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Õppuse läbiviimisega seotud faktilised andmed: 

Osalenud asutus: Narva Soldino Gümnaasium 

Toimumise aeg: 07.09.2021 ja 08.09.2021 

Toimumise aadress: Tallinna mnt 40, Narva linn, 21006 Ida-Viru maakond 

 

Õppuse korraldaja: 

SMART TIME OÜ (www.smarttime.ee)  

Hindamine, läbiviimine: õppuse vaatlejad– Mihhail Krautman, Tatjana Kovtun 

Kokkuvõte koostaja: Mihhail Krautman,  Tuleohutusspetsialist tase 5,  

kutsetunnistus nr 162629. 

 

Õppuse tüüp: 

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline ja praktiline osa. 

Alus: Tuleohutuse seadus § 3, kohustused tuleohutuse tagamisel: Ettevõtte või asutuse juht on 

kohustatud korraldama vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja 

tulekahju korral tegutsemise kohta ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja 

päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse. 

Eesmärgid:  

1) harjutada  töötajate valmisolekut evakueerumiseks; 

2) kontrollida Tulekahju korral tegutsemise plaani paikapidavust; 

3) hinnata töötajate valmisolekut ning oskust õigesti tegutseda tulekahju olukorras; 

4) kontrollida tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korrasolekut. 

5) kiire tulekahju asukoha kindlaks tegemine, tsooni kontrollimine ja hädaabikõne teostamine. 

 

Õppuse legend: 

Tulekahju tekkekohast määrati korpuse C esimesel korrusel asuv elektrikilbiruum, kus 

elektrilühise tõttu süttis elektrikilp. Ruumist välja imbuva suitsu kiire leviku tõttu peavad kõik 

viibivad isikud viivitamatult evakueeruma.  

 

Õppuse kulg: 

07.09.2021 viidi asutuse töötajatele läbi tuleohutusalane teoreetiline juhendamine, mille 

käigus tõsteti personali ja õpetajate tuleohutusalast teadlikkust, tutvuti evakuatsiooni ja 

tulekahju korral tegutsemise protseduuridega. 

Lisaks 08.09.2021 viidi hoones evakuatsiooniharjutus läbi. Evakuatsiooniharjutusel 

osalenud töötajad pidid ära lahendama ühe võimaliku tulekahju olukorra (harjutati 

evakuatsioonil tekkivaid kitsaskohtasid ja tegevusplaani paikapidavust). 

Legendi kohaselt puhkes tulekahju korpuse C esimesel korrusel asuvas elektrikilbiruumis, kus 

elektrilühise süttis elektrikilp. Tulekahju imiteeritakse suitsukahuriga.  Elektrikilbiruum 

täideti õppeotstarbelise suitsuga. Elektrikilbiruumis pole tulekahjuandurit, sellepärast 

gümnaasiumi administraator hoones olevad häirekellad rakendus tulekahju teatenupu abil. 

Gümnaasiumi hoones suits levis elektrikilbist (tsoon nr 7) riidehoide ruumisse. Tulekahju 

arenes väga kiiresti, tekitades sellega ohu hoones viibivate isikute elule ja tervisele. 

http://www.smarttime.ee/
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Stsenaariumi järgi töötajatel ei õnnestunud kustutada tulekahju tulekustutitega. Selle legendi 

kohaselt võeti vastu evakueerida kõikidel korrustel (4 korrust-korpused A, B ja C) viibivad 

isikud. Soldino Gümnaasiumi töötajad (õpetajad ja personal) peavad teadma tulekahju korral 

tegutsemise plaani, järgnevaid kohustusi ja neid täites valima õpilaste evakuatsiooniks lähima 

ohutu väljapääsu või vajadusel jääma klassi (ruumi) ja endast teistele märku andma (aknast). 

Praktilise õppuse ajaline käik: 

11:05   Käivitati suitsumasin C korpuse 1. korruse elektrikilbiruumis, algas tulekahju. 

11:07 Gümnaasiumi administrator alguses tundis suitsulõhna ja siis nägi, et suitsu 
väljub elektrikilbiruumi ukse alt. 

11:09 Administraator vajutas käsitsi tulekahju teatenupu häirekellade aktiveerimiseks. 

11:09 Alustati evakuatsiooni (esimese klassi õpetaja koos õpilasega). 

11:10 Kõik gümnaasiumi hoone viibijad (õpilased, õpetajad ja personal) alustati 
evakuatsiooni. 

11:16 Kooli personal, õpetajad ja õpilased väljusid hoonest.  

11:16-11:26 Loendus on läbiviidud ja õppus loeti lõppenuks. 

Personal ning õpetajad koos õpilastega kogunesid koolitara juures asuvatel platsidel. 

Kogunemiskohtades toimus rivistus klasside kaupa ja õpilased olid korrektselt rivis, mis 
oluliselt hõlbustab nende üle lugemist. Õpetajad edastasid kiirelt info kriisimeeskonna 
liikmele ja nad edastasid evakuatsioonijuhile evakueerunud õpilaste ja õpetajate arvu. 

Positiivsed küljed: 

• Kriisimeeskonna liikmed olid väga aktiivsed ja rahulikud. 
• Kasutasid eraldusvesti (helkurvesti). 
• Korraldasid hästi loendus kogunemiskohtades ja info liikumine evakuatsioonijuhile. 

Soldino Gümnaasiumi hoones viibis õppuse hetkel 722 õpilast, 72 õpetajat ja 14 töötajat 
(tehniline personal ja söökla töötajad). 

Tuvastatud asjaolud, tähelepanekud  

1)  Administraator hoones olevad häirekellad rakendus tulekahju teatenupu abil. 
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2) ATS paiknemisskeem ei vasta tegelikule olukorrale (teatenupp asub 7 tsoonis, ATS 

keskseadme näitas 8 tsoon). 

     

3) Peale tulekahju teatenupule vajutamist  käivitati häirekellad, kuid samal ajal annavad 

lühikesi signaale ( umbes 10 sekundilise intervaaliga). Peale 3 minutilist viiteaja täitumist: 

käivitusid suitsuandurid. 

4) ) Peale 3 minutilist viiteaja täitumist: ATS rakendus korrektselt. 

5) Elektrikilbiruumis puudub tulekahjuandur (I korrusel C korpuses). 

6) Suits esimese korruse elektrikilbiruumist levis laes olevate aukude kaudu teisele korrusele. 

7) Töötajad teadsid oma ülesandeid. 

8) Evakuatsiooniteed olid takistusteta ja hästi märgistatud evakuatsioonivalgustusega. 

9) Evakueerumisel jäädi rahulikuks. 

10) Liikumine trepil ja väljapääsu juures toimus paanikata ja organiseeritult. 
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11) Vastutavad isikud kontrollisid korruste ruumid ja kustutasid koridorides tuled. 

12) Evakuatsiooni ajal välisukse juures tekkis väike ummik, kuna evakuatsiooniuks (kahe 

osaline) ei olnud täielikult avatud, mis oleks taganud hoonest kiirema evakuatsiooni (korpus 

A). 

13) Osa gümnaasiumi töötajad kohe alustasid evakuatsiooni, kuuldes häirekellade  

rakendumist. Osa töötajaid jäi häirekellade teistkordset rakendumist ootama. Evakuatsiooni 

alustamisega oli segadus, kuna vastavalt hädaolukorra lahendamise plaani järgi hoones on 

kokku lepitud kahe häirekella rakendumise süsteem. Et vältida ebaselge situatsiooni 

tekkimist, tuleb jääda ühtse süsteemi juurde.  

14) Osalejad (õpetajad ja personal) olid teadlikud evakuatsioonile järgnevatest 

kogunemiskohtades. 

15) Loendus kogunemiskohas oli enam-vähem kiire. 

16) Päästemeeskonnale info edastamiseks oldi valmis (majandusjuhataja käes olid ATS 

paiknemisskeemid). 

17) Puudub tulekahju korral tegutsemise plaan. 

18) Päästemeeskonna sisenemistee ei ole tähistatud vastava tuleohutusmärgiga. 

19) Kogunemiskohad ei ole tähistatud vastava tuleohutusmärgiga. 

20) Esimesel korrusel akna oli lahti jäänud (korpus C). 

21) Gümnaasiumi töötajad (õpetajad ja personal) peavad kontrollima, kas ruumide uksed ja 

aknad on kinni või mitte. 

Kõikide hoones viibijate evakueerimine kogunemiskohta kestis seitse minutit, mida võib 

pidada väga heaks tulemuseks, kuna koolimajast evakueerunud kokku inimest – 808 ollakse 

valmis iseseisvalt evakueeruma erinevate hädaolukordade puhul. 

 

Ettepanekud, jätkutegevused: 

1. Evakuatsiooniõppuse käigus püüda õppustest osavõtjatel käituda selliselt, milline on 

võimalikult lähedane tegelikule situatsioonile. 

2. Süstemaatiliselt kontrollida kogu hoone tuleohutusalast olukorda ja hinnata töötajate 

valmisolekut ohuolukorras tegutseda. 

3. Rõhutada kõigile hoone töötajatele, et tulekahju tunnuste avastamisel või sellekohase teate 

saamisel on nende ülesanne alustada evakuatsiooni ja võimalusel piirata tulekahju levikut. 

4. Meelde tuletada töötajatele, et uksed ja aknad tuleb tulekahju korral sulgeda. 

5. Tähistada kogunemiskohad vastava tuleohutusmärkidega. 

6. Tähistada päästemeeskonna sisenemistee vastava tuleohutusmärgiga (välisukse peale). 

7. Koostada tulekahju korral tegutsemise plaani Gümnaasiumi hoone kohta. 
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8. Jooksvalt viia igale uuele töötajale läbi tuleohutusalane juhendamine koos tegevusplaani   

tutvustamisega. 

9. Jätkata iga-aastast evakuatsiooniõppuse korraldamist. 

Alus: siseministri määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja 

tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 lg 2 kohaselt 

tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord 

aastas läbi tulekahjuõppus 

Hinnang õppusel imiteeritud sündmuse lahendamisele: Üldine hinnang töötajate 

käitumisele on hea. 

   

Kokkuvõtteks: 

Tasub meeles pidada, et tulekahju avastamine ja kustutamine võimalikult varajases staadiumis 

hoiab ära suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekahju kustutamisega saab hakkama iga 

üksikisik. 

Kokkuvõtvalt saab väita, et õppusele püstitatud eesmärgid täideti korrektselt. Võib öelda, et 

läbiviidud õppus täitis püstitatud eesmärgid. 

Asutuse väärtus on tema pädevad töötajad. Investeering oma töötajate järjepidevasse 

ohutusalasesse õppesse on investeering ohutumasse ellu ja töökeskkonda. 

 

Tähelepanu! 

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tuleb töötajatele teha teatavaks ühe kalendrikuu jooksul. 

Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda sellel osalenud isikutel. 

Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat. 

 

Firma Smart Time OÜ annab oma pädevuse piires soovitusi ja konsultatsioone: 

1.Täiendada elektrikilbiruumid  tulekahjuanduritega. 

2.Teostada tuletõkkesektsioonide kontrolli. Hoone omanik/üürnik peab olema veendunud 

tuletõkkesektsioonide terviklikkuses. Kontroll hõlmab tuletõkkeuksi, kommunikatsioonide 

avatäiteid, tuletõkkevärvi korrasolekut, tuletõkkeklappide toimivust, tuletõkkekonstrukt-

sioonide terviklikkust jpm. 

3. Gümnaasiumi hoones on signaalide edastamine Häirekeskusesse viivitus 3 minutilise 

viivitusega. Sel ajal annavad häirekellad 10 sekundi pärast lühekese signaale, et signaal läheks 

kohe häirele ja Häirekeskusele, suitsu või  tuli visuaalsete märkide korral, tuleb paigaldada 

nupp ATS keskseadme juures. 
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FOTOTABEL 

Tulekahju tekkekoht 

 

                                

 

 

Alustati evakuatsiooni 
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Toimub evakuatsiooni 
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Töötaja kontrollib ruume 

 

                        
 

Liikumine kogunemiskohta 
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Riivistus klasside kaupa ja õpilaste üle lugemine 
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Kriisimeeskonna liikmed kogutud infot edastavad evakuatsioonijuhile 
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Loendus kogunemiskohas 
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Evakuatsiooniõppus on lõppenud 
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Teoreetilisel koolitusel osalenute nimekiri 

 

 
 

 

 

 

 

 

Smart Time OÜ 

info@smarttime.ee 

www.smarttime.ee 

mailto:info@smarttime.ee
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