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OBJEKTI TÖÖTAJA KOOLITUSPROGRAMM
Maht

8 akadeemilist tundi

Koolituse kestus

1 päev

Õppevormid

Kontakttundide maht: 3 tundi
Prakiline õpe: 5 tundi

Õppekeel

Eesti keel

Koolitaja kvalifikatsioon

Tuleohutuskonsultant

1. ÕPPE EESMÄRGID JA OODATAVAD TULEMUSED
Objekti töötaja koolitusprogrammi eesmärgiks on:
• luua tingimused, et haigla ja hoolekandeasutuste töötajad oleksid tuleohutusalaselt koolitatud;
• toetada koolitatute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud haiglate ja
hoolekandeasutuste tuleohutusalase võimekuse tagamiseks.

Objekti töötaja koolitusprogrammi edukal lõpetamisel koolitatu:
• oskab hinnata ohuolukorda, võtta vastu otsuseid ja reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel ja lahendamisel vastavalt objekti tuleohutusstrateegiale ning protseduurireeglitele;
• oskab teavitada kliente ja patsiente asutuse sisekorraeeskirjas käsitletud tuleohutusalastest
nõuetest ning on võimeline kontrollima eelnimetatud nõuete täitmist.

2. ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED
Koolitusele osalev isik peab:
• olema objekti töötaja ning varasemalt läbinud töötaja koolituse;
• olema tutvunud objekti tulekahju korral tegutsemise plaaniga;

3. ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õppes tuleb läbida teoreetiline ning praktiline osa, mis võivad toimuda erinevatel aegadel, kuid koolituse edukaks lõpetamiseks on kohustuslik mõlema osa läbimine.
Õpe lõpeb evakuatsiooniõppuse või -harjutuse sooritamisega, mille käigus hinnatakse koolitatava oskusi ohuolukordade tuvastamisel, nendele reageerimisel ning evakuatsiooniprotsessis osalemisel.
Lõpetamisel väljastatakse koolituse läbimist tõendav kaart.
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4. KOOLITUSPROGRAMMI ÕPPEMOODULITE ÜLESEHITUSE KIRJELDUS
Õppemoodul, alateemad

Tundide maht

1. TULEKAHJU ENNETAMINE OBJEKTIL

2 tundi kontakt- või e-õpet
1 tundi praktilist õpet

Alateemad:
ohtude tuvastamine (ohtlikud ained, tegevused objektil, hoones viibivate inimeste kaitsmine);
ohtude hindamine;
õnnetuse ärahoidmine.
Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö või ülesannete lahendamine, demonstratsioon, õppevideod, praktiline harjutus.
Õpiväljund: teab ohuolukordade tekkimise erinevaid võimalusi, on valmis ohuolukorras erinevalt
reageerivate patsientide või klientide abistamiseks, juhendamiseks.
Õppematerjalid: loengukonspekt, praktilised ülesanded, videod.
2. OHUOLUKORRAS KÄITUMINE

1 tundi kontakt- või e-õpet
4 tundi praktilist õpet

Alateemad:
• ohuolukorrast teavitamine;
• evakuatsioon;
• esmased tulekustutusvahendid;
• suhtlemine operatiivteenistusega.
Õppemeetodid: loeng, seletus, grupitöö või ülesannete lahendamine, demonstratsioon,
õppevideod, praktiline harjutus.
Õpiväljund: oskab reageerida erinevate ohuolukordade ennetamisel ja lahendamisel vastavalt
objekti tuleohutusstrateegiale.
Õppematerjalid: loengukonspekt, praktilised ülesanded, videod.
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SISSEJUHATUS
Tervishoiuasutuste töötajatele on ilmselt teada põhimõte, et lihtsam, odavam ja seetõttu mõistlikum
on haiguste ennetamine kui nende ravimine. Arukas põhimõte „tegele põhjuste, mitte tagajärgedega“
kehtib ka tuleohutuses.
Tulekahju tekkimist tuleb ennetada ja seda saab teha, kui ollakse teadlikud, millist keskkonda põlemine vajab ehk mis on eelduseks tulekahju tekkimisele ja selle arenemisele. Seda teades on tõenäosus
suurem, et iga töötaja oskab käituda tuleohutult ning juhtida ka teiste (sh klientide, patsientide jne)
tähelepanu ohtudele.
Kõige olulisem tulekahjude ennetamisel ja tuleohutul käitumisel on pidada meeles, et tuleohutus ei
ole kellegi teise probleem või ülesanne. Katkiste elektrijuhtmete, lahtiste tuletõkkeuste, palatis suitsetavate patsientide jms korral on vale arvata, et küll keegi sellega tegeleb – ei tegele! Reageerima
peavad kõik!
Koolitusmaterjalide koostajad ei sooviks eales enda südametunnistusele võtta teadmist, et katkistest
elektrijuhtmetest alguse saanud 10 hukkunuga tulekahju oleks saanud ära hoida vaid sellega, et teavitada olukorrast asutuses selle eest vastutavat isikut. Kas Sina tahad?
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1. TULEKAHJU ENNETAMINE

1.1 Ohtude tuvastamine
Autoga kiiruse ületamine või tehniliselt mittekorras auto kasutamine võib liiklusõnnetuse põhjustada.
Samuti võib elektri- ja kütteseadmete hooldamata jätmine, nende rikked või väär kasutamine olla tõsiste tagajärgedega tulekahju põhjustajaks hoolekandeasutustes ja haiglates. Tähtis on, et iga töötaja
teadvustaks endale ohtude olemasolu ning teeks kõik temast sõltuva, et riske vähendada.

1.1.1 Süüteallikad
Asutuse õnnetusriski ehk kahju tekkimise tõenäosuse hindamiseks peab läbi mõtlema võimalikud
ohtlikud olukorrad, selgitades välja võimalikud süüteallikad, põlevmaterjalid ja hapniku juurdepääsu.
Kuigi kõik need kolm komponenti on vajalikud, et tulekahju saaks toimuda, sõltub põlemise teke süüteallika olemasolust.
Nendeks võivad olla:
• Läidetud sigaret. Suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas on üks suuremaid ohte mistahes asutuses. Kohta, kus on lubatud suitsetada, ei tohiks reeglina ümbritseda põlevmaterjalid
ning samas peab olema võimalus põlev sigaret ohutult kustutada. Haiglate ja hoolekandeasutuste eripärast tulenevalt peab arvestama klientide/patsientide terviserikke võimalusega suitsetamise ajal, samuti dementsusest, psüühika- ja/või tasakaaluhäirest tulenevate ohtudega.
Nimetatud ohtude liitmine, näiteks suitsetamine valel ajal vales kohas, suurendab tulekahju
riski oluliselt.
• Suitsetamine + vale koht => põlev sigaret + läheduses süttivad materjalid
• Suitsetamine + vale koht + valed võtted => põleva sigareti sattumine põlevmaterjalide
hulka, näiteks olmeprügiga täidetud prügikasti
• Suitsetamine + vale koht + vale aeg => põlev sigaret + läheduses süttivad materjalid +
terviserike suitsetamise ajal või joobes olek
• Suitsetamine + vale koht + vale aeg + valed võtted => Näide. asutuses on suitsetamine nii
hoones kui territooriumil keelatud. Klient/patsient suitsetab salaja hoone nurga taga ja
temale läheneb asutuse töötaja. Suitsetaja peidab hõõguva koni riiete taskusse ja kiirustab „nahatäie“ kartuses hoonesse, kus tema kehakatted süttivad.
• Tulemasin ja tuletikk. Nimetatud süüteallikate olemasolu iseenesest ohtu ei kujuta, kuid
nende hooletu kasutamine inimeste poolt võib kujuneda traagiliseks. Samuti ei saa välistada
tikkude ja tulemasina kasutamist kuritahtlikul eesmärgil. Psüühiliste häirete, dementsuse vms
all kannatavad kliendid/patsiendid vaid suurendavad riski.
• Lahtine tuli. Selleks võivad olla küünal, gaasi või põlevvedelikuga töötavad
avatud
leegiga
seadmed.
Lahtise
tule
kasutamine
nõuab
tuleohutusnõuete täpset järgimist ja töötajate järjepidevat valvet tule kasutamise vältel. Nii valveta jäetud küünal kui tuletöö selleks mitteettenähtud kohas võib olla suureks ohuks.
Näide. Spetsiaalsele mittepõlevast materjalist alusele asetatud põleva küünla võib klient pikali
või laualt maha ajada. Leeklambiga külmunud torustiku sulatamine võib põhjustada lähedalasuvate materjalide süttimise.
• Kuuma pinnaga elektriseadmed. Elektripliit, triikraud, föön, keeduspiraal, lokitangid - nende
seadmete hooletu kasutamine suurendab tulekahju riski, näiteks põlevmaterjalist põrandale
või triikimislauale asetatud kuum triikraud.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE

11

• Elektriseadmed
• Pikendusjuhtme kasutamine seda poolilt maha kerimata, samuti pikendusjuhtme pikendamine ja sellesse lubatust suurema võimsuse ühendamine, võib põhjustada selle ülekuumenemist ja lühist.
• Pistikupesadesse lubatust suurema võimsuse ühendamine võib põhjustada juhistiku ülekuumenemist ja lühist.
• Pistiku väär eemaldamine (tõmmates juhtmest, pesa teise käega kinni hoidmata) pesast
halvendab kontakti, mille tulemusel võib tekkida sädelust, ülekuumenemist ja lühist.
• Lubatust suurema, juhistikule mittevastava kaitselüliti kasutamine võib põhjustada juhistiku ülekuumenemist ja lühist.
• Kaablite või pikendusjuhtmete vaiba alla asetamine – kaabel ei saa jahtuda, sellest üle
käimisel on võimalik kaableid vigastada ja vigastused jäävad varjatuks. Vigastatud või vähese jahutusega kaabel võib üle kuumeneda ning põhjustada lühist.
• Korkkaitsmete parandamine metallplaatide, sentide, jämeda traadi vms abil –
kaitsme mitterakendumine ülekoormuse tekkimisel, mis võib põhjustada juhistiku ülekuumenemist ja lühist.
• Tava elektriseadme kasutamine plahvatusohtlikus keskkonnas.
• „Kuuma pinnaga“ seadme järelevalveta töötamine – seadme või selle läheduses
olevate esemete/asjade ülekuumenemine ja süttimine.
• Elektriseadme vähene/puudulik hooldamine, tootjapoolsete soovituste eiramine, kasutuskeskkonnaga mittearvestamine.
• Elektriinstallatsioon – projekteerimisel ja/või ehitamisel pole arvestatud kasutatavate seadmete võimsustega, juhistiku jahtumisvõimalustega jne. Tulemuseks
võib olla juhistiku ülekuumenemine ja lühis.
• Ajutine juhistik – ajutiselt paigaldatud juhistik (nn ajutised elektrijuhtmed) jääb
rahaliste vahendite puudusel, „üldremondi“ ootuses või tihtipeale ka põhjusel,
et midagi pole nendega juhtunud, pikaks ajaks kasutusse. Tihtipeale pole nende
paigaldamisel lähtutud ohutusnõuetest (alumiinium ja vask on kokku ühendatud,
kaablid ripuvad, st pole korrektselt kinnitatud, ühendused on halvad (ebakorrektsed) jne.
• Amortiseerumine – tulemuseks seadmete ülekuumenemine ja /või lühis.
• Defektiga elektriseade – tulemuseks seadmete ülekuumenemine ja /või lühis.
• Kütteseadmed. Haiglatel ja hoolekandeasutustel on erinevad küttesüsteemid:
kaugküte, ahiküte, elektriküte jne. Erinevate süsteemide kasutamine kätkeb endas ka erinevaid ohte. Elektrilisi kütteseadmeid ei tohi ülekuumenemise vältimiseks üldjuhul kinni katta, mistõttu näiteks pesu kuivatamiseks need ei sobi.
Ahju kasutamisel peab olema veendunud, et see on korras – kütteseade on hooldatud
ja kontrollitud. Kütteseadmete vähene hooldamine võib põhjustada suitsulõõride tahmumist, tahma süttimist suitsulõõris, neisse pragude tekkimist, põlevmaterjalist ehituskonstruktsioonide süttimist ülekuumenemisest või sädemetest. Sama tulemuse võib
anda valesti ehitatud seade või vale küttematerjali kasutamine. Põlevmaterjalide paigutamine kütteseadmele lubatust väiksemale kaugusele võib põhjustada nende materjalide
süttimise.
• Tuleohtlikud ained/materjalid. Ehituses kasutatavad õlid, värvid ja lakid ning nende
jääkproduktid võivad olla isesüttivad, näiteks õline riidetükk võib olla isesüttiv.
• Äike Üldjuhul on nii, et mida kõrgem on hoone, seda suurem on piksetabamuse võimalus.
Öeldakse, et välk otsib maapinnaga kontakti mööda lühemat teed. Teisalt kujutavad endast välgu ajal ohtu seinakontaktis olevad elektriseadmed, telerite antennid ja internetikaablid. Välku võib ligi tõmmata ka korstnast tõusev suitsusammas.
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1.1.2 Põlevmaterjal ehk kütus
Kahjutule tekkeks ja ruumides edasi levimiseks on tarvis põlevmaterjali ehk nõndanimetatud kütust.
Tulekahju kütuseks võib olla iga materjal, mis põleb. Haiglates ja hoolekandeasutustes peab materjalid, mis põlevad kergesti ja võimaldavad tule edasi levimist, tuvastama. Nendeks võivad olla:
1.		Põlevmaterjalidest (puidust, vahtpolüstüroolist, plastist ja paberist) ehituskonstruktsioonid,
soojustus, uksed, aknad jne.
2.		Seinte ja lagede pinnakatted (tapeet jne);
3.		Puidust, plastist ja tekstiilist mööbel;
4.		Tekstiilist, kilest, kummist ja paberist katted (vaibad, kardinad, laua-, voodi- ja toolikatted);
5.		Plastist, puidust, paberist ja tekstiilist valgustid;
6.		Plastkorpusega elektroonikaseadmed;
7.		Elektriinstallatsiooni materjalid (kaablid, plastist ja puidust karbikud);
8.		Küttematerjal (brikett, puit, kivisüsi, gaas, õli jne);
9.		Hügieenivahendid (mähkmed, puhastusvahendid, käterätikud jne);
10. Plastist vms prügikastid ja selle sisu;
11.		Puidust, plastist ja paberist pakendid;
12. Tuleohtlikud vedelikud (puhastusvahendid, bensiin, piiritus, eeter jne);
13. Riided ja jalanõud.

1.1.3 Hapniku juurdepääs
Põhiliseks hapnikuallikaks tulele on meid ümbritsev õhk. Selle juurdepääs tulekoldele on võimalik
uste, akende ja teiste avade kaudu. Täiendava hapniku allikad võivad veel olla:
• Kemikaalid (oksüdeerivad ained), mis tulekahju käigus tekitavad juurde hapnikku. Sellised tooted omavad reeglina vastavasisulist teabelehte ja alltoodud märgistust;

Joonis 1. Oksüdeerivad ained

• Tsentraalsed või lokaalsed hapnikusüsteemid, hapnikuballoonid, suruõhk ja naerugaas.
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1.1.4 Katkematu ahelreaktsioon
Põlevmaterjalide kuhjamine ja/või asetamine üksteise peale või kõrvale selliselt, et tulekahju tekkimisel saab tuli liikuda ühelt materjalilt teisele, võimaldades temperatuuril ruumides tõusta ning põlemisel eralduval suitsul levida, loob tingimused tulekahju katkematuks ahelaks ehk ahelreaktsiooniks.
Sama tulemuse annab ka nende materjalide asetamine põlevmaterjalist ehituskonstruktsioonide ning
põranda-, seina- ja laekatete lähedusse.
Tulekahju arenemise, selle levimise kiiruse ja ulatuse hoones, samuti tekkivate tagajärgede tõsiduse
määravad üldjoontes järgmised tegurid:
v
v
v
v
v

Põlevmaterjalide kogus ruumis;
Materjali või aine omadus kergesti süttida, plahvatada, temperatuuri mõjul tervisele ohtlikke
gaase eraldada;
Nende materjalide ja ainete asukoht ning üksteise suhtes asetsemine ruumis;
Virnastatud põlevmaterjalide varisemise võimalus;
Hapniku pidev juurdepääs põlemisele.

SÜÜTEALLIKAS

ÕHUHAPNIK

PÕLEVMATERJAL

Joonis 2. Tulekahjukolmnurk

PÕLEVMATERJALI SEGUNEMINE
ÕHUHAPNIKUGA

Ohtude tuvastamise meelespea
• Kas te olete kindlaks teinud võimalikud süüteallikad?
• Kas te olete kindlaks teinud võimalikud põlevmaterjalid (kütuse)?
• Kas te olete kindlaks teinud võimalikud hapniku allikad?
• Kas te olete teinud märkmeid oma leidudest?
• Kas te olete leidudest vastutavat isikut teavitanud?
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2.1 Ohtude hindamine
Haiglate ja hoolekandeasutuste katkematu ja jätkusuutliku toimimise tagamiseks peab lisaks elementaarsetele asjade nagu elektri, vee ja soojuse olemasolule, olema hoone ja tegevus selle sees tuleohutu.

2.1.1 Tulekahju ennetav ohtude hindamine
Lisaks ohtude tuvastamisele asutuses, peab hindama, milline on kahju tekkimise tõenäosus ehk risk.
Ohtudele tähelepanu pööramine ja nende teadvustamine endale loob eelduse tulekahju ennetamiseks.
Inimene tajub või tunnetab mõne olukorra ohtlikkust oma varasemale kogemusele, teles, raadios või
ajalehtedes kirjeldatule, aga samuti sisetundele tuginedes. Ohtude tunnetuslik tajumine või hindamine – põlevmaterjalid või nendest valmistatud tooted on kütteseadme välispinnale liialt lähedal, elektriseade on riide- või muu materjaliga kaetud ning ei võimalda sellel jahtuda, seinakontakt on sulanud,
praguline, tahmane jne, lahtise tule kasutamine või tuletöö tegemine ruumis, kus on põlevmaterjale,
suitsetamine kohas, mille läheduses on põlevmaterjale, suitsetaja halb tervislik seisund või joobes
olek. Eelkirjeldatud olukordi või tegevusi nähes tajute, et see võib olla ohtlik.
• Ohtude tajumine või hindamine kogemustele tuginedes – elektrikaablid või -seadmed on tavapärasest kuumemad, seadmed eritavad spetsiifilist „kõrbe“ haisu, kustutamata koni on prügikastis, kus on või kuhu võib sattuda põlevmaterjali, samast “asjast“ on varem kahjutuli tekkinud (olete ise kogenud, raadiost kuulnud, lehest lugenud jne).
Üheks ohtude hindamise võimaluseks on veel kontrollimine pildistamise, filmimise või mõõdistamise
teel. Kuna erinevad seadmed ekspluatatsiooni ajal amortiseeruvad, on vajalik nende perioodiline
või erakorraline kontroll ehk pädeva isiku hinnang. Hinnang antakse kirjalikult akti, ettekirjutuse,
vastavustunnistuse või muu dokumendi näol.
Kontrollimine vaatluse ja küsitlemise teel võimaldab tuvastada ka erinevaid tuleohutusnõuete rikkumisi – tuvastada tubades või palatites suitsetajaid, lahtise tule kasutajaid jne.

2.1.2 Tulekahjuga kaasnevate ohtude hindamine
Tulekahjuga kaasnevad ohud on eelkõige suits, leegid ja kõrge temperatuur. Põlemise käigus eraldub
erinevatest ainetest ja materjalidest kõrge temperatuuri toimel inimestele ohtlikke gaase. Samas võivad need olla süttimisohtlikud ning tule arengut soodustada.
Hoone ehituslikud ja tehnilised lahendused, aga samuti töötajate käitumine määravad:
• millise osa hoonest ja kui kiiresti saab tuli ja suits haarata;
• kui suur hulk inimesi on ohus;
• kui kaua hoone tulele vastu peab;
• kas esineb plahvatusoht ja millised on tagajärjed;
• kas ja kui pikaks ajaks jäävad evakuatsiooniteed suitsust ja tulest puutumata;
• millised on evakueerimise võimalused ja evakuatsioonistrateegia.
Tuletõkkesektsioonide olemasolu, nende suurus, terviklikkus ja eesmärgipärane kasutamine (tuletõkkeuksi ei hoita lahti, kui sellel ei ole ATS-ilt rakenduvat sulgemisseadet) suurendavad tulekahju korral
inimeste ohutust. Tuli jääb teatud ajaks ühe sektsiooni piiridesse, mistõttu vahetu oht ähvardab väiksemat hulka inimesi. Väheneb tule ja suitsu levimise kiirus ning suureneb erinevate evakuatsioonistrateegiate kasutamise võimalus.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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Joonis3. Tuletõkkesektsioonide vajadus

Tuletõkkesektsioon on hoone osa või ruum läbi ühe või mitme korruse, mis on ümbritsevatest ehitisosadest eraldatud nii, et tule levik välja- või sissepoole seda hoone osa või ruumi on ettemääratud aja
jooksul takistatud.

Joonis 4. Tuletõkkesektsioonid

Hinnates riske inimestele, peab arvestama järgmiste olukordadega:
• madalamalt korruselt alguse saanud tuli mõjutab kõrgematel korrustel asuvate inimeste evakuatsiooniteid;
• tulekahju areneb ja haarab järjest enam ruume, millest inimesed peavad evakueerumisel
mööduma või neid läbima;
• tuli või suits levivad hoones läbi ventilatsioonisüsteemide, igasuguste avauste, halvasti ehitatud või kahjustatud seinte, vaheseinte ja lagede kaudu ning võivad läheduses olevaid inimesi
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kahjustada;
• tuli ja/või suits levivad hoones puudulike ettevaatusabinõude tõttu, näiteks valesti paigaldatud, avatud või kahjustatud tuletõkkeuste kaudu.
NB! Tuletõrje voolikusüsteemide kasutamine võib „lõhkuda“ tuletõkkesektsioonide terviklikkuse, kui
voolik takistab tuletõkkeukse täielikku sulgumist. Seega peaks nende kasutamist evakuatsiooni ajal
põhjalikult kaaluma.
Seina, lae ja ukse tulepüsivus minutites väljendab aega, mille vältel:
• Jääb tuli ja suits piiratud alale;
• Vahetu oht ähvardab väiksemat hulka inimesi;
• Evakuatsiooniteed ja –pääsud on tule- ja suitsuvabad;
• Konstruktsioonid tulekahju mõjul ei varise ega kaota terviklikkust;
• On aega etapiliseks evakuatsiooniks ja/või edasilükatud evakuatsiooniks.
Plahvatusohuga piirkonnas on ehitatud reeglina paiskpinnad, et hoone kandekonstruktsioonid plahvatuse mõjul ei variseks.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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1.3. ÕNNETUSE ÄRAHOIDMINE
1.3.1 Tulekahju ennetamine
Teades, millised on hoones potentsiaalsed süüteallikad ning materjalid, mis võimaldavad kahjutulel
tekkida ning edasi areneda, saame tegeleda ohtude vähendamisega. Põlevmaterjalide süüteallikatest
eemaldamine on peamine meede õnnetuste ärahoidmiseks.
Palatitest ja tubadest võib tihti leida klientide/ patsientide isiklikke asju, mille hulgas on nii süüteallikaid kui põlevmaterjale. Lähedased toovad sigarette, pühade ajal küünla vms. Nendest tuleneva ohu
vähendamine on võimalik läbi kehtestatud korra, mis ütleb mida, kui palju ja kus tohib hoida, kasutada
jne. Selle järgimist peab muidugi kontrollima.
Lahtise tule kasutamine, kui seda ei suudeta töötajate poolt kontrollida, võiks olla hoolekandeasutustes ja haiglates keelatud.
Suitsetamisest tuleneva ohu vähendamiseks peab teadma, kes klientidest/patsientidest suitsetab, et
kontrollida nende tube ja palateid tuvastamaks „jälgi“ seal suitsetamisest.
Elektri- ja kütteseadmete kasutamisel peab lähtuma tootjapoolsetest juhistest ja kehtivatest tuleohutusnõuetest, näiteks ei tohi kütta mittekorras koldeuksega ahju. Puuduste ilmnemisel ei tohi seadet
edasi kasutada. Vajalik on seadmete korrashoiu eest vastutava isiku teavitamine.
Kuuma pinnaga seadmete kasutamisel peab olema pidev töötajate järelevalve.
Vältima peaks põlevmaterjalist jäätmete kuhjumist, eriti neisse kohtadesse, kus on võimalikke süüteallikaid.
Prügikastid avalikes ruumides võiksid olla mittepõlevast materjalist ja tihedalt sulguva kaanega.
Kaaluda võiks mittepõleva ja/või raskesti süttiva sisustuse järkjärgulist kasutusele võtmist - esmalt
seal, kus on rohkem süüteallikaid ning risk suurem (psüühikahäiretega, dementsed, sõltuvushaiged
kliendid/patsiendid, ahiküttega ruumid jne).

1.3.2 Tagajärgede ennetamine
Inimeste ohutuse ja vara säilimise seisukohast on oluline, et töötajad:
• igapäevaselt jälgivad, et tuletõkkeuksed oleksid suletud, välja arvatud tulekahju korral automaatselt sulguvad uksed;
• sulgevad tulekahju korral vahetus ohualas ruumide uksed, mis on avatud ja mille kaudu tuli ja
suits levida saavad;
• teavad, millised on esmased tulekustutusvahendid, kus need asuvad ning on õppinud neid
kasutama;
• teavad tulekahjust teavitamise võimalusi ja korda;
• teavad evakueerimise korda ja evakuatsioonistrateegiat.

1.3.3 Statistika
Ohtude hindamise ja märkamisega vajalikkuse paremaks tajumiseks anname järgnevalt ülevaate
viimaste aastate tulekahjude statistikast Eesti haiglates ja hooldekodudes aastate ja põhjuste lõikes.

2008 aasta
2008 aastal toimus haiglates 3 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:
ü

elektriseadme rike

2 sündmust;

ü

lahtise tule kasutamine 1 sündmus.

Hoolekandeasutuse hoonetes oli 2008 aastal 1 tulekahju, mille põhjuseks oli suitsetamine. 2008 aastal
hukkus sotsiaalmajades ja -korterites 5 inimest.
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2009 aasta
2009 aastal oli haiglates 7 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:
ü

tuletööd		

2 sündmust;

ü

toiduvalmistamine

2 sündmust;

ü

lahtise tule kasutamine 1 sündmus;

ü

elektriseadme rike

1 sündmus;

ü

põhjus teadmata

1 sündmus.

2009 aastal oli hoolekandeasutuse hoonetes 7 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid
järgmiselt:
ü

toiduvalmistamine		

1 sündmus;

ü

lahtise tule kasutamine

1 sündmus;

ü

elektriseadme rike		

1 sündmus;

ü

elektriseadme kasutamine

1 sündmus;

Hoolekandeasutustes ja sotsiaalmajades hukkus tulekahjudes 2009 aastal 2 inimest.

2010 aasta
2010 aastal oli haiglates 2 tulekahju. Mõlemal juhul sai tulekahju alguse elektriseadmest.
Hoolekandeasutuse hoonetes oli 2010 aastal 2 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid
järgmiselt:
ü

süütamine		

1 sündmus;

ü

elektriseadme rike

1 sündmus.

2011 aasta
2011 aastal leidis haiglates aset 2 tulekahju, mõlemal juhul oli tulekahju tekkepõhjuseks suitsetamine.
Hoolekandeasutuste hoonetes leidis samuti aset 2 tulekahju, mille tekkepõhjusteks oli hooletus tuletöödel.
2011 aastal hukkus Haapsalu lastekodu tulekahjus 10 inimest ning 2 sai vigastada.

2012 aasta
2012 aastal toimus haiglates 2 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:
ü toiduvalmistamine
1 sündmus;
ü elektriseadme kasutamine
1 sündmus.
Hooldekodudes leidis 2012 aastal aset 8 tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused jagunesid järgmiselt:
ü lahtise tule kasutamine
2 sündmust;
ü süütamine
1 sündmus;
ü kütteseadme kasutamine
1 sündmus;
ü elektriseadme kasutamine
1 sündmus;
ü suitsetamine			1 sündmus.
Kahel juhul on tulekahju täpne tekkepõhjus kindlaks tegemata.

2013 veebruari seis
Haiglates oli 7. veebruari seisuga toimunud kaks tulekahju. Sündmuste tekkepõhjused on jagunenud
järgmiselt:
ü elektriseadme kasutamine
1 sündmus;
ü tuletööd			1 sündmus.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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1.4 Ülesanne. Ohtlike olukordade ning peamiste
rikkumiste tuvastamine objektil
Teema
Ohtude tuvastamine töökohal ning meetmed ohtude vähendamiseks.
Teades, et tulekahju tekkimiseks ning arenemiseks on vaja kolme komponenti, süüteallikas, põlevmaterjal ja hapnik, on töötajate rühma ülesandeks:
1. Tuvastada visuaalse vaatluse, küsitlemise ja kontrollimise teel võimalikud ohud oma töökohaga
seotud ruumides ning kirjeldada lühidalt, milles oht seisneb. Märkida ka ohu asukoht. Näiteks;
palatites/tubades 2, 9 ja 21 on suitsetajad, sigarettide ja süüteallikate (tikkude) kättesaadavus
ja klientide/patsientide tegevus pole 100% kontrollitav. Ruumides on põlevmaterjale mööbli,
kattematerjalide ja klientide isiklike asjade näol. Kõigis neis ruumides on suitsuhais. Ruumis 9 on
öökapil ka põlemisjälg, mis tõenäoliselt on põlevast sigaretist tekkinud. Hapniku juurdepääs võimalik
uste ja akende kaudu.
2. Kirjeldada oma tegevust pärast ohu avastamist (kas jätate asja sinnapaika lootes, et keegi teine
asjaga tegeleb, teavitate „leiust“ vastutavat isikut, kõrvaldate ohu vms.)
3. Kirjutada, millised on ettepanekud avastatud ohtude kõrvaldamiseks /vähendamiseks.
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1. OHUOLUKORRAS KÄITUMINE
Ohte, sealhulgas tulekahju võime küll ennetada ning võtta kasutusele meetmeid tuleriskide vähendamiseks, kuid päriselt tulekahjusid ära hoida ei õnnestu ilmselt kunagi – vähemasti seni, kuni eksisteerib mateeria.
Seetõttu on paralleelselt riskide ennetamisega vajalik tegeleda ka küsimusega: „Aga kui siiski juhtub,
kuidas käituda?“ Selleks tuleb olla teadlik ohuolukorras käitumisest.

1.1 Ohuolukorrast teavitamine
Tulekahjust teavitamise juures tuleb eristada hoonesisest teavitamist ja teavitamist häirekeskusesse.

1.1.1 Hoonesisene teavitamine
Tulekahju varaseks avastamiseks ja inimeste ohust teavitamiseks on hoolekandeasutustes ja haiglates automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem (edaspidi ATS). ATS- i töö põhineb lihtsalt öeldes
andurite poolt vastuvõetava ohuteate läbi häirekellade kuuldavaks tegemises. ATS-i kaudu ohuteate
saamiseks on kaks võimalust: süsteem hakkab tööle automaatselt või vajutab „keegi“ käsiteadustit.
Automaatse rakendumise võib põhjustada tulekahju, kuid tegemist võib olla ka süsteemist või keskkonnast tuleneva valehäirega. Paraku pole nende eristamine ilma kontrollimiseta võimalik. Selleks
vaadatakse häire korral esmalt keskseadme tabloolt, millisest avastamispiirkonnast ehk tsoonist häire tuli ja seejärel kontrollitakse, kas antud piirkonnas on tulekahju või ei ole. Kontrollimise hetkeks
lülitatakse reeglina üldhäire välja ning tulekahju avastamisel taaskäivitatakse see käsiteadustist või
keskseadmest olenevalt sellest, kumb neist kontrollijale lähemal asub. Eelkirjeldatu tähendab ühtlasi,
et hoonetes, kus selliselt toimitakse, algab evakuatsioon häire teistkordsel käivitumisel.
Käsiteadustist häire käivitamine tähendab reeglina seda, et inimene on tulekahju avastanud. Kui automaatselt edastataval teatel ja käsiteadusti vajutamisega teavitamisel pole võimalik vahet teha, on
soovitav lisaks käsiteadusti vajutamisele kasutada ka füüsilist teavitamist näiteks hääle abil.
Hoonesisese teavitamise võimalused olenevalt sellest, kuidas tulekahjust teada saadakse ja millised
on tehnilised lahendused, võivad üldjuhul olla järgmised:
• teavitab ATS läbi häirekellade või vaikse alarmi automaatselt – tulekahju avastajaks on ATS;
• teavitab ATS läbi tekstiedastussüsteemi automaatselt – tulekahju avastajaks on ATS;
• teavitab inimene vajutades ATS käsiteadustit – tulekahju avastajaks on inimene;
• teavitab inimene oma hääle abil - tulekahju avastajaks on inimene;
• teavitab inimene oma hääle ja käsiteadustist ATS- i töölerakendamise abil – tulekahju avastajaks on inimene.
• teavitab inimene, kasutades selleks telefoni, raadiosaatjat, tekstiedastussüsteemi vms. – tulekahju avastajaks on inimene.
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Näide:
Tulekahjust teavitamine
• Teavita hoone kasutajaid tulekahjust kohe, kui selle avastad. Kasuta selleks seinal asuvaid käsiteadusteid ja oma häält.

Tulekahju !!!!

• Saades info tulekahjust või selle ohust kelleltki teiselt, dubleeri ohuteadet oma häälega või
kasuta käsiteadustit, kui häirekellad veel ei tööta.
• Juhul kui saad teavitamiseks kasutada vaid oma häält, teavita esmalt neid kes asuvad tulekolde
vahetus läheduses, selle kõrval või peal ning seejärel ülejäänud inimesi.
• Häirekellade mitterakendumisel või hääle kasutamise võimatuse korral, kasuta mobiiltelefoni
või muid alternatiivseid teavitamisvahendeid.

1.1.2 Häirekeskuse teavitamine numbril 112
Häirekeskus saab tulekahjuteate automaatselt, kui asutuse ATS-il on vastav häireedastussüsteem.
Üldjuhul peab tulekahju avastaja häirekeskust teavitama olenemata asjaolust, et teade automaatselt
112- te ühendub. Hädaabinumbrile saab mobiiltelefoniga helistada ka siis, kui teil ei ole kaardil kõneaega või kui telefonis puudub SIM-kaart!
HÄDAABINUMBRIL 112 helistades:
• räägi, mis on juhtunud, mis põleb, kui suures ulatuses;
• teata õnnetuskoha täpne aadress;
• ütle, kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;
• vasta küsimustele rahulikult;
• järgi päästekorraldajalt saadud juhiseid;
• teata oma nimi;
• ära katkesta kõnet ilma loata.
Ära lülita telefoni välja pärast teate edastamist – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada.
Kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse.
Näiteks: esimese kõne ajal oli teada, et kõik on majast väljas, kuid siis selgub, et keegi on ikkagi sisse
jäänud.

MEELESPEA
• Kas Sinu töökohas on häire kõikjal kuuldav ?
• Kas häire on igal ajal kuuldav ja arusaadav ?
• Kas tead, kus asub ATS keskseade ?
• Kas oskad ATS- i keskseadet kasutada ?
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• Kas tead, kus asuvad ATS- i käsiteadustid?
• Kas tead oma ülesandeid tulekahjuhäire rakendumisel ?

1.2 Evakuatsioon
Evakuatsioon on kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta kas tulekahju,
õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral.
Inimeste ohutuse tagamiseks on paljudes haiglates ja hoolekandeasutustes kasutatud erinevaid ehitustehnilisi lahendusi, mis tulekahju tekkimisel:
• võimaldavad tulekahju varases faasis avastada ja sellest hoones viibijaid teavitada – kogu hoones on automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem (ATS);
• tagavad teatud ajaks inimestele tule- ja suitsuvaba tsooni hoonest väljumiseks – tuletõkkesektsioonid;
• suunavad Sind mööda evakuatsiooniteed väljapääsuni ja tagavad evakuatsioonitee valgustatuse vähemalt ühe tunni vältel – turvavalgustus, mis on sõltumatu elektritoitega;
• kaitsevad hoonesse või ruumi „lõksu“ jäänud inimest aja vältel, mis on teda ümbritseva tuletõkkesektsiooni või ehituskonstruktsiooni minimaalselt nõutav tulepüsivuse aeg.
Kõigi eeltoodud võimaluste nutikas kasutamine on eelduseks tulekahju korral evakueerumiseks.
Seega Sina, hea töötaja:
• ära suhtu ATS häiresse, kui ühest paljudest valehäiretest, vaid asu tegutsema „Tulekahju
korral tegutsemise plaanile“ vastavalt;
• tee endale selgeks ATS- i kasutusvõimalused, et saaksid kahjutule avastamisel, kui ATS pole
veel automaatselt rakendunud, ise häirekellad tööle panna;
• kui avastad, et tuletõkketähisega EI30 või EI60 uks on tavaolukorras avatud asendis, sulge see
ja vaata, kas selle sulgemisseade on töökorras. Teavita asutuse juhtkonda juhul, kui ukse lahtioleku põhjust ise tuvastada ei suuda!
• kontrolli aeg- ajalt üle kõik Sinu töökoha korruse või korpuse evakuatsioonipääsude uksed,
samuti trepikodade välisuksed ja veendu, et need oleksid kiirelt ning lihtsalt avatavad;
• ära aseta evakueerumiseks kasutatavatele teedele esemeid ja materjale, kuna need
takistavad õnnetuse korral inimeste kiiret ja ohutut evakueerumist. Kontrolli, et seda
nõuet järgivad ka teised hoone kasutajad.
Tule ja suitsu levimise kiirusest sõltub, kui palju aega on evakuatsiooniks. Seega töötajate oskus tulekahju korral tegutseda võib olla inimelude hinnaga.
Erinevalt teistest asutustest, ongi haiglate ja hoolekandeasutuste põhiküsimus selles, kuidas tagada
evakuatsiooniks piisav aeg, kui suurel osal klientidest/patsientidest enesepäästevõimekus puudub või
on see piiratud ning samas pole ehituslike meetmetega takistatud tulekahju levimine. Samuti pärsib evakueerimist teatud klientide ja patsientide isoleerimise vajadus igapäevaselt või pooleliolevad
protseduurid, pikad evakuatsiooniteed ja töötajate nappus. Üha rohkem saab seejuures määravaks
tulekahju varane avastamine ja evakuatsiooni algus.

1.2.1 Evakuatsiooni algus
Evakuatsioon algab üldjuhul tulekahjuteate saamisest, milleks võib olla:
• Häirekellade helin, vaikne alarm või automaatne tekst läbi helisüsteemi. On kokku lepitud, et
evakueerutakse esimese või teise häire peale.
• Häirekellade helin ja kellegi füüsiline teavitus. On kokku lepitud, et evakuatsioon algab teise häire
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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peale, kuid tulekahju avastaja rakendab käsiteadustist häirekellad tööle ja teist häiret ei järgne.
• Kellegi füüsiline teavitus. Tulekahju avastajal puudub ATS häire käivitamise võimalus.
Haiglate ja hooldekodude erinevates osakondades võib evakuatsiooni algus olla erinev. Operatsiooni-,
intensiivravi-, nakkushaiguste- ja psühhiaatriaosakonnas ravil oleva patsiendi jaoks ei pruugi ATS häire
tähendada kohest ohutusse alasse pääsemist, kuna evakueerimine võib kujutada ohtu tema enda ja
teiste inimeste elule ja tervisele. Seega annab käsu või loa patsientide evakueerimiseks evakuatsioonijuht, kelleks võib erinevates asutustes, korpustes või osakondades olla määratud erineval ametikohal
olev töötaja. Haigla intensiivraviosakonnas võib selleks olla näiteks valvearst, üldosakonnas aga hooldusõde.
Paljudes hooldekodudes on öisel ajal tööl vaid üks töötaja, mistõttu peab ta klientide evakueerimise,
tulekahju kustutamise ja teiste tegevustega ainuisikuliselt tegelema, olles seejuures nii evakuatsioonijuht kui kliente päästev töötaja.

1.2.2 Evakuatsiooni põhimõtted
Selleks, et tulekahju või selle ohu korral evakueeruda ning korraldada klientide/patsientide evakuat
siooni, peab iga töötaja teadma asutuses kehtivat evakuatsiooni korda ja strateegiat. Valitud strateegia põhineb reeglina hoone keerukuse, tulekahju avastamise, leviku tõkestamise ja kustutamise võimaluste, samuti patsientide/klientide hulga ning nende tervisliku seisundi põhjalikul analüüsil.
Üheastmeline evakuatsioon ehk kõigi inimeste väljumine hoonest on mõeldav vaid väiksemates haiglates ja hoolekandeasutustes, kus viibivad heas kehalises ja vaimses seisukorras kliendid/patsiendid.
See tähendab ühtlasi seda, et nende tervise halvenedes peab asutus oma strateegia üle vaatama ja
vajadusel muudatusi tegema.
Progressiivse ehk etapilise evakuatsiooni korral evakueeritakse vahetus ohualas olevad inimesed
ohutusse alasse:
• Päästetakse põlevast ruumist
• Viiakse ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse sektsiooni samal korrusel – horisontaalne
evakuatsioon
• Viiakse või suunatakse inimesed ära ohustatud korruselt - vertikaalne evakuatsioon
• Evakueeritakse ohustatud korpusest
• Evakueeritakse kogu hoonest.
Edasilükatud evakuatsioon ehk ruumidesse jäämine on võimalik vaid juhul, kui klientide/patsientide ohutus neis on tagatud. See tähendab, et ehituslike meetmetega on tule ja suitsu levimine takistatud, on loodud tingimused ja võetud tarvitusele meetmed tulekahju kiireks kustutamiseks ning suitsu
eemaldamiseks. Ruumidesse jäämine võiks kõige enam sobidagi sinna, kus on kliente või patsiente,
kelle evakueerimine võib nende enda ja teiste tervisele ja elule ohtu kujutada – operatsioonisaalid,
intensiivravipalatid jt.
Evakueerumise meelespea:
• säilita rahu ja enesevalitsus;
• võta kaasa ainult äärmiselt vajalik;
• väljudes ustest veendu, et see oleks ohutu – enne ukse avamist katsu käe seljaga ust, alustades altpoolt ja liikudes üles. Kui ukse alumise ja ülemise osa temperatuurid erinevad, võib
tulekahju olla juba ukse taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi
ja temperatuuri eest.
• sule enda järel uksed ja aknad takistamaks õhu juurdevoolu
• suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seina-ääri;
• treppidel liigu ettevaatlikult, ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal tekib tavaliselt

26

Töötaja koolitusmaterjal

ummik;
• juhindu evakuatsioonimärkidest, need suunavad sind välja;
• hoonest väljudes mine kogunemiskohta.
Kui evakueeruda ei õnnestu:
• mine lähimasse ohutusse, tulekahjust haaramata ruumi;
• tihenda avad niisutatud riideesemetega/tekstiiliga;
• helista võimalusel mobiiltelefoniga 112 ja anna teada, et oled hoonesse lõksu jäänud;
• anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike vahenditega (lehvita aknalt, karju).

1.2.3 Eripärad klientide/patsientide evakueerimisel
Hooldusalused võivad oma liikuvuselt ja ka ümbritsevast arusaamisel olla erinevatel tasemetel. Vaimsete häirete või vaimupuudega patsiendid võivad tulekahju korral toimuvast häiritud olla ning käituda
seega ettearvamatult. Mõned patsiendid võivad olla voodihooldusel või vajada ellujäämiseks meditsiinilist varustust. Paljudel juhtudel sõltub patsientide evakuatsioon personali arvust ja tegutsemisest.
Kliendid ja patsiendid, kes vajavad liikumiseks kõrvalist abi, evakueeritakse töötajate poolt ratastel
vooditega, päästelohistitega, evakuatsioonitoolidega või muude kandmist või lohistamist hõlbustavate abivahenditega. Arvestama peab, et patsientide seisund ja seega nende evakueerimiseks vajalikud
tegevused võivad lühikese ajaga muutuda. Samuti peab jälgima, et kasutatud evakuatsioonivahendid
ei jääks evakuatsiooniteele takistuseks.
Patsientide/klientide evakueerimise operatsiooni-, intensiivravi-, nakkushaiguste- ja psühhiaatriaosakonnast, nende paigutamise teistesse osakondadesse või transpordi teise haiglasse otsustab evakuat
sioonijuht.

1.2.4 Evakuatsiooni takistavad tegurid
Evakuatsiooni edukus (aeg) sõltub mitmetest teguritest ja tihti nende koosmõjust. Mõnda neist on
võimalik ette näha, kuid vahel võivad need avalduda sündmuse ajal.
• Ehituslikud – ebapiisav evakuatsioonipääsude arv, evakuatsiooniteed liiga pikad, -pääsud kitsad, halb teede tähistus ja valgustatus, tulekahju levimine pole takistatud, varinguoht;
• Korralduslikud - takistused teel (ka ratastel voodid, millega on inimesi evakueeritud), ruumide/
osakondade lukustatus, vähene koolitus, vajakajäämine koostöös, uksi hoitakse lahti;
• Majanduslikud - personali vähe, ebapiisav evakuatsioonivahendite hulk;
• Tervislikud – patsiendi kõndimine aeglane või ei kõnni üldse, lamavad, protseduurid pooleli,
meditsiiniseadmetega ühendatud (tilguti vms), liigutamine, tõstmine, lohistamine võib tervislikku seisukorda järsult halvendada, dementsus, psüühikahäired, sõltuvushaiged, nägemis- ja/
või kuulmishäired;
• Käitumislikud – paanika töötajates, patsientides, klientides, külastajates, klientide/patsientide
alkoholi- või narkojoove, laste ettearvamatu käitumine.

1.2.5 Töötaja ülesanded
Asutuses määratakse täpsem tegevus ja vastutus „Tulekahju korral tegutsemise plaanis,“ kuid
üldjuhul korraldab esmast tegevust sündmuskohal olev töötaja (tulekahju avastaja). Kuni evakuatsioonijuhi poolt juhtimise ülevõtmiseni või päästjate saabumiseni võiksid tema tegevused vastavalt võimalustele olla järgmised:
• Tulekahju kustutamine esmaste tulekustutusvahenditega või põlevmaterjali eemaldamisega;
• Tule ja suitsu leviku piiramine uste, akende ja muude avade sulgemisega;
• Evakuatsioonistrateegia valimine, evakueerumiseks korralduse andmine ja kogunemiskoha
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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määramine;
• Klientide ja patsientide evakueerimine järgides kehtestatud korda. Haiglates ja hoolekandeasutustes võib olla patsiente, kelle evakueerimiseks, samuti raviks vajaliku hapniku sulgemiseks on vaja evakuatsioonijuhi, näiteks valvearsti luba;
• Teiste töötajate kaasamine ja ülesannete jagamine;
• Päästemeeskonna vastuvõtmine ja koostöö päästjatega.

1.2.6 Kogunemiskoht ja käitumine kogunemiskohas
Hoonest, korpusest või osakonnast evakueerumisel peab olema koht, kuhu kliendid/patsiendid suunatakse või viiakse. Seal loendatakse nad üle ning edastatakse päästetöötajatele info pääsenute, tulekahju ulatuse jne. kohta. Kogunemiskohad on asutuses varem kokku lepitud, kuid päästetööde juht,
evakuatsioonijuht või evakuatsiooni korraldav töötaja võib seda muuta juhul, kui ilmneb oht pääsenutele, päästetööd on takistatud vms. Töötajad, kellelt päästetöötajad vajalikku informatsiooni saavad,
ei tohi reeglina kogunemiskohast enne vastava loa saamist lahkuda.
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1.3 Esmased tulekustutusvahendid
Juhul, kui see ei põhjusta ohtu Sinu elule ja tervisele ega takista evakueerumist ja evakueerimist, võta kasutusele meetmed tulekahju kustutamiseks ning tule leviku piiramiseks esmaste
tulekustutusvahenditega.
Haiglates ja hoolekandeasutustes kasutatakse põhiliselt kolme tüüpi tulekustuteid:
• Pulberkustutid. Põhiliselt tahkete materjalide, põlevvedelike ja kuni 1000V pingega elektriseadmete kustutamiseks. Miinuseks on suure tolmusaaste tekkimine siseruumides kasutamisel. Kustutamine
ü

võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette, suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;

ü

hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;

ü

õues kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult;

ü

tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemise
kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;

ü

lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine
suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina;

ü

põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku
laiali;

ü

mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult
katta kustutusainega kogu põlev pind;

• Süsihappegaaskustutid. Sobib väikeste tulekollete ja kuni 1000 V pingestatud elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks. Kasutamisel peab ettevaatlik olema - kustutusaine on väljudes väga külm ja lämmatava toimega! Lämbumisoht on suurem väikestes ruumides. Pärast kasutamist tuuluta ruumid.
Kustutamine
ü

Eemalda kaitsesplint

ü

võta kustuti ühte ja väljalaskelehter teise kätte

ü

suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1m

ü

vajuta päästikule ja uputa tulekolle süsihappegaasiga

ü

jätka gaasi laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuestisüttimist

ü

väldi külma gaasi laskmist katmata kehaosadele ja suure koguse CO2 sissehingamist

• Rasvakustutid. Köögis toiduõlide ja –rasvade kustutamiseks. Kasutamine
ü

Eemalda kaitsesplint

ü

Suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1-2 meetrit

ü

Vajuta päästikule ja uputa tulekolle kustutusainega

ü

Jätka kustutamist ka pärast leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida taassüttimist

Mõnedes hoonetes on lisaks tulekustutitele ka tuletõrje voolikusüsteem, mis on mõeldud väikeste tulekollete kustutamiseks. Voolikusüsteemiga kustutamine
ü

Tõmba tuletõrjevoolik täielikult lahti

ü

Ava kapis asuv kraan

ü

Ava joatoru (otsik).
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ü

Suuna veejuga tulekoldesse järgides ohutut vahekaugust tulekoldest.

ü

Jälgi, et vesi ei satuks pingestatud elektriseadmetele, -juhtmetele jne

1.4 Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis
Päästetööde tõhusus sõltub hoone kasutajate ja päästjate omavahelisest koostööst. Seetõttu vajavad
sündmuskohale saabunud päästjad infot, mis annaks võimalikult täpse ülevaate põlengu ulatusest,
pääsenutest jne.
On väga tähtis, et tulekahju ulatuse, hoonest pääsenud inimeste või muud tulekahju kohta olulist infot
omav isik läheks esimesel võimalusel päästetööde juhi juurde, mitte päästetööde juht ei peaks otsima,
kellelt ta vajalikku informatsiooni saab!
Päästetööde juhi tunneb tähtsuselt ülevalt alla liikudes tavaliselt ära kollase (väga harvadel juhtudel
ja suure sündmuse korral), oranži (operatiivkorrapidaja - tavaliselt), punase või sinise (rühmapealik/
meeskonnavanem) kiivri järgi. Punase ja sinise kiivriga päästjad saabuvad alati suure päästeautoga.
Päästetööde juht/operatiivkorrapidaja saabub sündmuskohale puna-valge maasturiga või kannab punast jopet (tavapäästjatel on tumesinised nn tuletõrjuja riided helkurribadega). Päästetööde juht on
tavaliselt ka see, kes ise voolikutega ei toimeta, vaid annab korraldusi ja suhtleb raadiosaatjaga. Päästetööde juhil puudub tavaliselt seljas päästevarustus. Võib juhtuda, et esialgu saabub sündmuskohale
ainult rühmapealik või meeskonnavanem – nemad juhivad sündmust seni, kuni saabub operatiivkorrapidaja, kes sündmuse üle võtab.
Päästetööde juhile teata:
• mis, kus ja kui suures ulatuses põleb;
• kas ja kui palju on hoonesse jäänud inimesi, milline on nende seisund ja kui suur on neid ähvardav oht;
• hoonesse jäänud inimeste oletatav asukoht;
• millist teed pidi jõuab kõige kiiremini hoonesse jäänud inimesteni ja tulekoldeni;
• kas tulekahjuga kaasneb muid ohtusid (põlevvedelike plahvatus vms);
• kus asub ATS keskseade.
Päästetöötajaga suhtlev isik ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjatelt vastava loa saamist, kuna
neil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta. Kõik töötajad on kohustatud täitma
päästetööde juhi seaduslikke korraldusi.
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2. ÜLESANDED JA KAASUSED

2.1 Ülesanne 1

Hoolekandeasutuses, mille töökorraldusest tulenevalt on öösiti tööl 1 hooldustöötaja, rakendub kell
00:30 tööle ATS. Asutuses on kokku lepitud ja „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“ on kirjas, et evakuatsiooni eest vastutab valves olev töötaja. Milline on nimetatud isiku edasised võimalikud tegevused, kui on teada järgmist:
1.		Põleb lahtise leegiga hoolealuste Anka ja Jenka toa aknakardin;
2.		Nimetatud isikud ning lisaks neile veel 7 on sellised, kes pole iseseisvalt võimelised
evakueeruma;
3.		Hoolealuseid on kokku 30;
4.		Hoones on kõik toad ja 2 trepikoda eraldi tuletõkkesektsioonid;
5.		Kõikide tubade uksed on kas täielikult või osaliselt (nn praokil) avatud, trepikodade uksed on
isesulguvad;
6.		Kutseline (riiklik) päästekomando jõuab sündmuskohale 10 minuti jooksul arvestades häire
algusest;
7.		ATS häire ühendub automaatselt häirekeskusesse.
8.		Hoone on kahekorruseline, kuid kliendid, kes iseseisvalt ei liigu, on paigutatud esimesele
korrusele.
9.		Kokku on 1.korrusel 18 klienti.
10.		Päästekomando saabub sündmuskohale ka siis kui tulekahju on suudetud oma jõududega
kustutada ja sellest on häirekeskust teavitatud.
Ülesande lahendamisel lähtutakse koolitusmaterjalidest, asutuse „Tulekahju korral tegutsemise plaanist“ ja ülaltoodud situatsioonikirjeldusest.
Eesmärk: analüüsida, millised on klientide ohutuse tagamise ja/või evakueerimise võimalused
ohustatud alast.

Võimalik lahenduskäik:
a) võimalik lahendus

• Häire korral kontrollib töötaja ATS- i keskseadmelt, millisest tsoonist (piirkonnast) häire tuleb,
määrab ATS-i skemaatilise plaani järgi kindlaks täpse asukoha ja läheb häire põhjust kontrollima. Üldhäire väljalülitamise otsustab ülesande lahendaja vastavalt sellele, milline on tema
töökohas teavitamise kord;
• Võtnud häire asukohta kontrollima minnes või peale tulekahju avastamist seinalt tulekustuti,
kustutab tulekahju;
• Evakueerib hoolealused Anka ja Jenka ning sulgeb nende toa ukse, seejärel ka teiste tubade
uksed 1.korrusel;
• Helistab 112 ja teavitab häirekeskust häire põhjusest ja hoones valitsevast olukorrast ning
klientide seisundist.
• Teavitab juhtkonda, kui teavitamise kord seda ette näeb.
• Võtab vastu päästemeeskonna ja teavitab neid:
ü

mis, kus ja kui suures ulatuses põles;

ü

kas ja kui palju on hoones inimesi, milline on nende seisund ja kas neid ähvardab oht;

ü

hoonesse jäänud inimeste oletatav asukoht;

ü

millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekolde asukohani;

ü

kus asub ATS keskseade.
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b) võimalik lahendus
• Häire korral kontrollib töötaja ATS- i keskseadmelt, millisest tsoonist (piirkonnast) häire tuleb,
määrab ATS-i skemaatilise plaani järgi kindlaks täpse asukoha ja läheb häire põhjust kontrollima. Üldhäire väljalülitamise otsustab töötaja vastavalt sellele, milline on tema töökohas teavitamise kord;
• Avastanud tulekahju, proovib esmaste tulekustutusvahenditega seda kustutada, kuid nähes,
et see ei õnnestu, üritab hoolealuseid päästa;
• Sulgeb toast lahkudes toa ukse sõltumata sellest kas hoolealused päästa õnnestus või mitte;
• Teavitab kõiki kliente tuleohust ja annab neile, kes on võimelised iseseisvalt kõndima, korralduse evakueerumiseks, enda järel uste sulgemiseks ning kogunemiskohta minemiseks;
• Helistab 112 ja veendub, et häire on automaatselt häirekeskusele edastatud ning annab ülevaate olukorrast;
• Sulgeb 1.korruse tubade uksed, mis veel avatud on;
• Teostab ruumide kontrolli tuvastamaks neis olevaid inimesi;
• Alustab inimeste evakueerimist;
• Võtab vastu päästemeeskonna ja teavitab neid:
ü

mis, kus ja kui suures ulatuses põleb;

ü

kas ja kui palju on hoones inimesi, milline on nende seisund ja kas neid ähvardab oht;

ü

hoonesse jäänud inimeste asukoht;

ü

millist teed pidi jõuab kõige kiiremini tulekolde asukohani ja inimesteni;

ü

kus asub ATS keskseade.

• Teavitab juhtkonda, kui teavitamise kord seda ette näeb.

2.2 Ülesanne 2
Nimeta erinevaid tegureid, millest sõltub evakuatsiooni aeg. Analüüsi, millised nendest võivad esinevada Sinu töökohas ning võivad põhjustada edasilükatud evakuatsiooni.
Ülesande lahendamisel kasutatakse koolitusmaterjale ja lähtutakse asutuse või osakonna töökorraldusest ja klientide/patsientide eripärast.

Vastus
• Ehituslikud – ebapiisav evakuatsioonipääsude arv, evakuatsiooniteed liiga pikad, -pääsud kitsad, halb teede tähistus ja valgustatus, tulekahju levimine pole takistatud, varinguoht;
• Korralduslikud - takistused teel (ka ratastel voodid, millega on inimesi evakueeritud), ruumide/
osakondade lukustatus, vähene koolitus, vajakajäämine koostöös, uksi hoitakse lahti;
• Majanduslikud - personali vähe, ebapiisav evakuatsioonivahendite hulk;
• Tervislikud – patsiendi kõndimine aeglane või ei kõnni üldse, lamavad, protseduurid pooleli,
meditsiiniseadmetega ühendatud (tilguti vms), liigutamine, tõstmine, lohistamine võib tervislikku seisukorda järsult halvendada, dementsus, psüühikahäired, sõltuvushaiged, nägemis- ja/
või kuulmishäired;
• Käitumislikud – paanika töötajates, patsientides, klientides, külastajates, klientide/patsientide
alkoholi- või narkojoove, laste ettearvamatu käitumine.
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2.3 Ülesanne 3
Joonistel on kahekorruselise hooldekodu põhiplaanid.

Olukorra kirjeldus

Hoones on 38 voodikohta, millest 31 on täidetud järgmiselt: 1.korrusel 13 klienti/patsienti, kellest 5
kõnnivad ilma kõrvalist abi vajamata, ülejäänud on lamavad; 2. korrusel 18 klienti/patsienti, kes on
heas füüsilises vormis, kuid kohati võib neil ümbritsevast arusaamine olla raskendatud ja esineda
psüühikahäireid. Hoones on 2 töötajat.
Kirjelda, millise evakuatsioonistrateegia tuleohu korral valid, mis valitud strateegiat iseloomustab ja
millest valikul lähtud.
Ülesande lahendamisel kasutatakse koolitusmaterjale.

Võimalik lahendus

Valitakse etapiline või edasilükatud evakuatsioon. Kui inimeste tervislik seisund võimaldab ja tulekahju levik on takistatud, evakueeritakse vahetus ohualas olevad inimesed ohutusse alasse:
• Päästetakse põlevast ruumist;
• Viiakse või suunatakse ohustatud tuletõkkesektsioonist ohutusse sektsiooni samal korrusel –
horisontaalne evakuatsioon;
• Viiakse või suunatakse inimesed ära ohustatud korruselt - vertikaalne evakuatsioon;
• Evakueeritakse kogu hoonest.
Edasilükatud evakuatsiooni ehk ruumidesse jäämist kasutatakse ennekõike 2.korruse klientide puhul,
kuna evakueerimine võib nende enda ja teiste tervisele ja elule ohtu kujutada. Tagatud peab olema
inimeste ohutus ruumidesse jäämisel.
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2.4 Ülesanne 4
Vasta koolitusmaterjalide põhjal alljärgnevatele küsimustele:
1. Mida on tarvis tulekahju toimumiseks?
2. Millest sõltub põlemise teke?
3. Mida peab tuleohu ennetamiseks tegema ?

Vastused:

Süüteallikas+ põlevmaterjal+ hapnik
Süüteallika olemasolust
Potentsiaalsed süüteallikad põlevmaterjalidest eraldama.
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KOKKUVÕTE
Käesolevas õppematerjalis anti lühike ja põhimõtteline ülevaade töötaja käitumistest seoses tulekahju
ennetamisega enda objektil kui ka ohuolukorras käitumiseks.
On siiski oluline silmas pidada, et tegelikud ja konkreetsed tegutsemisjuhised peavad olema kirjeldatud iga haigla ja hooldekodu tulekahju korral tegutsemise plaanis. Vähe sellest, neid tegevusi tuleb
järjepidevalt harjutada, sest vaid nii on lootust, et teadmised kinnistuvad praktilise väljaõppe käigus.
Materjali koostajad loodavad, et koos käesoleva materjaliga, praktilise väljaõppe juhendmaterjaliga,
asutuse tulekahju korral tegutsemise plaaniga ning teiste koolitusmaterjalidega on töötajal võimalik
saada küllalt põhjalik ülevaade ohutust käitumisest ja ohuolukorras tegutsemisest.
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