KORTERELAMU VÄLINE TULEOHUTUS
Uuri lisa kodutuleohutuks.ee või päästeala infotelefonilt 1524
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

Korstna kõrgus
≥ 0.8 m

• Rõdul suitsetades kustuta
kindlasti sigaret korralikult ja pane
see mittepõlevasse anumasse.

Katuseluugi mõõt
≥ 0,6 x 0,8 m

• Trepikoja suitsueemalduseks
sobib vaid avatav aken.

≥ 0,9 m ≥ 1,2 m

Hoonetest ≥ 5 m

≥ 2,1 m

6 kg

Prügikonteiner

Hoonetest ≥ 2 m

Grillsöega grillseade
• Sõidukite parkimine ei
tohi ehitisele tekitada
täiendavat tuleohtu ega
takistada päästetööd.

Juurdesõidutee rajatakse
• üldjuhul ringsõiduna
• hoone seinast 5–8 m kaugusel
• vähemalt 3,5 m laiune

• Hoone ja juursesõidutee
vahel ei tohi olla päästetöid
takistavat haljastust,
elektriõhuliine ega
piirdetara.

Hädaväljapääs
≥ 0,5 x 0,6 m

• Gaasigrilli kasutamisel
jälgi kasutusjuhendit!

Küttepuudega grillseade

Hoonetes kõrgusega ≥ 8,5 m
tuleb ette näha pääs katusele
• vahetult trepikojast
• läbi pööningu
• välise tuletõrjeredeli abil

Pääs keldrisse
maapinna tasandilt
• vähemalt 0,9 m lai
• vähemalt 1,9 m kõrge

• Keldri suitsueemalduse
avade suurus üldjuhul
0,5 % põranda pindalast.

Päästemeeskonnal
vajalik juurdepääs
• iga välisukse juurde
• tuletõrje veevõtukohale
• hädaväljapääsule

Süttivad materjalid hoonetest ≥ 4 m

Trepikoja välisuks
• vähemalt samane
trepikäigu laiusega
(üldjuhul 1,2 m)
• vähemalt 2,1 m kõrge
• üle 30 elaniku –
avaneb väljapoole

• Kui juurdepääsutee viib siseõue
läbi värava, kangialuse vms, peab
päästesõidukite sissesõiduks
olema tagatud vähemalt 4 m lai
ja 4,5 m kõrge puhas ala, kus ei
ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

112
Värav
Kõrgus ≥ 4,5 m
Laius ≥ 4 m

KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS
Uuri lisa kodutuleohutuks.ee või päästeala infotelefonilt 1524
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112
Ventilatsioonilõõr
Korter 1 suitsulõõr

Korter 2 suitsulõõr

TULETÕKKESEKTSIOONID
• pööning
• trepikoda
• keskventilatsiooniseade
• elektrikilbi ruum
• korter
• kelder

Pööninguluuk
≥ 0,6 x 0,8 m
Suits

Tule- ja
suitsutõkkeklapp

Õhk

Kohtkindel
redel luugile!

CO

SUITSULÕÕR
• igale korterile eraldi lõõr
• tahma väljavõtmise võimalus
NB! Ventilatsioonikanalit ei tohi
suitsulõõrina kasutada.

KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED
• Veendu, et tahkeküttesüsteemid on kajastatud ehitisregistris
soojusallikana (www.ehr.ee).
• Telli 1 kord 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1 kord 10 aasta
(peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate ühiskasutuses
olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor jmt)
elektripaigaldiste korraline audit.
• Telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 1 kord aastas
korstnapühkija. Korstnapühkija leiad korsten.ee.
• Taga tuleohutuspaigaldiste (nt evakuatsioonivalgustus)
korrashoid ja toimepidevus.
• Taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi)
hoolduse läbiviimine.
• Trepikotta avanev keldriuks on tuletõkkeuks, tähisega
üldjuhul EI 60, S200.
• Välisuks, keldriuks ja teised ühiskasutuses olevad uksed peavad
olema seestpoolt võtmeta avatavad.

Tahmaluuk
Suits

Tule- ja
suitsutõkkeklapp

Paigalda kütte- ja gaasiseadmetega
korteritesse vingugaasiandur.
Ära hoia trepikojas
esemeid, mis takistavad
kiiret majast väljumist!

CO

Õhk

KÜTTESÜSTEEM

Paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur!

NB! Küttesüsteemi võib ehitada
või paigaldada ainult kehtiva
kutsetunnistusega pottsepp.

NB! Küttematerjali täielikuks
põlemiseks on vaja piisavalt
hapnikku.

Ära suitseta siseruumides.

Tahmaluuk

NB! Korsten peab olema täies
pikkuses kahest küljest jälgitav.
Neid külgi tohib värvida, krohvida
või katta klinkerplaatidega.

Tule- ja
suitsutõkkeklapp

Ära jäta põlevat küünalt ja tuld järelvalveta.

Põlevmaterjali võib keldris ladustada mõistlikus
koguses ning läbikäiguteed tuleb hoida puhtad.

15 cm

Tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahustid jms)
võib keldris ladustada mõistlikus koguses.

Paiguta põlevmaterjalid vähemalt 15 cm
kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast.
Ära paiguta trepikotta ja koridori põlevmaterjale ja
esemeid, mis takistavad ohutut ja kiiret väljumist.

7

Paigalda uksele korterinumber!

Korteriukse väljavahetamisel paigalda tuletõkkeuks,
aga ära muuda ukse avamise suunda.

Eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukselukku,
mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda.

