
Pärnu korstnate pühkimise sundmäärus.
Korstnapühkimise taks Pärnu linnas.

1938

Tartu Ülikooli Raamatukogu: ARH A-61242



Trükise digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimine 
(eBooks on Demand (EOD)) –miljonid raamatud 
vaid hiireklõpsu kaugusel rohkem kui kümnes Eu-
roopa riigis!  

 

Miks e-raamat?
 Saate kasutada standardtarkvara digitaalkoopia lugemiseks arvutiekraanil, suurendada pilti 

või navigeerida läbi terve raamatu.

 Saate välja trükkida üksikuid lehekülgi või kogu raamatu.

 Saate kasutada üksikterminite täistekstotsingut nii ühe faili kui failikomplekti (isikliku e-raa-

matukogu) piires.

 Saate kopeerida pilte ja tekstiosi teistesse rakendustesse, näiteks tekstitöötlusprogrammi-

desse.

Tingimused
EOD teenust kasutades nõustute Te tingimustega, mille on kehtestanud raamatut omav raamatuko-

gu. EOD võimaldab juurdepääsu digiteeritud dokumentidele rangelt isiklikel, mittekommertseesmär-

kidel. Kui soovite digitaalkoopiat muuks otstarbeks, palun võtke ühendust raamatukoguga.

Tingimused inglise keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html

Tingimused saksa keeles: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html

Rohkem e-raamatuid
Seda teenust pakub juba tosin raamatukogu enam kui kümnes Euroopa riigis.

Lisainfo aadressil: http://books2ebooks.eu













Täname Teid, et valisite EOD!

Euroopa raamatukogudes säilitatakse miljoneid 15.–

20. sajandi raamatuid. Kõik need raamatud on nüüd 

kättesaadavad e-raamatuna — vaid hiireklõpsu 

kaugusel 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Tehke 

otsing mõne EOD võrgustikuga liitunud raamatukogu 

elektronkataloogis ja tellige raamatust digitaalkoo-

pia ehk e-raamat kogu maailmast. Soovitud raamat 

digiteeritakse ja tehakse Teile kättesaadavaks digi-

taalkoopiana ehk e-raamatuna. 

books2ebooks.eu Tartu Ülikooli Raamatukogu



Korstnapühkimise
raamat.

V. Lume trükk, Pärnus, Maimö i. 12 — 1938.



Majaomaniku perekonna- ja eesnimi
(või asemiku)
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Korstnapühkija
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n‘ 11 linn:

Avaldatud RT 1938, 51, 477.

Larn‘u linnavolikogu poolt 6. aprillil 
1 9.3 8. vastu //j õetud ja Siseministri 

prillil 1938. kinnitatud

Pärnu korstnate pühkimise sundmäärus,
ftlus: Linnaseaduse § 108 p. 4.

§ 1. Pärnu linnas asuvate majade omanikud või 
nende asemikud on kohustatud :

1) laskma kutseõiguslikul korstnapühkijal järele 
vaadata ja tahmast pühkida oma hoonete 
tarvitatavad korstnad, suitsulõõrid ja tarbekorral 
põletada neis tahm käesoleva määruse § 4 
loetletud tähtaegadel;

2) pidama tulekindlas seisukorras korstnad, ah
jud, pliidid ja suitsulõõrid;

3) hoidma maja juures kättesaadaval kohal rede
li, mille pikkus ulatuks ühekordsete majade 
juures — räästani ja kõrgemate majade juu
res — ülemise korra aknani;

4) korraldama korstnale pääsemiseks vastavad abi
nõud: asetama katusele ja korstnale redelid, 
või tegema korstna otsa pääsemiseks katuses
se avaused;

5) kõrvaldama maja juurest ajaviitmata kõik ilm
nevad puudused, millest võiks tekkida tuleoht;

6) pidama raamatu või kaustiku, milles korstna
pühkija oma allkirjaga tõestab: aasta, kuu ja 
päeva, millal puhastati korstnad või suitsulõõ
rid, saadud tasu suuruse ja puudused, millised 
vajalikud kõrvaldada tulikahju vältimiseks. See 
raamat tuleb esitada läbivaatamiseks linnava
litsuse poolt või tuletõrje ühingu poolt korst
nate ja suitsulõõride kontrollimiseks määratud 
isikule ja politseile nende nõudmisel.
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§ 2. Korteripidaja on kohustatud ajaviitmata tea
tama majaomanikule või ta asemikule korteris korst
nate, ahjude, pliitide ja suitsulõõride juures leitud vi
gastustest või puudustest, mis võiksid tekitada tuli- 
kahju.

§ 3. Korstnate ja suitsulõõride puhastamist või
vad toimetada ainult need kutseõiguslikud korstna
pühkijad, kes on linnavalitsuses registreeritud korst
napühkijana.

§ 4. Korstnapühkija on kohustatud majades, mil
liste korstnate pühkimise võinud endale:

1) pühkima ja vaatama järele kõik tarvitatavad 
korstnad:
a) elumajades ajavahemiku! 1. novembrist ku

ni järgneva aasta 1. märtsini — vähemalt 
üks kord kuus ja 1. märtsist kuni 1. no
vembrini vähemalt üks kord iga kahe kuu 
jooksul;

b) tööstusettevõtteis ja avalikes saunades—üks 
kord kuus;

c) suvimajades, millised köetakse ainult suvi
tushooajal, 1. maist kuni 1. septembrini — 
juunikuus üks kord ja augustikuus üks kord;

2) puhastama pliidi- ja soemüüride suitsulõöre vä
hemalt iga kuue kuu järele üks kord;

3) välja viima hoonetest tahma;
4) vähemalt üks kord aastas põhjalikult vaatama 

üle kõik korstnad, ahjud, pliidid ja suitsulõö- 
rid ning allkirja vastu teatama leitud puudus
test, mis võivad tekitada tulikahju, majaoma
nikule või tema asemikule ja linnavalitsusele.

§ 5. Korstnapühkija peab pidama raamatut, mil
le lehtede arv tuieb tõestada linnavalitsuses. Selles 
raamatus majaomanik või tema asemik tõestab oma 
allkirjaga igakordse korstnate ja lõõride puhastamise.

§ 6. Keelatakse tuleasemete ja korstnate lähe
dusse asetada põlevaid või kergesti süttivaid aineid: 
süsi, õlgi, takku, laaste jne.

§ 7. Korstnapühkijal on õigus majaomanikult 
võtta tasu korstnate ja suitsulõõride puhastamise eest 
linnavolikogult määratud taksi järgi.



§ 8. Käesoleva sundmääruse rikkujad võetakse 
vastutusele Kriminaalseadustiku järgi.

§ 9. Käesolev sundrnäärus hakkab kehtima kaks 
nädalat pärast selle avaldamist. Samast ajast kaotab 
kehtivuse Pärnu linnavolikogu poolt 19. novembril 
1920. vastu võetud ja RT 1921, 9 avaldatud Sundus
likud määrused korstnate pühkimise ja ülevaatuse 
kohta Pärnu linnas.

Pärnus, 3. mail 1938.
Linnapea H. S o o 

Linnasekretär K. Rumvolt

Pärnu linnavolikogu poolt 6. aprillil 
1938. vastu võetud

Korstnapühkimise taks Pärnu linnas.
Antud Linnaseaduse § 63 p. 7. märkus 2 põhjal.

§ 1. Korstnapühkijal on õigus saada tasu korst
napühkimise tööde eest Pärnu linna piires järgmise 
taksi järgi:

1) ühekordse maja korstnalt põhitasu iga puhas
tamise korra eest 20 senti ja igalt lisasuitsu- 
lõõrilt lisatasu 5 senti;

2) kahekordse maja korstnalt põhitasu iga pu
hastamise korra eest 25 senti ja igalt lisasuit- 
sulõõrilt lisatasu 10 senti;

3) kolmekordse maja korstnalt põhitasu iga pu
hastamise korra eest 30 senti ja igalt lisasuit- 
sulõõrilt tisatasu 10 senti;

4) neljakordse maja korstnalt põhitasu iga puhas
tamise korra eest 30 senti ja igalt lisasuitsu- 
lõõrilt lisatasu 10 senti.



Maja pööning, kus asetseb küttekoldega elu
ruum, loetakse üheks majakorraks. Kui keldris 
on küte, siis loetakse ka kelder majakorraks;

3) korstnaga ühenduses olevate ahjude, pliitide ja 
teiste tuleasemete suitsulöõride ning truupide 
soojamüüride puhastamine puhastususte kau
du — 20 senti.

§ 2, Tasu maksmine peab toimuma iga puhas
tamise korra järele, kui puudub teissugune kokku
lepe.

§ 3. Käesolev taks hakkab kehtima 14 päeva pä
rast selle avaldamist.

Pärnus, 3. mail 1938.

Linnapea H. S o o 
Linnasekretär K. R u m v o 11
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