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HÄDAOLUKORRAL TEGUTSEMISE PLAAN VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUS Loode 3,  

Valga 2 1.  Evakuatsiooni, äkkrünnaku, pommiohu ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate 

andmete kirjeldus  

1.1 Ehitise kasutusviis  

Hoone on ehitatud kutseõppe läbiviimiseks. Hoones paiknevad klassiruumid, töökojad praktilise õppe 

läbiviimiseks ja administratiivruumid.  

Õppehoone tulepüsivusklass on TP1 (tulekindel).  

1.2 Ehitise liigendus  

Õppehoone on maksimaalselt kolmekorruseline (põhiosas kahekorruseline) suletud pinnaga 6346 m2, 

ehitatud raudbetoonist ja väikeblokist, vahelaed on raudbetoonist ning katusekatteks rullmaterjal. 2011 

aastal valminud hoonel on peauks, 4 välisuksega trepikoda, avariiväljapääs (metallist keerdtrpep) teiselt 

korruselt B korpusest, fuajees peatrepp. Kaks treppi viivad kolmandale korrusele. Välja pääseb veel 

köögi, remonditöölise ruumi, laomajanduse labori, puidutöökoja ja autoremonditöökoja kaudu. Kinnistu 

üldpindala on 35334 m2, kinnistul asub lisaks peahoonele ka õpilaskodu.  

Esimesel korrusel (pindala 3065 m2) asuvad ruumid:  

1) A korpus: kabinetid, söökla koos köögiblokiga, õppeköögid, kohvik  

2) B korpus: koristajate ruum, WC-d, autoremonditöökoda koos keevituslaboriga, laomajanduse labor, 

remondi- ja kojamehe ruum, elektrikilp.  

3) C korpus: kompressoriruum, ehituslabor, puidutöökoda, garderoob.  

Teisel korrusel (pindala 2641 m2 ) asuvad:  

1) A korpus: kursusejuhendajate ruumid, täiskasvanute koolituskeskuse ruumid, aula ja klassiruumid  

2) B korpus: klassiruumid, raamatukogu  

3) C korpus: õmblusklass, klassiruumid, puhastusteeninduse labor, WC-d Kolmandal korrusel (pindala 

640 m2 ) asuvad:  

1) A korpus: klassiruumid, WC-d, helitehniku ruum ja tõlkekabiinid, väljapääs katusele  

1.3 Ehitise kasutamise kellaajad ja kasutajate arv:  

Bürooruumid E-R 08.00-16.30 Õpperuumid: E-R 08.30-  

19.00  

Hoones on tööpäeviti 08.00-14.30 maksimaalselt 450 inimest,  

14.30-19.00 orienteeruvalt 20-80 inimest.  

Puhkepäevadel on tavaliselt hoone suletud.  

1.4 Valvekorraldus, võtmete asukohad  
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Tööpäeviti on hoone peauks avatud 07.00- 17.00. Peaukse kõrval riidehoius paiknevad tulekahju- 

signalisatsioonisüsteemi ja valvesüsteemi juhtpuldid ning turvakaamerate ülekannete jälgimist 

võimaldavad monitorid.  

Viimasena hoonest lahkuv töötaja aktiveerib valvesignalisatsioon. Valveteenust osutab AS G4S.  

Peavõtmed asuvad kantseleijuhataja (A137) ja kulujuhi (A138) kabinetis. Töövälisel ajal saab peahoone 

välisukse avada ja signalisatsiooni maha võtta õpilaskodu administraator.  

1.5 Evakuatsiooniteed  

Standardsete evakuatsioonimärkidega tähistatud evakuatsiooniteed suunduvad kas otse välja või 

tulekindlatesse trepikodadesse. B-korpuse II korruselt evakueerumiseks saab kasutada ka hoonevälist 

metallist keerdtreppi.  

Evakuatsioonitee maksimaalpikkuseks mistahes ruumipunktist on 35 m. Hoones on turvavalgustid, 

mis tagavad evakuatsiooniteede valgustatuse.  

1.6 Hoonesisesed evakuatsioonivõimalused  

Hoone on jagatud tuletõkkesektsioonideks nii vertikaalselt (korruste kaupa) kui ka horisontaalselt - kõik 

korpused on eraldi tuletõkkesektsioonid, samuti erinevate kasutusotstarvetega ruumid. 3  

Inimesi on võimalik evakueerida tulekoldest kaugematesse korpustesse.  

1.7 Vajalikud telefonid  

Häirekeskus 112 

Vee ja kanalisatsiooni välistrasside avarii 24 h 5234563  

Elektririkked 1343  

Keskkonnainspektsioon 1313  

Direktor 5093546  

Kulujuht 53488499  

Tulekahjust ja muust õnnetusest teatamiseks üldkasutatavad telefonid asuvad kantseleijuhataja ruumis.  

1.8 Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspaigaldised  

1.8.1 Tulekustutid  

Esmase tulekustutusvahendina kasutatakse ABC-klassi 6 kg pulberkustuteid ja kilbiruumis ning 

arvutiklassides süsihappegaasiga tulekustuteid, köögis rasvakustutit.  

Tulekustutid on paigaldatud nähtavale kohale arvestusega 1 kustuti 200 m2.  

Pulberkustutite asukohad on märgitud evakuatsiooniplaanidele.  

Tulekustutite töökorrasoleku eest vastutab haldusosakonna juhataja.  
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1.8.2 Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem  

Hoone on varustatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga. Peahoone keskseade asub I 

korrusel garderoobis. Süsteem on varustatud suitsuanduritega. Käsiteadustite asukohad on märgitud 

hoonete evakuatsiooniskeemidel.  

Süsteemid rakenduvad töösse automaatselt ja käsiteadustitest. Häire korral käivituvad töösse alarmkellad. 

Häire teade edastatakse AS G4S valvekeskusele ja Häirekeskusele. Vastutav isik signalisatsiooni 

töökorrasoleku eest objektil on kulujuht.  

1.8.3 Turvavalgustus  

Hoone on varustatud evakuatsioonivalgustusega, akutoitelised evakuatsioonivalgustid asuvad hoone 

evakuatsiooniteedel ning elektrivoolukatkemisel toimivad vähemalt ühe tunni jooksul.  

Vastutav isik süsteemide töökorrasoleku eest objektil on kulujuht.  

1.8.4 Tuletõrje välivesivarustus  

Hüdrandid asuvad Viljandi-Loode ja lähim Loode -Kesva tänava nurgal, orienteeruvalt 40 meetrit 

hoonest  

2. Tuleohtlikkuse kirjeldus  

2.1 Olulised ohuallikad: köök, autoremondi- (eriti keevituslabor) ja puidutöökoda. Puidutöökojas 

tekkivad jäätmed eemaldatakse aspiratsioonisüsteemiga ning pressitakse koheselt töökoja kõrval 

asuva briketipressiga kokku.  

Puidutöökojas on väheses koguses puitmaterjale õppetöö läbiviimiseks. Materjal hoitakse süttimise 

vältimiseks eemal tööpinkidest ja muudest elektriseadmetest. Pidevalt eemaldatakse saepuru ja 

puidutolm.  

Autoremonditöökoja laoruumis hoitakse väikestes kogustes mootoriõli. Ruum on tulekindlatest 

materjalidest ja pidevalt lukustatud.  

Keevitusruumis puuduvad tuldkartvad esemed, ka ruum ise on tulekindlatest materjalidest ja 

metalluksega. 

• töötajate vähesest teadlikkusest;  

• tuleohutuseeskirjade eiramisest;  

• tuletööde nõuete rikkumisest;  

• hooletust tulega ümberkäimisest ja suitsetamisest mitte ettenähtud kohas;  

• mittekorras või ülekuumenenud elektriseadmetest;  

• järelvalveta jäetud töötavast tehnoloogilisest või elektriseadmest;  

• tahtlikust süütamisest.  

3. Tulekahjust teavitamise juhis  

3.1 Iga töötaja, kes avastab tulekahjule viitavaid ilminguid  

(leegid, kärsahais, suits, pragin, suuline viide), on kohustatud asja uurima, püüdes teha kindlaks 

ilmingute põhjuse. Tulekahju avastamisel käivita käsitsi häirekellad, kui automaatne 

tulekahjusignalisatsioon ei ole veel rakendunud, edasta informatsioon vastavalt punkti 3.5 juhistele 

häirekeskusele ja teata direktorile või kulujuhile tulekahju puhkemise piirkond. Vajadusel teavita 

ohust ja suuna ohutule evakuatsiooniteele ohupiirkonnas paiknevad inimesed.  
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Häire käivitumisel läheb 3. minuti möödudes automaatselt teade tulekahjust Häirekeskusele.  

3.2 Tulehäire signaalkellade käivitumisel alustavad õpetajad koheselt õpilaste evakueerimist  
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hoonest. Kõik töötajad lahkuvad samuti hoonest. Hoonest lahkumisel kontrolli, kas 

kõrvalasuvatesse ruumidesse pole jäänud abivajavaid inimesi.  

Võimaluse korral antakse täpsemaid juhiseid põlengu piirkonnast lahkumiseks kasutades 

kooliraadiot. Valehäire korral peatatakse evakuatsioon vastava info edastamisega raadiost.  

Häire käivitumisel kontrollib haldusosakonna juhataja, administraator või tema poolt suunatud 

töötaja, kas tulekahju-signalisatsioonisüsteemi poolt häiret andvas piirkonnas on tulekahju.  

3.3 Häiret edastanud ruumi kontroll  

Lähenedes ruumile, mis edastas tulekahjuhäire, jälgi tulekahjutunnuseid.  

Kui neid ei esine ja häiret edastanud ruumi uks on suletud, siis toimi järgmiselt:  

• kontrolli käe välisküljega, kas uks (ka ukselink) on tavalisemast soojem või tuline; • kui uks 

on soojem kui tavaliselt või tuline, viitab see ruumis puhkenud tulekahjule; kui uks ei ole 

tavalisest soojem, siis ettevaatlikult avada uks, hoides ennast seina või ukse varju, 

tuvastada, kas ruumis on tulekahju, vajadusel kasutada tulekustutit;  

• kui ukse avamisel on näha, et ruum on täitunud suitsuga või tulekahju intensiivsus on liiga 

suur, siis tuleb sulgeda uks.  

Tulekahju korral tuleb koheselt edastada ohuteade, käivitades seinal olevast ATS-i  

käsiteadustist häirekellad (kui pole veel käivitunud) ning helistada häirekeskusesse telefonil 112.  

Informeerida olukorrast ka direktorit ja/või kulujuhti. 

3.4 Valehäire puhul tühistab administraator või kulujuht tulekahjuhäire, vältimaks päästetehnika 

põhjuseta kohalesõitu.  

3.5 Tulekahju korral teavitab kulujuht või tulekahju avastanud isik häirekeskust telefonile 112, vastavalt 

alljärgnevatele juhistele:  

• teata õnnetuskoha aadress või võimalikult täpne asukoht;  

• räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);  

• teata päästekorraldajale (dispetšerile), kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;  

• vasta küsimustele rahulikult;  

• järgi häirekeskusest saadud juhiseid;  

• teata oma nimi ja kui tead, ka telefoni number, millelt helistad;  

• ära katkesta kõnet ilma loata;  

• ära lülita telefoni välja peale teate edastamist - päästekorraldaja (dispetšer) võib veel 

lisainformatsiooni vajada;  

• kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse.  

4. Evakuatsiooni läbiviimise juhis  

4.1 Üldised juhised  

Evakuatsiooni märguandeks on pikalt (üle 30 sekundi) helisev ATS häirekell, arvutitesse saadetav teade, 

kooliraadio kaudu või suuliselt antud korraldus.  
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Koheselt peale evakuatsioonisignaali saamist lahkutakse hoonest lähimat evakuatsiooniteed kasutades 

vastavalt alljärgnevatele juhistele: • Lülitatakse välja seadmed, mis ei ole ette nähtud järelevalveta tööks.  

• Evakueerumisel suitsu täis ruumist tuleb hoiduda madalale (käpuli), kuna madalamal on õhus 

vähem mürgiseid põlemisjääke.  

• Liikumine väljapääsude poole peab olema rahulik.  

• Koridorides liigutakse „hanereas”, liikudes pimedas koridoris, hoitakse ühe käega kontakti 

seinaga ja liigutakse aeglaselt.  

• Evakuatsiooniteel oleva ohu (tulekahju käigus tekkiva suitsutsooni, hapnikupuuduse) korral 

muudetakse liikumissuunda ning kasutatakse evakueerumiseks teist (varu) evakuatsiooniteed või 

hädaväljapääsu.  

• Evakuatsiooniteel olevast ohust teavitatakse pärast hoonest väljumist viivitamatult 

evakuatsioonijuhti. • Hädaväljapääse (aknaid) kasutatakse, kui evakuatsiooniteid ei ole võimalik 

kasutada.  

• Kui ruumist (hoonest) pole võimalik väljuda läbimata tulekollet, jäädakse kohapeale, 

tihendatakse võimaluste piirides uks, vältimaks suitsu sattumist ruumi ning antakse akende kaudu 

ja telefoni teel märku abi vajalikkusest.  

4.2 Õpilaste evakuatsiooni korraldamine  

□ Häirekella käivitudes liiguvad kõik klassid koos õpetajaga viivitamatult rahulikult klassist välja 

kogunemiskohta, kasutades selleks kõige sobivamaid väljumisteekondi. Õpetaja väljub klassist 

esimesena, suunab õpilased lähima ohutu väljapääsu poole ja lahkub viimasena. Kooliasjad jäävad klassi. 

Keegi ei lähe kusagilt midagi (ravimeid, dokumente jne.) võtma, vaid kõik lahkuvad koheselt hoonest. • 

Väljumiseks tuleb valida lähim ohutu evakuatsioonitee, kus ei läbita suitsuga täitunud ruume.  

• Kui klassiruumist (hoonest) pole võimalik väljuda läbimata tulekollet, jäädakse klassiruumi, 

tihendatakse võimaluste piirides uks, vältimaks suitsu sattumist ruumi ning antakse akende kaudu 

ja telefoni teel märku abi vajalikkusest.  

• Aknad ja klassiuksed tuleb ruumist lahkudes enda järel sulgeda, mitte lukustada.  

• Olenevalt tulekahju asukohast on ülemistelt korrustelt tulijatel trepil möödumisel üldjuhul 

eesõigus.  

• Kogunemiskohas kontrollib õpetaja, kas kõik õpilased on kohal. Õpilased peavad olema grupis, 

kuni kõik kooli õpilased on hoonest väljunud ja üle loetud. Kogunemiskoht on peahoone C 

korpuse juures asuv õpilaste parkla, esimesed väljujad lähevad parkla tagumisse ossa, keegi ei jää 

hoone lähedusse. Miinuskraadidega on kogunemiskohaks õpilaskodu.  

• Õpetajad teatavad koheselt kooli direktorile, direktori puudumisel õppedirektorile ja 

õppedirektori äraolekul õppesekretärile, evakueeritud õpilaste arvu ja info puuduvate õpilaste 

kohta. Õpetajate raporteid võetakse vastu õpilaste parkla (puidutöökoja taga) tagumises osas, 

oranži värviga tähistatud valgusti juures.  

• Õpilased ja õpetajad jäävad kogunemiskohta seni, kuni antakse edasised korraldused.  

4.3 Töötajate evakuatsioon  

• Töötajad lahkuvad hoonest vastavalt punkti 4.1 juhistele ja kogunevad õpilaste parkla 

(puidutöökoja taga) tagumises osas, oranži värviga tähistatud valgusti läheduses.  
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• Kantselei juhataja või teda asendav töötaja kontrollib nimekirja alusel, kas kõik töötajad on 

väljunud ja raporteerib tulemustest direktorile või teda asendavale isikule. Töötajad jäävad 

kogunemiskohta seni, kuni antakse edasised korraldused.  

5. Tulekahju korral tegutsemise juhis  

5.1 Juhtimine tulekahju korral:  

Esimesena sündmuskohal viibiv töötaja (tulekahju avastaja) korraldab kuni vastutava isiku 

sündmuskohale saabumiseni esmast tegevust, milleks on vastavalt vajadusele:  

• ATS käivitamine tulekahjuteatenuppu vajutades;  

• teavitamine vastavalt teavitamisjuhisele;  

• ohukolde tühjendamine inimestest; •  kustutamine esmaste vahenditega.  

• Vastutav isik (direktor, kulujuht või õppedirektor), jõudnud sündmuskohale, hindab olukorda ja 

rakendab vastavalt vajadusele järgmisi meetmeid:  

• tulekahju avastaja poolt rakendatud meetmete tulemuslikkuse kontrollimine;  

• ruumide evakuatsioonijärgne kontrollimine;  

• evakueerunud isikute edasine paigutamine;  

• võimalusel elektri ja suruõhu väljalülitamine tulekahjukohast;  

• tulekahju kustutamine;  

• dokumentide ja varade päästmine.  

Juhtiv isik kannab sündmuse ajal oranži helkurvesti.  

5.2 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine  

Iga isik, kes avastab algusfaasis tulekahju, mida on võimalik ennast ohtu seadmata kustutada, peab seda 

esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades tegema.  

Väikse tule kustutamiseks saab kasutada tulekustutit, veeämbrit, märga rätikut, koristusmoppi või muud 

käepärast. Ettevaatust elektriseadmetega !!  

Hoones on kolme tüüpi tulekustuteid:  

6 kg ABC-pulberkustutid - tahkete ainete, põlevvedelike ja kuni 1000 V pingestatud 

elektriseadmete tulekahjude kustutamiseks. Kasutamine siseruumides põhjustab suure 

tolmusaaste, rikub seadmeid ja aparatuuri. Uuestisüttimise oht, kuna pulber ei jahuta 

põlevmaterjali.  

Pulberkustuti kasutamine:  

• eemaldada kaitsesplint;  

• võta kustuti ühte ja voolikuots teise kätte;  

• suuna juga tulekoldesse, mitte lähemalt kui 1m, sobiv distants on 2-3 meetrit; •  vajuta 

päästikule ja uputa tulekolle pulbritolmuga.  
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1 kg ja 5 kg süsihappegaaskustutid - väikeste tulekollete ja kuni 1000 V pingestatud elektri- ja 

elektroonikaseadmete kustutamiseks. Ettevaatust: kustutusaine on väljudes väga külm ja lämmatava 

toimega! (Lämbumisoht kasutamisel väikestes ruumides).  

Süsihappegaaskustuti kasutamine:  

• eemaldada kaitsesplint;  

• võta kustuti ühte ja väljalaskelehter teise kätte (5 kg kustutitel);  

• suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1m;  

• vajuta päästikule ja uputa tulekolle süsihappegaasi ja -lumega;  

• jätka gaasi laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuesti süttimist;  

• väldi külma gaasi laskmist katmata kehaosadele ja suure koguse CO2 sissehingamist.  

Rasvakustuti köögis toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks.  

Rasvakustuti kasutamine:  

• eemaldada kaitsesplint;  

• suuna juga tulekoldesse, sobiv distants on 1 - 2 m;  

• vajuta päästikule ja uputa tulekolle kustutuskemikaaliga;  

• jätka kustutusaine laskmist ka peale leekide kadumist, et jahutada tulekollet ja vältida uuesti 

süttimist.  

5.3 Tulekahju leviku piiramine:  

• Eemalda võimaluse korral tulekolde juurest põlevmaterjal, et tuli ei saaks levida.  

• Kui tuld ei õnnestunud kustutada, sulge tulekolde ruumi uks, et tulekolle ei saaks põlemiseks • 

 hapnikku.  

• Tulekoldest eemaldudes sulge kõik aknad ja uksed, et takistada tule ja suitsu levimist.  

6. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis  

6.1 Päästemeeskonna vastuvõtmine ja esmane informeerimine:  

Esimene päästemeeskond võetakse vastu peaukse juures, kui hädaabikõnes ei ole kokku lepitud  

teisiti. Päästemeeskonna võtab vastu haldusjuht või teda asendav töötaja, kes annab päästjatele infot: • 

tulekahju asukohast, ulatusest ja ligipääsuvõimalustest;  

• inimeste viibimisest ohualas;  

• tehnilistest paigaldistest ja päästevahenditest, tagades juurdepääsuks vajalikud võtmed:  

• ATS keskus asub peaukse juures paiknevas garderoobis;  

• kilbiruumid: A-korpuse 1 korrusel (A korpus) ja B-korpuse 1 korrusel (B,C korpused);  

• suitsueemalduse käivitusnupud paiknevad peaukse juures paiknevas garderoobis;  

• tuletõrjehüdrant Kesva ja Loode tänava nurgal.  

7. Plaani täitmise kord  
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Iga töötaja on vastutav tuleohutusnõuete täitmise eest töö-, teenistus- või ametikohustuste ulatuses.  

Tuleohutuse tagamiseks objektil on määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud järgnevalt:  

 üldvastutus kogu objektil         kulujuht/ Maarja Adamson;  

 õppeklassid           õppesekretär/ Kerli Lill;  

 köök, söökla, restoran         peakokk/Erko Ruukel;  

 puidutöökoda            õpetaja/ Vidrik Ugur;  

 autoremondi töökoda          õpetaja/ Aivo Kuld;  

 laomajanduse praktikaruum       õpetaja/ Ranert Lindt;  

 ehituslabor           õpetaja/Vigrik Ugur;  

 tehnilised ruumid           haldusspetsialist/Peeter Tikk.  

Tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutab kulujuht.  

Tuleohutuse eest vastutav isik peab:  

• teadma objekti üldist tuleohutusrežiimi ja tuleohutusnõudeid ja materjalide tuleohtlikkust;  

• jälgima, et töötajad täidaksid kooli üldist tuleohutusjuhendit ja sellest tulenevaid 

tuleohutusnõudeid;  

• mitte lubama territooriumil ja ruumides tuletööde teostamist ilma vastava tuletööde loata;  

• regulaarselt jälgima, et kõik ruumide uksed, väravad ja avade sulgemiseks ettenähtud luugid, 

sulgurid ja lukud oleksid töökorras;  

• jälgima, et evakuatsiooniteed oleksid vabad ja kergesti läbitavad ning evakuatsioonipääsuuksed 

seestpoolt võtmeta avatavad;  

• jälgima, et territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitistele ja ladustatud materjalidele, 

elektrilahutusseadmetele ning tuletõrje- ja päästevahenditele hoitaks vabana;  

• jälgima, et esmased tulekustutusvahendid oleksid pidevalt töökorras ning neile oleks tagatud vaba 

juurdepääs. Oskama käsitleda olemasolevaid esmaseid tulekustutusvahendeid. Mitte lubama 

objekti tulekustutusvahendite mittesihipärast kasutamist;  

• omama andmeid objektil olemasolevate tulekustutusvahendite arvu ja töökorrasoleku kohta ning 

riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku poolt esitatud nõuete kohta;  

• õpetama töötajatele päästekomando väljakutsumise korda ja esmaste tulekustutusvahendite 

kasutamist.  

8. Tuleohutuse tagamise meetmed  

8.1 Töötaja kohustused tuleohutuse tagamiseks  

• järgima objektil kehtestatud tuleohutusnõudeid;  

• tundma kasutatava, töödeldava, valmistatava ja säilitatava aine ja materjali tule- ja 

plahvatusohtlikke omadusi ning tuleohutusnõudeid nendega töötamisel;  

• kasutama tule- ja plahvatusohtlikus tegevuses või protsessis töökorras töövahendit, aparaati, 

seadmestikku jms, täitma selle kasutamisjuhendit ja tuleohutuse eest vastutava isiku juhiseid;  

• rakendama lahtise tule kasutamisel ja suitsetamisel tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning 

hoiduma muust tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse;  
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• teadma oma kohustusi tulekahju või õnnetuse korral, oskama kasutada objektil olevaid 

päästevahendeid.  

8.2 Territoorium  

Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrjehüdrantidele hoitakse 

vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. 

• ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes põlevmaterjali, põlevpakendis  

seadet või -taarat ning parkida mootorsõidukit või muud tehnikat;  

• valada põlevvedelikku või oksüdeerijat maha;  

• tankida sõidukit selle parkimiskohas;  

• põletada prahti ja kulu;  

• toimetada tule- ja plahvatusohtlikke protsesse väljaspool selleks otstarbeks seadistatud kohta;  

• ladustada põlevmaterjali lähemale kui 2 m objekti välispiirdest.  

8.3 Hoone  

8.3.1 Põrandale või muule tarindile sattunud põlevvedelik või muu kergesti süttiv aine koristatakse 

viivitamatult.  

8.3.2 Seadmestiku kasutamisel ei tohi jätta töötavat tehnoloogilist või muud seadet või mehhanismi 

järelevalveta,  välja  arvatud  automaatjuhtimisel  töötav  seadmestik.  Rikkis 

 tule-  või avariikaitsesüsteemiga või muu rikkega seadmestikku ei tohi kasutada.  

8.3.3 Töö või muu tegevuse lõpetamisel tuleb elektriseadmed vooluvõrgust lahutada, välja arvatud 

tehnoloogilise või objektil kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötav elektriseade. Iga töötaja 

peab oma asukoharuumi tuleohutuse seisukohast üle vaatama ja vajadusel võtma kasutusele 

meetmed tulekahju põhjustada võivate tuleohutusnõuete rikkumiste kõrvaldamiseks või 

informeerima neist viivitamatult objekti valdajat.  

8.3.4 Hoones on keelatud:  

• tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu 

sisustusega;  

• ummistada juurdepääsu elektrilahutusseadmele, tuletõrje- ja päästevahendile või muul viisil 

takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse korral;  

• kasutada lahtist tuld, suitsetada sulatada külmunud veetorustikku lahtise tulega;  

• teha keevitus ja muid tuletöid väljaspool alalist tuletöökohta ilma hoone valdaja kirjaliku tuletöö 

loata;  

• kasutada põlevvedelikku ruumi koristamisel ning riietus- või muu eseme pesemisel või 

puhastamisel;  

• avada põlevaine pakendit või taarat ning villida või pakendada põlevainet selle hoiuruumis;  

• paigaldada ajutist elektrijuhet (välja arvatud ehitus-, remondi- või ajutise töökoha toitejuhe);  

• kasutada vigastatud või riknenud isolatsiooni või muu tulekahju või plahvatust põhjustada võiva 

defektiga elektriseadet, -kaablit või -juhet;  

• hoida elektrijaotuspunktis, selle peal, all või vastas mistahes põlevmaterjali või -eset;  

• kasutada mittestandardset elektriküttetarvitit või -valgustit; kasutada kalibreerimata või 

elektrijuhtmestiku lubatavale voolutugevusele mittevastava sulavelemendiga kaitset.  
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Suitsetamine objektil on keelatud. 

9. Äkkrünnaku korral tegutsemise juhis  

Võimalusel tuleb koos õpilastega kiiresti lahkuda hoonest.  

Kindlasti ei ole mõistlik üritada varjuda klaasseintega ruumides. Kui pole võimlik hoonest väljuda, peab 

varjuma lukustatavas ruumis, kuhu puudub võimalus siseneda klaasi purustamise teel.  

Kohtudes külm- või tulirelvaga varustatud ründajaga tegutse koheselt - põgene või kaitse end, mingil 

juhul ära jää lihtsalt kohapeale seisma. Erutusseisundis väljaõppeta ründaja puhul on tabavusprotsent 

käsitulirelvast ka lähidistantsil väga väike. Otsesel kokkupuutel ründajaga kaitse end käepäraste 

vahenditega (tool, monitor jne.) Põgenemisel tulirelvaga varustatud ründaja eest saab monitori kasutada 

kuulikindla kaitsevahendina.  

Võimalusel helista 112 ja järgi sealt saadud korraldusi, informeeri juhtunust direktorit ja/või 

haldusosakonna juhatajat.  

9.1 Äkkrünnak, evakueerumisstrateegia  

• Jää rahulikuks ja teata lastele, et koolimajas on oht.  

• Evakueeru koos õpilastega liikudes mööda kindlaksmääratud evakuatsiooniteed.  

• Evakuatsiooniteel ohu avastamise korral liigu kiiresti ohust eemale ning kasuta mõnda muud  

• evakuatsiooniteed (vajadusel improviseeri ja mõtle evakuatsioonitee ise välj a).  

• Kasuta võimalikult varjatud teid.  

• Liigu õpilaskodusse või sobivaimasse kohta, kuhu saad turvaliselt liikuda.  

• Kogunemiskohas pöördu infot koguva töötaja (administraatori) poole ja edasta teave:  

- mis klass jõudis kogunemi skohta,  

- mitu õpilast on koos sinuga, -  kas keegi on puudu.  

• Kui sa liikusid mujale, edasta nimetatud teave ja enda ning õpilaste asukoht ja olukord numbrile 

112.  

9.2 Äkkrünnaku varjumisstrateegia  

• Jää rahulikuks ja teata õpilastele, et koolimajas on oht.  

• Lukusta uks.  

• Tõmba kardinad akende ette.  

• Anna korraldus  

- eemalduda uksest j a akendest,  

- olla vaikselt,  

- püsida madalal,  

- varjuda koolipinkide ja toolide taha.  

• Jää ootama politsei saabumist.  

NB! Ust tohib avada ainult siis, kui oled kindel, et avamist palub politsei või kooli juhtkond.  

Vajadusel identifitseeri politsei 112 vahendusel.  

Ära püüa ründajaga kontakteeruda! Maailmapraktika kohaselt on sellised katsed lõppenud surmaga. Ära 

mine ruumist välja esmaabi andma! See võib lõppeda sinu surmaga. Kui näed esmaabi vajadust, helista 
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112, kirjelda olukorda ja abivajaja täpset asukohta koolimajas. Ära luba õpilastel helistada! Tekkiv 

ülekoormus takistab operatiivjõududel omavahel suhelda ning helin reeta teie asukoha.  

NB! Kui rünnakuga kaasneb süütamine või plahvatus ja käivitub evakuatsioonihäire, pead sina ise 

otsustama, kas turvalisem on varjuda või evakueeruda.  

Käitumine varjumise ajal  

• Ole ise rahulik ja oma korraldustes kindel.  

• Võimalusel leia klassile mingi tegevus.  

• Fikseeri varjumise alguse kellaaeg - oodates tundub aeg reaalsest pikem. Anna õpilastele  

-  teada, et varjumine võib kesta mitu tundi, see ei pruugi seotud olla rünnaku tagajärgede - 

 ulatusega, evakueerumisluba antakse alles siis, kui on kindel täielik turvalisus.  

 •  Anna õpilastele teada, et vanematega kontakteerub esimesel võimalusel kooli juhtkond,  

- õpilased lülitavad telefonid välja, et vältida võrgu ülekoormust, sest muidu ei saa 

politseid ja  

- päästjad omavahel sidet pidada.  

- Lülita oma telefon hääletule režiimile, võimalusel helista 112, anna teada enda asukohast 

ja varjujate olukorrast. Vajadusel kasuta selleks õpilase telefoni, mis jääb hääletul 

režiimil sinu kätte.  

• Kui Sul on infot kurjategija liikumisest, edasta see 112.  

• Kui keegi klassis olijatest vajab arstiabi, helista 112, kirjelda olukorda ja abivajaja täpset asukohta 

koolimajas.  

NB! Juhul, kui klassi ust ei ole võimalik lukustada või ruum on klaasseinaga, tuleb evakueeruda, 

äärmiselt ohtlik on jääda ruumi, mida ei ole võimalik sulgeda! Varjumisstrateegia vahetunnis  

• Ava lähima varjumiseks sobiva ruumi uks.  

• Koonda sinna kõik lähedalasuvad õpilased.  

• Edasi käitu vastavalt varjumise juhendile.  

NB! Juhul, kui ei ole võimalik varjuda lukustatavasse ruumi, tuleb kiiresti evakueeruda.  

Võimalusel kiiresti lahkuda hoonest.  

• Esimesel võimalusel anna numbril 112 teada:  

- mis klassiga oled koos,  

- mitu õpilast on koos sinuga,  

- kas keegi, kes oleks pidanud olema tunnis, on puudu (läks enne häiret koolimajja sisse 

vmt),  

- sinu j a õpilaste asukoht.  

• Hoia õpilased enda juures, ära lase kellelgi lahkuda.  

• Jää ootama politsei korraldusi.  

Suhtlemine meediaga  

Äkkrünnaku lahendamine kuulub politsei vastutusalasse. Meediapäringutele vastab ainult politsei 

kõneisik või kooli direktor, kes annab politseiga kooskõlastatud infot.  
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Kui sinu poole pöördub ajakirjanik: 1. 

ütle oma nimi ja amet,  

2. kinnita, et antud olukorras vastab ajakirjanike küsimustele ainult politsei kõneisik või kooli direktor.  

Kõigil täiskasvanutel on kohustus kaitsta õpilasi meedia ning uudishimuliku üldsuse eest. Õpilased ei pea 

meediale andma ühtki kommentaari. Räägi õpilastele, kuidas ajakirjanikke viisakalt, kuid otsusekindlalt 

kooli direktori poole suunata.  

10. Pommiähvarduse korral tegutsemise juhis  

10.3 Telefoni teel edastatud pommiähvardus  

□ Säilita rahu.  

□ Võimalusel teavita paralleelselt 112 (nt kata toru käega kinni ja helista 112, anna lähedal olijale käega 

märku, et vajad abi, kirjuta sedelile märksõnad, et lähedal olev kolleeg mõistaks olukorda ja teavitaks 

112 vmt).  

• Numbrinäiduga telefoni puhul fikseeri number.  

• Hoia kõneleja liinil nii kaua kui võimalik, kuula teda katkestamata.  

• Kirjuta üles kõik, mida kõneleja räägib:  

- Kus lõhkeseadeldis asub?  

- Milline välja näeb?  

- Kuidas ja kes käivitab seadeldise? 

- Millal plahvatab (kellaaeg)?  

- Millal ja kes selle pani?  

- Mis on pommipaneku eesmärk?  

- Kas ähvardaja nõuab midagi?  

- Kes on helistaja?  

• Pane tähele kõneleja hääletooni, väljendeid, taustahelisid jmt.  

• Teavita kooli direktorit ja/või haldusosakonna juhatajat.  

10.4 Suusõnal edastatud pommiähvardus  

• Teavita 112.  

• Võimalusel pea ähvardajat kinni politsei saabumiseni või võta tema kontaktandmed.  

• Teavita kooli direktorit ja/või kulujuhti.  

10.3 Kirja teel edastatud pommiähvardus  

• Teavita 112.  

• Säilita kiri kiletaskus ja anna see uurimiseks üle politseile.  

• Teavita kooli direktorit ja/või kulujuhti.  

10.4 Pommitaolise eseme leid  

• Ära puuduta ega liiguta eset! Eemaldu sellest. Anna korraldus ka teistele sellest eemaldumiseks!  
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• Teata leiust 112, anna võimalikult täpne eseme ja selle asukoha kirjeldus. Helistamiseks eemaldu 

esemest, ära kasuta mobiiltelefoni ega raadiosidevahendit vähemalt 50 m raadiuses kahtlasest 

esemest.  

• Teavita leiust kooli direktorit ja/või kulujuhti, kes alustab evakueerimist. Ära puuduta ega liiguta 

kahtlast eset! Ära kasuta mobiiltelefoni vähemalt 50 m raadiuses kahtlasest esemest!  

10.5 Evakueerudes pommikahtlase eseme leiu korral  

• Võimalusel ava aknad, plahvatuse korral on kahjustused siis väiksemad.  

• Vaata ruum kiiresti üle, kas näed midagi kahtlast (ese, mida selles ruumis pole varem olnud vmt).  

• Kui leiad kahtlase eseme, lahku ruumist ja teavita leiust politseitöötajat, päästeteenistust ja kooli 

direktorit või kulujuhti.  

• Loe üle õpilased ja ole valmis edastama infot puudujate ja tunnis viibinud õpilaste kohta.  

• Võta kaasa isiklikud asjad - ruumi vabastamine kottidest lihtsustab ruumi edasist kontrolli.  

• Kogunemiskohta jõudes kontrolli kõigi kohalolekut ja edasta direktorile või teda asendavale 

töötajale teave, kui palju oli õpilasi tunnis, kui palju puudus, kui palju jõudis kogunemiskohta.  

ll. Äkkrünnaku ähvardus 12 Ringlevad kuulujutud ähvardusest, ohumärgid 

loovtöödes vmt.  

• Täpsusta infot.  

• Teavita 112.  

• Teavita kooli direktorit.  

• Kui oled kindel, et tegemist on alusetu ähvardusega, teavita ähvardusest ikkagi kindlasti kooli 

direktorit.  

Kui sul on kahtlus, et keegi plaanib ükskõik mis moel rünnakut, aga kahtled ähvarduse 

tõepärasuses või info piisavuses, räägi kahtlustest ikkagi kindlasti kooli sotsiaalpedagoogile 

või kooli direktorile!  


