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I  Tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral. 

Tegevus Tegevuse kirjeldus ja järjestus Vastutav inimene, 
täitja 

Tulekahju avastamine 

ja teavitamine 

signalisatsiooni poolt 
(häirekellad töötavad). 

Lähete keskpuldi juurde ja vaatate, millises 
tsoonis põlevad suitsuanduri  dubleerivad tuled. 
Signalisatsiooni plaanilt näete, kust tuleb häire. 
Sündmuskohal näete põhjust. 

Tuleohutuse eest vastutav isik või 
isik, kes tunneb signalisatsiooni 
peapulti  1. Ivo Särg 
Info edastatakse 112-le 

automaatselt. 

 

Tulekahju avastamine ja 

teavitamine 

 inimese poolt 
(näete tuld või suitsu). 

Tulekahju avastamisel vajuta häirekella nupule, 
informeeri kõlava selge häälega õnnetusest, 
kutsu kohale päästekomando (tel. 112), teata 
tuleohutuse eest vastutavale isikule tel. 

53301449 

Inimene, kes nägi suitsu või tuld. 

 

Sündmuskohale esimesena 

saabunud juhtkonna töötaja 

helistab 112 (kontrollib info üle). 

 

Tulekahjust teatamine 
(majasolijad) ja koostöö 

häirekeskusega. 

Tulekahju avastamisel informeerida kõlava selge 
häälega õnnetusest, kutsuda kohale 
päästekomando (tel. 112), anda viivitamatult 
häiresignaali ja teatada tuleohutuse eest 
vastutavale isikule tel. 53301449 

Õnnetuse avastanud isik 112-le: 
1.Teatab õnnetuskoha aadressi või 
võimalikult täpse koha. 
2.Räägib, mis on juhtunud (mis 
põleb, kui suures ulatuses või on 
näha suitsu). 
3. Kas on ohus inimesed 
4. Teata oma nimi ja telefon. 
5.Ära katkesta kõnet. 

Põlevast hoonest 

evakueerimine ja 

koostöö päästjatega. 

Koheselt lõpetatakse igasugune tegevus, 
lahkutakse lähimaid teid kasutades hoonest, 
sulgedes endi järel uksed ja aknad. Kogunetakse 
kooliesisele platsile, kus jagatakse infot 
päästetööde juhile:  evakuatsioonist, tulekahju 
asukohast, põlevmaterjalidest ja muudest 
ohtudest ning elektri peakilbi ja signalisatsiooni 
keskseadme ja tuletõrje veevarudest. 
 

Klasside õpetajad 
 
Tehakse kohaloleku kontroll . 
Selle tulemused kannab 
päästetööde juhile ette 
tuleohutuse eest vastutav isik. 

Tulekahju kustutamine 

personali poolt kuni 

päästekomando 

saabumiseni.  

Elektri väljalülitamine. 

Veeavarii. 

Tulekolde kustutamine algab koheselt 
olemasolevate tuletõrjevahenditega töötajate 
poolt, kes ei ole seotud evakueerimisega. 
 
Tulekahju korral lülitab elektri peakilbist välja 
Kraani keerab kinni  
 

Tuleohutuse eest vastutav isik. 

1. Ivo Särg 

 

 

1. Heiki Pajussaar 

1.  Ivo Särg 

Pomm või sellest 

teatamine. (Paanika 

vältimiseks öeldakse 

lõhkekeha!!!) 

Lõhkekeha avastamisel sulgeda ohuala või selle 
teate saamisel informeerida kõlava selge häälega 
õnnetusest, kutsuda kohale päästjad (tel. 112) 
Teatada tuleohutuse eest vastutavale isikule. 

Lahkutakse lähimaid 
evakuatsiooniteid kasutades 
hoonest, kogunetakse kooliesisele 
platsile ning tehakse kohaloleku 
kontroll. 
Aineõpetajad. 
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Asutuse juht: direktor Arvo Pani                                   Pressiga suhtleb asutuse juht. 

II  Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate 

andmete kirjeldus 

1. Koolihoone on osaliselt kahekorruseline ja osaliselt kolmekorruseline 

kivist ehitis. Hinnanguliselt kuulub hoone TP-1 tuleohutusklassi. Hoone 

kasutusviis: IV 

2. Koolihoone pindala on ehitusregistri andmetel 10943,3 m2. Hoonel on 

neli korpust:  A, B, C ja D(aula). 

A-korpuse pindala on 1130,4 m2, millest keldrikorrus on 346,1 m2, I korrus 

397,5 m2 ning II korrus 386,8 m2. 

B-korpuse pindala on 1893,7 m2, millest keldrikorrus on 499,8 m2, I korrus 

864,8 m2 ning II korrus 529,1 m2. 

C-korpuse pindala on 5628 m2, millest keldrikorrus on 1386,4 m2, I korrus 

1463,9 m2, II korrus 1481,8 m2 ning III korrus 1295,9 m2. 

D-korpuse pindala on 2256,1 m2, millest keldrikorrus on 694,8 m2, I korrus 

884,3 m2 ning II korrus 677 m2. 

Hoones moodustuvad omaette tuletõkkesektsioonid: korrused ja 

trepikoridorid. 

A-ja B-korpusel on kaks evakuatsiooniteed, C-korpusel kolm   

evakuatsiooniteed. 

Hoone on varustatud tulekustutitega ja automaatse tulekahju- 

signalisatsioonisüsteemiga. 

3. Keskkoolis algab tööpäev hommikul kell 7.30 ja lõpeb hiljemalt kell 22.00, 

misjärel lukustatakse välisuksed. 

Majas viibib tavaliselt ca 650 inimest, nendest ca 60 töötajat. 

Töö ajal on majas haldusdirektor, kes on tuleohutuse eest vastutav isik. 

Õhtutundidel ja puhkepäevadel on majas üks valvetöötaja. 
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Esmaabivahendid asuvad med.kabinetis ja osaliselt valveruumis.                 

Abi kannatanuile annab med.õde Tiina Miilpalu (tel. 3225647). 

III  Koolihoone tuleohtlikkuse kirjeldus. 

Kooli põhitegevus on õppetöö, millega ei kaasne erilist tule- ja 

plahvatusohtlikkust.  

Põlevmaterjale ja ohtlikke aineid hoones ei hoita. Küll on kasutuses palju 

pabermaterjali, mis võib süttida tulega hooletul ümberkäimisel.  

Ohuallikateks võivad olla ka elektriseadmed, mida tuleb hoida korras ja 

kasutada sihipäraselt. 

IV  Tulekahjust teavitamise juhis. 

Koolihoones on osaliselt paigaldatud automaatne tulekahju 

signalisatsioonisüsteem (ATS).  Selle süsteemi ülesandeks on  

• avastada hoones puhkenud tuleõnnetused õigel ajal 

• teavitada hoones viibijaid tuleohust 

• edastada teade keskseadmesse ja häirekeskusesse 

• anda märku evakuatsiooni algatamise vajadusest. 

Keskseadme juures asuvad ka korruste plaanid süsteemi paiknemise kohta. 

Ohualas viibivate inimeste tulekahjust teatamine toimub ATS kellade helina 

kaudu. Tulekahjust ja muust õnnetusest on võimalik teatada telefonil 112. 

Teate sisu häirekeskusesse: 

• õnnetuskoha täpne asukoht(Kadrina Keskkool, Kadrina, Rakvere tee 4) 

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

• kas on ohus inimesi 

• oma nimi ja telefoninumber, millelt helistatakse 

Ära katkesta kõnet enne luba! 

Esimesena õnnetuspaika saabunud töötaja on kohustatud kontrollima infot 

häirekeskusesse telefonil 112. 
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V  Evakuatsiooni läbiviimise juhis. 

1. ÜHEGI INIMESE ELU EI PÄÄSTETA  TEISE INIMESE ELU ARVELT! 

2. Rangelt on keelatud kasutada alla 18-aastaseid isikuid kustutustöödel 

ja vara evakueerimisel. 

3. Töötajate tegevus häiresignaali saamisel: 

• Õpetaja lahkub klassist tutvuma olukorraga, olles eelnevalt andnud 

rahulikult õpilastele korralduse mitte lahkuda klassist koridori. 

• Saanud edasiseks tegevuseks info, 

o  edastab õpetaja selle klassile, 

o teeb kindlaks õpilaste arvu klassis,  

o teatab kogunemise koha väljaspool koolimaja, 

o  lahkub koos õpilastega hoonest. 

• Klassiuste lukustamine on keelatud. 

• Klassi turvalisuse eest vastutab konkreetne aineõpetaja. 

4. Evakueerimiseks liigutakse alla lähimast trepikojast, kui see on vaba. 

5. Hoonest väljutakse lähima välisukse kaudu. 

6. Kui aega evakueerimiseks on vähe, lahkutakse hoonest ka 

avariipääsude kaudu. Esimesel korrusel asuvad inimesed väljuvad 

ummikute tekkimise vältimiseks nii külgtreppide kui peaukse kaudu, 

vajadusel ka akendest. 

7. Peale koolihoonest lahkumist peab õpetaja koguma kokku oma klassi 

õpilased veendumaks kõikide õpilaste turvalisuses ning edastama 

edasise tegevuse juhised. 

8. Õpetajad teevad kohaloleku kontrolli ja edastavad tulemused 

tuleohutuse eest vastutavale isikule, kes koheselt teavitab kontrolli 

tulemustest päästetööde juhti. 
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VI  Tulekahju korral tegutsemise juhis. 

Tulekahju puhkemise korral: 

1.  Enne päästjate saabumist tegeleb sellega ja annab korraldusi 

kustutustööde läbiviimiseks tuleohutuse eest vastutav isik. 

2. Juhtkonna ja töötajate tegevus peab olema suunatud eelkõige hoones 

viibijate ohutuse ja evakueerimise tagamiseks. 

3. Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on võimaluse piires kohustatud: 

• teatama viivitamatult tulekahjust häirekeskuse telefonil 112 

• hoiatama hoones viibijaid ning ohtu sattunud inimesi 

• asuma töökohas olevate esmaste kustutusvahenditega 

põlemiskollet likvideerima 

• abistama kannatanuid ja lapsi evakueerimisel ohutusse kohta 

Kustutamise käigus tuleb meeles pidada, et ei hinnataks üle oma 

võimeid.  

Elektriseadmete kustutamisel tuleb need enne voolu alt vabastada. 

Kui tunnete, et ei ole võimeline põlemiskollet likvideerima, lahkuge 

ruumist, sulgedes enda järel uksed ja aknad neid lukustamata ja 

riivistamata. 

 

VII  Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis. 

Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel peab tulekahju avastanud 

isik või objekti valdaja esindaja informeerima päästemeeskonna juhti: 

• tulekahju tekkekohast ja ulatusest 

• võimalikust ohust inimestele 

• elektrikilpide asukohtadest (s.t. kohtadest, kus saab vabastada 

sektsioone voolu alt) 

• muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, 

ohud kemikaalidega) 
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• jagada vajadusel lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta. 

Lähimad välised tulekustutusvee hüdrandid asuvad Pargi ja Viru tänaval. 


