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praktiline osa 

 

Alus: Tuleohutuse seadus §3; Kohustused tuleohutuse tagamisel: 

 (2) Asutuse juht on kohustatud korraldama  vähemalt üks kord aastas töötajatele 

õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta. 

 

Õppuse peaeesmärk 

Harjutada Ääsmäe Põhikooli töötajate ja õpilaste oskusi tulekahju olukorras. 

 

Õppuse alameesmärgid 

1) kontrollida tulekahju signalisatsioonisüsteemi (ATS) korrasolekut,  

2) kontrollida tegevusplaani paikapidavust. 

 

Õppuse kulg 

Imiteeriti tulekahju puhkemist, mis legendi kohaselt toimus kooli peasissepääsu lähistel 

garderoobis.  Koridor  täideti õppeotstarbelise suitsuga. Suitsu jõudmisel ruumi laes 

oleva ATS süsteemi kuuluva andurini rakendusid hoones olevad häirekellad. 

Häirekellade tööle jäämine pikemaks ajaks on kokkulepitud märguanne hoones 

viibivate isikute evakuatsiooniks. Koheselt katkestati õppetöö ja muu käsilolnud 

tegevus. Kooli töötajad suunasid õpilased ohutumate väljapääsude kaudu hoonest välja. 

Kõik evakueerunud isikud kogunesid evakuatsiooni kogunemiskohta, milleks on kooli 

ees asuvat muruväljakut ületav kõvakattega kõnnitee. 

Tulekahju avastanud töötaja teavitas tulekahjust Häirekeskust, kooli direktor viis läbi 

evakueeritute loenduse.  

Seejärel toimus tulekustutite kasutamise harjutus, mille käigus said osad töötajad ja 

õpilased harjutada tulekustuti kasutamist reaalse tulekolde kustutamiseks. 
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Tähelepanekud, tuvastatud asjaolud 

- Evakuatsioon toimus kiiresti ja rahulikult- paanikat ei tekkinud. 

- Tulekahju korral tegutsemise plaan muutmist ei vaja- kõik on enda kohustustest ja 

standardprotseduuridest teadlikud. 

- Kõne Häirekeskusesse oli asjalik ja konkreetne.  

- Tulekustuti käsitlemisel olid kõik väga tublid. 

- Kogunemiskoht on väga hästi valitud. 

- Loendus ja sellega seotud infoliikumine toimus kiiresti ja veatult. 

- Kooli juhtkond ja töötajad suhtusid õppusesse täie tõsidusega. 

 

Ettepanekud 

- Kindlasti jätkata sarnaste imiteeritud suitsuga õppuste ja tulekustuti kasutamise 

koolituste  korraldamist, soovituslikult sagedamini, kui üks kord aastas. 

-  Jooksvalt viia igale uuele töötajale läbi tuleohutusalane juhendamine koos 

tegevusplaani tutvustamisega. 

 

Kokkuvõtteks 

Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis kõik õppusele püstitatud eesmärgid. Üldhinnang 

töötajate ja õpilaste käitumisele on väga hea. Kõikide hoones viibijate evakueerimine 

kogunemiskohta kestis ca 4 minutit- ollakse valmis iseseisvalt evakueeruma  erinevate 

hädaolukordade puhul. 

Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, 

et taolisi õppusi tuleb ka tulevikus korraldada. 

Tasub pidada meeles, et tulekahju avastamine ja kustutamine võimalikult varajases 

staadiumis hoiab ära suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekahju kustutamisega saab 

hakkama iga üksikisik. 
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Lisa:   Õppuse fotod 

 

Koolis on puhkenud „tulekahju“ 

 

 

Kõik evakueeruvad 
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Kogunemiskohas toimub loendus 

 

 

 

Kustutatakse tulekollet 


