded kehtivad I−V 

kasutusviisiga hoonetele, mis on madalamad kui 26 m ning B tuletundlikkuse nõuded 

kehtivad samade kasutusviisidega hoonetele, mis on  kõrgemad kui 26 m, E tuletundlikkuse 

nõuded kehtivad kõigile teistele hoonetele. Sisuliselt on määruses sõnastatud olemasolev 

olukord ning seega kaasneb mõju majandusele, täpsemalt ettevõtlusele ja ettevõtete 

tegevusele. 

Ulatus V Sihtrühma suurus V 

Sagedus K Ebasoovitavate 

mõjude risk 

V 

 

Mõju ulatus on väike. Nimetatud muudatus puudutaks kaablitootjaid ka selle sätte 

kehtestamiseta riigisiseselt, sest suur osa toodangust on ekspordiks ja kui sihtriigis on sarnane 
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nõue, siis tuleb seda täita. Samuti kui maale tuuakse kaableid riikidest, kus selline nõue juba 

kehtib, on see nõue sisuliselt juba täidetud. 

 

Mõju sagedus on keskmine. Väikese sihtrühma ja sisuliselt nagunii toimima hakkava 

tegevuse tõttu on oluline vaid esimest korda vastavuse hindamise läbitegemine. Edaspidi on 

kogu protsess ettevõtte tegevuse loomulik osa. 

 

Mõju sihtrühma suurus on väike, kuna mõjutatud on eelkõige kaablitootjad ja maaletoojad. 

Projekteerijad ja tellijad kasutavad nagunii turul olevaid kaableid ning sellisel nõudel neile 

otsest mõju ei ole.  

 

Ebasoovitavate mõjude risk on väike, kuna negatiivsed mõjud puuduvad.  

6.4. Tuletõrje voolikusüsteem – sihtrühm on projekteerijad ja hoonete omanikud (valdajad), 

kes tegelevad hoonete ümberehitamisega ning vastavate süsteemide projekteerijad, 

paigaldajad ja hooldajad. 

Ühe muudutusena kaob sisuliselt ära hoonetes voolikusüsteemi nõue, välja arvatud 

tootmishooned (VI kasutusviis). Päästeameti tulekahjude statistika näitab, et neid süsteeme 

kasutatakse äärmiselt vähe, aga samas kaasneb nende ehitamise ja hooldamisega suur kulu. 

Senisest enam nõutakse hoonetesse märgtõusutorude paigaldamist. Tegemist on lahendusega, 

mida kasutab päästemeeskond ja mis kiirendab tulekustutustööde läbiviimist (elupäästeahela 

lühendamine). Alternatiivina voolikusüsteemidele tulebki teatud juhtudel rajada 

märgtõusutoru. Peaasjalikult hoonetesse, kus tuletõrjevoolikute hargnemine on ajamahukas, 

need on näiteks hooned, kus hoone korruse tasapinnast võetuna kaugeim punkt korruse 

sissepääsust on rohkem kui 50 m kaugusel; elumajadesse ja hoolekandeasutustesse, millel on 

rohkem kui kaheksa korrust ning garaažidesse ja mitmekorruselistesse keldritesse. Seega 

kaasneb mõju majandusele, täpsemalt ettevõtlusele ja ettevõtete tegevusele. 

Ulatus V Sihtrühma suurus V 

Sagedus K Ebasoovitavate 

mõjude risk 

V 

 

Mõju ulatus on väike. Nimetatud muudatus puudutab hoonete omanikke ja valdajaid, kes 

teevad hoones ümberehitustöid ning kelle hooned vastavad sättes esitatud piirväärtustele. 

Samuti süsteemide projekteerijaid, paigaldajaid ja hooldajaid, keda on Eestis alla viie 

ettevõtte. 

 

Mõju sagedus on keskmine. Tuletõrje voolikusüsteemidega on seotud eelkõige vanemate 

ühiskondlike hoonete ümberehitamisega seotud isikud. Samas ei tööta need süsteemid sageli 

juba aastaid, sisuliselt tähendab see, et need on juba nagunii hoonete varasemate 

ümberehitamiste käigus kasutuskõlbmatuks muutunud. Samuti ei koolitata hoonete kasutajaid 

neid süsteeme kasutama, pigem suunatakse inimesi kasutama tulekustuteid või siis hoonest 

evakueeruma. Kindlasti mängib siin ka rolli lame-voolikutega süsteemi ääretu ebamugavus 

kasutamisel, mis tähendabki, et sisuliselt kas see süsteem on hoones või mitte, seda pigem ei 

kasutata. 
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Mõju sihtrühma suurus on väike, kuna eelkõige on mõjutatud nimetatud piirväärtustele 

vastavate hoonete omanikud ning kuna sisuliselt on tegu leevendusega (märgtõusutoru 

rajamine on ka praegu asjakohase standardi kohaselt kohustuslik). Ja nagu eespool juba 

nimetatud, sageli on need süsteemid ka mittetoimivad. Samuti on mõjutatud selliste 

süsteemide projekteerijad, paigaldajad ja hooldajad, kuid neile jääb alles selliste süsteemidega 

tegutsemise kohustus tootmis- ja laohoonetes ning hoonetes, mille omanikel on siiski soov 

sellised süsteemid paigaldada. 

 

Ebasoovitavate mõjude risk on väike, kuna negatiivsed mõjud puuduvad. Puuduvad 

süsteemid kompenseeritakse teiste tuleohutuspaigaldiste ja muude ehituslike nõuetega. 

 

7. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise 

eeldatavad tulud 

 

Eelduslikult ei too määruse rakendamine kaasa senisest suuremaid kulusid ei riigile ega 

ettevõtjatele. Kulud võivad määruse kehtima hakkamisel olla seotud vajalike koolitustega. 

 

Määrusega kaasnevad tulud on pigem sotsiaalmajanduslikud, näiteks väheneb tulekahju 

tekkimise oht hoonetes, selle levik on piiratum ning seeläbi hukkub vähem inimesi ja hävib 

vähem vara. 

 

8. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras.  

 

9. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu esitatakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja 

omavalitsusliitudele ning arvamuse avaldamiseks asjassepuutuvatele asutustele ja avalikule 

konsultatsioonile. 

 

Eelnõu koostamisse kaasati Haiglate Liidu, Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti 

Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Korstnapühkijate Koja, 

Eesti Turvaettevõtete Liidu, Projektbüroode Liidu, Eesti Tuleohutusekspertide Liidu, 

Sisekaitseakadeemia ning valdkonnas tegutsevate eraettevõtete esindajad. 

 


