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SISSEJUHATUS 
 
 
 

1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab hoone kasutajate tegevust ja 
määrab kindlaks nende vastutuse tulekahju korral Tartu Annelinna Gümnaasiumis. 

 
2. Tulekahju korral tegutsemise plaani tundmine ja järgimine on kohustuslik kõigile 

töötajatele (LISA 6). 
 

3. Tulekahju korral tegutsemise plaan ei ole muutumatu dokument ning see tuleb 
üle vaadata vähemalt järgmistel juhtudel1: 
• plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel 

vastavuse tagamiseks; 
• tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, 

et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane; 
• tulekahju aset leidmise järgselt, kui ettevõtte või asutuse tegevus jätkub ning on 

tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole 
eesmärgipärane; 

• riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku põhjendatud ettekirjutuse saamisel; 
• muudel juhtudel, kui selles esineb puudusi või kui plaan ei täida oma eesmärki. 

 

4. Kõik töötajad peavad läbima tuleohutusalase juhendamise ning vähemalt üks 
kord aastas õppuse tulekahju korral tegutsemiseks, sh esmaste 
tulekustutusvahendite kasutamise õppe. 

 
5. Tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav trahviga kuni 1200 eurot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Määrus „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse 
korraldamisele esitatavad nõuded“ § 14 
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MÕISTED JA LÜHENDID 
 

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan) – kooli töötajate juhend, mis 
kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, võttes arvesse kooli 
tuleohutusalaseid erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise 
tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem). 

 
Tegevuskava – plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade kooli 
tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise 
juhiseid. 

 
Skeem – hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, 
trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, 
tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning 
vajadusel muid olulisi tähistusi. 

 
Evakuatsioon – kasutajate sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta 
tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra või selle võimaluse korral. 

 
Evakuatsioonitee – hoones kulgev, vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega 
tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni. 

 
Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev, evakuatsioonimärgistusega tähistatud 
seestpoolt võtmeta avatav, vabalt läbitav ukseava. 

 
Evakuatsioonijuht – plaanis määratud isik, kes juhib evakuatsiooni, sh annab vajadusel 
evakuatsioonikorralduse, jagab evakuatsiooniks vajalikke ülesandeid, kogub kokku info 
evakuatsiooni tulemuste kohta ja suhtleb päästetööde juhiga. 

 
Evakuatsiooni vastutav – plaanis määratud isik, kes vastutab evakuatsiooni korraldamise 
eest enda vastutusalas (korrus, ruumid jne) ning kes kannab enda piirkonna evakuatsiooni 
tulemustest ette evakuatsioonijuhile. 

 
Hädaväljapääs – evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastav väljapääs, mille kaudu on 
võimalik evakueeruda või evakueerida inimesi hoonest tulekahju või muu õnnetuse korral. 
Akna või ukseava seinas, mida on võimalik avada või purustada juhul, kui evakuatsiooniteed 
või pääsud ei ole läbitavad. 

 
Kogunemiskoht – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub 
nende loendus. Kogunemiskohaks on kooli staadion ja lippude tagune ala. 

 
Loendus – evakuatsiooni korraldavate töötajate poolt kogunemiskohas teostatav personali ja 
õpilaste evakueerituse kontroll. 
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PLAANI TÄITMISE KORD 
 

Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kõigile töötajatele. 
 

Plaani täitmise ja selles sätestatud tegevuste ning tulekahju korral tegutsemise õppuse 
korraldamise ja läbiviimise eest vastutajad on järgmised: 

 
Valdkond ja tegevus Vastutaja Asendaja 
Plaani koostamine/täiendamine Majandusjuhataja Direktor 
Plaani töötajatele teatavaks tegemine Majandusjuhataja Direktor 
Tulekahju korral tegutsemise õppuse 
korraldamine 1 x aastas 

Majandusjuhataja Direktor 

Tulekahjuteate kontrollimine 
automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi  abil 

Direktor Haldusjuht 

Tulekahjust teavitamine Iga  töötaja,  kes  avastab 
tulekahju 

  Administraator 

Helistamine 112-te Iga  töötaja,  kes  avastab 
tulekahju 

  Sekretär, administraator 

Evakuatsiooni algatamine (korralduse Evakueerumine teise Direktor, haldusjuht, 
andmine) kellaga (ATS häirekellade esimese majandusjuhataja 

 rakendamise  korral  tuleb  olla  valmis  
 evakueerimiseks (evakuatsiooni eelteade)  
 ja oodata edasisi korraldusi.  ATS  
 häirekellade teistkordne rakendumine on  
 märguanne sellest, et evakueerimine on  
 kohustuslik.  

Evakuatsioonijuht (sh 
evakuatsioonitulemuste kogumine) 

Direktori asetäitjad õppetöö 
alal 

  B-korpus – algõpetus    
valdkonnakeskuse juht 
 A – korpus - infojuht 
 

Evakuatsiooni eest vastutajad Tundi andev õpetaja 
tunni, aktuse vms ajal 

 
Tunni lõpetanud õpetaja 
eelmise klassi eest 
vahetunnis 

 
Tundi alustav õpetaja 
enne tundide algust 

 
Ringijuhendajad, 
treenerid jt enda ringi eest 
Administraator 

Lähim õpetaja 

Tulekahju kustutamine Direktor Majandusjuhataja 
Päästetööde korraldamine kuni riikliku 
päästeteenistuse saabumiseni 

Direktor Haldusjuht, 
majandusjuhataja 

Koostöö päästemeeskondadega Direktor Haldusjuht 
 

Täpsem vastutus alategevuste eest tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemisel on sätestatud 
käesoleva plaanis (igaühe kohustused) ja selle lisades (LISA 1). 

 
 
 

http://www.tuletark.ee/
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1. HOONE KIRJELDUS 

 
Tartu Annelinna Gümnaasium asub aadressil Kaunase 68, Tartus. Hoone on U-kujuline ning jaotatud  A 

(6 korrust)-, B (5 korrust)- ja C (3 korrust)-osaks. Viiekorruselist A-osa ja neljakorruselist B-osa 

ühendab kahekorruseline C-osa.  Hoone on rajatud raudbetoonist post-tala karkassile ja vahelaed on 

ehitatud õõnespaneelidest. Välisseinad on soojustatud ja krohvitud.  Siseviimistlusel on kasutatud 

kipsplaate, krohvi, värvi, linoleumi, parketti, ripplagesid. Aknad on PVC-profiilist 3-kordse 

klaaspaketiga. Akende ees maja välisseinal on alumiiniumist ribikardinad. Hoone kõikidel osadel on 

lamekatused. Hoonel on kümme metallist välisust.  

 
 
 

Kasutusotstarve Õppetöö korraldamine 

Kasutusviis: IV 

Ehitise tuleohutuse klass: TP1 (tulekindel) 

Ehituskonstruktsioonid ja 
materjalid 

Raudbetoon, paneelid 

Korruselisus ja pindala 6 (9101.3 m2) 

Korrused  
I korrus 2449,3 
II korrus 2180, 
III korrus 
IV korrus 
V korrus 
V1 korrus (tehniline) 

1634,3 
1433,4 
1070 
334,3 

Ehitise kasutamise aeg 07.30 - 22.00 

Personal ja kasutajate arv 
 7.30 – 16.00    viibib 
16.00 – 22.00 (pikapäevarühmad ja 
huviringid ning toimuvad treeningud 
jm klassivälised tegevused, rentnikud) 

 
1080 (970 õpilast, 110 töötajat) 
 

  110 inimest 
 
 

Hoone turvalisus 
     Tööpäevadel 
      Puhkepäevadel ja öösel 

 
 Administraator 
 Valvesignalisatsioon AS G4S 

Evakuatsiooniteed ja –pääsud, Hoone A- 3 väljapääsu   
Hoone  B- 2 väljapääsu          (LISA 5,  skeem 2 LISA 7) 

  Hoone  C- 4 väljapääsu.  

 
Ehitisesisene evakuatsioon  Kuna hoone on jagatud eraldi tuletõkkesektsioonideks 

korruste ja ruumide kaupa, siis on võimalik hoonesisene 
evakuatsioon. Tuletõkkesektsioonide paiknemist  
(Skeem 1(a-e) LISA 7). 

KOGUNEMISKOHT 1. koht - lippude tagune ala 
2. koht -  kooli staadion 
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Tuleohutuspaigaldised  

Automaatne 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem 
(ATS) 

Hoones on ATS. Ruumid varustatud suitsu- või 
temperatuurianduritega. Tulekahju teatenupud asuvad  
(Skeem 1a-e  LISA 7). 

NB! ATS häiresüsteem on ühendatud 112-ga, mis tähendab, et häire korral läheb teade 
Häirekeskusesse automaatselt, sellest hoolimata tuleb tulekahju korral alati ka ise 

helistada! 
Evakuatsioonivalgustus Akutoitega evakuatsioonivalgustid 
Avariivalgustus Akutoitega evakuatsioonivalgustid 
Suitsueemaldus On olemas 5 seadet ( Skeem 1a LISA 7). 
Piksekaitse On olemas 
Tulekustutid 6 kg pulberkustutid – 53tk. ja süsihappega(CO2) täidetud 

tulekustuti – 1tk.  ( LISA 4 ja skeem 1a-e  LISA 7). 
Helindussüsteem Helindussüsteemi keskus asub administraatori laual 

(hoone C, 1 korrus, fuajee), seal asub ka mikrofon. 
Teine mikrofon asub direktori kabinetis. 
Helindus ei ole ATS-iga seotud. Helindussüsteemi 
kasutatakse ATS häirekellasid dubleeriva 
evakuatsioonikorraldusena, mis on ette nähtud õpilastele 
evakuatsioonikorralduse edastamiseks. 
Evakuatsioonikorraldus on järgmine: „Koolimajas on 
tulekahju! Palun kõigil viivitamatult hoonest 
evakueeruda lähima evakuatsioonipääsu kaudu“. 
Korraldust korrata vähemalt kolm korda. 

Ehitisesisese tuletõrjeveevärk On olemas, klass A-märgtõusutoru 

Ehitisesisese tuletõrjeveevärk 
välistoide 

On olemas, toitesisendid asuvad fuajee sissepääsude 
läheduses (Sissepääs 1 ja Sissepääs 2). Sissepääsu 1 
juurest olevast toitesisendist survestatakse A korpuse 
märgtõusutorusid, Sissepääsu 2 juurest olevast 
toitesisendist survestatakse B-korpuse märgtõusutorusid. 

Lähima tuletõrje veevõtukoht Hüdrant nr 604 asub hoone eest mööduva kergliiklustee 
ääres ja on hoonest umbes 45 meetri kaugusel (Kaunase 
pst 68, Tartu linn). 

Tuletõkkesektsioonid ( Skeem 1a-e LISA 7). 

Elektrikilp ja pealüliti Elektri pealüliti asub kilbiruumis (ruum 132).(Skeem 1a 
LISA7).  

Küte Keskküte 

 
 
Ventilatsioon 
 
 

 Hoone on varustatud 11 soojustagastusega ventilatsiooni-   
süsteemiga. Keemiaklass on varustatud kemikaalikapi ja 
tõmbekapi väljatõmbeventilatsiooniga. 
Ventilatsioonisüsteem on tulekahjuhäire korral 
väljalülitatud. 
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Lift             Nr 1 – hoone A 
                   Nr 2 -  hoone B 

  
Kandevõime 13 inimest (1000kg).  Tulekahjuhäire korral  
sõidavad liftid esimesele korrusele, peatuvad automaatselt 
ja uksed avanevad. Kui lifti uks ei avane, vajutada lifti 
avamise nupule.   
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2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE 
 
 

Võimalikud 
tuleohud ehitises 

Arengustsenaarium Tegevused 
tuleohu 
ennetamiseks 

Suitsetamisrežiimi 
rikkumine ja 
lahtise tule 
kasutamine. 

Suitsetamise  ja   lahtise  tule 
hooletu kasutamise  tagajärjel 
võivad kõige  tõenäolisemalt 
süttida  prügikastid   ja 
põlevmaterjalid  (paber, puit, 
tekstiil). 

Hoones ja territooriumil on 
suitsetamine KEELATUD! 
 

Õpilastel on keelatud kooli tuua 
pürotehnilisi ja tuleohtlikke 
materjale. 
 
Regulaarselt toimub ennetus- ja 
selgitustöö: õpetajate ja õpilaste 
instrueerimine ning koolitused 
(klassijuhatajatundides, 
infokoosolekutel ja seminaridel 
ning individuaalselt); 
evakuatsiooniõppused. 

 
Masinate või – 
seadmete rikked 

Köögiseadmete, õppevahenditeks 
kasutatavate seadmete rikkest 
tulenevad tulekahjud (söökla, 
tüdrukute ja poiste tööõpetuse 
kabinet, arvuti kabinet, õpetajate 
ruum). 

Hooldada ja puhastada seadmeid 
ja masinaid neile ette nähtud 
sagedusega ja korras. 
Rikketunnuste ilmnemisel tagada 
kohe seadme hooldus või remont. 

Kütte-, ventilatsiooni-, 
jahutus- ja 
veevarustussüsteemid  

Nende süsteemide talitlushäired 
võivad põhjustada tulekahju 

Teostada regulaarselt hooldust.   
Teostamiseks kasutada ainult 
selleks luba omavate   firmade   
teenuseid. 
 

Remondi-, sh tuletööd 

 
 

Tuletöödest põhjustatud 
tulekahjude võimalikud põhjused: 
ketaslõikuriga lõikamisel tekkivad 
sädemed, keevitamisel tekkivad 
sädemed ja temperatuur, 
kuumaõhupuhurid ja leeklambid 

Tuletöid tuleb teha nõuetele 
vastavalt ja tuleohutult. 

 
Tuletöö tegijal peab olema 
tuletöötunnistus ja  läbitud 
vastav koolitus! 

http://www.tuletark.ee/
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Võimalikud 
tuleohud ehitises 

Arengustsenaarium Tegevused tuleohu 
ennetamiseks 

Elektriseadmete 
rike 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kahjustatud  elektrijuhtmed, 
poolilt maha  kerimata 
pikendusjuhe, rikkis seadmed 

Elektrisüsteemi rikke vältimiseks 
korraldada regulaarne paigaldiste 
käit ning kord 5 aasta jooksul 
elektripaigaldiste tehniline 
kontroll. 
 

 Kasutada ainult tehniliselt korras  
elektrilisi vahendeid. 
 

 
Elektrilühisest põhjustatud    
õnnetuste vältimiseks kontrollida 
visuaalselt elektriseadmete ja  -
juhtmete korrasolekut ning 
vajadusel teha täiendavat 
hooldust. 
 

 
Tööpäeva lõppedes lülitada 
pidevaks tööks mitte ette nähtud 
seadmed välja. 

Kemikaalide 
käitlemisnõuete 
eiramine 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kütused, õlid, aerosoolid, 
keemiatundides kasutatavad kemi-
kaalid 

Viia töötajatele läbi koolitusi 
kemikaalide ohutuks kasutamiseks. 
Hoida kergestisüttivad ja 
plahvatusohtlikud põlevmaterjalid 
eemal süüteallikatest. Aineid hoida 
vastavalt nende kokkusobivusele. 

 
NB! Kemikaalidega saastunud 
materjalid ning süttimisvõimelised 
segud ja jäägid koguda tulekind-
latesse nõudesse. 

Süütamine 
 

 
 

Süütamise tulemusena võib 
hakata tulekahju arenema väga 
kiiresti ja tihti mitmest erinevast 
kohast. 

Evakuatsiooniteedel ei tohi 
ladustada põlevmaterjale, mis 
soodustaksid süütamist. 
Evakuatsiooniteed tuleb hoida 
vabad. 

http://www.tuletark.ee/
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3. TULEKAHJUST TEAVITAMINE JA TEGUTSEMINE (igaühe kohustused) 
 

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni häireteate kontrollimise eest vastutab direktor (asendab 
haldusjuht) vastavalt enda tegutsemisjuhistele ( LISA 1). 

 
TULEKAHJU KORRAL PÄÄSTA ENNE INIMENE, SIIS VARA! 

 
KUI AVASTAD TULEKAHJU: 

 
PÄÄSTA! Päästa vahetus ohus (tulekolde ruumis) olijad ning 

jaga ülesandeid, kui abistajaid on rohkem.  
Ära sea enda elu ohtu! 

TEAVITA hoones viibivaid inimesi! Selleks: 
 
1. Vajuta lähimat tulekahju 
teatenuppu ja käivita häirekellad 
2. Kasuta enda häält 
3. Helista Tulekahju! 

Kui said tulekahjust teada kelleltki teiselt, anna 
KINDLASTI teade teistele edasi. 

 
Teavita võimalusel järjekorras: 

 
1. Tulekolde vahetus läheduses 
olijaid 
2. Tulekolde peal olevaid inimesi 
3. Kõiki teisi inimesi 

HELISTA 112! Helistades teata rahulikult vähemalt järgmine: 
 
1. Mis juhtus? (Näiteks: Tulekahju, põleb Tartu 

Annelinna Gümnaasiumi söökla). 
2. Kus juhtus? (Täpne aadress: näiteks Kaunase 
pst. 68, Tartu linn). 
3. Kas on kannatanuid? (Näiteks: kaks inimest on 
aulasse lõksu jäänud). 

 
Ära katkesta kõnet loata, sest kindlasti küsib 
päästekorraldaja veel küsimusi sündmuse kohta! 
Hoia telefon pärast kõnet enda läheduses, sest 
päästekorraldaja võib tagasi helistada! 

 
Ära jää lootma sellele, et keegi teine 
helistab või ATS süsteem saadab 
automaatse teate! 112-te saad 
helistada ka siis, kui: 

 
1. Telefonis puudub SIM-kaart. 
2. Operaator on keelanud väljuvad 
kõned. 

TULEKAHJUST TEAVITAB SEE, KES TULEKAHJUST TEADA SAI – TULEKAHJUST 
TEAVITAMINE ON KÕIGI KOHUSTUS! 

KUSTUTA! Kasutades tulekustutit (vt LISA 3): 
• elektriseadmete kustutamisel veendu, et 

kustutil oleks vastavat tegevust lubav märge 
või vool oleks välja lülitatud; 

• lähene põlengule ohutu kauguseni; 
• valmista kustuti ette (vabasta vajadusel voolik 

ja järsu kindla liigutusega eemalda splint); 
• suuna voolikuots tulekolde suunas; 
• vajuta päästikut (alati korralikult lõpuni!); 
• hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult 

otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii 

Kui see ei ohusta sinu elu ja tervist 
ning oskad, asu alati tuld kustutama! 

http://www.tuletark.ee/
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 kontrollid paremini kustutusjoa suunda; 
• tahkete materjalide kustutamisel suuna 

kustutusaine kõige intensiivsema põlemise 
kohta nö pühkivate liigutustega, kattes eseme 
pinna kustutusainega; 

• põlevvedeliku kustutamisel siseruumides 
jälgi, et ei pihustataks põlevat vedelikku 
laiali; 

• mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist 
tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta 
kustutusainega kogu põlev pind; 

 
Pea meeles: 

• sule uksed-aknad, kui need on avatud (ära 
lukusta!); 

• lülita vajadusel välja ventilatsioon. 
 

NB! KUI KAHTLED ENDA OSKUSTES JA TULEKAHJU KUSTUTAMISE 
VÕIMALIKKUSES, SIIS JÄRGI PÕHIMÕTET – PAREM OLLA SURMKINDEL, KUI 

KINDLALT SURNUD. 
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4. EVAKUATSIOONI JUHIS (igaühe kohustused) 

Evakueerumisel ära arvesta päästeteenistuse abiga – alusta ise evakuatsiooniga! 

Evakuatsiooni juhib direktori asetäitja õppetöö alal ning oma vastutusalas korraldavad 
evakuatsiooni vastutajad ( LISA 1). 

 
EVAKUATSIOONI 
MÄRGUANNE (algus) 

Evakuatsioon algab evakuatsioonikorralduse saamisest 

Evakuatsioonikorralduseks võib olla sõltuvalt olukorrast kas: 

a) häirekellade teistkordne katkematu helin või 
b) suuline evakuatsioonikorraldus; 

NB! Vahetu ohu tuvastamisel (suits, leegid) alusta koheselt evakuatsiooniga ning ära jää 
ootamata täiendavaid korraldusi. 

EVAKUATSIOONI 
JUHIS 

Ise evakueerudes: 
 

• vali kiiremini läbitav ohutu evakuatsioonitee ja 
väljapääs; 

• järgi evakuatsioonimärgistust; 
• võta kaasa ainult äärmiselt vajalik; 
• väljudes ustest veendu, et see oleks ohutu – enne ukse 

avamist katsu käeseljaga ust alustades altpoolt ja 
liikudes üles. Kui ukse alumise ja ülemise osa 
temperatuurid erinevad, võib tulekahju olla juba ukse 
taga. Ust avades hoidu võimalusel ukse taha, et kaitsta 
end pistleegi ja kõrge temperatuuri eest; 

• sule enda järel uksed ja aknad takistamaks õhu 
juurdevoolu; 

• suitsuses ruumis liigu madalal (vajadusel roomates) 
ning mööda seina-ääri; 

• treppidel liigu ettevaatlikult, vajadusel „tuletõrjuja 
sammul“ (toetudes tagumisele jalale kompab esimene 
eesolevat pinda), püsti kõndimine on võimalik vaid 
siis, kui ruumid ei ole suitsu täis; 

• ukseavadest väljudes liigu rahulikult, kuna just seal 
tekib tavaliselt tropp; 

• hoonest väljudes liigu lähimasse kogunemiskohta. 
 
Teisi evakueerides pea meeles: 

 
• suuna õpilased mööda ohutut ja kiiremini läbitavat 

evakuatsiooniteed ohutusse kohta – võimalusel hoonest 
välja; 

• haara initsiatiiv – anna selgeid ja konkreetseid 
korraldusi ning räägi rahulikult ja valjult; 

• paanikasse sattunud inimesed alluvad kergesti ja 
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 täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule; 
• koordineeri liikumist läbi ukseavade ja rahusta 

inimesi, kuna just seal tekib tavaliselt ummik; 
• hoonest väljudes liigu lähimasse kogunemiskohta. 

(Vt  LISA 5 ja 7) 
 
 

Kui evakueerumine välja on võimatu: 
 

• evakueeru lähimasse ohutusse tuletõkkesektsiooni või 
tulekahjust haaramata ruumi; 

• tihenda võimalikud avad niisutatud 
riideesemetega/tekstiiliga; 

• anna päästetöötajatele endast märku kõikvõimalike 
vahenditega (lehvita aknalt, karju). 

 
KOGUNEMISKOHT ja 
sealne tegevus 

 
 
 
 
 
 
 

1. koht - lippude tagune ala 
2. koht - kooli staadion    
(Skeem 2 LISA 7) 

Kogunemiskohta jõudes anna endast kindlasti märku oma 
vahetule juhile – tema puudumisel evakuatsioonijuhile. 

 
Kogunemiskohas selgitavad evakuatsiooni eest vastutajad 
välja, kas kõik õpilased ja töötajad on hoonest evakueerunud. 
Saadud info edastatakse evakuatsioonijuhile. 

 
Kogunemiskohas kogunetakse klasside kaupa kasvavas 
järjekorras (näiteks: 1A, 1B,…, G1a, G1b, ..., G3c). Klassi 
põhiselt rivistutakse üksteise taha.  

 

NB! Hoia evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad, et mitte takistada paanika korral 
normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel! 

 
PÄÄSTES TEIST VEENDU, ET SA ISE EI SATUKS PÄÄSTETAVAKS! 
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5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS 
 

Päästetöötajad võtab  vastu  ja  nendega  suhtleb  ning  tegutseb direktor või haldusjuht vastavalt  
enda tegutsemisjuhisele ( LISA 1).  

 
Päästetööde tõhusus sõltub hoone kasutajate ja päästjate omavahelisest koostööst. Seetõttu 
vajavad sündmuskohale saabunud päästjad infot, mis annaks võimalikult täpse ülevaate 
põlengu ulatusest, pääsenutest jne. 

 
Päästetööde juhi tunneb tavaliselt ära järgnevast: 

 
• oranži/punase kiivri (operatiivkorrapidaja) või sinise kiivri (rühmapealik ja 

meeskonnavanem) järgi; 
• päästetööde juht võib saabuda sündmuskohale puna-valge maasturiga või kanda 

punast jopet (tavapäästjatel on tumesinised tuletõrjuja riided helkurribadega); 
• päästetööde juht on tavaliselt ka see, kes ise voolikutega ei toimeta, vaid annab 

korraldusi ja suhtleb raadiosaatjaga. 
 

Päästetöötajaga suhtlev isik ei tohi lahkuda sündmuskohalt enne päästjatelt vastava loa 
saamist. 

 
NB! Kõik töötajad on kohustatud täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi ning 
mitte takistama päästetöid ega laskma seda teha ka teistel. 

 
HOIA EVAKUATSIOONIPÄÄSUD ALATI KASUTATAVAD – ÄRA LADUSTA 

NENDE ETTE! 
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LISA 1 – VASTUTAJATE TEGEVUSED 
 

Direktor (asendab majandusjuhataja) 
 

Rollid:  ATS häire kontroll 
  Evakuatsioonikorralduse andmine 

              Päästetööde juht 
              Koostöö päästemeeskondadega 

 
Tulekahjuhäire korral selgita välja, mis toimub! 

 
1. ATS kellade töölehakkamisel liigu kontrollima ATS keskseadme tabloo näitu. 
2. Selgita keskseadme juures asuvate paiknemisskeemide abil välja, milline piirkond 

on häires. 
3. Vaigista häirekellad. NB! Ära taasta süsteemi normaalolekut. 
4. Mine seda piirkonda kontrollima (võta paiknemisskeemid kaasa). 
5. Avastanud reaalse ohu, käivita tulekahju teatenupu abil häirekellad; 

• kui tegemist on valehäirega, teavita sellest hoones viibijaid ning taasta süsteemi 
normaalolukord vastavalt seadme juhendile. 

6. Anna personalile ja õpilastele evakuatsioonikorraldus läbi kooli helindussüsteemi, 
selle mittetöötamisel valjuhäälne korraldus (esmalt tulekahju piirkonnas olevatele 
inimestele) hoonest väljumiseks (evakuatsioonikorraldus) ja võimalusel korralda 
kaastöötajate abiga ohustatud tsoonis liikumise piiramine (NB! Oluline, et lapsed 
ega keegi teine tulekahju ajal uuesti hoonesse ei siseneks). 

7. Võimalusel alusta kustutustöid, sealjuures ennast ohtu panemata – jaga vajadusel 
korraldusi ja juhi päästetöid. 

8. Helista kohe 112-te ning teavita tulekahjust (täpne aadress ja mis toimub). 
9. Lahkudes hoonest võta kaasa ATS paiknemisskeemid. 
10. Liikudes pärast inimestele evakuatsioonikorralduse andmist ise kogunemiskohta, kogu 

õues evakuatsioonijuhilt kokku info evakueerunute kohta,  märgi endale vastav info 
üles ja kanna sellest ette päästetööde juhile. 

11. Võta vastu päästemeeskonna juht, liikudes talle ise vastu. Teata päästetööde juhile: 
• kus asub tulekolle; 
• kas, kui palju ja kuhu hoonesse on jäänud inimesi; 
• kuidas pääseb kiiremini tulekolde ja inimesteni; 
• kus asub elektrivoolu peakilp, millest kogu hoone elekter välja lülitada; 
• kas on olemas ATS, suitsueemaldus jm; 
• kus asub lähim hüdrant; 
• muud päästetööde juhti huvitavad küsimused. 

12. Allu päästetöötajate korraldustele ning ole neile kättesaadav seni, kuni nad seda 
vajavad! 
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Direktori asetäitja õppetöö alal (asendab A-korpuses – infojuht, B-korpuses – algõpetuse 
valdkonnakeskuse juht) – evakuatsioonijuht 

 
Ülesandeks korraldada loendust kogunemiskohas, st koguda evakuatsiooni vastutajatelt 
(õpetajad, ringijuhendajad jne) kogu info evakuatsiooni kohta. 

 
1. Enne evakueerumist võta kaasa õpilaste nimekiri, kirjutusvahendid ning ohutusvest; 
2. Abista vajadusel evakuatsiooniga; 
3. Liigu evakuatsioonikohta – staadion; 
4. Korralda vajadusel kogunemiskohas paiknemist, et tekiks korrapärased rühmad ja 

vältimaks segadust; 
5. Kogunemiskohas kogu evakuatsiooni vastutavatelt (õpetajad jt) kokku info 

evakueerunute ja hoonesse jäänute kohta. 

6. Kirjuta vastav info üles. 
 

NB! Kanna evakuatsiooni tulemustest ette direktorile või tema asendajale 
majandusjuhatajale.  

 
 

http://www.tuletark.ee/
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Evakuatsiooni eest vastutajad - õpetajad 
 

Vastutajad, kes korraldavad evakuatsiooni oma piirkonnas, on: 
 

Õpetaja (oma klass ja ruumid) 
Tundi andev õpetaja tunni, aktuse vms ajal. 
Tunni lõpetanud õpetaja eelmise klassi eest vahetunnis. 
Tundi alustav õpetaja enne tundide algust. 
Ringijuhendajad, treenerid jt enda ringi eest. 

Enne tundide 
algust 

       •   liigu klassi, kus algab sul esimene tund ja veendu, et selles ei 
oleks õpilasi;          

• WC kõrval asuva klassi õpetaja veendub ka selles, et WC-sse ei 
oleks kedagi jäänud; 

• sule uksed ja aknad; 
• liigu kogunemiskohta; 
• teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; 
• kogunemiskohas kogu kokku enda oma klass ja veendu kõigi 

kohalolus; 
• kanna ette evakuatsiooni juhile. 

Tunni ajal 1.  Kontrolli olukorda koridoris. 
       •    kui koridor on üleni suitsune, siis evakueerimine on võimatu ja  
            on vajalik uks tihedalt sulgeda, teavitada oma asukohast ning  
            olukorrast koridoris ja ruumis päästeteenistust telefonil 112 ja 
            kooli juhtkonda telefonil (LISA 2) abi saamiseks läbi akende; 
        • kui koridoris on suitsu ainult ühel küljel, siis evakueeruge  
            vastassuunas;  
         •  kui koridoris ei ole suitsu , siis evakueeruge evakuatsiooniskeemi  
            järgi (oma kabineti ukse kohal oleva noole suunas). 
         2.  Evakueerimise kord: 
        •  taga häire korral klassis distsipliin ja rahu ning anna korraldus     
           valmistuda evakuatsiooniks; 
        •  loenda õpilaste arv või kontrolli nende kohalolu vastavalt  
           nimekirjale; 
        •  kutsu õpilasi paaridesse või väikestesse rühmadesse koonduma  
           ja üksteist mitte silmist laskma; 

• sule aknad; 
• selgita, kuhu koguneda pärast koolimajast lahkumist (kogunemiskoht); 
• veendu uksest väljumise ohutuses; 
• vii õpilased kabinetist välja ja näita evakuatsiooni suunda; 
•  jätke kabinet lahti (roheline tuli põleb); 
• WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei 

oleks kedagi jäänud; 
• teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; 
• anna eesõigus ülemistelt korrustelt tulijatele; 
• väljudes hoonest, suuna õpilased kogunemiskohta; 
• kogu kokku oma klass ja veendu kõigi kohalolus; 
• kanna ette evakuatsiooni juhile. 

http://www.tuletark.ee/
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Vahetunnis • liigu klassi, kus andsid viimast tundi ja veendu, et selles ei oleks  
õpilasi  
- kui klassis on õpilasi, käitu vastavalt klassiruumidest evakuatsiooni 

korraldamise tegutsemisjuhisele;  
- kui seda klassi pole võimalik kontrollida (tihe evakueerujate vool, 

suits, viibite kaugemal), peate evakueeruma lähimasse 
kogunemispunkti ja seal selgitama, kas selle klassi õpilased on 
kõik edukalt koolimajast väljunud; 

• WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei  
oleks kedagi jäänud; 

• sule  aknad; 
• liigu kogunemiskohta; 
• teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; 
• kogunemiskohas kogu kokku enda klass ja veendu kõigi kohalolus; 
• kanna ette evakuatsioonijuhile. 

 
 

Pärast tunde 
(õhtusel ajal) 

• taga häire korral rühmas distsipliin ja rahu; 
• sule aknad; 
• selgita, kuhu koguneda pärast koolimajast lahkumist (kogunemiskoht); 
• püüa saada oma klassiga kontakti ning rivista nad üles põhimõttel 

nooremad klassid uksele lähemale; 
• veendu uksest väljumise ohutuses ning suuna õpilased koridori; 
• WC kõrval asuva klassi õpetajana veendu ka selles, et WC-sse ei  

oleks kedagi jäänud; 
• liikudes rivi kõrval ja omades pidevat ülevaadet, suuna õpilased 

mööda ohutut evakuatsiooniteed lähima väljapääsuni; 
• teel kogunemiskohta abista vajadusel evakuatsiooniga; 
• hoonest väljudes, suuna õpilased kogunemiskohta; 
• kogunemiskohas kogu kokku enda klass (rühm) ja veendu 

kõigi kohalolus; 
            •  kanna ette evakuatsiooni juhile. 

 

NB! Ära unusta tunnist välja lubatud õpilast! 
NB! Ärge riietuge ega püüdke saada asju garderoobist! 

http://www.tuletark.ee/
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LISA 2. OLULISED TELEFONINUMBRID 
 

112 – HÄIREKESKUS 
1247 – PÄÄSTEALA INFOTELEFON 

 
 

Nimi Ametikoht Telefoninumber 

Hiie Asser Direktor   503 9813            746 1743 

Jelena Bitova Õppealajuhataja   5649 4209          746 1743 

   Julia Trubatševa   Õppealajuhataja (algkool)    524 9470           746  1743 

   Jelena Pinajeva   Haldusjuht    554 0787           746 1743 

   Valeri Vološin   Majandusjuhataja    553 7556 

   Virge Lomp    Sekretär    525 2586           746 1743 

   Dagmar Mamedova    Administraator                              746 1744 

Irina Rodionova, Aljona Tihhonova     Meditsiiniõde     5566 0528,  5804 1925 

http://www.tuletark.ee/
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LISA 3. TULEKUSTUTI KASUTAMINE 
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LISA 4. TULEKUSTUTITE JA ESMAABIKOMPLEKTIDE ASUKOHT 
 

 

TULEKUSTUTID 

1 Fuajee C, administraator 1 Korpus C, I korrus, 103 
2 Serveriruum, arhiiv 2 Korpus C, I korrus, 102 
3 Garderoobi sissepääs 3 Korpus A, II korrus, 122 
4 Tüdrukute tööõp. kabinet (kodundus) 4 Korpus A, I korrus, 140  
5 Suur spordisaal C 5 Korpus C, I korrus  
6 Kunstikabinet 6 Korpus A, I korrus, 139  
7 Poiste tööõp. kabinet (tehnoloogiaõpe) 7 Korpus A, I korrus, 137  
8 Garderoobi valveruum 8 Korpus A, I korrus, 122  
9 Garderoobi väljapääs 9 Korpus A, I korrus, 122 
10 Fuajee C - riidehoid 10 Korpus C, I korrus, 103-106  
11 Trepikoda - jooksuala  11 Korpus B, I korrus, 168 
12 Trepikoda - jooksuala (taga väljapääs) 12 Korpus C, I korrus, 171 
13 Sissepääsu ala - spordisaal C 13 Korpus C, I korrus,109 
14 Kantselei - sekretär 14 Korpus A, II korrus, 247 
15 Õpetajatuba - koridor C 15 Korpus C, II korrus, 201 
16 Aula - koridor C 16 Korpus C, II korrus, 201  
17 Koridor C - trepikoda B 17 Korpus C, II korrus, 201 
18 Koridor A - WC  18 Korpus A,  II korrus, 221 
19 Koridor A - infojuht 19 Korpus A, II korrus,221,241 
20 Trepikoda A 20 Korpus A, II korrus, 238 
21 Trepikoda B - söökla 21 Korpus B, II korrus 
22 Köök 22 Korpus B, II korrus, 265 
23 Köök 23 Korpus B, II korrus, 265 
24 Söögiala - puhvet 24 Korpus B, IIkorrus, 264 
25 Vent. kamber C – trepikoda A 25 Korpus C, 301 
26 Koridor A - WC 26 Korpus A, III, korrus, 321 
27 Õpetajate kabinet  A 27 Korpus A, III korrus, 332 
28 Koridor A 28 Korpus A, III korrus, 342 
29 Trepikoda 5 A 29 Korpus A, III  korrus, 338 
30 Trepikoda B 30 Korpus B, III korrus 
31 Puhkeala B 31 Korpus B, III korrus 
32 Koridor B 32 Korpus B, III korrus, 370 
33 Trepikoda 4 B 33 Korpus B, III korrus, 
34 Koridor A 34 Korpus A, IV korrus, 421 
35 Koridor A 35 Korpus A, IV korrus, 421-421.1 
36 Õpetajate kabinet 36 Korpus A, IV korrus, 435 
37 Trepikoda A 37 Korpus A , IV korrus, 437 
38 Trepikoda B 38 Korpus B, IV korrus, 460 
39 Koridor B 39 Korpus B, IV korrus, 462 
40 Koridor B 40 Korpus B, IV korrus, 462, 470 
41 Trepikoda B 41 Korpus B, IV korrus, 467 
42 Trepikoda A 42 Korpus A, V korrus, 520 
43 Koridor A 43 Korpus A, V korrus, 521 
44 Õpetajate töökohad A 44 Korpus A, V korrus, 541 
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45 Koridor A 45 Korpus A, V korrus, 521-521.1 
46 Keemiakabinet  46 Korpus A, V korrus, 535 
47 Trepikoda A 47 Korpus A, V korrus, 538 
48 Vent. kamber B 48 Korpus B, V korrus, 561 
49 Vent. kamber A 49 Korpus A, VI korrus, 602 
50 Vent. kamber A 50 Korpus A, VI korrus, 603 
51 Vent. kamber B 51 Korpus B, V korrus, 562 
52 Remonditöökoda 52 Korpus A, I korrus, 136 
53 Aula C, lava 53 Korpus C, II korrus  

 
 

ESMAABIKOMPLEKTID 

1 Kehalise kasvatuse  õpetajad Korpus B, II korrus, kab.261 
2 Kantselei - sekretär Korpus A, II korrus, kab.247 
3 Tüdrukute tööõpetuse kabinet Korpus A, I korrus,  kab.140 
4 Keemiakabinet ja vaheruum Korpus A, V korrus, kab.535, 539 
5 Õpetajate tuba (algkool) Korpus B, IV korrus, kab.469 
6 Poiste tööõpetuse kabinet Korpus A, I korrus, kab.137 
7 Remonditöökoda Korpus A , I korrus, kab.136 
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LISA 5. EVAKUATSIOONI VÄLJAPÄÄSUDE KASUTAMINE JA 
KOGUNEMISKOHAD (SKEEM 2)  

Hoone A - korpus 

Uks nr. 6, 7 Varuväljapääs 1.-5. korruselt, uste avamist ja evakueerimist nende uste kaudu korraldab  õpetaja 
Joel-Fred Jõgise, koristaja Rosa Bagautdinova ja remonditööline Leonid Ardašev. Kogunemiskoht nr. 2 

Uks nr. 8 Varuväljapääs 1.-5. korruselt, uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab  õpetaja 
Heidi Margus, koristaja Rosa Bagautdinova ja remonditööline Jevgeni Perk. Kogunemiskoht nr. 1 

Hoone B - korpus 

Uks nr. 3 Varuväljapääs 1. korruselt, ukse avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab  
spordisaalis tundi andev kehalise kasvatuse õpetaja või treener, administraator Dagmar Mamedova 
ja remonditööline Jevgeni Perk. Kogunemiskoht nr.1. 
 
Uks nr. 4    Varuväljapääs 1.- 4. korruselt, uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab 
spordisaalis tundi andev kehalise kasvatuse õpetaja või treener, Larissa Tšervjakova   ja remonditööline 
Leonid Ardašev. Kogunemiskoht nr. 2. 

Hoone C - korpus 

Uks nr. 1  See on hoone peauks. Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna A-
korpuse 2.-5. korruselt ja C-korpuse 1.-2. korruselt. Ukse avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab 
administraator Dagmar Mamedova  ja remonditööline Leonid Ardašev. Kogunemiskoht nr. 1. 

Uks. nr. 2  Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna B-korpuse 2.-4.korruselt ja C-
korpuse 1.-2. korruselt. Uste avamist ja evakueerimist selle uste kaudu korraldab administraator Dagmar 
Mamedova  ja remonditööline Leonid Ardašev. Kogunemiskoht nr. 1. 

Uks nr. 5     Evakuatsiooniplaanile vastavalt kasutatakse seda ust väljapääsuna B-korpuse 2.- 4. korruselt ja 
C-korpuse 1.- 2. korruselt. Uste avamist ja evakueerimist selle ukse kaudu korraldab spordisaalis tundi andev 
kehalise kasvatuse õpetaja või treener, administraator Dagmar Mamedova ja remonditööline Jevgeni Perk. 
Kogunemiskoht nr. 2. 
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LISA 6. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI TUTVUMISLEHT 
 
 

Nr Ees- ja perekonnanimi Ametikoht Kuupäev Allkiri 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     
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LISA 7.   EVAKUATSIOONISKEEMID 
 
 
 
Skeem  1 (a)   - Evakueerimise plaan 1. korrus 
 
 
 
Skeem  1 (b)   - Evakueerimise plaan 1. korrus 
 
 
 
Skeem  1 (c)   - Evakueerimise plaan 1. korrus 
 
 
 
Skeem  1 (d)   - Evakueerimise plaan 1. korrus 
 
 
 
Skeem  1 (e)   - Evakueerimise plaan 1. korrus                                                        
 
 
Skeem  2 - Tartu Annelinna Gümnaasiumi territoorium                            
 
       



  

27  

 



  

28  

 



  

29  

 



  

30  

 



  

31  

 



  

32  



www.tuletark.ee 

  

 

http://www.tuletark.ee/

	1. Tulekahju korral tegutsemise plaan kirjeldab hoone kasutajate tegevust ja
	määrab kindlaks nende vastutuse tulekahju korral Tartu Annelinna Gümnaasiumis.
	2. Tulekahju korral tegutsemise plaani tundmine ja järgimine on kohustuslik kõigile töötajatele (LISA 6).
	3. Tulekahju korral tegutsemise plaan ei ole muutumatu dokument ning see tuleb
	üle vaadata vähemalt järgmistel juhtudel1:
	4. Kõik töötajad peavad läbima tuleohutusalase juhendamise ning vähemalt üks kord aastas õppuse tulekahju korral tegutsemiseks, sh esmaste tulekustutusvahendite kasutamise õppe.
	5. Tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav trahviga kuni 1200 eurot.
	MÕISTED JA LÜHENDID
	PLAANI TÄITMISE KORD
	1. HOONE KIRJELDUS
	2. TULEOHUD JA NENDE ENNETAMINE
	TULEKAHJU KORRAL PÄÄSTA ENNE INIMENE, SIIS VARA!
	KUI AVASTAD TULEKAHJU:
	NB! KUI KAHTLED ENDA OSKUSTES JA TULEKAHJU KUSTUTAMISE VÕIMALIKKUSES, SIIS JÄRGI PÕHIMÕTET – PAREM OLLA SURMKINDEL, KUI KINDLALT SURNUD.

	NB! Hoia evakuatsiooniteed ja -pääsud vabad, et mitte takistada paanika korral normaalset evakuatsiooni ega soodustada tulekahju arengut evakuatsiooniteel!
	PÄÄSTES TEIST VEENDU, ET SA ISE EI SATUKS PÄÄSTETAVAKS!


	5. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS
	NB! Kõik töötajad on kohustatud täitma päästetööde juhi seaduslikke korraldusi ning
	mitte takistama päästetöid ega laskma seda teha ka teistel.
	HOIA EVAKUATSIOONIPÄÄSUD ALATI KASUTATAVAD – ÄRA LADUSTA
	NENDE ETTE!


	LISA 1 – VASTUTAJATE TEGEVUSED
	Direktor (asendab majandusjuhataja)
	Rollid:  ATS häire kontroll
	Evakuatsioonikorralduse andmine
	Päästetööde juht
	Koostöö päästemeeskondadega

	9. Lahkudes hoonest võta kaasa ATS paiknemisskeemid.
	Direktori asetäitja õppetöö alal (asendab A-korpuses – infojuht, B-korpuses – algõpetuse valdkonnakeskuse juht) – evakuatsioonijuht
	NB! Kanna evakuatsiooni tulemustest ette direktorile või tema asendajale
	majandusjuhatajale.
	Evakuatsiooni eest vastutajad - õpetajad
	Õpetaja (oma klass ja ruumid)
	NB! Ära unusta tunnist välja lubatud õpilast!
	NB! Ärge riietuge ega püüdke saada asju garderoobist!

	LISA 2. OLULISED TELEFONINUMBRID
	112 – HÄIREKESKUS
	1247 – PÄÄSTEALA INFOTELEFON


