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SISSEJUHATUS
Järgnev juhendmaterjal puudutab tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava
kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist. Juhendis on välja toodud kaks erinevat
olukorda:


küttesüsteemi ehitamine uusehitisse;



küttesüsteemi muutmine/vahetamine olemasolevas ehitises.

Lisaks on juhendis toodu välja põhilisemad nõuded küttesüsteemi tuleohutuse tagamiseks.
Alates 2012. aasta 1. jaanuarist rakendus Tuleohutuse seaduse § 9 , mis sätestab, et tahkekütusel töötava ahju,
kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme (edaspidi ahi, kamin või pliit) ning korstna ja
ühenduslõõri võib majandustegevusena ehitada või paigaldada pottsepp, kellel on pottsepa kutsetunnistus.
(https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011039)
Kutsetunnistusega
pottseppasid
on
võimalik
leida
Sihtasutus
http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse sõna „pottsepp“.

Kutsekoda

koduleheküljelt

Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib enda tarbeks ahju, kamina või pliidi ning korstna
ja ühenduslõõri ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemi ehitamise
nõudeid.
Küttesüsteemi ehitamisel/paigaldamisel tuleb järgida ehitusprojekti või küttesüsteemi projekti, mille alusel on
saadud kohaliku omavalitsuse ehitusluba või kirjalik nõusolek küttesüsteemi ehitamiseks/paigaldamiseks.
Küttesüsteemi ehitamise/paigaldamise nõuded on esitatud standardis EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3:
Küttesüsteemid. Standardid on kättesaadavad (tasuline) www.evs.ee, samuti on võimalik standarditega tutvuda
kohalikus päästeasutuses.
Küttesüsteem koosneb kütteseadmest, ühenduslõõrist ja korstnast ning muudest selle olulistest osadest. On
olemas väga erineva ehitusega küttesüsteeme, kuid küttesüsteemi olulisteks osadeks on eelkõige kütteseade,
korsten ja ühenduslõõr (kütteseadme ja korstna vahel). Samuti võivad küttesüsteemi juurde kuuluda muud
olulised osad (nt korstna liitmik, siibrid, puhastusluugid, sädemepüüdja, korstnamüts, kondensitoru, samuti katla
automaatikaseadmed vms). Küttesüsteem ja selle osad on kõik omavahel seotud ja peavad moodustama ühtse
terviku ning tagama ehitise kütmisel põlemissaaduste ja –gaaside ohutu juhtimise küttekoldest kuni välisõhku.
Näide küttesüsteemist ja selle peamistest osadest koos nende nimetustega on toodud Joonisel 1.
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1. KÜTTESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE
1.1. Uusehitis
Tegemist on olukorraga, kus soovitakse ehitada uut hoonet, kuhu on ettenähtud tahkekütusel töötav
küttesüsteem.
Ehitustegevuse alustamiseks peab olema kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) poolt väljastatud ehitusluba.
Ehitusloa saamiseks tuleb esitada KOV-le ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt. KOV määrab milliste asutuste
heakskiit on vajalik hoone ehitusprojektile, et väljastada ehitusluba. Üks asutus on kindlasti Päästeamet. Kui
ehitusprojektil on kõik vajalikud heakskiidud olemas võib KOV väljastada ehitusloa ning pärast ehitusloa
väljastamist võib alustada ehitamisega.
Ehitusprojekt peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusele nr 67 „Nõuded
ehitusprojektile“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13359325). Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja
kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist
ja muudest asjakohastest dokumentidest. Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises
pädeva vastutava spetsialisti poolt. Ehitusprojektis peab olema tuleohutusosa, seda kontrollivad Päästeameti
ametnikud.
Päästeameti
kodulehel
on
olemas
abimaterjal
tuleohutusosa
koostamiseks
(http://www.rescue.ee/39769). Ehitusprojekti tuleohutusosa peab sisaldama küttesüsteemi tuleohutuse tagamise
kirjeldust, selleks peab ehitusprojekti tuleohutusosas olema kirjas:


kütteruumi asukoht hoones;



kütteseadmete ja suitsulõõride asukoht ja arv;



kütteseadme võimsus kW;



küttematerjali liik;



kütuse kogus hoiukohas;



kirjeldus kütteseadme, korstna ja puhastusluukide ehituslikest tuleohutuspõhimõtetest, ohutuskujadest;



katlaruumi vajalik paiskpinna arvutus/suurus;



kirjeldus juurdepääsust korstna teenindamiseks;



nõuete loetelu, mille kohaselt projekteeritakse ning tagatakse küttesüsteemi ohutus.

1.2. Olemasolev ehitis
Tegemist on olukorraga, kus hoonel on olemas kasutusluba, kuid on tekkinud vajadus muuta/vahetada hoone
või hoone osa küttesüsteem või küttesüsteemi osa.
Küttesüsteemi muutmine/vahetamine on Ehituseaduse mõistes tehnosüsteemi muutmine või tehnosüsteemi
asendamine, mis nõuab kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb
koostada ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt) ja see (küttesüsteemi projekt) tuleb kirjalikult heaks kiita
päästeasutusega.
Küttesüsteemi projekti seletuskirjas tuleb välja tuua järgnev informatsioon:
 Nõuete loetelu, mille alusel küttesüsteemi projekteeritakse.
 Andmed hoone asukoha kohta.
 Hoone/ruumi tuleohutuse iseloomustus
tuletõkkesektsiooniks eraldamine).

(tuleohutusklass,

piirdekonstruktsioonide

tuletundlikus,
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 Kütteseadme iseloomustus (metallist toode nt saunakeris, tehases või paigalduskohas kokku monteeritav
nt õhkkütte kamin, müüritud nt tellisahi, ligikaudne kaal vajadusel vundamendi rajamiseks või
kandekonstruktsioonide kandvuse arvutamiseks, mõni muu kütteseade)
 Korstna iseloomustus (materjal, kõrgus, ligikaudne kaal vajadusel vundamendi rajamiseks või
kandekonstruktsioonide kandvuse arvutamiseks).
Olemasoleva korstna puhul peab olema ka esitada hinnang korstnale. Kui hoonel on olemas korsten,
millele soovitakse ühendada kütteseadet, siis tuleb kindlaks teha, kas olemasolev korsten ja planeeritav
kasutuselevõetav korstnalõõr on sobilik ja ohutu planeeritava kütteseadmega kasutamiseks.
Hinnangut korstnale võib anda selles valdkonnas pädevust omav isik, näiteks korstnapühkija või
pottsepa kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistusega korstnapühkijaid või pottseppasid on võimalik
leida Sihtasutus Kutsekoda koduleheküljelt http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse
sõna „korstnapühkija“ või „pottsepp“. Korstnale hinnangu andmisel tuleb vastavalt planeeritavalt
kasutatavale kütteseadmele tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele:
-

Kas korsten on terviklik ja ohutu?
Kas on vajalik teha korstnale täiendavaid parandus/remonditöid?
Mitu lõõri on korstnal?
Kas korstnasse on juba kütteseadmeid ühendatud, kui palju, millistesse lõõridesse? (üldjuhul
peab igal kütteseadmele olema omaette lõõr)
Milline on korstna temperatuuriklass; kondensaadikindlus, rõhuklass
Kas korstnasse on võimalik ühendada planeeritavat kütteseadet, arvestades tuleohutusnõudeid?
Mida peab selleks tegema, et oleks võimalik planeeritavat kütteseadet olemasolevasse korstnasse
ühendada? (kas tuleb korsten välja vahetada, tuleb korstna kive vahetada vms?)

 Kütteseadme toimimise põhimõtted, ligikaudsed võimsused ja paiknemine hoones/ruumis (hoone ja
ruumi plaaniline lahendus kajastada joonistel ja vaadetel).
 Kütteseadme ja korstna ohutus (ohutud kaugused põlevmaterjalidest vastavalt pinnatemperatuuridele,
ehituskonstruktsioonidest läbiviikude ohutuse tagamine, kütmisel värske õhu juurdevoolu tagamine
ruumi või kütteseadmesse).
Olemasolevatesse hoonetesse korstnate ja küttesüsteemide paigaldamiseks tuleb teostada vajadusel
ekspertiis kandekonstruktsioonide vastupidavuse tõendamiseks. Ekspertiisiga tuleb kindlaks teha, kas
olemasolev kandekonstruktsioon (põrand, vahelagi) on piisava kandevõimega, et sinna
ehitada/paigaldada kütteseade ja/või korsten. Kui kandekonstruktsioonid ei ole piisava
vastupidavusega, siis välja tuua, kuidas tagatakse kandekonstruktsioonide vastupidavus.
 Kütteseadmes kasutatav kütuse liik, hoiustatav kogus ja selle paiknemine hoones/ruumis koos
tuleohutusnõuete tagamisega;
 Kütteseadme kasutamise ja hooldamise nõuded.
Küttesüsteemi projekti koosseisus peavad olema järgnevad joonised:


paiknemisskeem hoone või selle osa asukoha kohta;



korruseplaanid, kütteseadmete, korstnate, ühenduslõõride asukohtade äranäitamisega;



vaated korstna kõrguse ja asukoha ning käiguteede äranäitamisega.
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2. KÜTTESÜSTEEMI KASUTUSELE VÕTMINE
Juhul kui tegemist on uusehitisega, siis valminud hoone kasutamiseks peab olema kasutusluba. Kasutusloa
saamiseks esitab valminud hoone omanik taotluse KOV-le, kes määrab kasutusloa komisjoni koosseisu hoone
ülevaatuseks. Komisjoni koosseisus on alati Päästeameti esindaja.
Päästeamet kontrollib kasutusloa komisjonis ehitise vastavust ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele
tuleohutuse seisukohast. Lisaks hoone ülevaatusele tuleb Päästeameti esindajale esitada järgmised dokumendid:


päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt;



ehitustööde päevik;



elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus;



kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tõendamine;



tuletõkkesektsioonide tulepüsivuse tõendamine;



tuletõrjeveevarustuse olemasolu tõendamine;



küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten, müürikivid) vastavusdeklaratsioonid;



küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);



küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Juhul kui tegemist on olukorraga, kus muudeti ainult küttesüsteemi, siis ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi
kasutamiseks, peab olema kohaliku omavalituse poolt väljastatud kasutusluba. Kasutusloa võib väljastada kui
päästeasutus on selle kirjalikult heaks kiitnud. Päästeasutuse heakskiidu saamiseks on lisaks
ehitatud/paigaldatud küttesüsteemi ülevaatusele vajalik esitada ka järgmised dokumendid:


päästeasutuse heakskiiduga ehitusprojekt (küttesüsteemi projekt);



küttesüsteemi komponentide (kütteseade, korsten) vastavusdeklaratsioonid;



küttesüsteemi teostusjoonised (nt korstna teostus, kamina paigaldus vms);



küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend.

Järgnevalt on toodud kirjeldus küttesüsteemi dokumentatsiooni kohta.

2.1. Küttesüsteemi komponentide vastavusdeklaratsioonid
Vastavusdeklaratsioonis peab sisalduma järgmine eestikeelne teave:
1.
2.
3.
4.
5.

tootja või tema nimel tegutseva volitatud esindaja nimi ja aadress;
andmed ehitustoote kirjeldamiseks, nagu näiteks toote nimetus, tüüp, klassifikatsioon ja kasutusala;
viited nõuetele, millele ehitustoode vastab;
eritingimused ehitustoote kasutamisel;
tunnustatud asutuse nimi ja aadress, kui vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks on ehitustoote
vastavussertifikaat, tootmisohje sertifikaat või katseprotokoll;
6. vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja nimi ja ametikoht;
7. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
8. vastavusdeklaratsiooni väljaandja esindaja allkiri.
Küttesüsteemi komponentide vastavusdeklaratsioonid saab tootjalt või edasimüüjalt. Sellisteks toodeteks võivad
olla korstna või kütteseadme valmistamiseks kasutatud kivid, moodulkorstnad, valmiskütteseadmed.
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2.2. Kaetud tööde akt, küttesüsteemi teostusjoonised
Kaetud tööde aktid koostatakse nende konstruktsioonide või ehitise osade kohta, mis kaetakse muu
konstruktsiooniosa või materjaliga ning kaob hilisem võimalus nende vahetuks ülevaatamiseks, nagu näiteks
korstna läbiminek vahelagedest või seinast.
Kaetud tööde akti peab koostama tööde teostaja (pottsepp).
Kaetud tööde akti blanketi näidis on Lisa 1. Aktile lisada teostusjoonis, kuidas on tehtud nt korstna teostus,
kamina teostus vms. Vaata näidist Lisa 2, kus on näidatud korstna läbiminek vahelaest.

2.3. Küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend
Müüdaval kütteseadmel peab kaasas olema juhend informatsiooniga (EVS 812-3:2013):


viide, et kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid siseriiklike ja euroopa norme;



korrektse kasutamise kirjeldus, mis on ohutu ja efektiivne kütteseadmele ka tule süütamise ajal;



loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud esitatavad nõuded (niiskus jms);



loetelu mittesobilike kütuste kohta (nt kivisüsi, põlevvedelikud jms);



kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);



toimimisjuhis hooajalise kütmise korral;



tuhakasti õigeaegse tühjendamise vajadus;



meetmed vältimaks tule tekkimise võimalust väljaspool küttekollet;



juhis korrektseks kütteseadme töö seiskamiseks talitlushäire või ülekütmise korral;



hoiatus volitamata muudatuste ohtlikkuse kohta;



kasutada ainult paigaldusjuhendis soovitatud asendusosi;



juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks;



hoolduse intervall ja toimingud.

Müüritiskütteseadme puhul peab pottsepp väljastama juhendi informatsiooniga (EVS 812-3:2013):


valmistamisel kasutatud materjalide dokumendid;



põhimõttelise lõõride skeemi;



minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni;



kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (C⁰) nominaalse soojusväljundvõimsuse juures;



nõuded korstnale ja ühenduslõõrile;



loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded (näiteks niiskus jms);



loetelu mittesobilike kütuste kohta (nt kivisüsi, põlevvedelikud jms);



kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);



juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks;



hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased.
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Müüritiskütteseadme puhul võib selleks juhendiks olla näiteks ahjupass, vaata Lisa 3.
Lisaks dokumentidele peavad kütteseade ja korsten olema varustatud märgistusega, mille kirjeldus on välja
toodud järgnevas.
Kütteseade peab olema varustatud märgistusega, millel on minimaalse informatsioonina (EVS 812-3:2013):


kütteseadme tootja,



kütteseadme paigaldaja,



mudel, aasta,



lubatud kasutatava kütuse liik,



seadme võimsus,



info toote nõuetele vastavuse tõendamise kohta.

Korstna paigaldaja peab varustama korstna andmeplaadiga – korstnaplaadiga. Korstnaplaat peab sisaldama
järgnevat infot (EVS 812-3:2013):


tootja tunnus (nimi või kaubamärk);



moodulkorstnate puhul toote märgistus vastavalt kehtivale tootestandardile;



eritellimusel valmistatud, uue suitsutoruga või muudetud korstna puhul korstna temperatuuri- ja
rõhuklass, kondensaadi- ja korrosioonikindluse klass ning tahmapõlengukindluse klass koos kaugusega
põlevmaterjalidest;



suitsulõõri nimiläbimõõt;



nominaalsele töötemperatuurile vastav soojatakistus;



voolutakistus, kui see on saadaval;



paigaldaja andmed (nimi, aadress, telefon);



paigalduse kuupäev.

Korstnaplaat peab olema valmistatud vastupidavast materjalist, eesti keeles ning püsiva ja kustumatu
märgistusega, nt graveeritud metallplaat. (EVS 812-3:2013)
Korstnaplaat peab olema kinnitatud nähtavale kohale kas siis korstnal või selle vahetus läheduses, soovituslikult
on asukohad puhastus-, tahma- või kontroll-luukide juures või korstnasisendi juures. (EVS 812-3:2013)

Kui tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga, mille kohta puudub eelnevalt kirjeldatud informatsioon, siis
veendumaks sellise küttesüsteemi ohutuses, tuleb koostada eksperthinnang, vaata Lisa 4.
Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija III, Korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp III,
Pottsepp-restauraator III, Pottsepp-meister tase 5 kutsetunnistust omavatel isikutel.
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3. KÜTTESÜSTEEMI PUHASTAMINE
Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub
või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord
aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.
Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib majandustegevusena osutada
korstnapühkija, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.
Üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises võib ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja
ühenduslõõri enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletada suitsulõõrides, ka korstnapühkija
kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.
Eelnevas lõigus nimetatud juhul peab üks kord viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja
ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra
ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.
Kutsetunnistusega
korstnapühkijaid
on
võimalik
leida
Sihtasutus
http://www.kutsekoda.ee/et/index, sisestades otsingusse sõna „korstnapühkija“.

Kutsekoda

koduleheküljelt

3.1. Korstnapühkija akt
Teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta täidab
korstnapühkimise akti kahes eksemplaris, millest üks jääb korstnapühkijale ja teine töö tellijale.

korstnapühkija

Küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta koostab korstnapühkija
ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus
ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Ettepanek koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks
esitatakse ehitise valdajale, teine asukohajärgsele päästekeskusele ja kolmas jääb korstnapühkijale. Ettepanek
esitatakse hiljemalt kümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist.
Korstnapühkija akti ja korstnapühkija ettepaneku blanketid on saadaval Siseministri 30.08.2010 määruses nr 41
„Küttesüsteemi puhastamise nõuded“ lisa 1 ja lisa 2. https://www.riigiteataja.ee/akt/13354895
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4. KÜTTESÜSTEEMI TULEOHUTUS
4.1. Küttesüsteem

Joonis 1. Küttesüsteem ja selle osad (EVS 812-3:2013)

1 – Korsten
2 – Ilmastikukaitse / korstna müts
3 – Sädemepüüdja
4 – Suitsulõõr
5 – Lõõri sisesein / suitsutoru
6 – Lõõri välissein
7 – Siiber
8 – Korstna liitmik
9 – Ühenduslõõr
10 – Kütteseade
11 – Korstna puhastusluuk
12 – Vundament
13 – Pääs korstnani
13.1 – Katuseluuk
13.2 – Käigutee räästast korstnani
14 – Töötasapind

4.2. Kütteseadme ja korstna valik
Küttesüsteemi ehitamisel/paigaldamisel on
väga oluline valida omavahel sobivad
kütteseade (Joonisel 1. tähistatud numbriga
10) ja korsten (Joonisel 1. tähistatud numbriga
1). Kütteseadmed on omaduste poolest väga
erinevad, tuleohutuse seisukohalt on väga
oluliseks
näitajaks
põlemisgaaside
temperatuur
ehk
kütteseadme
väljundgaaside temperatuur.
Korstnaid on väga laias valikus, igale
korstnale
on
ette
nähtud,
millise
temperatuuriga põlemisgaase võib neisse
juhtida (korstna temperatuuriklass). Standardsed temperatuuriklassid on:
T80, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300, T400, T450, T600. (EVS 812-3:2013)
T on temperatuuriklassi tähis ja number näitab, millise temperatuuriga põlemisgaase võib sellesse korstnasse
juhtida. Nt T600 tähendab, et korstnasse võib juhtida põlemisgaase temperatuuriga kuni 600⁰ C.
Väga oluline on jälgida, et korstna temperatuuriklass ei oleks väiksem kütteseadme väljundgaaside
temperatuurist. Kui korstna temperatuuriklass on väiksem kütteseadme väljundgaaside temperatuurist, siis
selline korsten ei pea kõrgele kuumusele vastu ja põleb läbi ning sellest tulenevalt võib tekkida tulekahju, millel
võivad olla väga traagilised tagajärjed. (EVS 812-3:2013)
Ühenduslõõrile (Joonis 1. tähistatud numbriga 9) esitatakse korstnaga samased nõuded. (EVS 812-3:2013)
Saunakerise korstna temperatuuriklass peab olema vähemalt T600, kui tootja ei näe ette teisti. (EVS 812-3:2013)
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Sobiva korstna valikul tuleb arvestada korstna omadustega, mille seletused on toodud alljärgnevas.
Tabel 1. Korstna omadused ja tähistus (EVS-EN 1443:2006 Korstnad. Üldnõuded)
Standardsed temperatuuriklassid on: T80, T100, T120, T140, T160, T200, T250, T300,
Temperatuuriklass
T400, T450, T600. Temperatuuriklassi tähis on T ja number selle taga näitab, millise
maksimumtemperatuuriga põlemisgaase võib sellesse korstnasse juhtida.
N1, N2 – tegemist on
P1, P2 – tegemist on
H1, H2 – tegemist on
alarõhuliste korstnatega.
ülerõhuliste korstnatega. kõrgülerõhuliste korstnatega.
Sobivad tahkekütusel
Sobivad kasutamiseks
Sobivad kasutamiseks juhul
töötavatele
juhul kui kütteseade
kui kütteseade tekitab
Rõhuklass
kütteseadmetele
tekitab suitsulõõris
suitsulõõris töörõhu kuni 5000
(kaminad, ahjud, kerised
töörõhu kuni 200 Pa.
Pa.
vms). Eluruumidesse sobib
N1.
W – korsten sobib kasutamiseks kondensaati
D – korsten sobib kasutamiseks ilma
ehk siis märgasid töötingimusi tekitavate
veesärgita ja selliste kütteseadmete
kütteseadmete puhul nagu näiteks
puhul, millede suitsugaaside
keskküttekatlad ja –pliidid, veesärgiga ahjud ja väljundtemperatuur on kõrgem kui
Kondensaadikindlus
kaminad jms. kütteseadmed, millede
150 C ehk siis kütteseadmetega, mille
suitsugaaside väljundtemperatuur on madalam puhul ei teki kondensaati. Korstnad
kui 150 C. Korstnatel peab olema kondensaadi peavad olema varustatud
kogumise ja eemaldamise võimalus.
korstnamütsiga.
1 – korstnasse võib
2 – korstnasse võib juhtida
3 – korstnasse võib juhtida
juhtida gaasi-,
gaasi-, õlikütteseadme suitsu, kõikide kütuseliikide suitsu
Korrosioonikindlus
õlikütteseadme
lisaks ka puit lahtistes kolletes. (gaas, õli, puit suletud ahjudes,
suitsu.
kivisüsi, turvas).
O – korsten ei ole
G – korsten on testitud
tahmapõlengukindel. Kui suits ei
tahmapõlengukindlusega. Kui suits võib
sisalda tahkeid, süttivaid ja lendlevaid sisaldada tahkeid, süttivaid ja lendlevaid
Tahmapõlengukindlus
osakesi (nt gaasi-, õlikütteseade), siis ei osakesi (nt tahkekütteseadmed – kaminad,
pea korsten omama
ahjud, kerised vms), siis peab korsten omama
tahmapõlengukindlust.
tahmapõlengukindlust.
Informatsiooni kütteseadme ja korstna omaduste ning nende omavahelise kokkusobivuse kohta on võimalik
saada toodete edasimüüjalt või toodete peal olevalt märgistuselt.
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4.3. Läbiviigud
Järgnevalt on toodud müüritiskorstnate läbiviikude lahendused vahe- või katuslaest (vertikaalsed läbiviigud),
arvestades korstna temperatuuriklassi ja läbiviigu pikkust.
Joonis 2. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni
T400 ja läbiviigu pikkus kuni 200 mm
Põrandaliist,
kõrgusega kuni 150 mm
Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse
100 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga
3
vähemalt 100 kg/m ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C.

Mineraalvill,
3
mahukaal min 100 kg/m ,
töötemperatuur min 600⁰ C

(EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis,
seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on
kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Laudis,
paksusega kuni 30 mm
Laetala
100 mm

Joonis 3. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni T400 ja läbiviigu pikkus 200-400 mm
Põrandaliist,
kõrgusega kuni 150 mm

Mineraalvill,
3
mahukaal min 100 kg/m ,
töötemperatuur min 600⁰ C

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse
150 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga
3
vähemalt 100 kg/m ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰
C. (EVS 812-3:2013)
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis,
seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on
kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Laudis,
paksusega kuni 30 mm
Laetala
150 mm

12

Joonis 4. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, kuni
T400 ja läbiviigu pikkus 400-600 mm
Põrandaliist,
kõrgusega kuni 150 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse
200 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga
3
vähemalt 100 kg/m ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C.

Mineraalvill,
3
mahukaal min 100 kg/m ,
töötemperatuur min 600⁰ C

(EVS 812-3:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist voodri või laudise (põrandalaudis,
seinavooder), mille paksus on kuni 30 mm. (EVS 812-3:2013)
Müüritiskorstna välispinna vastu võib paigaldada
põlevmaterjalist põranda- või katteliistud, mille kõrgus on
kuni 150 mm. (EVS 812-3:2013)

Laudis,
paksusega kuni 30 mm
Laetala
200 mm

Joonis 5. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, suurem kui T400 ja läbiviigu pikkus kuni 200 mm

Vahe peab olema
vähemalt 30 mm

Põlevmaterjalist ehitisosa ja korstna vahele paigaldatakse
250 mm paksune kiht mineraalvilla, mahukaaluga vähemalt
3
100 kg/m ja töötemperatuuriga vähemalt 600⁰ C. (EVS 8123:2013)

Mineraalvill,
3
mahukaal min 100 kg/m ,
töötemperatuur min 600⁰ C

Müüritiskorstna välispinna ja põlevmaterjalist voodri või
laudise vahekaugus peab olema vähemalt 30 mm. (EVS 8123:2013)

Müüritiskorstna välispinna vastu ei või paigaldada
põlevmaterjalist põranda- või katteliiste. (EVS 812-3:2013)
Vuugivahed
kaetakse
mittepõlevast
katteliistudega. (EVS 812-3:2013)

materjalist

Põlevmaterjalist
vooder, laudis vms
Laetala
250 mm
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Joonis 6. Müüritiskorstna läbiviik vahe- või katuslaest, suurem kui T400 ja läbiviigu pikkus suurem kui 200 mm

X on korstna tootja nõutav isolatsioonikihi paksus tavapärase pikkusega (kuni 200 mm) läbiviigu puhul. (EVS 8123:2013)

Müüritiskorstna puhul X = 250 mm. (EVS 812-3:2013)
Välimine mineraalvilla plaat peab ulatuma minimaalselt 100 mm üle soojustuse (hoidmaks ära puistevilla
sattumist tuulutusvahesse). (EVS 812-3:2013)
Tuulutusvahe laius peab olema vähemalt 50 mm. (EVS 812-3:2013)
Horisontaalsed läbiviigud (läbiviik seinast)
Korstna läbimisel põlevmaterjalist seintest, paksusega kuni 300 mm, tuleb korstna läbiviik isoleerida ülesse
suunas minimaalselt 2-kordse nii paksu isolatsioonikihiga, kui on nõutud korstna vertikaalsetes läbiviikudes. (EVS
812-3:2013)

Kui läbiviigu pikkus ületab 300 mm (seinapaksus ületab 300 mm) või korstnasse juhitavate suitsugaaside
temperatuur on kõrgem kui 350° C võib korstna läbiviike teostada ainult korstna tootja poolse paigaldusjuhendi
alusel. (EVS 812-3:2013)
Mittepõlevatest materjalidest seintest läbiviigud isoleeritakse minimaalselt 50 mm paksuse isolatsioonimaterjali
kihiga. (EVS 812-3:2013)
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4.4. Juurdepääs korstnale
Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel
korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. (EVS 812-3:2013)

olevate

Ligipääs puhastamiseks võib paikneda korstna alumises või ülemises osas, pööningul, plahvatuse toimet
vähendava ukse või luugi kaudu, lõõri ühendustoru kaudu või kütteseadme kaudu, kuid see peab vastama
kütteseadme või korstna tootja juhistele. (EVS 812-3:2013)
Korstna siiber, korstna otsa paigaldatud ilmastikukaitse või ventilaator ei tohi takistada korstna lõõride
tavapäraste vahenditega puhastamist. (EVS 812-3:2013)
Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. (EVS 812-3:2013)

Joonis 8. Juurdepääs korstnani

Ehitistele, mille katusekalle
on suurem kui 11° (ca 1:5),
tuleb
katuseluugist
või
räästast
korstnani
paigaldada
statsionaarsed
ühendusteed ja/või –redelid.

> 11°

> 11°

(EVS 812-3:2013)

Ehitistes kõrgusega üle 8,5
m tuleb ette näha pääs
katusele pööningu ja/või
katuseluugi kaudu või paikse
välise päästeredeli abil. (EVS

> 8,5m

812-3:2013)

Korstnale kõrgusega >1,2m
katusepinnast
tuleb
puhastamiseks paigaldada
töötasapind koos vajaliku
ligipääsuredeli
või
korstnaastmetega. (EVS 812-

> 1,2m

3:2013)

4.5. Korstna kõrgus
Viilakatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 0,8 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)
Lamekatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 1 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2013)
Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Lisaks
peab sellisel juhul olema korstnal sädemepüüdja. Sädemepüüdja valmistatakse ilmastiku- ja kuumuskindlast
võrgust, mille võrguava suurus on 10 mm x 10 mm. (EVS 812-3:2013)
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4.6. Korstna kaugus katuseaknast
Joonis 7. Korstna kaugus katuseaknast
0,8 m
Kui korsten asub viilkatusel olevast avast
või katuseaknast ülemises või külgmises
suunas, siis peab korstna ja ava kaugus
olema vähemalt 0,8 meetrit. (EVS 8123:2013)
0,8 m
Kui korsten asub viilkatusel olevast avast
või katuseaknast alumises suunas, siis
peab korstna ja ava kaugus olema
vähemalt 2,0 meetrit. (EVS 812-3:2013)

2m

4.7. Korstna müürikivid
Tahkekütteseadme suitsulõõride müürikividena kasutatakse antud otstarbeks sobivaid põletatud täis- või
auktelliseid, või tulekindlaid telliseid (EVS 812-3:2013):
3



põletatud auktelliste tihedus peab olema vähemalt 1200 kg/m ;



täistellistel vähemalt 1500 kg/m ;



tulekindlatel tellistel 1700 kg/m .

3

3

Müüritiskorstna paksus peab olema vähemalt 120 mm. (EVS 812-3:2013)

4.8. Korstna välispinna viimistlus
Müüritis- ja moodulkorstna (v.a metallkorsten) pinda võib katta krohvi, pahtli, värvi ja keraamiliste plaatidega.
Korsten peab olema täies pikkuses vähemalt kahest küljest jälgitav. See tähendab, et korstna katmine
kipsplaadiga vms ei ole lubatud, kui tootja ei näe ette teisiti. (EVS 812-3:2013)

4.9. Korstna paigaldamine šahti
Metallkorstnaid võib paigaldada mittepõlevast materjalist valmistatud šahtidesse, sellisel juhul tuleb arvestada
järgmiste nõuetega (EVS 812-3:2013):
1. A klassi tuletundlikkusega materjalist šaht – korstna välispinna ja šahti siseseina vahe peab olema
vähemalt 50 mm. Vahe peab olema tühi, et oleks tagatud õhu liikumine ja korsten pinnalt soojuse
eraldumine, seda vahet ei tohi täita villa ega muu isolatsioonimaterjaliga.
2. B klassi tuletundlikkusega materjalist šaht – korstna välispinna ja šahti siseseina vahe peab olema
vähemalt 100 mm. Vahe peab olema tühi, et oleks tagatud õhu liikumine ja korsten pinnalt soojuse
eraldumine, seda vahet ei tohi täita villa ega muu isolatsioonimaterjaliga. Šaht peab olema igal korrusel
tuulduv nii, et igal korrusel šahti ala- ja ülaosas on tuulutusrestid põrandast/laest maksimaalselt 200 mm.
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4.10. Kütteseadme ühendamine suitsulõõriga
Üldjuhul peab igal kütteseadmel olema eraldi suitsulõõr. Ühte lõõri võib ühendada maksimaalselt kaks alarõhul
toimivat kütteseadet, mille väljundgaaside temperatuur on alla 400⁰ C, milles põletatakse ühesugust kütust ja kui
need asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või majaosas (samas ridaelamuboksis). Suitsulõõri
sobivuse hindamisel tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega ja mõlemad kütteseadmed tuleb
varustada eraldi siibriga. (EVS 812-3:2013)
Kütteseadmetele, mille väljundgaaside temperatuur on üle 400⁰ C (üldjuhul saunakeris) nähakse alati ette eraldi
suitsulõõr. (EVS 812-3:2013)
Üldjuhul ühendatakse müüritud kütteseade korstna suitsulõõriga kütteseadme üla- ja/või allosas ühenduslõõride
abil (Joonisel 1. tähistatud numbriga 9). Kütteseade ja suitsulõõr müüritakse kokku allosas asuvas ühenduses
kahe müüritisekihi võrra kõrgemal. Mõnes kütteseadmes, nagu kaminas, võib ühendus asetseda ainult
kütteseadme ülaosas. (EVS 812-3:2013)
Kuna kütteseade ja suitsulõõr võivad omavahel erinevalt liikuda, tagatakse ülaühenduse tihedus näiteks
metalltoruga, mille külge võib kinnitada ka kütteseadme suitsusiibri. Ühendustoru ja müüritise vahelise
soojuspaisumise võimaldamiseks jäetakse nende vahele 5 mm kuni 10 mm laiune pilu, mis tihendatakse
tulekindla isolatsioonimaterjaliga, kasutustemperatuuriga min 1000° C. (EVS 812-3:2013)
Ühenduslõõrile esitatakse korstnaga samased nõuded. (EVS 812-3:2013)

4.11. Kütteseadme esine põrand
Joonis 9. Nõuded kütteseadme esisele põrandale
Kütteseadme ette nõutava mittepõleva põrandakatte
(nt klaas, plekk vms) mõõtmed peavad olema :
1. Uksega kolde puhul (EVS 812-3:2013):


mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma
100 mm kummalegi poole, arvestades ukseava
servast;



mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma
400 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

2. Ukseta kolde puhul (EVS 812-3:2013):


mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma
150 mm kummalegi poole, arvestades ukseava
servast;



mittepõlev põrandakate peab ukseavast ulatuma
750 mm eemale, arvestades kolde esiservast.

Mittepõlev
põrandakate

100 mm
150 mm

400 mm
750 mm

100 mm
150 mm

Kütteseadme ees peab olema vähemalt 1 m ja tahmaluukide ees 0,6 m vaba ruumi. Tahmaluugi alumine serv
peab põlevmaterjalist põrandast jääma vähemalt 50 mm kõrgemale. (EVS 812-3:2013)
Kütteseadme paigaldus ehitisse toimub vastavalt tootja etteantud juhistele. Müüritud kütteseadme ohutu
ehituse ja paigalduse tagab kutseline pottsepp. (EVS 812-3:2013)
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LISA 1. Kaetud tööde akt
1. Ehitus ettevõtja

KAETUD TÖÖDE AKT
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.

4. KOMISJON KOOSSEISUS:
Töövõtja esindaja:
Alltöövõtja esindaja
Tellija / Järelvalve esindaja:
Projekteerija esindaja:

5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus , jooniste nr. ja kuupäevad):

järgi
3) Töö tegem isel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooria) :

4) Tööde alustam ise kuupäev:

Tööde lõpetam ise kuupäev :

5) Lisa m ärkused :

6) Tehtud tööd vastavad projektile , standardile, ehitusnorm idele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.
7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused):
tegemine lubatud

6. ALLKIRJAD

Töövõtja:

Alltöövõtja:

Tellija/Järelvalve

_______________

_______________

______________

Projekteerija

_______________

.

.

______________

MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonised vms.)

Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta
Tööd on teostatud vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.
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LISA 2. Teostusjoonis
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LISA 3. Ahjupass

20
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LISA 4. EKSPERTHINNANG OLEMASOLEVATELE KÜTTESÜSTEEMIDELE
Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas Korstnapühkija III, Korstnapühkija-meister tase 5,
Pottsepp III, Pottsepp-restauraator III, Pottsepp-meister tase 5 kutsetunnistust omavatel isikutel.
Eksperthinnangus tuleb esitada:
1. Info tegevuste kohta (milliseid toiminguid ja mis kuupäevadel on eksperthinnangu andmiseks teostatud). Info
eksperthinnangu andmiseks kasutatud mõõte-ja tööriistade kohta.
Info eksperthinnangu andmise põhjuse kohta (kasutusloa saamiseks, vea tuvastamiseks vms)
2. Info kütteseadme kohta:
1. kütteseadme tüüp (ahi, kamin, pliit vms);
2. kaal ja mõõdud;
3. kolle (maht, kasutatud materjalid);
4. lõõrid (kasutatud materjalid, lõõrisüsteem, lõõride skeem);
5. välispind (kasutatud materjalid);
6. ohutuskujad põlevmaterjalideni, vajadusel kirjeldada, kuidas on tagatud;
7. loetelu sobivatest küttematerjalidest;
8. kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);
9. kütteseadme nominaalvõimsus (KW);
10. väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) (maksimaalne temperatuur);
3
11. õhu vajadus kütmisel (m );
12. paigalduse vastavus tootja juhistele.
3. Info ühenduslõõri kohta
1. kasutatud materjalid;
2. mõõdud;
3. ohutuskujad põlevmaterjalideni;
4. paigaldus (kinnitus, toestus, läbiviikude teostus, kulgemine)
4. Info korstna kohta:
1. kasutatud materjalid;
2. mõõdud (ristlõige, pikkus);
3. ohutuskujad põlevmaterjalidest;
4. paigaldus (läbiviikude teostus, šahtide kirjeldus, toestus, vaadeldavus, kulgemine);
5. seisukord.
5. Info küttesüsteemi puhastatavuse kohta (puhastus-ja tahmaluugid, pääs korstnani).
6. Kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks).
Kui küttesüsteem on kasutuskõlblik, siis tuleb täiendavalt välja tuua:
1. hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased;
2. juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks.
Eksperthinnang peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning arusaadav ja üheselt
mõistetav. Hinnangu loetavuse ja arusaadavuse tagamiseks esitatakse hinnangu koosseisus asjakohane foto- või
graafiline materjal.
Eksperthinnang varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
1. töö number;
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2.
3.
4.
5.
6.

töö nimetus;
hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati ja kütteseadme asukoht hoones;
eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi ja allkiri, kontaktandmed;
eksperthinnangu allkirjastamise aeg;
eksperthinnangu tellija nimi ja kontaktandmed.

Eksperthinnang ja lisatud materjali iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:
1. töö number;
2. töö nimetus;
3. hoone aadress, mille küttesüsteemi hinnati;
4. koostaja nimi;
5. eksperthinnangu allkirjastamise aeg;
6. eksperthinnangu koostanud spetsialisti nimi ja allkiri;
7. lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

23

