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REFERAAT 
 

Lõputöö on esitatud 56 leheküljel ja on kirjutatud eesti keeles. Tööl on 17 illustratsiooni.                                

Kasutatud on 8 eesti-, 2 vene-,  1 soome ja 5 inglisekeelset allikat. 

 

 

Töös käsitletavat ainevaldkonda kajastavad märksõnad on: terminoloogia, tuletõrjealased 

terminid. 

 

Teema valiku põhjuseks oli vajadus koostada mitmekeelne erialane seletav sõnastik. 

 

Töö eesmärgiks on hõlbustada erialaste terminite õppimist ja arusaamist erirahvustest 

töötajatel, kes töötavad Eesti päästeteenistustes; hõlbustada suhtlemist rahvusvaheliste 

õnnetuste likvideerimisel; tutvustada erialaseid termineid inimestele, kes ei ole seotud 

tuletõrje- ja päästetöödega. 

 

Lõputöö on koostatud alfabeetilises süsteemis 
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Sissejuhatus 
 

Igasuguse töö, meeskonnatöö korral aga eriti, ladusa toimumise eelduseks on üksteise 

üheselt arusaamine, käskude ja korralduste täpne mõistmine ja seadmete ning 

töövahendite nimetamine kindla terminoloogia järgi kõigile mõistetavas keeles. 

Tihtipeale on kujunenud eri paikkondades ka erinev terminoloogia, kus esinevad 

driviaalmõisted ei ole alati üheselt mõistetavad teise paikkonna töötajatele. Mõnes meie 

naabermaades on väljatöötatud mitmekeelsed terminoloogilised sõnaraamatud paljude 

tööalade, sealhulgas ka tuletõrje- ja päästealases töös esinevate oskussõnade ja mõistete 

kohta. Kuna eesti keeles senini ei ole publitseeritud vastavat tuletõrjealast seletavad 

oskussõnastikku, siis käesolev lõputöö püüabki olla esimeseks pääsukeseks, et täita seda 

lünka. 

Kuna sellelaadse teema ammendamiseks tuleks lahti seletada ja leida vasted paljudele 

mõistetele, mis kogumahus ületaks mitmekordselt lõputöö mahu, siis valiti 122 tuletõrje-

alast põhiterminit. 

Kuna õnnetused üldse, tulekahjud aga eriti (metsatulekahjud, turbarabade põlengud jne.) 

ei tunne riigipiire, siis on oluline tunda vastavat terminoloogiat ka naabermaade (vene, 

soome) keeltes ja rahvusvahelises inglise keeles. Seepärast kavandati käesolev lõputöö 

neljakeelsena, kus eestikeelsele terminile antakse vastavad mõisted ka inglise, vene ja 

soome keeles. 
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A 
 

E:  ahelreaktsiooni katkestamine 

I: inhibition of chain reaction 

V: ингибирование цепной реакции 

S: inhibitio 

Seletus: ahelreaktsiooni katkestamine keemiliste ühendite abil, põlemine lakkab ja lõppeb 

ka soojuse eraldumine. Kasutatakse halogeenitud süsivesinikke, mis annavad kõrgel 

temperatuuril lagunedes aktiivseid radikaale, mis omakorda seovad põlemis-protsessis 

tekkivaid vabu radikaale ja sellega katkestavad ahelreaktsiooni ning leek kustub. 

 

E: auto esiosas asetsev pump, frontaalpump 

I: front – mounted pump 

V: насос переднего расположения 

S: nokka pumppu 

Seletus: šassii esiosas paiknev pump 

 

E: auto keskel asetsev pump, tsentraalpump 

I: centrally - mounted pump; midships pump  

V: насос централъного расположения 

S: keskipumppu 

Seletus: šassii keskel paiknev pump 

 

E:  auto taga asetsev  pump, pärapump 

I: rear – mounted pump 

V: насос заднего расположения 

S: peräpumppu 

Seletus: šassii tagaosas paiknev pump 
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E: autojuht 

I:   driver 

V: водитель 

S: konemies 

Seletus: operatiivauto juhtimise koolituse läbinud isik. 

 

E: autopump 

I: pumping appliance 

V: пожарный автонасос 

S: autopumppu 

Seletus: autopump on statsionaarselt autole ühendatud pump, mis võib olla paigutatud 

auto ette, keskele, taha või paagi sisse. 

 

E: autoredel 

I: turnable ladder(GB), aerial ladder(US),  tower ladder 

V: автомеханическая  лестница 

S: konetikkaat 

Seletus: auto baasil töötav redel, kasutatakse õnnetustel, kus on vaja teostada 

tulekustutus- ja päästetöid kõrgustes: 

• Inimeste päästmine korrustelt ja katuselt 

• Kütusemahutite põlengute kustutamine 

• Kõrghoonete tulekahjud 

 

E 
E: esmane kustutamine 

I: first-aid extuishing 

V: тушение пожара в начальной стадии 

S: alkusammutus 

Seletus: tulekahju kustutamine selle varajases staadiumis ja on võimalik seda kustutada 

esmakustutusvahenditega (kustutid) 
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E: evakuatsioon 

I: evacuation 

V: евакуация 

S: evakuointi 

Seletus: inimeste sunnitud väljumine ruumist või ehitisest ohutusse kohta tulekahju või 

muu õnnetuse või ohu puhul. 

 

 

G 
 

E: gaasimask 

I: gas filtering device; gas respirator 

V: респиратор с гасовой фильтрацией 

S: kaasunsuodatinsuojain 

Seletus: päästeteenistuses vähe kasututatav hingamisteede kaitsevahend. Põhiliselt 

kasutatakse militaarsel eesmärgil. Filtreerib toksilisi gaase ümbritsevast õhust (ründe-

gaasid). 

 

 

H 
 

E: haloonid 

I: halon, halogen 

V:  хладон 

S:  haloni, halogeenihiilivety 

Seletus: haloonide põlemist kustutav toime seisneb ahelreaktsiooni katkestamises.  

Tules aurustavad haloonid kiiresti ega jäta mingeid korrodeeruvaid või keemilisi 

jäätmeid. Nad on dielektrikud ja omavad vedelikele iseloomulikku tihedust, mis 
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võimaldab kasutada kompaktseid säilituskonteinereid. Haloone kasutatakse tavaliselt 

elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete kustutamisel. 

E: haloonkustuti 

I: halon extinguisher 

V: хладоновый огнетушитель 

S: halonisammutin 

Seletus: halooni (F,Cl, Br, I) sisaldav tulekustuti 

 

E: hammasrataspump 

I: gear pump 

V: шестеренный насос 

S: hammaspyröräpumppu 

Seletus: mahtpump. Põhitööorganiteks on hammasrattad, mis teisaldavad vedelikku. 

 

E: hapnikuaparaat 

I: self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus, SCOBA 

V: кислородный изолирующий противогаз 

S: happilaite 

Seletus: 

Tööpõhimõte: hapnikuaparaat töötab hingamise suletud süsteemil. Väljahingamisel läbib 

väljahingatav õhk klapikarbi väljahingamisklapi, väljahingamisvooliku, keemilise 

sorbendiga täidetud regeneratiivpadruni ja jõuab hingamiskotti. Regeneratiivpadrunis 

puhastatakse väljahingatav õhk süsihappegaasist ning hingamiskotis rikastatakse see 

hapnikuballoonist tuleva hapnikuga. 

Kasutusala: pikaajaline viibimine hingamiskõlbmatus keskkonnas nt. kaevanduste 

tulekahjud 

 

E: hädaabinumber 

I: emergency number 

V: аварийный номер телефона 

S: hätänumero 
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Seletus: riiklikult määratud tasuta lühinumber, millega saab ühendust häirekeskusega. 

Eesti Vabariigis on hädaabinumbriks 112. 

E: häire, väljasõidukorraldus 

I: alarm 

V: сообщение; тревога 

S: hälytys 

Seletus:  väljasõidukorraldus antakse alarmeerimisesüsteemi, teadustussüsteemi, raadio, 

telefoni või piiparside kaudu. 

Väljasõidukorraldus sisaldab: 

• Väljasõiduteade 

• Väljasaadetavad jõud 

• Aadress 

• Väljasõidu põhjus 

 

E: hüdrandi  varustus 

I: hydrant equipment 

V: гиндрантный комплект 

S: palopostikalusto 

Seletus: varustus, mis on vajalik hüdrandist vee saamiseks.  

 

E: Hüdrandi püstik 

I: standpipe 

V: пожарная колонка 

S: pystyputki 

Seletus: püstik on vajalik tuletõrjehüdrandi avamiseks ja sulgemiseks ning statsionaarse 

veevõrgu ühendamiseks voolikuliinide või pumbaga. Püstiku põhiosadeks on korpus ja 

pea.  Korpuse abil ühendatakse püstik hüdrandiga ja püstiku ülaosas asetsevatest 

väljavooluavadest lastakse vesi voolikutesse. 

 

 

E: hüdrandi võti 

 9



I: hydrant key (GB),  hydrant wrench (US) 

V: торцовый ключ 

S: palopostin avain 

Seletus: kasutatakse hüdrandiventiili avamisel ja sulgemisel 

 

E: hüdropult; selgprits 

I: stirrup pump 

V: гидропульт 

S: sankoruisku 

Seletus: manuaalpumbaga kustutusvahendid, millel on kaasaskantavad mahutid. Mahutid 

on kummist, plastmassist või metallist. 

Kasutatakse metsatulekahjudel, kulupõlengutel. 

 

 

 

I 
 

E: imiliin 

I: suction line 

V: всасывающая линия 

S: imujohto 

Seletus: koosneb imivoolikutest ja imisöelast. Kasutatakse  vee imemiseks veevõtukohast 

pumbani. 

 

E: imiliitmik 

I: suction coupling 

V: головка соединительная всасывающая 

S: imuliitin 

Seletus: liitmik, mis peab tagama hermeetilisuse imivoolikute ühendamisel. 
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J 
 

E: jahutamine 

I: cooling 

V: тушение мeтoдом oхлаждения 

S: jäähdytys 

Seletus: kustutamise meetod põhineb põlevate ainete jahutamisel allapoole isesüttimise 

temperatuuri. Jahutatakse kas jahutusainega nt. vesi  või siis põlevainete segamisega. 

Jahutamiseks kasutatav aine peab olema suure soojusmahtuvusega ning aurustus-

soojusega. 

 

E: joatoru 

I: branch, nozzle 

V: пожарный ствол 

S: suihkuputku 

Seletus: joatorude kasutusotstarve on reguleerida vooluhulka, joakuju. 

Liigitus: 

• Käsijoatorud 

• Lafettjoatorud 

 

E: juhtimisauto 

I: control unit 

V: штабной автомобиль  

S: johtoauto 

Seletus: juhtismisauto on sõiduvahend, mis varustatud materjalidega ja vahenditega 

tulekustutus- ja päästetööde juhtimise hõlbustamiseks. Autosse on paigaldatud erinevad 

abivahendid juhtimise hõlbustamiseks nagu raadiosaatjad, GPS, kaardid jne. 

 

E: järelkustutus 

I: damping-down operations 
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V: дотушивание пожара  

S: jälkisammutus 

Seletus: tulekahju kustutamise viimane faas, kus otsitakse ja kustutakse väiksemaid 

tulekoldeid. 

 

E: järelveetav mootorpump 

I:  trailer pump 

V: прицепная мотопомпа 

S: perävaunuruisku 

Seletus: tööpõhimõte sarnaneb autopumbale, kuid erinevused on parameetrites. 

Kasutusotstarve on vee imemine veevõtukohast ja transport survevoolikutesse, 

kasutatakse metsatulekahjudel.  

 

E: jätkredel 

I: scaling ladder 

V: много секционная лестница 

S: jatkotikkaat 

Seletus: jätkredelid koosnevad kahest või kolmest jätkust, mis on omavahel ühendatavad. 

Ühendamiseks kasutatakse kas peeltele kinnitatud konkse, mis redeli püstitamisel 

kinnitatakse eelneva jätku pulkadele, või peelte allosa  siseservadele kinnitatud aasasid, 

mis ühendatakse püstitamisel eelneva jätku peelte ülaosadega. 

Valmistatakse kergmetallist (alumiiniumisulam) 

 

 

K 
 

 

E: kaitseriietus 

I: fire suit, fire clothing 

V: боевая одежда и снаряжение пожаpного 
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S: paloasu, sammutusasu 

Seletus:  

Kaitseriietus koosneb: 

• Aluspesu 

• Vaheriietus 

• Tulekustutusriietus 

• Tuletõrjekiivrisukk 

• Tuletõrjekiiver 

• Tuletõrjekindad 

• Tuletõrjesaapad 

• Tuletõrjevöö 

 

E: kantav vahusegisti 

I: inline inductor 

V: пеносмеситель 

S: välisekoitin 

Seletus: ülesandeks on vee ja vahuaine segamine kindlaksmääratud konsent-ratsiooniga 

vahuainelahuseks. Kantavate vahusegistite nimivoolud on 200, 400 ja 800 l/min. Suureks 

eeliseks on tema mobiilsus ja kasutamislihtsus. 

 

E: kerge vaht 

I: high expansion foam 

V: высокократная пена; пена высокой кратности 

S: kevytvaahto 

Seletus: vahukordsus >201, valmistatakse kergevahuagregaadiga ning kasutatakse 

sisetulekahjude kustutamisel, vahtkatte kõrgus kuni 20 meetrit. 

Kasutusala: 

• Keldrite tulekahjud 

• Laevade masina- ja lastiruumide põlengud 

• Lennukiangaaride tulekahjud 

• Tunnelite ja liftišahtide tulekahjud 
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E: koguja  

I: siamese 

V:  Y-образная головка переменного действия 

S: vuoroliitin 

Seletus: kogujaid kasutatakse tulekustutusvee koondamiseks mitmest voolikust ühte 

punkti. 

Ehitus: 

• Sissevooluavad 

• Väljavooluavad 

• Koguja korpus 

• Koguja alus 

 

E: kolbpump 

I: piston pump, force pump 

V: поршневой насос 

S: mäntäpumppu 

Seletus: mahtpump.  

Tööpõhimõte: kui kolb liigub selles suunas, et töökambri maht suureneb, siis imiklapp 

avaneb, surveklapp sulgub ja kamber täitub vedelikuga. Kolvi vastassuunas liikudes 

töökambri maht väheneb, imiklapp sulgub, surveklapp avaneb ja vedelik voolab selle 

kaudu survetorustikku 

 

 

 

E: kombineeritud joatoru 

I: adjustable nozzle, combination nozzle 

V: ствол комбинированный 

S: yhdistelmäsuihkuputki 

Seletus: enamkasutatud joatorud tänapäeval, võimalik toota nii kompaktset juga kui ka 

pihustatud juga. Kombineeritud joatorude vooluhulgaks on tavaliselt 250 – 450 l/min. 

 14



 

E: kompaktjoatoru, lihtjoatoru 

I: jet branch pipe 

V: ствол для подачи слошной струи 

S:suorosuihkuputki 

Seletus: antud joatoruga saab toota ainult kompaktset juga. Eristatakse sulguriga ja 

sulgurita lihtjoatorusid. Kasutusvõimalused on piiratud. 

 

E: kompaktjuga, otsejuga 

I: jet; solid stream; fire stream 

V: сплошная струя 

S: suorasuihku 

Seletus: kompaktse joaga kustutamisel juhitakse vesi otse põleva aine pihta, mis alandab 

põlevaine temperatuuri ja pidurdab pürolüüsi. 

Kasutusala: 

• Välistulekahjudel 

• Lahtistel sisetulekahjudel 

• Tulekollete kustutamisel 

Puudused – suur vee kulu; suured vee kahjustused; ei saa kasutada tolmustes ruumides, 

rasvade ja pigi põlengutel, põlevvedelike põlengutel ega kemikaalide põlengutel.  

 

 

E: konksredel 

I: hook ladder, scaling ladder 

V: штурмовая лестница 

S: hakatikkaat 

Seletus: kasutatakse korrustelt ronimiseks akendest ja rõdudelt. Koosneb kahest puit- või 

metallpeelest, mida ühendavad 13 redelipulka, ning metallkonksust, mis on kinnitatud 

redeli ülemiste pulkade külge. Konksu alumises servas on hambad, mis tagavad redeli 

püsimise akna välissäärel. 
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E: korstnapõleng 

I: chimney fire 

V: горение сажи в дымоходе 

S: nokipalo, nokivalkea 

Seletus: korstnas põleb sinna ladestunud tahm ja pigi 

 

E: kustutuspulbrid 

I: dry chemical powder, dry powder 

V: порошковое огнетушащее вещество 

S: sammutusjauhe 

Seletus: kustutuspulbrid on peenefraktsioonilised tahked ained, mille omaduseks on 

kõrgel temperatuuril laguneda, eraldades põlemist mittetoetavat gaasi, aga ka sulades 

moodustada kaitsekilet, mõjudes põlengu näljutajana, lämmatajana või ahelreaktsiooni 

katkestajana. Kustutuspulbrid rühmitatakse põlenguklasside järgi: 

• ABC- pulbrid – sobib hästi tahkete, tavaliste orgaaniliste, leegiga põlevate ainete 

kustutamiseks, vedelike või veelduvate ainete ning gaaside kustutamiseks 

• BC- pulbrid – põlevate vedelike ja gaaside kustuamiseks 

• D-pulbrid – sobivad metallide põlengute kustutamiseks 

 

E:  kustutusrünnak 

I: fire attack 

V: атака на огонь 

S: sammutushyökkäys 

Seletus: organiseeritud ja läbimõeldud tegevus tulekahju kustututamisel, on tehtud 

lahinghargnemine, veevarustus,  on kindlaks määratud, millises sektoris kustutustöid 

alustada jne. 

 

 

E: kustutusvaip 

I: smoothing blanket 

V: кошма 
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S: sammutuspeite 

Seletus: väikeste tulekollete kustutamiseks (lämmatav) 

 

E: kuumakaitseülikond 

I: protective clothing, fire protective suit 

V: теплоотражательный костюм 

S: tulensuojapuku 

Seletus: kõrgete temperatuuride korral kasutatakse kuumakaitseülikondi, mille materjal 

sisaldab alumiiniumi, peegeldab tagasi soojuskiirgust. 

 

L 
 

E: lafettjoatoru 

I: water monitor, monitor 

V: лафетный ствол 

S: vesitykki 

Seletus: lafettjoatorusid kasutatakse olukordades, kus vajatakse suurt vooluhulka, suurt 

joapikkust. Lafettjoatorude vooluhulk on kuni 5000 l/min.  

Kasutusalad: 

• Kütusemahutite põlengud ( jahutus) 

• Puitmaterjalide põlengud suures ulatuses 

 

E: lahtine veevõtukoht 

I: open water supply 

V: открытый источник водоснабжения 

S: luonnonvedenottopaikka 

Seletus: looduslik või tehislik veevõtukoht ( järv, paisjärv, meri, jõgi) 
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E: laorull 

I: storage roll, coil 

V: рукавная скатка для хранения 

S: letkurulla 

Seletus: laorullis on survevoolik ühekordselt kokku keritud nii, et üks  liitmik on rullik 

keskel ning teine rulli peal. Laorullis hoitakse voolikuid nende ladustamise ajal. 

 

E: liitmik 

I: coupling 

V: головка соединительная всасывающая, соединение 

S: paloliitin 

Seletus: kasutatakse tuletõrjevoolikute omavaheliseks ja ka teiste töövahendite 

ühendamiseks, armatuurosadel, joatorudel, pumpadel. 

Jagunevad: 

• Lihtliitmikud 

• Sulgurliitmikud 

• Üleminekuliitmikud 

 

E: lämmatamine 

I:  smothering 

V: тушение прекращенем доступа кислорода к пламени 

S: tukahdutus 

Seletus: selle kustutusmeetodi aluseks on põlevaine ja õhuhapniku isoleerimine. Selle 

meetodiga saab kustutada nii gaasilisi, vedelaid kui ka tahkeid põlevaineid. 

 

 

M 
 

E: manuaalpump, käsipump 

I: manual pump 

V: ручной насос 
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S: käsivoimaruisku; miesvoimaruisku 

Seletus: inimese lihasjõul töötav pump, näiteks võib tuua hüdropuldi. 

 

E: meeskonnavanem 

I: crew chief, squad boss 

V: командир боевого расчета 

S: yksikön johtaja 

Seletus: tulekustutus-ja päästemeeskonna juht 

 

E: metsatulekahju 

I: forest fire, woods fire 

V: лесной пожар 

S: metsäpalo 

Seletus: metsatulekahju on tulekahju liik, mis tekib ja levib taimestiku, selle jäänuste ning 

maapinnal lasuva turba- või kõdukihi põlemise teel. 

Kahjulikkus: 

• Suitsu läbi saastub õhk, põlemisjäätmestest vesi 

• Orgaanilise aine hävimise tõttu väheneb mullaviljakus 

• Hävineb mikrofloora 

 

E: märg vesi 

I: wet water 

V: мокрая вода 

S: märkä vesi 

Seletus: tulekustutusveele on lisatud märgaja nt.  vee ja vahuaine segu, mis imendub 

tavalisest veest 20 korda kiiremini poorsesse materjali. Märja vee saamiseks lisatakse 

veele 0,1% vahuainet. 

 

E:märgaja 

I: wetting agent, damping agent, spreading agent 

V: cмачиватель 
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S: kostute 

Seletus: pindaktiivne aine, mis suurendab vee imendumist poorsetesse materjalidesse 

 

N 
 

E: näljutamine; isoleerimine 

I: starvation 

V: удаление сгораемого материала 

S: sammutusraivaus 

Seletus: põlevmaterjali eemaldamine tulekoldest või selle ümbrusest. 

 

 

P 
 

E: paakauto 

I: water tender; water carrier pumper 

V: пожарная автоцистерна 

S: säiliöauto 

Seletus: paakautod on tulekustutus- ja päästeautod, mille paagi maht algab 4000 liitrist. 

Esmaseks ülesandeks on põhiauto varustamine kustutusveega õnnetuskohal. 

 

E: pihustatud juga 

I: spray 

V: распылённая струя 

S: hajasuihku 

Seletus: pihustatud juga kujutab endast mitmesuguse läbimõõduga veetilkade voogu. 

Nõrkateks omadusteks on lühike joa pikkus ja joa mõjutatavus tuulest. 

Kasutusalad: 

• Sisetulekahjud 

• Põlevvedelike põlengud 
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• Gaasipõlengud 

• Tolmuste ruumide põlengud 

• Autopõlengud 

• Suitsutuulutus 

• Soojuskiirguse kaitse 

 

E: pihustav joatoru 

I: diffuser spray nozzle; diffuser nozzle; diffuser branch 

V: ствол для подачи распыленной струи 

S: hajasuihkuputki 

Seletus: joatoru, mille abil saab moodustada pihustatud juga, joanurk 30 -- 1200 

 

E: poolil asuv voolikuliin 

I: booster line 

V: рукав на катушке 

S: kelajohto 

Seletus: poolile keritud voolik, hõlbustamaks väikeste tulekahjude likvideerimist        

(prügikasti- ja kulupõlengud) 

 

E: poolraskevaht 

I:medium expansion foam, middle expansion foam 

V: пена средней кратности 

S: keskivaahto 

Seletus: vahukordsus 21 – 200, vahu valmistamisel kasutatakse vahugeneraatorit või –

püstolit, vahtkatte kõrgus kuni 4 m. 

Kasutusala: 

• Tsisternautode põlengud 

• Lennukite tulekahjud 

• Põlevvedelike põlengud 

• Sisetulekahjud 

• Raskesti ligipääsevate ruumide kustutamine( kelder) 

 21



• Süttivate või mürgiste vedelike katmiseks 

 

 

E: portatiivne pump 

I: portable pump 

V: переносный насос 

S: irtoruisku, irtopumppu 

Seletus: kaasaskantav pump, mis võib olla mootoriga või ilma. 

 

E: pulberkustuti 

I: dry powder extinguisher 

V: порошковый огнетушитель 

S: jauhesammutin 

Seletus: kustutuspulbrit sisaldav tulekustuti 

 

E: pumba imiava 

I: inlet, suction eye 

V: всасывающее отверстие 

S: imuaukku 

Seletus: ava, mille kaudu toimub vee imemine pumpa 

 

E: pumba väljalaskeava 

I: outlet 

V: напорное отверстие,  выходное отверстие 

S:paineaukko 

Seletus: ava, mille kaudu toimub rõhu all vee transportimine survevoolikutesse 

 

E: pump 

I: pump 

V: насос 

S: pumppu 
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Seletus: pump on seade vee või muu vedeliku liikumapanemiseks, muudab energiaallika 

liikuva vedelikujoa energiaks. 

Pumba tööd iseloomustavad 

• Tootlikkus(l/s või l/min) 

• Väljastatav rõhk(kPa või bar) 

• Imikõrgus(m) 

• Võimsus(kW) 

• Kasutegur(%) 

 

E: põhiauto, tuletõrje- ja päästeauto 

I: fire engine, fire appliance 

V: пожарный автомобиль  

S: sammutusauto 

Seletus: kasututakse tulekahjude likvideerimisel, erinevatel päästetöödel jm õnnetuste 

likvideerimisel. 

Koosneb kolmest osast: 

• Šassiist 

• Varustuse kappidest, vee- ja vahuaine paagiga 

• Pumbast 

 

E:  päästenöör 

I: personal line, rescue rope, life line 

V: спасательная веревка 

S:  pelastusnaru 

Seletus: päästenöörid on mõeldud päästetööde teostamiseks nööri suurt vastupidavust ja 

kvaliteeti nõudvates olukordades.  

Liigitus: 

• Staatiline päästenöör e. “väheveniv” päästenöör, venivus – 3% 1 kN koormuse 

rakendamisel 

• Dünaamiline päästenöör, venivus – 10 % 1 kN koormuse rakendamisel 
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E: päästeteenistus 

I: rescue service 

V: спасательная служба 

S: pelastuspalvelu 

Seletus: organisatsioon, mis tegeleb tulekahjude ennetamise, tulekustutus- ja 

päästetöödega. 

 

E: päästmine 

I: rescue; release 

V: спасание, спасeние 

S: pelastustoiminta; pelastaminen 

Seletus: inimeste, loomade ja  vara  eemaleviimine ohutsoonist. 

 

 

R 
 

E: raske vaht 

I: low expansion foam 

V: низкократная пена, пена низкой кратности 

S: raskasvaahto 

Seletus:  vahukordsus 1- 20 ( kordsus võrdub vahu mahu ja vahulahuse mahu suhtega), 

raske vahu valmistamisel kasutatakse vahujoatoru, lafetti või kombineeritud joatoru, 

vahtkatte kõrguseks saadakse kuni 30 cm. 

Kasutusala: 

• Lennukite tulekahjud 

• Põlevvedelike põlengud 

• Tsisternautode põlengud 

• Reservuaaride põlengud 
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• Vedelike(mürgised, süttivad) katmiseks 

 

E: redeli peeled 

I: ladder string, ladder side 

V: тетива 

S: reisi, tikas reisi 

 

E: redeli pulgad 

I: rung, round of ladder 

V: ступень 

S: puola 

 

E: respiraator 

I: respiratory protective equipment 

V: респиратор 

S: hengityksensuojain 

Seletus: kasutatakse olukordades, kus ümbritsevas keskkonnas ei ole O2 tase langenud 

alla normi, kuid ümbritseva õhu hingamine on kahjulik tervisele nt. tolmud  

 

S 
E: suitsusukelduja 

I: rescue diver, smoke diver 

V: пожарный-водолаз 

S: pelastussukeltaja 

Seletus: suitsusukeldumist teostav isik 

 

E: suitsusukeldumine 

I: smoke diving 

V: газодымозащитные спасательные операции 

S: savusukellus 
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Seletus: suitsusukeldumine on tulekustutus-ja päästetöödel hingamisaparaadis sisenemine 

suitsu ja põlemisgaasidega täidetud keskkonda eesmärgiga päästa inimesi ja vara ning 

teha teisi vajalikke tulekustutus- ja päästetöid. 

 

E: suitsusukelduslüli 

I: diving unit 

V: газодымозащитный часть 

S: sukellusyksikkö 

Seletus: lüli, mis koosneb ühest suitsusukeldute juhist ja vähemalt kahest 

suitsusukeldujast. 

 

E: sulgurliitmik 

I: blank cap 

V: головка-заглушка 

S: sulkuliitin 

Seletus: sulgurliitmikke kasutatakse pumpade surveväljundite ja imiavade sulgemiseks. 

Nende ülesandeks on võõrkehade pumpa sattumise vältimine, kraani/ventiili kaitsmine ja 

vee väljavoolu takistamine 

 

E: suruõhuhingamisaparaat 

I: breathing apparatus 

V: дыхательный аппарат 

S: hengityslaite 

Seletus: enamkasutatud hingamisaparaadid tulekustutamisel, võib töötada pea kõikidel 

õnnetustel, olenemata saastatuse liigist ja tasemest, kuna hingamiseks kasutatakse 

balloonides kaasaskantavat õhku. 

Ehitus: 

• Kandeseade reduktoriblokiga 

• Mask hingamisventiiliga 

• Suruõhuballoon 

• T-ühendus 
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E: surveliitmik 

I: delivery coupling 

V: головка соединительная напорная 

S: paineliitin 

Seletus: survevoolikute ühendamiseks kasutatavad liitmikud. 

 

E: süsihappegaaskustuti 

I: carbon dioxide extinguisher 

V: углекислотный огнетушитель 

S: hiilidioksidisammutin 

Seletus: CO2 sisaldav tulekustuti (lämmatav) 

 

 

E:Süsinikdioksiid 

I: carbon dioxide 

V: Углекислый газ 

S: hiilidioksidi 

Seletus: keemiline valem CO2 , lämmatava iseloomuga gaas, vähendab põlemiskoldes 

hapniku sisaldust, kuni põlemine lakkab. 

 

 

T 
 

E: toiteliin 

I: delivery line 

V: напорная линия 

S: syöttöjohto, painelettku 

Seletus: koosneb survevoolikutest, rõhu all vee transportimine. 
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E: tsentrifugaalpump 

I: centrifugal pump 

V: центробежный насос 

S: keskipakopumppu 

Seletus:  spiraalkambris pöörleb labadega rootor. Labadevahelist ruumi läbides suurendab 

tsentrifugaaljõud vedeliku rõhuenergiat, tsentrifugaaljõu mõjul liigub vesi rootori keskelt 

ääre poole ja paiskub rootorist spiraalkambrisse. Kõrge rõhu saamiseks valmistatakse 

mitmeastmelisi pumpi. Enamkasutatud pump päästeteenistuses. 

 

E: tulekahju kustutamine 

I: fire-fighting 

V: пожарoтушение; тушение пожара 

S: palonsammutus 

Seletus: nimetatakse taktikalist tegevust, mille eesmärgiks on põlemise levimise 

piiramine ja täielik katkestamine. 

 

E: tulekahju objekt, põlev objekt 

I: burning object; material involved 

V: объект пожара 

S: palokohde 

 

E: tulekahju põhjus 

I: fire cause, cause of fire 

V: причина пожара 

S: palonsyy 

Seletus: sündmus, mis tekitas tulekahju või lõi soodsad võimalused tulekahju tekkeks. 
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E: tulekahju teade,  õnnetusteade 

I: fire call 

V: сообщение о пожаре 

S: paloilmoitus 

Seletus: informatsioon õnnetusest, mis võib olla ohtlik elule, keskkonnale ja varale 

 

E: tulekahju, põleng 

I: blaze, destructive fire 

V: пожар 

S: palo, tulipalo 

Seletus: väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida 

iseloomustab kuumuse ja/või suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline või muu 

kahju. 

Jaguneb: 

• Välis- ja sisetulekahjud 

• Lahtised ja kinnised tulekahjud 

 

E: tulekolle 

I: fire pocket, seat of fire 

V: очаг пожара 

S: palopesäke 

Seletus: koht, kus toimub põlemine, on kõrge temperatuur ning toimub põlemisgaaside ja 

soojuskiirguse eraldumine. Tulekoldeks nimetatakse ka kohta, kus tulekahju sai alguse. 

 

 

E: tulekustuti 

I: extinguisher 

V: огнетушитель 

S: sammutin 

Seletus: esmane kustutusvahend, mida kasutatakse väikeste tulekollete likvideerimisel. 

Liigitatakse: 
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• Haloonkustuti 

• Süsihappegaaskustuti 

• Pulberkustuti 

• Vahtkustuti 

 

E: tulekustutus- ja päästetööde juht 

I: officer in charge, fire chief, fire boss 

V: руководитель  тушения пожара 

S: sammutustyönjohtaja, sammutusjohtaja 

Seletus: tulekustutus- ja päästetööde juht on isik, kellele alluvad kõik õnnetuskohale 

saabunud tulekustutus- ja päästemeeskonnad ning lisajõud.  

 

E: tulekustutusriietus 

I: fire-fighting tunic, turn-out suit, fire suit 

V: пожарного костюм 

S: palopuku, sammutuspuku 

Seletus: tulekustutusriietus kaitseb tuletõrjujat-päästjat ümbritseva keskkonna mõjude 

eest. Piisava kaitseefekti saavutamiseks valmistatakse tulekustusriided mitmekihilisena: 

• Väliskiht 

• Niiskuskaitsekiht 

• Termovooder 

 

E: tuletõrje- ja päästemeeskond 

I: crew 

V: боевой расчет 

S: palokunnan yksikkö 

Seletus: tulekustutus- ja päästeauto peal olev isikkoosseis, (nt . 1+5 – 1 meeskonnavanem 

ja 5 tuletõrjujat-päästjat) 

 

E: tuletõrje komando 

I: fire brigade 
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V: пожарная команда 

S: palokunta 

Seletus: tegeleb konkreetses piirkonnas tulekustutus- ja päästetöödega 

Jaguneb: 

• Keskkomando 

• Tugikomando 

• Abikomando 

Komando tööd juhib ja koordineerib komando pealik ja tema asetäitja. 

 

E: tuletõrje taktika 

I: fire-fighting tactics 

V: пожарная тактика 

S: sammutustekniikka 

Seletus:  teadus tulekahjude arenemise ja kustutamise protsessidest 

Põhiülesanded: 

• Tulekahjude arenemise ja kustutamise seaduspärasuste välja selgitamine ja 

analüüsimine 

• Tulekahjude kustutamise otstarbekate mooduste väljatöötamine 

• Väljaõppe  

 

E: tuletõrjearmatuur 

I: fitting 

V: соединительная арматура 

S: armatuuri 

Seletus: armatuur on põhiseadmestiku juurde kuuluv abivarustus, mis on vajalik 

tehnosüsteemi normaalseks tööks. Tuletõrjearmatuuri kasutatakse tuletõrjevoolikute ja 

teiste töövahendite ühendamiseks, tulekustutusvee hankimiseks ja juhtimiseks ning 

vooluhulga reguleerimiseks. 

Jaguneb: 

• Liitmikud 

• Jagajad e. hargmikud 
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• Kogujad 

• Imisõelad 

• Püstikud 

 

E: tuletõrjekiiver 

I: fire helmet 

V: пожарная каска 

S: palokypärä 

Seletus: tuletõrjekiiver kaitseb tuletõrjuja-päästja pead nii löökide kui ka soojuskiirguse 

eest. 

Ehitus: 

• Kiivri kest 

• Sisemised reguleerrihmad 

• Näokaitseklaas 

• Lõuarihm 

• Kaelaturvis 

Kiivri kest peab olema valmistatud tugevast ja kergest materjalist, tänapäeval kasutatakse 

kesta valmistamisel klaaskiudu; polüpropüünist sisematerjal leevendab lööki ja kaitseb 

soojuskiirguse eest. Näokaitseklaas on kriimustuskindlast polükarbonaadist ning kaitseb 

nägu soojuskiirguse ja mehaaniliste vigastuste eest 

 

 

E: tuletõrjekiivri näokaitseklaas 

I: face shield 

V: защитный козырек 

S: silmikko 

Seletus: näokaitseklaas on kriimustuskindlast polükarbonaadist ning kaitseb nägu 

soojuskiirguse ja mehaaniliste vigastuste eest. Näokaitseklaasid peavad 15 sekundit vastu 

kuni 8500 C leegile ja 15 minutit kuni 2500 C temperatuurile. 
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E: tuletõrjekindad 

I: fireman´s gloves 

V: пожарная руковица 

S: palokäsine, sammutuskäsine 

Seletus:  

Tuletõrjekinnas koosneb: 

• Sõrmik 

• Randmekaitse 

Sõrmikuosa peab kindlasti olema valmistatud elastsena, et tagada tuletõrjuja-päästja 

täpne töö ka nõudlikes olukordades. Sõrmik peab vastupidama välistele mehaanilistele 

mõjutuste toimele. Sõrmik valmistatakse kuni viiekihilisena. 

Randmekaitse on kinda pikenduseks, kaitseb rannet ja takistab vee sattumist kindasse 

 

E: tuletõrjekirves 

I: fireman’s axe 

V: пожарный топор 

S: palokirves 

Seletus: kasutatakse kergete konstruktsioonide avamiseks ja lammutamisel. 

Tuletõrjekirve iseloomulikuks tunnuseks on see, et kirve üks ots kirvekujuline ja teine ots 

kirka kujuline. 

 

 

E: tuletõrjenöör 

I: personal line  

V: спасательная веревка 

S: palonaru 

Seletus: tuletõrjenöör kuulub suitsusukelduja põhivarustuse hulka ja sellele esitatud 

vastupidavuse nõuded ei ole nii ranged kui päästenöörile. 

Kasutusala: 

• Kannatanute päästmine 

• Tuletõrjuja-päästja enesepäästmine 
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• Suitsusukeldumine 

• Töövahendite tõstmine 

• Laskumisharjutused 

Tuletõrjenööri võib kasutada 2,5 kN koormusel 

 

E: tuletõrjesaapad 

I: firemen´s boot, fire boots 

V: пожарная обувь, пожарные сапоги 

S: palojalkine, sammutusjalkine 

Seletus: tuletõrjesaapad on vajalikud tuletõrjuja-päästja jalgade kaitsmiseks temperatuuri, 

mehaaniliste vigastuste ja erinevate ainete poolt tekitavate kahjustuste eest.  

Ehitus: 

• Tallaosa 

• Varbakaitse 

• Sääreosa 

Saapa tallaosas on terasleht, mis kaitseb jalgu teravate esemete eest, ning saabastel peab 

olema korralik muster libastumise vältimiseks. Saapa ninaosa on varustatud 

varbakaitsega, milleks on saapa tallaosas paikneva teraslehega ühenduses olev 

metallkaar. Saapa sääreosa kõrgus on vähemalt 30 cm, et vältida vedelike sattumist 

saapasse. 

 

E: tuletõrjevarustus 

I: fire service equipment 

V: пoжapная тeхника 

S: palokalusto 

Seletus: Tulekustutus – ja päästetöödel kasutatavad vahendid. 

 

E: tuletõrjevöö 

I: fire service belt 

V: cпacaтельный пояс пожарнoгo  

S: palovyö 

 34



Seletus: tuletõrjevöö on vajalik tuletõrjuja-päästja turvamiseks paikades, kus on 

kukkumisoht. Vöö peab olema kerge ja vormilt sellline, et see märkimisväärselt ei segaks 

töötamist. 

Tuletõrjvöö ehitus: 

• Vööosa 

• Vöö kinnitusklambrid 

• Karabiin 

• Ühenduskett 

• D – rõngas 

Vööosale annavad vajaliku kerguse ja tugevuse polüesterkiud. Vöö ei tohi minetada oma 

omadusi erinevates tingimustes. 

 

E: tuletõrjuja 

I: fire fighter, fireman 

V: пoжарный, боец 

S: sammutusmies 

Seletus: tuletõrjuja-päästja koolituse saanud isik, kelle tervis ja füüsiline ettevalmistus 

vastavad nõuetele. 

 

E: tõmbredel 

I: extension ladder 

V: выдвижная  лестница 

S: vetotikkaat 

Seletus: redel, mille jätkude väljatõmbamine ja allalaskmine toimub nööri abil 

üheaegselt, ning fikseerimiseks kasutatakse spetsiaalset lukustamismehhanismi. 

Valmistatakse kergmetallist (alumiiniumisulam) 

 

E: tööliin 

I: hose line 

V: рабочая линия 

S: työjohto 
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Seletus: koosneb väiksema läbimõõduga (38 ja 51 mm), hargmikust joatoruni 

 

 

E: tüviliin 

I: main hose line 

V: магистpальная линия 

S: pääjohto 

Seletus: koosneb suurema läbimõõduga survevoolikutest ( 66  ja 76 mm), pumbast  

hargmikuni. 

 

 

U 
 

E: udujuga 

I: fog stream 

V: тонкораспыленная струя 

S: sumusuihku 

Seletus: joanurk  1200 , maksimaalne pihustatud juga, mida on võimalik joatoruga 

tekitada. Kasutatakse suitsutuulutusel, gaasipõlengutel ja soojuskiirguse kaitsel. 

 

E: ujuvpump 

I: floating pump 

V: плавучий насос 

S: kellupumppu 

Seletus: vedelal pinnal püsiv pump 

 

V 
E: vabatahtlik tuletõrjekomando 

I: volunteer fire brigade 

V: добровольная пожарная команда 
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S: vapaahtoinen palokunta 

Seletus: tulekustutus- ja päästetöödega tegelev mittetulundusühing, kellega maavanem 

või kohalik omavalitsus on sõlminud tulekustutus- ja päästetööde tegemise lepingu. 

 

E: vaht 

I: extinguishing foam, fire fighting foam, air foam 

V: oгнетушащая пена 

S: sammutusvaahto 

Seletus: vaht – gaasi ja vahulahuse segu, milles gaasi maht peab olema vähemalt 50 %. 

Vahu valmistamisel eristatakse kahte viisi: 

• Keemiline meetod 

• Mehaaniline meetod 

Mehaanilise e. õhkvahu valmistamisel kasutatakse kolme komponenti: vett, vahuainet ja 

õhku. 

Kasutusala: 

• Põlevvedelike kustutamine 

• Vee pindpidevuse vähendamine 

• Vee kaalu vähendamine ühe mahuühiku kohta 

 

E: vahtkustuti 

I: foam extinguisher 

V: воздушно-пенный огнетушитель 

S: vaahtosammutin 

 

E: vahtkustutusseadmed 

I: foam-making equipment 

V: оборудование для пенного пожаротушения 

S: vaahtokalusto 

Seletus: seadmed, mis on vajalikud vahu tootmiseks õnnetustel. 

Vahtkustutusseadmeteks on  

• Doseerimisseadmed 
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• Vahumoodustajad 

 

 

E: vahuaine 

I: foam concentrate, foam compound, foaming agent, stabilizer 

V: пенообразующее вещество, пенообразаватель 

S: vaahdote, vaahtoaine 

 Seletus: tähtis komponent vahumoodustamisel 

Jaguneb: 

• Sünteetiline vahuaine, mis valmistatakse kemikaalide baasil 

• Proteiini baasil valmistatud vahuaine, kus toormaterjalidena kasutatakse loomset 

ja taimset proteiini 

 

E: vahugeneraator 

I: foam generator, foam applicator 

V: пеногенератор 

S: vaahdonkehitin 

Seletus: vahugeneraator on enamkasutatav vahumoodustaja vahtkustutamisel. 

Vahugeneraatoriga toodetakse keskkordset vahtu. Nimivoolud 200, 400 ja 800 l/mi 

 

E: vahujoatoru 

I:  foam branchpipe, air foam nozzle 

V: воздушно-пенный пожарый ствол 

S: vaahtoputki 

Seletus: vahujoatoruga toodetakse madalkordset vahtu. Sõltuvalt survest ning 

vahujoatoru ja vooliku läbimõõdust annab vahujoatoru kuni 15 m vahujoa. Vahujoatoru 

põhilised nimivoolud on 200, 400 ja 800 l/min ja töörõhk 5 bar. 

 

E: vahulahus 

I: foamer extract, foam solution, liquid foaming agent 

V: пенный раствор 
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S: vaahtoliuos 

Seletus: vahulahus näitab vahuaine ja vee protsendilist sisaldust. Üldiselt kasutatakse 3 – 

6 % -list vahulahust. 

 

 

E: vale väljakutse 

I: false alarm 

V: ложный вызов 

S: väärä paloilmoitus 

Seletus: olematust õnnetusest teatamine häirekeskusele 

Jaguneb: 

• Ekslik väljakutse 

• Kuritahtlik väljakutse 

 

E: vastutuli, tõkestustuli 

I: counter-fire, backfire 

V: встречный пал 

S: vastatuli 

Seletus: põlevmaterjali süütamine eesmärgiga piirata tulekahju levikut ja kiirendada selle 

likvideerimist, kasutatakse juhul kui pole võimalik põlevmaterjali eemaldada nagu 

metsatulekahjudel, kulupõlengutel. 

 

E: veesein 

I: water courtain 

V: водяная завеса 

S: vesiverho 

Seletus: veeseina kasutatakse tulekahjudel inimeste, ehitiste, tehnika kaitsmiseks 

soojuskiirguse eest.  Veesein neelab ligikaudu 90 % soojuskiirgusest. 

 

E: veevarustus 

I: water supply 
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V: противопожарное водоснабжение 

S: sammutusvesihuolto 

Seletus: tulekahju kustutamiseks vajaliku vee transport õnnetuskohale 

 

E: vetelpääste 

I: searescue 

V: спасательные операции на водах 

S: vesisukellus 

Seletus: päästetööd veekogudelt 

 

E: vesi 

I: water, firewater 

V: вода для тушения пожара 

S: sammutusvesi 

Seletus: keemiline valem H2O, enam kasutatud tulekustutusaine,  kerge kättesaadavus, 

odavus  ja hea kuumuse jahutamise toime. Vesi võib kustutada tulekahjusid järgmiselt: 

• Jahutab tahkeid ja vedelaid põlevaid aineid 

• Jahutab leeki ennast (põlemisgaase) 

• Tekitab auru, pidurdades hapniku juurdevoolu ning soojuse ülekannet (lämmatab) 

• Lahjendab põlemisgaaside konsentratsiooni (näljutab) 

Vee soojusmahtuvus on 4,2 kJ/kg 

Vee aurumissoojus on 2,26 MJ/kg 

Vee pindpinevus on 72,8 mN/m 

 

E: voolikuauto 

I: hose layer, hose carrier, hose wagon 

V: пожарный рукавный автомобиль 

S: letkuauto 

Seletus: auto, mis on mõeldud voolikute transpordiks õnnetuskohale, kus vajatakse pikki 

voolikuliine 
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E: voolikuliin 

I: hose line, branch 

V: рукавная линия 

S: letkujohto 

Seletus: voolikutest moodustatud veetrass. Jaguneb: 

• Imiliin 

• Surveliin 

 

E: voolikurull 

I: dutch roll, donut roll 

V: двойная скатка 

S: letkukieppi 

Seletus: voolikurullis on survevoolik kahekordselt kokku keritud nii, et liitmikud on 

kohakuti rulli peal. Voolikurulli kasutades saab voolikut tulekahju olukorras väga 

mugavalt, kiirelt ja lihtsalt lahti visata. 

 

E: väljasõidupiirkond 

I: fire area, brigade area 

V: район выезда 

S: hälytysalue 

Seletus: maakonna territoorium jaotatakse kesk- ja tugikomandode väljasõidu-

piirkondadeks. Väljasõidupiirid määrab maavanem kooskõlastatud Päästeametiga. 
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KOKKUVÕTE 

 
Õnnetused ei tunne riigipiire, siis on vajalik tunda vastavat terminoloogiat ka 

naabermaade keeltes ja rahvusvahelises inglise keeles; õnnetuste kiire ja efektiivse 

likvideerimise üheks aluseks on üksteise mõistmine.  

Kogu tuletõrjealaste terminite lahti seletamiseks ja vastete leidmiseks on lõputöö 

väikesemahuline – 126 terminit ei kata kõiki kasutatavaid erialaseid termineid, valiti välja 

autori arvates kustutustöödega enamkasutatud terminid. Põhiprobleemiks võib lugeda 

riikide taktikalist erinevust ja sellega seoses ka terminite tähenduslikku mittekattuvust. 

Lisaks ühele inimesele on erialase sõnastikku väljatöötamine liiga mahukas, tuleks 

kaasata ka teisi erialaspetsialiste ja filoloogilise haridusega inimesi. Antud töö loob baasi 

teema kiiremaks käsitlemiseks ja hilisemaks uurimiseks. 

Erialase sõnastiku võib avaldada internetis, kus inimestel on vaba juurdepääs erialaste 

terminitega tutvumiseks. 
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SUMMARY 

 
 
 
Most countries have their own specialised dictionaries/glossaries that allows a high 

degree of cooperation between foreign aid workers, particularly when an international 

accident occurs. Estonia, however, is an exception. Currently there is no Estonian 

language literature available concerning firefighting terms. There are two main reason 

why this should be corrected: firstly, right now, there are many workers within the 

system, whose primary language isn't estonian; Secondly, where International accidents 

are concerned, we have to know how what the cooperating countries terminology is for a 

more effect basis of communication. Alas, one of the biggest problems is that one set of  

application terms will mean one thing to someone, and another to someone else, different 

tactics, same terminology. 

There are over 100 fire-fighting terms (approximately 126), and the majority of them 

have their own definition. 
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Eesti Inglise Vene Soome 
ahelreaktsiooni 
katkestamine 

inhibition of chain 
reaction ингибирование цепной  inhibitio 

  реакции  
auto esiosas asetsev 
pump front – mounted pump насос переднего  nokka pumppu 
  расположения  
auto keskel asetsev 
pump 

centrally - mounted 
pump;   насос централъного  keskipumppu 

 midships pump расположения  
auto taga asetsev  pump rear – mounted pump насос заднего  peräpumppu 
  расположения  
autojuht  driver водитель konemies 
    
autopump pumping appliance пожарный автонасос autopumppu 
    

autoredel 
turnable ladder(GB); 
aerial автомеханическая   konetikkaat 

  ladder(US); tower ladder лестница  
esmane kustutamine first-aid extuishing тушение пожара  alkusammutus 
  в начальной стади  
evakuatsioon evacuation евакуация evakuointi 
    
gaasimask gas filtering device;  респиратор с гасовой  kaasunsuodatinsuojain 
 gas respirator фильтрацией  
haloonid halon; halogen хладон haloni; halogeenihiilivety 
    
haloonkustuti halon extinguisher хладоновый  halonisammutin 
  огнетушитель  
hammasrataspump gear pump шестеренный насос hammaspyröräpumppu 
    

hapnikuaparaat 
self-contained closed-
circuit 

кислородный 
изолирующий 
противогаз happilaite 

 
oxygen breathing 
apparatus   

hädaabinumber emergency number аварийный номер  hätänumero 
  телефона  
häire alarm сообщение; тревога hälytys 
    
hüdrandi  varustus hydrant equipment гиндрантный комплект palopostikalusto 
    
hüdrandi püstik standpipe пожарная колонка pystyputki 
    

hüdrandi võti 
hydrant key (GB);  
hydrant  торцовый ключ palopostin avain 

 wrench (US)   
    
imiliin suction line всасывающая линия imujohto 
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Eesti Inglise Vene Soome 
imiliitmik suction coupling головка соединительная imuliitin 
  всасывающая  

jagaja 
control dividing 
breaching,  управляемая вилочная  jakoliitin 

 water thief соединительная  головка  
jahutamine cooling тушение мeтoдом  jäähdytys 
  oхлаждения  
joatoru branch, nozzle пожарный ствол suihkuputku 
    
    
juhtimisauto control unit штабной автомобиль  johtoauto 
    
järelkustutus damping-down operations дотушивание пожара  jälkisammutus 
    
järelveetav 
mootorpump trailer pump прицепная мотопомпа perävaunuruisku 
    
jätkredel scaling ladder много секционная  jatkotikkaat 
   лестница  

kaitseriietus fire suit; fire clothing 
боевая одежда и 
снаряжение  paloasu; sammutusasu 

  пожаpного  
kantav vahusegisti inline inductor пеносмеситель välisekoitin 
    
kerge vaht high expansion foam высокократная пена;  Kevytvaahto 
  пена высокой кратности  
koguja  siamese Y-образная головка  vuoroliitin 
  переменного действия  
kolbpump piston pump, force pump поршневой насос mäntäpumppu 
    
kombineeritud joatoru adjustable nozzle,  ствол комбинированный yhdistelmäsuihkuputki 
 combination nozzle   
kompaktjoatoru jet branch pipe ствол для подачи  suorosuihkuputki 
  слошной струи  

kompaktjuga 
jet; solid stream; fire 
stream сплошная струя suorasuihku 

    

konksredel 
hook ladder; scaling 
ladder штурмовая лестница hakatikkaat 

    
korstnapõleng chimney fire горение сажи в  nokipalo, nokivalkea 
  дымоходе  
kustutuspulbrid dry chemical powder,  порошковое  sammutusjauhe 
 dry powder огнетушащее вещество  
kustutusrünnak fire attack атака на огонь sammutushyökkäys 
    
kustutusvaip smoothing blanket кошма sammutuspeite 
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Eesti Inglise Vene Soome 
kuumakaitseülikond protective clothing;  теплоотражательный  tulensuojapuku 
 fire protective suit костюм  
lafettjoatoru water monitor; monitor лафетный ствол vesitykki 
    
lahtine veevõtukoht open water supply открытый источник  luonnonvedenottopaikka 
  водоснабжения  
laorull storageroll, coil рукавная скатка для  letkurulla 
  хранения  
liitmik coupling головка соединительная paloliitin 
  всасывающая  
lämmatamine smothering тушение прекращенем  tukahdutus 
  доступа кислорода к  
   пламени  
manuaalpump manual pump ручной насос käsivoimaruisku;  
   miesvoimaruisku 
meeskonnavanem crew chief; squad boss командир боевого  yksikön johtaja 
  расчета  
metsatulekahju forest fire; woods fire лесной пожар metsäpalo 
märg vesi wet water mокрая вода märkä vesi 

märgaja 
wetting agent; damping 
agent;  cмачиватель kostute 

 spreading agent   
näljutamine starvation удаление сгораемого sammutusraivaus 
  материала  
paakauto water tender; water carrier пожарная автоцистерна säiliöauto 
 pumper   
pihustatud juga spray распыленная струя hajasuihku 
    
pihustav joatoru diffuser spray nozzle;  ствол для подачи  hajasuihkuputki 

 
diffuser nozzle; diffuser 
branch распыленной струи  

poolil asuv voolikuliin booster line рукав на катушке kelajohto 
    
poolraskevaht medium expansion foam, Пена средней кратности Keskivaahto 
 middle expansion foam   
portatiivne pump portable pump переносный насос irtoruisku, irtopumppu 
    
pulberkustuti dry powder extinguisher порошковый  jauhesammutin 
  огнетушитель  
pumba imiava inlet; suction eye всасывающее отверстие imuaukku 
    
pumba väljalaskeava outlet напорное отверстие;   paineaukko 
  выходное отверстие  
pump pump насос pumppu 
    
põhiauto; tuletõrje- ja 
päästeauto fire engine; fire appliance пожарный автомобиль  sammutusauto 

 47



Eesti Inglise Vene Soome 
päästenöör  rescue rope;  спасательная веревка pelastusnaru 
  life line   
päästeteenistus rescue service спасательная служба pelastuspalvelu 
    
päästmine rescue; release спасание; спасeние pelastustoiminta;  
   pelastaminen 
raske vaht low expansion foam Низкократная пена;  raskasvaahto 
  Пена низкой кратности  
redeli peeled ladder string; ladder side тетива reisi; tikas reisi 
    
redeli pulgad rung; round of ladder ступень puola 
    
respiraator respiratory protective  респиратор hengityksensuojain 
 equipment   
suitsusukelduja rescue diver; smoke diver пожарный-водолаз pelastussukeltaja 
    
suitsusukeldumine smoke diving газодымозащитные  savusukellus 
  спасательные операции  
suitsusukelduslüli diving unit газодымозащитный  sukellusyksikkö 
  часть  
sulgurliitmik blank cap головка-заглушка sulkuliitin 
    
suruõhuhingamis-
aparaat breathing apparatus дыхательный аппарат hengityslaite 
    
surveliitmik delivery coupling головка соединительная paineliitin 
  напорная  

süsihappegaaskustuti 
carbon dioxide 
extinguisher углекислотный  hiilidioksidisammutin 

  огнетушитель  
Süsinikdioksiid carbon dioxide Углекислый газ hiilidioksidi 
    
toiteliin delivery line напорная линия syöttöjohto, painelettku 
    
tsentrifugaalpump centrifugal pump центробежный насос keskipakopumppu 
    
tulekahju kustutamine fire-fighting пожарoтушение;  palonsammutus 
  тушение пожара  
põlev objekt material involved   
tulekahju põhjus fire cause; cause of fire причина пожара palonsyy 
    
tulekahju teade;  
väljakutse fire call сообщение о пожаре paloilmoitus 
    
tulekahju; põleng blaze; destructive fire пожар palo; tulipalo 
    
tulekolle fire pocket; seat of fire очаг пожара palopesäke 
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Eesti Inglise Vene Soome 
tulekustuti extinguisher огнетушитель sammutin 
    

tulekustutus- ja  
officer in charge, fire 
chief,  руководитель  тушения sammutustyönjohtaja;  

päästetöödejuht fire boss пожара sammutusjohtaja 

tulekustutusriietus 
fire-fighting tunic, turn-
out suit, fire suit пожарного костюм palopuku; sammutuspuku 

    
tuletõrje- ja 
päästemeeskond crew боевой расчет palokunnan yksikkö 
    
tuletõrje komando fire brigade пожарная команда palokunta 
    
tuletõrje taktika fire-fighting tactics пожарная тактика sammutustekniikka 
    
tuletõrjearmatuur fitting соединительная  armatuuri 
  арматура  
tuletõrjekiiver fire helmet пожарная каска palokypärä 
    
tuletõrjekiivri 
näokaitseklaas face shield защитный козырек silmikko 
    
tuletõrjekindad fireman´s gloves пожарная руковица palokäsine;  
   sammutuskäsine 
tuletõrjekirves fireman’s axe пожарный топор palokirves 
    
tuletõrjenöör personal line  спасательная веревка palonaru 
     
tuletõrjesaapad firemen´s boot пожарная обувь palojalkine;  
 fire boots пожарные сапоги sammutusjalkine 
tuletõrjevarustus fire service equipment пoжapная тeхника palokalusto 
    
tuletõrjevöö fire service belt cпacaтельный пояс   palovyö 
  пожарнoгo  
tuletõrjuja fire fighter; fireman пoжарный; боец sammutusmies 
    
tõmbredel extension ladder выдвижная  лестница vetotikkaat 
    
tööliin hose line рабочая линия työjohto 
    
tüviliin main hose line магистpальная линия pääjohto 
    
udujuga fog stream тонкораспыленная струя sumusuihku 
    
vabatahtlik tuletõrje- volunteer fire brigade добровольная пожарная vapaahtoinen palokunta 
komando  команда  
ujuvpump floating pump плавучий насос kellupumppu 
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Eesti Inglise Vene Soome 

vaht 
extinguishing foam; fire 
fighting  Огнетушащая пена sammutusvaahto 

 foam; air foam   

vahtkustuti foam extinguisher 
воздушно-пенный 
огнетушитель vaahtosammutin 

    
vahtkustutusseadmed foam-making equipment оборудование для  vaahtokalusto 
  пенного пожаротушения 
vahuaine foam concentrate; foam  пенообразующее  vaahdote, vaahtoaine 

 
compound; foaming 
agent;  вещество  

vahugeneraator foam generator; foam  пеногенератор vaahdonkehitin 
 applicator   
vahujoatoru foam branchpipe,  воздушно-пенный vaahtoputki 
 air foam nozzle пожарый ствол  

vahulahus 
foamer extract, foam 
solution,  пенный раствор vaahtoliuos 

 liquid foaming agent   
vale väljakutse false alarm ложный вызов väärä paloilmoitus 
    
vastutuli counter-fire; backfire встречный пал vastatuli 
    
veesein water courtain водяная завеса vesiverho 
    
veevarustus water supply противопожарное  sammutusvesihuolto 
  водоснабжение  
vesi water; firewater Вода для тушения пожара sammutusvesi 
    
vetelpääste searescue спасательные операции vesisukellus 
  на водах  
voolikuauto hose layer; hose carrier;  пожарный рукавный  letkuauto 
 hose wagon автомобиль  
voolikuliin hose line; branch рукавная линия letkujohto 
    
voolikurull dutch roll, donut roll двойная скатка letkukieppi 
    
väljasõidupiirkond fire area, brigade area район выезда hälytysalue 
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