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Tulekahjuõppuse läbiviimisega seotud faktilised andmed

Osalenud ettevõte:  Narva Soldino Gümnaasium

Õppuse toimumise aeg: 30.09.2020 (tuleohutusalane teoreetiline koolitus)
      01.10.2020 (evakuatsiooniharjutus)

Õppuse toimumise aadress: Tallinna mnt 40, Narva linn, 21006 Ida-Viru maakond.

Õppuse korraldaja: Smart Time OÜ

Hindamine, läbiviimine: evakuatsiooni õppuse hindajad – Sergei Tomikas ja Tatjana Kovtun.

Õppuse tüüp: Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline ja praktiline osa.
Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 2 p 1 sätestab, et 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.

Õppuse peaeesmärk:  Harjutada  Narva  Soldino Gümnaasiumi  personali,  õpetajate  ja  õpilaste  valmisolekut
evakueerumiseks.

Õppuse alameesmärgid:

1) kontrollida Tulekahju korral tegutsemise plaani paikapidavust;
2) hinnata personali valmisolekut ning oskust õigesti tegutseda tulekahju olukorras;
3) kontrollida tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) korrasolekut.

Õppuse kulg:
30.09.2020, ajavahemikul kell 14:30 – 15:30, viidi hoones töötavatele isikutele läbi tuleohutusalane teoreetiline
koolitus, mille käigus tõsteti nende tuleohutusalast teadlikkust ning tutvustati evakuatsiooni ja tulekahju korral
tegutsemise protseduure.
Lisaks 01.10.2020 kell 10:52-11:20, viidi hoones evakuatsiooniharjutus läbi. Koolitusel osalenud töötajad pidid 
ära lahendama ühe võimaliku tulekahju olukorra.

Planeeritud sündmuse kirjeldus (evakuatsiooniõppuse legend):
Tulekahju  puhkeb  Narva  Soldino  Gümnaasiumi  esimese korruse  köögiruumis, kus  teadaolevalt  oli  läinud
põlema pistikupesa, sädemetest ja põlemisgaasidest süttis ka olev ümbrus ja sisustus. Tulekahju imiteeritakse
suitsukahuriga. Köögi ja söökla ruum täideti õppeotstarbelise suitsuga. Suitsu jõudmisel köögiruumi laes oleva
ATS süsteemi kuuluva andurini rakendusid hoones olevad häirekellad.          
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:

10:52 Käivitati suitsumasin 1. korruse köögiruumis, algas tulekahju.
10:57 Rakendusid ATS häirekellad gümnaasiumi hoones.
10:57 Häälehoiatus, et alustatakse evakuatsiooni.
10:58– 11:05 Kooli personal, õpetajad ja õpilased väljusid hoonest.
11:06 Narva päästemeeskond saabus kohale.
11:05-11:18 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 evakuatsiooni-
juhile evakueerunud õpilaste ja õpetajate arvu.

Positiivsed küljed:
• Kriisimeeskonna liikmed olid väga aktiivsed ja rahulikud.
• Kasutasid eraldusvesti (helkurvesti).
• Korraldasid hästi evakuatsiooni läbiviimist hoones.

Gümnaasiumi hoones viibis õppuse hetkel 882 õpilast, 79 õpetajat ja 21 töötajat (tehniline personal) ning 6 
inimest (söökla töötajad).

Tuvastatud asjaolud, eesmärkide täitmine

1) ATS-i süsteem rakendus suitsuandurist.

2)   Anduritelt saadud tulekahjuteate korral: käivitus keskseadme helisignaal (viiteajaga 3 minutit)
 Peale 3 minutilist viiteaja täitumist: käivitusid hoones häirekellad.



3) Tuleohutuse eest vastutav isik (majandusjuhataja) kontrollis, kas antud tsoonis (Z 9) oli tegemist
reaalse tuleohuga või oli tegemist valehäirega.

4) Evakuatsiooniteed olid takistusteta ja hästi märgistatud evakuatsioonivalgustusega.

5) Ventilatsioonisüsteem lülitas välja ATS rakendumisega.

6) Liikumine treppidel ja väljapääsude juures toimus paanikata ja organiseeritult.

7) Evakuatsiooniuks (kahe osaline) ei olnud täielikult avatud, mis oleks taganud hoonest kiirema
evakuatsiooni.

8) Kogunemiskohas  evakuatsioonijuhi  käes  ei  olnud  nimekirja  klasside  kaupa,  mis  raskendas
evakueeritud õpilaste kohta andmete edastamist kriisikomisjoni liikmetelt.

9) Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis kõik õppusele püstitatud eesmärgid. Üldhinnang töötajate
käitumisele on hea.

10) Õpetajad ja personal peavad teadma ning meeles pidama, et  suitsutsooni läbimine on rangelt
keelatud!

11) Õpetajad peavad kontrollima, kas klasside uksed on kinni või mitte.

12) Osalejad  (personal)  olid  teadlikud  evakuatsioonile  järgnevatest  kogunemiskohtadest  (v.a
meditsiiiniõde).

13) Päästemeeskonnale info edastamiseks oldi valmis.

14) Päästemeeskonna sisenemistee ei ole tähistatud vastava tuleohutusmärgiga.

15) Kogunemiskohad ei ole tähistatud vastava tuleohutusmärgiga.

16) Mõnedes ruumides (aktusesaal, klassid) aknaid olid lahti jäänud.

17) Puudub tulekahju korral tegutsemise plaan.

Kõikide hoones viibijate evakueerimine  kogunemiskohta kestis seitse minutit,  mida võib pidada väga heaks
tulemuseks,  kuna  koolimajast  evakueerunud  kokku  inimest  –  922  ollakse  valmis  iseseisvalt  evakueeruma
erinevate hädaolukordade puhul.

Üldhinnang õppusele.

Kooli personal  ning õpetajad ja õpilased said tulekahju korral tegutsemisega hästi hakkama.
Õppusest said vajalikke teadmisi ja oskusi kõik osalejad ning ühiselt ollakse seisukohal, et taolisi õppusi  tuleb
ka tulevikus korraldada.

Evakuatsioon toimus edukalt.

ATS-i keskseade oli töökorras.



Tähelepanekud, tuvastatud asjaolud ja kommentaarid

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 
tegutsemaks ohuolukorras.

3. Ette valmistada hoidmise koht personali ja klasside nimekirjade (algklassid, põhikooli-klassid ja 
gümnaasiumi klassid) tulekahju või hädaolukorra korral

4. Jooksvalt viia igale uuele töötajale läbi tuleohutusalane juhendamine koos tegevusplaani tutvustamisega.
5. Meelde tuletada töötajatele, et uksed ja aknad tuleb tulekahju korral sulgeda.
6. Tähistada kogunemiskohad vastava tuleohutusmärkidega.
7. Tähistada päästemeeskonna sisenemistee vastava tuleohutusmärgiga (välisukse peale).
8. Koostada tulekahju korral tegutsemise plaani Gümnaasiumi hoone kohta.
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.

Kokkuvõtteks

Tasub  pidada  meeles,  et  tulekahju  avastamine  ja  kustutamine  võimalikult  varajases  staadiumis  hoiab  ära
suurema kahju. Õigel ajal avastatud tulekaju kustutamisega saab hakkama iga üksikisik.

Kokkuvõtvalt saab väita, et õppusele püstitatud eesmärgid täideti korrektselt. Võib öelda, et läbiviidud õppus
täitis igati püstitatud eesmärgid.

Tähelepanu!

Õppuse kokkuvõtet tuleb  tutvustada kõikidele Soldino Gümnaasiumi töötajatele.
Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tuleb töötajatele teha teatavaks ühe kalendri kuu jooksul.

NB! Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.
Alus: siseministri määruse nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral
tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 18 lg 5 kohaselt tulekahjuõppuse  kirjalik kokkuvõte
säilitakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.



LISA: Õppuse pildid.

Köögiruumis on puhkenud „Tulekahju“

“



Administraatori tegevused ATS puldi juures.

Toimub evakuatsioon





Riivistus klasside kaupa ja õpilaste üle lugemine. Kriisimeeskonna liikmed koguvad infot evakuatsioonijuhile 
edastamiseks 



Narva päästemeeskond  saabus kohale

Loendus kogunemiskohas



Mõnedes ruumides (aktusesaal, klassid) aknad lahti jäänud.

Tulekahjuhäire ajal jäi ehitaja katusele.

            SMART TIME OÜ
tuleohutus@smarttime.ee
www.smarttime.ee

mailto:tuleohutus@smarttime.ee
http://www.smarttime.ee/
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