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ELAMU

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse 
kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mit-
meid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel 
ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid 
nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud ja 
majaelanikud.

KORTERIÜHISTU 
KOHUSTUSED 
  Veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult 

ehitatud või paigaldatud (www.ehr.ee). 
  Enne 2000. aastat ehitatud majas telli kord 

viie aasta jooksul ja pärast 2000. aastat ehita-
tud majas kord kümne aasta jooksul korteri-
valdajate ühiskasutuses olevate ruumide (tre-
pikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldis-
te korraline audit. 

  Telli (koostöös korteriomanikega) vähemalt 
kord aastas kutseline korstnapühkija, kes väl-
jastab akti.

  Taga tuleohutuspaigaldiste (näiteks piksekait-
se) korrashoid ja toimepidevus. 

  Taga igal aastal gaasiseadmete (näiteks gaasi-
veesoojendi) hoolduse läbiviimine.

KORTERIOMANIKU 
KOHUSTUSED
  Paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuan-

dur, samas – mida rohkem, seda ohutum! 
Suitsuandur paigaldatakse lakke ja anduri 
korrasolekut testitakse kord kuus. Kord 
kuus tuleks ka andur tolmuimejaga tol-
must puhastada (suitsuandurit ise lahti 
võtta ei tohi). Arvestada tuleks, et köök ja 
vannituba ei ole anduri jaoks sobivad ruu-
mid! 

  Kütte- ja gaasiseadmetega korterisse paigal-
da vingugaasiandur. Vingugaasiandur on sea-
de, mis tuvastab gaasi olemasolu õhus ja 
edastab häiresignaali. Anduri omanik peab 
sarnaselt suitsuandurile tagama selle korras-
hoiu ja toimimise. Vingugaasianduri paigal-

damine on kohustuslik ruumides, kus on vä-
lise ventilatsioonita gaasiseade. 

  Arvesta korteriuste väljavahetamisel, et tre-
pikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada lii-
kumisvoolu. 

  Eelista seestpoolt võtmeta avatavat ukseluk-
ku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti 
väljuda. Võtmega avatava välisukse korral 
hoia võtit ukse läheduses ja hoolitse selle eest, 

Kuidas hoolitseda 
kortermajas 
tuleohtuse eest?
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et terve pere oskaks õnnetuse korral võtit lei-
da ja ust avada.

  Ära suitseta siseruumides! Rõdul suitsetades 
hoolitse vee või liivaga täidetud anuma ole-
masolu eest. Keelatud on põlevate suitsuko-
nide viskamine rõdult alla!

  Ole toiduvalmistamisel tähelepanelik! Tule-
oht võib tekkida ka toidu kõrbemisest. Viibi 
toidu valmistamise ajal köögis, vajadusel ka-
suta köögikella. Toiduvalmistamise ajal ei 
minda korraks poodi!

  Ära grilli rõdul! Kortermaja rõdul grillimine 
on keelatud. 

  Ära hoia rõdul põlevmaterjali! Just rõdude 
põlengust on alguse saanud eelmise aasta 
rängemate tagajärgedega korteritulekahjud.

  Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta! Küü-
nal tuleb asetada mittepõlevast materjalist 
alusele ja eemale muudest põlevmaterjalidest 
(kardinad, dekoratiivsed kaunistused). Ka 
teeküünlaid tohib põletada vaid mittepõleval 
alusel!

  Ära paiguta evakuatsioonitrepikotta ning lä-
bikäiguteedele majas ja keldris eset või sea-
det, mis võib takistada ohutut ja kiiret välju-
mist!

  Paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 milli-
meetri kaugusele kütteseadme ja korstna vä-
lispinnast. 
  Hoolitse lähedaste ja naabrite eest, kes va-

javad tuleõnnetuste ennetamisel abi. Kingi 
eakale pereliikmele köögikell ja aita kont-

rollida tema suitsuanduri korrasole-
kut. Kui märkad tuleohutuses abi-
vajavat majanaabrit, helista pääste-
ala infotelefonil 1524. 

KAS TEADSID, ET
  tuleohtlikke vedelikke (mootorikütus, lahus-

tid jms), mille leekpunkt on alla 55 °C, võib 
keldris ladustada koguses kuni viis liitrit kor-
teri kohta; põlevmaterjali võib ladustada 
mõistlikus koguses, kuid mitte läbikäigutee-
dele;

  kortermaja pööninguluugi minimaalmõõ-
duks peab olema 0,6 x 0,8 meetrit;

  tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse, pöö-
ninguluugi või muu sellise avatäite ja tuletõk-
kekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tu-
lepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% 
konstruktsioonile ettenähtud tulepüsivus-
ajast;

  kui ehitise kõrgeim osa ulatub ümbruskonna 
hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgema-
le ja see ei asu naaberehitise piksekaitsetsoo-
nis, peab ehitisel olema piksekaitse;

  8,5 meetrit ja kõrgemates hoonetes tuleb et-
te näha pääs katusele kas vahetult trepikojast, 
läbi pööningu või välise tuletõrjeredeli abil;

  hoone ja juurdesõidutee vahel ei tohi olla 
kõrghaljastust, elektriõhuliine ja piirdetara, 
mis takistaks päästetööd;

  trepikoja suitsueemalduseks peab trepikoja 
ülaosas olema vähemalt ühe ruutmeetri suu-
rune avatav või ohutult purustatav aken;

  kortermaja trepikoja välisuks peab olema vä-
hemalt sama lai kui trepikäik (üldjuhul 1,2 
meetrit), vähemalt 2,1 meetrit kõrge ja üle 30 
elanikuga majas avanema väljapoole;

  päästetöödeks on vajalik tagada päästemees-
konna juurdepääs iga välisukse, tuletõrje vee-
võtukoha ja hädaväljapääsu juurde.

KODUNÕUSTAMISED
Päästeamet viib regulaarselt läbi tuleohutusala-
seid kodunõustamisi, mille eesmärk on selgita-
da elanikele kodude tuleohuga seotud riske ja 
nõustada inimesi, kuidas neid ohte vähendada. 
Kodunõustamisi viivad läbi nii ametnikud, kut-
selised päästekomandod kui ka vabatahtlikud. 
Nõustamiste käigus kedagi ei trahvita. 

Kodukülastuse läbiviijal on alati kaasas Pääs-
teameti töötõend või vabatahtliku päästja tun-
nistus. Kui vajate tuleohutusalast nõustamist en-
da kodus, tuleks helistada päästeala infotelefonil 
1524. 

PÄÄSTENÕUSTAJA
Küsimuste korral annab nõu ka päästenõusta-
ja, kes on Päästeameti ennetaja veebis. Pääste-
nõustajaga saab suhelda Facebookis aadressidel:

www.facebook.com/Paastenoustaja/ 
www.facebook.com/Paastenoustaja.ru 

Vaata ka www.kodutuleohutuks.ee

Artikli ilmumist toetab 
Päästeamet projekti 
„Tuleohutus korterma-
jas – teavitusprog-
ramm korteriühistute-
le 2017” raames.


