PÄÄSTJATEL KÜLAS
T Ö Ö V I H I K
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Hea sõber!
Sinu käes on töövihik, mis on osa õppeprogrammist „Päästjatel külas”. Komandos õppekäigul
käies said kindlasti mitmeid uusi teadmisi. Nuputa ise ja kaasa teised pereliikmed ülesannete
lahendamisse. Veenduge üheskoos, kas teie kodu on tuleohutu, arutage läbi võimalikud ohtlikud kohad ning koostage käitumisplaan, mis aitab teil õnnetuse puhul kergemini hakkama
saada.
Kui vaja, saavad emme-issi mõned puudused ise kohe parandada ning sina hoolitse selle eest,
et laes oleks ikka töökorras suitsuandur. Kui lähed külla vanavanematele, uuri kas ka nende
suitsuandur on töökorras.
Head lahendamist!

Ülesanne 1.
Üks kodu on põlema läinud. Ühenda joonega, millest võib kodus
tulekahju alguse saada.
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Mis on tulekahju?
Ülesanne 2.
Tõmba ring ümber piltidele, mille puhul on tegemist tulekahjuga.
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PÕLEVAINE
Näiteks
PABER, RIIE, PUIT

HAPNIK

TEMPERATUUR

SEE ON MEIE ÜMBER KÕIKJAL
ÜMBRITSEVAS ÕHUS

Näiteks
TULETIKUD
VÄLGUMIHKEL

Need on kolm asja, mida on vaja selleks, et tulekahju saaks tekkida. Kui
üks neist eemaldada, kustub ka tulekahju.
Näiteks: päästjad kustutavad põlengut veega, see tähendab, et temperatuur
langeb ning põleng kustub. Eemaldades süttinud panni pliidilt, langeb temperatuur ja põleng kustub ise. Sama juhtub ka siis, kui põlevmaterjal saab otsa, nt:
puuhalg. Ahjus põleb puuhalg lõpuni ja kui rohkem ahju puid juurde ei pane,
siis tuli kustub iseenesest.

Ülesanne 3.
Joonista igasse kastikesse üks oluline osa, et tulekahju saaks üldse
tekkida

+

+
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Miks on tulekahju ohtlik?
Iga põlenguga kaasneb mitmeid ohte. Peamisteks ohtudeks on mürgine suits,
vingugaas, leegid, kõrge temperatuur ning tulekahju arenedes võib hoone sisse
variseda.
Päästja kasutab enda töös kaitseriietust- ja vahendeid. Ainult nende olemasolul
saab ja võib päästja minna põlevasse hoonesse.

TULEKUSTUTUSTEKK

Ülesanne 4. Värvi pilt.
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Tulekahju areng
NB! Tulekahju areneb eluohtlikuks 5 minutiga.

Ülesanne 5.
Täida lüngad ja saad teada kõige olulisema suitsuandurist. Lisaks
moodusta järele jäänud sõnadest üks tähtis lause.
Suitsuandur – .................................................... abiline igas kodus.
Tulekahju võib areneda …….................................…………………………. väga ruttu.
Tulekahju kiireks avastamiseks peab igas ………..........………............…………. olema
vähemalt …………......….. suitsuandur. Selleks, et tagada lisakaitse ja tuleõnnetus
…………........…….....…………. avastada, soovitab Päästeamet ……………….........………..
igasse tuppa suitsuanduri. Tulekahju aitab kiiresti avastada ainult töökorras
……………………......…………… Selleks, et veenduda, kas suitsuandur on töökorras,
tuleb …………….....….. kord kuus vajutada ……………….......................……………. .
Kui …………................……………...………………….. aeg-ajalt piiksub, siis on järelikult
………………........................………….. tühjaks saamas. Kui vajutad testnupule ja
suitsuanduri ……...…….…………………………………. ei kostu üldse, siis on ilmselt
……………….....……....………………….. tühjaks saanud. Mida teha? Järelikult tuleb
………………..................…....………………….. uus patarei või suitsuandur. Oluline
on meeles pidada, et pärast patarei vahetust tuleb suitsuandur tagasi
…………...............…...……………….. paigaldada.
PEAN MEELES: ...........................................................................................................
Valiksõnad: üks, patarei, paigaldada, testin, suitsuandur, häiresignaali, kodus,
üks, testnupule, varakult, kord, lakke, osta, eluohtlikuks, patarei, suitsuandur,
kuus, kodus, hädavajalik, üks, suitsuandurit.
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Ülesanne 6.
Testige koos emme-issiga enda kodu suitsuandurit.
NB! Kui lähed vanavanemate juurde, aita neilgi
suitsuandur ära testida.

Kodu ruumilahenduse näidis.

ELUTUBA

AHI, KAMIN

Iga tulekahju on ohtlik ning põlenguga kaasnev suits on
väga mürgine. Kuna meil ei ole samasugust riietust ja
varustust nagu päästjatel, on oluline põlevast hoonest
võimalikult ruttu välja pääseda.

MAGAMISTUBA

VANNITUBA
KÖÖK

ESIK

Ülesanne 7.
Joonista koos vanematega kodu plaan ja evakuatsioonitee. Märkige
plaanile, millises ruumis Teil on juba suitsuandur. Arutage, kas oleks
veel mõistlik kuskile suitsuandur paigaldada?
8

Ülesanne 8.
Õhtune ühisharjutus: mängige läbi evakuatsiooniharjutus. Proovige ka
katta silmad kinni ning teha kodust väljumist hoopis käpuli asendis.
Päris tulekahju korral on ruum paksult mürgist ja musta värvi suitsu täis.
Kindlasti mäletad, et päästjad soovitasid tulekahju korral liikuda põranda lähedal, sest seal on parem nähtavus ja natukene puhtam õhk.

Ülasanne 9 on emmele-issile ja vanavanematele.
Arvuta kui kiiresti jõuaksid päästjad tavapärases olukorras Sinu koju?
Arvesta järgnevaga: suitsuandur avastab tulekahju umbes 1 minutiga;
häirekeskusesse helistamine võtab aega kuni 1 minut; päästjad sõidavad komandost välja umbes 1 minuti jooksul. Lisaks arvesta kui mitme
kilomeetri kaugusel asub kodu komandost ning kui palju kulub päästeautol selle vahemaa läbimiseks.

+

+

+
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Eelnevalt said juba teada, et tulekahju areneb eluohtlikuks viie minutiga. Kui liitsid kokku etappidele kuluvad minutid ja sõidule kuluva aja, siis said tõenäoliselt
ajakuluks rohkem kui 5 minutit. Usun, et nüüd sai kindlasti selgeks, kui oluline
on tulekahju kiire avastamine ning õigesti tegutsemine.
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Nüüdseks oled teada saanud, millest võivad tuleõnnetused alguse saada,
kui ohtlik võib tulekahju olla ning kui kiiresti tulekahju edasi areneb.
Ülesanne 10.
Leia Overly äpi abil ohtlikud olukorrad pildilt. Selleks lae mobiili Overly
äpp ning näed, kuidas pilt elama hakkab ja millised on kõige ohtlikumad
olukorrad.
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Siin pildil on ohtlikud olukorrad lahendatud. Värvi pilt.

Ülesanne 11 on emmele-issile.
Kas panid tähele, et ohtlikus toas on veel üks oluline puudus? Selles kodus on olemas ahiküte. Peame meeles pidama, et igasuguse põlemisega
kaasneb alati vingugaas. See on põlemise käigus tekkiv lõhnatu ja värvitu
väga mürgine gaas, mis võib sissehingamisel põhjustada vingumürgitust.
Kuna me ei tunne selle gaasi lõhna ega maitset, on ainus viis selle gaasi avastamiseks spetsiaalne vingugaasiandur. (NB! suitsuandur ei asenda
vingugaasiandurit ja vastupidi). Kõige levinum vingugaasi tekitaja on liiga
vara suletud ahjusiiber, mittekorras gaasipliit või -seade (näiteks gaasiga
veesoojendi). Vingumürgituse kergemad sümptomid on peauimasus või
kütmisjärgne peavalu, raskemal juhul kaasneb iiveldus, oksendamine või
isegi surm.
Kindlasti tuleb selle teema peale mõelda, kui kodus on ahiküte või gaasiseade. Samuti tuleb see teema läbi arutada ja paigaldada vingugaasiandur oma
eakamate lähedaste kodudesse.
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Ülesanne12 on vanavanematele. Lahenda ristsõna.

13

Ülesanne 13.
Vaadake koos emme-issiga enda kodu tähelepanelikult üle. Kas leiate
oma kodus mõne sarnase olukorra, mida eespool olnud ohtlikus toas
nägid?
Pange tähele:
• Elektrijuhtmete- ja seadmete seisukorda;
• Küttekollete (kui neid on) seisukorda ning meenutage, millal viimati käis
korstnapühkija;
• Lahtise tule (küünlad) kasutamist;
• Kodukeemia ja ravimite asukohta;
• Tikkude ja välgumihklite asukohta;
• Töökorras suitsuanduri olemasolu;
• Kas kodust pääseb ka öösel unisena kiiresti välja? Kus asub võti, et välisust
kiiresti avada?
• Arutage läbi enda pere käitumisjuhis tuleõnnetuse korral.
Lisaks!
Alati saab koju kutsuda ka päästjad, kellaga koos teha kodune tuleohutuse
ülevaatus. Helista päästeala infotelefonile 1524 ning kutsu päästjad külla.
Vaata lisaks kodutuleohutuks.ee
NB!
• Tulekahju kahtluse korral on esmatähtis
helistada häirekeskusesse hädaabinumbril
112.
• Oluline on, et ka laps teaks täpset kodust
aadressi.
• Vanavanematele külla minnes aidake
ka nendel kirjutada nähtavale kohale
hädaabinumber koos täpse aadressiga.
• Võimalusel (soovitatavalt hajaasustusega
piirkonnas) võtke mobiiliga täpsed
koordinaadid ning kirjutage need
nähtavale kohale. Kuidas täpselt
koordinaate võtta, vaata lisaks
häirekeskuse kodulehelt 112.ee
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