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SISSEJUHATUS

Ravi- ja hoolekandeasutustes viibib igapäevaselt suur hulk inimesi, kelle tuleohutusala-
sed teadmised ning oskused käituda ohuolukorras on väga erineva tasemega. Nendeks 
on hoones viibivad patsiendid, külastajad ning samuti hoone personali hulka mittekuu-
luvad tugiteenuseid pakkuvad inimesed (nt koristajad).

On väga keeruline tagada nende inimeste kurssiviimist hoones kehtestatud ohutus-
nõuetega ning tegevusplaanidega. Samas võib aga nende vähene teadlikkus kaasa tuua 
tuleohutusnõuete rikkumisi, mis omakorda võivad kaasa tuua raskeid tagajärgi. Lisaks 
sellele võivad nimetatud sihtgrupid jääda ise ohtu ning teadmata, kuidas käituda, võivad 
sattuda ohvriteks.

Üheks suhteliselt efektiivseks võimaluseks inimestele vajalikku infot ning juhiseid jaga-
da on kasutada lühikesi juhiseid või meelespeasid, mida saab kas inimestele jagada või 
hoonesse nähtavatesse kohtadesse üles panna. 

Käesolev juhend püüabki anda mõned praktilised näpunäited selliste meelespeade 
koostamiseks.

Siinkohal on oluline juhtida tähelepanu, et juhend sisaldab suuniseid ja näiteid, mida ei 
tohiks võtta absoluutsete ja universaalsetena. Iga asutus ja hoone on rohkemal või vä-
hemal määral erinev, mistõttu tuleks konkreetsete juhiste koostamisel lähtuda nii hoo-
ne eripärast kui eelkõige asutuse enda protseduurireeglitest.
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1. TULEOHUTUSMEELESPEA EESMÄRK

Ravi- ja hoolekandeasutustes viibib igapäevaselt suur hulk inimesi, kelle tuleohutusalased teadmised 
ning oskused käituda ohuolukorras on väga erineva tasemega. Nendeks on hoones viibivad patsien-
did, külastajad ning samuti hoone personali hulka mittekuuluvad tugiteenuseid pakkuvad inimesed 
(nt koristajad).

On väga keeruline tagada nende inimeste kurssiviimist hoones kehtestatud ohutusnõuetega ning te-
gevusplaanidega. Samas võib aga nende vähene teadlikkus kaasa tuua tuleohutusnõuete rikkumisi, 
mis omakorda võivad kaasa tuua raskeid tagajärgi. Lisaks sellele võivad nimetatud sihtgrupid jääda 
ise ohtu ning teadmata, kuidas käituda, võivad sattuda ohvriteks.

Üheks suhteliselt efektiivseks võimaluseks inimestele vajalikku infot ning juhiseid jagada on kasuta-
da lühikesi juhiseid või meelespeasid, mida saab kas inimestele jagada või hoonesse nähtavatesse 
kohtadesse üles panna. 

Selliste juhiste koostamisel on oluline tagada, et need oleksid lihtsad ja arusaadavad ning lähtuks 
konkreetse objekti vajadustest. 

Antud meelespeade abil on võimalik anda infot järgmiste toimingute kohta:
käitumisjuhised olukorras kus isik avastab tulekahju ise;
käitumisjuhised olukorras kus hoones on rakendunud tulekahjualarm;
juhised tuleohutuspaigaldiste kasutamiseks;
kohustused või keelud tuleohutusnõuete tagamiseks;
muud vajalikud käitumisjuhendid.

Ei tasuks alahinnata sarnaste meelespeade koostamise kasulikkust kogu asutuse personali silmas 
pidades. Nende abil on võimalik kujundada inimeste käitumist ning toetada üldist tuleohutuskorral-
dust ja personali koolitamist, sest reaalsus on ju selline, kus inimesi koolitatakse maksimaalselt kord 
aastas. Tuleohutusalased meelespead aga oleksid justkui lühikesed kordamisvahendid selleks, et 
koolitusel räägitu juba paari nädala pärast ei ununeks, vaid vastupidi kinnistuks.



7HAIGLATELE JA HOOLDEKODUDELE

2. TULEOHUTUSMEELESPEA SISU

Tuleohutusmeelespeade sisu ei ole vaikimisi ette määratud. Juhendite sisu puhul tuleb arvestada 
konkreetse hoone tegutsemisplaanidega. Näiteks, kui hoones on rakendatud mitmeastmelist häiret 
ning esimese häiresignaali korral kohe lausevakuatsiooni ei toimu, siis see info peab olema ka juhises.

Tuleohutusmeelespeade all peetakse tihti silmas kõigile tuttavaid juhiseid seinal, mis annavad suuni-
seid käitumiseks tulekahju korral. Tegelikkuses on see aga vaid üks võimalik tuleohutusmeelepea liik 
või teema. 

Tuleohutusmeelespeasid võib koostada ka eesmärgiga ennetada tulekahjusid. Näiteks: „Ära jäta elekt-
riseadet järelevalveta!“; „Ära suitseta hoones!“ jne. Või näiteks takistada tulekahju levikut: „Hoia tule-
tõkkeuksed suletud asendis!“. 

Meelespea sisu sõltub sellest, millele tahetakse tähelepanu juhtida ja milline on eesmärk. Samuti 
sellest, kellele need suunatud on ning milline on inimeste senine käitumispraktika. See tähendab, et 
teatud juhised on suunatud konkreetselt asutuse töötajatele, teised klientidele. Ühtede juhenditega 
tahetakse tagada klientide turvalisus, teiste juhenditega aga sootuks kujundada töötajates tuleohutut 
käitumist. Näiteks pannes tuletõkkeuksele sildi „Hoia tuletõkkeuks suletuna“, soovitakse saavutada 
töötajate käitumise kujundamine selliseks, et tuletõkkeuste lahtises asendis hoidmine hakkab mingil 
hetkel tunduma neile väär ja häiriv, kinnihoidmine aga vastupidiselt õige ja normaalne käitumine.

Erinevate meelespeade koostamine tuleohutu käitumise reguleerimiseks võiks saada sama iseene-
sestmõistetavaks nagu muudes eluvaldkondades. Eeldades, et kõik tajuvad ümbritsevat ühtmoodi või 
et kõigi võime, oskused ja kogemused mingite tehniliste lahenduste osas on samad, oleme eksiteel. 
Tuletage meelde või veekraane, mille avamiseks piisab käte asetamisest segisti alla jne – kas me tead-
sime neid asju esmakordselt nähes kohe, kuidas  käituda ilma vastava juhiseta? 

Ja isegi kui me tegelikult sisimas teame, kuidas käituda, on inimesele tihti loomuomane käituda vastu-
pidi, vabandades ennast südametunnistuse piinade vältimiseks väljenditega „keegi ju ei näinud“, „aga 
äkki seekord tohtis, sest keegi ju ei öelnud“ jne. Elementaarsest teadmisest, et metsa alla ei tohi prügi 
visata, on praktikas osutunud tulemuslikumaks teadmise ja vastava meelespea olemasolu koosmõju.

PEA MEELES!

Tuleohutusalane meelespea on hea abivahend nii inimeste tuleohutu käitumise kujundamisel 
kui ka juhiste andmiseks ohuolukorras käitumiseks!

Kasuta tuleohutusmeelespeasid julgelt. Enne nende koostamist aga mõtle hoolikalt läbi:
•	 kellele	käitumisjuhis	on	suunatud	ja
•	 mida	tahad	käitumisjuhisega	saavutada.
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3. SOOVITUSED MEELESPEADE KOOSTAMISEKS

Tuleohutusmeelespeade koostamisel võib tehniliselt kasutada põhimõtteliselt erinevaid meetodeid, 
kuid praktika on näidanud, et digitaalselt kujundatud meelespead näevad välja korrektsemad ning an-
navad ka rohkem võimalusi kujundamiseks. Lisaks on sellisel viisil neid võimalik alati vajadusel muuta 
või sama kvaliteediga juurde teha.

Meelespeade koostamiseks-kujundamiseks on kasutada lugematul hulgal võimalusi alates lihtsama-
test tekstitöötlusprogrammidest (Microsoft Office, Open Office), lõpetades spetsiaalsete kujundus-  
ja/või joonestusprogrammidega (Adobe Illustrator, AutoCad, DraftSight, Corel jt). Sõltuvalt programmist 
on erinev ka vajalik ettevalmistus nende kasutamiseks. 

Kui endal vastavad oskused puuduvad või tundub meelespeade tegemine mahuka lisatööna, on soo-
vitatav kasutada asjatundjate abi, kes oskavad abistada ja anda soovitusi, kuidas selliseid käitumis-
juhiseid tehniliselt kõige paremini teha. Sisulise poole pealt peaks sisend aga siiski tulema asutuselt 
endalt.

Kuigi ka isetehtud juhised täidavad oma eesmärki, on visuaalselt oluline vahe, kuidas need on tehtud, 
milline	on	graafiline	lahendus	(kas	meelespea	on	pildina,	vektorgraafikas,	rastergraafikas	vms),	mil-
lised on värvid (printimisel võivad värvid muutuda, olla tegelikkuses erinevad), milline on kasutatav 
materjal (lihtne paberi lamineerimine, veekindlad kleebised, PVC alusel meelespea jne) jne.

Tuleohutusmeelespea koostamisel on hea teada järgmist:

•	  võimalusel kasutada teksti paremaks mõistmiseks piktogramme (EVS 620-2:2012 „Tuleohu-
tusmärgid);

•	  teksti suurus ja värv peab olema selline, et see oleks lihtsasti loetav ka nõrgema nägemisega 
inimestele (võimalusel võib lisada teksti ka punktkirjas);

•	  vältida peegeldavaid materjale.
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4. PAIGUTUS

Meelespeade paigutus hoones või territooriumil sõltub sellest, milline on tuleohutusmeelespea sisu 
ja eesmärk (vt ptk 1 ja 2).  Siiski võiks meelespeade paigutamisel ja kohtade valikul lähtuda järgmisest:

•	  soovituslikud paigalduskohad oleksid fuajeed ning alad, kus inimesed viibivad korraga pikema 
aja. See suurendab tõenäosust, et neid ka loetakse; 

•	  tuleks jälgida, et koht, kuhu meelespea paigaldatakse, oleks piisavalt valgustatud;

•	  konkreetsed tegevusjuhised võib paigaldada tulekahjusignalisatsiooni teatenuppude juurde 

Näiteks:

Foto 2. Tuleohutusmeelespea tulekahju teatenupu juures. Flickr.com1

1	www.flickr.com
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•	  konkreetsete tuleohutusnõuete täitmisega seotud juhised peaksid olema paigaldatud konk-
reetsesse kohta, kus rikkumine võib aset leida. Näiteks märk, mis käsib hoida tuletõkkeukse 
suletuna, võiks olla tuletõkkeukse peal:

Foto 1. Meelespea tuletõkkeukse kinnihoidmiseks. Flickr.com2

•	 üldised ohutusreeglid võivad paikneda ka palatite või tubade uste siseküljel.
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5. NÄIDISED

Järgnevad juhised ja meelespead on mõeldud üksnes näidisteks ning võivad vajada kohandamist vas-
tavalt olukorrale, hoonele ja sellele, mida reguleeritakse või kellele need on suunatud. Näidistel too-
dud kujundus ei ole kohustuslik. Kasutatud on rahvusvaheliselt tuntud ohutusmärkide kuju.
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KOKKUVÕTE

Ohutusmärgistus on meie tuleohutuskultuuris pigem vähe levinud. Enamasti loodetakse ohutuse 
tagamisel mahukatele juhenditele, perioodilistele instrueerimistele ning koolitusele. Need kõik on 
kahtlemata vajalikud, kuid tihti näitab praktika, et inimesel, kelle põhitööks on hoopis midagi muud 
kui tuleohutus, on asutuse lugematute ohutusjuhendite maailmas orienteeruda keeruline. Koolituste 
ja instrueerimiste mõju ei kesta enamasti järgmise sarnase koolituseni. Siiski tuleb ohutus tagada.

Selle üheks heaks võimaluseks on juhendis kajastatud tuleohutusmärgistuse ja meelespeade 
kasutamine. Tuleohutusmeelepea on vahetu, olles kõigile seinale kinnitatult suurema vaevata 
kättesaadav. Tuleohutusmeelespea abil on võimalik tagada ohutust just seal, kus seda teha on vaja, 
paigutades meeldetuletavad sildid näiteks tuletõkkeuste juurde korraldusega need kinni hoida, 
evakuatsioonitreppidele korraldusega sinna mitte midagi ladustada jne.

Loodetavasti on käesolev juhend abiks ohutuskultuuri parandamisel läbi meelespeade ning 
annab tuleohutuse eest vastutavale isikule täiendavaid mõtteid haiglate ja hooldekodude 
tuleohutusmärgistuse ülevaatamisel.
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KASUTATUD ALLIKAD

1. EVS 620-2:2012 „Tuleohutusmärgid
2.	 www.flickr.com

http://www.flickr.com
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