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Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, 2018 
 
 

1. Tulekahjuõppuse toimumise aeg: 21.05.2018 algusega kell 15.30. 
 
2. Tulekahjuõppuse eesmärk 
2.1. Kontrollida Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli evakuatsioonijuhi ning evakuatsiooni 
toetavate isikute teadmisi ja oskusi käitumaks tulekahju korral vastavalt asutuses kinnitatud 
tulekahju korral tegutsemise plaanile.  
2.2. Kontrollida Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli personali käitumist evakuatsiooni ja 
tulekahju korral.  
 
3. Õppuse legend 
3.1. Lasteaia hoone ATS keskseadmesse, mis asub 1. korrusel sissepääsu läheduses, on 
kuvatud tulekahjuanduri signaal, mis näitab, et hoone 1. korrusel võib olla tulekahju olukord. 
Evakuatsioonijuht kontrollib ATS keskseadmesse kuvatud informatsiooni ning kinnitab 
tulekahju tunnustega olukorra, kuna näeb suitsutsooni 1. korrusel ukse taga. Seejärel 
käivitatakse koheselt tulekahju olukorrale vastav tegevuskava ning alustatakse hoone üldise 
evakuatsiooniga. 
3.2. Hoones viibivad isikud peavad reaalselt evakueeruma kogu hoonest.  
 
4. Õppuse hindamiseks vajalik inimressurss ja tehnilised vahendid 
4.1. OÜ Tuleoht tagab õppuse läbiviimiseks 1 hindaja, kes jälgib evakuatsioonijuhi ning 
personali tegutsemist evakuatsiooni olukorras. 
4.2. OÜ Tuleoht tagab vahendid tulekahju anduri rakendamiseks.  
 
5. Tulekahjuõppuse-eelne tegevus  
5.1. 21.05.2018 toimus OÜ Tuleoht ja Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli esindajate 
koostöös tulekahjuõppuse legendi koostamine. 



2 / 5 
 

OÜ TULEOHT www.tuleoht.ee 
 

6. Tulekahjuõppuse kokkuvõte 
Kell 00.00 – tulekahju saab alguse hoone 1. korruselt, kus süttib hoone välissein. Suits levib 
hoonesse läbi akna ning selle tulemusena käivituvad tulekahju häirekellad. 
Kell 00.23 – kogu hoones rakenduvad tulekahju häirekellad.  
Kell 00.24 – evakuatsioonijuht kuuleb tulekahju häirekelli ja liigub koheselt ATS keskseadme 
juurde, kus hakkab ATS skeemilt kindlaks tegema häiresse läinud tsooni. 
Kell 00.27 –  evakuatsioonijuht vaigistab tulekahju häirekellad (häirekellade vaigistamine 
õnnestub).  
Kell 00.35 – õpetajad on tulnud ruumide ustele ja jälgivad olukorda.  
Kell 01.09 – evakuatsioonijuht jõuab andurini, kust häire tuli. Evakuatsioonijuht tunneb 
põlemise lõhna, kuid ei näe ohukollet. Ta alustab ümbruskonna läbi vaatamist. 
Kell 01.25 – evakuatsioonijuht näeb, et põleb hoone fassaad. Ta liigub koheselt lähima 
tulekahju teatenupu juurde, et rakendada häirekellad teistkordselt.  Samal ajal annab ta ustele 
tulnud õpetajatele teada, et lähimat väljapääsu ei ole võimalik kasutada.  
Kell 01.57 – evakuatsioonijuht rakendab tulekahju häirekellad teistkordselt kaugemal olevast 
tulekahju teatunupust, nii, et ka teised hoones viibijad kuulevad häirekelli ja saavad alustada 
evakuatsiooniga.  Häirekell rakendub, kuid töötab katkendlikult. 
Kell 02.10  – evakuatsioonijuht helistab hädaabinumbril 112.  
Kell 02.53 – evakuatsioonijuht annab 1. korrusel koristajale korralduse koheselt hoonest 
lahkuda, kuid koristaja eirab käsku.  
Kell 03.30 – lapsed evakueeritakse ohutumat teed kasutades ja suundutakse edasi 
kogunemiskohta. Otse ohust keegi mööda ei liigu, vaid minnakse ringiga.  
Kell 06.40 – kogunemiskohas on rühmad korralikult grupeeritud. Kõik rühmad ei ole veel 
kogunemiskohta saabunud, samuti ei ole sinna jõudnud evakuatsioonijuht.   
Kell 07.35 – kogunemiskohas on kohal kogunemiskoha juht, kes uurib õpetajate käest 
evakuatsiooni tulemuste kohta. Tulemuste fikseerimine on raskendatud, kuna õpetajad 
edastavad tulemusi segaselt, mistõttu võtab öeldu õigesti mõistmine ja üles märkimine liiga 
palju aega. Kogunemiskoha juht on hästi märgatav, kuna ta kannab eraldusvesti. 
Kell 09.30 – evakuatsioonijuht võtab vastu päästetööde juhi, kellele annab olukorrast 
ülevaate: tulekahju tekkis hoone 1. korrusel, kus süttis hoone fassaad; kõik lapsed on hoonest 
evakueeritud, kuid üks töötaja keeldus väljumast. Evakuatsioonijuht teab, kuidas päästetööde 
juht ohukoldeni juhatada, samuti elektri väljalülitamise kohta. Lisaks näidatakse kõike ka 
skeemilt, seega saab päästetööde juht põhjaliku ülevaate toimuvast. 
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7.  Õppusele püstitatud eesmärkide ja tegevuste hinnang koos märkustega 
7.1. Õppusele püstitatud eesmärkide ja tegevuste hinnang 
Õppusele püstitatud eesmärgid said täidetud, st evakuatsioonijuht tegutses vastavalt ettevõttes 
väljatöötatud tulekahju korral tegutsemise plaanile ja kogu hoone sai evakueeritud, va 1 
töötaja, kes keeldus hoonest lahkumast.  
 
 
7.2. Märkused (tähelepanekud ja puudused)  
1. Esimese häirekella rakendumisel tulid ruumidest välja koridori olukorda hindama kõik 
õpetajad.  
2. ATS keskseadmega tegeles evakuatsioonijuht. Evakuatsioonijuht tundis ATS süsteemi, ta 
leidis skeemilt kiiresti tulekahju õige asukoha ja liikus kõige otsemat teed kasutades 
ohukoldeni. Kui häiret andnud andur oli leitud, kuid läheduses koheselt ohukollet ei 
märgatud, hakati läbi vaatama lähiümbrust. 
3. Õpetajad, lahkudes rühmaruumidest, sulgesid ilusti kõik uksed, et suits ei saaks hoones 
kiiresti edasi levida. 
4. Kogunemiskohas tegutsesid õpetajad ja kogunemiskoha juht kindlalt. Kogunemiskoha juht 
oli kergesti märgatav, ta jagas julgelt korraldusi ja fikseeris evakuatsiooni tulemusi. Samas 
õpetajad edastasid tulemusi liiga detailselt, mis võttis kaua aega.  
5. Evakuatsioonijuht, võttes vastu päästetööde juhi, andis infot evakuatsiooni tulemuste kohta 
ja kirjeldas tulekolde asukohta ning võimalikke sisenemisteid.  
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8. Ettepanekud tuleohutuskorralduse muutmiseks ja täiendamiseks 
1. Õppuse käigus sooviti näidata nii evakuatsioonijuhile kui ka teistele hoones 

viibivatele isikutele, et alati ei pruugi olla tulekahju hoones sees, vaid suits ja oht 
võivad tulla hoonesse ka väljastpoolt maja.    

2. Juhtkonnal tagada, et järgnevatel kordadel täidaksid tulekahju häirekella rakendudes 
kõik isikud evakuatsioonijuhi korraldusi. 

3. Õpetajatele anda tagasiside, et evakuatsiooni esmased tulemused tuleb 
kogunemiskohas edastada väga konkreetselt, a la antud rühm on evakueeritud. 
Isikuliselt teavitada üksnes juhul, kui keegi on jäänud hoonesse.  

4. Koostada ATS skeemid, kus oleksid tsoonid märgitud värviliselt. See tagab kõigil 
isikutel lihtsama tsoonide lugemise ning mõistmise.  

 
 
 
Koostaja: 
Margo Kivi 
OÜ Tuleoht 
info@tuleoht.ee 
www.tuleoht.ee 
tel: 56 915 005 
tuleohutusspetsialist tase 5  
kutsetunnistus nr 131915
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Lisa 1. Tulekahju asukoht 

  


