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1. TULEKAHJUST 

1.1 Vanasõnaraamat tulekahjust       
 

- varas jätab nagi seina, tulekahju ei sedagi 

- tuluke on vaenlane, keda tuleb karta 

- kui punane kukk laulab katusel, siis on kõik lõppend 

- tuli on hää sulane, aga paha peremees 

- tule kõht on suur 

- tulekahju ja kirikuvitsa üle ei või keegi parastada 

Seega juba vanal ajal teati, et tulekahju on üks väga ebameeldiv tegelane: 

- ta võtab kõik 

- teda tuleb karta 

- temaga kaasneb tühjus 

- ta on paha peremees 

- tal on suur kõht 

- tema üle ei ole võimalik kahjurõõmu tunda 

 

 

Ilmselt keegi ei soovi enda majja sellist tegelast külla. 

 

1.2  Tulekahju areng  

  
Tulekahju vajab tekkimiseks kolme elementi: 

- põlevmaterjal 

- õhuhapnik 

- süüteallikas 

Kui ükskõik milline komponent eemaldada, siis tulekahju ei teki. 
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Tulekahju levik on uskumatult kiire: 

Tulekahju algetapp võtab aega ainult 3 minutit. 

Temperatuur tõuseb 300 kraadini.  

Oluline on selle aja jooksul tulekolle kustutada või ruumidest väljuda ning uksed ja aknad 

sulgeda.  

Alates 4. minutist levib tulekahju väga kiiresti. Eristuvad mürgised gaasid.  

Temperatuur tõuseb järsult: neljandal minutil 600 kraadini.  

Lae all on kuumus kõige kõrgem, põrandal veidi madalam. 

 

1.3  Tulekahjude ülevaade 5 aasta lõikes      

 

  2015 2016 2017 2018 2019 Kokku 

Kaubandushooned 44 24 19 28 23 138 

 

Keskmiselt põleb Eestis igal aastal 28 kaubandushoonet. Seda on palju. 

  

 

2. TULEKAHJUDE ENAMLEVINUD PÕHJUSED JA 

NENDE VÄLTIMINE   

2.1  Elektriseadme või –paigaldise rike      

      

 Põles elektrikaabli ühendus 

 Põles laevalgusti 

 Põles elektrikilp 

 Põles pikendusjuhe 

 Põles röster 

 Põles fritüür 

 Põles elektriahi 

 

- Elektrisüsteemid vananevad kasutamisega, seetõttu tuleb nende korrasolekut kontrollida. 

Elektripaigaldisele tuleb kindla perioodi järel teha korraline audit, selle sagedus sõltub 

paigaldise liigist ja vanusest. Täpsem info TTJA kodulehel 

https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/infomaterjalid 

 

https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/infomaterjalid
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- Tavaisikud võivad teha vaid lihtsamaid elektritöid, näiteks lampide ja kaitsemete 

vahetamine, elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine ning pistikupesade ja 

lülitikaante (näiteks tapeetimise või värvimise ajaks) eemaldamine pingevabas olukorras. 

Muudel juhtudel tuleb pöörduda elektriku kutsega isiku poole. 

 

- Elektriseadmete kasutamisel tuleb arvestada, et ükski asi ei ole igavene. Kui tekib 

silmaganähtav sädelus elektriseadme sisse/välja lülitamisel, on see ohumärk, et 

ühenduskontaktid on väsinud ja seade vajab remonti või tuleb see välja vahetada. Kui 

kuskil on veel nõukogudeaegseid elektriseadmeid või alumiiniumtraadiga elektrijuhtmeid, 

siis on viimane aeg need välja vahetada. Eriti ohtlik on vaskjuhtme ja alumiiniumjuhtme 

omavahel ühendamine. 

 

- Elektriseadmete (fritüür, röster, mikrolaineahi jms) kasutamisel tuleb jälgida tootja 

kasutusjuhendit. Kasutusjuhendis on välja toodud ohutusvahemaad põlevmaterjalideni ja 

nt hoiatus, et tuleb vältida nende kinni katmist. 

 

2.2  Suitsetamine          
 

 Suitsukoni süütas prügikasti, süttis hoone soojustusmaterjal 

 Suitsukoni süütas prügikasti 

 Suitsukoni süütas prahi 

 

Tegemist peaasjalikult olukordadega, kus tulekahju on alguse saanud väljastpoolt ehitist. 

 

- Pidada õues olevatel prügikastidel silma peal. Seda võiks teha nt turvatöötaja. Samuti on 

võimalik paigaldada ehitiseväline valvekaamera.  

- Paigaldada prügikastid ehitise välisseina põlevmaterjalidest (plastik, puit vms) ohutusse 

kaugusesse. 

Ohutu kauguse määratlemisel tuleb lähtuda reaalsest olukorrast ja süttimise võimalikkusest: 

o Millisest materjalist on ehitis ja prügikast; 

o Kas tulekahju korral võivad leek või sädemed ehitist ohustada; 

o Kui suur on prügikast; 

- Paigaldada prügikast, kus suitsukonidele on eraldi osa 

- Lukustada prügikonteinerid 

 

2.3 Tuletööd         
 

 Remonttööde läbiviimisel kasutati  

o Ketaslõikurit 

o Keevitusseadet 

 

- Ajutises tuletöö kohas tuleb tarvitusele võtta abinõud vältimaks ümbritsevate 

põlevmaterjalide süttimist: 

o Tuletöö kohast eemaldatakse vähemalt 3 m raadiuses põlevmaterjal 

o Kui seda ei ole võimalik teha, kaetakse põlevmaterjal süttimisekindlalt või 

valatakse veega üle 

o Tuletöö kohas peab olema vähemalt kaks 6 kg tulekustutusainega tulekustutit või 

anum vähemalt 10 liitri veega. 
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Kaubandustöötajad ise tuletöid ei tee, samas kui märgatakse, et nõuetest kinni ei peeta, 

tuleks tuletöö tegijale sellest märku anda. 

 

3. ENAMLEVINUD TULEOHUTUSNÕUETE RIKKUMISED, 

VÕIMALIKUD TAGAJÄRJED, KUIDAS KÕRVALDADA 

3.1 Evakuatsiooni- ja väljapääsuteedele on ladustatud kaup 
     

Põhjenduseks on toodud: 

- Kaup ajutiselt, kohe paigutatakse riiulitele 

- Kaupa nii palju, et ei mahu riiulitele 

- Ei teadnud, et ei tohi riiulite vahele ladustada 

 

  
 

Riiulid jms inventar paigaldatakse kaubandushoone müügisaali vastavalt inventari 

paigaldamise plaanile, mis on ehitusprojekti üks osa. Müügisaal jaotatakse 

evakuatsioonialadeks ja riiulite paigutamisel arvestatakse evakuatsioonialal viibivate inimeste 

arvuga.  
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Kui näiteks evakuatsiooniala kasutab kuni 60 inimest, peab väljumistee riiulite vahel olema 

vähemalt 900 mm laiuselt vaba. Mida lähemale evakuatsioonipääsule, seda rohkem inimesi 

lisandub, seega peab laienema ka vaba läbipääsu laius. Evakuatsioonitee ja 

evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori miinimumlaiuse arvutamisel arvestatakse 

evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1 200 mm, millele lisandub iga järgmise 60 

inimese kohta 400 mm. 

inimeste arv 120 180 240 300 360 … 

min. laius mm 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 … 

 

Selliselt peab riiulite omavaheline vaba laius olema vähemalt 900 mm, väljumistee 

müügisaalist, evakuatsioonitee ja sisekoridor vastavalt kasutajate arvule, kuid mitte vähem kui 

1200 mm, mida lähemale evakuatsioonipääsule, seda laiem. 

Vajaliku vaba laiuse sisse lisariiuleid, alusel kaupa jms evakuatsiooni takistavaid esemeid ei 

ole lubatud ladustada. Väljapääs kaubandushoonest ei tohi kujuneda takistusrajaks, samuti tuleb 

arvestada, et ka ratastooliinimestel ja vaegnägijatel oleks võimalik õnnetuse korral ohutult ja 

kiirelt väljuda.  

            

 

3.2 Puudub evakuatsioonisulus või ei ole see töökorras 

    
Põhjenduseks on toodud: 

- Ei teadnud, et peavad olema  
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- Varas saab vabalt väljuda 

- Varas saab ukseklaasi lõhkuda ja seestpoolt ukseluku lahti keerata  

Lahendus:  

Probleem ei ole nö peamiste välisustega, vaid müügisaali lisaevakuatsioonipääsudega.  

- Uksele paigaldatakse lukusüsteem, mis rakendub tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel. 

Tavaolukorras on uks lukustatud. 

- Uksel kasutatakse lingi või surunupuga evakuatsioonisulust ja uksele paigaldatakse 

elektriline alarmsignaal, mis annab ukse avamisel häire. 

 

3.3 Evakuatsiooniuste väljavahetamisel ei arvestata suluste valikul inimeste 

arvuga 

          
Põhjenduseks on toodud: 

- Vana uks oli samasuguse 

Lahendus: 

Evakuatsiooniuste väljavahetamisel tuleb arvestada suluste valikul inimeste arvuga. Ehitise 

kasutajate arvu leiab ehitusprojektist, samuti on ehitusprojektis määratletud evakuatsioonialad 

ja seal viibivate inimeste arvud. 

150 või enam inimest - horisontaalse latiga evakuatsioonisulus ehk paanikasulus 

Puuterõhtlatt    Lükandrõhtlatt 

  

31-149 inimest - lingi või surunupuga evakuatsioonisulus 

 
 

Kuni 30 inimest - väändenupp (nö libliklukk) 
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3.4 Tuleohutuspaigaldisi ei ole võimalik kasutada 

    
Puudub ligipääs või ei ole nähtavad: 

- Tulekustuti       

  

- Voolikukapp 

 

 
 

- ATS tulekahju teatenupp 

 

 
 

- Suitsuluugi avamisnupp 
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3.5 Tuleohutuspaigaldiste hooldus ja kontroll on teostamata   
 

Põhjenduseks on toodud: 

- Ei teadnud, et peab hooldama/kontrollima 

- Meil hooldusleping sõlmitud, edasine ei ole meie rida 

 

Peamised tuleohutuspaigaldised kaubandushoonetes ja korrasoleku tagamine: 

 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) 

Omanik/valdaja või tema poolt määratud isik: 

- Teostab kord päevas süsteemi vaatlust. Vaatluse käigus tehakse kindlaks, kas keskseade 

näitab normaalolukorda. Kui keskseadmel on rikkenäit, tuleb viga registreerida päevikus 

ja anda sellest teada hooldajale. Samuti tuleb hooldajat teavitada kui ATSi mistahes osa on 

kahjustatud; 

- Veendub, et igal eelneval päeval registreeritud veateatele on reageeritud. 

- Sõlmib hoolduslepingu pädeva isikuga. 

Teenusepakkuja: 

Teostab hooldustööd, kannab tulemused päevikusse, koostab hooldusakti 

- Kord kvartalis 

- Kord aastas 

- Väljastab akti 

 

 Turvavalgustus 

Omanik/valdaja teostab kord nädalas vaatlust 

- Kontrollib, et valgustid valgustavad ja on nähtavad 

- Sõlmib hoolduslepingu pädeva isikuga (elektriku pädevus) 

Teenusepakkuja: 

Teostab kontrolltoimingud, kannab tulemused päevikusse 

- Kord kuus 

- Kord aastas 

 

 Tuletõrje voolikusüsteem 

Omanik/valdaja teostab üks kord kvartalis vaatlust 

- Kontrollib, et voolikusüsteem on kasutamisvalmis 

- Sellel ei ole nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid 

- Rakendab abinõud puuduste kõrvaldamiseks 

- Sõlmib hoolduslepingu pädeva isikuga 

Teenusepakkuja: 
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Teostab kontrolltoimingud, väljastab kontrollakti, kannab kontrolli ja hoolduse andmed 

lipikule, mis kleebitakse voolikukapile 

- Kord aastas 

- Kord 5 a jooksul 

 

 Automaatne tulekustutussüsteem 

Omanik/valdaja  

- Sõlmib hoolduslepingu kas süsteemi paigaldajaga või teise pädevust omava ettevõttega 

- Peab päevikut, mis asub objektil 

Teenusepakkuja  

- Teostab hooldus- ja kontrolltoimingud vastavalt ettenähtud sagedustele 

- Väljastab kontrollakti 

 

 Tulekustuti 

Omanik/valdaja teostab üks kord kvartalis vaatlust veendumaks, et tulekustuti: 

- Asetseb selleks ettenähtud kohas 

- Pealdis on loetav 

- Ei ole märgatavalt kahjustatud 

- Rõhunäituri osuti asub rohelises tsoonis 

- Plommid on vigastamata 

- Veendub, et järgmise kontrolli tähtaeg ei ole möödunud 

- Täidab vaatlusakti 

Tulekustuti kontrolli ja hooldust teeb pädev isik. 

Tulekustuti kontroll tehakse: 

- Üks kord aastas, kui talle mõjub niiskus, vibratsioon või temperatuuri kõikumised 

- Üks kord 2 a jooksul, kui teda hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas 

Tulekustuti hooldus tehakse: 

- Iga kasutuskorra järel 

- Vesi- ja vahtkustutid iga 5 a järel 

- Teised kustutid iga 10 a järel 

Kontrollitud ja hooldatud tulekustuti varustatakse lipikuga. 

 

3.6 Enesekontrolli tuleohutusaruanne jäetakse tähtaegselt esitamata 
 

Põhjenduseks on toodud: 

- Ununes ära 

- Olen uus juhataja ja ei teadnud, et tuleb esitada 
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Enesekontroll tähendab ehitise valdaja kohustust kontrollida tema valduses olevat kinnisasja, 

ehitist, ruumi, seadet, nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust. 

Kaubandushoone ehitise kohta, mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest või 

mille kogupind ületab 1000 m2 tuleb koostada ja esitada Päästeametile enesekontrolli 

tuleohutusaruanne.  

Enesekontrolli tuleohutusaruanne esitatakse eelneva kalendriaasta andmetega hiljemalt 31. 

märtsiks iseteeninduskeskkonnas https://tuleohutusaruanne.ee/ 

Selliselt tuleb 2020 a enesekontrolli tuleohutusaruanne esitada ajavahemikul 01. jaanuar-31 

märts 2021. 

Juhendmaterjal ja näidised on leitavad Päästeameti kodulehel 

https://www.rescue.ee/et/tuleohutuse-enesekontroll 

Kui enesekontrolli käigus avastatakse puudusi, tuleb need kindlasti kajastada aruande punktis 

5. Seal märgitakse ka edasised tegevused puuduse kõrvaldamiseks, likvideerimise tähtaeg ja 

vastutav isik, kes puuduse tähtaegse kõrvaldamise korraldab. 

 

4. PÜROTEHNILISTE TOODETE MÜÜGIKOHAD  

    
Kätte on jõudmas aastavahetus ja kaubandushoonetesse paigutatakse pürotehniliste toodete 

ajutised müügikohad.  

Pürotehnilise toote ajutine müügikoht: 

 

Tulekahju korral tuleb pürotehnilise toote metallkapp kohe sulgeda ning vitriinis ja riiulil 

olevad tooted laialipaiskumise vältimiseks katta tulekustutusvaibaga või muu sobiva kattega. 

https://tuleohutusaruanne.ee/
https://www.rescue.ee/et/tuleohutuse-enesekontroll
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5. TULEKAHJUHÄIRE KORRAL     

   
Igat ATSi rakendumist tuleb võtta tõesena ja alustada koheselt tegevustega: 

- Liigu keskseadme juurde 

- Vaigista häirekellad 

- Vaata tabloolt häireteate asukohta 

- Selgita paiknemisskeemide abil välja häiret andnud tsooni või anduri täpne 

asukoht 

- Liigu seda asukohta kontrollima 

Enne ruumi sisenemist, kus on oletatav tulekahju, kontrolli, et see oleks ohutu, katsudes ust ja 

veendudes, et see ei ole soe. Juhul, kui uks on soe või ülevalt kuumem kui alt, ei ole mõistlik 

sellist ust avada. 

- Valehäire korral vii süsteem tavaolukorda 

- Tulekahju korral vajuta lähimat tulekahjuteatenuppu 

- Teavita läbi siseraadio külastajaid väljumise vajadusest 

6. TULEKAHJU KORRAL       

  
 Helista viivitamatult häirekeskusesse 112. Häirekeskusse teavitamisel saadetakse välja 

päästemeeskond 

 Alusta inimeste evakueerimisega 

 Võimaluse korral asu tuld kustutama 

o Kustuta ainult juhul, kui oskad ja see on võimalik. Kui kustutamine ei ole 

võimalik või muutub võimatuks, lahku ruumist ja sulge enda järel ruumi uks. 

 Päästjate saabumisel anna neile infot 

 

7. EVAKUATSIOON        

  
Sõltuvalt hoones viibivate inimeste seisundist ning hoone ehituslikest võimalustest on inimeste 

evakueerimiseks võimalik kasutada erinevaid strateegiaid. Evakuatsiooni on võimalik 

korraldada: 

 

- massilisena, see tähendab kõikide hoones viibivate inimeste kohest väljumist. 

- etapilisena, see tähendab hoones viibivate inimeste järk-järgulist eemaldumist tulekahju 

tekkekohast. 

- passiivsena, see tähendab, et võimaluse korral jäädakse ruumi ning oodatakse päästmist. 

 

Kaubandushoonetes viibivad inimesed, kes maja hästi ei tunne, selliselt tuleb nendest hoonetest 

alustada kohese väljumisega, ehk et valida massiline strateegia - pärast häiresignaali 

evakueeritakse kogu hoone üheaegselt.  
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8. TULEKAHJUÕPPUS       

  
Vähemalt üks kord aastas tuleb töötajatel läbida evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise 

õppus. Siin kehtib tarkusetera - raske õppustel, kerge lahingus. See tähendab seda, et õppuste 

käigus tuleks valida võimalikult keerulised stsenaariumid ja olukorrad, milliseid siis 

lahendatakse ja hilisema kokkuvõtte tegemisel ka läbi arutatakse ning kitsaskohtadega ka 

edaspidi arvestatakse.  

Eelnevalt koostatakse õppuse legend.  

Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse 

järgselt kirjalik kokkuvõte. 

Praktilises osas tuleks läbi harjutada just raskemaid ettetulevaid olukordasid. Kindlasti ei ole 

võimalik ühel inimesel kõiki abivajajaid korraga aidata, selliselt tuleb väga täpselt kõik 

tegevused läbi mõelda. Praktilise osa üheks eesmärgiks peab olema ka see, et töötajad oskavad 

kasutada ATS keskseadet, otsida tulekahju tekkekohta paiknemisskeemidelt ning oskavad ja 

julgevad kasutada tulekustutit. 

 

Tulekahjuõppust võib korraldada ise, kui selleks on olemas teadmised ja oskused. Samas on 

soovitav kasvõi teatud perioodi tagant (nt 1x3a jooksul) tellida teenus tuleohutusfirmalt, kes 

omab asjatundlikku nägemust ja kogemust õppuse läbiviimiseks. 

 

9. NULLTOLERANTS, VASTUTUS 
        

Iga-aastased kaubandushoonete kontrollid ja ettekirjutused ei ole kahjuks oluliselt vähendanud 

teatud tuleohutusnõuete rikkumiste mahtu. Selliselt kohaldab Päästeamet kaubandushoonetes 

nulltolerantsi järgnevate tuleohutusnõuete rikkumiste osas: 

- tuletõkkeuksi hoitakse avatud asendis; 

- automaatselt sulguva tuletõkkeukse sulgumine on takistatud; 

- evakuatsiooniteele on paigutatud põlevmaterjal; 

- evakuatsioon on mistahes hoone osas (sh väljumisteel) takistatud; 

- tulekustuti puudub või ei ole see töökorras; 

- tulekustuti kontroll on tegemata. 

Vahetult peale rikkumise tuvastamist koostatakse lühimenetluse otsus, mõjutustrahvi 

suuruseks on 40 eurot. Mõjutustrahvi määramine ei ole käsitatav karistusena ehk sellega ei 

kaasne isiku kandmist karistusregistrisse. Lühimenetlust kohaldatakse teo toimepanija suhtes 

või isiku suhtes, kes andis näiteks korralduse kaup ladustada müügisaalis olevate riiulite 

vahele. 

10. KASULIKUD LINGID 
         

Päästeameti koduleht: 

Ehituslikud tuleohutusnõuded  

http://www.kalkulaator.eu/eton 

http://www.kalkulaator.eu/eton
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Korralduslikud tuleohutusnõuded 

http://www.kalkulaator.eu/kton 

Ehitise info leiab ehitisregistrist https://www.ehr.ee/app/esileht?0 

TTJA koduleht https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/infomaterjalid 

 

 

http://www.kalkulaator.eu/kton
https://www.ehr.ee/app/esileht?0
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/infomaterjalid

