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Juhendmaterjal praktilise väljaõppe korraldamiseks

SISSEJUHATUS
Käesoleva juhendmaterjali Eesti haiglatele ja hooldekodudele praktilise väljaõppe korraldamiseks on
koostanud OÜ Tuletark ja OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo. Juhendmaterjal koostati Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames ja Päästeameti tellimusel.
Juhendmaterjali eesmärgiks on abistada tervishoiuasutuse juhtkonda, tuleohutuse eest vastutavat
isikut, tuleohutuskonsultanti ja muid seotud ja/või vastutavaid isikuid:
1. koostada juhendmaterjali alusel konkreetse haigla või hooldekodu praktilise väljaõppe juhendmaterjal, mis arvestaks asutuse eripära ning mis oleks aluseks praktilise väljaõppe läbiviimiseks (tulekahju korral tegutsemise plaan);
2. ette valmistada ja korraldada praktilise tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise õppus.
Juhendmaterjal püüab läbivalt lähtuda ülaltoodud kontseptsioonist, kus esimeses osas kirjeldatakse
vajalikke tegevusi praktilise väljaõppe juhendi koostamiseks ehk sisuliselt seda, kuidas tagada, et asutuse töötajad oleksid teadlikud oma kohustusest ohuolukorras käitumisel, mida selleks teha, millised
on võimalikud vahendid, milliseid teemasid peaksid nad teadma, mis ulatuses jne.
Ühtlasi antakse esimeses osas ka juhiseid ja soovitusi konkreetseteks tegevusteks koos näidetega.
Muuhulgas: kuidas kontrollida tulekahjuteadet, kuidas ohutult evakueeruda, kuidas kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid jne.
Teises osas antakse praktilisi näpunäiteid juhuks, kui praktilise väljaõppe sisuline pool on kirjeldatud
ning inimesed koolitatud, et kuidas korraldada praktilist väljaõpet ehk valmistada ette ja viia läbi õppust/õppusi, mida sealjuures silmas pidada ning millega arvestada.
Juhend püüab võtta arvesse erisusi hoonete, nende mastaapide, neis toimuvate tegevuste, personali
arvu jms mõttes. Siiski on mõistetav, et juhend ei saa minna väga detailseks ega arvestada konkreetse objekti eripärasid, vaid sellistele nüanssidele viidata ja tähelepanu juhtida. Seetõttu on iga hoone
personali praktilise väljaõppe planeerimisel oluline arvestada just seda objekti puudutava eripäraga.
On oluline pidada silmas, et käesolev juhend on praktilise suunitlusega ohuolukorras käitumisele ning
sellise käitumise harjutamiseks praktiliste õppuste korraldamiseks. Teisisõnu vastab küsimustele „kes
ja kuidas peab käituma tulekahju ja/või tuleohu olukorras“ ning „kuidas korraldada õppust kontrollimaks valmisolekut käitumiseks tulekahju ja/või tuleohu olukorras“. Mis puudutab tuleohutust üldiselt,
tuleohutuse teooriat ning sellega seonduvat, siis selleks on käesoleva projekti raames loodud eraldi
vastavad koolitusmaterjalid tuleohutuse eest vastutavale isikule, tuleohutuskonsultandile, evakuatsioonijuhile, töötajale, tugipersonalile ja kliendile. Neid kahte tuleb käsitleda metoodiliselt eraldi, kuid
personali koguväljaõppe mõistes lahutamatutena – praktilise väljaõppe eelduseks on koolitusmaterjalide läbimine lihtsamalt öeldes mõistmaks, milleks praktiline väljaõpe on vajalik ning milline on selle
teoreetiline baas.
Tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemist saab mõnes mõttes reguleerida vaid tinglikult. Inimeste
käitumist tulekahjuolukorras on raske ette arvata, mistõttu võivad kõik ettekirjutatud tegutsemisjuhised muutuda vaid sõnadeks paberil. Samas, nii veider kui see ka poleks, on just see sama põhjuseks,
miks neid asju kirja panna ja läbi harjutada, et tekiks automatiseeritud tase. Umbes nagu sõjavälise
drilli tulemusel, kus ohuolukorras ainult tegutsetakse intuitiivselt, mitte enam ei mõelda.
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1. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI
KOOSTAMINE
Praktilise väljaõppe läbiviimise eelduseks on esmalt inimeste koolitatus selleks, et nad oskaksid näha
ohte enda ümber, tuleriske, mõistaksid tulekahju arengu printsiipe, teaksid tuleohutuspaigaldiste toimimise põhimõtteid, ohuolukorras käitumist jne.
Teiseks eelduseks on asutuses välja töötatud konkreetne tegevusplaan või juhis tulekahjuolukorras
käitumiseks, milles on lisaks muudele andmetele määratletud kes ja mille eest tulekahjuolukorras
vastutab ning kes, millal, kuidas ja mida teeb. Selliselt tagatakse, et reaalse olukorra puhkedes ollakse
oma kohustustest teadlikud ning käitutakse vastavalt sellele.
Tänaseks on sellise juhendi koostamise põhimõtted toodud ka siseministri 01.09.2010 määruses nr 43
„Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“. Määrus kirjeldab nii seda, millised minimaalsed sisupunktid peaksid
olema juhendis kajastatud kui ka seda, milliseid teemasid käsitleda vähemalt kord aastas korraldatava
tulekahju korral tegutsemise õppuse ja koolituse raames.
Nimetatud määrus, arvestades, et see ei saa ega peagi õigusakti iseloomust tulenevalt olema detailne
ning kõikehõlmav, on siiski küllalt hästi välja toonud põhilise ning seda võib pidada heaks abimaterjaliks, mille abil asutuse tulekahju korral tegutsemise plaan üles ehitada.
Käesolevas osas antaksegi ülevaade, kuidas koostada sellist juhendit. Sealjuures tuuakse välja näpunäiteid nii sisupunktide lahtikirjutamiseks kui ka nõuanded metoodilise/vormilise poolega tegelemiseks.

1.1 Tulekahju korral tegutsemise plaani lähtekohad
Tulekahju korral tegutsemise plaanina käsitletakse juhendit ettevõtte või asutuse töötajatele, mis
kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse ettevõtte või asutuse
tuleohutusalaseid erisusi. Juhendis määratletakse konkreetsed tegevused ja isikute vastutus tulekahju
korral tegutsemiseks eesmärgiga tagada inimeste ohutus ja vara kaitse. Tavapäraselt koosneb plaan
tegevuskavast ehk kirjalikust osast ning skeemidest.
Tulekahju korral tegutsemise plaani tegevuskava sisaldab minimaalselt vähemalt järgmist infot, mis on
ka valdkonda reguleerivas määruses kajastatud:
·· evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus;
·· ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus;
·· tulekahjust teavitamise juhis;
·· evakuatsiooni läbiviimise juhis;
·· tulekahju korral tegutsemise juhis;
·· päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis.
Ehkki riiklikult on ülalnimetatud määrusega (lk 6 – määrus nr 43) sätestatud asutuse (ka haigla ja hooldekodu) tulekahju korral tegutsemise plaani koostamise vajadus ning loetletud minimaalselt käsitlemist vajavad sisupunktid, ei ole määrusega kehtestatud nõudeid vormile, sisu detailsusele, ülesehitusele jne, välja arvatud nõue, et plaan peab olema kirjalik ja asutuse juhi kinnitatud. Seepärast, enne
sisupunktide juurde minekut, tuleks praktilise tegevuskava koostamisel arvestada järgmisega:
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·· Tulekahju korral tegutsemise plaan on eelkõige asutuse töötajatele suunatud
tegutsemisjuhis, mitte dokument päästeasutusele – plaanis sisalduva info valikul tuleks
sellest põhimõttest lähtuda.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaanile on ette nähtud minimaalsed sisupunktid tulenevalt
siseministri määrusest, kuid ei ole määratletud detailsuse astet ega maksimaalset
teemaderingi.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaanile ei ole määratud vorminõuet ega struktuuri – tulekahju
korral tegutsemise plaani struktuur ja vorm on iga asutuse enda otsustada – välja arvatud, et
see peab olema kirjalik.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaan ei pea kasutama samu pealkirju ja sama loogikat, nagu
siseministri määruses, külla aga peavad selles sätestatud minimaalne teemade ring olema
kaetud – määruses sätestatud teemad peavad olema käsitletud, kuid millises ulatuses ning
kas lisaks sellele veel midagi kajastada, on asutuse otsus.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaan ei pea olema eraldi dokument, vaid tähtis on
tegutsemisjuhist olemasolu – see võib olla näiteks toimepidevuse plaani, kriisiplaani vms üks
osa.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaani osades, mis on konkreetsele töötajale nö meelespeaks,
peaks lähtuma põhimõttest „nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik“ – kõik täiendav ja
üleliigne tuleks paigutada eraldi blokki või jätta koolitusega lahendatavaks – vähemalt üks
kord aastat korraldatava koolituse raames on võimalik võtta läbi erinevaid teemasid detailselt
·· Tulekahju korral tegutsemise plaan tuleb teha lugejale võimalikult lihtsalt loetavaks - kasuta
illustratiivmaterjali, skeeme, loendeid ja lihtsaid lauseid.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine on protsess hindamaks asutuse ressursse ja
võimekust tulekahju ja evakuatsiooni korral – juhendi iseseisva koostamise protsess annab
palju infot asutuse kitsaskohta osas.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaan on aluseks tulekahju korral tegutsemise õppuse
korraldamiseks – plaan peab nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt tagama selle, et inimesed
oskaksid tulekahju olukorras käituda.
·· Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjuta lihtsas keeles – väldi keerulist terminoloogiat,
keerulist lauseehitust ning keelt.

Üsna oluliseks momendiks asutuse tulekahju korral tegutsemise juhendi koostamise juures võib
pidada paratamatut silmitsiseismist küsimusega: mis on tulekahju korral tegutsemise plaan?
·· Kas see on põhjalik õppematerjal asutuse töötajatele, mis annab lisaks töötaja kohustustele
ülevaate ka tuleohutusest laiemalt ning mille läbi lugedes võib töötaja igal ajal ennast iseseisvalt tuleohutuse valdkonnas harida?
·· Kas see on juhendmaterjal vaid äärmiselt vajalikuga asutuse töötajatele põhimõttel „nii palju
kui vajalik, nii vähe kui võimalik“. Ehk dokument, mis annab vaid vajaliku info tulekahju korral
tegutsemiseks, mitte rohkem?
Sõltuvalt sellest, kumba lähtekohta õigemaks pidada, on oluliselt erinev ka võimalik juhend. Nendele
kahele küsimusele ei ole nähtavasti ühtset vastust ning see dilemma tuleb lahendada igal asutusel
endal.
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Viimase, kuid teatud mõttes olulisima tähelepanekuna tuleb kogu personali koolitamise,
praktiliste juhendmaterjalide koostamise ja harjutuste läbiviimisel lähtuda faktist, et haigla
esmaseks ülesandeks on siiski inimeste ravimine (sealhulgas elude päästmine). See tähendab
pidevat lähtumist põhimõttest, et oleks tagatud teenuse toimepidevus, sest enamasti ei ole
võimalik raviteenuse osutamist peatada või on see võimalik vaid lühiajaliselt. Sellest hoolimata
ei tohiks eelnimetatu muutuda demagoogiliseks võtteks väitluses tuleohutuse tagamise
vajalikkuse üle deviisiga „Aga see ei ole meil võimalik, sest meie asutus on nii eriline!“

1.2 Tulekahju korral tegutsemise plaani struktuur, ülesehitus ja loetavus
Tulenevalt asjaolust, et haiglate ja hooldekodude tööd reguleerivad lisaks tuleohutusalastele juhenditele arvukad muud juhendid ning töökoormus koos ülesannete hulgaga asutuseti on väga suur,
muutub eriti oluliseks tulekahju korral tegutsemise plaani selgus, kiiresti ja lihtsalt haaratavus ning
konkreetsus.
Nagu eelnevas peatükis märgitud, sisaldab tulekahju korral tegutsemise plaan enamasti läbivalt teatud kindlaid teemasid, milleta sündmuse lahendamise plaan ei ole terviklik (teavitamine tulekahjust,
evakuatsiooni läbiviimine, päästetöötajatega koostöö jne). Iseküsimus on nende teemade kajastamise
struktuur. Ei ole keelatud neid teemasid kajastada põimitult ehk ei teki eraldi nimetatud peatükke, vaid
küsimused on lahendatud mingis tegevusjuhises, tabelis vms. Teine variant on selge peatükkide põhine lähenemine – selliselt on lihtsam tagada, et kõik oluline saaks kirja ning hiljem on sedasi ka lihtsam
leida valdkonda, mida vajadusel täiendada.
Plaani koostamisel on läbi aegade kasutatud erinevaid praktikaid. Mõned võimalikud näited:
1. Plaan koostatakse põhimõtteliselt siseministeeriumi määruses toodud struktuuri järgi ning
samu pealkirju/peatükke kasutades. Plaani tekst on ühes jadas järgneva jutuna. Erinevate tegevuste eest vastutajad on põimitud jutu sisse või näiteks iga peatüki algusesse. Illustratiivset
materjali peale evakuatsiooniskeemide ei kasutata, mõisteid lahti ei kirjutata – plaani ülesehitus ja struktuur on sealjuures järgmine:
1.1 Tegevuskava
1.1.1 evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
1.1.2 ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
1.1.3 tulekahjust teavitamise juhist;
1.1.4 evakuatsiooni läbiviimise juhist;
1.1.5 tulekahju korral tegutsemise juhist;
1.1.6 päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.
1.2 Skeem
Sellist plaani võib kasutada juhul, kui asutuse töötajate arv on väike, asutuse tuleohutuskorraldus
ning hoone arhitektuurne lahendus koos tuleohutuspaigaldistega lihtne.
2. Plaani koostatakse põhimõtteliselt siseministeeriumi määruses toodud struktuuri järgi ning
samu pealkirju/peatükke kasutades. Plaani tekst on ühes jadas järgneva jutuna. Lisaks kohustuslikele evakuatsiooniskeemidele kasutatakse jooniseid, tabeleid ning fotosid jutu illustreerimiseks, kuna esiteks on neid kergem visuaalselt haarata ning teiseks on nende abil võimalik
kirjeldusi paremini edasi anda. Fotode ja illustratsioonide kasutamisel võib kasutada järgmisi
meetodeid:
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2.1 Paigutada fotod ja illustratsioonid plaani lõppu või lisasse ja viidata neile teksti sees.
Pluss: võtab tekstis vähem ruumi ja mugavam vormistada. Miinus: lugejal on raskem sisu ja viidet haarata – peab viidatud illustratsiooni otsima lisadest ja selleks nö
lappama dokumenti, seejärel jälle tagasi pöörduma.
2.2 Paigutada fotod ja illustratsioonid kohe jutu sisse sinna, kus fotol/illustratsioonil
olevast teemast räägitakse. Pluss: lugejal mugav ja kiire haarata ning teeb jutu voolavaks. Puudub vajadus viitamisele. Miinus: dokumendi tekstiline osa muutub pikemaks ja mahukamaks, nõuab paremat vormindamisoskust.
3. Plaan koostatakse põhimõttel, kus järgitakse siseministeeriumi määruses toodud struktuuri
ehk kirjeldatakse üksteisele järgnevates peatükkides ära kõik teemad, kasutatakse illustratiivmaterjali kas teksti sees või viidatavate lisadena jne, kuid lisaks luuakse eraldi meelespead
või tegutsemisjuhised kõigile sündmuse lahendamisse kaasatud isikutele (vastutavad isikud
ja tavatöötajad). See tähendab, et ehkki plaanis tervikuna on tulekahju korral tegutsemise
lahendatud ja ülesanded jagatud, tehakse seda eraldi tegutsemisjuhistena veel plaani lisana.
Iga seotud isik võib seega plaani tervikuna läbi lugemata võtta ühe A4 formaadis meelespea
ning ta oskab selle järgi põhimõtteliselt ohusituatsioonis käituda. Sealjuures on mitmeid variante, kuidas meelespäid/tegutsemisjuhiseid koostada. Meelespea võimalik ülesehitus erinevate variatsioonidega:
3.1 Meelespeal/tegutsemisjuhisel on pealkiri, mille järgi saab määratleda, kellele see
„kuulub“. Näide: „Hooldekodu juhataja kohustused tuleohu korral“ või „Turvatöötaja
kohustused tulekahju korral“ või „Tulekahju korral tegutsemise juhis valvearstile“ jne.
Lisaks pealkirjale võib olla kohe alguses kirjeldus, millisel juhul juhis rakendub ning
kes asendab vajadusel ülesannete täitjat. Tegutsemisjuhis on kirjutatud punktidena, nummerdatuna või muud moodi liigendatuna. Sealjuures lähtutakse sündmuste
tõenäolisest järgnevusprintsiibist. Näide: 1. Häirekellade töölehakkamisel liigu...; 2.
Kontrolli keskseadme ja paiknemisskeemide järgi ...; 3. ...; 4. ...; 5. Võta pääslas vastu
päästetööde juht ning edasta info....
Näiteks:
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3.2 Meelespea võib olla tabelkujul. Sarnaselt eelnevale on määratletud, kellele meelespea „kuulub“, võib olla ka sissejuhatav tekst ning määratletud tegevuse asendaja.
Tabelis on erinevaid veerge, kus on määratletud näiteks põhimõttel „Tegevuse valdkond“ (Häireteate kontrollimine; Evakuatsioon; Päästetööd jne); „Tegevus“ (Häirekellade rakendumisel liigu...); „Tegija“ (Administraator); „Asendaja“ (Peaarst).

Garderoobitöötajad – käitumine tulekahju ja evakuatsiooni korral
Tegevus

Kirjeldus

Tulekahjust teavitamine

Tulekahju avastamisel või tulekahjuteate saamisel:
1. Kui avastad ise tulekahju ning seda ei ole võimalik kustutada,
sulge kohe tule- ja suitsu leviku takistamiseks tulekolde ruumi
uksed-aknad!
2. Teavita tulekahjust ja selle asukohast esmalt ohualas (tule- ja
suitsuga haaratud ruumis, selle peal ning kõrval ruumis – tuli levib
alt üles kiiremini kui külgedele ja alla) viibijaid, seejärel ülejäänud
inimesi – alumisi korruseid.
3. Helista häirekeskusesse 112 ja teavita tulekahjust.
Väiksema põlengu korral ning hinnates võimalust tulekahju ise kustutada, võta tulekustuti ja kustuta põleng.

Evakuatsioon

Evakuatsiooni korral:
1. Tulekahju avastamisel või vastava teate saamisel lõpeta oma senised tegevused ja alusta evakuatsiooniga.
2. Suuna inimesed enda kasutatavatest ruumidest välja veendudes,
et neisse ei jääks kedagi;
3. Suuna enda teel inimesi hoonest välja ning palu liikuda kogunemiskohta
4. Juhul, kui avastad ise tulekahju, sulge kohe tule- ja suitsu leviku
takistamiseks tulekolde ruumi uksed-aknad!
5. Evakueerudes lähtu ohutu evakuatsiooni põhimõtetest.
6. Hoonest lahkudes liigu kohe kogunemiskohta ning anna enda
olemasolust märku enda vahetule juhile või haldusjuhile või otse
evakuatsioonijuhile.

Tulekahju korral
tegutsemine

Tulekahju korral:
1. Sulge kohe tulest ja suitsust haaratud ruumide uksed-aknad.
2. Sulge seejärel ka teiste ruumide uksed-aknad.
Juhul, kui ei ole hõivatud evakuatsiooniga ning hinnates olukorda ja
kustutamise otstarbekust, asu tuld kustutama esmaste tulekustutusvahenditega. Vajadusel ja võimalusel kaasa selleks evakuatsiooniga mittehõivatud töötajaid.

Päästemeeskondade
juhendamine

Täida päästetööde juhi korraldusi, ära takista päästetöid ning ära
lase seda ka teistel teha.

3.3 Meelespea koostamisel kasutatakse kombineeritud varianti.
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4. Plaani koostamisel järgitakse samu teemasid, mis on kirjeldatud siseministeeriumi määruses, kuid tehakse selge vahe sisse üldandmetel ning tegevusjuhistel. See tähendab, et plaan
koosneb põhimõtteliselt järgmisest:
4.1 Üldandmed
4.1.1 Andmed hoone, selles toimuvate tegevuste kohta, inimeste, kasutamise
kellaaegade jms kohta
4.1.2 Hoone ehituslikud näitajad, tuleohutuspaigaldised ja muu oluline info
4.1.3 Hoone tuleohud, nende vältimise meetodid.
4.2 Tegutsemisjuhised (sarnaselt punktile 3) vastutajatele.
4.3 Skeem
Selle variandi korral ei räägita üldistest tegutsemispõhimõtetest, vaid antakse ülevaade hoonest ning siis kohe kõigile konkreetsed tegutsemisjuhised. Probleem seisneb tavaliselt selles,
et puudub info ohutu evakuatsiooni kohta, tulekustutamise meetodite kohta jne.
5. Plaan ei järgi siseministeeriumi struktuuri muus osas, kui vaid üldandmete kirjelduses, kuid
sisaldab põhilisi ja selles kirjeldatud teemasid. Plaani ülesehitus on lahendatud konkreetsete juhiste pinnal või üldtabeliga, kus on kirjeldatud kas stiilis „isik-tegevus-asendaja“, „tegevus-isik-asendaja“ jne. Enamasti illustratiivset materjali ei kasutata.
6. Plaan on vormiliselt näiteks haigla toimepidevuse tagamise plaani või hädaolukorra lahendamise plaani koosseisus. Sellele on pühendatud üks osa dokumendist, kuid samas võib selle
kõrval olla lahendatud ka teisi hädaolukordi (elektrikatkestus, veeavarii, küttesüsteemi rike
jms) käsitlevad tegutsemisjuhised. Sellise plaani miinuseks on asjaolu, et tulekahju korral tegutsemise plaan võib suures juhendis nö kaduma minna. Samas on suureks plussiks haigla
või hooldekodu hädaolukorra (sh tulekahju) lahendamise terviklik käsitlemine, mille osad on
omavahel kooskõlas. Sest tegelikkuses on tulekahju haigla jaoks vaid üks väike osa ohutusest
ja kriisistrateegiast.
7. Plaani võib koostada vormistuselt endale sobivas vormis või näiteks juba asutuses olemasolevate juhenditega sarnast loogikat kasutades.

Lisaks nn plaani sisulistele peatükkidele võiks mõelda ka järgmistele elementidele:
·· Plaani muutmise kord ja vastutus
·· Plaani tutvustamise kord
·· Mõisted ja definitsioonid
Aga milline siis ikkagi on hea või see õige tulekahju korral tegutsemise plaan? Sellistes kategooriates
mõeldes ning sealjuures ühtset vastust soovides, ollakse ilmselt eksiteel. Hea ja õige plaan ei ole universaalne mõiste. Hea ja õige plaan on täpselt selline, mida konkreetne asutus heaks ja õigeks peab.
Ning seda mõõta on tegelikult väga lihtne – hea ja õige plaan on täpselt selline, mille kohta võib erinevate praktilise õppuse varal väita: plaan toimib! Kõik saavad aru oma kohustustest tulekahju korral,
käituvad vastavalt sellele ning tegevus toimub sujuvalt.

PEA MEELES!
Tulekahju korral tegutsemise plaani juures on oluline sisu – kajastatud peavad olema kõik teemad. Vormilise poole pealt omab tähtsust eelkõige see, kui mugav on plaani lugeda, kui kergelt see on haaratav
ja arusaadav – see on eriti oluline asutustes, kus tööd ja tööohutust reguleerivaid juhendeid on niigi
palju. Nagu haiglates ja suuremates hooldekodudes.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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1.3 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavad andmed
Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjelduse eesmärgiks on anda
ülevaade objektil toimuvast tegevusest, inimeste hulgast, ehituslikest ja protsessilistest eripäradest.
Mõistagi ei ole võimalik paljusid asju täpselt määratleda, kuivõrd teatud info on ajas muutuv (liikumisvõimetute arv) või ebatäpselt määratletav (klientide arv). See ei ole ka eesmärk omaette – tähtis on
anda ülevaade, mille alusel on võimalik hinnata üldist olukorda. Täpsemalt saada teatav indikatsioon
hoone ja selles toimuva tegevuse ohutasemest. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus sisaldab vähemalt järgmist.

1.3.1 Ehitise tuleohutuse liigitusest tulenev kasutusviis ja kasutamisotstarve
Kasutusviisi all peetakse silmas Vabariigi Valitsuse määruses nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded“ lisas loetletud kasutusviise selle võimaliku täpsusega. Kasutusviis tähistatakse tavaliselt rooma numbriga I-VIII ning sellele vastab ehitise kasutusotstarbe üldliigitus sõnaliselt. Kasutusotstarve on sõnaline väljendus selle kohta, mida ehitises tehakse. Juhul, kui nimetatud määrus ei
anna täpset vastet, tuleb see ise täpsustavalt kirjutada.
Näide:
Kasutusviis: III
Kasutusotstarve: haigla

Infot selle kohta, milline on hoonele ette nähtud kasutusviis ja kasutusotstarve (teisisõnu – milleks
antud hoonet võib kasutada), võib saada
·· hoone ehitusprojektist (teoreetiliselt kõige usaldusväärsem) või;
·· ehitisregistrist www.ehr.ee (tihti andmed tegelikkusele mittevastavad).
Juhul, kui andmed nimetatud allikates puuduvad, tuleb lähtuda tegelikkuse hindamisest ning kõrvutada seda ülalnimetatud määruses tood võimalustega. Alati on soovituslik sellisel juhul konsulteerida
oma piirkonna tuleohutusjärelevalve inspektoriga.

1.3.2 Ehitise korruste arv, üldpindalad ja korrusepindalad
Korruste arv, üldpindala ning korruste pindalad annavad ülevaate hoone mastaapidest, mille järgi on
võimalik teha teatud järeldusi plaani koostamisel arvestamist vajavate asjaolude kohta.
Korruste pindala ja üldpindala täpsusastme juures ei pea siinkohal väga pikalt peatuma ega neid täpselt üle mõõtma juhul, kui need ei ole kindlalt teada. Esiteks ei oma täpsed ruutmeetrid selle punkti
eesmärki arvestades erilist tähtsust – mastaabid säilivad. Teiseks ei täpsusta määrus, millist pindala
silmas peetakse – netopindala, brutopindala, kasulik pind jt.
NB! Oluline on ka keldrikorruste arv ja pindala.
Näide:
0-korrus (keldrikorrus) – 500 m2
I-korrus – 420 m2
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1.3.3 Ehitise kasutamise kellaajad ja kasutajate arv erinevate perioodidel
Ehitise kasutamise kellajad koos isikute arvuga on indikatsiooniks, millised võivad olla reaalsed takistused näiteks öisel evakuatsioonil, kus töötajaid on kaks, aga hoolealuseid 50. See tähendab juba
automaatselt, et ilmselt ei toimi tavapärased evakuatsioonilahendused põhimõttel „Häirekellad sisse
ja inimesed välja“, kuna personali ja patsientide arvu suhe ei võimalda juba teoreetiliselt sellist lahendust. See eeldab tegevuse läbimõtlemist ehitusliku tuleohutuse mõttes, tuleohutuspaigaldiste mõttes
kui ka prioriteetide mõttes.
Näide:
Ehitise kasutamise kellaajad: ööpäevringi
Kasutajate arv erinevatel perioodidel:
E-R kl 8-17 – kokku 500, sh personal 50
E-R kl 17-08.00 – kokku 450, sh personal 20
L-P 24h – 300, sh personal 10

1.3.4 Ehitises viibivate inimeste arv, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma
Punkti all peetakse silmas nii päris voodihaigeid, liikumatuid kui ka vaegliikujaid, operatsioonijärgseid
jt. Lühidalt kõik, kes vajavad evakueerumisel kõrvalist abi – teatavat juhendamist vajavad ilmselt enamik, kuid peetakse silmas just füüsilist abistamise vajadust. Ka see punkt annab sisendi hindamaks
personalivajadust evakueerumisel või personali vähesuse korral strateegiate kujundamist. On selge,
et selline info on ajas muutuv ning igapäevaselt juhendi muutmine ei ole otstarbekas.
NB! Tihti jäetakse tulekahju korral tegutsemise plaanides ja tegevuskavades piisava tähelepanuta mitmed olulised tervishoiuasutustele iseloomulikud nüansid: tinglikult liikumisvõimetuteks võib pidada
ka psühhoneuroloogiliste häiretega patsiente/hoolealuseid, nakkusohtlikke patsiente, operatsioonil
viibivaid patsiente jt. See tähendab, et nende iseseisev evakueerumine on mõeldamatu kas turvalisuse või meditsiinilisel kaalutlusel. Sellest aga täpsemalt evakuatsiooni käsitleva peatüki juures.
Näide:
Inimeste arv, kes pole võimelised iseseisvalt evakueeruma
I korrus X korpus – 20 vaegliikujat
I korrus X korpus – 20 liikumatut
I korrus X korpus – 20 liigutamatut
II korrus Y osakond - 4 liigutamatut

Asutuse enda jaoks on ülevaate saamiseks näiteks hea koostada eraldi tabel (kui see on võimalik) hoones viibivate patsientide ja hoolealuste kohta, arvestades nende liikumisvõimet. Tabelist oleks selliselt
väga hõlbus välja lugeda, kus ja millist abi inimesed hoone erinevates osades vajavad. Eriti head lahendust soovides võib proovida hiljem tulemused hoone korruste skeemidele kanda – kui mitte ruumide
kaupa, siis vähemalt osakondade, tiibade, blokkide, korpuste vms kaupa.
Näide:

Korrus

Korpus/osakond/blokk Liikumisvõime

Arv

Märkus/liikumatuse
põhjus

IV

A-tiib

Voodihaiged liikumatud

32

Halvatus

III

Operatsioonijärgsete
osakond

Liikumatud

12

Operatsioonijärgsed,
liikumine vastunäidustatud

Skeemi kohta vaata täpsemalt peatüki „Skeem“ alt.
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1.3.5 Andmed sisevalvepersonali või turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta
Kuna sisevalvepersonal ning turvatöötajad võivad olla eriväljaõppega, siis nende olemasolu konstateerimine võib anda võimaluse kaasata neid erinevates tegevustes tulekahjusündmuse lahendamisel
ja evakuatsioonil. Seda enam, et valvepersonal on tööl olles nö kindel personal, kes ei kao kuhugi –
nende olemasolu peale ja nende osa toimimise peale plaanis võib olla kindel (juhul muidugi, kui nad
on sellest teadlikud ja koolitatud), sest nende töörežiim eeldab seda.

Näide:
1 turvatöötaja I korruse valvekeskuses - 24/7

1.3.6 Evakuatsiooniteed ja -pääsud, hädaväljapääsud ning nende asukohad
Evakuatsioonipääsude ja –teede ning hädaväljapääsude kirjeldamisel on soovitatav viidata skeemidele, kus need on täpselt ära märgitud. Lisaks võib vajadusel selgitamiseks kasutada sõnalist meetodit.

Näide:
X hoone Y korruse Z korpusest evakueerumisel saab kasutada kummalgi pool koridori lõpus
asuvaid evakuatsiooniväljapääse, mis avanevad tule- ja suitsukindlasse evakuatsioonitrepikotta.
Hädaväljapääsudena on kasutatavad esimese korruse palatite aknad, mis avanevad täielikult ning
mille kaudu on võimalik ohutult evakueeruda otse maapinnale. Vaata täpsemalt skeemilt.

Evakuatsiooni kirjeldavat skeemi on täpsemalt käsitletud peatüki „Skeem“ all.

1.3.7 Evakueerumise ja evakueerimise võimalused ühest tuletõkkesektsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises
Mõnes mõttes on punkt tihedalt seotud eelmisega. Kui eelmises omavad tähtsust füüsilised väljapääsud ja teed, siis siin lähtutakse puhtalt evakuatsiooni strateegiast, kus evakuatsioon ei toimu välisõhku, vaid hoonesiseselt.
Enamasti ei kirjeldata juhendites hoones olemasolevaid tuletõkkesektsioone ega nende kasutamise
võimalikkust. Äärmisel juhul räägitakse neist möödaminnes ja pigem kontekstis, kus need on pelgalt
passiivsed abimehed, millele tähelepanu pööramine ei ole oluline. Samas on tuletõkkesektsioonid tihti
just olulisemad lahendused tervishoiuasutuse evakuatsioonistrateegia valikul. Tuletõkkesektsioonide kirjeldamine annab hoone töötajatele ja eelkõige evakuatsiooni juhtivale või korraldavale isikule
teavet selle kohta, kuidas tulekahju korral käituda ehk see lubab neil tajuda ohutaset ja ajalist faktorit
– kui kiiresti, kas ja kuidas saab tuli hoones levida. Selle info alusel saab üles ehitada evakuatsioonistrateegia – näiteks piisava hulga usaldusväärsete sektsioonide olemasolul on täiesti arukas kaaluda
vertikaalset, horisontaalset ja/või muud etapiviisilist evakuatsiooni või sootuks edasilükatud (viivitatud) evakuatsiooni. See tähendab, et tule levik sektsioonide vahel on näiteks takistatud vähemalt 60
minutit (eeldusel, et seinad on klassist EI 120 ja läbiviigud, avatäited ning uksed-aknad 60 min). Erinevad põhimõttelised evakuatsioonistrateegiad on käsitletud evakuatsiooni peatükis.
Selline lähenemine võib olla ainuvõimalik haiglates operatsioonijärgsete osakonnas, operatsioonisaalis, psühhoneuroloogia osakonnas, nakkusosakonnas jt sarnastes. Samuti hooldekodudes sarnaste
klientide korral.
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Näide:
Hoones on järgmised tuletõkkesektsioonid:
Iga korrus – tulekindlusega EI 60
Trepikojad – tulekindlusega EI 60
I korrus A tiib – jagatud kaheks tuletõkkesektsiooniks tulekindlusega EI 30
Iga palat – tulekindlusega EI 30
NB! Sõltuvalt tulekolde asukohast on võimalik evakuatsioonil lähtuda põhimõttest, kus
evakuatsioon toimub ühest tuletõkkesektsioonist teise.

Kindlasti, mida sageli küll ei tehta, tuleks tuletõkkesektsioonid koos tuletõkkeustega märkida ka eraldi
skeemile või joonisele. Selle võib ja ongi soovitav lisada evakuatsioonivõimalusi käsitlevale skeemile.
Vaata näidiseid skeemidest peatükis „Skeem“.

1.3.8 Esmased tulekustutusvahendid, tuleohutuspaigaldised, nende asukohad
Esmaste tulekustutusvahendite hulka kuuluvad tavapäraselt kantavad või teisaldatavad tulekustutid,
tulekustutustekk (nimetatud ka tulekustutusvaip) ja tuletõrjekraanid ehk sisemine tuletõrje vooliku
süsteem. Oluliste tuleohutuspaigaldistena võib märkida veel ATS keskseadet ja tulekahju teatenuppe
(käsiteadusteid). Nende märkimine evakuatsioonivõimalusi käsitlevale skeemile on nõutav.
Muude tuleohutuspaigaldiste kirjeldamine plaanis ja nende asukohtade märkimine skeemile on asutuse enda otsus. Pidades silmas plaani ja skeemi loetavuse lihtsust ja selgust, tekib küsimus, mida jätta
ja mida mitte. Tõsi, mõnevõrra selgem on selliste paigaldistega, mis on tulekahjuolukorras vahetult
kasutatavad: ATS keskseade, esmased kustutusvahendid ja tulekahju häirenupp. Muude paigaldiste
osas, nagu näiteks suitsueemaldussüsteemi käivitusnupud, tuletõrjepumpla manuaalne käivitamine,
tuletõrjelift jne, on küsimus keerulisem ja lähtub küsimusest: kas ja kellele seda infot on vaja.
Tavatöötajale mõeldud evakuatsiooni kujutaval skeemil on ilmselt ebaolulisem kirjeldada nö passiivseid paigaldisi, mis küll oma talitlusega osalevad ohuolukorras, kuid mille käivitamine ei sõltu inimesest või ei ole selle kasutamise reguleerimine ohuolukorras oluline, kuna see toimib sõltumata inimesest või võivaid neid kasutada ainult objekti tehniline personal või päästeasutus.
Tulekustutusvahendite kasutamist võiks reguleerida eraldi peatüki all, mitte üldandmete kirjelduses.
See tähendab: millist kustutit, kus ja kuidas kasutada; kas, kes ja kuidas võivad tuletõrjevoolikusüsteemi kasutada; kuidas kasutada tulekustutustekki jne.
Tuleohutuspaigaldiste nimetamisel ja kirjeldamisel võib lähtuda järgmisest näitest.
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Näide:
Hoones on järgmised tuleohutuspaigaldised:
·· Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
·· ATS keskseade asub hoone 0. korrusel valvekeskuses ning on dubleeritud 1. korrusel
valvelauas. ATS katab kogu hoonet ning on ühendatud ventilatsioonisüsteemiga, mis
lülitub häire korral automaatselt välja vältimaks õhu liikumist ning seeläbi takistades
tulekahju ning suitsu levikut. ATS on ühendatud liftidega, mis häire korral liiguvad
esimesele korrusele ning jäävad sinna avatud ustega seisma.
·· Tulekustutid
·· Kustutusvahenditest on hoones 6 kg kustutusaine massiga pulberkustutid igal korrusetasandil ja süsihappegaaskustutid serveri- ja arhiiviruumides vastavalt nõutud kogus
tele. Kustutite asukohad on tegelikkuses tähistatud vastavate tuleohutusmärkidega.
·· Tuletõrje voolikusüsteem ja voolikukapid
·· Tuletõrje voolikusüsteem katab kogu hoonet ning voolikusüsteemide kapid on
tegelikkuses tähistatud vastavate tuleohutusmärkidega.
·· Tuletõrjevee sisendid päästemeeskondadele
·· Hoone välisseinas Laia tänava pool on sisendid päästemeeskondadele lisavee ja surve
andmiseks hoonesisesesse tuletõrje veevõrku (max 12 bar).
·· Automaatne tulekustutussüsteem
·· Kogu hoonet katab automaatne tulekustutussüsteem, mis kasutab kustutusagendina
vett ning väljunditeks sprinklerpäid.
·· Gaaskustutussüsteem FM2000
·· Gaaskustutussüsteem katab hoone keskserveriruumi 0. korrusel.
·· Turvavalgustus
·· Evakuatsioonivalgustus ja evakuatsioonimärgid katavad kogu hoonet. Lisaks on
paanikavältimisvalgustus hoone evakuatsioonitrepikodades.
·· Suitsuärastussüsteem
·· Hoonet katab mehaaniline suitsuärastussüsteem. Suitsuärastuse juhtnupud asuvad
esimesel korrusel valvelaua juures.
·· Piksekaitse
·· Hoonet katab piksekaitsesüsteem, mille eesmärgiks on pikselöögist tingitud ülepingete
tagajärgede ja tulekahju tekke vältimine.
·· Translatsiooniside (helindussüsteem)
·· Tulekahjuhäire korral käivitub hoones eelsalvestatud translatsiooniside, mille kaudu
antakse hoones viibijatele korraldusi käitumiseks õnnetuse korral.
·· Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus
·· Tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus asub hoone valvekeskuses 0. korrusel.
Sealt on näha kõikide tuleohutuspaigaldiste töörežiimid ning osaliselt on võimalik
tuleohutuspaigaldisi juhtida. See hõlmab ATS-i, suitsuärastuse ja AKS-i kontrollsüsteeme.
·· Tuletõrjelift/evakuatsioonilift
·· Hoones Tallinna tänava poolse evakuatsioonitrepikoja kõrval (nn A-tiib) asub tuletõrjelift,
mis on eraldi võtmest juhitav ja kasutatav ka tulekahju korral. Võti asub 0. korruse
valvelauas. (vt SKEEM – foto nr 10)
Tuleohutuspaigaldiste osas võib soovitada asukohtade (või mõne üksiku) kujutamist ka foto abil, et
töötajale visualiseerida nii vahendit kui selle paiknemist reaalsuses.
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Näide:

Joonis 1. Tulekahjuteatenupp

Näide:

Joonis 2. Tuleohutuspaigaldised tegelikkuses – teatenupp, tulekustuti, evakuatsioonivalgusti

Tuleohutuspaigaldiste näitlikust märkimisest skeemile peatükis „Skeem“.
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1.3.9 Esmaabivahendid, individuaalsed kaitse- ja päästevahendid ja muud abivahendid evakuatsiooni ohutuse tagamiseks ning nende asukohad
Siinkohal on hooldekodude ja haiglate puhul olulisim küsimus, kas on olemas abivahendid kiireks ja
sujuvaks evakuatsiooniks. Sealhulgas näiteks päästelohistid, evakuatsioonitoolid, evakuatsioonilinad.
Kas on olemas ja kas on vajadus gaasimaskide (filtreerivad ja/või isoleerivad) järele, respiraatorite järele, mingite spetsiifiliste kaitseülikondade järele.

Näide:
Esmaabivahendite komplektid asuvad (vt SKEEM):
I korrusel juhataja kabinetis – 1 komplekt
II korrusel puhkeruumis – 1 komplekt
Isoleerivad gaasimaskid asuvad (vt SKEEM):
I korruse A tiivas asuvas valvekeskuses – 3 komplekti
Päästetoolid asuvad:
Igal korrusel evakuatsioonitrepikotta viiva ukse kõrval (vt SKEEM)
Lohistid asuvad:
Lohistite asukohad on märgitud vastavatele skeemidele palatite/tubade kaupa (svt SKEEM)
Jne

Ka siinkohal on soovitatav lisaks asukohtade kirjeldamisele need reaalselt skeemile kanda. Samas võib
kasutada ka ainult skemaatilist lähenemist ja jätta asukohtade kirjeldus välja.

1.3.10 Muud andmed, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist
Tihti arvatakse, et punkt „info muude andmete kohta“ on ebaoluline, kuid teatavas mõttes võib see
olla vähemalt sama oluline kui kõik teisedki. Näiteks võib siin all kirjeldada ära:
·· kuidas, millistest kohtadest ja millistest hoone osadest on võimalik lülitada välja elekter ja
millistest osadest seda mitte mingil juhul teha EI TOHI (näiteks operatsioonisaalide blokk,
intensiivraviosakond) – vähemalt mitte enne vastavat korraldust neilt, kes selle otsustavad.
Samuti tuleb kirjeldada, kes elektri väljalülitamise otsustavad ja kes seda teha tohivad. Elektri
väljalülitamise kohad on hea kanda skeemile. Ära ei tohi unustada ka asjaolu, et elektritoide
võib olla dubleeritud generaatoriga või selle väljalülitamisel veel lisageneraatoriga. Samuti võib
lisaks neile olla nö kolmekordne kaitse UPS-ide (alternatiivne elektritoitemeetod) näol, mis
rakenduvad voolukatkestuse korral. See tähendab, et ainult ühekordse voolu väljalülitamisega
ei pruugita saavutada hoone osa pinge alt vabastamist;
·· kus asuvad veevõtukohad päästeasutusele või sisendid hoonesisese tuletõrjeveevõrgu kasutamiseks
·· kus asuvad päästemeeskonna sisenemisteed ja võimalused paiknemiseks territooriumil (soovitatav kanda skeemile)
·· Juhul, kui päästemeeskonna liikumine ruumides on takistatud (uksed lukus vms), siis kuidas
on korraldatud päästjate ligipääs ruumidesse – kelle käes asuvad läbipääsu tagavad võtmed
·· muud tuleohutuspaigaldised, mida ei kirjeldatud eelnevates punktides
·· pääsekomando kaugus, reageerivate üksuste suurus ning abi kohalejõudmise tõenäoline kiirus
·· tuletõrjeliftide (kasutatakse ka evakuatsiooniliftide) asukohad, käivitamise põhimõte ja käivitamiseks vajamineva võtme asukoht
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·· asutuse eripärast tulenevad riskid päästetöötajatele (MRT – magnetresonantstomograaf ja
selle magnetväli, vee kasutamine, sisenemine mingisse ruumi)
·· Hapnikusüsteem – selle sulgemise võimalused
·· Naerugaasi süsteem – selle sulgemise võimalused

1.4 Asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus
Tuleohtlikkuse kirjeldus sisaldab informatsiooni ehitise tuleohtude ja nende ennetamise kohta.
Kuivõrd haiglad ja hooldekodud ei kvalifitseeru reeglina asutuste ja hoonete hulka, milles toimuvad
põhitegevusena tule- või plahvatusohtlikud tegevused või protsessid või kus ladustatakse põlevmaterjale või ohtlikke aineid, ei ole vaja kirjeldada:
1. andmeid ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkuse kohta ning sellega kaasnevate ohtude ennetamise meetmeid;
2. andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlikke ainete kohta ning juhiseid ja meetmeid nende
ohutuks hoidmiseks.
Küll aga näeb määrus ette ettevõtte või asutuse tõenäolisemaid tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmeid. See nõue on tekitanud palju segadust ning selle vajaduses
on tihti kaheldud. Põhjuseks enamasti väide, mille järgi ei ole võimalik kirjeldada erinevaid tulekahju
stsenaariume, kuna nende tekkepõhjuste, sellest tulenevate käitumismustrite ja arengumustrite hulk
võib olla lugematu.
Tulekahjustsenaariumite kirjeldamisel saab lähtuda ainult objektipõhisusest. Võttes aluseks riskihinnangu, võib ära tuua võimalikud peamised tulekahju tekkepõhjused ning nende vältimise meetmed.
Sealjuures võib tekkepõhjusi parema jälgitavuse huvides liigitada:
Näide:
Inimtekkelised tuleohud

Vältimise meetmed

Lahtise tule kasutamine

Hoones on keelatud lahtise tule kasutamine. Personalil jälgida
nõudest kinnipidamist

Suitsetamine

Hoones on keelatud suitsetada, välja arvatud selleks ette nähtud ja
tähistatud kohtades. Personalil jälgida nõuetest kinnipidamist

Kuritahtlik rünnak

Hoone personalil jälgida, et hoones ei ladustataks põlevmaterjale
selleks mitte ette nähtud kohtadesse. Evakuatsiooniteedele ja
–pääsude ette on keelatud ladustada mistahes esemeid, sh põlevmaterjale. Evakuatsioonipääsud peavad olema võtmeta avatavad.
Ehkki see ei aita vältida rünnakut, võib see vähendada kahjulikke
tagajärgi.

Tehnilised tuleohud
Rike elektriseadmes ja sellest
tulenev lühis

Elektriseadmete rikke või kahjustuse korral lõpetada kohe seadme
kasutamine ja teavitada sellest enda vahetut juhti. Asutuse juhtkonnal tagada elektriseadmete perioodiline kontroll.

Tehniliste seadmete rikked

Tagada perioodiline seadme hooldus ja kontroll. Rikete ilmnemisel
seadme kasutamine peatada.
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Keemilised või protsessidest
tulenevad tuleohud
Ainete isesüttimine, plahvatamine vms

Hoiustada põlevmaterjale ja –vedelikke vastavalt ainete kokkusobivusele.

…jne

Kindlasti ei ole ülaltoodud loetelu ammendav ning sõltub konkreetse hoone riskihinnangust.
Hoolimata sellest, kui põhjalikult stsenaariumid lahti kirjutatakse, on sellest olulisem siiski erinevaid
situatsioone ja stsenaariume perioodiliselt õppuste käigus praktiliselt läbi harjutada.

1.5 Tulekahjust teavitamine
Alltoodud teemade järjekord ja asetsemine tulekahju korral tegutsemise plaanis võib olla, nagu muudegi teemade puhul, erinev, kuid tulekahjust teavitamise juhises peaks olema kajastatud minimaalselt
järgnev.

1.5.1 Ehitises ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamine
Inimeste teavitamise süsteemi võib jagada tinglikult kolmeks küsimuseks:
·· kes teavitab
·· keda teavitatakse
·· kuidas teavitab
Et olla kindel kõigi teavitamises tulekahjust, tuleb määratleda, kes selle eest vastutab ning millised on
teavitamise vahendid. Üldine reegel on selline, et ohualas viibijaid teavitab ohualale lähim töötaja või
ohu avastaja.
Samas tuleb teavitamises alati kindel olla ning seepärast peab olema kellegi konkreetse kohustus
veenduda, kas kõiki (kes tulekahust teada peaksid saama) on teavitatud ning vajadusel korraldama
teavitamise. Sõltuvalt sellest, keda teavitatakse, on teavitamise peamisteks vahenditeks sealjuures:
·· inimese hääl (juhul, kui ükski tehniline lahendus ei toimi. Samuti võib hääl täiendada näiteks häirekellade helinat ohukolde asukoha teavitamise mõttes) – saab teavitada kõiki
·· häirekellad (ATS häirekellade rakendamine tulekahju häirenupu ehk käsiteadusti abil) – saab teavitada kõiki
·· translatsiooniside (helindussüsteem) ehk
ww eelsalvestatud tekst läbi hoonesiseste kõlarite. Sealjuures hakkab tekst jooksma kas
automaatselt või manuaalselt käivitades – saab teavitada kõiki
ww juhised läbi hoonesiseste kõlarite, kusjuures tekst ei ole eelnevalt salvestatud, vaid selle loeb
reaalajas sisse selle eest vastutav isik (administraator, turvatöötaja) – saab teavitada kõiki
·· SMS asutuse töötajatele (nö grupisõnumite põhimõttel) – saab teavitada asutuse personali
·· Teade personali piiparitele – saab teavitada asutuse personali
·· Info mobiiltelefoni kõne kaudu – saab teavitada asutuse personali
·· Info raadiosaatjate kaudu – saab teavitada asutuse personali
·· Info arvutiekraanidele (tänapäeval võivad inimesed tihti olla arvutites, klapid peas ja kuulata valju
muusikat – seepärast on arvutiekraan hea alternatiiv teate edastamiseks) – saab teavitada asutuse
personali
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Näide:
Avastades tulekahju, on X hooldekodu töötaja kohustatud:
1. Vajutama lähimat tulekahju teatenuppu, et rakendada tööle häirekellad.
2. Dubleerima valjuhäälselt tulekahjuteadet koos infoga tulekolde asukohast.
3. Häirekellade mitterakendumisel teatama tulekahjust valjuhäälselt ohualas viibivatele inimestele.
4. Dubleerima oma häälega teistelt saadud tulekahjuteadet.
Näide 2:
Valveõde on kohustatud tulekahju avastamisel:
1. Vajutama lähimat tulekahju teatenuppu, et rakendada tööle häirekellad.
2. Dubleerima valjuhäälselt tulekahjuteadet koos infoga tulekolde asukohast.
3. Teavitama hoone valvekeskust tulekahjust
Näide 3:
Valvekeskus/administraator/turvatöötaja saades teate tulekahjust
1. Käivitab hoone helindussüsteemi, et edastada hoones viibivatele isikutele teade tulekahjust ning
juhised edasiseks käitumiseks.

1.5.2 Töötajate omavahelise kommunikatsiooni kord
Omavahelises kommunikatsioonis tuleb määratleda, kes on võtmeisikud, kelle kaudu info alati liikuma
peab ja kes mingit infot saama peavad. Sealjuures võivad rollid olla tihedalt põimunud – näiteks evakuatsiooni juht võib olla ühtlasi ka see, kes suhtleb päästetööde juhiga. See tähendab, et temale peab
kokku jõudma erinevat infot erinevatelt inimestelt. Infoliikumise meetodite valikul tuleb hinnata võimalusi – millised vahendid on kasutatavad -, kuid mis veel tähtsam, eelistada tuleb usaldusväärsemaid
ja sealjuures kiiremaid infovahetuse meetodeid.
Omavaheline kommunikatsioonikord peab olema tegutsemisjuhises väga selgelt määratletud. Nagu
iga operatiivse sündmuse korral (päästetööd, lahingolukord, kriis), nii ka tulekahju korral haiglas või
hooldekodus peab kõigil olema selge infoliikumise struktuur.
Et minimeerida infovahetusega/kommunikatsiooniga seotud probleeme sündmuse ajal, peab see olema eelnevalt kokku lepitud ja läbi harjutatud. Sõltuvalt sellest, mida reguleeritakse, võib kasutada nii
kirjeldavat meetodit kui ka erinevaid skeeme.
Mõnel pool haiglates on kasutusel meetod, kus tsentraalselt jagab infot valvelaud kas hoonesiseste
valjuhääldite kaudu või helistades vajalikele osapooltele. Sealjuures edastavad kõik vastutavad isikud
info läbi valvelaua. Tavapäraselt kasutavad töötajad aga omavahelises suhtluses sündmuse ajal mobiiltelefone. Viimaste kasutamisel on avastatud, et häirekellade töötamisel ja võrdeliselt sündmuse
kriitilisuse kasvuga on mobiiltelefon halb abivahend – see, kellele helistatakse, ei kuule tihti helinat
ega taju vibratsiooni, samuti ei ole teineteist hästi kuulda ning mobiiltelefoni kasutamine on suhteliselt
aeglane.
Tegelikkuses taandub seega suhtlus tihti inimhääle põhiseks, kus omavahel jagatakse infot valjuhäälselt. Teine, väga soovitatud lahendus, on raadiosaatjate kasutamine. See aga eeldab kindlasti nii tehnilist valmisolekut (vajalik hulk saatjaid, akud laetud, sagedused kokku lepitud jne) kui ka kasutamisoskust (kutsungid, rääkimisoskus jne).
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Näide võimalikust kommunikatsiooni/sündmuse loogikat kujutavast skeemist:
Tulekahju

Käsiteadusti vajutamine/
valjuhäälne teavitus

Tulekahju avastaja

Valvekeskus/
administraator/
juhataja/valvepersonal

Külastajate teavitus

112

Personali teavitus,
patsientide ja
hoolealuste teavitus

Vastutavad isikud

Tulekahju
kustutamise/
leviku piiramise
meeskond

Evakuatsiooniga
seotud
meeskond

Päästetööde
juhiga koostöö
meeskond

Teiste
asutustega
koostöö
meeskond

Joonis 3. Kommunikatsiooniskeem

Loomulikult on tegemist vaid näitega, kus sõltuvalt asutuse spetsiifikast ja kokkulepetest võib nii mõnigi ülesanne (kastike) asuda teises kohas või mõni lüli olla vähem või enam.

PEA MEELES!
Korraldatud õppused ja asetleidnud reaalsed hädaolukorrad on näidanud, et kõige suuremad
probleemid ning ebaõnnestumised on põhjustatud halvast kommunikatsioonist.
Korraldatud õppused ja asetleidnud reaalsed hädaolukorrad on näidanud, et kõige suuremad probleemid ning ebaõnnestumised on põhjustatud halvast kommunikatsioonist.

1.5.3 Tulekahjuteate kontrollimise kord
Tulekahjuteate kontrollimise kord sõltub eelkõige:
·· asutuse personali hulgast ja struktuurist
·· olemasolevast tuleohutuspaigaldiste hulgast ja/või tüübist.
Seetõttu ei ole universaalset lähenemist tulekahjuteate kontrollimisel. Küll aga on teatud traditsioonilised võimalused, mille kombineerimisel saab leida asutusele sobiliku.
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Näide:
ATS olemasolul on käitumisjuhis reeglina järgnev ning selleks on määratletud vastutavad isikud:

1. Häirekellade rakendumisel liigub vastutav isik ATS keskseadme juurde (või juba asub seal –
administraator, valvur, turvatöötaja);
2. Vastutav isik veendub keskseadme abil, milline tsoon häiret annab (sõltuvalt keskseadmest ja
süsteemist kas valgusdioodide abil või keskseadme ekraanile kuvatud info abil);
3. Tulenevalt ATS keskseadmelt saadud infost kõrvutab vastutav isik saadud infot hoone skeemidega veendumaks, millisele osale hoonest häireteate asukoht keskseadmel tegelikkuses
vastab (teatud süsteemide puhul ei ole isegi see vajalik, kui keskseade annab täpse info ja
kontrollija tunneb hoonet);
4. Vastutav isik liigub tsooni kontrollima või annab selleks kellelegi teisele korralduse või veendub tsooni olukorras tehniliste vahendite abil (videovalve);
5. Sõltuvalt valitud taktikast ja asutusesisesest kokkuleppest lülitatakse tsooni kontrollima minnes häirekellad välja (ei ole ka vale, kui kellad jäetakse sisse – näiteks hooldekodu puhul, kus
puuduvad igasugused tuletõkkesektsioonid, tuleohutuspaigaldiste tase on olematu, hooldusaluste tervislik seisund raske jne – sellisel juhul võib olla kriitilise tähtsusega alustada
evakuatsiooniga juba esimese kella järel);
6. Tsooni kontrollima minnes haaratakse juba ennetavalt kaasa tsooni läheduses paiknev esmane tulekustutusvahend, et tulekahju korral ja võimalusel asuda kustutama;
7. Tulekahju avastades vajutatakse lähimat seinal olevat häirenuppu ja rakendatakse tööle häirekellad (kui veel ei tööta), et teavitada hoones viibivaid inimesi.
8. Häirenupu puudumisel või häirekellade rakendamise võimatuse korral teavitatakse ohualas
viibivaid inimesi valjuhäälselt. Sealjuures on kõigil kohustus häireteadet dubleerida.
9. Edasi toimub tegevus juba kokkulepitud reeglite kohaselt
ATS puudumisel võidakse tulekahjust teada saada kas mõnelt isikult või näiteks autonoomsete
suitsuandurite heli järgi. Sellisel juhul on käitumismudel järgnev:
1. Kuuldes autonoomse anduri heli, liigutakse heli suunas kontrollima tsooni, millest heli tuleb
2. Enne tsooni sisenemist (ruumi sisenemist) haaratakse kaasa tulekustuti
3. Enne ruumi sisenemist või ukse avamist veendutakse, et see oleks ohutu
4. Avastades tulekahju, teavitatakse sellest valjuhäälselt lähedalolevat personali
5. Edasine tegevus vastavalt juhistele: 112-te helistamine, kaastöötajate teavitamine jne

1.5.4 Tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise kord
Enamasti on haiglate ja hooldekodude puhul tulekahju häireteate edastamine 112-te ehk Häirekeskusesse automaatne – see tähendab, et ATS olemasolul hoones saab süsteemi rakendudes häirest spetsiaalse häireedastussüsteemi kaudu kohe teada ka Häirekeskus (nõue kehtib üle 50 kasutaja korral).
Erinev võib olla vaid häire edastamise kiirus. Sõltuvalt süsteemi seadistusest, õigusaktidest, tehnilistest normidest, asutuse valvepersonalist ja kokkuleppest riikliku tuleohutusjärelevalvega võib see olla
kuni 3 minutit.
Siiski, hoolimata inimfaktori sõltumatusest, tuleks häire ning veelgi enam reaalse tulekahju korral alati
helistada ka ise Häirekeskusesse, kuna esiteks jääb alati risk, et tehniline lahendus ei tööta ja teiseks ei
anna süsteem detailset infot tulekolde suuruse, inimkannatanute jms kohta.
Automaatse häireedastuse puudumisel tuleb kõne Häirekeskusesse teha alati ise. Selleks, et olla veendunud asjaolus, kas kõne 112-te tehti või mitte, peaks olema määratud vastutav isik, kes infot kontrollib.
Asutuses võib kokku leppida erinevaid skeeme Häirekeskuse teavitamiseks, kuid eelistatud on tuleHAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE

25

kahju avastajapoolne kohene ja vahetu teavitamine. Erinevate meetodite, kus avastaja teavitab esmalt
valvelauda, vastutajat vms miinuseks on täiendav ajakulu ning infoahela pikkusest ja jutu vahendatusest tingitud infomüra või teabe osaline kaotsiminek.
Häirekeskusesse helistades võib lähtuda järgmisest näitest, mille on ühe võimalusena esitanud ka
Häirekeskus ise:

Häirekeskusesse 112 helistades:

1. Ütle, mis juhtus ja kes vajavad abi.
2. Ütle, kuidas juhtus, kas võib tekkida oht inimestele, varale või keskkonnale.
3. Ütle, kuhu abi vajatakse. Kui ei teata või ei ole täpset aadressi, siis kirjelda, kuidas sündmuskohale jõuda. Kui sa ei asu sündmuskohal, siis tuleb seda kindlasti öelda.
4. Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud sündmusega seotud asjaolud on välja
selgitatud.
5. Hoida oma telefoniliin vaba. Päästekorraldajal võib olla vaja lisateabe hankimiseks või nõuannete andmiseks tagasi helistada.
6. Kui olukord sündmuskohal muutus (halvenes või läks paremaks), helista koheselt numbrile
112 ja anna täiendavat infot.

PEA MEELES!
NB! Häirekeskusesse tulekahjust teavitamine on igaühe kohustus!
112-te saab helistada:
Suunakoodi valimata (välja arvatud nö majasisene kood, et majast välja helistada – näiteks 0 112
või 9 112, sõltuvalt asutuse süsteemist)
SIM kaardita (halva levi olukorras on see hea lahendus, kuna telefon otsib sellisel juhul ise tugevaima võrgu mistahes operaatorilt)
Operaatoripoolse väljahelistamise piiranguga

1.6 Evakuatsioon
Evakuatsiooni läbiviimise juhis sisaldab juhtnööre töötajate evakueerumiseks ja evakueerimiseks.
Nagu öeldud, võib see olla eraldi peatükk, kuid samuti võivad juhised sisalduda juba konkreetsete
tegevuste eest vastutajate tegevusjuhistes, nagu muudegi juhiste puhul (teavitamine, päästemeeskonnaga koostöö, tulekahju korral tegutsemine).
Tegelikult on evakuatsiooni juhis tulekahjust teavitamise kõrval üks olulisemaid. Nimelt määratletakse
sellega ära, milline on asutuse põhimõtteline evakuatsioonistrateegia või kui seda ei tehta, siis minimaalselt määratletakse, kes, kuidas ja millal otsustab evakuatsioonistrateegia valiku sündmuse ajal.
Oluline on ka see, kes otsustab evakuatsiooni ja selle ulatuse.

1.6.1 Evakuatsiooni algus ja algatamine
Evakuatsiooni iseeneslikku algust ei saa eeldada! Tõsi, on võimalik eeldada, et tulekahju puhkedes
keegi hakkab kuhugi liikuma, kuid seda mitte süsteemselt, vaid pigem tunnetusest lähtuvalt. Samuti ei
tohi eeldada, et igaühe jaoks hoones tähistab evakuatsiooni algust (vajadust) täpselt üks ja see sama
märguanne, sest see saab olla vaid kokkuleppeline. Ja see tuleb kokku leppida.
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Võimalikke evakuatsiooni algust tähistavaid märke/signaale võib olla mitmeid. Mõned näited:
·· ATS häirekellade esmakordne rakendumine
·· Pluss: evakuatsiooniga saab alustada kiirelt, hoides kokku aega
·· Miinus: tegemist võib olla valehäirega. Juhul, kui on tegemist reaalse tulekahjuga, võib see olla
mitu korrust kõrgemal või mitu osakonda eemal ehk teisisõnu puudub vajadus koheseks evakuatsiooniks konkreetsetest osakondadest;
·· ATS häirekellade pidev helin. Siinkohal võidakse kokku leppida, et näiteks üle 30 sekundi
või üle 1 minuti kestev helin tähistab evakuatsiooni algust. Erinevus võrreldes esimesega on
selles, et arvestades konkreetse hoone eripära, lähtutakse näiteks eeldusest, et vähemalt 30
sekundiga jõuab alati keegi minna kontrollima keskseadet ja lülitada häirekellad tegeliku tulekahju väljaselgitamiseni välja. Kui aga häire kestab üle teatud aja, siis võib eeldada, et keegi
on vajutanud seinal asuvat käsiteadustit ning sealjuures eeldatakse, et põhjusega (tulekahju).
Sellisel juhul ei ole võimalik häirekelli välja lülitada.
·· ATS häirekellade teine pidev kellahelin. See lähtub põhimõttest, et pärast esimest kella
need vaigistatakse, minnakse häiret andnud tsooni kontrollima ning tulekahju avastades vajutatakse uuesti kellad tööle. Või on rakendunud juba mõne teise tsooni (konventsionaalse
süsteemi korral) või aadressiga (adresseeritava süsteemi korral) andur ehk olemas on midagi,
mis viitab suitsu või temperatuuri levikule.
·· on levinud ka meetod, kus evakuatsioon algab kas punktis 3 nimetatud viisil või punktis 2
nimetatud viisil. Lühidalt: vaikimisi algab teise häirekellaga, kuid kui esimene kell on kestnud
rohkem kui X ajaühikut, siis tuleb asuda evakuatsiooniga seotud tegevustele.
Nagu rõhutatud, need on ühed võimalikest ja tavapäraselt kasutusel olevatest evakuatsiooni algust
tähistavatest märguannetest. Need võivad toimida, kuid seda pigem väiksemate hooldekodude puhul.
Samuti võib tehniline signaal olla ka mõistlikuks lahenduseks vähese või hajutatud personali korral
või tuleohutuse mõttes väga halvas seisukorras oleva hooldekodu puhul – evakuatsioon peab algama
kohe, välistades inimtegevusest põhjustatud viivitust.
Raviasutuste, sealhulgas haiglate puhul on nimetatud lahendused siiski pigem halvad või siis teisiti
öeldes vaid teoreetiliselt rakendatavad. Kui sedagi.
Allpool mõned asjaolud, mis välistavad evakuatsiooni alguse pelgalt häirekellade rakendudes:
·· Häirekellad võivad rakenduda juhuslikult, kellegi pahatahtlikkusest, vaimselt haige inimese
vajutamisel peale, söögiaurude peale jne - haiglates ja hooldekodudes liigub palju inimesi, toimub mitmeid protsesse ning esineb ka psüühiliselt haigeid inimesi – kõik need ja lisaks muudki
tegurid tingivad selle, et häirekellade helisemist toimub sageli ning iga helina peale hoonet
evakueerida on ebaotstarbekas.
·· Häirekellad ei anna teavet selle kohta, kus täpselt tulekahju toimub
·· Häirekellad ei anna teavet selle kohta, kas ja kes peaksid evakueeruma ning kuhu
Sellest tulenevalt tuleks ATS-i häirekelli käsitleda haiglate ja hooldekodude puhul pigem teavitussüsteemi osana, mitte märguandena evakuatsiooniks – vähemalt mitte hoone personalile ja
patsientidele/hooldusalustele. Külastajatele, kes viibivad hoones, või häirekell olla küll märguandeks
liikuda hoonest välja.
Evakuatsiooni algatamise peab siiski otsustama konkreetne isik – on selleks peaarst, valvearst,
õde, hooldaja, juhataja vms. Kindel on aga see, et evakuatsiooni algatamise otsustaja peab olema
suuteline hindama nii tulekahju suurust ja levikut kui ka seda, keda, kust ja kuidas on üldse võimalik
evakueerida tulenevalt inimeste tervislikust seisundist.
Siinkohal ei tohi evakuatsiooni algatamist segamini ajada inimeste ohukoldest eemaletoimetamist
(nende, kes on tulekoldega ühes ruumis või vahetus ohus). Seda nimetatakse tihti ka päästmiseks. See
sõltub parasjagu läheduses oleva personali pädevusest ja võimekusest.
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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1.6.2 Evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskoht
Evakuatsiooni kogunemiskoha all peetakse silmas kindlaks määratud ohutut kohta või kohti, kuhu
evakuatsiooni korral liigutakse.
Iga evakuatsioon peaks kuskil lõppema ning igast evakuatsioonist peaks olema ideaalis ülevaade.
Võttes näiteks koolimaja, siis täieliku evakuatsiooni tingimustes võib evakuatsiooni kogunemiskoht
tähendada seda, et tulekahju korral tegutsemise plaanis on kirjas ning kõik teavad, et evakueerudes
liigutakse hoonest lahkudes kohe kooli staadionile. Tulenevalt kehtestatud korrast seal rivistutakse
(klasside kaupa, korruste kaupa vms) või tagatakse mingi süsteemsus selleks, et vastutajatel oleks
võimalik veenduda selles, kas kõik lapsed said koolimajast välja. Lisaks on kogunemiskoht heaks vahendiks tagamaks, et päästetöid ei segataks ja kõik püsiksid omas ohutus kohas.
Haigla ja hooldekodu puhul on evakuatsiooni kogunemiskoha määratlemine keerulisem ülesanne. Kui
hooldekodu puhul on teatud juhtudel võimalik ka täielik evakuatsioon ja inimeste evakueerimine õue,
siis haiglate (enamiku osakondade) puhul on see enamasti välistatud. See tähendab, et evakuatsiooni
kogunemiskoht sõltub evakuatsioonistrateegiast.
Täieliku evakuatsiooni korral saab määrata kogunemiskoha, mis paikneb hoone välisterritooriumil.
Soovitatav on koht selgelt ka tegelikkuses märgistada, et sündmuse ajal oleks see kõigile nähtav. Selleks on soovitav märkida kogunemiskoht hoone evakuatsiooniskeemile või asendiplaanile ning territooriumil vastava sildiga tähistada.

Näide:

Kogunemiskoha tähis

Kogunemiskoht on seega evakuatsiooni sihtkoht või lõpp-punkt.
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PEA MEELES!
Määrates evakuatsiooni kogunemiskoha õue, tuleb alati arvestada, et:
·· Õues võib sadada vihma
·· Õues võib olla külm, sadada lund, tormata
·· Õues võib olla kuum ja päikeseline
·· Õues võivad olla muud ilmastikutingimused, mis ohustavad patsiente
Horisontaalse ja/või vertikaalse evakuatsiooni (üldnimetusena etapiviisiline evakuatsioon) korral
saab kogunemiskohaks olla just see ala, mille asutus on määranud: mõni korrus, korpus, osakond.
Edasilükatud või viivitatud evakuatsiooni korral ei ole võimalik kogunemiskohta määratleda. Sellisel
juhul on evakuatsiooni juhile oluline info, kes ja kuhu jäi, et see omakorda edastada päästetööde juhile.

1.6.3 Evakueeritute ja evakueerunute loendamine
Evakueeritute ja evakueerunute loendamisel saab olla põhimõtteliselt vaid üks eesmärk: veenduda, et
kedagi ei jäänud ohualasse või hoonesse.
Küsimus, palju evakueerus, ei ole oluline – oluline on teave, kes ei evakueerunud või kes on nö teadmata kadunud.
Nagu mitmete teiste rollidega tulekahju korral, on ka loendamise eelduseks vastutuse jagamine. Asutuses peab olema määratletud, kes ja milliste ruumide kontrollimise eest vastutab.

Näide:
Asutuses X osakonnas Y tiivas U on hooldaja Maie ülesandeks tulekahju korral vastutada teise korruse kontrollimise eest. See tähendab, et tema kannab evakuatsiooni juhile vastavalt kehtestatud
korrale ette „Teisel korrusel veel kolm inimest sees: Toomas palatis 2, Tiina palatis 2 ja Urve palatis
5“ või „Teine korrus kontrollitud – inimesi korrusel ei ole“.

Tulekahju olukorras näeb tegevus välja selline, et vastutajad aitavad evakueerida patsiente ning pärast
viimast patsienti käib keegi läbi kõik palatid, kabinetid ja muud kohad, kus võiks inimesi viibida – sh
näiteks WC-d, mis sageli unustatakse.
Kogunemiskohas kogub evakuatsiooni juht evakuatsiooni konkreetsete lõikude eest vastutavatelt kokku info selle kohta, kas kõik on ohutult väljunud. Vajadusel saab kogunemiskohas seda infot kontrollida nii visuaalse vaatlemisega kui ka näiteks mingi andmebaasi/päeviku/nimekirja vms võrdlemisega
tegelikkusega.
Mis puudutab muid isikuid, kes võivad hoones liikuda (külastajad), siis nende kohaloleku kontrolli ei
saagi eeldada – nende puhul toimub välistamismeetod. See tähendab, et kui vastutaja kontrollib üle
oma ruumid, siis sellega tagabki, et kedagi ruumidesse ei jäänud.
Tihti, vaadates koostatud tulekahju korral tegutsemise plaane, on loendamine reguleeritud eeldusel,
et päästemeeskondade saabumisel saab kohe anda ülevaate – maja on tühi. Tegelikkuses jõuab päästemeeskond linnas asuva hooldekodu või haiglani 5-6 minutiga, maapiirkonnas hiljemgi, mis tähendab,
et sellel hetkel on hoones veel paras segadus, evakuatsioon pooleli ja kõik tormavad (tihti) kaootiliselt.
See tähendab ühtlasi, et päästetööde juhile saab edastada vaid info, et evakuatsioon käib.

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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Näide:
II korruse X ja Y palat on tühjad, teistes inimesed sees, tegeletakse iseseisva evakuatsiooniga.

Ja selles olukorras ei olegi midagi iseäralikku ning selle pärast ei tasu ennast halvasti tunda või pead
vaevata, kuidas olukorda lahendada. Oluline on hoopis, et päästetööde juhile edastatakse jooksvalt
infot evakuatsiooni kohta sedavõrd, kuivõrd olukord ajas muutub.
Evakuatsioonist ülevaate saamiseks võib kasutada näiteks spetsiaalseid raporteid – dokumendiblankett, mille lõigu vastutajad täidavad ära ja edastavad evakuatsiooni juhile.

Näide:

Evakuatsiooniraport
Korpus: A
Korrus: III
Osakond: Kirurgia
Tiib: Lõuna

INIMESED VÄLJAS

INIMESED SEES

või

Evakuatsiooniraport
Korpus: A
Korrus: III
Osakond: Kirurgia
Tiib: Lõuna

INIMESED VÄLJAS
INIMESED SEES

Arv: 12
Asukoht: palatid 32, 34, 36
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Raportite kasutamise miinuseks on selle väiksem operatiivsus võrreldes korralikult korraldatud suulise teavitamisega. Plussiks aga fakt, et andmed on pandud kirja, mistõttu on kriisiolukorras välistatud
andmete pideva muutumise seetõttu, et lihtsalt ei mäletata enam või see, kes teab, on liikunud juba
järgmisse kohta.
Raporti kasutamine eeldab eelnevalt kogu protsessi läbimõtlemist. Alates sellest, kust kohast saab
evakuatsiooni mingi lõigu eest vastutav isik raporti ja kirjutusvahendi ning lõpetades sellega, millal ja
kellele raport üle antakse.

1.6.4 Evakuatsiooni korraldamine
Evakuatsiooni korraldamisel tuleb alati pidada meeles kuldreeglit:

PEA MEELES!
Ettevõtte või asutuse evakuatsiooni läbiviimise juhises ei arvestata päästekeskuse päästemeeskonna poolse evakuatsiooni läbiviimisega. Juhendi koostamisel, strateegiate valikul ja reaalsel
tegutsemisel tuleb lähtuda eelkõige põhimõttest „uppuja päästmine on uppuja asi“.
Ettevõtte või asutuse evakuatsiooni läbiviimise juhises ei arvestata päästekeskuse päästemeeskonna
poolse evakuatsiooni läbiviimisega. Juhendi koostamisel, strateegiate valikul ja reaalsel tegutsemisel
tuleb lähtuda eelkõige põhimõttest „uppuja päästmine on uppuja asi“.

1.6.5 Evakuatsioonistrateegia valik
Kuidas evakuatsioon kulgeb, sõltub sellest, millist põhimõttelist lähenemist järgnevatest kasutatakse:
Täielik evakuatsioon (ka täisevakuatsioon või üldevakuatsioon) – see tähendab lahendust, mille järgi
evakuatsioon toimub hoonest välja turvalisse kohta maapinnal või teise hoonesse. Lahendus on tulekoldest eemale liikumise mõttes kõige turvalisem, kuid haiglate ja hooldekodude puhul raskesti kasutatav. Selle strateegia plussideks ongi põhimõtteline lihtsus ja ohutus. Samuti on see soovitatav valik
juhul, kui hoones puuduvad tuletõkkesektsioonid, tule ja suitsu levik on kiire ning võimalusi tule- ja
suitsu eest varjumiseks ei ole. Miinuseks aga pikk evakuatsiooni aeg (neljandalt korruselt õue, siis
tagasi järgmist tooma jne), raskendatud liikumine ja lisaoht treppidel liikudes, külma ilma korral lisaoht
haigusteks, kuuma ilma korral oht päikesepisteks.

Joonis 4. Täielikku evakuatsiooni kujutav joonis

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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·· Vertikaalne evakuatsioon – see tähendab lahendust, mille järgi evakuatsioon toimub hoone
erinevatele korrustele – enamasti alumistele, kuna tulekahju areng on kiirem alt üles. Plussideks on liikumine tulekoldest eemale ning alumistele korrustele, kuhu tulekahju levik on väga
aeglane. Täisevakuatsiooniga võrreldes kiirem, treppidel liikumist vähem, seega liikumisel
ohutum. Inimesed on ilmastikutingimuste eest kaitstud. Miinuseks oht juhul, kui hoone ei ole
ehitusikult hästi tuld takistav ja sektsioneeritud. Miinuseks ka halva korraldamise korral päästjate töö raskendatus – inimesed paiknevad kaootiliselt, inimesed paiknevad tulekolde all ning
kustutamise tulemusena jäävad kustutusvee alla.
·· Horisontaalne evakuatsioon - see tähendab lahendust, mille järgi evakuatsioon toimub hoone samal korrusel, kusjuures evakueerutakse teise tuletõkkesektsiooni. Ehkki tavaliselt peetakse horisontaalseks evakuatsiooniks kõrvalsektsiooni evakueerimist, võib tegelikkuses pidada
turvalisemaks varianti, kus tulekolde ja evakuatsioonikohaks oleva tuletõkkesektsiooni vahele
jääb veel üks sektsioon – nö puhversektsioon, moodustades omamoodi tamburi ja vältimaks
sektsiooni ukse avamisel kohese tule ja suitsu tungimise evakuatsiooni kogunemiskohta.

Joonis 5. Etapiviisilist horisontaalset evakuatsiooni kujutav joonis

·· Edasilükatud (viivitatud) evakuatsioon – see tähendab lahendust, mille järgi tegelikkuses
kedagi kuhugi ei evakueerita, vaid inimesed jäävad ruumidesse, kus nad on. Ruumi uksed-aknad suletakse ja jäädakse ootama, kuni tulekolle ruumi läheduses likvideeritakse ning päästjad ruumidesse jäänud päästavad. Selline lahendus on ühelt poolt ehk ootamatu ja tundub
ebainimlik, kuid tegelikkuses on see tihti ainus reaalselt toimiv lahendus. Ei ole ju võimalik
näiteks operatsioonisaalist avatud kõhuõõnega patsienti minema viia või intensiivravipalatis
meditsiinilise aparatuuri küljes olevat patsienti lahti ühendada. Miinuseks suur oht juhul, kui
õigeaegselt ei suudeta päästjate poolt tuld kustutada ja inimesi evakueerida. Meditsiinilise
personali lahkudes puudub ülevaade patsiendi olukorrast. Plussiks lahenduse lihtsus ja kiirus
– uksed-aknad kinni, ventilatsioon välja.
Horisontaalset ja vertikaalset evakuatsiooni on nimetatud ka etapiviisiliseks evakuatsiooniks
tulenevalt sellest, et esmalt evakueerutakse lähimasse ohutusse kohta ning sealt vajadusel järgmise
etapina edasi.
Väga tihti ei ole võimalik kasutada reaalsuses puhtaid strateegiaid ning ühe sündmuse korral võivad
olla kasutusel korraga kõik neli. Samuti võib moodustada nendest veel eraldi strateegiaid, kuid põhimõtteliselt põhinevad nad siiski nimetatud neljal.
Kuna tulekahju korral võib sündmus areneda väga kiiresti ning isik, kes vastutab evakuatsiooni eest,
ei pruugi suuta anda operatiivselt korraldusi, peaks olema paika pandud nö vaikimisi evakuatsioonistrateegia, mille järgi esmased vastutajad või nö lõigujuhid asuvad kuni evakuatsioonijuhi teistsuguste
korraldusteni tegutsema juhendis kokkulepitult.
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Näide 1:
Tulekahju puhkemisel evakueeritakse patsiendid vajadusel:
Teisel korrusel
ww A tiivas puhkenud tulekahju korral B tiiba
ww B tiivas puhkenud tulekahju korral A tiiba
jne
Täpsed edasised evakuatsioonikorraldused annab sündmuse ajal evakuatsiooni juht.
Näide 2:
Tulekahju puhkemisel evakueeritakse hoolealused vajadusel:
I korrusel puhkenud tulekahju
ww Evakueeritakse II ja III korruse hoolealused õue kokkulepitud kogunemiskohta
II korrusel puhkenud tulekahju korral
ww Evakueeritakse III korruse hoolealused I korrusele
ww I korruse hoolealused jäävad paigale
Täpsed edasised evakuatsioonikorraldused annab sündmuse ajal evakuatsiooni juht.
Näide 3:
Tulekahju puhkemisel intensiivraviosakonnas ei evakueeruta:
ww Suletakse saalide uksed
ww Suletakse kõik vaheuksed
ww Lülitatakse võimalusel ventilatsioon
Täpsed edasised evakuatsioonikorraldused annab sündmuse ajal evakuatsiooni juht.

1.6.6 Evakueeritavad ja asutuse eripärad
Haiglate ja hooldekodude juures, nagu korduvalt nimetatud, ei saa ära unustada, et evakuatsiooni
läbimõtlemisel tuleb arvestada, kes on need potentsiaalsed inimesed, kes vajavad evakueerimist. Et
erinevate inimeste evakueerimine on erinev, peab olema läbi mõeldud ka erinevad käitumismustrid.
1.6.6.1 Evakueeritavate grupeerimine
Planeerimaks ressurssi ja vajalikke tegevusi, tuleks inimesed kas juhendis või mõnes teise dokumendis (näiteks riskianalüüs) grupeerida. Grupeerimisel võib lähtuda mitmest parameetrist, mis ühel või
teisel moel mõjutavad evakuatsiooni. Allpool mõned näited.

Grupeerimine liikumisvõime järgi:
·· Liikujad
·· Vaegliikujad
·· Liikumatud
·· Liigutamatud
Evakuatsiooni korraldamisel tuleb liikumisvõime aluseks võttes juba eelnevalt läbi mõelda:
·· Keda ja millises järjekorras evakueerida?
·· Kuidas kedagi evakueerida nii tehniliste vahendite kui ka meditsiiniliste ohtude mõttes?
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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Grupeerimine vaimse tervise või vaimse võimekuse alusel:
·· Vaimselt terved ja reaalsusele adekvaatselt reageerivad
·· Vaimselt haiged või ebastabiilsed, kellel on püsivaid või ajutisi raskusi reaalsuse adekvaatsel
tajumisel
·· Vanurid (ei pruugi küll patoloogilises mõttes olla vaimselt ebaterved, kuid vanuselistest iseärasustest tulenevalt vajavad evakueerumisel eritähelepanu)
·· Lapsed (ei pruugi küll patoloogilises mõttes olla vaimselt ebaterved, kuid vanuselistest iseärasustest tulenevalt vajavad evakueerumisel eritähelepanu)
jt
Nö vaimse tervise aspektist hindamisel saab selgeks:
·· kellega võib tõenäoliselt tekkida evakueerimisel probleem (vastupanu, agressiivsus)
·· keda ja kuidas tehniliselt evakueerida (rahustussärk, lisapersonal)
Näiteks psühhoneuroloogia haiglad või osakonnad. Neid inimesi ei saa hoolimata nende võimekusest
ise liikuda pidada kuidagi iseseisvalt evakueeruvateks. Esiteks vajavad nad enamasti abi, teiseks on
nende personali abiga evakueerimine tihti ainuvõimalik, kuivõrd tavapäraselt võivad nad olla teistest
isoleeritud (kinnised kambrid) ja üksi vabalt liikudes kujutada ohtu nii endale kui teistele.

Grupeerimine ohu järgi ümbritsevale keskkonnale ja inimestele:
·· nakkusohtlikud isikud
Nende liigutamisega/evakueerimisega tõusetub alati küsimus, et nakkusohtlikku patsienti päästes
võivad ohtu sattuda need, kes ei ole veel nakatunud. Seepärast peab nende patsientide evakuatsioon
oleme väga läbimõeldud. Enamasti tulebki kõne alla horisontaalne evakuatsioon ehk evakuatsioon
ühest tuletõkkesektsioonist teise või passiivne evakuatsioon ehk patsientide sulgemine tuletõkkesektsiooni (näiteks palati uksed pannakse kinni ja patsiendid jäävad sinna). Kas selleks on vaja kasutusele
võtta erimeetmed ja -vahendid – isolaator, gaasimaskid, respiraatorid, lisapersonal, turvameetmed
(nn „rahustussärk“) jne.

34

Juhendmaterjal praktilise väljaõppe korraldamiseks

1.6.7 Ohutu evakuatsiooni põhimõtted
Sõltuvalt sellest, kas olete parasjagu ise evakueerumas, teisi evakueerimas või evakuatsioonijuhina
korraldusi jagamas, on teatud põhimõtted, millest on ohutuse tagamisel hea kinni pidada. Need põhimõtted on hea kirja panna ka tulekahju korral tegutsemise plaani ning praktilise väljaõppe käigus
neid harjutada.

Näide:
Hoolealuseid/patsiente evakueerides pea meeles:
ww säilita rahu ja väldi paanikat;
ww haara initsiatiiv – anna selgeid ja konkreetseid korraldusi ning räägi rahulikult ja valjult;
ww paanikasse sattunud inimesed alluvad kergesti ja täidavad käsklusi mõtlemata nende
sisule;
ww koordineeri liikumist läbi usteavade ja rahusta inimesi, kuna just seal tekib tavaliselt
tropp.
Evakueerudes:
ww säilita rahu ja enesevalitsus ning väldi paanikat;
ww võta kaasa ainult äärmiselt vajalik;
ww 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. Juhul, kui sellist ust on siiski vajalik avada,
hoidu ust avades võimalusel ukse taha, et kaitsta end pistleegi ja temperatuuri eest.
ww sule enda järel uksed ja aknad takistamaks õhu juurdevoolu;
ww suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) ning mööda seina-ääri – nii suudate
paremini orienteeruda;
ww treppidel liigu ettevaatlikult, vajadusel „tuletõrjuja sammul“ (toetudes tagumisele jalale
kompab esimene eesolevat pinda) – püsti kõndimine on võimalik vaid siis, kui ruumid
ei ole suitsu täis;
ww mitmekesi liikudes liikuge „hanereas“ või muul viisil hoides omavahel kontakti
ww ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal tekib tavaliselt tropp;
ww jälgi evakuatsioonimärgistust, mis suunab sind välja;
ww evakueerudes liigu kohe kokkulepitud kogunemiskohta.
Kui evakueerumine soovitud kohta on võimatu:
ww evakueeru lähimasse ohutusse tulekahjust haaramata ruumi;
ww tihenda võimalikud avad riideesemetega/tekstiiliga (võimalusel niisuta tekstiili, kuna
see tagab parema kaitse sissetungiva suitsu eest);
ww anna kaastöötajatele ja päästemeeskonnale endast märku kõikvõimalike vahenditega
(lehvita aknalt, karju, helista).

PEA MEELES!
Hoia igapäevaselt evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad ja võtmeta avatavad, et mitte takistada
paanika korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!
Hoia igapäevaselt evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad ja võtmeta avatavad, et mitte takistada paanika
korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!
HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE
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1.6.8 Evakuatsiooni järjekord ja evakueeritavate valik
Tulekahjuolukord on täis valikuid, mida tihti tuleb teha kiiresti. See on ka üks põhjustest juba eelnevalt
juhendites tegevuste reguleerimiseks ja asjades kokkuleppimiseks. Valik on ka evakuatsioon – ilmselt
kõige suurem ja olulisem valik.
Kuigi asutuseti võib olukord erineda, on täna siiski pigem reaalsus selline, kus halvimal juhul (öösiti,
nädalavahetuseti) on paarikümne patsiendi/hoolealuse kohta vaid üks-kaks evakueerijat. Ja see tähendab valikuid.
Reegel evakueerimise prioriteetide määramisel tuleneb tulekahju ja suitsu leviku loogikast:
Näide:
1. Evakueeri tulekoldega ühes ruumis olevad inimesed ehk teisisõnu päästa – esmalt on vaja
saada inimesed eemale vahetust ohust (tulekoldest).
2. Evakueeri tulekolde peal olevate ruumide inimesed – tuli levib alt üles väga kiiresti, tihti
sekunditega
3. Evakueeri tulekolde kõrvalruumis olevad inimesed – tuli levib külgedele aeglasemalt kui üles
4. Evakueeri tulekoldest allapoole jäävad ruumid – tuli levib ülevalt alla kõige aeglasemalt.
Tegelikkuses on aga valikud rohkem ja otsuse evakueeritavate valikul peab tegema iga asutus ise. Selle
tegemise juures võib olla abiks järgnevad näited mõttekäikudest.
Evakueerimine liikumisvõimetutest liikumisvõimeliste suunas:
·· esmalt evakueeri liikumisvõimetud hoolealused, kes asuvad tulekoldega samas- või kõrvalruumis või tulekolde peal asuvates ruumides
·· seejärel evakueeri liikumispuudega hoolealused, kes asuvad tulekoldega samas- või kõrvalruumis või tulekolde peal asuvates ruumides
·· seejärel evakueeri hoolealused teistest ruumidest, alustades liikumisvõimetutest, kes asuvad
tulekolde pealsel korrusel ning seejärel liikumispuudega hoolealused tulekolde pealsel korrusel;
·· kõige viimasena evakueeri need hoolealused, kes asuvad tulekoldega samal korrusel või allpool tulekolde korrust ning tulekoldest kaugeimad hoolealused;
·· viimasena tegele nende juhendamisega, kes on ise liikuvad.
Valik lähtub põhimõttest, et liikumisvõimelised peavad ise hakkama saama esialgu ka ilma juhendamiseta. Liikumispuudega saavad samuti üritada juba evakueeruda, ehkki see on aeglane ja vaevaline.
Liikumatud ei suuda ennast ise aidata, mistõttu tuleb neid kiiresti abistada.
Evakueerimine liikumisvõimelistest liikumisvõimetute suunas:
·· esmalt juhenda välja neid, kes suudavad ise evakueeruda ja kes asuvad tulekoldega samas- või
kõrvalruumis või tulekolde peal asuvates ruumides
·· seejärel evakueeri liikumispuudega hoolealused, kes asuvad tulekoldega samas- või kõrvalruumis või tulekolde peal asuvates ruumides
·· seejärel evakueeri liikumisvõimetud hoolealused, kes asuvad tulekoldega samas- või kõrvalruumis või tulekolde peal asuvates ruumides
·· kõige viimasena evakueeri need hoolealused, kes asuvad tulekoldega samal korrusel või allpool tulekolde korrust ning tulekoldest kaugemad hoolealused
Valik lähtub põhimõttest, et liikumisvõimetute peale läheb kõige rohkem aega, mistõttu saab neid nii
või naa väga vähe aidata. Liikumisvõimelised seevastu vajavad vähe juhendamist ja suhteliselt lühikese ajaga on võimalik päästa suur hulk inimesi. Liikumispuue jääb sama põhimõtte järgi nende kahe
vahele. Peamine argument on seega aja ja päästetavate suhe.
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PEA MEELES!
Ühegi inimese elu ei päästeta teise inimelu arvelt!
Päästa neid, keda saad päästa ning ära muretse nende pärast, keda päästa ei saa – antud
olukorras oli sinu valik õige!

1.6.9 Evakueerimise tehnikad ja vahendid
Evakuatsiooni korral tuleb pidada oluliseks selle ohutust ja kiirust. Pole tegelikult vahet, kuidas asja
vaadata, ikkagi taandub see nendele kahele. Et mitte kahjustada evakueeritavat, tuleb tema transportimisel arvestada nii tema tervislikku seisundit kui ka transportimisel tekkivat võimalikku kahju.
Evakueerijate vaatenurgast on oluline, et nad iseennast ei vigastaks.
Evakuatsioonil kasutatavad vahendid ja tehnikad tagavad kahtlemata ka kiiruse – näiteks lohisti annab võimaluse ühe inimese evakueerimiseks kasutada ühte, mitte kahte töötajat. Kahekesi inimest nö
„jalgadest-kätest“ transportida on vähem väsitavam kui seda teeks üks inimene jne.
Järgnevalt antaksegi lühike ülevaade nii levinumatest tehnikatest kui ka evakuatsiooni abivahenditest.
Väljatoodu ei ole kindlasti ammendav, kuid tuginedes praktikale, ei suuda enamik tervishoiuasutusi
tagada sedagi taset, mistõttu ei ole otstarbekas tormata edasi piltlikult öeldes kiviajast kosmoseajastusse.

1.6.9.1 Kandmise tehnikad
Läbi aegade on patsientide liigutamisel ja transportimisel kasutatud erinevaid tehnikaid – nimetagem
neid siis kandmis- või talutamistehnikateks. Nendeks on olnud tavapäraselt:
Näide:
·· Üksinda talutades – toetades patsienti/klienti kas kaenla alt, pihast vms
·· Kahekesi talutades (toetades) – näiteks patsient on kahe töötaja vahel, hoides neilt mõlemalt
kummaltki poolt kaela ümbert kinni
·· Kahekesi kätest-jalgadest – üks töötaja haarab patsiendil/kliendil selja tagant kaenla alt ning
teine haarab jalgadest põlvede juurest. Põhimõtteliselt võib seda ka üksinda teha, sellisel
juhul puudub lihtsalt jalgadest hoidja
·· Kahekesi käelukuga „tooli“ tekitamine – töötajad tekitavad omavahelt käsi ristates kätest nn
tooli, kuhu patsient pealt istub ning ennast töötajate kaela ümbert kinni hoides toetab.
·· „Jahukoti meetod“ – patsient/klient võetakse nagu jahukott õlale
·· „Ümber kaela“ – patsient võetakse endale turjale ning kandja lukustab tema käed ja jalad
kandmise ajaks – tekib nö mulje, et patsient/klient on nagu krae ümber kaela.
·· Jne
Kandmistehnikatel pikemalt peatumine käesolevas juhendis ei ole siiski otstarbekas. Nimelt on viimastel aegadel hakatud füüsilise kandmise meetodeid pidama pigem ebasoovitatavateks.
Kandmise negatiivse poolena tuuakse välja oht nii töötajate vigastuste tekkimiseks kui ka patsientide/
klientide vigastamiseks või terviseseisundi halvenemiseks. Viimasega seondub ka asjaolu, et tihti on
patsiendi liigutamine välistatud.
Seetõttu ei oleks õige igal juhul ja alati soovitada patsientide füüsilist kandmist. Kui see aga osutub
vajalikuks (puuduvad lohistid, vooditega ei ole võimalik evakueerida, ratastoolid puuduvad jne), siis
peaks see olema juba tulekahju korral tegutsemise plaanis reguleeritud, kes otsustab, millal, kelle
suhtes ja milliseid kandmisviise rakendatakse (näiteks raviarst, valvearst).
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PEA MEELES!
Patsiendi/kliendi kandmistehnikate rakendamine võib olla mõningal juhul ainuvõimalik valik, kuid
enne selle rakendamist peab veenduma, milline on evakueeritava tervislik seisund ning milliseid
kandmisviise võib kasutada.

1.6.9.2 Evakuatsioonivahendid
Evakuatsiooni abivahendid võimaldavad suurendada liikumiskiirust ja teisaldada mitteliikuvaid isikud.
Vahendite spekter on lai: kanderaamidest ja kandeistmetest päästemattide, -kottide ja -lohistiteni.
Neid iseloomustab erinev abistajate vajadus, jõukulu ja päästetava isiku kaitstuse määr. Seega peaks
igale objektile evakuatsioonivahendeid valides lähtuma objekti spetsiifikast.
Enim levinud ja kasutatavad abivahendid evakueerimisel on lohisti, ratastool ja voodi.
Lohisti1
Päästelohisti on spetsiaalne vastupidavast materjalist päästevahend, mis paigaldatakse voodi ja madratsi vahele ning on pidevalt voodis valmis kasutamiseks. Evakueerimise viib läbi üks inimene, kes
kinnitab lohisti rihmad ümber patsiendi, tõmbab patsiendi voodilt maha ja lohistab abivajaja koos
madratsiga ohutusse kohta. Patsient jääb oma voodikomplekti, mis teda kaitseb.
Lohisti plussiks on asjaolu, et sellega on väga kiire ja mugav evakueerida inimest treppidest alla – kuna
patsiendi ja lohisti vahel on madrats, siis ei ole karta ka patsiendi vigastamist.
Tegemist on väga soovitatava abivahendiga. Kusjuures tegemist on väga kiiret evakuatsiooni võimaldava ja mobiilse abivahendiga.

Joonis 6. Lohisti2

1 „Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele“ lk 39
2 „Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite rakendamise juhend haiglatele ja hooldekodudele“ lk 40
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Ratastool
Ratastooli kasutamine ei vaja põhjalikumat käsitlemist ning see on haiglates/hooldekodudes tavapärane. Ehkki ratastool on tavapäraselt mugav ja kiire, on selle miinusteks halb manööverdusvõime treppidel ning seetõttu pigem kasutatavus horisontaalsel evakuatsioonil. Trepist alla evakueerudes tuleks
seda teha ratastooli „selg“ eespool, kusjuures töötaja toetab ratastooli, liikudes trepist alla ratastooli
ees.
Ratastooli puhul tuleb ka jälgida, et evakueeritav oleks toolis kindlalt ning et tool ei takistaks kogu
ülejäänud evakuatsiooni.
Voodi
Voodiga evakuatsioon tähendab seda, et evakueeritavat liigutatakse sama ratastel voodiga, milles ta
tavapäraselt lamab. See meetod võimaldab kõige kiiremat evakuatsiooni algust, kuid selle miinuseks
on voodi väike manööverdusvõime ustest läbi minnes ja kitsastes koridorides liikudes. Voodiga on hea
võimalus kiireks horisontaalseks evakuatsiooniks ühest tiivast teise, kuid peaaegu võimatu evakueerimisel korruste vahel.
Voodiga evakueerides ja järgmistele evakueeritavatele järele minnes peab veenduma, et voodi ei takistaks kogu ülejäänud evakuatsiooni.
Käepärased vahendid
Reaalsus tänastes haiglates ja hooldekodudes on selline, et evakuatsioonivahendid praktiliselt puuduvad. Seetõttu tuleb tihti kasutada neid asju, mis on olemas ning olla loov. Üheks selliseks võimaluseks
on kasutada näiteks patsiendi peal olevat tekki, mis laotatakse voodi kõrvale maha. Seejärel tõstetakse patsient sellele tekile ning juba tekiga lohistatakse sarnaselt lohistiga patsient soovitud kohta.
Miinuseks selle puhul on, et patsienti ei saa sarnaselt lohistiga kohe voodist maha tõmmata, vaid tuleb
rakendada oskust ja jõudu tema tekile toimetamiseks, Teiseks puudub tekil pehmendav efekt.
Siiski, parema puudumisel on see täiesti kasutatav lahendus.
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1.7 Tulekahju korral tegutsemine
Tulekahju korral tegutsemise all peetakse silmas tegevusi, mis on vajalikud tulekahjusündmuse likvideerimiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks ja/või inimeste ohutuse tagamiseks.
Asutuses tuleb määrata isik, kes asub juhtima tulekahju korral tegutsemist. Tulekahju korral, kui näiteks põleb mingi palat, asub tuld kustutama tavaliselt isik, kes tulekahju esimesena avastab või kes
selleks lähedalolijatest võimeline on. Meeles tuleb pidada, et esmane tulekahju korral tegutsemise
juhtimine toimub seni, kuni saabuvad päästemeeskonnad – sellisel juhul võtavad päästesündmuse
juhtimise üle päästjad, täpsemalt päästetööde juht.
Tulekahju korral tegutsemist juhtima määratud isik võtab sündmuse ajal juhtimise üle, andes sellest
selgelt märku. Jällegi võib tulekahju korral tegutsemist juhtiv roll seguneda mõne muu rolliga – näiteks
võib olla üks ja sama isik, kes juhib tulekahju korral tegutsemist ja kes samaaegselt vastutab inimeste teavitamise eest, kes samaaegselt on evakuatsiooni juht, kes vastutab päästetöötajate abistamise
eest jne.
Rollide paljusus sõltub mitmest asjaolust:
·· Inimeste arvust – palju on inimesi, kellele rolle jagada
·· Patsientide-hoolealuste arvust – palju on neid, keda evakueerida
·· Hoone mõõtmetest – võimalus olla samal ajal mitmes kohas
·· Sidevahendite olemasolust ja liigist – võimalus olla ühes kohas, kuid juhtida sündmust mitmes
kohas
·· Jne
Tulekahju korral tegutsemise mõttes vajavad lahendamist vähemalt järgmised küsimused:
esmaste tulekustutusvahendite kasutamine tulekahju kustutamisel
·· tulekustutite kasutamine
·· voolikusüsteemi kasutamine
·· tulekustutusteki kasutamine

Näide:
Juhul, kui sa oskad, see ei põhjusta ohtu elule ja tervisele ega takista evakueerumist ja evakueerimist, võta kasutusele meetmed tulekahju kustutamiseks ja tule leviku piiramiseks. Selleks asu
tuld kustutama esmaste tulekustutusvahenditega.

Tulekustuti
·· võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette vabastades
vooliku ja eemaldades kaitsesplindi,
··

suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;

·· kasutades pulberkustutit, hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse
lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;
·· välistingimustes kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult;
·· tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemise
kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;
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·· lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine
suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu nõu siseseina;
·· põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku
laiali. Kustutusvahendiks sobib väiksemate põlengute korral tulekustutusvaip;
·· mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta
kustutusainega kogu põlev pind;
·· kasutades süsihappegaaskustutit jälgi, et käsi või muu kehaosa ei satuks kustutusjoa
mõjusfääri (külmakahjustuse oht);
·· kasutades süsihappegaaskustutit tuleb kohe pärast tulekolde likvideerimist ventileerida
ruumid (hapniku hulk väheneb);
·· kasutades süsihappegaaskustutit tuleb seda hoida võimalikult vertikaalses asendis, et
mitte takistada kustutusagendi normaalset väljumist lehtrist;

Tuletõrje voolikusüsteem
·· kasuta voolikusüsteemi vaid siis, kui seda tõesti oskad!
·· lülita kustutatavast kohast välja elektrivool!
·· ava voolikusüsteemi kapp
·· lamevooliku korral keri voolik täielikult lahti, pooljäiga vooliku korral niipalju kui vajalik.
·· ava voolikukapis olev kraan ja/või vajuta vastavat nuppu, mis avab siibri (sõltuvalt voolikusüsteemist)
·· võta joatoru ja lähene põlenguni ohtusse kaugusesse
·· hoia joatoru ja voolikut kindlalt, võta sisse stabiilne asend (seistes üks jalg eespool ja
teine jalg taga pool, et säilitada tasakaalu)
·· suuna joatoru ots tulekolde poole
·· ava joatoru
·· kustutamisel kasuta sama loogikat nagu tulekustutiga kustutamisel.
·· NB! Juhul, kui kasutad tuletõrjevoolikut üksi, siis kindlasti ära enne kraani avamist ava
joatoru, kuna selliselt võib juhtuda, et voolik koos joatoruga võib hakata „lendama“.
·· jälgi, et voolikusüsteem ei takistaks evakuatsiooni!
·· jälgi, et voolikusüsteem ei jääks pärast selle kasutamist tuletõkkeukse vahele ega rikuks
muud moodi tuletõkkesektsiooni terviklikkust!
·· voolikusüsteemi kasutades seisa alati tulekolde ja väljapääsu vahel, et vajadusel ohutult
ruumist lahkuda.

Tulekustutusteki kasutamisel
·· Tõmba tulekustutusvaip ümbrisest välja, kasutades selleks kustutustekil olevaid spetsiaalseid paelu
·· Hoides tulekustutusteki paeladest, hoia seda enda ees selliselt, et käed oleksid tule suhtes kaitstud
·· Tekitades enda ja tule vahele tulekustutustekiga „ekraani“, liigu tulekolde suunas
·· Tuulise ilmaga välitingimustes liikudes hoia ühte jalga õrnalt teki peal, libistades seda
mööda maapinda (vältimaks teki alumise osa lendumist tuules)
·· Aeta tulekustutustekk tulekolde peale
·· Kata tulekolle ning mässi tulekolde ääred tihedalt teki sisse, vältimaks õhu juurdepääsu
põlenguni

HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE

41

·· Põleva inimese kustutamisel püüa esmalt põlev inimene saad pikali (vältimaks paanikas
jooksmisel tekkivad tuult ja põlengu kiirenemist)
·· Aseta tulekustutustekk põleva inimese peale selliselt, et alustad teki assetamist pea
poolt jalgade poole (vastupidiselt lükkate tule ja kuumad põlemisgaasid jalgade poolt
näo poole)
·· Õrnalt patsutades püüdke teki alt õhk välja saada (mitte tugevalt hõõrudes – põletuse
korral oht tekitada veelgi suuremaid kahjustusi ja valu)
·· Tihendage kannatanu ääred tekiga selliselt, et vältida õhu juurdepääsu

Ehkki voolikusüsteemi ja kustutite kasutamisel on omad nüansid, on põhimõtteline käitumine iga kustutiga sama. Järgnev illustratsioon kujutab põhilisi võtteid erinevate põlengute kustutamisel.

ÕIGE

42

VALE

Juhendmaterjal praktilise väljaõppe korraldamiseks

ÕIGE

VALE

Joonis 7. Tulekustuti kasutamine 3

·· tuleohutuspaigaldiste kasutamine
·· tuletõkkeuste sulgemine
·· turvavalgustuse juhtimine
·· suitsueemalduse kasutamine, luukide avamine, ventilaatorite käivitamine
·· tuletõrjeliftide kasutamine
·· tulekahju leviku piiramise meetmed
·· uste ja akende sulgemine
·· ventilatsiooni väljalülitamine
tehnoloogiliste seadmete või protsesside puhul nende ohutuks tegemise korraldamine
·· millised on võimalikud ohtlikud seadmed (MRT, keemialabor, hapnikusüsteemid, muud põlevvõi plahvatusohtlikud gaasid jne)
·· kes otsustab protsesside ja seadmete ohutustamise – kui see üldse võimalik on
·· kes ja kuidas teeb ohutuks
muid juhiseid tulekahju korral tegutsemiseks
Siinkohal on oluline rõhutada, et mistahes kriitilise sündmuse lahendamisel ei ole võimalik ega tihti
otstarbekaski reguleerida erinevaid tegevusi nö üksiktegevuse tasandil. Palju tähtsam on reguleerida
protsessi, juhtimist, käsuahelat ja infoliikumist kui sellist. Kes otsustab, kes täidavad, kuidas liigub info.
Liialt detailne reguleerimine võib viia selleni, et sündmuse korral, mis väljub tavapärasest käitumismustrist, ei oska inimene tegutseda, kuna selle asemel, et õpetada ja harjutada mõtlemisvõimet, on
harjutatud konkreetseid tegevusi.

PEA MEELES!
Tulekahju korral asu seda kustutama ainult juhul, kui oled hinnanud selle võimalikkust, ohutust
ja enda võimekust. Kustuta tuld seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda elule ja
tervisele.

3

Turvaliselt tööle ja tööl. Põhja-Eesti Päästekeskus. Kairi Kilp, 09.11.2009
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1.8 Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis
Tulekahju korral, mille likvideerimiseks on vajalik päästemeeskonna sekkumine, ei saa tähelepanuta
jätta päästjate ja hoone personali vahelist koostööd.
Päästemeeskonna ja hoone esindaja koostöö on tähtis mistahes hoone puhul – seda eelkõige inimelude päästmise ja ohutuse mõttes. Peaaegu et esmane info, mida alati päästetööde juht küsib, on
see, kas keegi on põlevas hoones, mis seisus ja kus nad oletatavalt on. Lisaks huvitab päästetöötajat
aga rida muid küsimusi, mis võivad oluliselt muuta päästetööde kiirust ja käiku. Seetõttu, haiglate ja
hooldekodude puhul on sellist koostööd ja infovahetust raske üle hinnata.
NB! Juba päästetöötajate saabudes objektile peab olema hoonepoolne esindaja, kes päästetöötajad
vastu võtab! On halb, kui tekib olukord, kus päästetöötajad, täpsemalt päästetööde juht, peab hakkama otsima objekti esindajat – objekti esindaja peab ise liikuma päästetöötajate juurde ja vajadusel juhatama teed!

Päästemeeskonna sisenemine territooriumile, vastuvõtmine
·· Määra territooriumil koht, kus tavapäraselt päästemeeskond vastu võetakse – keerulise objekti
või hoonetekomplekti korral võib juba nö õige värava leidmine olla keeruline. Selle vältimiseks
peaks olema juba varakult teada koht ja määratud isik, kes päästemeeskonna vastu võtab ja
õigesse (loe: tulekoldele ligipääsemise mõttes mugavaimasse) kohta juhatab. Tihti on arvatud,
et võiks juba varakult märkida territooriumile sisenemisteed ja sisenemisteed hoonesse, kuid
selline lähenemine ei pruugi olla otstarbekas. Seda eelkõige põhjusel, et tulekahju tekkimise
kohta ning koos sellega valitavat päästemeeskonna rünnakusuunda jms. Teisisõnu – tulekahju
tekkekoht ja levik on ettearvamatu.
·· Peab olema korraldatud, et isik, kes on vastutav päästemeeskonna vastuvõtmise ja sündmuskohale juhendamise eest, oleks õigeaegselt päästjatel vastas, et päästjad ei kulutaks aega küsimusele „kus toimub, mis toimub ja kes meile asjadest räägib“.
Alati võib vastuvõtukohti ja sisenemisteid kujutada ka skemaatiliselt sarnaselt punktis „Skeem“ näidatult.
Ehkki just päästetööde juht on see, kes peaks oskama esitada õigeid küsimusi, on tähtis juba eelnevalt
teada, mis teda võiks huvitada. Samuti võib juhtuda, et tulenevalt objekti keerukusest ja eripärast ei
oska päästetööde juht teatud asjadele ise tähelepanu pöörata – siis on väga suur roll objekti esindajal.
Millal ja mida täpselt edastada, sõltub sündmuse käigust, kuid enamasti on päästemeeskonnale oluline info:

Päästemeeskonnale edastatav info:
·· Mis, kus ja kui suures ulatuses põleb
·· Kas on kannatanuid, hukkunuid
·· 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
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·· Kus asuvad tuletõrjelifti ja ruumide võtmed
·· Kas tulekahjuga kaasneb muid ohtusid (põlevvedelike plahvatus vms)
·· Kas, kust ja kes saab elektri hoonest või hoone osast välja lülitada
·· Kus asub ATS keskseade, suitsueemaldussüsteemi juhtnupud jm tuleohutuspaigaldised
·· Kus asuvad päästemeeskondadele mõeldud sisendid tuletõrjevee andmiseks hoonesse;
·· Muu päästemeeskonna nõutud info.

Et enamasti on just haiglad väga keeruka eripäraga ning kõiki võimalikke küsimusi ei ole võimalik ega
nähtavasti mõistlikki kirja panna, on väga soovitatav, et haigla ja hooldekodu esindaja näitaks ka ise
üles initsiatiivi ning koos lähipiirkonna päästekomandodega tehtaks hoonet tutvustavaid ringkäike.
Lisaks sellele on soovitatav, et objekt koostöös päästekomandoga koostaks objekti operatiivkaardi.
Operatiivkaart on hoone ja selle tehnosüsteemide ning tuleohutuspaigaldiste kohta esmast vajalikku
infot andev 1-2 leheküljeline kergelt haaratav dokument. Operatiivkaardi saab juba sündmuse alguses
anda üle päästetööde juhile koos hoone skeemidega, mille põhjal on võimalik saada kiire ülevaade.
Päästetöötajaga suhtlev vastutav isik ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjatelt vastava loa saamist, kuna päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.
Kõik töötajad on kohustatud täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi. Keegi ei tohi takistada
päästetööde tegemist ega laskma seda teha ka teistel.

PEA MEELES!
Päästesündmuse lõppemise otsustab päästetööde juht, mitte objekti esindaja!

1.9 Koostöö teiste asutustega
Tihti unustatakse nii tegevusplaanides kui ka tegelike õppuste korraldamisel ära potentsiaalne vajadus
teha koostööd teiste inimestega ja eelkõige teiste asutustega.
Jättes kõrvale vajaduse teha koostööd operatiivteenistustega (pääste, politsei, kiirabi), võib vajadus
abi järele tõusetuda:
·· haigete või hoolealuste transpordil olemasolevast hoonest teise asutusse (enda hoone on ohtlik või kasutuskõlbmatu)
·· koostöö muude asutustega, kes võivad osutuda vajalikuks seoses eesmärgiga hoolealuste ajutiseks ümberpaigutamiseks või teenuse osutamiseks (näiteks kohalik omavalitsus)
Ehkki tegemist ei pruugi olla tavapärases mõttes koostööga, võiks mõelda ka koostööle lähedastega,
meediaga, avaliku suhtlusega jne. Nagu juba eespool viidatud, lähevad siinse peatüki tegevused juba
otsapidi hädaolukorra lahendamise- või kriisiplaanidesse.
Olgu see koostöö, milline on, igal juhul tuleks see juba tegevusplaanide koostamisel põhjalikult läbi
mõelda ja õppustel harjutada. Mida aga ei tohiks sealjuures ära unustada: koostöö teiste asutustega
enda tegevusplaanis tuleb ka tegelikkuses kooskõlastada selle asutusega, kellega tulekahju
korral koostöö ette nähakse. Teisisõnu – ka see teine asutus peab teadma, et näiteks tulekahju korral on kavandatud haigete evakuatsioon sinna asutusse.
Koosööaspektide läbimõtlemisel tuleb käia läbi mitmed küsimused ning parim võimalus selleks oleks
koos asutusega, keda koostöö puudutab. Alljärgnev tabel näitlikustab, milliste küsimustega koostöö
planeerimisel peab kokku puutuma. Kindlasti ei ole see ammendav:
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Probleem

Koostöövajadus

Patsientide/hooldusaluste
transport

Millise transpordiga (kiirabi, tsiviiltransport)

Patsientide/hooldusaluste
ümberpaigutamine

Milline on potentsiaalsete patsientide/hoolealuste hulk,
tervislik seisund ja erivajadused

Teenuse osutamiseks vajaliku
ressursi hankimine

Mida ja millise teenuse jaoks on vaja – mida
esmajärjekorras ja mida edasi. Näiteks hävisid tules kogu
toidutagavarad ja hooldekodu köök.

Avalik suhtlus

Kes tagab avaliku suhtluse, läbi milliseid kanaleid pidi see
käib, kuidas kaasata meediat sündmuse lahendamisse

Lähedased

Kes jagab infot, kuidas

Tabel 1. Koostöö

1.10 Skeem
Kui kõikvõimalik muu illustratiivmaterjal on asutuse tulekahju- ja evakuatsiooni korral tegutsemist reguleerivates juhendites vaid soovituslik, siis evakuatsiooni ja tuleohutuspaigaldiste asukohti kirjeldav
skeem on kohustuslik.
Tihti aetakse segamini skeem, mis on tulekahju korral tegutsemise plaani osa ja see, mis riputatakse
seinale ning kuhu märgitakse info vastavalt skeemi asukohale („Asud siin“, „Sina oled siin“, „Sinu asukoht“ jne). Esimesel juhul on tegemist skeemiga, mis kuulub lahutamatult tulekahju korral tegutsemise plaani koosseisu, on mõeldud inimeste koolitamiseks iga-aastase koolituse raames ning samuti
igaühele vabalt kättesaadava koolitusmaterjalina. Teisel juhul omab skeem operatiivsemat eesmärki
– võimalus reaalse sündmuse korral saada kiirelt ülevaade, kus asutakse ja kuhu peaks liikuma.
Määruse sätestab, et tulekahju korral tegutsemise plaani osaks olev skeem on 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.
Lisaks täpsustatakse:
·· Kõik skeemil kasutatud tingmärgid peavad olema arusaadavad ja loetavad;
·· Kasutatud tingmärgid ja nende tähendused sõnastatakse skeemil ning vajadusel vähemalt
ühes üldkasutatavas võõrkeeles.
·· Evakuatsioonitee tähistatakse skeemil rohelist värvi pideva joonega kuni korruselt või
evakuatsioonialast väljuva evakuatsioonipääsuni
·· Varuevakuatsiooniteed ja hädaväljapääsude juurde viivad teed tähistatakse rohelist värvi
katkendjoonega
·· Evakuatsiooniteed tähistatakse vähemalt kaks korda jämedamalt piirjoonest.
·· Rohelist värvi liikumissuund tähistatakse skeemil evakuatsiooni- või hädaväljapääsu suunas.
·· Liikumissuund märgitakse skeemil hoone evakuatsiooni- või hädaväljapääsude asukohtadesse.
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Joonis 8. Siseministri määruses toodud näidisskeem 4

4 Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“.
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Skeemi koostamisel võib lähtuda jällegi mitmest võimalusest
·· Skeemile kantakse vajalik info evakuatsiooniteede- ja pääsude kohta. Vajadusel määratletakse
erinevad evakuatsioonialad. Lisatakse esmaste tulekustutusvahendite asukohad ning teatenuppude asukohad. Rohkem skeemile oluliselt midagi ei lisata. Sellise skeemi plussiks on lihtsus ning seda on võimalik hõlpsalt kujundada ümber seinale riputatavaks skeemiks.
·· Skeemile kantakse lisaks eelmises punktis nimetatule tuleohutuspaigaldiste või nende keskuste asukohad – ATS keskseade, suitsueemaldusnupud, ventilatsiooni väljalülitamine, sprinklersüsteemi keskuse asukoht, hapnikusüsteemide sulgventiilide asukohad jt.
Sõltuvalt sellest, milline on skeemid eesmärk, võib teha ka järgneva jaotuse:
·· Skeem, mis on kavas paigutada hoone seinale eesmärgiga anda töötajatele ja klientidele
ülevaade evakuatsioonivõimalustest, võiks olla võimalikult lihtne ning vaid esmavajaliku infoga. Sellele kantakse evakuatsiooniteed ja –pääsud, käsiteadustite ja esmaste tulekustutusvahendite asukohad.
·· Skeem, mis on tulekahju korral tegutsemise plaani osa dokumentide hulgas, võib olla
väga põhjalik, sisaldades muuhulgas infot elektrikilpide, sisemise tuletõrjeveevõrgu sisendite,
tuletõrjeliftide jne kohta. Selline skeem võib olla ka üks osa operatiivkaardist, andes olulist
lisainfot päästetöötajatele.
Võttes nüüd aluseks juba toodud määruse näidisskeemi, tuuakse järgnevalt sisult oluliselt põhjalikum
ja vormilt ISO standardi kohase skeemi:

Joonis 9. Evakuatsiooniskeem5

5
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1.11 Plaani teatavaks tegemine, täitmise tagamine ja muutmine
Tulekahju korral tegutsemise plaanist on kasu vaid siis, kui inimesed sellest teavad ning neid on ka
selle põhjal koolitatud. Seetõttu tuleb tagada, et plaan tehakse kõigile teatavaks – veelgi enam neile
isikutele, kes omavad plaani järgi reaalset vastutust ja ülesandeid.
Siseministri määrusega sedastatakse kohustus, et ettevõtte või asutuse juht määrab plaani järgimise
eest vastutavad töötajad.
Plaani täitmise kord sisaldab:
1. töötajate vahel jaotatud ülesandeid ja kohustusi evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemisel;
2. tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavate isikute loetelu.
Plaani täitmise eest vastutavate töötajate ja nende vastutusalade kohta koostatakse koondloetelu.
Ülalnimetatu võib kuuluda tulekahju korral tegutsemise plaani koosseisu või olla eraldi dokument. Üks
näide:
Tulekaju korral tegutsemise plaani täitmise kord
Plaan tehakse teatavaks kõikidele asutuse töötajatele.
Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste ning tulekahju korral tegutsemise õppuse
korraldamise ja läbiviimise eest vastutajad on järgmised:
Valdkond ja tegevus

Vastutaja

Asendaja

Plaani koostamine, täiendamine, asjakohastamine Juhatuse esimees

Juhatuse liige

Plaani rentnike esindajatele teatavaks tegemine

Haldusjuht

Turvaülem

Plaani töötajatele ja rentnike töötajatele teatavaks Haldusjuht
tegemine

Turvaülem

Kogu hoone tulekahju korral tegutsemise õppuse
korraldamine 1xa

Töökeskkonnaspetsialist

Haldusjuht

Tulekahjuteate kontrollimine

Haldusjuht

Töötaja x

Tulekahjust teavitamine

Haldusjuht

Töötaja x

Evakuatsiooni algatamine

Valvearst

Töötaja x

Evakuatsiooni läbiviimine

Valveõde

Töötaja x

Tulekahju korral tegutsemine

Valveõde

Töötaja x

Koostöö päästemeeskondadega

Turvatöötaja

Töötaja x

Koostöö teiste asutustega

Peaarst

Juhatuse esimees
Täpsem vastutus alategevuste eest tulekahju ja evakuatsiooni korral käitumisel on sätestatud
käesolevas plaanis.
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2. TULEKAHJU JA EVAKUATSIOONI KORRAL
TEGUTSEMISE KOOLITUSE JA ÕPPUSE
ETTEVALMISTAMINE NING KORRALDAMINE
Esimeses peatükis sai põhjalikumalt käsitletud tulekahju korral tegutsemise plaani koostamise temaatikat. Seda peamiselt ühel eesmärgil – nimelt on materjalide koostajad veendunud, et vaid läbimõeldud tegevuskava saab olla aluseks efektiivsele ja tulemuslikule asutusesisesele koolitusele ning õppuste korraldamisele.
Siseministri määruse järgi tuleks haiglates ja hooldekodudes korraldada tulekahjuõppus kord aastas ning see koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
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 nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korratakse üle nende ülesanded
tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.
Seega on määrusega kohustust peale pannes nähtud ette ka teatav paindlikkus, mis on iseäranis hea
suurematele haiglatele ja hooldekodudele, kus tulenevalt suurest personaliarvust ja töökorralduse
keerukusest on raske tagada kõigi samaaegne koolitatus. Iseküsimus on vaid selles, millises ulatuses
ja kuidas seda raamistikku tõlgendada.
Tulekahjuõppus eeldab kohustuslikuna legendi ning õppusejärgset kirjaliku kokkuvõtte koostamist.
Nendest aga täpsemalt vastavate teemade all.
Kuigi iga-aastane tulekahjuõppus koosneb teoreetiliselt ja praktilisest osast, siis käesolevas juhendis
keskendutakse pigem praktilisele õppusele. Teoreetiline õppus võiks valdavalt põhineda asutuse tulekahju korral tegutsemise plaanil ja selles sisalduval infol. Lisaks vastavalt koolitaja teadmistele ning
koolitatavate teadmiste vajadusele lisateemad.

2.1 Õppuse planeerimine ja ettevalmistamine
Haiglas või hooldekodu praktilise õppuse ettevalmistamisel võib kasutada samu motiveerivaid lööklauseid, nagu suurõppustel, avalikul esinemisel vms. Üheks näiteks on viie „P“ reegel: Proper Preparation Prevents Poor Performance6 ehk eesti keeles võiks seda mugandada kui „Hea ettevalmistamine
ennetab kehva tulemust“. Või siis maalähedasem „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“. Need mõtteterad igal juhul kehtivad ja neist on arukas juhinduda.

2.1.1 Õppuse vajadus ja eesmärk
Selgita välja õppuse vajadus. Enamasti see kas tuleneb:
1. õigusaktidega pandud kohustusest korraldada kord aastas õppus vastavalt määrusele või
2. on see asutuse enda soov.
Tekib küsimus – mis neil kahel vahet on? On vahe ning on praktikas väga suur vahe. Määrusega nõutud
üks kord aastas õppuse korral võetaksegi seda enamasti sellisena, et tuleb ära teha ning põhimõttel
„nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik“. Teisisõnu mitte oluliselt rohkem ja põhjalikumalt, kui määruses kirjas ning selles mahus.
Selgeks tegemine, kust tuleneb vajadus, aitab juba alguses kujundada suhtumist. Erinevalt neist õp6
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pustest, mis lähtuvad vajadusest „täita seadust“, on praktika näidanud, et õppused, mis lähtuvad vajadusest „meile on oluline, et inimesed oskaksid ka tegelikult tulekahju korral käituda“, on paremini
õnnestunud ja parema tulemuslikkusega.
Vajadusest otseselt koorub välja üldine eesmärk – mida tahetakse saavutada. Kas soovitakse kompleksõppust kogu personalile, õppust vastutavatele, õppust valveõdedele? Kas soovitakse seda teha
reaalse simulatsioonina koos häirekellade rakendamisega, reaalse evakueerimisega, päästjate väljakutsumisega või tahetakse harjutada mingis osakonnas mõttemänguna maketil mingeid ülesandeid.
Või on tegemist nn lauaõppusega.

2.1.3 Õppuse vormi ja liigi valik
Praktiliste õppuste puhul võib teha mitmeid ametlikumaid teaduskirjanduses kasutatavaid kui ka lihtsamalt väljendatavaid liigitusi.
Praktiline õppus haiglates ja hooldekodudes on suunatud töötajatele. Tulenevalt sellest, kuivõrd töötajaid eelolevast õppusest teavitatakse, võib õppuse vormi jagada ette teavitatud ja ette teavitamata.
Ette teavitamata õppuse nimetus reedab, et tegemist on õppusega, millest töötajad ette ei tea ning
sündmused hakkavad arenema neile ootamatult. See, et töötajad õppusest ei tea, ei tähenda, et asutuses ei ole sellest keegi teadlik. Kindlasti teavad sellest inimesed, kes on seotud õppuse korraldamisega. Ei saa pidada õigeks lähenemist, et ette teavitamata õppus tähendab sisuliselt seda, et keegi
korraldajatest paneb häirekellad tööle ning sellega kogu organiseeritud pool piirdub. Ka see õppuse
vorm vajab planeerimist ja korraldamist, vaatlejaid, kooskõlastamisi jne. Siiski võib seda õppuse liiki
pidada nö kontrollõppuseks ehk teisisõnu võiks seda kasutada, kui soovitakse saada ülevaadet, kuidas inimesed ootamatus olukorras reageerivad ja oma ülesandeid täidavad. See eeldab, et inimesi
on pidevalt koolitatud ning neil on kujunenud välja juba harjumuspärane käitumismuster. Juhul, kui
kontrollõppust tehakse inimestele, kes osalevad õppusel esimest korda või on tuleohutusalaselt väga
vähe haritud, tuleb õppusest enamasti välja õnnetu üritus, millest ei ole lõpuks kasu midagi. On vaid
kahju raisatud aja näol.
Ette teavitatud õppuse eesmärgiks on anda inimestele aega ennast ette valmistada, samuti vältida ootamatusest tekkida võivat ärevust ja paanikat nii töötajates kui patsientides. Ette teavitamisega õppus
võib olla sarnaselt ette teavitamiseta õppusega nn kontrollõppus, kuid võib ka olla harjutusõppus.
Harjutusõppuse vahe seisneb selles, et eesmärgiks ei ole õppuse olustikku luues kontrollida, kas, kes
ja kuidas oma ülesannetega hakkama saavad, vaid õppuse käigus läbi pideva juhendamise või kindla
stsenaariumi järgi tegutsemise kinnistada inimestes õigeid käitumismustreid.
Harjutusõppuse ja kontrollõppuse vahet võib iseloomustada järgmise tabeliga:
Kontrollõppus

Harjutusõppus

Ette teavitamine

Õppusest on teadlikud ainult
korraldajad

Õppusest teavad kõik võimalikud osalejad

Inimeste tegutsemine

Iseseisvalt vastavalt enda
teadmistele ja plaanile

Koolitaja abiga samm-sammult

Õppuse kulg

Vastavalt sellele, kuidas jõutakse kogu olukord lahendada tulenevalt omaenese
teadmistest

Õppus võib kulgeda aeglaselt,
oluline on, et kõik teeksid
asju õigesti ehk harjutaksid
korrektselt läbi

Tabel 2. Õppuste liigid
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Tulenevalt sellest, milline on praktilise väljaõppe maht ja harjutatavad tegevused, võib liigitada õppust:
·· lauaõppused – õpe seisneb erinevates mõtteharjutustest ja ülesannetes, mis lahendatakse
nö laua taga istudes, erinevaid makette ja skeeme kasutades. Samuti võidakse kasutada meetodit, kus erinevad isikud või grupid istuvad erinevates ruumides ning nad saavad sidevahendite või käskjala kaudu erinevaid ülesandeid, mille tulemusel peavad nad hakkama kuidagi
käituma. Samuti võib selles olla vastutegevusega hõivatud isikuid ja gruppe.
·· praktilised teemaõppused – harjutatakse mingit konkreetset teemat või lõiku, mitte aga
kogu tegevuste kompleksi nagu kompleksõppuse raames. Näiteks tulekajust teavitamist või
tulekustuti kasutamist või inimeste evakueerimisel erinevaid kandmistehnikaid.
·· kompleksõppused – enamasti peetakse silmas õppust, mis hõlmab kõiki tegevusi ja protsesse alates tulekahju tekkest kuni sündmuse likvideerimiseni. Sinna vahele jäävad tulekahju avastamine, teavitamine, tulekustutusvahendite kasutamine, evakuatsioon, infoliikumine,
päästemeeskonnaga koostöö, teiste asutustega koostöö jne. See õppus eeldab sõltuvalt asutuse suurusest ja soovidest juba päris suurt ettevalmistust, seda enam, kui soovitakse kaasata
päästemeeskonnad, kiirabi, transportida inimesi ühest haiglast teise jne.
Käesoleva juhendmaterjali koostajad on täheldanud, et enamasti rakendatakse erinevaid õppuste
vorme ja liike väga vähe ja ollakse pigem kinni traditsioonilises võimaluses „rakendada tööle häirekellad ja joosta hoonest välja“. Ehkki ka sellisele õppusele ei ole eesmärki silmas pidades (et inimesed
jõuaksid võimalikult kiiresti ohutusse kohta) midagi ette heita, on see tihti muutunud inimeste jaoks
rutiiniks, igavaks ja tüütuks kohustuseks. Seda nii korraldajate kui osalejate mõttes. Sellest tulenevalt kahaneb ka õppuse tulemuslikkus. Seepärast on erinevate õppuste vormide ja liikide kasutamine
heaks võimaluseks murdmaks suhtumist „ebavajalikust õppusest“, inimeste paremaks kaasamiseks
ja tihti (mis on ju väga oluline) paremaks ajalise ressursi kasutamiseks – erinevad meetodid annavad
võimaluse paremini saada inimesed koolitatud vastavalt ajalistele võimalustele.
Mis väärib eraldi rõhutamist, on asjaolu, et ka valdkonda reguleerivas määruses on sätestatud: praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses. Kuidas sisustada mõistet tulekahju simulatsioon ja võimalik ulatus, jääb nähtavasti
asutuse otsustada. Küll aga ei tohiks seda tõlgendamist kuritarvitada ja eelkõige vabandada töötajate
oskamatust ja koolitamatust, kuna „rohkemas ulatuses ei ole võimalik“.

2.1.2 Võimaluste ja ressursside hindamine ja planeerimine
Kui on teada õppuse üldine eesmärk ja mida ning millises mahus soovitakse harjutada, millist tulemust
saada, siis tuleb hakata tegelema selle eesmärgi saavutamiseks vajalike ressursside hindamisega.
Milleks on vaja võimalusi ja ressurssi hinnata? Ressursi hindamine ja esialgne planeerimine on väga
oluline, eriti suuremates asutustes, kus on palju nii patsiente-kliente, töötajaid kui ka protsesse.
Näiteks väiksema hooldekodu puhul on kogu hoonet hõlmav kompleksõppus täiesti mõeldav, kuid
peaaegu mitte kunagi suurema haigla korral, kus õppused toimuvad enamasti osakonniti, korruseti
vms ning tihti ka alternatiivseid meetodeid kasutades (maketiharjutus, skeemiharjutus, lauaõppus,
infoliikumise õppus jt).
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Võimaluste ja ressursside planeerimisel tuleks hinnata inimressurssi ja tehnilist ressurssi:
Inimressurss
·· Kui palju on koolitatavaid
·· Mitmes osas neid saab/peab koolitama – arvestama peab erinevate vahetustega, tööaegadega
(öösel, päeval, mingid kindlad ebasobivad ajad), puhkustega ja lähetustega (näiteks neile, kes
õppusel ei saa osaleda, korraldatakse nö järelgrupi koolitus) jne
·· Tulenevalt sellest, millist osa harjutatakse, milline on ühe grupi maksimaalne (kõik, keda vaja) ja
optimaalne (need, kes korraga saab) suurus
·· Kaua üks õppus kestab ehk arvestades inimesi ja gruppe – kui palju peab arvestama reaalsete
õppuste tarbeks aega (evakuatsiooniõppus, tulekustuti kasutamise õppus jt)
·· Kes korraldab õppuse ehk kes juhib õppuse korraldamise ettevalmistamist ja korraldamist
·· Kellega on vaja õppus kooskõlastada (asutusesiseselt)
·· Kes abistavad õppuse korraldamisel (asutusesiseselt):
·· Ettevalmistamisel
·· Õppusel näiteks vaatlejana või hindajana
·· Õppusel stsenaariumi tagajatena (kes käivitab alarmi, kes sulgeb uksed, kes imiteerib
evakuatsioonitee takistust, kes tähistab ohtlikud alad jne)
Lisaks inimressursile vajab planeerimist tehniline ressurss, nagu ruumid, imitatsioonivahendid, projektorid, kaamerad, kustutusvahendid jne:
Tehniline ressurss
·· Millistes ruumides õppus toimub – milline on vajalik ruumide ettevalmistus
·· Milliseid tehnilisi vahendeid selleks on vaja:
·· Projektor
·· Tahvel
·· Interaktiivne tahvel
·· Kirjutusvahendid
·· Õppuse korraldamiseks vajalikud maketid, skeemid
·· Imitatsioonivahendid – suitsumasinad, heliefektid, lõhkepaketid
·· Abivahendid – testaerosool ATS käivitamiseks
·· Kaamera – õppuse filmimiseks
·· Fotoaparaat – õppuse jäädvustamiseks
·· Turvalindid – mingite alade piiramiseks
·· Teavitustahvlid-sildid – avalikesse kohtadesse üles panekuks infoga õppuse toimumise kohta
·· Tulekustutusvahendid – kustutid (erinevad liigid), voolikusüsteemid ja nende kasutamise
võimalikkus (varuvoolikud), tulekustutustekid
·· Evakuatsioonivahendid – ratastoolid, voodid, lohistid
·· Kustutusõppuseks vajalik – kustutusvannid koos põlevmaterjaliga (põlevvedelik) ja
süütamisvahenditega või spetsiaalsed gaasisimulaatorid
·· Ruuporid – korralduste jagamiseks
·· Raadiosaatjad, telefonid – omavaheliseks suhtlemiseks
·· Ohutusvestid või riided – vajadusel korraldajate eraldamiseks osalejatest, vastutajate
eraldamiseks teistest jne
·· Stopperid – evakuatsioonikiiruse mõõtmiseks
·· Vaatlejatele kirjutusvahendid ja kirjutusalused
·· Vaatlejatele vaatlusraportid
·· jms
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2.1.4 Kaasamine, kooskõlastamine, teavitamine
Kui inimressursside planeerimisel rääkisime enne just asutusesisest ressursi planeerimist, siis siinkohal võiks mõelda, kas oleks vajalik või kasulik kaasata teisi asutusi. Näiteks harjutamaks koostööd
päästemeeskondadega tuleks kaasata Päästeamet. Harjutamaks koostööd inimeste transportimisel
ühest haiglast teise, peaks kaasama nii sihtkoha haiglat kui ka mõtlema, kes korraldab transpordi (millise transpordiga ja kuidas). Eriti suure õppuse korral võib kaasamisel mõelda ka kohaliku omavalitsuse jt organisatsioonide peale. Harjutamaks reaalset hädaabikõnet 112-te, on soovituslik kooskõlastada õppus Häirekeskusega.
Õppuste korral, kus kasutatakse tuleohutuspaigaldisi, võiks mõelda paigaldiste hooldaja teavitamisele (ATS, suitsueemaldus jt) või kaasamisele, et ühtlasi kontrollida paigaldiste töötamist (häirekellade
kuuldavus, tuletõkkeuste sulgumine).
Objektidel, kus ATS on ühendatud automaatselt Häirekeskusega, tuleks enne süsteemi tööle rakendamist veenduda, et süsteem oleks pandud hooldusesse. Seda saab teha päästeala infotelefonil 1524.
Nii väldite päästemeeskondade asjata väljasõitu ja sellest tulenevaid hilisemaid probleeme valeväljakutse põhjustamise eest.
Haiglate ja hooldekodude õppuste korraldamisel ei tohi kunagi unustada, et sinna on tulnud inimesed enda tervise eest hoolitsema, mitte seda halvendama. Seetõttu peab personal hindama ka vajadust teavitada kliente/patsiente võimalikust õppusest, häirekellade rakendumisest jms.

2.1.5 Legend ja stsenaarium
Tulekahjuõppusele eelnevalt koostatakse legend, mis peab sisaldama vähemalt:
1. tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
2. millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
3. milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.
Miinimumnõuded on need, mis peaksid rahuldama riiklikku tuleohutusjärelevalveametnikku, kuid sõltuvalt eesmärgist ja õppuse mahust, võib alati teha selle põhjalikumana ja käsitleda legendi kui abivahendid õppuse planeerimisel.
Stsenaarium on tegelikult üks osa legendist, mis puudutab konkreetset kirjeldust, mis toimub, kus
toimub ja mis ulatuses. Legend on aga mahukam, sisaldades infot kaasatud isikute, asutuste kohta,
ressursse jne.
Üks võimalik näide legendist:
Näide:

Veskitammi Hooldekodu
Veskitammi 10, Uugametsa
Tulekahju korral tegutsemise õppuse legend

Evakuatsiooniõppuse korraldaja: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ
Toimumise aeg: 13.08.2012.a kell 1500
Osalejad: Veskitammi Hooldekodu töötajad, Häirekeskuse Põhja Keskus, G4S turvatöötajad.
Vaatlejad: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ töötajad
Evakuatsiooniõppuse sündmus
13. august 2012.a kell 1500 simuleeritakse Veskitammi 10 hoones II korrusel kohvikus tulekahju.
Õppuse korraldajad kasutavad suitsu leviku simuleerimiseks suitsumasinat.
Hoones võib õppuse hetkel viibida ca 200 hoolealust ja 50 töötajat.
Tulekahju avastab automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS) või „tulekahjutunnuseid” avastanud inimene.
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Tulekahjuteate automaatne edastus Häirekeskuse Põhja Keskusesse lülitatakse õppuse ajaks
hoolduse režiimi
·· Algab turvateenistuse tulekahju korral tegutsemise plaani järgne tegevus.
·· Evakueerunud töötajad ja külalised kogunevad kogunemiskohta – Tartu mnt.85 peaukseesine parkla.
·· Evakuatsiooni eest vastutavad töötajad teostavad personali loenduse ning informeerivad evakuatsioonitegevust koordineerivat isikut (evakuatsioonijuhti) töötajate ja külaliste evakueeritusest.
·· Korraldatakse väljapääsude valve.
·· Õppuse korraldajad vaatlevad tegutsemisi evakuatsiooni ajal, kogunemiskohas ja väljapääsude valve teostust.
·· Evakuatsioonijuht esitab sündmuskohale saabunud päästemeeskonna päästetööde juhile
ülevaate hoones viibivate inimeste evakueeritusest, kiirema juurdepääsutee tulekahjukoldeni, võimalikest ohtudest objektil.
·· Õppus lõpetatakse orienteeruvalt kell 12:30.
Evakuatsiooniõppuse läbiviimise eesmärgid:
1. Kontrollida kui kaua võtab administraatoril aega tulekahjuhäire õigsuse kontroll (ATS-il viiteaeg 3 minutit);
2. Kas on võimalik kasutada lifte kui ATS-i keskseadmes on rakendunud summerid;
3. Kas ATS-i käsiteadusti vajutamine rakendab ATS-i häirekellad ilma 3 minutilise viiteta;
4. Kuidas toimub hoolealuste reageerimine tulekahjuhäirele ning millise aja jooksul on võimalik
saada ülevaade hoonest evakueerunutest ning tulekahju asukohast;
5. Liikumispuudega hoolealuste evakuatsioon;
6. Täita tuleohutuse seaduse §3 lg 2 p 2 ning siseministri 1. septembri 2010. a määruse nr 43
„Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise
õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” § 15 punktis 3 sisalduv kohustus läbi viia asutuse
iga-aastane evakuatsiooniõppus.
Evakuatsiooniõppuse käigus hinnatavad tegevused:
ü Tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus ja vajalike tegevuste piisav määratletus
dokumentatsioonis;
ü Töötajate teadlikkus ja tegevusvalmidus tegutsemisel ohuolukorras. Töötajate ja hoolealuste suunamisel kogunemiskohta tekkivate probleemide kaardistamine;
ü Ohuteate hoonesisene edastamine;
ü Hädaabikõne õigeaegne teostamine ja vajaliku info edastatus;
ü Lühima ja ohutu evakuatsioonitee valik;
ü Evakuatsiooniteede läbitavus;
ü Evakuatsioonitee tähistatus suunava evakuatsioonimärgistusega;
ü Evakuatsioonitsoonide ülevaatuse teostatus;
ü Tulekahju ajal tuletõkkesektsioonide funktsioneerimine;
ü Suitsutsooniga piiratud alasse jäänud inimeste tegutsemine;
ü Ohu ignoreerijate avastamine;
ü Evakuatsiooni läbiviimise ajakulu;
ü Loenduse läbiviimise ajakulu;
ü Ohustatud hoonele juurdepääsu korraldamine;
ü Väljapääsude valve;
ü Evakuatsioonijuhi tegevus;
Evakuatsiooniõppusele eelnev teavitamine:
Häirekeskuse Põhja Keskus.
Koostas:
Aksel Popsel
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2.1.6 Korraldajad, vaatlejad ja hindajad
Mistahes õppusel peab alati olema juht, kes vastutab selle eest, et praktiline õppus sujuks ja toimuks
vastavalt planeeritule (legendile, stsenaariumile, eesmärgile jne). Väiksemates hooldekodudes on selleks reaalseks juhiks tavaliselt õppust korraldava ettevõtte koolitaja. Samas võib see olla ka asutuse
enda töötaja, kes praktilist koolitust korraldab ja läbi viib.
Et õppus sujuks, on vaja korraldajaid, kelle ülesandeks on näiteks panna tööle suitsumasin, rakendada tööle suitsuandurid, tõkestada mõni uks jne. Samuti on korraldajad need, kes aitavad õppust
nö vahetult enne ette valmistada, pannes üles teavitused klientidele toimuvast õppusest, helistades
1524, et panna ATS süsteem hooldusesse jne.
Korraldajate hulk sõltub sellest, mida õppuse eelnevalt ja ajal teha on vaja. See tuleks välja selgitada
ressursside planeerimise ja legendi koostamise etapis – kui palju inimesi, millisteks ülesanneteks ja
kuhu on vaja.
Üksinda või vähese inimressursiga õppuse korraldamisel võib ilmneda mitmeid ebameeldivaid üllatusi
tulenevalt sellest, et samaaegselt peaks olema justkui mitmes kohas. Korraldajate ülesanded võivad
olla reguleeritud legendis, mõnes muus dokumendis või informeeritakse neid suuliselt.
Õppusest on kasu siis, kui selle käiku on võimalik objektiivselt fikseerida, et hiljem analüüsida ja hinnata ning järeldusi teha. Vaatlejate ülesandeks fikseerida eelnevalt kokkulepitult õppuse käiku selle
mingites lõikudes või tegevuste juures, kasutades siis kas kaameraid, fotoaparaate, vaatlusprotokolli
või paberilehte märkmete tegemiseks.
Vaatleja võib näiteks seista ruumi juures, kus asub tulekolle ja hinnata tulekahju kontrollima tulnud
isiku tegevust, fikseerides, kas enne ukse avamist veenduti, et see oleks ohutu, kas võeti kaasa tulekustuti jne. ATS keskseadme juures olev vaatleja fikseerib, mis teate kuvas keskseade, mida luges
keskseadmelt välja teate kontrollija, milline oli tema edasine tegevus.
Vaatleja võib enda märkmed teha alati tavaliselt valgele paberile, kuid võib välja töötada ka protokolli
vormi või nö kontroll-nimekirjad (check-list`id), samuti kasutada tehnikavahendeid.
Vaatleja võib samaaegselt olla ka hindaja, kuid mitte tingimata. Kui vaatleja lihtsalt fikseerib olukorda,
siis hindaja annab selgeid hinnanguid ja analüüsib õppust, selle käiku ja isikute tegevusi. See võib toimuda õppuse ajal, kuid võib toimuda ka pärast. Aluseks on kas hindaja enda märkused õppusest või
vaatlejate protokollid ning osalejate tagasiside.
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2.1.7 Instrueerimine
Enne praktilist õppust peaks toimuma juhendamine töötajatele kaasatud isikutele-asutustele.
Töötajate instrueerimine tähendab ülevaate andmist õppuse korraldusest (kui ei ole tegemist ette
teavitamata kontrollõppusega), nende ülesannetest vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile
ja stsenaariumist. Lisaks tuleb kord aastas korraldatava õppuse eelnevalt instrueerida töötajaid tule
ohutusalaselt vastavalt siseministri määrusele, mille teemad on toodud järgnevalt:

Tulekahjuõppuse teoreetilisel osal tutvustatavad tuleohutusalased teemad
Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus
1. tulekahju olemus ja selle areng;
2. tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
3. tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
4. tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
Teema 2. Evakuatsioon
1. ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
2. evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
3. inimeste evakueerimine.
Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine
1. inimeste päästmine ohustatud alast;
2. inimeste teavitamine tulekahjust;
3. tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
4. tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
5. esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Korraldajate, vaatlejate ja hindajate (ja analoogselt ka kaasatud asutuste-isikutega) instrueerimisel
räägitakse lühidalt läbi vähemalt järgnev:
·· kas kõik teavad, millise sündmusega või millal algab õppus
·· kas kõik teavad oma ülesandeid
·· kas kõik teavad oma ülesande täitmise kohti
·· kas kõik jõuavad õppuse alguseks oma asukohtadesse ja kuidas sellest õppuse juhile teada
antakse
·· kas kõigil on olemas oma ülesannete täitmiseks vajalikud abivahendid
Lisaks, kuivõrd õppuse fikseerimine võib olla seotud kellaaegadega, siis on soovitatav enne õppust
kõigi korraldajate kellad sünkroniseerida sama aega näitama, et hiljem ei tekiks aegades vasturääkivusi (näiteks ühe kella järgi hakkasid häirekellad tööle 10.00, kuid teise järgi 10.02).
Samuti peaks olema tagatud vaatlejate, hindajate ja korraldajate omavaheline suhtlemine, kui see on
ette nähtud. Selleks on eelistatud raadiosaatjad oma kasutusmugavuse pärast, kuid mobiilide kasutamisel tuleks veenduda, et vajadusel oleks helistatavale helin kuulda.
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2.2 Õppus
Õppuse füüsiline läbiviimine sõltub sellest, millist õppust korraldatakse või millist lõiku harjutatakse.
Mõned näited õppustest ja võimalik õppuste käik.

2.2.1 Lauaõppused
Nende korral on ettevalmistus teine, kui nn teemaõppuste ja kompleksõppuste korral. Enamasti toimuvad need, nagu nimetuski reedab, laua taga. Maketi või skeemi peal lahendatakse erinevaid situatsioone põhimõttel, kuidas käituda siis, kui juhtub sündmus X.
Sealjuures luuakse erinevaid situatsioone kas maketil olukordi või inimesi tähistavate nuppudega
mängides või skeemil erinevaid situatsioone joonistades.
Lauaõppus võib olla ka selline, kus näiteks mängitakse, et ühes ruumis olev inimene helistab teises
ruumis olijale ning teatab, et „kolmandal korrusel põleb tuba, sees kaks inimest“, misjärel peab see,
kellele helistati, rääkima edasi, kuidas ta käitub või omakorda helistama järgmisele, et edastada omapoolsed korraldused ja info, näiteks helistab järgmisele: „kolmandal korrusel põleb tuba, sees kaks
inimest, saada kaks inimest esimeselt korruselt kolmandale appi evakueerima, alustage ise teise ja
esimese korruse evakueerimisega“ jne.
Harjutustele vastavad lahendused tulenevad tegelikult asutuse tulekahju korral tegutsemise plaanist,
milles sätestatud käitumise praktiseeritakse.
Lauaõppusi kasutades võib selliselt harjutada tegelikult mistahes teemasid ilma, et tegelikult oleks
vaja väga palju ruumi ja ressurssi. Vaja on ainult loovust. Sellised õppused aitavad inimestel saavutada
teatava enesekindluse ja arendada nende mõtlemist.

2.2.2 Praktilised teemaõppused
Nende õppuste korral harjutatakse näiteks mingit kindlat teemat. Näiteks:
·· kuidas kontrollida tulekahjuhäiret,
·· kuidas kontrollida potentsiaalselt tulest haaratud ruumi,
·· kuidas teavitada asutuse personali
·· kuidas tuld kustutada erinevate vahenditega
·· kuidas ja kellele anda evakuatsioonikorraldust
·· kuidas inimesi evakueerida erinevate vahenditega
·· kuidas kasutada käsiteadustit
·· kuidas kasutada hoone helindussüsteemi inimeste teavitamisel
·· kuidas helistada 112-te
·· kuidas kasutada suitsueemaldussüsteeme
·· kuidas inimesi loendada
·· kuidas evakueeruda märkide järgi
·· kuidas liikuda suitsuses ruumis
·· kuidas käituda kogunemiskohas
·· kuidas võtta vastu päästemeeskond
·· millist infot edastada päästemeeskonnale
·· jne
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Kuidas õppust tehniliselt läbi viia, sõltub juba õppuse juhist ja kasutada olevast ressursist.
Võimalusel tasub tegevusi õppida reaalsuse lähedastes situatsioonides. Kui see ei ole võimalik, siis
saab alati asju imiteerida ja teha nö kuiva trenni. Näiteks ATS häirekelli ei panda tööle, kuid korraldaja
ütleb, et on häire. Seepeale peab kontrollija minema ATS keskseadme juurde. Seal ütleb korraldaja,
mis aadressilt tuleb häire, mispeale peab kontrollija otsima vastava aadressi ATS skeemidelt jne.
Või näiteks minnes kontrollima tulekahjust haaratud ruumi võetakse kaasa tulekustuti. Selle viimine
tulest haaratud ruumi ja seejärel ruumist lahkudes tõlgendataks tulekahju kustutamise katsena.
Ka tulekahju võib imiteerida erinevalt: ohutuslintidega, tehissuitsuga, erinevat värvi lippudega, plakatitega jms. Võimalustele seab piirid vaid loovus.
Kui on võimalik praktilise õppuse käigus asju reaalselt kasutada, siis seda parem. Kustutite kasutamisel on võimalik seda enamasti teha välitingimustes. Kustutusõppuse võib läbi viia kuivtreeninguna,
aga ka reaalse kustutamisena kas siis põlevvedelikuga täidetud vanni kustutamisel või spetsiaalse
gaasisimulaatori peal. Reaalse õppuse korral oleks hea, kui pärast iga kustutamist saaks näiteks kustuti splindile uue stopperi tekitada, et inimestel oleks kogemus reaalsem.
Voolikusüsteemide kasutamisel tuleb lisaks muule lähtuda ilmast (talvel jäätumisoht – näiteks haiglasse suunduvad teed). Siiski on neid võimalik ja tulekski kasutada õppustel. Selleks saab vooliku kerida
lahti hoonest välja ja seejärel katsetada. Oluline on arvestada vaid sellega, et hiljem oleksid võtta kohe
kuivad varuvoolikud.
Sarnaselt ülaltooduga on ka kõigi teiste praktiliste tegevuste harjutamisega. Kuidas midagi teha, peaks
olema kirjas tulekahju korral tegutsemise plaanides ning samuti on toodud tavapärasemad tegutsemismustrid käesoleva materjali I peatükis „Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine“

2.2.3 Kompleksõppused
Kompleksõppused on põhimõtteliselt õppuste kõige suurem ja keerulisem, samas kõige elulisem
vorm. Selle õppusega harjutatakse läbi kõik tegevused, mis on vajalikud või mis tekivad alates tulekahju algusest kuni selle likvideerimiseni. Siin on juba oluline koht teiste asutustega koostööl, kooskõlastamistel ja kogu personalilogistikal.
Selline õppuse vorm eeldab suuremate asutuste puhul mitmeid vaatlejaid, hindajaid, korraldajaid ja
ressurssi. Samas on kompleksõppus ainus tõeline viis testimaks personali kompleksset valmisolekut tulekahjuolukorras käituda.
Kuna näiteks kustutusõppust kui teemat on raske siseruumides õppusel sisse tuua, siis seda osa võib
imiteerida ning hiljem õppuse järgselt reaalselt harjutada.
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2.3 Õppuse kokkuvõte ja tagasiside
2.3.1 Õppuse kirjalik kokkuvõte
Siseministri määrusega lasub tulekahjuõppust korraldaval asutusel kohustus koostada hiljemalt ühe
kuu jooksul õppuse toimumisest arvates kirjalik õppuse kokkuvõte. Kirjaliku kokkuvõtte mõtteks on
jätta jälg toimunud õppusest koos selles sisalduvate märkustega toimunud õppuse kohta ja ettepanekutega muudatusteks tulekahju korral tegutsemist reguleerivates dokumentides ja tulevastes õppustes. Kirjalikule kokkuvõttele ei ole ette nähtud kindlat vormi, kuid määruse järgi peab selles sisalduma
vähemalt järgnev:
·· õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
·· tuvastatud asjaolusid;
·· eesmärkide täitmist;
·· ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.
Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt
esitatud märkustele. Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused
ning meetmed nende likvideerimiseks.
Üks võimalik näidis tulekahjuõppuse kirjaliku kokkuvõtte koostamisel:

Näide
Haigla AS
EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE ÕPPUSE KOKKUVÕTE
1. Õppuse objekt: Haigla AS, Laane 2, Tallinn
2. Õppuse aeg: 6. juuni 2012 kell 11:30 – 11:47
3. Vaatlejad: Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ töötajad.
4. Osalejad: Büroohoones tegutsevad ettevõtted, Põhja-Eesti Häirekeskus, G4S Eesti turvatöötajad.
5. Õppuse eesmärgid
Tuvastada personali suutlikkus viia läbi hoones viibivate töötajate ja külaliste üldevakuatsioon tulekahjust põhjustatud ohuolukorras, juhindudes evakuatsiooni tegevusplaanist.
Tuvastada evakuatsiooni tegevusplaani järgimine reaalses ohuolukorras, näiteks ohuteate
edastamine hoones, inimeste tegevus tulekahjutunnuste nägemisel, evakueerimise kiirus
ning turvatöötajate tegevus.
Täita tuleohutuse seaduse §3 lg 2 p 2 ning siseministri 1. septembri 2010. a määruse nr 43
„Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” § 15 punktis 3 sisalduv kohustus läbi viia ettevõtte
iga-aastane evakuatsiooniõppus.
6. Hoone kirjeldus
Antud hoone on 10 korruseline haiglahoone (III kasutusviis). ATS keskseade asub esimesel
korrusel turvaruumis. Hoone ATS-i keskseade on ühendatud Häirekeskuse Põhja Keskusesse. ATS süsteemi rakendumisel käivituvad häirekellad, lülitub välja ventilatsioon, automaatse
sulguriga tuletõkkeuksed sulguvad.
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7. Kasutusel olevad evakuatsiooni ohutust tagavad tuleohutuspaigaldised
Tulekahju avastamine ja ohust teavitamine – kogu hoonet katab automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem, mille keskseade asub esimesel korrusel turvaruumis.
Tulekahju kustutamine – hoones on kantavad 6 kg pulbertulekustutid, voolikusüsteemid ja
sprinklersüsteem.
Evakuatsioonisuundade ja väljapääsude määramine – evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud evakuatsioonivalgustusega. Tuletõkkesektsioonid on moodustatud vastavalt kasutusotstarbele ja vastavad kehtivatele nõuetele.
Hoones on tuletõrjelift mida kasutatakse ainult päästetööde läbiviimiseks ja ainult päästetöötajate poolt.
8. Tuleohutust ja evakuatsiooni korraldav dokumentatsioon
Objektile on koostatud objekti üldine tuleohutusjuhend ja tulekahju korral tegutsemise plaan.
9. Personali ettevalmistus
Objektil on korraldatud ajavahemikul 30.05. – 06.06.2012 tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilised loengud.
Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ ja Tuletark OÜ poolt läbi viidud tuleohutusalasel koolitusel
käsitleti muude teemade hulgas ka evakuatsiooni korraldamise nõudeid ja evakuatsiooni läbiviimise põhireegleid.
10. Õppuse sündmuste kirjeldus
6. juunil 2012 kell 11:30 alustati evakuatsiooniõppusega. Tulekahju imiteeriti konverentsiruumi kõrval olevas abiruumis.
Ajaline kulg:
11:34 suits ruumis;
11:36 Häireõigsuse kontroll , teostas II korruse evakuatsiooni korraldava töötaja;
11:36 rakendati häirekellad käsiteadustist (02.074), kuid lülitati ATS keskseadmest välja;
11:37 evakuatsioonijuht käivitab uuesti häirekellad, evakuatsiooni algus;
11:38 HÄDAABIKÕNE 112, teostaja evakuatsioonijuht;
11:39 Saabub turvafirma patrullekipaaž;
11:42 Puudub info 7. Ja 8. Korrustelt evakueerunute kohta;
11:44 saabus esimene päästemeeskond. PTJ saab info, et 7. korrusel on kahes ruumis inimesed.
11:46 loenduse lõpp;
11:48 Õppuse lõpp
11. Õppuse kokkuvõte.
Ettepanekud evakuatsioonikorralduse parendamiseks
·· Tulekahjukolde lähedal oli ruumi uks avatud
Tulekahjukolde vahetus läheduses asuva ruumi 227 (konverentsisaal) uks oli avatud. Piiramaks tulekahju levikut hoones, tuleb kindlasti sulgeda tulekahjukolde läheduses olevate
ruumide uksed.
Soovitused:
·· Selgitad veelkord antud korrusel töötavatele isikutele, millised riskid kaasnevad suitsu ja
tule kontrollimatu levikuga hoones.
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·· Majaalune parkla
ATS-i rakendumisel ei pääsenud tänavalt majaalusesse parklasse. Antud hoone osa ei olnud küll õppuse ajal seotud tulekahjukoldega, kuid kaardiga avatavad uksed peaksid tulekahju ajal olema avatud, et tagada kiire päästemeeskonna sisenemine.
Soovitused:
·· Kontrollida ATS-i hooldajaga, kas ATS-i rakendumisel on majaaluse parkla tsoonist võimalik
siseneda hooneosasse ilma võtmeta. Antud vajadus tuleneb tulekahju korral päästemeeskonna juurdepääsust sellesse hoone ossa.
Hädaabikõne
Hädaabikõne teostati. Edastatud informatsiooni sisu oli väga hea ja Häirekeskuse töötajatel
ei olnud vaja eraldi midagi olulist täpsustada.
·· Tulekahjuhäire õigsuse kontroll
II korrus evakuatsiooni korraldava töötaja poolt teostati tulekahjuhäire õigsuse kontroll.
Kui vastutav isik veendus, et tegemist on tulekahjutunnustega, käivitas koheselt ka käsiteadusti ning asus korraldama antud korruse evakuatsiooni.
·· Tuletõkkeuksed
Tuletõkkeuksed olid suletud.
·· Evakuatsioonipääsude läbitavus
Evakuatsioonipääsude läbitavus oli hea.
·· Väljapääsude valve
Väljapääsude valve oli tagatud turvafirma töötajate poolt.
·· Üldvõti PTJ-le
Päästetöödejuhile anti evakuatsioonijuhi poolt hoone üldvõti.
·· Info liikumisraskustega inimestest
PTJ-le edastati info, et VII korrusel on ruumides 704 ja 705 inimesed, kes
kueerumiseks kõrvalist abi.

vajavad

eva-

12. Hinnang evakuatsiooni läbiviimise ajale
Tulekahjuhäire õigsuse kontrolli aeg 2 minutit – väga hea
Loendus 9 minutit – hea.
Ohualast väljumise aeg 9 minutit – rahuldav
Aksel Popsel
Tuleohutusekspert

Mõistagi sõltub kokkuvõtte sisu ja pikkus konkreetsest õppusest.
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2.3.2 Tagasiside osalejatele
Tihti unustatakse kogu õppuste korraldamise virvarris ära oluline tegevus – osalejatele tagasiside andmine, kuidas õppus läks. Ilma tagasisideta puudub osalejatel teadmine, kas nad tegid asju hästi või
halvasti, mida muuta, mida parandada. Ilma selleta aga jääb saamata ka tunnustus.
Tagasisidet andmata võib tekkida suhtumine, et milleks meile seda õppust vaja, mis omakorda võib
aasta-aastalt süveneda.

2.4 Tulekahju korral tegutsemise plaani ja tuleohutuskorralduse
hindamine
Viimase etapina mistahes praktilises väljaõppes tuleb käsitleda eraldi järelduste tegemist. Mida me
õppisime, mida on vaja muuta, kuidas edasi.

2.4.1 Tulekahju korral tegutsemise plaani korrigeerimine
On iseenesest mõistetav, et tulekahju korral tegutsemise plaani korrigeeritakse siis, kui asutuses midagi muutub – ehituslikult, paigaldiste mõttes, töökorralduslikult, ametikohtade osas.
Sama oluline on korrigeerida plaani õppuste järgselt. Kui juba alguses sai viidatud asjaolule, et tulekahju korral tegutsemise plaani kvaliteedi mõõdupuu on inimeste võime sellest aru saada ja ohuolukorras õigesti käituda, siis loogiliselt järeldades tuleks plaani muuta ja korrigeerida siis, kui õppuse
käigus selgub, et mingid protsessid ei ole kulgenud plaanipäraselt või üheselt mõistetavalt just plaanis
reguleeritud osas.
Vastavalt kirjalikus kokkuvõttes toodud märkustele tuleks seda siis muuta. Muutmisega ei tohi ära
unustada vajadust muudetud dokumenti uuesti kõigile tutvustada – aja kokkuhoiu mõttes võiks tutvustatavate tähelepanu juhtida vaid muudetud osale.

2.4.2 Tuleohutuskorralduse korrigeerimine
Et tulekahjuõppuse käigus võivad selguda mitmed puudused tuleohutuspaigaldiste töös, hoolduses
ja kontrollis, tuleks õppuse järgselt üle vaadata asutuse kirjalik tuleohutuskorraldus. Teisisõnu: tulenevalt õppuse käigus selgunud kitsaskohadest, mida muuta, kuidas muuta ja kuidas korralduslikult
tagada, et tuleohutuspaigaldised toimiksid, inimesed oleksid koolitatud ja klientidel oleks turvaline.

2.4.3 Tulevase väljaõppe planeerimine
Ehkki järgmine õppus võib toimuda alles aasta pärast, võiks iga õppuse järgselt hakata juba järgmist
planeerima. See ei pea tähendama juba uute kokkulepete sõlmimist, vaid väga suur abi on sellestki, kui
korraldaja koostab endale väikese memo, kuhu koondab värsked tähelepanekud-mõtted toimunud
õppusest ja sellest, kuidas järgmisel korral paremini teha. Memo koostamisel on soovitatav kasutada
nii osalejate kui vaatlejate-hindajate abi. Selline memo tagab, et järgmisel korral õppust korraldades ei
ole vaja mitmes asjas enam „jalgratast leiutada“.
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KOKKUVÕTE
Käesoleva juhendmaterjali Eesti haiglatele ja hooldekodudele praktilise väljaõppe korraldamiseks on
koostanud OÜ Tuletark ja OÜ Tuleohutusekspertiisi Büroo. Juhendmaterjal koostati Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames ja Päästeameti tellimusel.
Juhendmaterjali eesmärgiks on abistada tervishoiuasutuse juhtkonda, tuleohutuse eest vastutavat
isikut, tuleohutuskonsultanti ja muid seotud ja/või vastutavaid isikuid:
1. koostada juhendmaterjali alusel konkreetse haigla või hooldekodu praktilise väljaõppe juhendmaterjal, mis arvestaks asutuse eripära ning mis oleks aluseks praktilise väljaõppe läbiviimiseks (tulekahju korral tegutsemise plaan);
2. ette valmistada ja korraldada praktilise tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise õppus.
Juhendi koostajad loodavad, et materjal leiab haiglates ja hooldekodudes aktiivset kasutamist nii õppematerjalina kui lihtsalt hea abivahendina mõtete korrastamiseks tuleohutusega tegelevatele sealsetele spetsialistidele.
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Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
Tel: +372 628 2000
rescue@rescue.ee
www.rescue.ee

