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PÄÄSTEAMET 
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS 

INSENERTEHNILINE BÜROO 



PEAMISED MUUDATUSED 

• Müüritiskorstnad, suitsugaas üle 350° C  

• Erinevate läbiviikude teostus ja paigaldus šahtidesse  

• Korstna kõrguse ja kauguse nõuded 

• Viited kütteseadmete ja korstnate tootestandarditele 
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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  
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KÜTTESEADMED 

• Kütteseadme valmistaja määrab ja deklareerib suitsugaaside 
temperatuuri vahetult kütteseadme suitsugaaside väljavoolu 
liiteavas nominaalse soojusväljundvõimsuse (või -hulga) 
tingimustes. Kütteseadmele sobivad korstna tüübid määrab 
kütteseadme valmistaja. 
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KORSTNA JA KÜTTESEADME 
KOKKUSOBIVUS 

• Tagada kõikides tingimustes. 

• Kütteseadme väljundgaaside temperatuur määratakse 
süütesiibri sellises asendis, mille puhul tekib kõrgeim 
suitsugaaside temperatuur. 

PÄÄSTEAMET 



MÜÜDAVA KÜTTESEADME JUHEND 
• Viide, et kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid 

siseriiklike ja Euroopa norme, 
• Korrektse kasutamise kirjeldus 
• Loetelu sobivatest küttematerjalidest, 
• Loetelu mittesobilike kütuste kohta 
• Kütmisjuhis, 
• 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. 
PÄÄSTEAMET 



MÜÜRITISKÜTTESEADME JUHEND 

• Valmistamisel kasutatud materjalid, sertifikaadid, 
• Põhimõtteline lõõride skeemi, 
• Minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni, 
• Kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (C) nominaalse 

soojusväljundvõimsuse juures, 
• Nõuded korstnale ja ühenduslõõrile, 
• Loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded 

(näiteks niiskus jms), 
• Loetelu mittesobilike kütuste kohta, 
• 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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KAKS SEADET ÜHTE LÕÕRI 

• maksimaalselt kaks alarõhul toimivat kütteseadet 

• väljundgaaside temperatuur on alla 400° C 

• põletatakse ühesugust kütust  

• asuvad ühel ja samal korrusel ning samas korteris või 
majaosas 

• tuleb arvestada kütteseadmete üheaegse kasutamisega 

• mõlemad kütteseadmed tuleb varustada eraldi siibriga 

• ühenduste minimaalne vahekaugus olema 600 m 
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ÜHENDUSLÕÕR 

• Ühekordse seinaga ühenduslõõr temperatuuriklassiga > T80 
ei tohi läbida ehitise konstruktsioone ja peab olema 
vajadusel vaadeldav  

• Lõõri ühendustoru peab olema võimalikult lühike ja 
sisenema korstnasse kuni 45° nurga all, mõõdetuna lõõri 
ühendustoru telje ja korstna vertikaaltelje vahel 

• Temperatuuriklassi T80 kuuluvad suitsulõõri ühendustorud 
ei vaja vähimat lubatud kaugust põlevmaterjalist, kuid 
nende vahetu kokkupuude põlevmaterjalidega ei ole 
ohutuse kaalutlusel soovitatav 
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KORSTNAD 

• Korsten tuleb teha võimalikult vertikaalne, valides lühim ja 
sirgeim tee 

• Korstna kõrvalekalle võib vertikaalsuunast olla kuni 45°, kui 
seejuures tagatakse, et temperatuuri pikenemised, 
ekstsentrilised koormused või muud põhjused ei tekitaks 
lõõri seinte pragunemise või lõõriga piirnevate ehitisosade 
purunemise ohtu. 

• Vertikaalsuunast suuremate, kui 30° kõrvalekallete puhul 
tuleb erilist tähelepanu pöörata korstna toestamisele ning 
puhastusluukide vajadusele 
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KORSTNAD 

• Ei ole lubatud kinnitada või toetada muu kasutuseesmärgiga 

esemeid, seadmeid ning konstruktsioone 

• Tuleb arvestada tuule- ja lumekoormuse ning lume libisemisest 

tulenev dünaamiline koormusega 

• Tuulekoormusena kasutatakse väärtust 1,5 kN/m2 ja 

lumekoormusena väärtust 5kN/jm 

• Katuseharjast vähemalt 1 m paikneva korstna puhul tuleb kasutada 

vastavat lumetõket juhul, kui korsten pole ette nähtud 

lumekoormuse vastuvõtmiseks ja katusekalle on pikkikaldelise 

profiili puhul >14° ning valtsitud/sileda katusekatte puhul >7° 

PÄÄSTEAMET 



Korstna toestus 

Korstnad peavad olema piisavalt toestatud vundamendi või  

ehitise konstruktsiooni külge kinnitatud tugiklambritega või  

kasutades teist vabaltseisvat konstruktsiooni (nt mast või  

tuuletõke). 

• Vundamenti vajavad korstnad mis on kogukaaluga üle 400 kg. 

• Vabaltseisva toestuse konstruktsioon peab vastama  

standardi EN 13084-1 nõuetele.  
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KORSTNA 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 
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KORSTNASÜSTEEMIDE VALMISTAMINE 

Toodetav korsten peab vastama konkreetse korstna euroopa standardi nõuetele 

ja olema läbinud katsed või peab olema ohutus tõestatud arvutuslikult. 

• Savi/keraamiliste suitsutorudega moodulkorstna süsteemid EVS-EN 13063-1, 
EVS-EN 13063-2 või EVS-EN 13063-3 

• Betoonist suitsulõõriplokkidest korstnasüsteemid EVS-EN 1858 

• Metallist isoleeritud moodulkorstnad EVS-EN 1856-1 ja EVS-EN 14989-1  

• Plastikust korstnasüsteem EVS-EN 14471 

• Uue jäiga suitsutoruga korsten EVS-EN 1457, EVS-EN 1856-2 ja EN 1857 ning 
painduva sisetoruga EVS-EN 1856-2. 
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KESKKÜTTEKATELDE SUITSULÕÕRID 

Keskküttekatelde kondenseerumisohuga suitsulõõride sisekest 

tehakse standardite EVS-EN 1457, EVS-EN 1856-2 või EN 

1857 nõuetele vastavatest jäikadest suitsutorudest või 

standardi EVS-EN 1856-2 nõuetele vastavatest painduvatest 

suitsutorudest. Suitsutoruna võib kasutada ka standarditele 

EVS-EN 1806, EVS-EN 1856-1, EVS-EN 1858 ja EVS-EN 14471 

nõuetele vastavaid korstnatooteid 
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KATLARUUMI PAISKPINNAD 

Klaasitud pinnad: 

• Kuni 0,8 m2 - klaasi paksus 3mm 

• 0,8 kuni 1,0 m2 - klaasi paksus 4mm 

• 1,0 kuni 1,5 m2 - klaasi paksus 5mm 

 

Katuslae kergpaneel: 

• omakaal ei tohi ületada 70 kg/m2 
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KORSTNA VALMISTAMINE 
Müüritiskorsten 

• Telliste tihedus: 

– Põletatud auktellistestest tihedusega > 1200 kg/m3, 

– Täistellistest tihedusega > 1500 kg/m3 

– Tulekindlatest tellistest tihedusega >1700 kg/m3. 

• Müüritiskorstna seina paksus peab olema vähemalt 120 mm. 

• Korstna osades, kus suitsugaaside temperatuur võib tõusta üle 

3500C, müüritakse korsten elastse mördiga (nt savimördiga). 
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Korstna paigaldamine 

Korstna paigaldusel tuleb eelkõige juhinduda korstna või selle 

elementide tootja  poolsest paigaldusjuhendist.  

 

Korstnasüsteemi paigaldaja peab kontrollima ja veenduma enne 

paigaldust, et kõik komponendid vastavad korstnasüsteemi 

tehnilise lahenduse määrangutele ning välja praakima mistahes 

rikutud või määrangutele mittevastava toote. 
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KORSTNA LÄBIVIIGUD 

• Broof nõuetele vastavad katusekatted ja -aluskatted võivad 
ulatuda korstna pinnani 

• Metallkorstna ja temperatuuriklassiga ≥ T400 korstnate 
peale keeratud aluskatted tuleb isoleerida korstnast 
vähemalt 20 mm mittepõleva isolatsioonimaterjali kihiga 

• A klassi materjalist vahelaest isoleeritakse vähemalt 20 mm 
isolatsioonimaterjaliga 

• A klassi materjalist vahelagi läbiviigu kohal üle 400 mm, siis 
isolatsioonimaterjali kihi paksus vähemalt 50 mm. 
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LÄBIVIIGU ISOLATSIOONIMATERJAL 

• mittepõlev 

• mahukaal vähemalt 100 kg/m3 

• töötemperatuur vähemalt 600° C 
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LÄBIVIIGUD Põrandaliist, 
kõrgusega kuni 150 mm 

Mineraalvill, 
mahukaal min 100 kg/m3, 
töötemperatuur min 600° C 

Laudis, 
paksusega kuni 30 mm 

Laetala 

100 mm 

Müüritiskorstna läbiviik 
vahe- või katuslaest: 
• kuni T400  
• läbiviik kuni 200 mm 
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LÄBIVIIGUD Põrandaliist, 
kõrgusega kuni 150 mm 

Mineraalvill, 
mahukaal min 100 kg/m3, 
töötemperatuur min 600° C 

Laudis, 
paksusega kuni 30 mm 

Laetala 

150 mm 

Müüritiskorstna läbiviik 
vahe- või katuslaest: 
• kuni T400  
• läbiviik kuni 200-400 mm 
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LÄBIVIIGUD Põrandaliist, 
kõrgusega kuni 150 mm 

Mineraalvill, 
mahukaal min 100 kg/m3, 
töötemperatuur min 600° C 

Laudis, 
paksusega kuni 30 mm 

Laetala 

200 mm 

Müüritiskorstna läbiviik 
vahe- või katuslaest: 
• kuni T400  
• läbiviik kuni 400-600 mm 
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LÄBIVIIGUD LÄBIVIIGUD Vahe peab olema 
vähemalt 30 mm 

Mineraalvill, 
mahukaal min 100 kg/m3, 
töötemperatuur min 600° C 

Põlevmaterjalist 
vooder, laudis vms 

Laetala 
250 mm 

Müüritiskorstna läbiviik 
vahe- või katuslaest: 
• üle T400  
• läbiviik kuni 200 mm 
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LÄBIVIIGUD 

• X – nõutav isolatsioonikihi paksus kuni 200 mm läbiviigu korral 
• müüritiskorstna puhul x = 250 
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LÄBIVIIK LAMEKATUSEST 

Mittepõlevast materjalist 
krae, korstna välispinnast 
vähemalt 25 mm 

 
25 
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Katusekattematerjal 
keeratakse ülesse krae peale 
 



HORISONTAALSED LÄBIVIIGUD 

Põlevmaterjalist seintest, paksusega < 300 mm, tuleb isoleerida 

ülesse suunas minimaalselt 2-kordse nii paksu 

isolatsioonikihiga, kui on nõutud korstna vertikaalsetes 

läbiviikudes. 

 Kui läbiviigu pikkus ületab 300 mm või korstnasse juhitavate 

suitsugaaside temperatuur on > 350° C võib korstna läbiviike 

teostada ainult korstna tootja poolse paigaldusjuhendi alusel. 

Mittepõlevatest materjalidest seintest läbiviigud isoleeritakse 

minimaalselt 50 mm paksuse isolatsioonimaterjali kihiga. 
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KORSTNA PAIGALDUS ŠAHTIDESSE 

Korstna välispinna ja šahti siseseina vahel peab olema: 

• vähemalt 50 mm (A klassi materjalist šaht) 

• vähemalt 100 mm (B klassi materjalist šaht) 

• vahe peab olema tühi, ei tohi täita villa ega muu isolatsioonimaterjaliga 

Mittepõlevast materjalist valmistatud šaht võib olla tuulduv igal korrusel 

Põlevmaterjalist šaht peab olema igal korrusel tuulduv nii, et igal korrusel 
šahti ala- ja ülaosas on tuulutusrestid põrandast/laest maksimaalselt 
200 mm. 

Muudest kommunikatsioonidest tuleb korsten eraldada vähemalt B 
klassist vaheseinaga. 

Tuletõkkesektsiooni läbimisel peab šahti sein või korsten ja korstna läbiviik 
vastama ehitises ette nähtud tuletõkkesektsiooni konstruktsiooni 
nõuetele. 
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KORSTNA PAIGALDUS ŠAHTIDESSE 

Ühekihilise seinaga korstna või -suitsutoru paigaldamisel šahti, 

loetakse šahti eritellimusel valmistatud korstna osaks, mis 

tuleb määratleda ohutusnõuete osas ja tähistada vastavalt 

standardite EVS EN 1443 ja EVS-EN 15287-1 või EVS-EN 

15287-2 nõuetele 
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100 

50 
200 

200 

600 
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PÄÄS KORSTNANI 

Ehitistele katusekaldega >11° tuleb katuseluugist või räästast 
korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –
redelid 

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele 
pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise 
päästeredeli abil 
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> 11° > 11° 

> 8,5 m 

> 1,2 m 
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KORSTNAPLAAT 

• vastupidavast materjalist 

• eesti keeles  

• püsivalt ja kustumatult märgistatud, nt graveeritud 
metallplaat 

• kinnitatud nähtavale kohale (nt puhastus-, tahma- või kontroll-
luukide juures või korstnasisendi juures 
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KORSTNAPLAADI INFO 

• 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 

Korstna tähistus võib sisaldada ainult neid näitajaid, mis vastavad antud 

paigaldusega saavutatud tingimustele 
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MOODULKORSTNA ANDMEPLAAT  
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ERITELLIMUSEL VALMISTATUD  
KORSTNA ANDMEPLAAT 
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KORSTNA KAUGUS AVADEST 

0,8 m 

0,8 m 

2 m 
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KORSTNA KÕRGUS LAMEKATUSEST 

Vähemalt 1,0 m katuse pinnast või 3 m raadiuses asuvatest 
takistustest (nt katuse parapet, ventilatsiooniseade vms) 
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KORSTNA KÕRGUS TAKISTUSTEST 
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EVS-EN 1443 ja metallkorstnate 
korrosioonikindlusklasside omavaheline seos 

PÄÄSTEAMET 



Suitsugaaside väljumine välisõhku suletud siibri korral tagatakse 

avaga, mille suurus on vähemalt 3 % suitsulõõri pindalast 

Suitsupööriste vältimiseks ja puhastamise hõlbustamiseks lõõri 

käänukohad ümardatakse 

Puhastusavad peavad paiknema üle 30° kaldega käänukohtade 

läheduses või mistahes muu käänukoha läheduses, mida 

pole võimalik muul viisil kontrollida või puhastada 

Deformatsioonivuuk täidetakse näiteks isolatsioonikiuga või 

mineraalvillaga, kasutustemperatuuriga min 1000° C 
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TÄNAN! 


