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Tulekahjude ülevaade 6 aasta lõikes 

2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 KokkuKokkuKokkuKokku

Hotell, motell, 
külalistemaja

13 6 3 5 4 7 38

Puhkeküla või 
puhkelaagri

majutushoone
3 2 0 2 3 1 11

Hostel 1 0 1 0 2 0 4

Muu lühiajalise 
majutuse 
hoone

0 2 2 2 2 3 11

Sanatoorium, 
spaa

2 2 5 1 1 1 12

Kokku 19 12 11 10 12 12 76



Tulekahjude tekkepõhjused

1) Suitsetamine, lahtise tule kasutamine

2) Elektriseadme või –paigaldise rike

3) Lõkke tegemine ja grillseadme 

kasutamine

4) Küttesüsteemid 



Tulekahjude vältimine 
Suitsetamine, lahtise tule kasutamine 

Eelistada EL liikmesriikide sigarette

Sisustada suitsetamise koht

Prügikastid ohutusse kaugusesse

Lukustada prügikonteinerid

Mitte kasutada küünlaid

Mittepõlevad või raskesti süttivad 

sisustuselemendid DFL-s1

kapid, voodid, diivanid, istmed, vaibad,

kardinad, voodipesu



Tulekahjude vältimine 
Elektriseadme või -paigaldise rike 

Kontrolli regulaarselt elektrisüsteemide korrasolekut

Usalda elektritööd elektrikule

Ükski elektriseade ei ole igavene

Ka elektrijuhtmed vananevad

Jälgi tootja kasutusjuhendit

Üks seinakontakt = üks elektriseade 



Tulekahjude vältimine 
Lõkke tegemine, grillseadme kasutamine



Tulekahjude vältimine 
Küttesüsteemid 

Ehitab ja paigaldab pottsepa 

kutsetunnistusega isik

Küttesüsteem vajab regulaarset 

puhastamist ja kontrolli

Korstnapühkija, tase 4

Korstnapühkija-meister, tase 5

Suur ohuallikas - keris



„Popimad“ tuleohutusnõuete rikkumised

1) Tulekahjusignalisatsioon ei ole töökorras

2) Evakuatsioonivalgustus ei ole töökorras, puudulik 

paigaldus

3) Tuletõkkeuksi hoitakse avatud asendis

4) Evakuatsioonitrepikojas ja koridorides hoitakse 

põlevmaterjale ja muid liikumist takistavaid esemeid

5) Tulekustutid ei ole nähtavad, on kontrollimata ja 

hooldamata



Tulekahjusignalisatsioon

Avastab ja annab märku

Omanik/valdaja

- Sõlmib hoolduslepingu

- Kord päevas vaatlus

Viga registreeri päevikus, teavita hooldajat

Teenusepakkuja

- Teostab hooldustööd (kvartal, aasta)

- Kannab tulemused päevikusse

- Koostab hooldusakti

Elektrooniline päevik



Evakuatsioonivalgustus 

Väljapääsud on inimestele kergesti leitavad

Võimaldab kiiresti ja ohutult väljuda

Omanik/valdaja

- Sõlmib hoolduslepingu 

- Kord nädalas vaatlus

Teenusepakkuja (elektriku pädevus)

- Teostab kontrolltoimingud (kuu v kvartal, aasta)

- Kannab tulemused päevikusse  

Elektrooniline päevik



Tuletõkkeuks 

Takistab tule ja suitsu levikut

Vastab teatud tulepüsivusnõuetele

Isesulguv

Riivistuv

Abivahendita (võtmeta) avatav

ATSiga ühendatud uksemagnet

Hoolduse teeb omanik/valdaja vastavalt tootja 

juhendile

Automaatset sulgumist kontrollib ATSi hooldaja 1x a



Trepikoda, koridor 

Tulekahju korral on hoonest väljumisel iga 

sekund eluliselt tähtis

Väljumisel on oluline ohutus ja kiirus

Ka vaegnägija ja liikumispuudega isik peab 

saama väljuda

Tee pimetest, siis saad aru



Tulekustuti 

Käepärane ja tõhus vahend tulekahju kustutamiseks

selle algstaadiumis

Vajalik hulk majutushoones:

- Üks 6 kg iga 200 m2 kohta, kaks igale korrusele

- Kui korruse pindala on alla 50m2 

Paigaldatakse nähtavale kohale 

seinale, põrandale või spetsiaalsesse kappi

Omanik/valdaja 1 x kvartalis vaatlus

Tulekustuti kontroll ja hooldus – pädev isik  



TuOSmuudatus 01.03.2021

Vingugaasiandur kohustuslikuks

Esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2022. a 1. jaanuariks

Küttesüsteemide portaal

Kui ehitises on tulekahju korral tagatud: 

- Häirekeskuse viivitamatu teavitamine

- kiire evakuatsiooni algus

- Päästeamet on andnud asjakohase kooskõlastuse

siis teateedastus (ATeS) Häirekeskusesse ei ole 

kohustuslik



Päästeala infotelefon 24 h -1247

Tänan kuulamast! 

ohutusjarelevalve@rescue.ee


