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Eessõna 

 

See projekt on rahastatud Research Fund for Coal and Steel poolt, leping No 754072. Selles 
dokumendis on toodud selle koostaja seisukohad ja Euroopa Komisjon ei vastuta siin toodud 
informatsiooni ega selle kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.. 

See dokument on koostatud RFCS projekti LOCAFI+ “Temperatuur vertikaalses 
teraselemendis lokaalse põlengu tingimustes – valorisatsioon” käigus. Dokument on koostatud 
Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi ehituskonstruktsioonide 
uurimisrühmas. 
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1 Sissejuhatus 

Ehitise konstruktsioonide tulepüsivuse tagamise aluseks on kahte liiki dokumendid. Esiteks valitsuse 
määrused ja Päästeameti juhised, mis määravad tulepüsivusnõuded ning nende kontrollimise ja 
tagamise meetodid. Teiseks Euroopa standardid (Eurokoodeksid), mis kirjeldavad nende meetodite 
rakendamist. Käesolevas dokumendis esitatakse lühiülevaade, kuidas toimida, et tulepüsivuse 
lahendused oleks vastavuses nende õiguslike dokumentidega ja kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Nagu 
teisteski Euroopa maades, on tulepüsivusnõuded erinevatel hoonetel sõltuvad hoone kõrgusest, 
põranda pindalast, tuletõkkesektsiooni mõõtmetest, kasutajate arvust, kasutusviisist jne. Nõuded 
peavad arvestama vajaliku evakuatsiooniajaga ja võimaliku varingu tagajärgedega. Need 
eeltunnustatud nõuded on enamasti vahemikus R30 kuni R240, mis tähendab, et 
kandekonstruktsioonide tulepüsivus peab olema tagatud vastavalt 30 kuni 240 minutit standardi ISO 
834 [1] kohase tulekahjumudeli tingimustes. 

1990-ndatel aastatel läbiviidud uuringute alusel on koostatud tõenäosuslikel alustel tulekahju 
stsenaariumite mudelid. Erinevalt ISO standardtulekahjust on nendes mudelites soojenemisfaasi kõrval 
ka jahtumisfaas, need arvestavad ruumi geomeetria, kasutusviisi, seintes olevate avadega jms. Selliste 
füüsikalistel alustel loodud mudelite kasutamist käsitleb ka standard EVS-EN 1991-1-2 [2] (joonis 1). 

Termilisele mõjule lisaks hõlmab tulepüsivusarvutus mehaanilise mudeli lahendamist. Mehaaniline 
mudel võib olla koostatud erinevatel tasemetel tasemel. Kõige tavapärasem meetod on 
konstruktsioonist eraldatud üksiku elemendi arvutus. Edasiarendatud tulepüsivusarvutus meetodid 
käsitlevad hoone või selle osa konstruktsioone tervikuna, s.t. arvestades nende koosmõju kõikide 
mehaaniliste ja termiliste koormuste mõjumisel. Samuti rakendatakse edasiarendatud meetodites 
loomuliku tulekahju stsenaariumeid, mis tõenäosuslikult vastavad tegeliku põlengu käigu tingimustele 
(joonis 2). 

Lisaks siin käsitletud konstruktsioonide tulepüsivusarvutustele hõlmab hoonete tulepüsivus laiemas 
mõttes mitmeid muid valdkondi, nagu näiteks hoonete sekstsioneerimine põlengu ala piiramiseks, 
inimeste käitumine tulekahju ajal, suitsuärastus jms. 

Loomuliku tulekahju mudeli rakendamiseks on lihtsustatud juhised standardis EVS-EN 1991-1-2 [2], 
kuid juhtumid, mida seal käsitletakse, on piiratud. Näiteks ei ole sobivaid lihtsustatud mudeleid 
postidele temperatuuri määramiseks kohaliku põlengu tingimustes. Nendes olukordades, kus 
usaldusväärsed meetodid loomuliku põlengu mudeli rakendamiseks puuduvad, tuleb kasutada 
standardtulekahju mudelit, mis viib aga kulukate lahendusteni eriti terase puhul, kuna nõutava 
tulepüsivuse saavutamiseks tuleb konstruktsioonid katta tulekaitsematerjalidega. 

LOCAFI+ projektis on esitatud lihtsustatud mudel posti temperatuuri määramiseks ja terasposti 
projekteerimiseks kohaliku tulekahju tingimustes [3]. Projekti rahastajaks on Research Fund for Coal 
and Steel (RFCS).  

Käesolevas dokumendis tehakse kokkuvõte praegu kehtivatest eeskirjadest Eestis ja sellest, kuidas 
LOCAFI projektis [3] esitatud meetodeid saaks rakendada kehtivate reeglite raamistikus. 
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Joonis 1. Tulepüsivusarvutuse käik standardi EVS-EN 1991-1-2 kohaselt [2] 

 

 

Joonis 2. Tulepüsivusarvutuste liigitus [4] 

 



 

5 

2 Ehituskonstruktsioonide tulepüsivusnõuetele 
vastavuse tõendamine 

Tulepüsivuse nõuded on kehtestatud vastavate eeskirjadega. Uute ehitatavate hoonete puhul on 
tulepüsivusnõuete aluseks Eesti Vabariigis: 

- Ehitusseadustik, Riigi Teataja, I, 05.03.2015, 1 [5] 
- Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele. Siseministri 

30.03.2017 määrus nr 17 [6] 
- EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude 

tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus [7] 
 
Olulised tuleohutusnõuded [6]: 
 
Tulekahju puhkemisel ehitises, peab:  
 

- säilima ehitise kandevõime ettenähtud aja jooksul;  

- olema piiratud tule ja suitsu teke ning levik ehitises;  

- olema piiratud tule levimine naaberehitistele;  

- olema tagatud ohutu evakuatsioon;  

- olema arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja tegutsemisvõimalustega.  
 
Olulised tuleohutusnõuded loetakse täidetuks, kui [6]:  
 

- ehitis vastab siseministri määruse nr 17 piirväärtustele;  

- ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;  

- ehitis vastab asjakohasele standardile või  

- oluliste tuleohutusnõuete täitmine on tõendatud analüütiliselt.  
 
 
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.  

Ehituskonstruktsioonide nõuetele vastavuse tõendamiseks on võimalik kasutada standardeid: 
 
Projekteerimise üldpõhimõtted: 
 
EVS-EN 1990:2002. Eurokoodeks 0: Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused [8] 
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Termiliste mõjude määramine: 
 
EVS-EN 1991-1-2:2004. Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused. 

Tulekahjukoormus [2]. 

 
Konstruktsioonide kandevõime määramine tulekahju olukorras: 
 
EVS-EN 1992-1-2:2005. Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: 

Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus [9]. 

 

EVS-EN 1993-1-2:2006. Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: 

Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus [10]. 

 

EVS-EN 1994-1-2:2005. Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide 

projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad.Tulepüsivusarvutus [11]. 

 

EVS-EN   1995-1-2:2005. Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. 

Tulepüsivusarvutus [12]. 

 

 

 

https://www.evs.ee/tooted/evs-en-1992-1-2-2005
https://www.evs.ee/tooted/evs-en-1993-1-2-2006-ac-2009
https://www.evs.ee/tooted/evs-en-1994-1-2-2005-ac-2008


 

7 

3 Eeltunnustatud reeglitel põhinev lähenemisviis 

Eeltunnustatud reeglitel põhineva lähenemisviisi puhul loetakse tuleohutusnõuded täidetuks, kui: 
 

- ehitis vastab siseministri määruse nr 17 piirväärtustele; 

- ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;  

- ehitis vastab asjakohasele standardile.  

 

Järgnev kokkuvõte nõuetest on tehtud määruse nr 17 alusel [6].  

Hoone tuleohutuse määravad hoone kasutusviis, ruumide kasutusotstarve, korruste arv ja pindala, 
hoone kõrgus, tuletõkkesektsiooni pindala, kasutajate arv, põlemiskoormus ja hoones toimuva 
tegevuse tuleohtlikkus. 

Hooned jaotatakse tuleohutusest lähtuvalt järgmistesse tuleohutusklassidesse: 

1) tulekindel (tähis TP1) – hoone kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus 
variseda, kusjuures üldjuhul sellise hoone kandekonstruktsioon tulekahjus ei varise; 

2) tuldtakistav (tähis TP2) – hoone kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus 
variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem kui tulekindla hoone suhtes ettenähtud aeg; 

3) tuldkartev (tähis TP3) – hoone kandekonstruktsiooni tulepüsivus ei ole määratud, kui see ei 
mõjuta tuletõkkesektsioonide tulepüsivust. 

 

Hoone osad võivad olla erineva tuleohutusega tingimusel, et tule levik hoone osade vahel on piiratud 
tuletõkkekonstruktsiooniga. 

Hoone kandekonstruktsiooni ja tuletõkkesektsiooni moodustavate konstruktsioonide tulepüsivus 
tähistatakse lähtuvalt konstruktsiooni kandevõimest (tähis R), terviklikkusest (tähis E) ja 
soojusisolatsiooni võimest (tähis I). Tulepüsivust väljendatakse minutites. 

TP1-klassi kuuluvad hooned või TP2-klassi kuuluvad kolme- kuni kaheksakorruselised hooned 
jagunevad eripõlemiskoormuse järgi järgmistesse rühmadesse: 

1) üle 1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks raamatukogu koos hoidlaga, laoruum ja arhiiv, 
kus hoiustatakse põlevmaterjale;  

2) 600–1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks kauplus, näitusehall, raamatukogu ilma 
hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuum ning eluhoone kelder, milles on hoiuruume, 
välja arvatud tehniline kelder; 

3) alla 600 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks eluhoone, majutusruum, ravi- ja 
hoolekandeasutus, kinnipidamishoone, restoran, büroohoone, kool, spordisaal, teater ja kirik.  

 

Hoone kandekonstruktsiooni ning tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivuse nõuded määratakse vastavalt 
eripõlemiskoormuse rühmale. 

Kui rühma 1) või 2) kuuluv hoone või hoone osa on varustatud automaatse tulekustutussüsteemiga, 
kohaldatakse selle hoone või hoone osa kandekonstruktsiooni tulepüsivusele rühma 3) kuuluvatele 
hoonetele kohaldatavaid nõudeid.  
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Hoone konstruktsioon projekteeritakse nii, et on tagatud konstruktsiooni küllaldane kandevõime 
tulekahju korral ettenähtud aja jooksul. 

Hoone konstruktsiooni kandevõimet tõendatakse projektis selle koostamise käigus vähemalt ühel 
järgmisel viisil: 

1) katseliselt; 

2) arvutuslikult; 

3) ühendades katse- ja arvutustulemused; 

4) kasutades tunnustatud tabelarvutust. 

Kui hoone konstruktsiooni terviklikkuse, soojusisolatsiooni ja kandevõime suhtes nõutakse erinevaid 
tulepüsivusaegu, siis rakendatakse nendest pikimat tulepüsivusaega nii terviklikkuse, soojusisolatsiooni 
kui ka kandevõime suhtes. 

Hoonete liigitus tuleohutuse järgi: 

I kasutusviis (eluhooned) 

II kasutusviis (majutushooned) 

III kasutusviis (hoolekande- ja kinnipidamishooned) 

IV kasutusviis (kogunemishooned) 

V kasutusviis (kontorid) 

VI kasutusviis (tööstus- ja laohooned) 

VII kasutusviis (garaažid) 

 

HOONETE KORRUSTE ARVU, KÕRGUSE JA KASUTAJATE ARVU PIIRANGUD TP2- JA TP3-

KLASSI HOONETES 

Hoonet kirjeldavad näitajad  Ehitise klass 

TP2  TP3  

Korruste arv üldjuhul  kuni 2 kuni 2 

I ja V kasutusviis  kuni 8 kuni 2 

VI ja VII kasutusviis  kuni 2 kuni 1 

III kasutusviis kuni 2 kuni 1 

Kõrgus  üldjuhul  kuni 9 m kuni 9 m 

I ja V kasutusviis, 3–4 korrust kuni 14 m ei lubata 
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I ja V kasutusviis, 5–8 korrust kuni 26 m ei lubata 

VI ja VII kasutusviis, 1 korrus piiranguta kuni 14 m 

III kasutusviis kuni 9 m kuni 9 m 

Hoone suletud netopindala ühekorruseline ehitis  piiranguta kuni 2400 m2 

kahekorruseline ehitis  piiranguta kuni 1600 m2 

III kasutusviis 2400 m2 1200 m² 

VI ja VII kasutusviisiga kahekorruseline 
ehitis 

piiranguta ei lubata 

üle kahekorruseline ehitis kuni 12 000 m2 ei lubata 

Kasutajate arv 

I kasutusviis  piiranguta piiranguta 

II kasutusviis  

  

ühekorruseline ehitis  150 kohta 50 kohta 

kahekorruseline ehitis  50 kohta 10 kohta 

III kasutusviis 

  

Ühekorruseline 100 kohta 10 kohta 

Kahekorruseline 25 kohta ei lubata 

IV kasutusviis  

  

ühekorruseline ehitis  piiranguta 500 inimest 

kahekorruseline ehitis  250 inimest 50 inimest 

Koolieelsed lasteasutused  ühekorruseline ehitis  100 kohta 50 kohta 

kahekorruseline ehitis  50 kohta ei lubata 

V kasutusviis  

  

ühekorruseline ehitis  piiranguta piiranguta 

kahekorruseline ehitis  piiranguta 150 töötajat 

VI kasutusviis  

  

ühekorruseline ehitis  piiranguta piiranguta 

kahekorruseline ehitis  50 töötajat ei lubata 
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HOONE JÄIGASTAVATE JA KANDEKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUS 

  Ehitise tuleohutusklass  

  TP1  TP2  TP3  

  Eripõlemiskoormus MJ/m2  Eripõlemiskoormus MJ/m2    

  üle 1200  600–1200  alla 600  üle 1200  600–1200  alla 600    

Kuni kahekorruseline hoone üldiselt  R 120*  R 90*  R 60*  R 30  R 30 R 30 –  

– II ja III kasutusviis ning keldrid R 120**  R 90**  R 60**  R 30  R 30 R 30 –  

3–8-korruseline hoone üldiselt  R 180**  R 120**  R 60**  - - - - 

3–8-korruseline I ja V  

kasutusviisiga ehitise 

   

             

– pealmaakorrused  R 180**  R 120**  R 60**  R 180*  R 120*  R 60* - 

– keldrikorrused  R 180** R 120** R 60** 

 

R 180** 

 

 

R 120** 

 

 

R 60** 

 

- 

Üle 8-korruseline hoone  R 240**  R 180**  R 120**  - - - - 

Esimese maa-aluse keldrikorruse all 

asuvad keldrikorrused  
R 240**  R 180**  R 120**  R 240**  R 180**  R 120**  R 60**  

Tulemüür REI-M 240 REI-M 180 REI-M 120 REI-M 240 REI-M 180 REI-M 120  EI-M 60 

 

HOONE TULETÕKKESEKTSIOONI PINDALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoone tulepüsivusklass  

TP1 TP2 TP3  

II kasutusviis  1600 m2 1600 m2 800 m2 

III kasutusviis 800 m2 800 m2 400 m2 

IV kasutusviis 2400 m2 1600 m2 800 m2 

V kasutusviis 2400 m2 1600 m2* 800 m2 

VI ja VII kasutusviis  Asjakohase standardi järgi 

Pööningud 800 m2 800 m2 400 m2  

Keldrid 800 m2 800 m2  400 m2  
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4 Toimimispõhine lähenemisviis (Performance-
based approach) 

4.1 Loomuliku tulekahju mudel 

 

Toimimispõhine lähenemisviis on üks analüütilise tõendamise viise. Analüütilist tõendamist 
kasutatakse ühe võimaliku meetodina ehitise tuleohutusnõuetele vastavuse hindamiseks [6]. Seda 
kasutatakse siis, 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 
ja tulekahju mudeliga. Kõigis kriteeriumides, mille puhul kõrvale kaldutakse, tuleb läbi viia analüütiline 
tõendamine. 

Toimimispõhise lähenemisviisi aluseks on võimalikud tulekahjustsenaariumid. Tulekahjustsenaarium 
kirjeldab põlengu arenemist vastavalt füüsikalistele parameetritele, mis on määratud 
põlemiskoormuse, põlenguala mõõtmete, põlenguala asukoha, levikukiiruse, maksimaalse soojuse 
eraldumiskiiruse, ventilatsiooni- ja termiliste tingimuste, tuletõkkesektsiooni piirete omaduste, 
aktiivsete tulekustutustegevuste ja tulekahju puhkemise tõenäosusega. Need füüsikalised parameetrid 
tuleb valida vastavalt kõige ebasoodsamate mõjudega stsenaariumile. Neid stsenaariume käsitletakse 
ka standardis EVS-EN 1991-1-2 [2] ja selle teabelisades, Eestis kehtivad lisad A, B, C, D, E ja G.  

Kui kasutatakse toimimispõhist lähenemisviisi, siis tuleb arvestada ka riskianalüüsiga, kus määratakse 
evakuatsiooni aeg ja päästekomando kohale jõudmise aeg. Sel juhul uuritakse hoone seisukorda kuni 
täieliku jahtumiseni. Hoone konstruktsioonide tulepüsivus peab olema arvutuslikult tagatud võttes 
arvesse aktiivseid tuletõrjumise vahendeid (sh suitsuärastus, sprinkler, alarmsüsteemid). 

Nõuetele vastavaks tunnistatakse konstruktsioonid pärast kontrollarvutuste tegemist, mis põhinevad 
asjakohastel meetoditel (näiteks käesolevas projektis esitatud meetod) ja asjakohasel riskianalüüsil 
[13]. 

Näiteks kandetarindite tulepüsivuse analüütilise 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.  

Joonisel 3 on toodud võrdlus tulekatsetes mõõdetud temperatuuri arenemisest erinevate füüsikaliste 
parameetrite puhul (sektsiooni mõõtmed, põlemiskoormus, seinte soojuslikud omadused, põleva aine 
omadused [4] ja ISO 834 [1] standardtulekahju kohase temperatuuri-aja kõvera vahel. Nagu näha, ei 
vasta standardtulekahju kõver ühelegi tegelikule tulekahjustsenaariumile. 

Tegeliku tulekahju 5 staadiumi on süttimisfaas, kasvufaas, üldine põleng, täielikult väljaarenenud 
põleng, kustumisfaas. Mõnedes olukordades leegi lahvatust (flashover) ei toimu. Sel juhul ei teki 
täielikult väljaarenenud põlengut. 

Temperatuuri arengut ruumis mõjutavad põhitegurid : 
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- Põlemiskoormus [MJ] – kogu põlevmaterjali energia sektsioonis, määratakse vastavalt 
kasutusviisile standardi EVS-EN 1991-1-2 Lisa E kohaselt 

- Maksimaalne soojuseeraldumine ühikpindalalt [kW/m2], on toodud erinevatele 
kasutusviisidele  standardis EVS-EN 1991-1-2 Lisa E. 

- Tule arenemise kiirus, mille määrab aeg, mille jooksul saavutatakse 1 MW. 
- Ventileerimistingimused 
- Aktiivsed tuletõrjumise vahendid ja tule süttimise tõenäosus. Rakendatakse Eurokoodeksi 

pooltõenäosuslikku lähenemist tule kustumisekiiruse hindamiseks EVS-EN 1991-1-2 Lisa E 
kohaselt. 

 

 

 

Joonis 3. ISO standardi kohase ja katselise põlengu võrdlus [4] 

 

Tingimustes, kus üldise põlengufaasini ei jõuta, tuleb arvestada kohaliku sellise põlengu mõjuga, mis 
põhjustab kõige ebasoodsamaid tagajärgi konstruktsioonile. Kohaliku põlengu korral tuleb kohalikud ja 
üldised mõjud liita vastavalt EVS-EN 1991-1-2 (joonis 4). 

Kohaliku põlengu mudelid on esitatud EVS-EN 1991-1-2 Lisas C ja D. Leegilahvatusjärgset põlengut võib 
modelleerida ühetsoonilise mudeliga (ühtlane temperatuur sekstioonis), leegilahvatuse eelset 
olukorda võib modelleerida kahetsoonilise mudeliga.  
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Joonis 4. Kohalike ja üldiste mõjude liitumine kohaliku põlengu puhul [2,3] 

 

Loomuliku tulekahju stsenaarium sõltub oluliselt ka põlemiskoormusest. EVS-EN 1991-1-2 Lisas E on 
juhised, kuidas põlemiskoormust toimimispõhise meetodi puhul arvesse võtta [2]. Kasutusviisi järgi 
määratud põlemiskoormuse kõrval saab määrata põlemiskoormuse ka konkreetse projekti jaoks 
uuringute abil. Põlemiskoormuse arvutusväärtuse määramisel arvestatakse ka tulekahju puhkemise 
riski ja aktiivsete tulekustutusvahendite mõju 

 qf,d = qf, k· m· δq1 · δq2 · δn ,   [MJ/m²]  

kusm- põlemiskäitumist arvestav tegur; 

δq1- tegur, mis arvestab tuletõkkesektsiooni suurusega seotud tulekahju  

  puhkemise riski; 

δq2- tegur, mis arvestab kasutusviisiga seotud tulekahju puhkemise riski; 
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1i
nin δδ - tegur, mis arvestab mitmesuguseid aktiivseid tuletõrje-abinõusid i (sprinklerid, 

andurid, automaatne signalisatsiooni-süsteem, tuletõrjujad jne). Neid aktiivseid abinõusid 
rakendatakse tavaliselt inimeste turvalisuse tagamiseks. 

qf,k - eripõlemiskoormuse normväärtus põrandapinna ühiku kohta [MJ/m²]   

Arvestatakse ka tavaliste, peaaegu alati ette nähtud tulekaitseabinõude, nagu ohutute 
väljapääsuteede, esmaste tulekustutusvahendite ja trepikodade suitsueemaldus-süsteemide 
olemasolu või puudumist ning trepikodades tekitatava ülerõhu mõju. Seejuures peavad sprinklerid, 
andurid.  
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Tuletõrjesignalisatsioon ja suitsueemaldussüsteemid peavad rahuldama vastavate Euroopa standardite 
nõudeid. 

Eripõlemiskoormuse väärtuse määramisel konkreetse projekti jaoks peab põlemiskoormus hõlmama 
hoone kogu põlevmaterjalist sisustust ja konstruktsioone, sealhulgas voodri- ja pinnakattematerjale. 
Neid põlevmaterjale, mis tules ei söestu, ei ole vaja arvesse võtta. 

Temperatuuri leviku ja konstruktsioonide temperatuuri määramisel võib kasutada EVS-EN kohaseid 
lihtsustatud meetodeid, tunnustatud tarkvara (näiteks Ozone, mida kasutatakse ka käesolevas töös [14] 
), CFD tarkvara. Kõikidel juhtudel eeldatakse kasutajalt vajalikku pädevust. 

 

4.2 Legaalsed alused toimimispõhise meetodi rakendamiseks 
 

Olulised tuleohutusnõuded loetakse täidetuks, kui [6]:  
 

- ehitis vastab siseministri määruse nr 17 piirväärtustele;  

- ehitis vastab asjakohasele tehnilisele normile;  

- ehitis vastab asjakohasele standardile või  

- oluliste tuleohutusnõuete täitmine on tõendatud analüütiliselt.  
 

Ehitise konstruktsioonide tuleohutust on võimalik tõendada kahel järgneval viisil:  

- lihtsustatud projekteerimine – ehitis projekteeritakse kooskõlas eeltunnustatud nõuetega 
(õigusaktid, standardid, juhised).  

- analüütiline projekteerimine – tõendatakse alternatiivsel viisil eeltunnustatud nõuete 
täitmist, võttes aluseks olulised tuleohutusnõuded [6,13].  

 

Kuigi enamik hooneid projekteeritakse eeltunnustatud nõuetest lähtuvalt võib olla vajadus teha 
mõnest üksikust eeltunnustatud nõuetest kõrvalekaldeid. Sellisel juhul tuleb tõendada ja kontrollida 
alternatiivset lahendust, kas saavutatud ohutuse tase vastab olulistele tulenõuetele. 

Toimimispõhise meetodiga tõendamine kuulub deterministliku analüüsina analüütilise tõendamise 
alla. Determinististiline analüüs kasutab füüsikalistel, keemilistel, termodünaamilistel ja inimese 
käitumisharjumustel põhinevaid mudeleid, mis on saadud teaduslikest teooriatest ja empiirilistest 
arvutustest. Usaldusväärsete füüsikaliste parameetrite kasutamisel on võimalik koostada tulekahju 
mudel, mis vastab täpsemalt tegeliku loomuliku tulekahju käigule kui nominaalsed mudelid.  

Analüütilise tõendamise ja seega ka toimimispõhise lähenemisviisi rakendamise peab heaks kiitma 
Päästeamet. Päästeamet on koostanud juhendi analüütilise tõendmise kohta [13].  

Tuleohutuse analüütilist tõendamist saab teha üksnes isik, kellel on tuleohutuseksperdi 6. taseme 
kutsetunnistus. 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.  

Analüütilist tõendamist läbiviiv isik peab esitlema dokumente, mille ta on oma töö aluseks võtnud. 
Eelistatud on juhendid ja meetodid, mis on Päästeameti või muu erialaliidu või rahvusvahelise 
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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.  
 
Selleks, et tagada hiljem analüütiliselt projekteeritud hoone tuleohutus, peab ehitise kasutusloa 
menetluse käigus olema valmis dokument, mis sisaldab tuleohutuse tagamise nõudeid kasutusfaasis. 
Antud dokument tuleb üle anda hoone omanikule ning selle dokumendi vastavust ja olemasolu 
kontrollitakse kasutusloa menetluse käigus. 
 

Tuleohutuse analüüs dokumenteeritakse läbipaistvuse tagamiseks läbivaatamise ja kontrollimise jaoks. 
Oluline on, et olulised sisendparameetrid ja eeldused dokumenteeritaks sellises ulatuses, mis muudab 
arvutused korratavaks. Kõiki eeldusi ja lihtsustusi kirjeldatakse ja põhjendatakse ning kontrollitakse, et 
need tegurid ei muuda analüüsi järeldusi. Dokumentide vorming peab sisaldama järgmist teavet, 
olenevalt kohaldatavatest tuleohutusmeetodite meetoditest:  

- rakendatavad tuleohutusmeetodite eesmärgid  

- hoone kirjeldus  

- ohu tuvastamine ja kvalitatiivne analüüs:   

- hindamiskriteeriumid  

- tulestsenaariumid analüüsimiseks  

- kvantitatiivne analüüs 

 



 

16 

5 Arvutusnäited 

Esimene näide on väljapool tuld asuva posti arvutusmeetodi laiendus suitsu tsooni. (tsoon 4). Teine 
näide rakendab uut mudelit (tsoon 1) samaväärtusgraafikute ja OZone’i. Kolmas näide on keerukam 
juhtum nelja tuleallika ja ebastandardse HRR graafikuga. 

 

5.1 Tööstushoone  

5.1.1 Põlengustsenaarium 

Tööstushoone on plaanis 60 m pikk ja 32 m lai, katuseharja kõrgus 14 m vastavalt Joonis 5.1. 
Kandekonstruktsiooni terasraamid asetsevad 10 m sammuga, sõrestiku vööd on ristlõikega HEA 220 ja 
diagonaalid on paarisnurkrauad (L60×60×6). 

Põrandapinnast enamus on tootmisala, hoone otsas väike osa kahe otsmise raami vahel on laoala. 
Kohalik põleng algab selles osas. 10 tonni tselluloosmaterjali on ladustatud 50 m² (ekvivalentne 
diameter on 8 m), see paikneb eemal must põlevast materjalist. HRR graafik (Joonis 5.2) on koostatud 
EVS-EN 1991-1-2 Lisa E põhjal, arvestades ka järgmisis eeldusi: 

a) Kasvamise kiirus on keskmine (𝑡α = 300 s). 

b) Põlev materjal on tselluloosne ja eraldab soojusenergiat 17.5 MJ/kg. 

c) HRR pindala ühiku kohta on 1000 kW/m². 

 

 

 

Joonis 5.1  Tööstushoone kirjeldus 
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Joonis 5.2  HRR kohaliku põlengu puhul tööstushoones 

 

5.1.2 Termiline mõju 

OZone lähteandmed 

Soojusülekanne toimub põhiliselt sõrestikel, mis asuvad suitsukihi sees, kus elemendid on tulele kõige 
lähemal. See asukoht vastab raami keskkohale, kus alumina vöö on 12 m kõrgusel ja ülemine vöö on 
14 m kõrgusel. Lähteandmed on võetud eelmisest punktist ja sisestatud alajaotustes “Tuli” ja 
“Terasristlõige”, nagu on näidatud  Joonis 5.3 ja Joonis 5.4. 

 

Joonis 5.3   Lähteandmed alajaotuses “Tuli” 
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Joonis 5.4   Lähteandmed alajaotuses “Terasristlõige” 

OZone tulemused 

Kui tuleallika diameter on 8 m ja maksimaalne HRR on 50 MW, on leegi kõrgus 9.7 m. Kuna hoone on 
kõrgem kui leek, ei ulatu leek laeni (katuseni). Tule termiline mõju on seepärast piiratud; sõrestike 
temperatuur arvutatud asukohas on 210°C (Joonis 5.5). 
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Joonis 5.5  Vastuvõetav kiirguslik soojusvoog (üleval) ja temperatuur (all) 

 

 

 

5.2 Büroohoone 

5.2.1 Arvutuslik põlengustsenaarium 

Käesolevas näites on büroohoone 5-korruseline hoone (vt Joonis 5.6) [15], mille plaani mõõtmed on 
30 m x 15 m ja katuse kõrgus 3.5 m; postid on terasest ristlõikega HEA260 ja paiknevad hoone 
perimeetril. Põlengustsenaariumi aluseks on trükipaberi süttimine. Massiga 500 kg paberit on 
ladustatud kaubaalusele pindalaga 2.5 m² (2 m × 1.25 m). See paikneb posti ees 0.8 m kaugusel posti 
vööst, vt  Joonis 5.6. 
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Joonis 5.6  Büroohoone mõõtmed (vasakul) ja tule allika asukoht (paremal) 

HRR graafik on koostatud järgides EVS-EN 1991-1-2 Lisa E juhiseid. Graafikul on 3 eristuvat faasi: 
kasvufaas, konstantne ja kahanemisfaas (Joonis 5.7). Kasvufaasi kirjeldab avaldis: 

𝑄(𝑡) = 106 (
𝑡

𝑡α
)

2

 (5.1) 

Kus 𝑄 on HRR, t on aeg sekundites ja 𝑡α on aeg, mis on vajalik HRR tõusmiseks väärtuseni 1 MW. 
Büroohoonel on 𝑡α väärtuseks 300 s. Kohaliku põlengu puhul ei ole HRR piiratud ventilatsiooniga, vaid 
tuleallika pindalaga. Eeldades, et HRR= 1000 kW/m², same maksimaalseks HRR väärtuseks 2.5 MW. 
Kahanemisfaas algab siis, kui 70% põlebvast materjalist on põlenud ja lõpeb siis, kui 100% on põlenud. 

 

Joonis 5.7  HRR vastavalt EVS-EN 1991-1-2 Lisale E 

5.2.2 Samaväärtusgraafikute kasutamine 

Tuleallika pindala teisendatakse ekvivalentse pindalaga ringiks. Selle diameter on 1.8 m pindalale 
2.5 m² (Joonis 5.8). Posti kõige laiema külje Laius on 260 mm ja selle kaugus tule keskmest on 1.4 m. 
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Joonis 5.8  Muudetud kuju 

Maksimaalne HRR on 1000 kW/m² ja sellele vastava väärtusega on ka samaväärtusgraafik. Diameetri 
väärtuseks on valitud 2 m.  

Post on jagatud 0.5 m –teks lõikudeks. Arvutatakse keskmine soojusvoog igale lõigule. Need väärtused 
on esitatud Tabelis 5.1. Tuleb märkida, et väärtusi kuuma kihi kohta (kõrgemal kui 3.15 m) ei ole toodud.  

Table 5.1 Soojusvood 

Kõrgus (m) 
Soojusvoog 

Külg 1 Külg 2 Keskmine 

0.5 65 7 19.75 

1 60 7.5 18.75 

1.5 55 7 17.25 

2 45 6 14.25 

2.5 35 5 11.25 

3 25 4 8.25 

Tsoonis 1 on suurim kiiratav soojusvoog 0.5 m kõrgusel ja selle väärtus on 19.75 kW/m². Kasutades 
Error! Reference source not found., saam tasakaalutemperatuuriks 300°C. 

 

5.2.3 Termiline mõju 

OZone algandmed 

Soojusvoo ja temperatuuri määramine postis kohaliku põlengu tingimustes toimub Ozone-ga nii nagu 
eelnevalt kirjeldatud. 

Esiteks tuleb anda tule asukoht posti suhtes (eeldatavalt X=0 ja Y=0) koos HRR graafikuga ‘Kohaliku 
põlengu’ aknas: tuleallika diameter on 1.8 m ja tulekeskme kaugus 1.4 m, vt Joonis 5.9. Samas aknas 
tuleb sisestada ka sektsiooni kõrgus koos soovitava arvutuspunkti asukohaga (kõrgus mööda posti 
telge alates 𝑧 = 0.5 m kuni 3.5 m). Siis alajaotuses “Terasprofiil” tuleks valida post HE260A. 
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6  

Joonis 5.9   Algandmed alajaotuses “Tuli” 

6

 

Joonis 5.10  Algandmed alajaotuses “Terasprofiil” 

 

OZone tulemused 

Soojusvoo ja temperatuuri tulemused on esitatud Joonis 5.11 0.5 m postilõikude jaoks (0.5 m – 1.0 m 
– 1.5 m – 2.0 m -2.5 m – 3.0 m – 3.5 m). Maksimaalne arvutatud temperatuur on 250°C kõrgusel 0.5 m 
ja 1.0 m, mis tähednab, et tõenäoliselt on temperatuur pisut kõrgem kõrgusel 0.75 m. Kuuma suitsu 
kihis tõuseb temperatuur kuni 260°C. 
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Joonis 5.11  Vastuvõetav kiiratud soojusvoog (üleval) ja temperatuur (all) 

5.2.4 Posti arvutus 

Kui temperatuur on teada, saab teha posti kontrollarvutused. Käesolevas näites kasutatakse ehitise 
andmeid dokumendist ‘Eurocodes: Background and applications - Structural fire design - Worked 
examples’, mille on avaldanud European Commission[Error! Bookmark not defined.].  
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Joonis 5.12  Posti asukoht 

 

Koormus 

Iga vahelae tasandis kantakse postile üle koondatud koormus kahelt lihttalana öötavalt abitalalt ja 
kahelt lihttalana töötavalt peatalalt. Tulekahju olukorras on lihtalana töötavate abitaladel ühtlane 
koormus 14.105 kN/m. Lihttalana töötavate peatalade koormus on: silde keskel koondatud koormus 
202.4 kN ja ühtlaselt jaotatud koormus 1.12 kN/m. Postile mõjuv koormus sisaldab abi- ja peatalade 
toereaktsioone. Lisaks nendele mõjub postile omakaalukoormus 1.15 kN/m.  

 

Joonis 5.13  Esimese korruse posti koormus 
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Postile mõjuv arvutuslik koormus: 

Iga vahelae tasandis koondatud koormus taladelt: 

𝑃𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  Σ(𝐺𝑘,1 + 𝜓2,1𝑄𝑘,1) = 14.105 × 7 +  202.4 + 112.6  

≈ 307.9 kN 

(5.2) 

Posti omakaal korruse kohta (konservatiivselt loetakse posti ristlõige kogu ehitise kõrguses 
konstantseks): 

q𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  1.148 × 3.4 ≈  3.9 kN/m (5.3) 

Kogu koondatud koormus postile: 

N𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  (307.9 +  3.9) × 6 =  1870.8 kN (5.4) 

Posti ristlõike klassifikatsioon 

Ristlõike klass määratakse EVS-EN 1993-1-1 tabeli 5.2 ja EVS-EN 1993-1-2 punkti 4.2 kohaselt täielikult 
surutud ristlõike jaoks.   

Ristlõike HEB300 mõõtmed on toodud joonisel Joonis 5.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡𝑤  =  11 mm 

𝑡𝑓  =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎ𝑤  =  262 mm 

𝑑 =  208 mm 

 

Joonis 5.14  I või H kujuliste ristlõigete tähised ja mõõtmed  

vastavalt EVS-EN 1993-1-2 punktile 4.2: 

𝜀 = 0.85√235/𝑓𝑦 = 0.786   terase klassile S275 (5.5) 

Vastavalt EVS-EN 1993-1-1 tabelile 5.2 on ristlõike klassi 1 piirid seinale ja vööle: 

sein: 
𝑐

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 ⇒

𝑑

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 = 25.9 

Vöö: 𝑐

𝑡𝑓
≤ 9𝜀 ⇒

(
𝑏
2 −

𝑡𝑤
2 − 𝑟)

𝑡𝑓
≤ 9ε = 7.07 

  

Antud mõõtmetega: 

sein: 
𝑑

𝑡𝑤
=

208.0

11
= 18.9 < 25.9 
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vöö: 
(

𝑏
2

−
𝑡𝑤
2

− 𝑟)

𝑡𝑓
=

(
300

2
−

11.0
2

− 27)

19
= 6.18 < 7.07 

  

Posti ristlõige kuulub 1 klassi. 

 

Kandevõime arvutus LOCAFI mudeliga 

Temperatuuri ja ristlõike omadusi arvestades saab määrata posti kandevõimet põlengu tingimustes.  

Arvutuslik temperatuur on 275ºC. See on määratud Ozone-ga, nagu näidatud Joonis 5.11. Materjali 
omaduste vähendustegurid saab EVS-EN 1993-1-2 Tabelist 3.1: 

𝑘y,θ = 1.0 

𝑘E,θ = 0.825 
(5.6) 

Ristlõike inertsraadius on  

𝑖 = 75.8 × 10−3 m (5.7) 

Arvutuspikkus tulekahju olukorras võetakse 0.7 korruse kõrgust, nagu näidatud joonisel 5.2. Saledus 
tavatemperatuuril on: 

𝜆 =
𝐿cr

𝑖

1

93.9√
235
𝑓𝑦

=
(0.7 × 3.4)

(75.8 × 10−3)

1

93.9√235
275

= 0.361 
(5.8) 

Saledus põlengutemperatuuril: 

𝜆𝜃 = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
= 0.361√

1.0

0.825
= 0.398 (5.9) 

Põlengu tingimustes võib posti nõtketeguri arvutada kasutades järgnevat kolme avaldist: 

𝛼 = 0.65√
235

𝑓y
= 0.65√

235

275
= 0.60 (5.10) 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼𝜆𝜃 + 𝜆𝜃) =

1

2
(1 + 0.6 × 0.398 + 0.398) = 0.819 (5.11) 

𝜒fi =
1

𝜑𝜃 + √𝜑𝜃
2 − 𝜆𝜃

2
=

1

0.819 + √0.8192 − 0.3982
= 0.652 

(5.12) 

Kandevõime põlengu tingimustes saab arvutada järgnevast avaldisest: 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

𝛾M,fi
= 0.652 ×

14908

1000
× 1.0 ×

275

1.0
= 2672.3 kN (5.13) 
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Koormuse ja kandevõime võrdlus 

Viimane samm arvutustes on kandevõime ja mõjuva arvutuskoormuse võrdlus  põlengutingimustes:  

𝜇𝑒 =
1871

2672
= 0.70 (5.14) 

Arvutuste kohaselt on posti kandevõime piisav antud põlengustsenaariumi puhul. 

 

5.3 Avatud parkimismaja 

5.3.1 Põlengu stsenaarium 

Projekteeritakse avatud parkimismaja plaanis pikkusega 60 m ja laiusega 45 m ja standardse 
postivõrguga 10 m × 15 m. Lae kõrgus on 3.5 m (vt Joonis 5.15). Peatalade laius on 0.50 m. 
Parkimismaja postide ristlõige on HEA 300. Parmimiskohtade tüüpmõõt on 2.5 m × 5 m; pindala 
12.5 m² vastab kohaliku põlengu diameetrile 4 m. Talade asend määrab suitsu levimise lae all. 

Põlengustsenaariumis osaleb 4 sõidukit ümber posti. 3 on suured sõiduautod, neljas on väikebuss. 
Sellise stsenaariumi kirjutab ette Prantsusmaa regulatsioon. Vastav HRR on toodud Joonis 5.16. Suurte 
sõidukite puhul esinev HRR mõõdeti katseliselt 1996 aastal Maizières-lès-Metzis, Prantsusmaal, kuid 
väikebussi puhul on HRR graafik määratud riskianalüüsist ja on vastab äärmiselt karmidele tingimustele 
(vastab 1000 kg puidu põlemiskoormusele). Tulekahju algab autost 1 ja levib 12 minuti pärast 
üheaegselt autodele 2 ja 3. Pärast järgmist 12 minutit levib tuli autole 4.  
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Joonis 5.15  Avatud parkimismaja ja autoed asetus 

 

 

Joonis 5.16  Sõidukite HRR  

5.3.2 Termiline mõju 

OZone algandmed 

Algandmed peab kasutaja sisestama alajaotustes “Tuli” ja valima “Kohalik põleng”. Joonisel 5.21 on 
nmäidatud, missuguseid andmeid peab kasutaja sisestama: 

a) Tuleallikate arv (4) 

b) Iga tuleallika puhul selle asukoht ja HRR graafik 

c) Sektsiooni kõrgus (3.5 m) 

d) Kuuma tsooni kõrgus (0.5 m) 

e) Asukoht (kõrgus) posti teljel, kus kasutaja tahab teha arvutused. 
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Joonis 5.17  Algandmed alajaotises “Tuli” 

 

Joonis 5.18  Algandmed alajaotises “Terasprofiil” 

Postilõigu temperatuuri arvutamiseks peab kasutaja määratlema posti omadused alajaotuses 
“Teraprofiil” (vt Joonis 5.18) ja seejärel käivitama arvutuse klikkides nupul “Terase temperatuur”. 

OZone tulemused 

Ozone-s saab vaadata soovitud postilõigu temperatuuri graafiliselt ja tulemuste failis on toodud nii 
temperatuur kui ka vastuvõetud soojusvoog. Joonis 5.19 esitab tulemused posti kõrguse iga 0.5 m 
tagant. Väljaspool kuuma suitsu kihti on maksimaalne temperatuur 500°C 1 m kõrgusel, samas kuumas 
kihis (3.0 m ja 3.5 m vahel) tõuseb temperatuur 700°C-ni. 
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Joonis 5.19  Vastuvõetav kiiratud soojusvoog (üleval) ja temperatuur (all) 
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