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PLAANIS KASUTATAVAD MÕISTED 

ATS-süsteem – automaatne tulekahju signalisatsiooni süsteem. 

 

Tulekahju – väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida 

iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu 

kahju. 

 

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan, TKTP) – juhend, mis kirjeldab 

evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse asutuste 

tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise 

tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem). 

 

Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade asutuse 

tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise juhiseid. 

 

Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, 

trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, 

hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja 

tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone 

korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed. 

 

Tuletõkkesektsioon – ehitise osa, mis on teistest ehitise osadest eraldatud nii, et tule 

levik välja- ja sissepoole seda ehitise osa on ettenähtud aja jooksul takistatud eeldusel, 

et tuletõkkeuksed on suletud ja muud tuletõkketarindid on terved. 

 

Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta 

kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral. 

Evakuatsioon toimub reeglina mööda evakuatsiooniteed. 
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1. ÜLDANDMED 

ÜLDOSA 

 Tulekahju korral tegutsemise plaanis kirjeldatakse aadressil Põhja puiestee 7, Tallinn 

asuva Eesti Kunstiakadeemia õppehoone tuleohutuse tagamise reeglid ja 

käitumisjuhised tulekahju korral tegutsemiseks. 

 Plaani olulised osad on hoone evakuatsiooniskeemid, mis on koostatud hoone 

korruste kaupa eraldi dokumentidena. 

 Tulekahju korral tegutsemise eest vastutavad isikud on kajastatud tulekahju korral 

tegutsemise plaani Lisas 3. 

 Ametijuhendis kirjeldatakse vastutava töötaja ülesanded tuleohutuse tagamisel ja 

tulekahju korral tegutsemisel. 

 Lisa 3 peab olema kättesaadavas kohas töötajatele ja teistele asjasse puutuvatele 

isikutele. Andmete muutumisel tuleb Lisa 3 täiendada. 

 Töötajat, kes ei ole läbinud Eesti Kunstiakadeemia kehtestatud tuleohutusalast õpet, 

ei tohi tööle lubada. Iga töötaja väljaõpe fikseeritakse Lisa 4 tabelis või sarnaselt. 

Hoone tuleohutuskontrolli käigus peab asutus suutma tõendada kirjalikult oma 

töötajate tuleohutusalast koolitatust. 

 Hoones hooldus- või remonditöid tegevad ettevõtted määravad enne tööde algust 

tuleohutuse eest vastutava töötaja, kes peab olema läbinud tuleohutusalase 

instruktsiooni ja lähtuma käesolevast juhendist. Tuletööde teostamisel omama 

tuletöötunnistust. 

 TKTP kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele: 

 tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel; 

 tehnoloogiliste protsesside muutumisel; 

 pärast tulekahju või muu õnnetuse toimumist objektil; 

 juhendi koostamisel aluseks olnud õigusakti muutumisel; 

 uute päästevahendite kasutuselevõtmisel; 

 pärast tulekahjuõppust, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib 

järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane; 
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 riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel. 

 TKTP muudatustest tuleb teavitada kõiki töötajaid. 

 Isikud, kes on rikkunud tuleohutusalaseid nõudeid sätestavaid õigusakte, sellest 

juhendist tulenevaid nõudeid või on põhjustanud pahatahtlikult valehäire või hoone 

evakuatsiooni, võib võtta vastutusele väärteomenetluse korras, distsiplinaar-, või 

kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mida rikkumine kaasa tõi. 

 

IGA ISIK ON KOHUSTATUD: 

 järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides; 

 kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende 

kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (enesekontroll); 

 tagama ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale küttesüsteemi kasutamisel, 

grilli ja muude seadmete ning paigaldiste kasutamisel, küttekoldevälise tule ning 

tuletöö tegemisel; 

 tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja 

korrashoiu; 

 rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis 

võib põhjustada tulekahju; 

 tagama ohutu evakuatsiooni; 

 teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust Eesti Kunstiakadeemia 

kontaktisikuid ning Häirekeskust 112; 

 rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid 

meetmeid; 

 teadma oma kohustusi tulekahju korral; 

 tulekahju avastamisel teatama sellest viivitamata Häirekeskust 112; 

 abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülgselt järelevalve 

teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste 

väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi 

kahjustusi; 

 täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt. 
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EESTI KUNSTIAKADEEMIA ON KOHUSTATUD: 

 korraldama töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile 

vastava tuleohutuse koolituse; 

 tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja kohast 

ning kontrollima nende täitmist; 

 tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja 

kasutamisoskuse; 

 teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest. 

 

HOONES ON KEELATUD: 

 ladustada kaupa, aluseid, põlevmaterjali vms evakuatsiooniteedel; 

 ladustada kaupa, aluseid, põlevmaterjali vms evakuatsiooniuste ees; 

 takistada ligipääsu tulekustutitele, tulekahjuteate nuppudele ning elektrikilpidele; 

 takistada ligipääsu evakuatsiooniteedele või evakuatsiooniustele; 

 kasutada tehniliselt mitte korras olevaid seadmeid; 

 kasutada CE markeeringuta elektriseadet; 

 suitsetada selleks mitte ette nähtud kohas. 
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2. HOONE ÜLDISELOOMUSTUS 

Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ning kasutamisotstarve 

Hoone kuulub tuleohutuse klassi TP1 ning on IV kasutusviisiga ehk kogunemishoone. 

Üldjuhul saab hoone kasutajatelt eeldada ehitise ja selle ruumide head tundmist. Hoone 

on ehitatud peamiselt mittepõlevatest materjalidest (kivi, betoon).  

 

Ehitise korrused 

Maapealsete korruste arv on 6, maa-aluste korruste arv on 1. 

Ehitisealune pindala: 3748,6 m2. 

Lisaks õpperuumidele (sh töökojad) on hoones laoruume, arhiiviruume, raamatukogu, 

kohvik ning söökla. 

 

Küttesüsteem 

Hoones on kasutusel kaugküte. Soojasõlm asub 1. korrusel. 

 

Ventilatsioon 

Hoone on varustatud sundventilatsiooniga. Ventilatsiooniseadmed asuvad keldrikorrusel 

(Pilt 1). 

 

Pilt 1 Ventilatsiooniruum 
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Elekter 

Peakilp asub C osas 1. korrusel (Pilt 2). Lisaks on igal korrusel jaotuskilbid. 

 

Pilt 2 Elektri peakilbiruum 
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3. ASUTUSE ÜLDISELOOMUSTUS 

Töörežiim ja hoones viibivate inimeste arv 

Suurem osa õppetööst toimub E-R 08:00-16:30. Töötajate ja õpilaste arv on 

maksimaalselt 1100. 

Hoones võib viibida külalisi ning liikumisvõimetuid isikuid. 

 

Esmaabivahendid 

Õppeklassides ja töökodades on esmaabivahendid kappides (Pilt 3) või kandekotis (Pilt 

4). 

   

Pilt 3 Esmaabivahendite kapp  Pilt 4 Esmaabivahendite kott 

 

Suitsetamise kord 

Vastava märgistusega suitsetamiskohad asuvad hoones rõdudel ning sisehoovis. 

Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas. Ülejäänud territooriumil on 

suitsetamine keelatud. 
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Valvekorraldus 

Kogu territooriumil on tehniline valve ja päevasel ajal on mehitatud valvena kooli 

administraator. 
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4. TULEOHUTUSPAIGALDISED JA OHUTUST TAGAVAD SÜSTEEMID 

Esmased tulekustutusvahendid 

Hoones on valdavalt 6-kilogrammised pulberkustutid (Pilt 5) ning mõned 5-

kilogrammised CO2-kustutid (Pilt 6) ja 6-liitrised vahtkustutid (Pilt 7). Kustutid paiknevad 

üldjuhul evakuatsiooniteedel või nende lähistel. Nõuanded kustutite kasutamiseks leiab 

Lisa 1. 

    

Pilt 5 Pulberkustuti   Pilt 6 Süsihappegaaskustuti  Pilt 7 Vahtkustuti 

Tulekustutid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi 

mistahes esemetega varjata ja nendele peab pidevalt ligipääs tagatud olema. 

 

Lisaks on hoonesse paigaldatud tuletõrje voolikusüsteemid (Pilt 8; Pilt 9). 

Tuletõrjevoolikud paiknevad korrustel selliselt, et iga ruumi punkt on kaetud vähemalt 

ühe joaga. Nõuanded voolikusüsteemi kasutamiseks leiab Lisa 2. 

   

Pilt 8 Tuletõrje voolikukapp   Pilt 9 Tuletõrje voolikusüsteem 
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Evakuatsiooniteed ja -pääsud 

Kõik evakuatsiooniteed ja –pääsud on tähistatud vastava märgistusega. Märgistused on 

enamasti valgustatud väljapääsutee valgustiga (Pilt 10) või on pimedas helendavad (Pilt 

11). 

  

Pilt 10 Valgustatud evakuatsioonitee märgistus  Pilt 11 Pimedas helendav evakuatsioonitee märgistus 

 

Hoones kasutatakse ka ohtliku tööpiirkonna valgustust, et võimaldada ohtlikuma 

tegevusega ruumides evakueerumisele eelnevalt hooldustööde lõpetamist. 

Paanikavastane valgustus on paigaldatud suure kasutajaarvuga ruumidesse. 

Evakuatsioonivalgustuse minimaalne tööaeg elektritoite kadumisel on 1 tund kogu 

hoones. 

 

Evakuatsioonipääsud on evakuatsiooni suunas avatavad ilma võtmeta, sh paanikapoomi 

(Pilt 12), evakuatsioonilingi (Pilt 13) või kiirriivi ja/või väändenuppude (Pilt 14) abil. 

  

Pilt 12 Paanikapoom    Pilt 13 Evakuatsioonilink (roheline) 
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Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi 

asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada 

kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral. 

 

 

 

Pilt 14 Kiirriiv (üleval) ja väändenupp (lingi kohal) 

 

Tuletõkkesektsioonid 

Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks valdavalt korruste kaupa. 

Tuletõkkesektsioonid on üksteisest eraldatud tuletõkkeustega ning hoone keskmises 

osas tuletõkkekardinatega (Pilt 15), mida jahutatakse sprinkleriga. 

 

Tulekahju korral peavad kõik need paigaldised olema suletud või automaatselt 

sulguma. 

 

Pilt 15 Tuletõkkekardinate sulgemise/avamise nupud 

 

NB! Tuletõkkeuksi ja -kardinaid ei tohi lahtises asendis fikseerida mistahes esemetega 

(va. automaatsed ATS-ga seotud seadmed) ega takistada nende sulgumist. 
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Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) 

 Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse paigaldatud automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). ATS-süsteem võimaldab teha kindlaks 

tulekahju asukoha ja saada informatsiooni tule levimisest. Häire kuvatakse 

keskseadmete paneelidele (Pilt 16). Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja 

hoolduspäevikud on keskseadmete juures. ATS keskseadmed asuvad igas hoone 

korpuses, lisaks on peasissepääsu tamburis kõikide keskseadmete koondpaneel. 

Samuti on kogu hoone ATS-süsteemi häire administraatori letis (1. korrusel 

peasissepääsu juures) arvutiekraani pealt loetav. 

 

Pilt 16 ATS keskseadmete paneelid 

 Tulekahju häire antakse häirekellade abil (Pilt 17), mis käivituvad automaatselt 

anduri rakendumisel (Pilt 18) või tulekahju teatenupule vajutamisel (Pilt 19; Pilt 20). 

Tulekahju teatenupud paiknevad evakuatsiooniteede lähistel. 

   

Pilt 17 Häirekell     Pilt 18 Suitsuandur 
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Pilt 19 Tulekahju teatenupp    Pilt 20 Tulekahju teatenupp 

Tulekahju teatenuppudele (käsiteadustitele) peab olema tagatud pidev ligipääs ning 

neid ei tohi mistahes esemetega varjata. 

 

 Tulekahju avastamise korral kas anduri poolt või saades signaali tulekahju 

teatenupult, toimuvad ATS-süsteemi poolt järgmised tegevused: 

o tulekahjuteade kuvatakse ATS-süsteemi keskseadmetele, nende koondpaneelile 

ja administraatori arvutiekraanile, näidates ära häiretsooni; 

o ventilatsioonisüsteemi seiskumine; 

o läbipääsusüsteemid võimaldavad avada uksi evakuatsioonisuunal ilma võtmeta; 

o liftid sõidavad evakuatsioonitasandile ning jäävad sinna lahtiste ustega; 

o tuletõkkekardinate allalaskumine; 

o käivituvad või avanevad käivitustase 3 suitsutsoonide suitsueemaldused (sama 

suitsutsooni anduri või teatenupu häirega); 

o häireedastus häirekelladega; 

o häireedastus turvafirmale; 

o häireedastus Häirekeskusesse. 

 

Suitsueemaldus 

Hoones lahendatakse suitsueemaldus kolmel erineval viisil:  

- Mehaaniline suitsueemaldus; 

- Suitsuluukidega või suitsueemaldusakendega ehk loomulik suitsueemaldus; 

- Välisseinas käsitsi avatavate akendega. 
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Suitsueemaldusaknad avanevad ATS anduri häirega. Akendega varustatud ruume 

käsitletakse eraldi suitsutsoonidena. 

Suitsueemaldussüsteemi juhtimisnupud asuvad tuleohutuspaigaldiste info- ja 

juhtimispaneeli peal peasissepääsu tamburis. Info- ja juhtimistabloo juures asuvad ka 

suitsutsoonide paiknemisskeemid. Rikkest süsteemis saab teada juhtimisnuppude juures 

helisignaaliga ning rikkest teavitava tulega. 

Mehaanilise suitsueemaldussüsteemi reservtoide tagatakse kahepoolse elektritoitega. 

Suitsuluukidel-akendel on varutoite allikaks eraldi aku. Suitsutsoonide keskseadmete 

asukohtadeks on tehnilised ruumid (Pilt 21). 

 

Pilt 21 Suitsutsoonide keskseadmed 

Suitsu ja soojuse eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja 

juhtimisel. 

 

Aspiratsioonisüsteem 

Töökodadesse paigaldatud aspiratsioonisüsteemi (Pilt 22) tulekahju korral saab 

seadeldise juures olevast nupust (Pilt 23) rakendada süsteemi kustutuse. 

   

Pilt 22 Aspiratsioonisüsteem    Pilt 23 Kustutussüsteemi rakendamise nupp 
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Gaaskustutus 

Gaaskustutussüsteem on paigaldatud 1. korruse met.fondi ja arhiivi. Süsteem koosneb 

gaasiballoonidest (Pilt 24), kust juhitakse gaas ruumi mööda torustikku (Pilt 25), ning 

kustutuse peatamise nupust (Pilt 26) ja süsteemi keskseadmest (Pilt 27). Süsteemi 

töökorrasoleku info kajastatakse infopaneeli peal. 

   

Pilt 24 Gaasiballoonid     Pilt 25 Gaasitoru 

   

Pilt 26 Gaaskustutuse peatamise nupp    Pilt 27 Gaaskustutussüsteemi keskseade 



Eesti Kunstiakadeemia                                                          Tulekahju korral tegutsemise plaan 

 
 

18 

 

5. HOONE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS 

Objekti tule- ja plahvatusohtlikkus on madal. Värvimistöökojas, lihvimistöökojas ja 

liivapritsiruumis kasutatakse kemikaale, kuid mitte plahvatusohtlikke aineid ning sealne 

tegevus ei tekita plahvatusohtu. Hoone kõik ruumid on varustatud vastavalt 

tulekaitsetasemele nõutud arvu tulekustutusvahenditega, millele on tagatud takistusteta 

juurdepääs. 

 

VÕIMALIKUD TULEKAHJU TEKKEPÕHJUSED KOOS ENNETUSMEETMETEGA 

 Tulekahju võib tekkida ebastandardsete või ülekoormatud elektriseadmete 

kasutamisel või nende vääral kasutamisel – kõiki elektriseadmeid tuleb kasutada 

vastavalt seadme kasutusjuhendile!  

 Tulekahju võib tekkida hooletust suitsetamisest - suitsetamine on lubatud ainult 

selleks ettenähtud kohtades (vt punkt 3 „Suitsetamise kord“). Ülejäänud hoones ja 

territooriumil on suitsetamine keelatud! 

 Tulekahju võib tekkida lahtise tule hooletul kasutamisel – lahtise tule kasutamine 

peab toimuma vastavalt nõuetele. 

 Tulekahju võib tekkida elektrikäidu mittevastava kontrolli tagajärjel (rikked).  

 Tule- ja plahvatusoht võib tekkida tuletööde tuleohutusnõuete rikkumisel - Tehakse 

kirjalik avaldus, kus peavad olema teatatud järgmised andmed: töö teostamisega 

seotud isikute nimed, vastutavad isikud ja nende kontakttelefonid, töö teostamise 

aeg ja asukoht. Töö teostajal peab olema kaasas kehtiv tuletöötunnistus. 

 Jäätmete käitlus – kõik jäätmed peavad olema mahutatud prügikonteinerisse, prügi 

asetamine nende kõrvale on rangelt keelatud. Jäätmemahutisse on keelatud panna 

tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, ohtlikke jäätmeid, heitmete kogumiskaevu 

setteid ja erikäitlemist vajavaid jäätmeid. 



Eesti Kunstiakadeemia                                                          Tulekahju korral tegutsemise plaan 

 
 

19 

 

6. EVAKUATSIOON 

Tegutsemine evakuatsiooni korral 

Evakuatsiooni märguanne on: 

 otsene oht inimese elule või tervisele (nt tulekahju avastamine); 

 ATS-i häirekellade pikk helin (pikkusega üle 60 sekundi); 

 ATS-i häirekellade teistkordne helin (5 minuti jooksul); 

 suusõnaline korraldus. 

 

NB! Evakuatsioonimärguande saamisel peavad kõik hoones viibijad oma tegevuse 

katkestama ja suunduma lähima evakuatsiooniväljapääsu kaudu hoonest välja 

kogunemiskohta. 

 

 Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab kõige suurem oht (põlev ruum ja 

külgnevad ruumid). Seejärel kogu hoones olevad inimesed. Hoonest evakueerumisel 

tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid. 

 Hoonest väljudes tuleb koheselt koguneda kogunemiskohta. Juhul kui 

kogunemiskoht on inimestele ohtlik, määrab evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha. 

 Evakuatsiooni eest vastutavad isikud lahkuvad võimalusel viimastena ja veenduvad 

enne, et ruumid on tühjad. Uksed suletakse, kuid ei lukustata. 

 

NB! Tulekahjuteade peab jõudma kõigi hoones viibivate isikuteni! 

 

KEELATUD ON 

 eirata evakuatsioonimärguannet; 

 siseneda suitsu- ja tuletsooni; 

 lahkuda kogunemiskohast ilma loata; 

 siseneda hoonesse ilma vastava loata. 
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HELISTADES HÄIREKESKUSE TELEFONIL 112 

 räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses); 

 teata võimalikult täpne aadress – Põhja puiestee 7, Tallinn;  

 kas on kannatanuid või ruumides viibivaid inimesi, kas neid ähvardab oht; 

 vasta küsimustele rahulikult; 

 järgi Häirekeskusest saadud juhiseid;  

 teata oma nimi ja kui tead, ka telefoninumber, millelt helistad;  

 ära lülita telefoni välja peale teate edastamist – päästekorraldaja võib veel 

lisainformatsiooni vajada; 

 kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest 

Häirekeskusele 112; 

 ära katkesta kõnet ilma äärmise vajaduseta või enne, kui oled selleks loa saanud.  

 

Häire õigsuse kontroll 

Häire õigsuse kontrolli teostab päevasel ajal kooli administraator; õhtusel ajal 

kontrollivad tulekahjuteadet kõik töötajad, kes on kohal. 

 

Häire õigsuse kontrollija ülesanded häirekellade käivitumisel on: 

 koheselt liikuda ATS keskseadme juurde; 

 vaigistada häirekellad; 

 tuvastada häiret andnud tsoon; 

 kontrollida, kas tsoonis on näha tulekahju tunnuseid; 

 valehäire korral likvideerida valehäire põhjustaja ning taastada ATS-süsteem; 

 tulekahju korral anda evakuatsioonimärguandeid, helistada Häirekeskusesse 112, 

võimalusel takistada tulekahju levikut esmaste kustutusvahenditega; 

 liikuda kogunemiskohta. 
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Evakuatsiooni korraldavad töötajad 

Evakuatsiooni korraldavad töötajad on oma osakonna isikkoosseisu evakuatsiooni eest 

vastutama määratud töötajad (Lisa 3). 

 

Evakuatsiooni korraldavate töötajate ülesanded on: 

 alustada evakuatsiooni märguande saamisel oma evakuatsiooniala ulatuses 

isikkoosseisu evakuatsiooni; 

 kontrollida võimaluse korral kõik oma evakuatsioonialas olevad ruumid üle; 

 pidada arvestust evakueeritute üle, abivajavatest inimestest teavitada Häirekeskust 

tel 112; 

 viia läbi kogunemiskohas personali ja õpilaste loendus ja anda loenduse tulemused 

edasi evakuatsioonijuhile. 

 

Loendus 

 Evakueerunud ja evakueeritud inimeste loendus toimub kogunemiskohas. 

 Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest (nt hoonest väljuda keeldunud inimestest) 

teavitada koheselt evakuatsioonijuhti. 

 Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on 

raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest kohe 

teavitada Häirekeskust tel 112 ja evakuatsioonijuhti. 

 

Evakuatsioonijuht 

Evakuatsioonijuht on peamine päästetööde juhiga suhtlev töötaja (Lisa 3). 

 

Evakuatsioonijuhi ülesanded on: 

 koguda sündmuse kohta informatsiooni; 

 kontrollida hädaabikõne tegemist, vajadusel teostada hädaabikõne tel 112; 

 tagada inimeste õigeaegne teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi 

ulatuses; 
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 korraldada inimeste hoonest välja juhatamine; 

 korraldada kogunemiskohas evakuatsiooni korraldavatelt töötajatelt andmete 

kogumine personali loenduse kohta; 

 võtta evakuatsiooni korraldavatelt töötajatelt vastu andmed personali loenduse 

kohta; 

 korraldada sissepääsude valve; 

 korraldada päästetehnika vastuvõtmine ja päästetööde juhile teabe edastamine 

tulekahju asukohast, tule kustutamiseks ette võetud meetmetest, ohus olevatest 

inimestest, plahvatusohtlike ja põlemisel mürgiseid gaase eraldavate ainete 

olemasolust jms; 

 vajadusel abistada päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel, seadmata ohtu oma 

elu ja tervist; 

 koordineerida inimeste pääsemine hoonesse vastavalt päästetööde juhi loale või 

korraldusele. 

 

Evakuatsioonijuht kannab sündmuse ajal helkurvesti kirjaga „EVAKUATSIOONIJUHT“, 

iga ATS keskseadme juures on üks vest! 

 

Tulekahju leviku piiramise meetmed 

 Sulge võimalusel kõik uksed ja aknad neid lukustamata. 

 Kasuta esmaseid tulekustutusvahendeid. 

 

Kogunemiskoht 

Tulekahju korral kogunemise koht asub üle Põhja puiestee kõnniteel, sinna peavad 

evakueeruma kõik hoones viibinud isikud. 
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7. TEGUTSEMINE HÄIRE KORRAL 

jrk TEGEVUS TULEKAHJU AVASTAMISEL TEGEVUS HÄIREKELLADE KUULMISEL 

1 Tulekahju või tulekahju tunnuste (suits, 

leegid, temperatuuritõus jm) avastamisel 

vajuta lähimat tulekahjuteatenuppu ja 

helista viivitamatult Häirekeskusesse 112. 

Häirekellade esmakordsel rakendumisel 

veendu, et Sinu läheduses poleks 

tulekahjule omaseid tunnuseid (suits, 

leegid, temperatuuritõus jm). Nende 

esinemisel vt. „TEGEVUS TULEKAHJU 

AVASTAMISEL”. 

2 Teavita teisi hoones viibivaid inimesi 

tekkinud ohust selge häälega ja anna 

korraldus evakueerumiseks. 

Kui Sa ei tuvasta enda läheduses ohtu ning 

häirekellad on vaigistatud ja pole 

teistkordselt käivitunud, siis on tegemist 

valehäirega. Võid jätkata oma tegevust. 

3 Võimalusel piira või lõpeta tulekahju levik. Kui Sa ei tuvasta enda läheduses ohtu, kuid 

oled saanud evakuatsiooni märguande, siis 

LÕPETA KOHE MUU TEGEVUS NING... 

↓↓↓ 

4 Suundu lähimat ja ohutumat evakuatsiooniteed kasutades hoonest välja kogunemiskohta 

(võimalusel võta kaasa üleriided ja isiklikud dokumendid). 

5 Evakuatsiooni ajal tekkinud probleemidest ja abi vajavatest inimestest teavita kohe 

lähimat evakuatsiooni eest vastutavat isikut. 

6 Kogunemiskohas kogunege osakondade kaupa. Püsige koos. 

7 Jää kogunemiskohta kuni järgmiste korraldusteni, neid jagab päästetööde juht ja/või 

evakuatsioonijuht. Ära lahku ilma nende loata kogunemiskohast. 

8 Hoonesse naasmine toimub ainult päästetööde juhi loal ning evakuatsioonijuhi 

koordineerimisel. 
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8. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS 

Päästeteenistuse tõstukautode juurdepääsuga hoonele arvestatud ei ole, sest hoone 

igast punktist on võimalik evakueeruda vähemalt kahe evakuatsioonipääsu kaudu.  

Päästeauto saab ennast paigaldada hüdrandile ja sealt kaugus tuletõrjeveevärgi 

ühenduskohani ei ole üle 100 m (arvestatud mööda teed). 

 

Evakuatsioonijuht võtab päästeteenistuse vastu hoone peasissepääsu juures. 

 

Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama: 

 mis ja kui suures ulatuses põleb; 

 kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on 

kannatanuid; 

 millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekoldeni või kannatanuteni; 

 muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürkkemikaalid); 

 elektrivarustuse peakilbi asukoha; 

 automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme asukoha; 

 tuletõrje veevõtukohad (44 m kaugusel Põhja puiesteel ja 30 m kaugusel Kotzebue 

tänaval). 

 

Päästemeeskonna töö hõlbustamiseks on hoone trepikodadesse iga korruse tasandile 

paigaldatud A-klassi ehitisesisene tuletõrjeveevärgi ühenduskoht (Pilt 28). Torustik 

survestatakse päästeauto survepumbaga. Päästeauto võtab selleks vett 

tuletõrjehüdrandist. Asukoht sisenditele on C hoone kangialuses ja sealt survestatakse 

kõik kolm trepikoda korraga. Toitesisendi kohal on infoviit tekstiga „Päästemeeskonna 

toitesisend. Max rõhk 12 bar“. 
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Pilt 28 Ehitisesisese tuletõrjeveevärgi ühenduskoht 

 

Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna kustutus- ja päästetööde juhil 

võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta. 



Eesti Kunstiakadeemia                                                          Tulekahju korral tegutsemise plaan 

 
 

26 

 

9. TÖÖTAJATELE TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI 

ÜLEANDMINE JA NENDE KOHUSTUSED PLAANIGA SEOSES 

 Tulekahju korral tegutsemise plaan edastatakse töötajatele paberkandjal köidetuna. 

 Tööandja on kohustatud tutvustama seda tulekahju korral tegutsemise plaani oma 

töötajatele allkirja vastu Lisa 4 tabelis või sarnaselt. 

 Iga töötaja täidab tulekahju korral tegutsemise plaanis sätestatud kohustusi. 

Tulekahju korral tegutsemise plaan peab olema töötajatele kättesaadavas kohas.  

 Kõik töötajad peavad olema tööle asudes läbinud tuleohutusalase õppe. See peab 

olema dokumenteeritud Lisa 4 tabelis või sarnaselt. 

 

Iga-aastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus 

 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised 

ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada: 

 tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile; 

 töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda. 

 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja 

praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises 

tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest. 

Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste 

harjutuses selle võimalikus ulatuses. 

 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus viiakse läbi vähemalt üks kord 

aastas. 

 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik töötajad. 

Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, 

korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi 

tema töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille käigus korratakse üle tema 

ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud 

tulekahjuõppust. 



Eesti Kunstiakadeemia                                                          Tulekahju korral tegutsemise plaan 

 
 

27 

 

10. VASTUTUS TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISE EEST 

Tuleohutuse seadus sätestab vastutuse erinevate tuleohutusnõuete rikkumise eest nii 

füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Kui personaalselt on tuvastatud füüsiline isik, kes 

on juriidilise isiku huvides toime pannud koosseisupärase, õigusvastase ja süülise teo, 

ning juriidilist isikut on selle eest karistatud, ei vabasta juriidilise isiku karistamine 

füüsilist isikut karistusest. Tuleohutuse seaduses sätestatud tuleohutusnõuete rikkumise 

eest on karistusena määratletud rahatrahvid, mille maksimaalsed trahvimäärad on 

erinevate süütegude puhul erinevad. Näiteks ehitise, küttesüsteemi, tuletöö või seadme 

tuleohutusnõuete, samuti koldevälise tule või grillimise tuleohutusnõuete rikkumise 

eest, kui sellega kaasnes tulekahju või tulekahju tekkimise oht või takistati ohutut 

evakuatsiooni, karistatakse füüsilist isikut rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 

eurot). Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga 

kuni 800 trahviühikut (3200 eurot). 
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TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISAD 

LISA 1. NÕUANDED KUSTUTITE KASUTAMISEKS 

 ENNE KASUTAMIST VEENDUGE, ET PULBERKUSTUTIS ON RÕHK OLEMAS. 

 

 

 

Pilt nr 1. 

 KUI RÕHK ON KORRAS, VÕTKE TULEKUSTUTI JA LIIKUGE TULEKAHJU TSOONI. 

 ENNE TULEKOLDELE LÄHENEMIST VALMISTAGE TULEKUSTUTI ETTE. SELLEKS PURUSTAGE 

PLOMM JA TÕMMAKE VÄLJA SPLINT (Pilt nr 2; Pilt nr 3). 

 

 

Pilt nr 2.     Pilt nr 3. 

Rõhk peab olema rohelises alas, 
nagu pildil nr 1. 
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 KUI KUSTUTI ON TÖÖVALMIS, VÕTKE ÜHTE KÄTTE VOOLIK (Pilt nr 4). 

 

Pilt nr 4. 

 VAJUTAGE PÄÄSTIKULE, KUSTUTUSAINE VÄLJUB KUSTUTIST (Pilt nr 5). 

 

Pilt nr 5. 

 KUSTUTAGE LEEGI JALGA, MITTE LATVA. 

 ÄRGE KUSTUTAGE TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTAGE ÄÄREST. 

 PISIPÕLENGU KORRAL ÄRGE LASKE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS. 

 SUURE TULE KORRAL ON PAREM KUSTUTADA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA. 

 

NB! HOONES OLEVATE ABC-TÜÜPI PULBERKUSTUTITEGA ON VÕIMALIK KUSTUTADA 

ELEKTRISEAMEID KUNI 1000 V. ALATI KONTROLLI TULEKUSTUTIL OLEVAT INFORMATSIOONI. 

Voolikust tuleb haarata võimalikult 

otsast, et tagada kustutusaine 

juhitavus ja enda ohutus. 

Kaugus tulekoldest võiks jääda 2-5 

meetrit, sõltuvalt tulekahju suurusest. 

NB! Lähemale kui 1 m ei ole soovitatav 

tulekoldele minna. 
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LISA 2. NÕUANDED VOOLIKUSÜSTEEMI KASUTAMISEKS 

Tuletõrje voolikusüsteem SOBIB tahkete põlevainete tulekahjude kustutamiseks, aga EI 

SOBI põlevvedelike ja pinge all olevate elektriseadmete puhul. 

 

Üksi töötamine: 

1. ava tuletõrjevooliku kapp ja võta voolik tervenisti kapist välja;  

2. viska voolik lahti ja moodusta voolikuliin tulekahjukohani;  

3. veendu, et joatoru oleks suletud asendis;  

4. ava tuletõrjevooliku kapis olev kraan;  

5. suuna juga põlemiskoldesse ja likvideeri tulekahju;  

6. kui tulekahju on kustutatud, sulge joatoru ja keera kinni kapis asuv kraan.  

 

Kahekesi töötamine:  

1. isik nr 1 avab tuletõrjevooliku kapi ja võtab terve vooliku kapist;  

2. isik nr 2 moodustab voolikuliini tulekahjukohani, seab end kustutamiseks valmis ning 

annab korralduse vee voolikusse laskmiseks;  

3. isik nr 1 avab tuletõrjevooliku kapis oleva kraani;  

4. isik nr 2 suunab joa põlemiskoldesse ja likvideerib tulekahju;  

5. kui tulekahju on kustutatud, sulgeb isik nr 2 joatoru ja isik nr 1 keerab kinni kapis 

asuva kraani. 

 

Pärast kustutusvooliku kasutamist tuleb see kuivatada ja asetada kappi tagasi. 

 

 

KEELATUD ON KUSTUTADA PINGE ALL OLEVAID ELEKTRISEADMEID! 
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LISA 3. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL TEGUTSEMISE EEST VASTUTAVATE ISIKUTE 

KONTAKTANDMED 

Evakuatsioonijuht 

Nimi Ametikoht Telefon Allkiri 

    

    

    

 

Evakuatsiooni eest vastutavad isikud 

Nimi Ametikoht Telefon Allkiri 
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LISA 4.  OLEN TUTVUNUD PLAANIGA JA LÄBINUD TULEOHUTUSALASE 

VÄLJAÕPPE 

Töötajat, kes ei ole läbinud tööandja kehtestatud tuleohutusalast õpet, ei tohi tööle 

lubada. Iga töötaja väljaõpe fikseeritakse. Tuleohutuskontrolli käigus peab ettevõte 

suutma tõendada kirjalikult oma töötajate tuleohutusalast koolitatust. 

Nr Nimi Kuupäev Allkiri 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


