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MÕISTED

• Julgestuslüli (JL) – suitsusukeldusülesannet täitvate suitsusukel-
dujate ohutust tagav suitsusukelduslüli;

• Julgestuspunkt (JP) – julgestuspunkt on julgestuslüli asukoht;

• Kiirkontroll – suruõhu-hingamisaparaadi (edaspidi hingamisapa-
raadi) kontroll, mida tehakse pärast suruõhu-hingamisaparaadi 
sisselülitamist ja enne suitsusukelduse alustamist;

• Ohuolukord – suitsusukelduja äkiline tervisliku seisundi halvene-
mine või vigastus, hingamisaparaadi rike, suitsusukeldumisteekon-
nal või selle vahetus läheduses toimunud plahvatused, varingud, 
tulekahju kiire levik, side katkemine ning muud suitsusukeldujate 
turvalisust ohustavad tegurid ja sündmused;

• Päästetöö juht (PTJ) – isik, kellele alluvad kõik sündmuskohale 
saabunud päästemeeskonnad ning lisa- ja abijõud;

• Reservlüli (RL) – reservis olev suitsusukeldujate lüli; 

• Riskikeskkond – ohufaktoritele tuginev ja päästetöö juhi määratud 
suitsusukeldumisülesannet täitvate isikute töökeskkond;
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• Suitsusukeldumine – päästetööl hingamisaparaadis sisenemine 
suitsu ja põlemisgaasidega täidetud keskkonda eesmärgiga päästa 
inimesi ja vara ning teha teisi vajalikke tegevusi;

• Suitsusukelduja (SS) – suitsusukeldumist tegev isik;

• Suitsusukeldujate juht (SSJ) – suitsusukeldujate lüli või lülide 
tegevust koordineeriv ja nende ohutust tagav isik, kes vajadusel 
teeb ka ise suitsusukeldumist;

• Suitsusukeldujate lüli (SSL) – meeskond, mis koosneb vähemalt 
kahest suitsusukeldujast, kellest üks on lüli vanem ning kes koos 
teevad suitsusukeldumist. SSL komplekteeritakse võimalusel 
ühest päästemeeskonnast;

• Suitsusukeldujate lüli vanem (SSLV) – suitsusukelduja, kes juhib 
SSL-i tööd riskikeskkonnas. (Päästeamet, 2016)
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EESSÕNA

Iga tulekahju arenguga kaasneb kõrge temperatuur ning tekivad põlemis-
gaasid ja suits, mis raskendavad oluliselt päästetöid ja tekitavad lisakah-
justusi. Päästjad peavad kasutama päästetöödel enda kaitseks kuumuse 
ja mürgiste põlemisgaaside eest hingamisaparaate. Suitsusukeldujad 
töötavad halva nähtavusega, plahvatusohtlikus, kõrge temperatuuriga 
ja mürgiste põlemisgaasidega täidetud keskkonnas pea igal tulekahjul.

Nõuetekohaselt ja korrektselt läbi viidud suitsusukeldumine võimal-
dab kiiremini päästa inimelusid, vähendada riske ja likvideerida tulekahju 
lühema aja jooksul. Tänapäeval kasutavad päästjad infrapunakaamerat, 
mis selle oskuslikul käsitsemisel kiirendab oluliselt päästetööde kulgu 
ja vähendab riske. 

Esimene suitsusukeldumise tehnikat käsitlev õppematerjal „Pääste 
– juhised tulekustutustöödel (PÄTU)” ilmus aastal 2010, autoriks 
H. Soodla. Selles raamatus kirjeldati suitsusukeldumise tehnikat, 
suitsusukeldujate liikumist infrapunakaamerata, lähtudes sellel ajal 
kehtivatest normdokumentidest, mis reguleerisid suitsusukeldumise 
läbiviimist. Siinse raamatu koostajate eesmärk on täiendada eelpool 
mainitud autori teost, kirjeldades suitsusukeldumise tehnikat 
liikumisel infrapunakaameraga ja ilma, ning viia see kooskõlla kehtiva 
dokumentatsiooniga.
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Koostatud õppematerjal on mõeldud päästjate taseme- ja 
täiendkoolitamiseks nii Sisekaitseakadeemias kui ka päästeteenistuses.

Raamatu koostajad on töötanud Eesti päästesüsteemis üle 15 aasta. 
Marko Soontalu on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse 
eriala 2008. aastal ja Igor Šarinil on lisaks päästeharidusele Tartu Ülikooli 
sotsiaalteaduse magistri kraad koolijuhtimise erialal. Madis Moor on 
lõpetanud Sisekaitseakadeemia 2010. aastal ja töötab Ida päästekesku-
ses vanemoperatiivkorrapidajana.
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SISSEJUHATUS

Iga hoone tulekahju likvideerimisel seisavad päästjad silmitsi teatud 
ohuteguritega, nagu

• kõrge temperatuur põlevas hoones (ruumis), kuhu kogunevad suits 
ja põlemisgaasid, mis ohustavad inimeste elu ja tervist; 

• tihe suits, mis vähendab nähtavust ja raskendab oluliselt päästjate 
tööd kannatanute otsingul ja põlemiskollete avastamisel. (Šarin & 
Soontalu, 2015).

Enda ohutuse tagamiseks ja päästetöö efektiivseks läbiviimiseks 
kasutavad päästjad hingamisaparaate, tehes suitsusukeldumist 
eesmärgiga päästa inimesi ja vara ning teha teisi vajalikke tegevusi. 
Suitsusukeldumise korraldust ja läbiviimist, eesmärgiga vähendada 
riske ja inimlikke eksimusi suitsusukeldumisel, reguleerib „Päästetööde 
suitsusukeldumise juhend”. mis on kinnitatud Päästeameti peadirektori 
käskkirjaga (Päästeamet, 2016).

See raamat käsitleb tulekahjupaigal kasutatavat suitsu-
sukeldumistehnikat, mis hõlmab ettevalmistavaid töid, sisenemist 
riskikeskkonda, liikumist ja kannatanu päästmist.
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ETTEVALMISTUS SUITSUSUKELDUMISEKS

Riskikeskkonna määratlemine

Suitsusukeldumise planeerimisel sündmuskohal on oluline kriteerium 
suitsusukeldujate töökeskkond. Suitsusukeldumisülesannet täitvate suit-
susukeldujate töökeskkonda nimetatakse riskikeskkonnaks, mis jaguneb

• normaalseks riskikeskkonnaks,

• kõrgendatud riskikeskkonnaks.

Töökeskkonna määratlemisel tuleb arvestada objektil esinevaid ohu-
faktoreid. Tavaliselt kuulutab päästetöö juht (PTJ) riskikeskkonna välja 
alles tulekahjupaigal, olles teinud sündmuskohal luuret.

Enamikel juhtudel on tulekahjud normaalse riskikeskkonnaga. Nor-
maalseks loetakse riskikeskkonda, kus puuduvad raskendavad ohufak-
torid. Normaalse riskikeskkonnaga tulekahjud on üldjuhul väiksemates 
hoonetes (korterites, individuaalelamutes).

Kõrgendatud riskikeskkonda iseloomustavad raskendavad ohufakto-
rid, milleks on

• pikk suitsusukeldumisteekond,

• tulekahju suur pindala,

• eriti suured tulekahjul eralduvate suitsu ja põlemisgaaside kogu-
sed,
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• keeruline ruumide paigutus ja varjatud ruumide olemasolu,

• tõsised orienteerumisraskused,

• ohtlike ainete olemasolu objektil,

• muud päästetöö juhi hinnangul suitsusukeldumist raskendavad 
ohufaktorid (Päästeamet, 2016).

Kui avastatakse vähemalt üks raskendav ohufaktor, siis kuulutab 
PTJ sündmuskohal välja kõrgendatud riskikeskkonna. Kõrgendatud 
riskikeskkonna väljakuulutamisel on päästetöö juht kohustatud teavitama 
sellest sündmuskohal töötavaid päästeteenistujaid ja häirekeskust.

Riskikeskkonna määratlemisel valitakse kahtluse korral alati 
kõrgendatud riskikeskkond. Kõrgendatud riskikeskkonna korral 
moodustatakse suitsusukeldujate (SS) ohutuse tagamiseks julgestuslüli 
(JL), kes peab tagama suitsusukeldusülesannet täitvate suitsusukeldujate 
ohutuse, neid julgestama, vajadusel abistama või välja vahetama. 
Suitsusukeldumise järjepidevuse paremaks tagamiseks võib vastavalt 
päästetööde juhi otsusele moodustada reservlüli (RL), kelle ülesanne on 
tagada vajadusel suitsusukeldumisülesannet täitva suitsusukeldujate lüli 
(SSL-i) või JL-i väljavahetamine. (Päästeamet, 2016).

Suitsusukelduslüli varustus suitsusukeldumiseks

Suitsusukeldumisel tuleb päästjatel minna keskkonda, kus varitsevad 
erinevad ohud ja kõrge temperatuur. Sellest tulenevalt on äärmiselt 
oluline, et vajalikku kaitsevarustust kasutatakse korrektselt ja kõik varus-
tuselemendid oleks hooldatud ning tehniliselt korras. Suitsusukeldujate 
varustuselemendid on praegu (2017. a) kindlaks määratud Päästeameti 
peadirektori käskkirjaga, milles on välja toodud nii päästjatele kui ka 
suitsusukeldusjuhile (SSJ) kohustuslikud varustuselemendid. Millist lisa-
varustust kasutada, seda otsustab SSJ.

Suitsusukeldusülesannet täitma asudes on SSL-i iga liikme ja SSJ-i 
kohustuslik varustus
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• päästja kaitseriietus;

• hingamisaparaat;

• kande-, kiivri- või käsilamp;

• raadiosidevahend.

SSL-i kohustuslik varustus on survestatud voolikuliin või muu kustutus-
vahend: CAFS, pulber- või vahtkustuti (joonis 1).

Vajadusel, lähtudes tulekahju arengust, hoone konstruktsioonist ning 
kannatanute olukorrast, võib SSL ja SSJ kasutada lisavarustust, milleks on

• lammutusvahendid,

• voolikuremm,

• tuletõrjenöör või päästenöör,

Joonis 1. SSL-i 
kohustuslik varustus
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• elupäästva tegevuse korral päästekapuuts või -mask,

• infrapunakaamera,

• tuletõrjevöö ja -karabiin,

• suitsusukeldumise protokollimise vahendid ja vorm. 

Lisavarustuse kasutamise vajalikkuse üle otsustab SSJ lähtuvalt tule-
kahju iseloomust ja riskikeskkonnast.

Kuna infrapunakaamerat pole käsitatud kui kohustuslikku varustus-
elementi, siis tulekahjukahtluse või reaalse tulekahju korral on kaamera 
kasutamine igati soovitatav. 

Suitsusukelduslüli rollide jaotus

Suitsusukeldumist tehakse normaalse riskikeskkonna korral kaheliikme-
lise SSL-iga. Kõrgendatud riskikeskkonna korral on soovitav moodustada 
kolmeliikmelised suitsusukelduslülid, kuna tegemist võib olla pikkade 
sisenemisteedega või muude kõrgendatud riskikeskkonda iseloomus-
tavate ohtudega. SSL-i juhib suitsusukeldujate lüli vanem (SSLV), kelle 
ülesanne on juhtida lüli tööd riskikeskkonnas suitsusukeldumise ajal. 
SSLV määrab suitsusukeldujate juht.

Infrapunakaamerata suitsusukeldumise korral on suitsusukelduslüli 
vanema kasutada joatoru survestatud tööliiniga ja raadiosidevahend. 
Suitsusukelduslüli teine/teised liikmed abistavad SSLV-d liikumisel, sur-
vestatud tööliini transport siseruumides, ja kontrollivad ruume. 

Infrapunakaameraga suitsusukeldumise korral on suitsusukeldujate 
lüli vanema kasutada infrapunakaamera ja raadiosidevahend. Suitsusu-
kelduslüli teise/teiste liikmete varustuse hulka kuulub tulekustutusva-
hend (survestatud tööliin või muu kustutusvahend). 
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Suitsusukeldumiseks valmistumine 

Enne suitsusukeldumise algust tuleb määratleda eesmärgid ja ülesan-
ded. Ülesande määratlemisel hindab päästetöö juht olukorda objektil, 
teeb kindlaks riskikeskkonna taseme, hangib võimalikult adekvaatset 
lisainformatsiooni eriliste ohtude kohta ning valib ülesande täitmiseks 
minimaalse riskiga tegevussuuna(d). Olukorras, kus sündmuskohal töötab 
kolme-/neljaliikmeline meeskond, võib päästetöö juht täita ka suitsusu-
keldujate juhi rolli.

 SSJ edastab suitsusukeldujatele täpsed juhtnöörid tööülesannete 
täitmiseks ja objektil esinevatest ohtudest (treppide ja sisse-/välja-
pääsude asetusest jne), mis võivad mõjutada tulekustutus- ja päästetööde 
kulgu. 

Suitsusukeldujate juht peab enne sukeldumist

• määrama julgestuspunkti – julgestuslüli asukoht kõrgendatud ris-
kikeskkonna puhul;

• püstitama suitsusukeldumise lülile ülesande (suitsusukeldujad 
dubleerivad ülesande arusaadavust);

• jälgima ettevalmistust suitsusukeldumiseks;

• kontrollima visuaalselt suitsusukeldumise lüli valmisolekut;

• alustama vajadusel protokolli täitmist (normaalses riskikeskkon-
nas töölõigus vähem kui kolme SSL-i üheaegsel kasutamisel võib 
PTJ-i otsusel jätta suitsusukeldumise protokolli täitmata, kui ta 
teavitab suitsusukeldumise alustamisest häirekeskust);

• andma käsu suitsusukeldumise lülile hingamisaparaati lülitumi-
seks ja suitsusukeldumiseks; 

• tegema SSL-iga sidekontrolli.
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Enne igat suitsusukeldumist peab lüli veenduma kaitsevarustuse 
korrasolekus (kaitseriietuse, hingamisaparaadi visuaalne kontroll). 

• Kui suitsusukeldumist tehakse tööliiniga, siis tuleb kindlasti 
eemaldada voolikuliinist õhk ja reguleerida joatoru tootlikkust ja 
lehviku suurust (kombineeritud joatoru puhul);

• Pärast hingamisaparaati lülitumist tuleb teha „kiirkontroll”. 
Hingamisaparaadi kiirkontrolliga veenduvad päästjad järgmistes aspek-
tides:

• kas hingamisventiil on töökorras (talvel jäätumise oht);

• maski korrasolekus; 

• kas hingamisaparaadi balloonis on piisav õhu tagavara. Suitsu-
sukelduse alustamisel on keelatud siseneda reservõhuga ehk kui 
hoiatusseade on rakendunud (Päästeamet, 2013).

Hingamisaparaati lülitumisel võib hingamisventiili asetamisel maski-
ühenduspesasse kasutada paarilise abi, see kiirendab oluliselt lülitamise 
protsessi (joonis 2).

Joonis 2. 
Hingamisventiili
asetamine 
maskiühendus-
pesasse
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Kiirkontroll tehakse pärast suruõhu-hingamisaparaati lülitumist ja enne 
suitsusukelduse alustamist ja see käib järgmiselt.

• Pane mask pähe ja aseta hingamisventiil maskiühenduspesasse 
(kasuta kahte kätt) ning lülitu ballooni õhule (hingates sisse või 
vajutades sundtuulutuse nuppu); 

• Kontrolli hingamisventiili lukustatavust, tõmmates kergelt hinga-
misventiili maskist eemale;

• Kontrolli õhu pealevoolu toimivust. Vajuta hingamisventiili 
diafragma korpusel olevat sundtuulutuse nuppu ja veendu, et 
tekib suur õhuvool maski alla;

• Kontrolli maskialust ülerõhku, surudes näpud (vähemalt kaks 
näppu) maski ja näo vahele, peab olema kuulda tugevat õhu kohi-
nat;

• Kontrolli maski hermeetilisust, hoides hinge kinni (loe näppudel 
vähemalt 3 sekundit) ja kuulates, ega kuskil maskis ei ole leket;

• Kontrolli ja jäta meelde manomeetri näit ning teata see SSJ-ile.

Raadioside kontroll – kindlasti peab suitsusukelduslüli ja suitsusukeldus-
juhi vahel toimuma sidekontroll. Sidekontrolli olemus on lihtne ja vähe 
aeganõudev. Kokkulepitud sidekanalil kutsub suitsusukeldusjuht lüli 
sidekontrollile ja suitsusukelduslüli vastab, kirjeldades side kvaliteeti.

Näide.

• SSJ : „Lüli üks, kutsub suitsusukeldusjuht sidekontrollile.” 

• Lüli: „Lüli kuuleb suitsusukeldusjuhti HÄSTI.”

• SSJ: „Suitsusukeldusjuht kuuleb lüli samuti HÄSTI.”

Praktika näitab, et raadioside kontrolli peab tegema pärast kiir-
kontrolli (mask peas), see annab kinnitust, et side toimib tõrgeteta ka 
hingamisaparaadiga suitsusukeldumise ajal ning ballooni rõhu näidu 
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teatamine SSJ-le pärast neid toiminguid on igati õigustatud (õige ballooni 
õhu tagavara enne suitsusukeldumist).

Pärast neid kontrolltegevusi on suitsusukeldusjuht ja suitsusukeldus-
lüli veendunud oma varustuse täielikus valmisolekus, et minna täitma 
püstitatud eesmärke.
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SUITSUSUKELDUMINE  
INFRAPUNAKAAMERATA

Luure käigus sündmuskohal tuleb enne suitsusukeldujate sisenemist 
hoonesse/ruumi hinnata tulekahju olukorda järgmiselt:

• millistest avadest ja kui suures ulatuses väljuvad leegid ja põle-
misgaasid,

• mis värvi on suits,

• millised hoone aknad on suitsust puhtad, millised suitsuhallid.

Need märgid annavad informatsiooni tulekahju arengu faasist, tem-
peratuurist hoones, st võimaldavad määrata välisel vaatlusel, mis riski-
keskkonnaga on tegemist, millega peavad suitsusukeldujad arvestama 
hoonesse/ruumi sisenemisel ja millist lisavarustust tuleb kasutada.

Sisenemisel hoonesse/ruumi tuleb kindlaks teha, kas uks on kuum. 
Kui uks on kuum, siis võib oletada, et ukse taga on kõrge temperatuur ja 
ukse avamisel võivad põlemisgaasid kokkupuutel õhuga süttida. Ukse 
kuumuse määramiseks tuleb katsuda ust käe seljaga altpoolt üles (joonis  
3). Tuleb arvestada sellega, et tulekindlad uksed ei pruugi kuumust edasi 
anda ja nende puhul peab katsuma ukse lukku (kui see on olemas) ja/või 
ukselinki, sest need ukseosad läbivad ust.
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Enne ukse avamist tuleb veenduda ukse avamise suunas. Ust avades 
tuleb olla ettevaatlik, kuna selle taga võib olla põleng ning ruum täidetud 
põlemisgaasidega (eriti kui uks on kuum ja pragudest pressib suitsu 
välja). Kui uks on kuum, siis on otstarbekas ukse välispiirete kastmine 
joatorust, et välistada nende süttimist, juhul kui süttinud põlemisgaasid 
ukseavast väljuvad. Uks avatakse ettevaatlikult, eeldades, et ruumis 
võivad olla süttimiskõlbulikud põlemisgaasid ja kõrge temperatuur. Ukse 
avamisel tekkivas sektoris ei ole soovitav ilma joatoruta viibida (pist-
leegi/plahvatuse oht) (Šarin & Soontalu, 2015). 

Joonis 3. Ukse 
kuumuse määramine
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Põlemisgaaside jahutamine

Kuuma ukse avamisel tekib suitsusukeldujatel alati küsimus – kas jahu-
tada põlemisgaase või mitte. Tulekahju olukorras suitsusukeldumise 
ajal on põlemisgaaside kriitiline temperatuur 300 °C, seega tähtis on 
temperatuuri alandamine alla selle piiri. Kui ukse avamisel ülerõhu mõjul 
ruumist väljuvad kuumad põlemisgaasid hapnikuga kokkupuutel põlema 
süttivad, siis tuleb neid kindlasti jahutada, st põlemisgaaside tempera-
tuur on üle 300 °C. Olukorras, kus ukse avamisel näiliselt midagi ei muutu, 
tuleb siiski arvestada teatud aspektiga tulekahju arengus – läbi avatud 
ukse on tagatud värske õhu juurdepääs, mis intensiivistab põlengut 
(tõuseb põlemisgaaside temperatuur, kuid samas mingil määral paraneb 
ka nähtavus). 

Kui suitsusukeldujad jahutavad põlemisgaase ruumis, kus temperatuur 
on suhteliselt madal – alla 300 °C, siis tuleb arvestada sellega, et 
suitsusukeldujad raskendavad oma tegevusega nii enda kui ka kannatanu 
olukorda.

• Jahutamisega rikutakse väljakujunenud rõhutsoone, alaneb neut-
raalrõhutasand (suitsupiir kaob) – ruumis kaob nähtavus täielikult. 
Halva nähtavuse tõttu pikeneb oluliselt elupäästeahel – suitsusu-
keldujate orientatsioon ja kannatanu otsing on raskendatud. 

• Kui ruumis on ka kannatanu, siis tema ellujäämisvõimalus väheneb 
veelgi. Põhjuseks on kuum aur, mis tekib pihustatud vee kasutamisel 
temperatuuril üle 100 °C. Pihustatud vee puhul tekib 100 °C tempe-
ratuuriga keskkonnas ühest liitrist veest hulga veeauru (1700 l), mis 
alandab küll ruumi temperatuuri, kuid kannatanu olukord muutub 
raskemaks (kannatanul suureneb põletushaavade oht). 

• Kolmas aspekt – kui eelnevalt oli maas lebaval kannatanul allpool 
suitsupiiri hapnikku, mida hingata, siis pärast sellist tegevust ei ole 
gaaside kihid enam korrapärased (kaob hapnikurikas õhukiht) ja 
kannatanu tõenäosus ellu jääda jääb kindlasti väiksemaks.
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Infrapunakaamera kasutamine suitsusukeldumisel vähendab oluliselt 
riske päästjate ja kannatanute jaoks, kuna võimaldab määrata põlemis-
gaaside temperatuuri ruumis. Kõrge temperatuuri puhul, üle 300 °C, on 
põlemisgaaside jahutamine igati õigustatud, sest on nende süttimise oht 
(joonis 4). Jahutamisel põlemisgaaside temperatuur alaneb alla süttimis-
temperatuuri, seega põlemisgaaside kokkupuutel uksest siseneva õhuga 
ei ole enam süttimis-/plahvatusohtu (Šarin & Soontalu, 2015).

Joonis 4. Temperatuuri alanemine jahutamisel
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Liikumine ruumis

Kannatanute otsing, ruumide kontroll suitsuses, halva nähtavusega kesk-
konnas peab olema süsteemne ning toimuma kogu hoone/ruumi ulatu-
ses. Korrapäratu liikumine, otsimine ei ole tulemuslik. Halva nähtavuse 
juures võivad märkamata jääda nurgatagused, kapid jne. 

Nähtavuse puudumisel või kõrge temperatuuri korral tuleb päästjatel 
liikuda madalas asendis, käpukil või isegi roomates. Suitsuses ruumis 
võib liikuda püstiasendis, kui ruumis on talutav temperatuur ja nähtavus 
enda jalgade ette. Püstiasendis liikudes peavad suitsusukelduja sammud 
olema lühikesed ning hiilivad, et vältida läbi põranda või treppidest alla 
kukkumist ning esemete, ka kannatanu(te), otsa komistamist. 

Kannatanu seisukohast on ajaline kriteerium väga oluline, seega peab 
päästja otsimisel kasutama võimalikult suurt haaret ning liikuma nii, et 
ei kordaks juba teise läbiotsitud ala. Liikudes suitsuga täidetud ruumis, 
peavad suitsusukeldujad olema omavahel kokkupuutes voolikuliini 

Joonis 5. SSL-i liikumine ruumis

SSLV

2SS
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kaudu. Selleks on liikumise ajal SSLV ühel pool voolikuliini joatoruga 
(joonis 5) ja teine päästja teisel pool voolikuliini. Sellega saavutatakse 
maksimaalne haare otsimisel – laiusega kuni 4 m. SSLV ja teise päästja 
kaugus vooliku suhtes võiks olla kuni 2 m, lühema vahemaa puhul on 
raskendatud mõlema päästja liikumine, pikema puhul omavaheline suht-
lemine.

Ruumid tuleb otsida läbi süsteemselt, liikudes mööda seina ääri. 
Eriti hoolikalt tuleb vaadata üle kohad, kus võib olla inimesi, kontrollida 
laudade aluseid, voodite aluseid jne. Liikudes tuleb olla ettevaatlik ka 
kukkuvate esemete või varisemisohus lagede, riiulite jms suhtes. Väik-
semad mööbliesemed (laud, tumba, tool), mis jäävad liikumisel ette, 
võib vajadusel tõsta seina äärde kontrollitud alale (seljataha), et mitte 
takistada liikumist voolikuliiniga.

Paarilisega on vaja suhelda ning teatada oma tähelepanekutest (nt 
kostuvad hääled, ohtlikuna tunduvad esemed jne). Tähtsamatest tähele-
panekutest peab andma raadio teel teada SSJ-le.

Otsimisel ja liikumisel suitsusukeldumise ajal tuleb meeles pidada järg-
mist:

• ära kaota süsteemsust otsimisel;

• otsi võimalikult palju kätega;

• kannatanud ei pruugi asuda ainult põrandal;

• ära rabele ega kuluta liigselt energiat ja õhku;

• tee pause, et kuulata hääli/helisid;

• räägi paarilisega;

• jäta meelde väljapääsuteed vajadusel kiireks evakuatsiooniks.

Selleks et ruumid saaks süsteemselt läbi otsitud ning suitsusukelduslülil 
oleks parem orienteeruda ja suitsusukeldusjuhil parem ülevaade suit-
susukeldujate asukohast, kasutatakse suitsusukeldumisel „parema või 
vasaku käe reeglit”.
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Liikumisel „parema käe reegli” järgi on SSLV parem käsi kontaktis sei-
naga (punane nool joonisel 6) ja vasakus käes joatoru, ning teine päästja 
(paikneb teisel pool voolikuliini) paremas käes on voolikuliin (joonis 6). 
SSLV saab parema käega kontrollida põrandat ja seina, tagades liikumi-
sel põhimõtted – kontrolli põrandat (kuhu astud/liigud) ja seina. Seina 
kontrollimisel peab käsi liikuma mitte üles-alla, vaid kindlasti liikumise 
suunas pikki seina. Käe liikumisega piki seina välistame olukorra, kus 
uksed/ukselingid ja muud väiksemad objektid seina ääres/sees võivad 
vahele jääda (libistades kätt piki seina, jääb ukselink kindlasti käele ette). 
Teine päästja saab kasutada oma vaba vasakut kätt ruumi läbiotsimiseks. 

Liikumisel „vasaku käe reegli” järgi on SSLV vasak käsi kontaktis 
seinaga (punane nool joonisel 7) ja paremas käes on joatoru ning teisel 
päästjal (paikneb teisel pool voolikuliini) on voolikuliin vasakus käes 
(joonis 7).

Käe reegli järgimine tuleb kasuks ka juhul, kui suitsusukelduslülil 
tekib eksimise oht. Kui eelnevalt liiguti „parema käe järgi”. siis tulles 
tagasi „vasaku käe” reegli järgi, jõutakse tagasi alguspunkti. Üldjuhul 

Joonis 6. SSLV liikumine „parema käe” reegli järgi

SSLV

2
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Joonis 7. Liikumine „vasaku käe” reegli järgi

Joonis 8. Liikumine ruumis paralleelselt

„käe reeglit” suitsusukeldumise ajal ei muudeta, kuid vajadusel (oht 
SSL-ile, lisainfo kannatanu kohta jne) võib reeglit muuta, kooskõlastades 
eelnevalt oma tegevust SSJ-ga.

Kui SSLV saab sisenedes mõlemad ruumi nurgad kätte (joonis 8), saab 
SSL liikuda paralleelselt, mis kiirendab oluliselt ruumi läbiotsimist. 

2

SSLV

2

SSLV

ruumi laius kuni 4m

2m 2m

2 SSLV
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Kui üks nurk jääb sisenemisel kättesaamatuks (punane nool joonisel 
9), tuleb ruum läbi otsida ringiratast liikudes (joonis 9).

Kui ruum saab läbi otsitud (kätte saadud kõik ruumi nurgad – 1 kuni 4), 
siis ruumist väljumisel tuleb läbiotsitud ruumi uks kindlasti sulgeda, et 
takistada tulekahju arengut ruumis, ja teavitada SSJ-i ruumi läbiotsimise 
lõpetamisest. 

Joonis 9. Liikumine ruumis „parema käe reegli” järgi – ringiratast

Joonis 10. Evakuatsiooniplaan
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Et saada ülevaadet suitsusukeldujate liikumisest ja otsimistegevusest 
suuremates hoonetes (tööstushooned, majutusettevõtted, kogunemis-
kohad), tuleb SSJ-il tegeleda suitsusukeldumise kaardistamisega. Väga 
suur abivahend on sellises olukorras hoone evakuatsiooniplaan, kus 
on ära märgitud kõik hoone ruumid ja väljapääsud (joonis 10). Plaa-
nile saab peale märkida SSL-i läbi käidud ruumid ning suuremad ohud. 
Suitsu sukeldujate väljavahetamisel saab uuele SSL-ile näidata läbikäidud 
ruume, väljapääse ning ohte hoones. Sellega kergendame suitsusukel-
dujate tööd ning ennetame ohte, samuti väldime samade ruumide läbi-
otsimist.

Sisenemine ruumi

Kui ukse avamise suund on kindlaks tehtud, siis tuleb sisse võtta posit-
sioonid vastavalt sellele, kuhu poole uks avaneb.

„Uks avaneb ruumi sissepoole” (suitsusukeldujate poolt vaadates)

I variant. Suitsusukelduslüli teine päästja paikneb ukse avamisel ukse 
hingede poolel ning avab sealt ukse 20–40 cm vastavalt SSLV käsule 
„uks lahti”. samuti sulgeb ukse vastava korralduse saamisel „uks kinni”. 
SSLV on samal ajal joatoruga vajadusel valmis jahutama põlemisgaase. 
Samuti ei tohi teine päästja ukse avamisel kaotada kontrolli ukse üle ja 
lasta uksest lahti (joonis 11). Kui päästja laseb uksest lahti, siis ei ole 
võimalik säilitada kontrolli põlemisgaaside leviku üle, väljuvad kuumad 
põlemisgaasid levivad teise ruumi.

II variant. Suitsusukelduspaari teine päästja paikneb ukse avamisel seina 
varjus ning avab sealt ukse 20–40 cm vastavalt SSLV käsule „uks lahti”. 
samuti sulgeb ukse vastava korralduse saamisel „uks kinni”. SSLV on 



28  SUITSUSUKELDUMISE TEHNIKA TULEKAHJUDEL

Joonis 11. 
Suitsu sukeldujate 
sisenemine, uks 
avaneb ruumi sisse

Joonis 12. Suitsusukeldujate sisenemine, uks avaneb ruumi sisse

SSLV

2
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samal ajal joatoruga valmis jahutama põlemisgaase. Siinjuures ei tohi 
teine päästja ukse avamisel kaotada kontrolli ukse üle ja lasta uksest 
lahti (joonis 12).

„Uks avaneb ruumist väljapoole” (sisenevate suitsusukeldujate poole)
Suitsusukelduspaari teine päästja („kaks”) paikneb ukse avamisel ukse 
hingede poolel (ukse varjus) ning avab ukse (tõmbab ukse lahti enda 
poole) vastavalt SSLV käsule „uks lahti”. samuti sulgeb ukse vastava 
korralduse saamisel „uks kinni”. SSLV on samal ajal joatoruga valmis 
jahutama põlemisgaase ja paikneb uksest paremale jääva seina varjus 
(joonis 13).

Kui SSL siseneb hoonesse/ruumi, siis antakse sellest teada suitsusukel-
dujate juhile (SSJ) raadioside teel.

Joonis 13. Suitsusukeldujate sisenemine, uks avaneb väljapoole

SSLV

2
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Ukse ümbruse kontroll

Esimene toiming, mida tuleb teha uksest sisenemisel, on ukse ümbruse 
kontroll eesmärgiga

• saada ülevaade ruumi laiusest, sellest sõltub liikumise tehnika – 
ringiratast või paralleelselt;

• avastada kannatanu (täiskasvanud ohvrite põhilised kohad on uste 
ja akende läheduses). 

Sisenedes ruumi, kontrollib SSLV ruumi nurkade kättesaadavust, ukse 
ümbrust ja vajadusel (kui uks avaneb ruumi sisse) ka ukse tagust. Kasu-
tades uksepiita orientiiriks (punane nool joonisel 14), saab adekvaatselt 
hinnata vahemaad ja ruumi laiust. Antud tegevusega saab SSLV ruumi 
sisenedes määrata selle laiust ja vastavalt olukorrale anda korralduse 

Joonis 14. SSLV ukse ümbruse kontroll
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teisele päästjale, kas liikumine toimub ruumis ringiratast või tuleb kont-
rollida ruumi paralleelselt liikudes. Sellel ajal, kui SSLV kontrollib ukse 
ümbrust, saab teine päästja tõmmata voolikuliini varu ukse ette, et oleks 
võimalik läbiotsitavas ruumis kiiremini liikuda.

Teine võimalus ukse ümbruse kontrolliks ja ruumi laiuse määramiseks 
on mõlema päästja sisenemine ruumi, kus SSLV kontrollib näiteks pare-
malt (liikudes „parema käe reegli” järgi) ja teine päästja vasakult (joonis 
15), kasutades orientiiriks uksepiita. Kui mõlemad päästjad saavad või 
siis ei saa ruumi sisenedes nurgad kätte, siis on võimalik väga kiiresti teha 
otsus ruumi läbiotsimise tehnika kohta (paralleelselt/ringiratast). Selle 
tegevuse puhul on oluline, et mõlemad päästjad korralikult kontrolliksid 
ja omavahel suhtleksid.

Sellise tegevuse juures on ka omad miinused. Väiksemate ruumide 
läbiotsimisel (sahvrid, korterite vannitoad, tualettruumid) hakkavad 
päästjad üksteise liikumist segama.

Väikeste ruumide puhul tuleb kõne alla variant, kus üks päästja otsib 
ruumi läbi ja teine päästja ukseavas annab vajadusel voolikuliini järele 
(joonis 16).

Joonis 15. SSL-i ukse ümbruse kontroll

SSLV
2



32  SUITSUSUKELDUMISE TEHNIKA TULEKAHJUDEL

Joonis 16. Väikeste 
ruumide läbiotsimine

Joonis 17. Kolmese SSL-i 
liikumine „vasaku käe” 
reegli järgi

SSLV

2

SSLV

2



SUITSUSUKELDUMINE INFRAPUNAKAAMERATA 33

Kolmese lüli suitsusukeldumisel jääb üks suitsusukeldujatest ruumi 
uksele ja lüli teised suitsusukeldujad otsivad ruumi läbi, liikudes vasta-
valt tehtud otsusele ringiratast või paralleelselt. Sellise lahenduse puhul 
on tagatud ruumi kiire läbiotsimine, kuna suitsusukelduja uksel annab 
vajadusel voolikuliini järele või tõmbab tagasi (joonis 17).

Liikumine treppidel

Suitsusukeldumine ei piirdu alati ainult esimese korrusega, vaid tuleb 
liikuda mööda treppe nii üles- kui ka allapoole. Kui riskikeskkond, kus 
töötatakse, on mattunud paksu suitsu ja nähtavus puudub, tuleb treppi-
del liikumisel olla eriti ettevaatlik.

Trepid on enamasti valmistatud puidust, betoonist ja erinevatest 
metallidest. Päästjate seisukohast on kõige ohutumad trepid, mis on val-
mistatud puidust. Puit-trepi korrasolekut tulekahjul on võimalik hinnata, 
kuid betoon- ja metalltreppide seisukorda on tulekahju ajal keeruline 
kindlaks teha.

Liikudes treppidel, mis on ühelt poolt piiritletud seinaga, ei toetuta 
kunagi vastu käsipuud, vaid liigutakse käsi või õlg kontaktis seinaga. Seda 
olenemata trepi materjalist (puit, betoon, metall). See on tingitud sellest, 
et seina juures on trepp tugevam ja vastupidavam ning suitsuses kesk-
konnas ei oska me hinnata käsipuu olukorda. Ühtlasi võib trepi käsipuu 
olla tulekahjus saanud kahjustada või on ehituslikult nõrga konstrukt-
siooniga, mille tulemusena võib käsipuule toetudes trepist alla kukkuda.

Liikudes trepist alla-/ülespoole, tuleb olla veendunud, et trepiastmed 
on korras. Liikudes halva nähtavuse korral suitsuses keskkonnas üles-
poole, tuleb käega libistada üle iga trepiastme. See annab ettekujutuse 
nii astmete korrasolekust kui ka sellest, kus trepp lõpeb ja millal oleme 
üles jõudnud. Lisaks libistamisele on otstarbekas kontrollida astme tuge-
vust rusikaga. Samas peab suitsusukelduja raskus liikumisel jaotuma 
erinevatele trepiastmetele. 
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Joonis 18. SSL-i liikumine 
trepist üles ükshaaval

Joonis 19. SSL-i liikumine 
trepist üles kahekesi
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Kui trepi olukorda ei ole võimalik hinnata, siis on ohutum liikuda üles/
alla trepist ükshaaval, st SSLV liigub üksi üles/alla ja teine päästja annab 
voolikuliini järele (voolikuliiniga saab tagada üles/alla liikuva suitsu-
sukelduja ohutust) (joonis 18). 

Selle variandi puhul on komplitseeritud kannatanu päästmine sama 
trepi kaudu, kuna kannatanu päästmisel trepil asub kolmekordne raskus 
ja trepp/aste, mis pidas vastu ühe päästja raskusele, võib suurema ras-
kuse all puruneda. 

Kui visuaalsel vaatlusel on võimalik hinnata trepi olukorda (puuduvad 
nähtavad tulekahjustused), saab liikuda trepil koos paarilisega ühel ajal 
(joonis 19). See võimaldab SSL-il kiiremini hoones trepist üles jõuda.

Trepist alla liikuda on ohutum ükshaaval. Selle juures kehtib samuti 
põhimõte – üks suitsusukeldujatest (kes on üleval) tagab paarilise ohu-
tuse voolikuliini kaudu (joonis 20).

Liikudes trepist alla/üles, peab päästja jaotama oma keharaskust eri-
nevatele trepiastmetele ja kontrollima jalaga astme tugevust.

Joonis 20. SSL-i liikumine 
trepist alla
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SUITSUSUKELDUMINE  
INFRAPUNAKAAMERAGA

Sisetulekahjude korral tuleb suitsusukelduslülil liikuda ruumist ruumi, 
teadmata, millised ohud võivad järgmistes ruumides neid ees oodata. 
Tänapäeval on suitsusukeldumisel kasutatavad infrapunakaamerad lahu-
tamatu osa päästjate varustusest. Selle abivahendiga ruumi sisenemisel 
on võimalik tuvastada, kas uks on temperatuurist mõjutatud, ning ukse 
vahelt vaadeldes hinnata ohtusid, milleks võivad olla plahvatuslikud 
kuumad põlemisgaasid. 

Kasutades infrapunakaamerat suitsusukedumisel, tuleb arvestada, et

• infrapunakaamera on kõigest elektrooniline seade ja see võib rikki 
minna; 

• suitsusukedujad peavad jätkama traditsiooniliste tulekustutus- ja 
päästetööde reeglite kasutamist suitsusukeldumisel („parema, 
vasaku käe” reeglid, voolikuliinide kasutamine).

Praegu on Eesti päästeteenistuses kasutusel enamasti kahe tootja 
infrapunakaamerad. Enam levinud variant on „Flir K-50”, mis on kasutusel 
peaaegu kõikides päästekomandodes. Lisaks eelpool nimetatud 
infrapunakaameratele kasutatakse päästeteenistuses veel „Bullard 
Eclipse LD” infrapunakaamerat.
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Sisenemine ruumi infrapunakaameraga

Kui ukse vaatlus on infrapunakaameraga tehtud, siis saab kasutusele 
võtta suitsusukelduslüli vastavad meetmed. Kuuma ukse korral võib 
oletada, et ruumis on ohtlikud kuumad põlemisgaasid, mis on jõudnud 
süttimistemperatuurini, ja peab olema valmis nende kiireks jahutami-
seks. Infrapunakaamerate režiimide spektriskaala on seatud nii, et kollase 
värvina kuvatakse põlemisgaasid temperatuuriga üle 250 oC (joonis 21). 
See tähendab, et põlemisgaaside temperatuur läheneb ohtlikule piirile 
– 300 oC. Just sellisest temperatuurist alates võivad põlemisgaasid olla 
suitsusukeldujatele ohtlikud ja süttida plahvatuslikult. 

Antud olukorras peab suitsusukeldumisel olema SSL-i varustuses 
kindlasti survestatud tööliin kuumade põlemisgaaside jahutamiseks 
ruumis.

Joonis 21. Kõrge temperatuuriga põlemisgaasid
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Kui tegemist on uksega, millest saame eristada ainult ukse ülaosas 
heledamat kontrasti, siis saame oletada, et selles ruumis võib olla väik-
sem tulekolle ja temperatuur ruumis ei pruugi olla väga kõrge. Samas ei 
tähenda see seda, et päästjad võivad püstijalu ust avada. Kõiki uksi, olgu 
nad jahedad või kuumad, tuleb alati avada madalasendis. See vähendab 
riske saada ukse avamisel põlemisgaaside tekitatud vigastusi.

SSL-i tegevused sisenemisel ruumi infrapunakaameraga

Uks avaneb väljapoole, SSL-i poolt vaadatuna

Pärast ukse vaatlust tuleb uks avada ja seda tehakse järgmiselt.

• SSLV hoiab käes infrapunakaamerat ja avab ukse (jääb ise ukse 
varju), nii et ta saaks määrata ruumis olevate põlemisgaaside tem-
peratuuri.

• SSL-i teine liige on lülivanema selja taga/kõrval valmis kohe 
sekkuma kustutusvahendiga. Samuti jälgib ta infrapunakaamera 
kuvatavat pilti (joonis 22).

Joonis 22. SSL-i 
positsioon ukse 
taga. Uks avaneb 
ruumist väljapoole, 
SSL-i poolt 
vaadatuna
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Uks avaneb ruumi sissepoole, SSL-i poolt vaadatuna

• Selle variandi puhul avab SSLV ukse ja SSL-i teine liige on lüli-
vanema kõrval valmis kohe sekkuma kustutusvahendiga. Samuti 
jälgib ta infrapunakaamera kuvatavat pilti (joonis 23).

Põlemisgaaside jahutamine

Hinnates termokaamera abil põlemisgaaside temperatuuri, saab kindlaks 
teha, kui ohtlik on riskikeskkond ruumis. Ruumis oleva põlemiskolde 
temperatuur on tavaliselt üle 400 °C, samas põlemisgaaside temperatuur 
ei ole sel juhul üle 250 °C. See tähendab suitsusukeldujatele, et riskikesk-
kond pole väga ohtlik ja põlemisgaaside jahutamine ei ole vajalik ning 
nad saavad keskenduda kannatanu otsingule (joonis 24). 

Kui ruum, kus oli põlemiskolle, saab läbi otsitud, siis kindlasti tuleb 
lokaliseerida tulekolle, sulgeda uks ja jätkata teiste ruumide läbivaatlust 
ja otsida võimalikke kannatanuid.

Tulekahju olukorras saab põlemiskolle suitsusukeldumise ajal avatud 
ukse kaudu (survestatud voolikuliin ukseavas) piisavalt hapnikku juurde 

Joonis 23. SSL-i 
positsioon ukse 
taga. Uks avaneb 
ruumi sissepoole, 
SSL-i poolt 
vaadatuna

SSLV
2SS
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Joonis 24. Madala temperatuuriga põlemisgaasid

Joonis 25. Kõrge temperatuuriga põlemisgaasid
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ning on tõenäoline, et tulekahju intensiivistub ning selle tagajärjel tekib 
rohkem põlemisgaase, mille temperatuur võib tõusta üle 300 oC. Sellise 
temperatuuriga põlemisgaasid vajavad viivitamatult jahutamist, et välis-
tada nende süttimist ja tagada suitsusukeldujatele ohutus (joonis 25).

Ruumi skaneerimine infrapunakaameraga 

Suitsusukeldumisel on oluline saada ülevaade, milliste mõõtmetega ja 
kui keerulise planeeringuga on ruum(id). 

Ukse avamisel kontrollitakse ruumis lae all olevate põlemisgaaside 
temperatuuri. Skaneerimine ukseavas toimub alati madalasendis, et 
maandada suitsusukeldujate riske. 

Kui SSL leiab skaneerimisega ruumis kõik ülemised nurgad, siis on 
võimalik kindlaks teha, millise kujuga ruum on ja kui sügavale ta ulatub, 
ning hinnata ruumi kõrgust. Samas on võimalik vaatlusega tuvastada 
ruumi kuju või võimalikke varjatud kohti ruumis. Pärast põlemisgaaside 
temperatuuri kontrolli ja ruumi mõõtmete skaneerimist tuleb skaneerida 
võimalikult kiiresti ruumi alumine osa ehk põrandapind. Samal ajal saab 
SSLV märgata ohte põrandapinnal, nagu näiteks erinevad augud ja avad 

Joonis 26. 
Kannatanu 
infra punakaamera 
kuvaril



42  SUITSUSUKELDUMISE TEHNIKA TULEKAHJUDEL

põrandates. Selliseid ohte märgates saab SSL hoiduda ohtlikust piirkon-
nast, et mitte ennast ohtu seada. 

Vastavalt sellele saab SSLV võtta vastu otsuse (ruumi suurus) ruumi 
läbiotsimise vajaduse kohta. 

Tulekahju korral on päästjate prioriteet leida kiiresti kannatanu. Kan-
natanu, kes on teadvuseta, on tavaliselt põrandal või diivanil, voodis. 
Ukse peal olev SSLV suunab infrapunakaamera just nendesse olulistesse 
punktidesse, et leida võimalik kannatanu. 

Skaneerides saab SSLV tuvastada ruumi varjatud osad ning selle tule-
musena saab paika panna teekonna, mida mööda SSL saab kiiremini 
kannatanuni jõuda.

Ruumide puhul on kindlasti oluline saada kogu ülevaade nii kanna-
tanute võimalikust paiknemisest kui ka järgnevatest pääsudest edasivii-
vatesse ruumidesse.

Liikumine ruumis infrapunakaameraga

Ruumi mõõtmete skaneerimine annab SSL-ile infot, kui suure ruumiga 
on tegemist. Sellest tulenevalt on SSL-i tehniline tegevus ruumide läbi-
otsimisel järgmine: 

• suurte ruumide puhul liigub SSL alati koos kas „parema või vasaku 
käe reegli” järgi, kuna liikumisruumi on neile mõlemale ja nende 
tegevused ei ole takistatud.

Kui suitsusukeldumisel infrapunakaamerata liikumisel oli SSLV üks 
käsi kontaktis seinaga, siis liikumisel infrapunakaameraga (nt „vasaku käe 
reegli” järgi) alustatakse pärast põlemisgaaside temperatuuri kindlaks 
tegemist, ruumi suuruse ja põranda kontrollimist ehk ruumi skaneerimist 
vasakult paremale, fikseerides uksi, avausi, objekte jne, kuni kogu ruum 
saab skaneeritud (joonis 27). Edaspidi liigub SSL ruumis lähtudes „vasaku 
käe reeglist” erinevusega, et SSLV käsi ei ole kontaktis seinaga. Käe reegli 
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kasutamine osutub vajalikuks, kui nt suitsusukeldumise ajal lakkab töö-
tamast infrapunakaamera. 

Et tagada suurte ruumide puhul võimalikult adekvaatne ülevaade, siis 
peab lüli liikuma võimalikult ruumi keskele ja skaneerima ruumi 3600. 
Selliselt tegutsedes tuvastab SSLV, millised ruumi osad jäävad neile var-
jatuks, ja ta saab selle järgi liikumist planeerida. Ruumi keskel olles võib 
SSL märgata ka varjatud ruumi osasid ja ka uksi, mis ukse juures vaatluse 

Joonis 27. Hoone ruumi skaneerimine „vasaku käe” reegli järgi (pildid 1–6)

Joonis 28. Ruumist 
väljumistee 
skaneerimine
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käigus jäid esialgu märkamata. Kuna erinevate mööbliesemete taga võib 
olla kannatanu, siis tuleb kontrollida kogu ruumi varjatud osasid. Suu-
remõõtmeliste ruumide korral on suurem risk sattuda segadusse ja kaotada 
tagasitee. Sellepärast on vaja, et ruumi keskel olles suunab SSLV kaamera 
alati sissepääsu poole, et olla kindel väljapääsu suunas (joonis 28).

Väikeste ruumide läbivaatus

Väiksemate ruumide puhul ei ole otstarbekas SSL-i mõlemal liikmel sise-
neda koos voolikuliiniga väiksesse ruumi, sest see raskendaks nende 
liikumist. 

Kui SSLV on uksel olles tuvastanud, et ruum on oma mõõtmetelt väike, 
siis SSLV siseneb ruumi ja teeb kõik otsingutegevused iseseisvalt. SSL-i 
teine liige jääb ukseavasse, kus saab vajadusel abistada SSLV-d. Juhul 
kui põlemisgaaside temperatuur ruumis hakkab tõusma, saab SSL-i teine 
päästja kohe põlemisgaase jahutada. Kui SSLV leiab otsingu tulemusel 
edasiviiva ukse, siis edasiliikumiseks siseneb ruumi ka SSL-i teine liige. 
Kui edasiviivat ust ei leitud, siis väljub SSLV ruumist ja sulgeb enda järel 
ukse, selleks et takistada tulekahju levikut kontrollitud ruumi.

SSL-i ohutus suitsusukeldumisel

Suitsusukelduslüli võib oma ülesannet täites puutuda kokku erinevate 
ohtudega. Nende avastamiseks on kindlasti oluline korrektne infrapuna-
kaamera pildi lugemine ja tõlgendamine. Võimalikult hea ja kvaliteetse 
pildi saamiseks peab suitsusukelduslüli olema liikudes seinast vähemalt 
1,5 m kaugusel. Vastasel juhul ei ole võimalik infrapunakaamera kuvarilt 
midagi välja lugeda, sest kogu kuvatav pilt on hall (joonis 29). Objekti 
lähedal skaneerimisel tekitab infrapunakaamera kasutamine SSL-ile 
orienteerumisraskusi ning ruumi(de) kontroll võtab rohkem aega.
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Samas võib ruumides olla erinevaid ehituslikke tehnilisi 
konstruktsioone, mis võivad suitsusukeldujatele ohtu kujutada. Et neid 
ohte ennetada ja mitte saada vigastada, tuleb neis ruumides liikuda 
võimalikult ohutult. Ohud, millega suitsusukelduslüli liikmed võivad 
kokku puutuda, on järgmised:

• temperatuuri mõjul sulanud elektrijuhtmed,

• augud ja avad põrandates,

• trepid ja liftišahtid jne.

Infrapunakaamera pildi korrektsel lugemisel on neid asju lihtne mär-
gata ning suitsusukelduslülil on turvalisem liikuda. Liikumisel infrapu-
nakaameraga võib liikuda püsti (ruumi kiirem kontroll) juhul, kui tempe-
ratuur seda võimaldab ja kaamera pilt on selgelt loetav. Samas peavad 
SSL-i sammud liikumisel olema hiilivad ning keha raskus tagumisel jalal. 
Igal suitsusukeldumisel tuleb alati

• kontrollida lae olukorda;

• kontrollida põranda olukorda;

• arvestada, et teine päästja (päästja 2) vajab SSLV suuniseid.

Joonis 29. Infrapunakaamera kuvari pilt uksest:
a – infrapunakaamera pilt 1,5 m kaugusel uksest
b – infrapunakaamera pilt 0,5 m kaugusel uksest
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KANNATANU PÄÄSTMINE

Suitsusukeldujate ülesanne on inimeste, loomade ja materiaalsete väär-
tuste päästmine ohtlikust keskkonnast (suits, tuli, põlemisgaasid jne).

Leitud kannatanu/abivajaja tuleb põlevast majast või ohtlikust kesk-
konnast välja tuua nii kiiresti kui võimalik, tekitamata selle juures lisavi-
gastusi. 

Kannatanu, eriti teadvuseta kannatanu, transportimine on suitsu-
sukeldujale väga koormav töö, mis nõuab head füüsilist ja psüühilist 
ettevalmistust ning õige tehnika kasutamist. Praktikas enim kasutatav 
viis transportida teadvuseta kannatanut on ühepoolne Rauteki võte. 

Kannatanu leidmisel teavitab SSL (või SSLV) sellest kohe SSJ-i ja 
teeb ettevalmistusi kannatanu väljatoomiseks. Selleks võtab üldjuhul 
teine päästja kannatanu haardesse, SSLV kontrollib samal ajal ümbrust 
(teiste kannatanute olemasolu). Kui teine päästja on valmis (kannatanu 
on kindlalt haardes), alustatakse kannatanu väljatoomist. Kannatanu 
kiiremaks väljatoomiseks ohtlikust keskkonnast aitab SSLV teist päästjat, 
suunates tema liikumist tema hingamisaparaadi sadulast kinni hoides. 
Kannatanu kantakse selg ees ja jalgu maas lohistades välja (joonis 30). 
Abivajaja päästmisel tuleb jälgida ka ruumis olevat temperatuuri. Kan-
natanut ei tohi tõsta põlevas toas või põlemisgaasidega täidetud ruumis 
liiga kõrgele, sest see võib tekitada talle lisavigastusi (põletushaavad, 
lämbumisoht).
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SSL-i kiiremaks liikumiseks võib SSLV teavitada SSJ-i liikumise alus-
tamisest ning anda korralduse tõmmata voolikuliin pingule. Voolikuliini 
pingule tõmbamine vähendab oluliselt SSL-i väljumisaega ohtlikust 
keskkonnast, kuna mööda pingule tõmmatud voolikuliini väljub SSL 
kõige otsemat teed.

Olukorras, kus SSL leiab suitsusukeldudes samal ajal rohkem kui ühe 
kannatanu, üritatakse nad võimalikult kiiresti suitsusest keskkonnast 
välja viia. Võimalusel võtavad mõlemad suitsusukeldujad (SSLV ja SS) 
kannatanud haardesse ja viivad suitsutsoonist välja. Sellise variandi 
puhul on voolikuliini kaasavõtmine raskendatud ja võimalusel liigutakse 
mööda survestatud voolikuliini. Samas võib eksimise vältimiseks 
kasutada käereeglit, st liikudes sisse „parema käe reegli” järgi, peab 
väljuma „vasaku käe reegli” järgi ja vastupidi. Kahe ja rohkema kannatanu 
leidmisel tuleb kindlasti teavitada SSJ-i kannatanute arvust, et SSJ saaks 
võimalusel saata SSL-ile abiks reserv- ja/või julgestuslüli.

Kui temperatuur ruumis on suhteliselt madal (<100 °C) ja ruumis oleva 
suitsupiiri tasand kõrge, saab kannatanut välja tuua ka püsti asendis. Suit-
susukeldumisel infrapunakaameraga saab määrata ruumis temperatuuri 
ja liikumise suuna väljapääsu poole (voolikuliin joonistub väga selgelt 

Joonis 30. 
Kannatanu 
transport madalas 
asendis

SSLV

2
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kuvaril). Selle variandi puhul on kannatanu evakuatsioon ohtlikust kesk-
konnast palju kiirem kui kannatanu transport madalas asendis (joonis 31).

Kannatanu transport trepil

Kannatanuid on trepil võimalik transportida kahte moodi. Esimese 
variandi puhul kahekesi transportides liigub SSLV ees, hoides kannatanu 
jalgadest ühe käega kinni. Teises käes on SSLV-l joatoru (väljumisel koos 
voolikuliiniga) või tööliin. Liikumisel trepist alla kontrollib SSLV trepi 
astmeid ja juhendab teist päästjat kannatanu transpordil. Teisel päästjal 
on trepil liikudes kannatanu haardes (Rautek) istuvas asendis ja koos 
SSLV-ga tullakse koos aste-astmelt alla (joonis 32A).

Joonis 31. 
Kannatanu 
transportpüsti
asendis

SSLV

2
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Teise variandi puhul toimub kannatanu transport trepil üksi (teise 
päästja poolt). Kuna teisel päästjal oli kannatanu juba eelnevalt trans-
portimisel haardes, siis jõudes trepini, saab kohe alustada liikumist koos 
kannatanuga trepist alla. Tuleb vältida olukorda, kus kannatanut trans-
portival päästjal võib kaduda tasakaal. Tasakaalu tagamiseks saab/tuleb 
kasutada seina, toetudes selle vastu. Samas SSLV, kes liigub ees ja juhib 
kannatanu väljatoomist, saab kontrollida trepi korrasolekut ja toetada 
teist päästjat liikumisel trepist alla (joonis 32B).

Suitsusukelduja vigastada saamisel õnnestub tema kandmine pare-
mini, kui haarata hingamisaparaadi õlarihmadest (joonis 33) ning vedada 
ta enda järel hoonest välja või ohutumasse kohta, kus väljast tulev abi 
saab vigastatu kätte.

Suitsusukelduslüli liikme vigastada saamise korral suunatakse kõik 
ressursid sündmuskohal (julgestuslüli, reservlüli) tema päästmiseks, 
eesmärgiga tuua vigastatu võimalikult kiiresti riskikeskkonnast välja.

Joonis 32. SSL-i kannatanu transport trepil liikudes

SSLV

2

2

A B
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Kui suitsusukeldujad leiavad tulekahjult ilmselgelt hukkunu (nt söes-
tunu), peavad nad selle jätma samasse kohta. Juhul kui kaheldakse, kas 
inimene on elus või mitte, tuleb ta ohtlikust keskkonnast siiski välja 
tuua ja samas jätta võimalusel meelde kannatanu asukoht ja asend, et 
kergendada hiljem menetlustoimingu läbiviimist.

Päästekapuutsi kasutamine inimeste päästmisel

Päästekapuuts (edaspidi kapuuts) on mõeldud inimeste evakuatsiooniks 
ohualalt turvaalale läbi suitsuse keskkonna (joonis 34). Päästekapuutsi 
kasutamine suitsusukeldumiseks on rangelt keelatud. 

Joonis 33. Vigastatud suitsusukelduja transport
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Päästekapuutsi paigaldamine inimesele:

• ava kott ja võta kapuuts välja;

• voldi kapuuts lahti;

• tõmba kapuuts pähe nii, et inimene näeks läbi visiiri;

• ühenda voolik lisaõhu kiirühendusotsikusse;

• pinguta mõõdukalt kaelust, hoides kinni nöörist ning lükates rahu-
likult fiksaatorit kaela suunas;

• jälgi, et õhuvool hakkaks täitma päästekapuutsi kaela osa ning 
inimene käituks rahulikult.

Päästekapuutsi lisaõhu vooliku ühendamisel tuleb jälgida järgmist 
reeglit: päästekapuutsi lisaõhu voolik ühendatakse selle suitsusukelduja 
hingamisaparaadi külge, kellel on suurem õhu tagavara balloonis.

Kannatanu ohualalt evakueerimisel tuleb säilitada kontroll kannatanu 
üle. Liikumisel tuleb kannatanut teavitada teekonnast ja takistustest 
(trepid, uksed jm). Liikumisel infrapunakaameraga on võimalik liikuda 

Joonis 34. Päästekapuuts
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Joonis 35. Inimese evakueerimine ohualalt päästekapuutsiga ja infrapunakaamera 
abil

Joonis 36. Kannatanu evakuatsioon päästekapuutsiga ja infrapunakaamerata
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kannatanuga püsti asendis, kui evakuatsiooni teekond ja temperatuur 
ruumis seda võimaldavad (joonis 35).

Kui kannatanut evakueeritakse ilma infrapunakaamerata läbi ruu-
mide, kus on suur suitsutihedus (halb nähtavus) ja kõrge temperatuur, 
tuleb liikuda madalas asendis mööda voolikuliini (joonis 36).

Päästekapuutsi eemaldamisel

• vabasta kaeluse fiksaator, hoides kinni nöörist ning tõmmates 
fiksaatorit enda poole;

• ühenda lahti kapuutsi survevoolik;

• suru ettevaatlikult tühjaks päästekapuutsi kaela osa;

• võta kannatanult kapuuts peast.

Päästekapuutsi võib eemaldada ainult suitsuvabas ja ohutus keskkon-
nas (turvaalal).
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PÄÄSTEMEESKONDADE TEGEVUSNÄIDISED 
SUITSUSUKELDUMISEL

Kaheliikmeline SSL

• SSLV – termokaameraga töötamine ja suitsusukelduslüli juhtimine

• SS2 – tulekustutusvahendiga (tulekustuti, HI-Cafs või tööliin) liiku-
mine ja vajadusel töölerakendamine

• SSJ – vajadusel SSL-i abistamine suitsupiiril. Sidekontroll ja side-
pidamine SSL-iga

SSL-i tegevused kannatanu leidmisel:

• SSLV – liigub koos SS2-ga kannatanuni

• SS2 – võtab kannatanu haardesse ja hoiab teda võimaikult madalal 

• SSLV – võtab vajadusel kustutusvahendi ohutuse tagamiseks kaasa

• SSLV – juhendab lüli infrapunakaamera abil riskikeskkonnast välja
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Kolmeliikmeline SSL

• SSLV – termokaameraga töötamine ja suitsusukelduslüli juhtimine

• SS2 ja SS3 – tulekustutusvahendiga (tulekustuti, HI-Gafs või töö-
liin) liikumine ja vajadusel töölerakendamine

• SSJ – vajadusel SSL-i abistamine suitsupiiril. Sidekontroll ja side-
pidamine SSL-iga

SSL-i tegevused kannatanu leidmisel:

• SSLV – liigub koos SS2 ja SS3-ga kannatanuni 

• SS2 ja SS3 – võtavad kannatanu haardesse ja hoiavad kannatanut 
võimalikult madalal 

• SSLV – võtab vajadusel kustutusvahendi ohutuse tagamiseks kaasa

• SSLV – juhendab lüli infrapunakaamera abil riskikeskkonnast välja
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