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Eesmärk

	Soovitused

Selgitab tuleohutusnõudeid lõkke tegemisel ja telgiahju
kütmisel

►► Vt väljaõppe-eeskirja Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
organisatsioonides.
►► Ööbimisel on soovitatav teha noorkotkastele
kütmisgraafik.

Läbiviimine/kontroll
Juhendaja selgitab matkatarkuste tunnis lõkke tegemise
nüansse looduses (lisa 16.1).
Juhendaja räägib tuleohutusest telkides (lisa 16.2).
Katsenõue loetakse täidetuks, kui noorkotkas
selgitab lõkke tegemise ja telgiahju kütmise
tuleohutusnõudeid ning võimalusel on neid
rakendanud välilaagris.

Lisa 16.1
Lõkkekoha valik
Tuleb silmas pidada eelkõige tuleohutuse nõudeid.
Lõkketuld ei tohi teha puude, hoonete ja turbasoode
lähedal (kaugus umbes 100 m). Lõkkekoht ei või olla
telkidele liiga lähedal (kaugus vähemalt 50 m metsas
puudest ja 15 m telgist), jälgida tuleb ka tuule suunda.
Lõkkekoha ja selle lähim ümbrus peab olema puhas,
rohukamar eemaldatud. Kütteks sobivad kõige paremini
jalal kuivanud puud.

►► Tähelepanu! Turbapinnasel on lõkke nõutav kaugus
vähemalt 30 m (keskkonnaameti nõuded lahtisele
lõkketegemisele).
}} Vaata Päästeameti kodulehelt tuleohutuse teemalisi
materjale (kodutuleohutuks.ee)

aineid (ka eelnimetatud ainete telgis hoidmine ja telki
toomine on keelatud). Telgiahi peab olema kindlalt
kinnitatud nii, et see ei saa ümber minna. Telgiahju alt
tuleb maapind puhastada.

■■ Telgiahju küttes peab küttematerjal olema sellise

suurusega, et ahjuluuk läheb pärast puude ahju
panemist kinni. Varutud küttematerjali peab asetama
telgi seina äärde riita. 0,5 m raadiuses telgiahju ümber
peab olema nn vaba ala, kus ei tohi olla ühtegi süttivast
materjalist eset. Telgiahju kütja peab olema ärkvel, riides
ja valmis vajaduse korral kustutama tuld.

■■ Telgiahju kütja(d) peab(vad) jälgima telgikaaslasi, et

Lisa 16.2

need end magades vastu ahju ei keeraks või mingeid
süttivaid esemeid vastu ahju ei lükkaks.

Tuleohutusest telkides

■■ Mitteköetavates telkides on igasugune tuletegemine

keelatud (ka küünalde või õlilambi kasutamine). Köetavas
telgis peab olema valmis vähemalt 20 l vett esmaseks
tulekustutamiseks ja/või pulberkustuti (eelistada
vett). Õlilampide kasutamine telgis on keelatud
(valgustamiseks kasutatakse elektrilaternaid või
taskulampe).

■■ Ahju küttes peab kasutama töökindaid.
■■ Ahju on keelatud panna esemeid, mis ei ole ette nähtud
ahju kütmiseks.

■■ Telgiahju alust maapinda tuleb aeg-ajalt kasta ning

kustutada sinna ahjust kukkunud söed ja kuum tuhk.
Lahtise tule tegemine telgis on keelatud.

■■ Telgiahjus oleva küttematerjali süütamiseks ei tohi

kasutada süütevedelikku ega muid kergesti süttivaid

IV järk, 11–12aastastele noorkotkastele.

