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Luua üldpilt hoonete
tuleohutuse jaoks
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15 organisatsiooni, mis esindavad Euroopa eri paigust pärit eksperte, kutsuvad Euroopa Liidu
institutsioone ja liikmesriike üles looma Euroopa tuleohutuse strateegiat, mis võimaldaks
ühtlustatud lähenemist tuleohutusele.

Miks nii? Sest me usume hoonete tuleohutuse tõstmise vajaduse olulisusesse kõigi inimeste
jaoks, olgu nad siis Euroopa Liidu elanikud või külalised. 90% päevast veedame hoonetes. Kui
tagame ohutuma ehitatud keskkonna, mõjub see positiivselt majandusele, keskkonnale,
tervisele ja kogu ühiskonna heaolule. Seda on võimalik saavutada ainult ELi tasandil ühtlustatud
lähenemisega tuleohutusele.

Majapõlengud puudutavad inimesi järgmiselt: ELis leiab iga päev aset vähemalt 5000
tuleõnnetust, millest suur osa puudutab peresid või laiemat kogukonda, mõnikord terveks
eluks. Igal aastal satub Euroopas tulest põhjustatud vigastustega haiglasse ligikaudu 70 000
inimest. Kogu maailmas on 30% tules vigastatutest ja hukkunutest lapsed. Tuli mõjutab oluliselt
tuletõrjujaid, kellel esineb üldsusest sagedamini kuni 14 liiki vähktõbe.

Majapõlengud puudutavad keskkonda järgmiselt: Tulekahjud tekitavad tohutus koguses
õhusaastet. Need hävitavad vajalikke materjale ja suurendavad süsinikuheidet, mis on säästva
ressursikasutuse jaoks suur väljakutse. Me usume, et kestlikkuse huvides peavad ehitised olema
tulekindlad. Need ei tohiks tules maani maha põleda ega saada märkimisväärseid kahjustusi.

Majapõlengud on kulukad: Igal aastal tekitab tuli 126 miljardi euro väärtuses kahju. Euroopa
riikide jaoks tähendab see 1% nende SKPst. Tuli võib hävitada olulise osa taristust, andmetest
ja laovarudest, põhjustades tootlikkuse kahanemist, töötust ja isegi pankrotistumist.

Meie ehitised on muutumas. Uued hooned sisaldavad sageli suuri avatud ruume, kus on
vähem tõkkeid, nagu uksed ja seinad, ning nende ehitamiseks kasutatakse uusi võtteid.
Ehitised on üha enam soojustatud ja õhukindlad, nende konstruktsioonides ja kattematerjalides
leidub rohkem kergesti süttivaid aineid. Ka mööbel ja muu sisustus sisaldab üha rohkem
süttivaid materjale. Selliste muutuste tõttu levivad majapõlengud varasemast kiiremini ja on
palju ohtlikumad. Kui tulele vastupidavust ei loeta kestlikkuse üheks põhinõudeks, suudavad
tulevikuhooned oma vanimale vaenlasele – tulele – veelgi vähem vastu seista!

Üheskoos saame aga midagi ette võtta. ELi liikmesriigid saavad teha tuleohutuse alal
koostööd. Euroopa Komisjon saab õiguse, hariduse, energia ja muude valdkondade eest
vastutavate direktoraatidega ühiselt koostada Euroopa tuleohutuse strateegia, mis aitaks
Euroopa riikidel.

Veedame kogu elu erisugustes hoonetes
Muutkem need siis tuleohutuks

Kommenteeritud kokkuvõte

Aita muutusi ellu viia, liitudes meie üleskutsega: jaga, säutsu, poolda, blogi või levita
kampaaniat, mida saad jälgida aadressil http://bit.ly/2o7FwcB


