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LISA 9 Tulekahju hädaolukorra dokumendid 

 

LISA 9.1. Enesekontrolli tuleohutusaruanne 

 

 
Siseministri 10.02.2011. a määruse nr 1 
„Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja 

tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande 
koostamisekohustuslikkusekriteeriumid" 

lisa 1 
 
 
 

Enesekontrolli tuleohutusaruanne   
 

1. Tuleohutusaruande koostaja andmed   
 

1.1 Nimi:Marjam Malõševa 
 

1.2 Telefoninumber:35 69563 
 

1.3 E-mail:maryam.malocheva@soldino.edu.ee 
 
 

2. Ehitise andmed  

2.1 Ehitise omanik (nimi ja äriregistri nr või isikukood):  

2.2 Ehitise aadress:Tallinna mnt,40,Narva __________________________________  

2.3 Ehitusaasta:1985 ___________________________________________________  

2.4 Korruste arv:здание имеет три строения-корпуса ( А-4 этажа ,B- 3 этажа,C- 2 этажа) 2.5 

Keldrikorruste arv:1 _______________  

2.5 Viimase aasta jooksul tehtud ümberehitused:реновированы:столовая-2004 год;туалеты – 2005 

год;спортзал-2007 год;актовый зал-2008 год;компьютерный зал-2009 год;мастерские-2009 

год;2009-2010 год-заменены окна в кабинетах,кроме 1и 2 этажах корпуса А ___  

2.9 Kui ehitise omanik ja valdaja on erinevad isikud - 
kas ehitise omaniku ja valdaja vahel on kirjalikult 
kokku lepitud vastutuse jaotus tuleohutusnõuete 
täitmisel? 
 

 ei  
Juhi ülesannetes 
põhimääruses 

2.10 Kas on olemas ehitise 
tuletõkkesektsioonide skeem? 
 

 ei  

2.11 Kas on olemas ehitise evakuatsiooni skemaatiline 
lahendus? 

   

2.12 Kas põlevmaterjalide ja jäätmete    

Jah _____ Ei ___________Märkused 
Пр п 
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2.6 Ümberehitustega seotud ehitise osa:  

2.7 Hoones viibivate inimeste maksimaalne arv, eraldi välja tuua töötajate arv:  
2.13 Tegevused ehitises (ehitises 
paiknevate asutuste, ettevõtete 
rentnike jne loetelu ehitise 
kasutusviiside kaupa): 
 

2.14 Asutus või ettevõte 
juriidiline nimetus: 
 

2.16 Paiknemine ehitises 
(korrus), kasutatava pindala 
suurus 
 

Õpilaste treeningud Narva SK Energia  
a/k 80, Võidu 4 
21001 Narva Eesti  
E-post: 
info@skenergia.ee 
spordikool.energia@neti.ee 
Andrei Mikhin,G.Guljaeva 

 C-korpuse 1. korrus - 
spordisaal 292,9 m² 

Õpilaste treeningud Narva Paemurru Spordikool 
26. Juuli 4, Narva 20104 Estonia 
Tel/Fax ( +372 )35 66181 e-mail: 
npsk@hot.ee 
I.Ptizina,G.Alferova 

C-korpuse 1. korrus - 
spordisaal 292,9 m² 

 

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ja muude seadmete, paigaldiste ja 

toimingute kohta 

Kas ehitises projektijärgselt ettenähtud tuleohutuse seisukohalt 
oluliste seadmete, paigaldistele ja tehnosüsteemidele on olemas 
kasutus- ja hooldusjuhendid? 
 

Kas korrashoiu-
toimingud on 
teostatud? 
 

Märkused (kas 
paigaldis on ette 
nähtud, korrashoiu-
toimingut teostav isik, 
viimase toimingu 
kuupäev, viited 
muudele 
dokumentidele jm) 
 

 Jah  Ei  Jah Ei  
3.1 Automaatne tulekustutussüsteem 
 

 Ei    

3.2 Tulekahjusignalisatsioonisüsteem 
 

Jah  Jah  OÜ Raktaris 
Juhkentali tn 9-3 
Narva 20308, 
e-mail: 
info@raktaris.ee 
tel:56 498 323 

3.3 Automaatne tulekahjuhäireedastus 
Päästeameti Häirekeskusesse 
 

Jah  Jah   

3.4 Turvavalgustus 
 

Jah  Jah   

3.5 Piksekaitse 
 

Jah  Jah   

3.6 Suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestik 
 

Jah  Jah   

3.7 Tuletõrje voolikusüsteem 
 

 Ei    



 3 

3.8 Ventilatsioonisüsteem 
 

Jah  Jah   

3.9 Tuletõrje veevõtukoha nõuetele vastavuse 
kontroll 
 

 Ei    

3.10 Küttesüsteemide hooldus 
 

Jah  Jah   

3.11 Elektripaigaldiste tehniline kontroll 
 

Jah  Jah   

3.12 Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse 
kontroll 
 

Ei  Ei   

3.13 Kui hoones on tulekaitsevahendiga 
kaitstud kandekonstruktsioonid - hoone 
kandekonstruktsioonide tulepüsivuse kontroll 
 

Jah  Jah   

3.14 Tulekustutite kontroll ja hooldus 
 

Jah  Jah   

3.15 Muud (kirjeldada): 
 

     
 

4. Valmisolek tulekahjuks  

 Jah Ei Märkused  

4.1 Kas on olemas asutuse või ettevõtte 
tulekahju korral tegutsemise plaan? 
 

Jah   

4.2 Kas kõik töötajad on informeeritud 
kohustustest   ja   käitumisest   tulekahju korral? 
 

Jah   

4.3        Kas        on        kontrollitud 
evakuatsiooniteede       ja       -pääsude 
nõuetekohasust ja kasutatavust? 
 

Jah   

4.4 Kas evakuatsiooniteed ja -pääsud on 
nõuetekohaselt tähistatud? 
 

Jah   

4.5   Kas   territooriumisisesed   teed  ja 
sisenemisteed hoonetesse on läbitavad? 
 

 Ei Mõisa 3 kõrval asuva tee läbisõit on 
raskendatud talvisel ajal, kuna 
puudub autode trafoalajaama ees 
parkimise keelumärk. 

4.6 Millal toimus viimane õppus tulekahju 
korral tegutsemise harjutamiseks? 
 

15.septembril 2010. a. 

4.7 Millal toimus viimane tuleohutusalane 
koolitus või instrueerimine asutuse või ettevõtte 
töötajatele? 
 

 2010. a september 

4.8   Kas   kõik   asutuse   töötajad   on 
tuleohutusalase         koolituse         või 
instrueerimise läbinud? 

kõik 
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4.9 Millal toimus viimane tuleohutusalane 
koolitus või instrueerimine evakuatsiooni eest 
vastutavatele isikutele? 
 

2010. a september 

4.10 Kuidas toimub inimeste teavitamine tulekahjust? 
 

5. Enesekontrolli käigus avastatud puudused  

5.1 Enesekontrolli käigus avastatud puudus ja 
tegevus puuduse kõrvaldamiseks 
 

5.2 Puuduse kõrvaldamise eest 
vastutav isik 
 

5.3 Puuduse kõrvaldamise 
tähtaeg 
 

Õpilaste õues kogunemisel ei olnud 
juhendaja kuuldav (puudus kõnetoru) 

Direktori asetäitja 
majandusalal 

2010. a november 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
töölehakkamisel ei lülitunud automaatselt 
ventilatsioon välja 

Direktori asetäitja 
majandusalal 

2011. a aprill 

Tulekahjunuppudel puudub kaitseklaas Direktori asetäitja 
majandusalal 

2011. a mai 

Puudub automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
aastatõend 

Direktori asetäitja 
majandusalal 

2011. a mai 

6. Tegevused ehitises  
Täidetakse eraldi leht iga ehitises tegutseva asutuse või ettevõtte kohta, mille kohta peab käesoleva määruse lisa 2 
kohaselt tuleohutusaruande koostama  

 
6.1 Asutuse või ettevõtte nimi 
Narva SK Energia 
 
Narva Paemurru spordikool 
 

6.2 Aadress: 
 
Võidu 4. Narva linn,Ida-Viru 
maakond,20106 
E-post: 
info@skenergia.ee 
spordikool.energia@neti.ee 
 

26. Juuli 4, Narva 20104 Estonia  
Tel/Fax ( +372 )35 66181 e-mail: 
 npsk@hot.ee  
  

6.3 Äriregistri nr: 
 
750091 

   
6.4 Tuleohutusalase enesekontrolli eest 
vastutav isik:  
Marjam Malõševa 

6.5 Kontaktandmed: 
 
t.35 69563 

6.6 Vastutusala: 
majandusjuhatamine 

 

6.7 Põhitegevuse iseloomustus: 
 

Õppeprotsess 

6.8 Asutuse kasutamise aeg (tööaeg): 
 

7.30-17.00 

6.9   Maksimaalne   kasutajate   arv 
tegevuspinnal: 
 

934 inimest 
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6.10 Nendest töötajad  824 õpilast; 100 töötajat 
6.11 Nendest külastajad  10 

 

Jah    Ei      Märkused 
 

6.12 Kas ettevõtte tuleohutuse eest vastutav 
personal on koolitatud vastavalt oma 
kohustustele tuleohutuse tagamisel? 
 

Jah   

6.13 Kas kõik töötajad on informeeritud 
kohustustest ja käitumisest tulekahju korral? 
 

Jah   

6.14 Kas töötajatele on õpetatud esmaste 
tulekustutusvahendite kasutami st? 
 

Jah   

 

6.15 Kas asutuses või ettevõttes ladustatakse või töödeldakse plahvatusohtlikke või 
isesüttimisele kalduvaid ained (kui jah, siis nimetada ained ja nende kogused): 
 
Ei ole 
 
 
 
 
 
 

7. Tuleohutusaruande koostaja kinnitab esitatud andmete õigsust (nimi ja allkiri): 
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LISA 9.2. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete 

kirjeldused                                  
Evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus  

 

Andmed haridusasutuse kohta  

 

1) ehitise tuleohutuse liigitusest tulenevat 
kasutusviisi ja kasutamisotstarvet;  
 

Elektrijuhtmestiku riknemise korral 
Küünalde kasutamine advendipühade ajal  

2) ehitise korruste arvu, üldpindala ja 
korrusepindalasid;  
 

Üldpindala - 7077,7 m² 
A-korpus: 1. korrus - 658 m²; 2. korrus - 
634 m²; 3. korrus - 634 m²; 4. korrus - 634 
m²; 
B-korpus: 1. korrus - 570 m²; 2. korrus - 
612 m²; 3. korrus - 596 m²; 
C-korpus: 1. korrus - 730 m²; 2. korrus - 
730 m²;  
Keldrikorrusel asuvad töökojad – 204.3 m²; 
väike spordisaal - 62.7 m² + 88.1 m²; 
soojussõlm - 63.5 m²; elektrikilp – 20.6 m².     

3) ehitise kasutamise kellaaegasid;  
 

1985 

4) kasutajate arvu vastavalt ehitise 
kasutuskorrale hommikusel või päevasel ja 
õhtusel või öisel ajal;  
 

07,30-16,00 -  934 inimest 
16,00-17,00 – 30 inimest 
17,00-21,00  - 15 inimest 
21,00-7,30    -  1 inimene 

5) ehitises viibivate inimeste arvu, kes ei ole 
võimelised iseseisvalt evakueeruma;  
 

1 inimene 

6) andmeid sisevalvepersonali või 
turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta; 
  

4 inimest 

7) evakuatsiooniteid ja -pääse, 
hädaväljapääse ning nende asukohtasid;  
 

6 evakuatsiooniteed 

8) evakueerumise ja evakueerimise 
võimalusi ühest tuletõkkesektsioonist teise 
või muusse ohutusse kohta ehitises;  
 

On olemas 

9) esmaseid tulekustutusvahendeid ja 
tuleohutuspaigaldisi ning nende asukohtasid; 
 

38 tulekustutit  

10) esmaabivahendeid, individuaalseid 
kaitse- ja päästevahendeid või muid 
abivahendeid evakuatsiooni ohutuse 
tagamiseks ning nende asukohtasid;  
 

On olemas – 5 esmaabipakki 
Kantselei, arstikabinet, kehalise kasvatuse 
ruum, poiste tööõpetuse ruum, algkooli 
ruumid 

11) muid andmeid, mis mõjutavad 
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist. 

Ilmaolud, paanika, tuleohutussüsteemi rike ja 
häired info edastamisel 
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LISA 9.3. Tulekahju õppuse ettevalmistus              

 
Evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise õppuse ettevalmistus  

 

Vastutaja  
Direktor,majandusalajuhataja, 
kriisimeeskond 

Tulekahju stsenaariumi koostamine, 
sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku 
ulatus;  
 

Direktor, majandusalajuhataja, 
kriisimeeskond 

Millist osa plaanist õppuse käigus 
harjutatakse?  
 

kõik 

Milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt 
õppuse korraldamisest?  
 

Klassijuhatajad, õppealajuhatajad, tehniline 
personal 

Kuidas on korraldatud õpilaste teavitamine?  
 

Klassijuhatajate juures 

Mis on õppuse eesmärk?  
 

teadmiseks 

Korraldab teoreetilise õppuse kooli 
personalile vastavalt hädaolukorra 
lahendamise plaanis õpetajatele esitatud 
juhendile.  
 

Koolitusfirma ja Päästeamet 

Tagab hindajate olemasolu õppusel 
(soovituslikult on hindajaid ka väljastpoolt 
asutust).  
 

Direktor 

Valmistab ette hindamislehed.  
 

Direktor 

Varustab hindajad vajalike vahenditega 
(stopper, kirjutamisalus, pliiats, eraldusriietus 
jmt).  
 

Direktor 

Koostab õppuse järgselt kirjaliku kokkuvõtte. 
 

Hindajad 

Kui õppuse tulemusena tehakse kooli 
tulekahju korral tegutsemise plaanis 
muudatusi, tagab muudatustest teavitamise 
kooli personalile ja õpilastele.  
 

Kriisimeeskond 
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LISA 9.4. Tuleohutusalase kompleksõppuse hindamine – kuidas läks? 
Tulekahjuõppuse legend  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………  
Õppusel osales (personal/õpilased) 
………………………………………………………………………………………………  
Tulekahjust teavitamine  
1. Evakuatsioonimärguande andmine (Toimis/ ei toiminud; hea, väga hea, puudulik jm  
üldkriteeriumid välja tuua)_______________________________________________  
2 . Sündmuste käik ( ei/jah, märgi linnukesega):  
a. Kas häiresignaal jõudis kõigi hoones olnud inimesteni?  
b. Kas häire edastamine Häirekeskusesse oli kiire ja efektiivne?  
c. Kas evakuatsiooni algatanud signaal tunti ära ja see jõudis kõigi hoones olnud inimesteni?  
d. Kas info vahetamine kriisimeeskonnas toimis tõrgeteta?  
e. Kas info edastamine õpetajatele ja õpetajatelt toimis tõrgeteta?  
f. Kas info vahetamine päästemeeskonnaga toimis tõrgeteta?  
g. Toimunu puudused 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………  
h. Ettepanekud olemasoleva korralduse muutmiseks 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………  
 
Evakuatsiooni läbiviimine  
i. Kas evakuatsiooni algatanud signaal jõudis kõikide hoones viibivate inimesteni?  
j. Kas evakueerumiseks valiti kõige sobivam väljumisteekond?  
k. Kas inimesed väljusid hoonest organiseeritult?  
 
Kui kiiresti väljuti hoonest_______ (väärtus minutites)  
l. Kas hoones viibivate erivajadustega inimeste evakuatsioon toimus tõrgeteta?  
m. Kas õpilaste nimekiri võeti kaasa?  
n. Kas ruumist lahkudes suleti klassiuks ja -aknad?  
o. Kas väljumiseks kasutati erinevaid evakuatsiooniteid?  
p. Kas õpilased kontrolliti kogunemiskohas üle?  
q. Kas puudujate arv edastati teavet koguvale inimesele?  
r. Kas evakuatsioonijuhi tegevus evakuatsiooni ajal oli rahulik, kaalutletud ja konkreetne?  
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s. Kas käitumine evakuatsiooni väljapääsu juures oli rahulik?  
t. Kas käitumine kogunemiskohas oli organiseeritud ja rahulik?  
u. Kas evakueeritute märkimine kontroll-lehele toimus tõrgeteta?  
31 Projekt „Kriisiolukorras tegutsemise plaani koostamise juhendmaterjali ja näidisplaani 
koostamine koolidele ja lasteaedadele“  
 
v. Kas asutuse kõrvalhoones olevate inimeste evakuatsioon toimis tõrgeteta?  
w. Toimunu puudused 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………  
x. Ettepanekud olemasoleva korralduse muutmiseks 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………  
 
Tulekahju korral tegutsemine  
a. Kas haridusasutuses kasutatud tulekahju leviku piiramise vahendid toimisid tõrgeteta?  
b. Kas tehnoloogiliste seadmete ja protsesside kahjutuks tegemine toimis tõrgeteta?  
c. Kas käitumine olukorras, kui klassist väljapääs on takistatud, oli rahulik?  
d. Kas käitumine olukorras, kus hoonest väljutakse suitsusesse koridori, oli rahulik?  
e. Kas käitumine olukorras, kus õnnetus juhtub vahetunni ajal, oli rahulik?  
f. Toimunu puudused 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………  
g. Ettepanekud olemasoleva korralduse muutmiseks 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
 
Päästemeeskonnaga tehtav koostöö  
a. Kas päästemeeskonna vastuvõtmine toimus tõrgeteta?  
b. Kas päästemeeskonnale edastati infot tõrgeteta?  
c. Kas päästemeeskonnale edastati tõrgeteta tulekahju asukoht, majja jäänud inimeste arv ja 
välja jõudnute arv?  
d. Toimunu puudused 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………  



 10 

e. Ettepanekud olemasoleva korralduse muutmiseks 
…………………………………………………………………………………………………  
 
LISA 9.5  Narva Soldino Gümnaasiumi tuleohutusjuhend 

(juba kinnitatud, saadaval kooli veebilehel) 
 


