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1.1 Üldine 
 
1.1.1 Ohutuseeskirja eesmärk on kirjeldada meetmeid maandamaks piirituspõletist ja 

denatureeritud piirituse (edaspidi piirituse) valest kasutamisest tulenevat rasket kahju 
tervisele ja keskkonnale. 

 
1.1.2 Piirituse näol on tegemist kergesti lenduva ainega, mis soodsatel tingimustel võib 

plahvatada ning tekitada laiaulatusliku tulekahju ja kuni kolmanda astme 
põletushaavu kasutajale ja/või kõrvalseisjatele. 

 
1.1.3 Keelatud on piirituspõletit süüdata transpordivahendis, telgis, siseruumides ja 

kohtades, kus on keelatud lahtise tule tegemine. 
 
1.1.4 Keelatud on juua toiduvalmistamiseks väljastatud piiritust. 
 
 
1.2 Piirituspõleti ettevalmistamine süütamiseks 
 
1.2.1 Valmista piirituspõletile ette tasane ja kõva pinnas, et vältida selle ümberminekut 

põlemise ajal. Talvisel ajal arvesta lume ja jää sulamise võimalusega. 
 
1.2.2 Tuleohtlikul ajal puhasta piirituspõleti alus ja ümbrus kergesti süttivast materjalist kuni 

pinnaseni 50 sentimeetri raadiuses. 
 
1.2.3 Enne maha asetamist kontrolli, et piirituspõleti on terve ja düüsid puhtad. 
 
1.2.4 Piirituspõletisse võib piiritust valada ainult Kaitseväe poolt lubatud kuni 0,3 liitri 

suurusest pudelist. 
 
1.2.5 Piirituse pudelist valamisel ei tohi kummardada piirituspõleti kohale ja valades tuleb 

pudelit hoida pealthaardes sirge käega pudelisuudmega endast eemale. 
Pudelisuudme ees ei tohi olla alla 2 meetri raadiuses inimesi ega varustust.  

 
1.2.6 Piirituse pudelist valamisel piirituse süttimisel või plahvatamisel tuleb jääda 

rahulikuks ning mitte loopida pudelit1. Esmalt sulgeda pudeli kork lõpetamaks 
põlemine pudelis, seejärel asetada kaas piirituspõletile ning kustutada tekkinud 
tulekahju. 

 
1.2.7 Piirituspõleti täitmisel tuleb see valada ääreni piiritust täis ja oodata piirituse alla 

vajumist. Tegevust tuleb korrata kaks korda2. 
 
 
1.3 Piirituspõleti süütamine ja põletamine 
 
1.3.1 Piirituspõletit võib süüdata kahte moodi: 

1) süüdates piirituse piirituspõleti täiteavas või; 
2) süüdates piirituse, mis on valatud ava ümber olevasse soonde (vt joonis 1). 

 

                                                
1 Kui õhutemperatuur on rohkem kui 12 kraadi, on pudelis olevad aurud piisavalt lenduvad, et tekitada plahvatust leegi 

olemasolul. 
2 Selliselt talitades jääb piirituspõleti ca 2/3 täidetuks. 



 

 
1.3.2 Piirituspõleti süütamiseks kasuta tikku. Tulemasinat kasutades kasta vähemalt 

tuletiku pikkune oks piirituspõleti sees olevasse piiritusse ja süüta oksal olev piiritus. 
Põleva oksaga süüta piirituspõletis asuv piiritus. 

 
1.3.3 Piirituspõleti põlemise ajal hoia piirituse pudelit kinnisena vähemalt 50 sentimeetri 

kaugusel. 
 
1.3.4 Põlevat piirituspõletit on keelatud ümber tõsta ja/või transportida. 
 
1.3.5 Põlevasse piirituspõletisse on keelatud valada piiritust. 
 
 
1.4 Piirituspõleti kustutamine 
 
1.4.1 Enne piirituspõleti kasutamise lõpetamist või taastäitmist tuleb leek kustutada. 

Piirituspõleti kustutamiseks tuleb asetada kaas õigetpidi põletile ning kella pealt 
kontrollides oodata 5 sekundit. 

 
1.4.2 Enne taastäitmist peab piirituspõletil laskma jahtuda, kuni seda saab palja käega 

peopesas hoida. 
 
1.4.3 Kui piirituspõleti kaas pole hermeetiliselt suletav tuleb enne pakkimist piirituspõletis 

olev kustunud piiritus välja valada. 
 
 
1.5 Kateloki käsitsemine 
 
1.5.1 Asetage kateloki kandeaas keetmise ajaks kaane sangale, et see ei läheks tuliseks. 
 
1.5.2 Kasutage kateloki tõstmisel kinnast või mõnda muud abivahendit, et vältida põletust. 
 
1.5.3 Valage keevat vett ettevaaltikult, arvestades nii kuuma vee ja auruga. 
 
1.5.4 Pärast toidu söömist ja enne asjade pakkimist puhastage katelokikomplekt. 

Katelokikomplekt pakitakse nii, et ei jääks kolisema, ega määriks muud varustust. 
 
 
 

 

Joonis 1: Piirituspõleti läbilõige 
 



 

1.6 Koristamine 
 
1.6.1 Enne söögitegemise kohast lahkumist peab: 
 

1) kontrollima tuleohutust; 
2) likvideerima tegevusjäljed (augud, kooritud pinnas) loodusest esialgsele 

tasemele; 
3) koristama ja pakkima prügi; 
4) kontrollima kas kogu varustus on pakitud ja kaasas. 

 


