Tulekahju
on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine,
mille käigus eralduvad kuumus ja suits ning
millega kaasneb varaline või muu kahju.

TULEKAHJU ARENGUST
Tulekahju esimene etapp on süttimine, mis võib toimuda hetkega (plahvatus),
ent võib kesta ka päevi ja nädalaid (nt suured turbahunnikud). Kõige lihtsam
on tulekahju kustutada süttimise faasis. Kustutamiseks peab kodus olema tulekustuti, kuid sobib ka vesi. Üldjuhul hakkab tulekahju pärast neljandat minutit
levima väga kiiresti (olenevalt ümbritsevast keskkonnast), lisaks mürgiste gaaside
eraldumisele on temperatuur väga kõrge ja tulekahju kustutamine muutub järjest keerulisemaks.
Kui kodus puhkenud tulekahjut ei kustutata esimeses astmes, siis põlengu arenedes on seda juba raskem teha. Põlemise faasis hakkab süttinud ese järjest
intensiivsemalt leegitsema ning levitab tuld ka teistele materjalidele. Eralduma
hakkab suits ning ruum täitub erinevate mürgiste gaasidega. Ruumi keskmine
temperatuur tõuseb umbes 300—350 °C. Kolmas faas on hapniku või põlevmaterjali puudusega kaasnev tulekahju vaibumine ehk jahtumine. Leegitsev põlemine
kaob ning selle asemele jääb hõõguv põlemine. Sellises seisundis ruumi avamine
on ülimalt ohtlik, sest kohe, kui ruumi pääseb hapnikku, toimub uus plahvatuslik
süttimine.
Põlemistemperatuurid
Puit
270 °C
Paber
233 °C
Puuvillane kangas 210 °C

Kuidas kustub tulekahju?

TULEKAHJU

Tulekahju korral on peamised ohud inimesele ving, suits, leegid ja kõrge temperatuur, varinguohus ehituskonstruktsioonid ning ruumis asuvad plahvatusohtlikud ained.
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Tulekahjude peamised tekkepõhjused on:
Hooletus lahtise tulega — küünla paigaldamine põlevmaterjalide (kardinad,
jõulukuusk, riided jms) lähedusse, küünalde ümberajamine (esemete liigutamisel, tuule toimel), tikkudega mängivad lapsed, lõkke (ka grillalustel) tegemine valesse kohta või selle jätmine järelevalveta, lõkke tegemine tuulise
ilmaga, rohkeid sädemeid tekitava materjali kasutamine lõketes, plahvatusohtlike esemete põletamine, liiga suure lõkke tegemine, hooletus tuletööde
tegemisel (nõuavad vastavat kutsetunnistust).
Katkised kütteseadmed ja nende vale või hooletu kasutamine — praod kütteseadmetes, ahjuukse lahtijätmine, valesti või projektita omavoliliselt ehitatud küttekolded, pühkimata korsten, küttekolde ees hoitav põlevmaterjal,
riiete kuivatamine lahtise tule või kõrge temperatuuri juures, rohkeid sädemeid tekitava materjali kasutamine ahjus ja kaminas, plahvatusohtlike esemete põletamine, ahju ülekütmine.
Katkised elektriseadmed ja nende vale või hooletu kasutamine — elektrijuhtmete ülekoormamine, vigaste juhtmete või elektritarbijate kasutamine,
elektriseadmete oskamatu ja omavoliline parandamine, ajutiste juhtmete
kasutamine, elektritarbijate vooluvõrku unustamine (triikrauad, valgustite
ülekuumenemine), elektriliinide katkemine, sädelahenduse tekkimine elektriseadmetes.
Suitsetamine — põleva sigaretiga magamajäämine, sigareti viskamine prügi
hulka enne lõplikku kustutamist, sigareti metsa või kuluheina sisse viskamine,
suitsetamine kergesti süttivate vedelike läheduses, tuha raputamine põlevmaterjalide läheduses.
Tahtlik süütamine — kuritahtlikud süütamised, kulu põletamine, teadlik lahtise tule kasutamine keelatud kohas.
Äike — tegemist on loodusliku süüteallikaga, mille puhul saab inimene tulekahjude ärahoidmiseks rakendada vaid kaitsemehhanisme (piksekaitset).
Muud — staatilise elektri tekitamine põlevmaterjali aurude juures, klaasikildude koondatud päikesekiirgus, isesüttimine silo-, turba- või jäätmekuhjades,
kus hakkab toimuma käärimine, mis tekitab kõrge temperatuuri ja võib toimuda süttimine.
Rohkem infot www.kodutuleohutuks.ee

TULEKAHJU

Ühenda punktid ja värvi!

ENNETAMINE

Mida kasutab päästja oma töös?

Millisele sündmusele päästjaid välja kutsutakse?
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KUIDAS ENNETADA HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD TULEKAHJUSID
Ärge suitsetage kunagi siseruumides, kindlasti mitte voodis või lamavas asendis.
Ärge suitsetage väsinuna või alkoholijoobes isegi televiisori ees.
Ärge kunagi tühjendage vahetult pärast suitsetamist tuhatoosi prügikasti, sest
te ei pruugi märgata väikeseid hõõguvaid osakesi. Soovitatavalt tehke seda
3—4 tunni möödudes.
Paigaldage koju suitsuandur.
Kontrollige kodus paikneva suitsuanduri töökorras olekut regulaarselt, vajutades selle testnuppu.

Küünlad — jõulude ajal, talvel ja sünnipäevadel, mil küünlaid kõige rohkem
kasutatakse, tuleb jälgida nende ohutust kodule — küünal peab paiknema mittepõleval alusel, selleks ei tohi kasutada paberit või muud kergesti süttivat materjali.
Mis sobib küünla aluseks?

ENNETAMINE

Tulekahju peamised tekkepõhjused
Rohkem infot www.kodutuleohutuks.ee
2010. a oli peamine tulekahjude tekkepõhjus hooletu suitsetamine. Sageli on
viimasega seotud ka alkohol.
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Lapsed on uudishimulikud ning nad huvituvad tikkudest ja tulest. Tikud,
välgumihklid ja ilutulestiku vahendid võivad lastele tunduda vastupandamatult
huvitavad ning nad tahavad kindlasti proovida, mida nendega teha saab. Õnnetuse ärahoidmiseks tuleb lastele rääkida nende ohtlikkusest, nendega õigesti
ümberkäimisest ning lasta neil tunda, kui kuum on leek.
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Kuidas lastega juhtuvaid õnnetusi ennetada
Hoidke tikke ja tulemasinaid kindlas ja lapsele kättesaamatus kohas.
Selgitage lapsele tule ohtlikkust.
Ärge kunagi jätke väikeseid lapsi lahtise tulega omapead.
Paigaldage koju suitsuandur.
Kontrollige kodus paikneva suitsuanduri töökorras olekut regulaarselt, vajutades selle testnuppu.

Aina rohkem on kütteperioodil hakatud kasutama tahkekütust. Kodus peavad
sooja andvad ahjud ja kaminad olema turvalised. Iga koduse kütteseadme suu
ette peab olema paigaldatud mittepõlevast materjalist (plekist, klaasist vmt)
alus, mis püüab kinni tule tegemisel eralduda võivad sädemed. Küttekeha hooldamine ja korstna pühkimine peab toimuma vähemalt üks kord aastas. Viimane
tuleb jätta kvaliﬁtseeritud spetsialistide hooleks!
Tulekahju tekke vältimiseks on kõige tähtsam teada ja järgida tuleohutusnõudeid. Kõige tähtsam nõue on tähelepanelikkus. Õnnetuste ennetamiseks peab
oskama ette näha neid tekitada võivaid olukordi ja tingimusi.

ENNETAMINE

•

Kuidas ennetada lahtise tulega hooletust ümberkäimisest
põhjustatud õnnetusi
Ärge jätke lahtist tuld — põlevaid küünlaid, küttekoldeid, lõket, grilli — järelevalveta.
Valige küünlale tulekindel alus.
Hoidke põlevat küünalt eemal kergesti süttivatest materjalidest.
Ärge kasutage põleva küünla läheduses kergesti süttivast materjalist kaunistusi vm ümbriseid.
Paigaldage koju suitsuandur.
Kontrollige kodus paikneva suitsuanduri töökorras olekut regulaarselt, vajutades selle testnuppu.

Tulekahju kustutab?
T
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Kuidas ennetada elektrisüsteemide rikkest tekitatud tuleõnnetusi
Kontrollige üle oma elektrisüsteemid ja -juhtmed.
Ärge koormake elektrisüsteemi üle ja jälgige kodumasinate paigaldamisel
nende vastavust vooluvõrgule.
Asendage katkised ja ajutised juhtmed kohe.
Ärge paigutage juhtmeid vaiba või mati alla.
Ärge paigutage elektrilisi küttekehi põlevmaterjali lähedale ega kuivatage
nende peal riideid.
Leia vead!

ENNETAMINE

Elektrisüsteemid
Rikked elektrisüsteemides tekivad tavaliselt elektrijuhtmete ülekoormusest,
nende vanadusest, liigsest ekspluatatsioonist (st küttekehade või muude tarbijate kasutamisel), katkistest ja ajutistest juhtmetest, ise parandatud kaitsmetest, vooluvõrku unustatud triikrauast või pliidist. Sama moodi muudavad pistikupesadele paigaldatud kaitsmed need lastele ohutuks, kuna nad ei saa sinna
midagi toppida.

TULEKAHJUST TEAVITAMISE VAHENDID

• Pärast röstri, triikraua või kohvimasina kasutamist tõmmake pistik seinast
välja. Pikemaks ajaks kodust või suvilast lahkudes tuleb sama teha ka televiisori ja raadioga.
• Paigaldage koju suitsuandur.
• Kontrollige kodus paikneva suitsuanduri töökorras olekut regulaarselt, vajutades selle testnuppu.

SUITSUANDUR
Rohkem infot www.suitsuandurid.ee
Tulekahju korral eraldub tavaliselt ka suitsu, mis aitab kaasa tulekahju avastamisele. Sama moodi eraldub tulekahju korral vingugaas, mis on värvitu ja lõhnatu, mistõttu on tema avastamine pea võimatu. Kodus on kõige olulisem tulekahju avastaja suitsuandur. Selle kõrvulukustava häiresignaali käivitab teatud
kogus ruumis levivat suitsu. Ahiküttega või kaminaga eluruumidesse on soovitatav
hankida ka vinguandur, kuna küttekollete enneaegse sulgemise tagajärjel võib
tekkida olukord, kus lõhnatu ja nähtamatu gaas eraldub koldest ilma suitsuta.
Paigaldage suitsuandur õigesse kohta!

TULEKUSTUTI
Rohkem infot www.kodutuleohutuks.ee
Kodus peab üldjuhul olema vähemalt üks tulekustuti, mida vajaduse korral
kasutada. Küll aga peab kustuti kasutamist eelnevalt õppima, mis tähendab, et
väikestele lastele ei ole see alati jõukohane.
Tehke nii:
• Eemaldage splint!
• Suunake voolik tule poole!
• Vajutage päästik alla!

ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID

Maja igal korrusel peab olema vähemalt üks seade, mille patareisid tuleb
kontrollida regulaarselt ning vajaduse korral need uutega asendada. Niiviisi äratab signaal inimesed õigel ajal. Suitsuanduri kõrvulukustav häiresignaal äratab
magajad üles ja annab hädavajalikku lisaaega põlengukoldest ohutuks lahkumiseks.
• Suitsuandur aitab avastada tulekahju selle varases staadiumis.

ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID

TULEKUSTUTUSTEKK
Koduste tulekustutusvahendite hulka kuulub ka tulekustutustekk, mida võib
hoida näiteks köögis. Söögi tegemisel võib õli pannil kuumeneda, kuid veega
seda kustutada ei tohi! Lihtsaim variant on panna põlevale pannile peale kaas
või tulekustutustekk, millega saab tulekolde lämmatada.
Siingi tuleb meeles pidada, et kustutusteki kasutamist peab eelnevalt harjutama, et olla selle õiges käsitsemises kindel.
Pea iga väiksema tulekahju saab kustutada ka käepäraste vahenditega —
veega või suure villase tekiga.
Tulekustuti ja tuletekiga kustutamist peab eelnevalt harjutama!
Tulekahjud ei toimu ainult meil kodudes, vaid neid võib juhtuda kõikjal, kus
on inimesi. Eriti ohtlikud on sellised hooned, kus koguneb suurel hulgal inimesi
(koolid, lasteaiad, kaubanduskeskused, kinod, teatrid, klubid jne). Oma kodu
tunneb meist igaüks ja seepärast on ka õnnetuse korral seal kergem tegutseda.
Ka koolis ja lasteaias käivad inimesed iga päev ning nad tunnevad seda keskkonda, kus nad viibivad, ja mõnevõrra ka reegleid, mida peab tulekahju korral
Värvi!
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TULEKAHJU KORRAL
Hinnake olukorda ja oma võimeid. Kui olete veendunud, et saate tulekolde
likvideerimisega ise hakkama, asuge kohe tegutsema. Kui mitte, helistage
viivitamata hädaabinumbril 112.
Kui näete kuskilt tulemas suitsu, karjuge kõva häälega; „Põleb!“, nii teavitate ka teisi majas või korteris olijaid.
Kui teid on korteris või ruumis mitu, siis samal ajal kui ruumist lahkute või
üritate tuld kustutada, võib keegi helistada hädaabinumbrile ja õnnetusest
teada anda.
Põlevast ruumist lahkudes sulgege kõik aknad ja uksed. Niiviisi takistate tule
ja suitsu levimist teistesse tubadesse või korrustele. Uksed jätke lukustamata, sest siis saavad päästjad sinna kergemini ligi.
Mis ei sobi siia?

TULEKAHJU KORRAL

täitma. Kindlasti on kõige keerulisem sellistes kohtades, kus me oleme võõrad
ning kus on palju inimesi, kes võivad õnnetuse korral paanikasse sattuda.

TULEKAHJU KORRAL

• Suitsuses ruumis liikuge võimalikult põranda ligidal. Hingamist kergendab suu
ette pandud märg riideese.
P.S. Tulekahju tekitab lastes hirmu ja seetõttu tuleb neile õpetada, et nad
õnnetuse korral peitu ei poeks, kuna niiviisi ei leia päästjad neid lihtsalt üles.
KUIDAS JÕUAB PÄÄSTJA SINU KOJU?
Kirjeldage kodust teekonda kiirabile või Päästeteenistusele.
Õnnetusteade 112-le.
Isa palus mul ruttu ........................ kutsuda. Naabritädi tuli jooksuga meile ja ütles, et ta koer .................................. kaevu. Isa läks
.............................. appi ja palus helistada ...................... . Naabritädi
aadress on .................................................................... . Minu nimi
on ........................................................................ ja ma helistan
telefoninumbrilt .................................. . Naabritädi maja on ..............
.................... värvi. Tulen ................................ vastu. Ma lähen seisan
....................... juurde ja lehvitan, kui ................................... näen.
Häirekeskusesse helistamisel tuleb edastada järgmine info ning vastata küsimustele

Õnnetusteade 112-le.
........................................ Vallimäel ............................. kulu üsna
suurel maa-alal. Hooneid ................................. ei ole. Keegi ei ole .........
................................ saanud. Tuul on ........................ tugev. Põõsad on
varsti................................ Minu nimi on ................................ ja ma
helistan telefonilt ......................................... Ootame sõpradega päästjaid ............................ tänava poolsel sissesõidul ja juhatame ................
....................... kohale.
VALMISTAGE ETTE KODUNE EVAKUATSIOONIPLAAN
Rohkem infot www.kodutuleohutuks.ee
Õnnetuse korral on toast ja majast ohutult väljumine oluline nii korterelamus kui ka eramus. Tulekahju juhtub alati ootamatult, seetõttu on oluline olla
selleks valmis juba eelnevalt. Kõik pereliikmed peavad õnnetuse korral teadma,
mida teha, seega tuleb võimalikult reaalse olukorra harjutamine kasuks kõigile
osapooltele. Eriti oluline on see erinevas vanuses laste puhul. Väiksematele peab
õpetama, et õnnetuse korral tuleb sellest teavitada kodus olevat täiskasvanut,
seejärel kiirelt välja minna ja helistada hädaabinumbril 112. Kui laps on üksi
kodus, siis on esmatähtis minna toast välja ja helistada hädaabinumbril 112.
Ainult nii leiab päästja nad üles.
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Tehke nii
Selgitage lastele suitsuanduri tööpõhimõtet ja signaali tähendust.
Plaanige väljumisteekond ja proovige kiirelt väljuda.
Koostage alternatiivne väljumisteekond, kasutades selleks rõdu või muud väljapääsu ja proovige kiirelt väljuda.
Kuidas teavitate õnnetuse korral teisi perekonnaliikmeid?
Analüüsige tegutsemist öistes ja päevastes tingimustes.
Paigaldage telefoni juurde hädaabinumber, et ohu korral see käepärast oleks.
Harjutage telefoninumbril 112 helistamist.
Pöörake tähelepanu lastele, vanuritele ja erivajadustega inimestele.

EVAKUATSIOONIPLAAN

Hädaabinumber 112 on kõigile tasuta. Mobiiltelefonilt saab 112 valida ka ilma
klahvilukku maha võtmata ning samuti ilma kõnekaardita. Paljudes kohtades võib
juhtuda, et soovite teatada õnnetusest mobiiltelefoniga, kuid sel puudub levi. Ka
sellisel juhul valige ikkagi 112 ja proovige helistada häirekeskusesse, sest võibolla on mõnel teisel mobiilside operaatorﬁrmal selles paigas levi olemas ja hädaabikõnet on ikkagi võimalik teha.

ÜLESANNETE VASTUSED
Millest saab tulekahju alguse?
Õiged vastused: lapsed mängivad tikkudega, ahjuuks on lahti ja sädemeid kukub
põrandale.
Mida kasutab päästja oma töös?
Õiged vastused: voolik, joatoru, kiiver, kirves.
Millisele sündmusele päästjad välja kutsutakse?
Õiged vastused: tulekahju, varing, kass katusel
Mis sobib küünlaaluseks?
Õiged vastused: plekist alus, küünlaalus
Mis kustutab tulekahju?
Õiged vastused: vesi (veeämber), tulekustuti, tulekustutustekk
Leia pildil ohtlikud olukorrad?
Õiged vastused: Küünal televiisoril, ülekoormatud pistik, vaiba all olevad juhtmed, järelevalveta tikud, põlevad sigaretid, kuuma kannu poole küünitav
laps, järelevalveta küünlad tordil.
Paiguta suitsuandur õigesse kohta!
Õiged vastused: 1. Teise korruse magamistuppa, 2. teise korruse elutuppa,
3. trepikoja lakke.
Mis ei sobi siia?
Õiged vastused: tass veega, lusikas.

LAHENDASIN

EMA-ISA

PANEN NEILE HINDEKS

ABIGA

ÜLESANDEID.

