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TERMINITE JA LÜHENDITE LOETELU 

 

Evakuatsioon – hoone kasutajate sunnitud liikumine ohutusse kohta tulekahju, 

selle ohu või muu ohu korral. (Siseminister, 2021) 

Evakuatsiooniala – evakueerimise seisukohast ühtne hoone osa, mille võib 

moodustada osa tuletõkkesektsioonist, aga ka üks või mitu tuletõkkesektsiooni ning 

kust algab hoonest väljumine. Evakuatsioonialaks loetakse üldjuhul ühe korruse 

tasapinda. (Siseminister, 2021) 

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonialast otse hoonest välja viiv uks või hoone sees 

paiknev ruum, mille kaudu on tulekahju korral võimalik evakueeruda ohutusse 

kohta. (Siseminister, 2021) 

Evakuatsioonitee – on hoone evakuatsioonipääsust algav ja ohutus kohas lõppev 

või vabalt ja ohutult läbitav hoonesisene liikumistee ohutusse kohta. (Siseminister, 

2021) 

Tulekahju – väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, 

mida iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb oht inimese 

elule või tervisele, varale või keskkonnale. (Siseminister, 2021) 
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SISSEJUHATUS 

Kiiresti muutuvas maailmas on vajalik, et ohutus oleks tagatud igal ajahetkel. 

Haridusasutustel on kohustus koostada enesekontrolli tuleohutusaruanne 

(Siseminister, 2011) ning tuleohutuse seaduse (2021) alusel tuleb nendes asutustes 

vähemalt üks kord aastas korraldada töötajatele õppus evakuatsiooni ja tulekahju 

korral tegutsemise kohta. Tulekahju koolis võib olla väga raskete tagajärgedega, 

näiteks toimus 1995. aastal Saaremaa ühisgümnaasiumis kahe hukkunuga 

tulekahju. 

Päästeameti arengukava aastaks 2025 toob välja, et igaühe kaasabil on vähenenud 

õnnetuste arv ja kahju Eestis. (Päästeamet, 2021) Koolide tuleohutusalane 

seisukord ja õpetajate ohutu käitumise tagamine mõjutab kogu koolipere ohutust. 

Päästeamet tellib regulaarselt Eesti elanike tuleohutusalase teadlikkuse 

indeksuuringut, millega mõõdetakse elanike teadmisi tulekahju arengukiirusest, 

suitsuanduri häiresignaali äratundmist, tulekustuti kasutusoskust ning lühinumbri 

112 teadmist tuleohust teatamiseks. 2019. aasta uuringust selgus, et koondindeks 

on küll seni kõigi aegade kõrgeim ja suitsuanduri temaatika on elanikele hästi 

tuntud, kuid siiski on olulisi vajakajäämisi mitmetes valdkondades (nt tulekustuti 

kasutamisoskus). (Kantar Emor, 2020, lk 9–10) 

Koolide ohutus on Päästeameti kõrgendatud tähelepanu all. Septembris 2019 

kontrollis Päästeamet 227 haridusasutust, millest 74 hoonet olid korras ja 153 

rikkumistega. Kokku tuvastati üle 360 puuduse, mis teeb keskmiselt kaks puudust 

hoone kohta. (Päästeamet, 2019) Septembris 2021 kontrollis Päästeamet 

haridusasutuste tuleohutust. Kokku kontrolliti 303 hoonet, neist 200 olid 

rikkumistega ja 103 korras. (Päästeamet, 2021) Lõputöö teema on aktuaalne kuna 

haridusasutuste tuleohutusnõuete täitmise olukord seis oli sama, mis kaks aastat 

tagasi, tuleohutuse alane teadlikkus vajab tähelepanu Päästeameti arengukavale kui 

ka varasematele uuringutele tuginedes. 

Selleks, et teada, kuidas on vaja käituda tulekahju korral, peab personal olema 

koolitatud ja teadlik, missugused ohud võivad olla. Samuti peavad ehitised olema 
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tuleohutud. Kõik need tulemused on võimalik saavutada läbi õppimise. (Arukaev, 

2016, lk 5) 

Lõputöö on uudne, sest koolides töötavate õpetajate tuleohutusalast teadlikkust ja 

oskust tulekahju korral käituda ei ole Ida-Virumaal autorile teada olevalt varem 

uuritud. Sarnasel teemal on 2016. aastal kirjutanud Helen Arukaev oma lõputöös 

„Virumaa lasteaedades töötava personali tuleohutusalane teadlikkus ja oskus 

käituda tulekahju korral“. Helen Arukaev uuris Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa 

piirkonna lasteaedade personali teadlikkust tuleohutusalases valdkonnas. Tehtud 

töös jõuti järeldusele, et evakuatsiooniõppustel ei omandata piisavalt teadmisi.  

(Arukaev, 2016, lk 40) Koolieelsete lasteasutuste evakuatsioonivõimekust on 

uuritud ka Taavi Müürsepa (2013) lõputöös.  

Koolides tuleohutusalaste teemade käsitlemist on nii diplomi- kui ka lõputöö 

tasemel uurinud Sandra Tammiksaar, aga tema tööde fookuses on olnud 

õppematerjalid (Tammiksaar, 2015) ja õpetajate poolt tundides käsitletavad 

ohutusalased teemad (Tammiksaar, 2019). Ühte evakuatsiooniõppuse olustikku on 

uurinud Kristina Vennikas (2015) oma lõpuöös, milles käsitletakse külmal ajal 

evakuatsiooniõppuse korraldamist koolihoones. 

Lõputöö keskne uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: milline on Ida-

Virumaa õpetajate tuleohutusalane teadlikkus ja valmisolek käituda tulekahju 

korral? 

Lõputöö eesmärk on välja selgitada Ida-Virumaa koolides töötavate õpetajate 

tuleohutusalane teadlikkus ja valmidus tulekahju korral käitumiseks ning esitada 

ettepanekud õpetajate tuleohutusalase ettevalmistuse parendamiseks. 

Lõputöö eesmärgist tulenevalt on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. analüüsida tuleohutusalase teadlikkuse teoreetilist raamistikku; 

2. analüüsida Ida-Virumaa koolide õpetajate tuleohutusalast teadlikkust ja 

tuvastada võimalikud probleemid; 
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3. tuua välja järeldused ja ettepanekud, tuginedes töö teooriale ja uuringu 

tulemustele. 

Lõputöö on empiiriline uuring, milles, tuginedes teoreetilistele allikatele, tuuakse 

välja tuleohutusalase koolituse olulised teemad ja metoodikad, ning empiirilises 

osas mõõdetakse Ida-Virumaa kooliõpetajate teadlikkust ja käitumist tulekahju 

korral. Tegemist on kvantitatiivse meetodiga, kus kasutatakse kvantitatiivset 

andmete kogumise levinuimat meetodit, ankeetküsimustikku. Kvantitatiivse 

meetodi küsimustikus kogutakse andmeid suletud või valikvastustega küsimustega, 

mida saab kodeerida arvudeks ja pärast seda statistiliselt analüüsida. (Õunapuu, 

2014, lk 159) 

Küsimustikus on esitatud küsimused, mis on seotud järgmise nelja valdkonnaga: 

tuleohutuspaigaldised, käitumine tulekahju korral, tuleohutusalased teadmised ja  

tuleohutusalase info saamine. 

Küsimustik koostati nii eesti kui ka vene keeles. Uuringus on kasutatud kõikse 

valimi (Õunapuu, 2014, lk 143) põhimõtet, kutsudes küsimustikule vastama kõiki 

Ida-Virumaa koolide õpetajaid. 

Lõputöö algab sissejuhatusega ning koosneb kahest peatükist, mis omakorda 

jagunevad alapeatükkideks. Esimeses peatükis käsitletakse tuleohutusalase 

teadlikkuse kujunemise teoreetilisi lähtekohti, tuleohutuspaigaldisi ning tulekahju 

korral tegutsemise põhimõtteid. Esimeses alapeatükis käsitletakse 

tuleohutusalaseid koolitusi ja arendusi. Teises alapeatükis selgitatakse tulekahju 

olemust ja statistikat. Tuuakse välja, kui palju oli tulekahjusid ja kui suur oli 

hukkunute arv aastatel 2016–2020. Kolmandas alapeatükis tuuakse välja 

evakuatsiooni olemus. Samuti kirjeldatakse näitajaid, mis on evakuatsiooni korral 

levinud. Neljandas alapeatükis räägitakse tegutsemisest tulekahju korral ja mis 

reegleid on vaja jälgida. Viiendas alapeatükis selgitatakse, kuidas toimub tulekahju 

kustutamine ja mis on esimesed vahendid, et seda teha. Kuuendas alapeatükis 

tuuakse välja automaatse tulekahjusignalisatsiooni tööpõhimõtted. 

Töö teine peatükk on empiiriline osa, mis sisaldab uurimuse läbiviimist, metoodikat 

ja valimi kirjeldamist. Teise peatüki alapeatükkides keskendutakse uurimuse 
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tulemusel saadud vastuste analüüsimisele ja kokkuvõtete ning järelduste 

tegemisele. Lõputöö teises peatükis antakse ülevaade korraldatud uuringust 

kooliõpetajate tuleohutusteadlikkuse kohta. Esimeses alapeatükis selgitatakse 

uurimistöö metoodikat ja kirjeldatakse uurimisobjekti. Teises alapeatükis 

hinnatakse teooriast ja praktikast tulenevaid tulemusi, mis annavad lühiülevaate 

kooliõpetajate teadlikkuse kohta tulekahju korral. Kolmandas alapeatükis tuuakse 

välja järeldused andmetest, mis tulid küsimustikus esile, ja tehakse vajalikke 

ettepanekuid. Lõputöös kasutatakse erinevaid teadusmaterjale ning Eesti Vabariigi 

õigusakte. 
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1. TÖÖTAJATE TULEOHUTUSTEADLIKKUS 

 

1.1 Personali koolitus ja arendamine 

 

Meie maailmas toimuvad pidevalt erinevad muudatused. Inimesed peavad tegema 

vanu asju teistmoodi, sama lugu on ka suhtlemisega (Pedras, et al., 2007, p. 199).  

Organisatsiooni kõige olulisem ressurss ja kapital on personal, kes on ka missiooni, 

visiooni ja eesmärkide saavutamise võtmetegur. Selleks, et avaldada ja väljendada 

personali potentsiaali, peab organisatsioon pakkuma erinevaid arengutingimusi, 

mis töötajaid motiveeriksid. Kui tööpersonal tunneb, et teda väärtustatakse, hakkab 

see toimima nagu organisatsiooni kapital ning loob organisatsioonis lisaväärtust. 

(Lõhmus, et al., 2002, lk 10) 

Selleks, et personal töötaks korrektselt, on vaja töötajaid harida ja õpitut kogu aeg 

praktiseerida. Seda eesmärki võivad aidata saavutada tegevused, mis muudaksid 

tingimusi soovitud suunas, näiteks analüüsimine, planeerimine ja organiseerimine 

– need on tegevused, mille kaudu luuakse võimalused. (Lõhmus, et al., 2002, lk 10)  

Töötajate arendamise eesmärkideks on suurendada teadmisi, oskusi ja kogemusi 

ning avardada kärjäärivõimalust (Türk, 2005, lk 309-310). Peale selle peab iga 

töötaja olema valmis iseennast arendama ning olema aktiivne selles valdkonnas, 

kus ta töötab. 

Eesmärgi saavutamiseks on vaja oma personali koolitada, et värskendada teadmisi 

ja tõsta nende praktilisi oskusi. Koolitused peavad toimuma aeg-ajalt, vaatamata 

sellele, mis asutusega on tegemist. (Üksvärav, 2008, lk 213) 

Mitte alati ei päästa koolitused elu, kuna tulekahju ajal võib inimene käituda 

teistmoodi, mitte nii, nagu kirjutatud õpikutes ja koolitusmaterjalides. Sellest 

rääkisid oma raamatus Nutbeam ja Harris (2010, p. 14): ei ole niisugust teooriat, 

mida saab käsitleda kui lahendust kõikidele probleemidele. Kõik sõltub sellest, kas 

tegemist on individuaalse, grupilise või organisatsioonilise mõjuga. Teooria peab 

olema loogiline ja kokku puutuma igapäevase tööga. Kindlasti peab olema kursis 
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sarnaste teooriatega, mida on kasutatud teistes edukates programmides ja proovitud 

praktilistes uuringutes. (Nutbeam & Harris, 2010, p. 14) 

Ertneri ja Newby (2008, pp. 43–44) sõnade kohaselt pakuvad õppimisteooriad 

erinevaid tehnikaid ja strateegiaid ning selleks, et eesmärki saavutada, on vaja teada 

situatsiooni ning sihtgruppi, kellega tegutsema hakkad. Peale selle on vaja teada, 

kuidas erinevaid teooriaid ja probleeme omavahel kombineerida. 

Teadmiste kõrget taset soodustab see, kuidas inimene on valmis uut infot vastu 

võtma. Uudeberg (2009, lk 27) kirjutab oma magistriväitekirjas, et seos teadlikkuse, 

uskumuste ja hoiakute vahel on uuritud erinevalt. Ainukesed, kes on valmis oma 

vaateid muutma on keskmise teadlikkusega inimesed. Kõik sõnumid, mis on 

nendele adresseeritud jõuavad nendeni ja nad on valmis muutma oma uskumusi ja 

hoiakuid. Teadmiste vähesus on tingitud sellega, et inimesed, kes omavad madala 

teadlikkuse ei saa muuta oma vaateid kuna selge sõnum ei jõua nendeni. Nendeni 

kes omavad väga kõrget teadlikkuse tasandit vastuvõetavad sõnumid jõuavad küll 

kuid need ei suuda muuta nende uskumusi ja hoiakuid.  

Märja et al. (2003, lk 49) on kirjutanud, et koolitused on protsess, mille kaudu 

toimub nii õppimine kui ka õpetamine. See protsess annab inimesele võimaluse nii 

parandada kui ka toetada oma arengut ja hakkama saamist näiteks kriisiolukorras.  

 

1.2 Tulekahju olemus ja statistika  

 

Igal aastal juhtub Eestis liigi kaudu 1000 ehitise tulekahju, milles paljud inimesed 

saavad vigastusi ning kaotavad elu. (Päästeamet, 2022) Päästeameti statistika alusel 

aastal 2021 toimus Ida-Virumaal 178 hoonetulekahju. Võrreldes teiste 

maakondadega Ida-Varumaa on teisel kohal peale Harjumaad, kus samal aastal 

toimus 378 hoonetulekahju. (Päästeamet, 2022) Samal aastal suri tulekahjus Ida-

Virumaal üheksa inimest. (Päästeamet, 2022)  
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Vaadates televiisorit, kuulates raadiot ja lihtsalt jälgides,  missuguseid kahjusid 

kannavad teised inimesed pärast tulekahju, ei mõtle elanikud sageli, et see kõik võib 

juhtuda ka nendega. Tulekahjud võivad juhtuda ükskõik mis ajal ja ükskõik kus 

ning on olulise tähtsusega neid ennetada ja võimalikke kahjusid vähendada. 

Tulekahjude, liiklus- ja loodusõnnetuse tagajärgedeks võivad olla surm, vigastused 

või materiaalne kahju. 

Tulekahju on kontrollimatu põlemine, mille käigus võib toimuda varaline või muu 

kahju. Tulekahju on üks kõige ohtlikumatest õnnetustest, mis võib inimesega 

juhtuda. Selle tagajärjel võib inimene saada palju vigastusi, kaotada vara või 

hukkuda. Paljudel juhtudel inimene ei mõista, kui ohtlik tulekahju on, sest neil 

puudub ettekujutus, kui kiiresti tulekahju areneda võib. Alati on vaja teada, et 

tulekahju võib juhtuda igal ajal, sest meie ümber on palju põlevmaterjale. (Klaos, 

2007, lk 23) 

Tulekahju esimene aste on süttimine, mis kestab umbes mõned minutid. Mõnel 

juhul võib see toimuda ka hetkeliselt kui tegu on põlevmaterjaliga ja on olemas õhk. 

Juhul kui kõik aknad põlemisruumis on terved, ei ole katkised ja õhk ei lähe 

väljaspoolt ruumi toimub hapnikku vähenemine. Süttimisfaasi põlemistemperatuur 

on madal ja see on kuskil alla 300 ℃. (Šarin & Soontalu, 2015, lk 15) 

 

Joonis 1. Arenenud sisetulekahju temperatuurivahemikud vastavalt ruumi 

kõrgusele. (Šarin & Soontalu, 2015, lk 20) 
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Tavaliselt on tulekahju korral ruumi keskmine temperatuur 350–500 ℃. Seda 

temperatuuri ei ela inimesed üle. Kui tulekahju toimub hoones, siis võib põleng 

saavutada kõrge temperatuuri kümme minuti jooksul ja inimesed ei jõua end päästa. 

(Talvari, 2009, lk 174)  

Põlemine võib juhtuda siis, kui on olemas kindlad tingimused. Selleks peab olema 

materjal (puit, paber jne), hapnik ja süüteallikas (tikud, säde jne). Kui üks nendest 

puudub, siis põlemist ei toimu. (Drysdale, et al., 2003, p. 217) 

 

Joonis 2. Hoonete tulekahjud Eestis perioodil 2017–2021. (Päästeamet, 2022) 

Joonisel 2 on näha, et aastast 2018–2020 hoonete tulekahjude arv vähenes kuid 

aastal 2021 see hakkas suurenema.  

Tulekahju koolis võib olla väga raskete tagajärgedega, näiteks toimus 1995. aastal 

Saaremaa ühisgümnaasiumis kahe hukkunuga tulekahju. Viimastel aastatel ei ole 

haridusasutustes toimunud tulekahjusid, millel olid rasked tagajärjed. 
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1.3  Evakuatsiooni olemus 

 

Lähtudes tuleohutuse seaduse § 6 lõikest 1, peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest 

olema tagatud evakuatsioon ja kergesti ning kiiresti läbitav evakuatsioonitee 

(Tuleohutuse seadus, 2021). Tuleohutuse aspektist on evakuatsioon inimeste 

sunnitud väljumine ruumist ja hoonest tulekahju korral (Eesti Standardikeskus, 

2017). Teiste sõnadega on evakuatsioon inimeste väljumine hoonest või 

paiknemine muusse ohutusse kohta (näiteks teise tuletõkkesektsiooni). 

On tehtud palju uuringuid, mis näitavad, kuidas inimesed evakuatsiooni ajal 

käituvad. Uuringute andmetel kasutavad inimesed mugavamaid teekondi, näiteks 

neid, millest siseneti, aga kahjuks ei kasutata neid, mis on ohutumad (Karolak & 

Kasprus, 2011, p. 120). Inimkäitumise tõttu võivad tähelepanuta jääda 

evakuatsiooniks mõeldud ohutud teed. Selle tõttu võivad inimesed sattuda tuleohu 

ajal olukorda, kus evakuatsioonitee on pikem ja ohtlikum. 

Evakuatsiooni korral on levinud kaks olulist näitajat: evakuatsiooniks võimalik aeg 

ja evakuatsiooniks vajalik aeg (vt joonis 3). Ohutuse tagamiseks on eluliselt oluline, 

et evakuatsiooniks võimalik aeg oleks pikem kui evakuatsiooniks vajalik aeg. 

Mõlemal näitajal on teaduslikult tõestatud olulised komponendid, mille 

analüüsimisel on võimalik juba ennetavalt välja selgitada, kas ohutu evakuatsioon 

konkreetsel objektil on vähemalt teoreetiliselt võimalik. 
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Joonis 3. Evakuatsiooni võimalik ja vajalik aeg. (Proulx, 2002, p. 347) 

Evakuatsiooniks võimaliku aja pikkus sõltub kõigepealt keskkonnatingimustest, 

mis omalt poolt annavad võimaluse ohutult hoonest väljuda. Kõigepealt on vaja aru 

saada, milline on põhjus ja milline tulekahju võib hoones üldse olla. Põlemisel on 

neli peamist omadust, mille kaudu seda iseloomustada saab (Custer, 2008, p. 49): 

põlevmaterjali liik, põlemiskiirus või ka tulekahju arenemise kiirus, ventileeritavus, 

tulekahju etapp evakuatsiooniprotsessis. 

Eelnimetatud komponendid on peamiselt ehituslikud. Koolimajade kontrollimisel 

on enamasti tuvastatud puuduseid, mis on seotud just ehituslike 

tuleohutuslahenduste korralduslike rikkumistega. Nimelt on tuletõkkeuksed sageli 

avatud asendis, mis võib kaasa tuua tulekahju kiire leviku hoones. Samuti 

ladustatakse põlevmaterjali evakuatsiooniteedel, mis suurendab põlemiskoormust 

ning samal ajal muudab evakuatsioonitee kasutamise ohtlikuks (liikumise 

takistamine või halvemal juhul süttimisest tingituna põlemissaaduste tõttu 

evakuatsioonitee ohtlikuks muutumine). (Päästeamet, 2019) 

Evakuatsiooniks nimetatakse tegevust, mis kestab tulekahju süttimisest kuni 

inimeste ohutusse kohta jõudmiseni. Evakuatsiooniprotsessiks kuluv aeg sõltub 

sellest, kui palju inimesi on hoones ja kus nad asuvad. Suurt rolli mängib ka hoone 
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suurus, keerukus ja evakuatsiooniteede ning -pääsude pikkus ja asukoht. Oluliseks 

faktoriks on ka see, kui vanad on inimesed, kes hoones viibivad, ja milline on nende 

tervislik seisund. On uuritud, et lasteaedades, hooldekodudes ja haiglates võib 

evakuatsiooniprotsess olla pikem võrreldes koolide, ülikoolide ja restoranidega – 

esimeste puhul võivad inimesed olla puhkeasendis või hõivatud teiste tegevustega, 

aga koolides, ülikoolides ja restoranides on inimesed suuremas osas ärkvel ja 

hoonete evakuatsiooniteede läbimine on lihtsustatud. (Samoshin & Beluskov, 2011, 

pp. 301–305) 

Koolipersonal peab arvestama, et hoone kasutajad puutuvad kokku vaid konkreetse 

hoone osaga ega ole teadlikud, missugused evakuatsiooniteed on veel olemas. See 

omakorda võib mõjutada evakuatsiooni ajalist pikkust. (Luht, et al., 2011, lk  

211–212) Seetõttu on äärmiselt vajalik, et viidaks läbi evakuatsiooniõppuseid, kus 

eeldatavalt kasutatakse evakuatsiooniks ettenähtud liikumisteid. 

Evakuatsiooniprotsessi kõge tähtsam osa on aeg, mis kulub tulekahju algusest kuni 

hoonesse jäänud inimeste teavitamiseni. Teavitamise suurim probleem on seotud 

inimestega, kes viibivad hoones, kuna paljudel juhtudel ei saa nad aru, mida 

tulekahjualarm tähendada võib. Inimesed reageerivad alarmhäirele erinevalt. Selle 

põhjuseks võib olla varasem kokkupuude õppe- või valehäirega, mille tõttu antud 

häiret ei loeta oluliseks. (Luht, et al., 2011, lk 212) Seetõttu on väga tähtis, et 

õpetajad ja ka õpilased teaksid, kuidas peab teatud häireteate puhul käituma, ning 

vastavaid tegevusi läbi harjutama. 

Kuna tulekahju puhul on märkimisväärse tähtsusega just selle avastamine ja 

inimeste teavitamine, on Päästeameti varasemad kontrollid koolihoonetes toonud 

välja probleemi tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse puudujääkides või 

lausa kasutuskõlbmatuses (Päästeamet, 2019). Sellised puudused on suureks ohuks 

koolimaja evakuatsioonil, sest tulenevalt tulekahju kiirest arengust on iga tulekahju 

avastamisel kaotatud sekund kogu evakuatsiooniprotsessis elulise tähtsusega. 

Et otsustusprotsess kulgeks kiiresti, on vajalik seda harjutada. Koolides on selleks 

iga-aastased evakuatsiooniõppused. Eriti oluline on otsustusprotsessi tundmine ja 

oma käitumise harjutamine just õpetajate puhul, sest nendel on vastutav ja juhtiv 
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roll evakuatsiooni tegemisel ja õpilaste juhtimisel. Õpetaja kiire ja õige tegutsemine 

säästab evakuatsiooniks vajalikku aega ning seeläbi ka elusid. 

 

1.4 Tegutsemine tulekahju korral 

 

Selleks, et informeerida inimesi ja vähendada tulekahju korral tekkinud vigastusi, 

surmasid ja kahjusid varale, tegeleb Päästeamet ennetustööga. Ennetuse eesmärk 

on elude säästmine ja raskete tervisekahjude vähendamine. Tulevikus planeeritakse 

ennetuse abil vähendada nii õnnetuste arvu kui ka sellega seoses töökoormust. 

Turvaline ühiskond on siis, kui elanike haritus, nt ohutusteadlikkus on kõrgemal 

tasemel. (Siseministeerium, 2020) 

Ennetustöö mõttes on kõige efektiivsem, kui tulekahju üldse ei teki, mistõttu on 

oluline pöörata tähelepanu võimalikele tekkepõhjustele. Päästeamet on statistika 

põhjal välja toonud järgmised peamised tulekahju tekkepõhjused: hooletus lahtise 

tulega ümberkäimisel, laste mängimine tulega, katkised elektri- või kütteseadmed 

või nende vale kasutamine, tahtlik süütamine ja suitsetamine. (Päästeamet, 2021) 

Juhul kui tekib tulekahju, on vaja helistada telefoninumbrile 112 ja teatada 

tulekahjust häirekeskusele. Praegusel juhul peab helistama õpetaja, kuna ta vastutab 

laste eest: ta on teadlik, kus nad asuvad, mis kabinetis nad on ning mis ohud ja 

takistused võivad evakuatsiooni käigus tekkida. Helistades häirekeskusele, on vaja 

meeles pidada, et häirekeskuse töötaja hakkab pärima erinevat infot ja esitama 

täpsustavaid küsimusi, nt mis on juhtunud, kus õnnetus toimus, kas keegi on saanud 

kannatada, kas põlevas hoones või haridusasutuses on veel keegi olemas, kas on 

olemas mingid lisaohud, nt gaasiballoonid, lõhkeained. Helistaja peab nendele 

küsimustele täpselt vastama. (Häirekeskus, 2021) 

Lähtudes tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuringust, vastasid 94% küsitletutest 

õigesti, et tulekahju korral on vaja helistada numbrile 112, kuid 6% vastas, et see 
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number on 110 (2%) või mingi muu telefoninumber (2%) või ei osanud üldse 

vastata (2%). (Kantar Emor, 2020, lk 14) 

Õpetajate koolitusel on oluline, et õpetajad oleksid teadlikud võimalikest tulekahju 

tekkepõhjustest ning oskaksid neid ennetada. Kõik õpetajad peavad olema 

koolitatud ja oskama tulekahju korral käituda – seda nii ise tulekahjut avastades, 

mille puhul on vajalik osata kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid, kui ka 

tulekahjuhäire puhul, mille korral on oluline osata ära tunda ja vajadusel kontrollida 

häiret ning liikuda koos oma hoolealustega turvaliselt ohutusse kohta. 

 

1.5 Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid 

 

Suurem osa tulekahjusid on alguses väikesed ning sel juhul ei ole tarvis kasutada 

suurt tehnikat ega palju kustutusainet – selleks on olemas tulekustuti, mille 

kasutamisega saab hakkama igaüks. 

Tänapäeval toodetakse palju tulekustuteid, mis erinevad kustutusaine ja suuruse 

poolest. Hoonetes kasutatakse tavaliselt järgmisi kustuteid (Päästeamet, 2012, lk 

26): süsihappegaaskustuteid kasutatakse sellistes kohtades, kus on palju elektri- ja 

elektroonikaseadmeid, või kohtades, kus vesi võib kahju teha. Samuti on seda 

kustutit hea kasutada kohtades, kus ei ole tahket materjali, mida see kustuti kustutab 

halvasti; vesi- ja vahtkustuteid saab kasutada igal pool; pulberkustutiga saab 

kustutada suuremat osa materjalidest, näiteks tahkeaineid, vedelkütust ning 

elektriseadmeid. See tulekustuti ei ole inimestele ega keskkonnale ohtlik. 

Vesikustuteid on kaht tüüpi: üks puhta veega ja teine eri lisanditega. Kasutades 

lisanditega kustutit, on vaja teada, et need vähendavad märgamist ning suurendavad 

kustutusvõimet. Kasutades puhta vee tulekustutit, ei saa teha mingit suurt kahju. 

Lisaks on selle kustuti hooldus odavam võrreldes teistega. (Päästeamet, 2012, lk 

26) 

Vahtkustutit kasutatakse tavaliselt siis, kui tegemist on põlevvedeliku või põleva 

rasvaga. Seda kasutatakse tavaliselt kohtades, kus on palju põlevvedelikke, näiteks 
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garaažis. Vahtkustuti eriliigiks on F-klassi kustuti, mis on mõeldud toiduõlide ja  

-rasva kustutamiseks. (Päästeamet, 2012, lk 26) 

Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuringus uuriti, kuidas saavad Eesti inimesed 

hakkama tulekustuti kasutamisega. Uuringust tuli välja, et suurem osa vastajatest 

teab, kuidas tulekustutit kasutada (vt joonis 4).  41% vastajatest kindlasti oskab või 

saab hakkama tulekustuti kasutamisega. 11% tõenäoliselt ei oska seda kasutada, 

kuid 7% ei oska üldse tulekustutit kasutada. Vaid 1% vastajatest ei osanud oma 

oskusi hinnata. (Kantar Emor, 2020, lk 13) 

 

Joonis 4. Tulekustuti kasutusoskus. (Kantar Emor, 2020, lk 13; autori koostatud) 

Digitaalsed tehnoloogiad pakuvad uusi lahendusi, et suurendada koolituste 

efektiivsust. Sellised tehnoloogiad nagu virtuaalne reaalsus (edaspidi VR) võiksid 

olla alternatiiviks tavalistele koolitustele, kuna need pakuvad turvalist 

treeningukeskkonda. (Feng, et al., 2018, p. 253) 

VR-rakenduste kasutamine koolitustel kasvab kiiresti ja need võivad 

tuleohutuskoolituste jaoks olla palju efektiivsemad. Päästjate hulgas on läbi viidud 

uuringuid, mille tulemusena selgus, et osalejad pidasid VR-kogemust palju 

põnevamaks kui tavalist koolitust. Chittaro & Buttusi (2015), Burigat & Chittaro 

(2016) ning Chittaro, et al. (2018) võrdlesid oma uuringutes VR-koolituste ja 
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tavaliste koolituste efektiivsust. Tulemused näitasid, et VR-i lähenemine võrreldes 

tavalise koolitusega oli teadmiste omandamise ja säilitamise osas parem. 

Virtuaalreaalsus võib olla ideaalseks lahenduseks, et õpetada inimestele, kuidas 

tulekustutit kasutada. VR-rakenduste efektiivsust tuleohutusvaldkonnas uurisid ja 

kontrollisid oma töödes Tate, et al. (1997), Feng, et al. (2018) ja Lovreglio, et al. 

(2021). Aga Månsson (2018) viis oma magistritöös läbi uuringu, kus VR-koolitus 

tehti enne tõelise tulekustuti kasutamist. Sellisel kujul pole tehtud ühtegi sarnast 

uuringut, mis uuriks VR-koolituse tõhusust tulekahjude leevendamise teadmiste 

omandamise ja säilitamise osas. Teisest küljest pole võimalikke  

VR-treeninglahenduste võrdlusi traditsiooniliste tulekustutite kasutamisele 

keskenduva treeninglahendusega. (Loverglio, et al., 2021, p. 3) 

Loverglio, et al. (2021, p. 6) tegid VR-koolitust treeningvahendi abil, mille nimi on 

PASS. Selle tööriista kujundas ja arendas MAMMOTH Virtual Reality. See  

VR-rakendus võtab kokku tulekustutite kasutamise põhisammud (st tõmbamine, 

suunamine, vajutamine ja kustutamine), mida osalejad saavad õppida. PASSi 

keskkonnas on neli erinevat stsenaariumit ja nelja tüüpi tulekahjude juhtumeid: 

ladu, elekter, kontori- ja töökoht. Kõik tegevused, mida oli vaja teha, olid igas 

stsenaariumis ühesugused. Selles uuringus kasutatakse laostsenaariumi, et 

tutvustada, mis on virtuaalreaalsus ja kuidas töötab simulaator. Seda illustreerib 

joonis 5. 

Esimene samm seisneb selles, et on vaja võtta tulekustuti enda kätte (vt joonis 5, 

samm (a)). Järgmistes sammudes peab koolitatav tulekahju kustutamiseks järgima 

protseduuri PASS (sammud „b“ kuni „d“ joonisel 5). 
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   (a)      (b) 

 

   (c)      (d) 

Joonis 5. PASS-sammud VR-koolituses. (a) tulekustutusjaam; (b)–(d) 

virtuaalreaalsuses osaleja sammud. (Loverglio, et al., 2021, p. 6) 

Erinevate ohutusnõuete tõttu on tulekustuti kasutamine õppustel enamasti 

simuleeritud ega vasta tegelikule tulekahju situatsioonile. Enamasti on probleemiks 

võimalik keskkonnakahju tulenevalt kasutatavast kustutusainest ning võimalik 

naabrite häirimine ja tulekahju tekitamine. Tegelikust situatsioonist viib olukorra 

eemale küsimus, kas õppustel on kasutuses samad/sarnased tulekustutid kui 

objektil. Siinkohal peab autor silmas, et koolitustel kasutatakse gaasipõletit ja 

vesikustutit või ei viida praktilist osa üldse läbi. Seega on võimalike virtuaalsete 

koolituste kasutamine igati põhjendatud. 
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1.6 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem 

 

Schrolli (2002, p. 98) raamatus on kirjutatud, et suurem osa tulekahjudest toimub 

ajavahemikus 00:00–04:00. Tema arvates on sel kellaajal hoonete kasutamine  

üldjuhul väiksem ja sellepärast liigub info toimunud tulekahjust aeglasemalt 

võrreldes päevase ajaga. Ehitusmaterjalid, mida kaasaegsetes hoonetes kasutatakse, 

võivad põhjustada temperatuuri tõusu, mistõttu puhkeb liigub tulekahju kiiremini. 

Sel juhul on inimeste informeerimine tulekahjust väga tähtis.  

Tavaliselt koolis kasutatakse automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi. 

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on seotud Häirekeskusega. ATS 

süsteemi paigaldatakse objektidel, kus riskitase on kõrge, oht inimeste eludele ja 

nende varadele. Objektid kus on kõrge riski tase on: koolid, lasteaiad, 

kaubanduskeskused, haiglad jne. (Siseminister, 2013) 

Tulekahju korral kõik tulekahjuteated, mis tulevad keskseadmesse, edastatakse 

Häirekeskusesse tehniliselt sobival kujul, ning kus nende vastuvõtmiseks on olemas 

spetsiaalsed tehnilised tingimused. Hoonetes, kus on olemas automaatne 

tulekahjusignalisatsioonisüsteem ja pidev valve infot tulekahjust saab 

esmajärjekorras valvepersonal, kes oma poolt võib tulekahjuteadet tühistada kui 

tegemist on näiteks tehnilise rikkega (vt Lisa 2). Juhul kui hoones puudub pidev 

valve siis teade edastatakse kohe Häirekeskusesse. Kui valvepersonal kolme minuti 

jooksul ei ole antud teadet tühistanud siis teadet edastatakse Häirekeskusesse, kes 

oma poolt annab väljasõidukorralduse päästemeeskonnale. (Siseminister, 2021) 

Tuleohutuspaigaldiseks võib nimetada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi, mis on 

mõeldud selleks, et avastada tulekahju, takistada tule ja suitsu levikut ning aitada 

organiseerida evakuatsiooni. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi eesmärk on 

tuvastada algav tulekahju nii kiiresti kui võimalik ja teatada sellest inimestele, kes 

viibivad hoones. (Siseminister, 2021) 
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2. EMPIIRILINE UURING IDA-VIRUMAA 

KOOLIDES 

 

2.1 Uurimistöö metoodika ja uurimisobjekti kirjeldus 

 

Vastavalt Päästeameti strateegiale aastateks 2015–2025 asetatakse tulekahjude 

ennetustöö rõhk lastele ja noortele (Päästeamet, 2021, lk 4). Strateegia 

elluviimiseks tuleb kooliõpetajate seas täiendada tuleohutusalast teadlikkust, sest 

õpetajad oskavad õpitu lasteni viia. Oma töös uurib autor Ida-Virumaa koolides 

töötavate õpetajate tuleohutusalast teadlikkust. Ida-Virumaa on valitud seetõttu, et 

tuleohutusalase teadlikkuse uuringud on välja toonud teadlikkuse madalama taseme 

just Ida regioonis (Kantar Emor, 2020, lk 28). 

Koolides on õpilased, kes oma vanusest tulenevalt ei suuda adekvaatselt ohtusid 

hinnata ega tulekahju korral käituda. Tulekahju korral on vastutus ja oskuslik 

käitumine koolis töötaval õpetajal ning sellepärast peab õpetaja olema koolitatud ja 

oskama tulekahju korral käituda. Töö autor eeldab, et kui kooliõpetajad on 

tuleohutusalaselt koolitatud, oskavad nad ohuolukorras teadlikult käituda. Lapsed 

jälgivad õpetajate oskuslikku käitumist ning vaatlemise ja jäljendamise teel kujuneb 

nende käitumismudel. Et teooria rakenduks, on väga oluline tahtmine muutusi ellu 

viia. Soov muutusteks tuleb keskkonnast ja ümbritsevast ning just keskkond on see, 

mida tuleb muuta. 

Uurimismeetodiks oli valitud kvantitatiivne uurimismeetod, mille abiga saab 

kaardistada tuleohutusalast teadlikkust koolides. Kvantitatiivse uurimisviisiga saab 

uurida üldkogumit, mille moodustavad Ida-Virumaa koolide õpetajad. 

Andmekogumismeetodiks valis autor küsimustiku. Oma raamatus „Uuri ja kirjuta“ 

kirjutab Hirsjärvi, et al. (2005, lk 184), et küsimustiku abil võib koguda andmeid 

erinevate valdkondade kohta, nagu käitumine, tegevus, teadmised, väärtused, 

suhtumised ja arvamused. Autori tehtud küsimustik, mis saadeti kooliõpetajatele, 
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oli koostatud, tuginedes töö teoreetilisele osale ja Päästeameti strateegiale aastateks 

2015–2025. 

Valimiks on kõikne valim kuna küsimustikku kuulusid üldkogumi liikmed. 

(Rämmer, 2014) Ida-Virumaal on 38 kooli (Riigiportaal, 2021), kus töötab 1516 

õpetajat ja õpib 28 563 õpilast. Seega saab öelda, et koolipäeval vastutab üks 

õpetaja keskmiselt 19 õpilaste eest. Küsimustele vastas 163 inimest ehk 11% 

valimist. Kuna tegemist on valimiga üldkogumist, siis vaatamata sellele, et vastajate 

arv oli protsentuaalselt väike, leiab autor, et osalenute struktuur vastab üldkogumi 

struktuurile, mille kohta olid tehtud järeldused ja ettepanekud.  

Õpetajate tuleohutusealase teadlikkuse välja selgitamiseks tegi autor küsimustiku, 

mis  koosneb 18 küsimusest. Küsimustik koosneb neljast osast. Esimine on üldine 

taustainfo osa, teine on tulekahju ja evakuatsiooni osa. Kolmanda osa moodustavad 

väited, mis  on suunatud õpetajate käitumisele tulekahju korral ning aitavad uurida 

nende tuleohutusalaseid teadmisi. Neljandas osas uuritakse, milliste infoallikate 

kaudu ja kust saavad õpetajad tuleohutusalast infot. (vt Lisa 1) 

Uuring tehti ajavahemikus 26.03.2021–11.04.2021. Küsitlus tehti veebiküsitlusena, 

mille eeliseks on andmete kogunemise kiirus. Küsimustik laeti üles portaali 

ankeet.ee 26.03.2021 ning vastamise tähtaeg oli 11.04.2021. 

Küsimustikule vastamise palve edastati e-posti teel 38 kooli direktorile. 

Küsimustikule oli lisatud selgitav kiri, mis uurimistööga on tegemist, ning palve 

edastada link koolis töötavatele õpetajatele. Lisaks saadeti koolidirektoritele 

meeldetuletused, et nad paluksid õpetajatel küsimustele vastata. Küsimustik oli 

koostatud eesti ja vene keeles. 

Küsimustele vastas 163 inimest. Kuna tegemist on valimiga üldkogumist, siis 

vaatamata sellele, et vastajate arv oli protsentuaalselt väike, leiab autor, et osalenute 

struktuur vastab üldkogumi struktuurile, mille kohta olid tehtud järeldused ja 

ettepanekud.   
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2.2 Uurimustulemuste kokkuvõte 

 

Küsimustiku esimesed viis küsimust on suunatud sellele, et uurida, kui palju 

naissoost ja meessoost õpetajaid koolis töötab, mis on nende keskmine vanus, 

rahvus ja tööstaaž. Küsimustikule vastas 163 inimest, kellest 148 olid naised ja 15 

mehed. 163 vastaja hulgas oli kõige rohkem vastajaid vanusevahemikus 41–50 

aastat (vt joonis 6). 163 vastaja hulgas oli 78 eestlast ja 85 vene keelt kõnelevat 

inimest. Eraldi uuriti, kas tegemist on põhikooli või gümnaasiumiga. 103  

vastajatest olid gümnaasiumi töötajad. 163 vastaja keskmine õpetajana töötatud aeg 

oli vahemikus 21–30 aastat. 

 

Joonis 6. Vastajate vanus. (autori koostatud) 

Järgmiste küsimuste eesmärk on välja selgitada kooliõpetajate teadlikkus tulekahju 

korral. Küsimustele „Kas oskate kasutada tulekustutit?“ ja „Kas olete kunagi 

kasutanud tulekustutit?“ vastas suurem osa jaatavalt ning selgus, et nad olid 

tulekustutit kasutanud ainult õppe-eesmärgil. 

Kogutud andmete alusel on näha, et õpetajad väidavad, et oskavad tulekustutit 

kasutada (160 õpetajat vastas „jah“). Kolm inimest vastasid, et ei oska ning need 
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olid naised vanuses vahemikus 31–40. Need kes vastasid valesti, olid eesti keelt 

kõnelevad õpetajad. 

Selleks, et aru saada, mis tulekustutiga oli tegemist ja mis tulekustutid vastavates 

koolides on, esitati avatud vastusega küsimused. Küsimusele „Mis tulekustutiga on 

tegu?“ vastas 65% vastajatest, et tegemist oli vesitulekustutiga. Pulberkustuti tundis 

ära 13% vastajatest, 22% ütles, et ei tea, mis tulekustutiga on tegemist ning 65% 

vastajatest arvasid, et tegemist on vesitulekustutiga. Need, kes ei teadnud, olid 33 

naist ja kolm meest. 10 õpetajat, kes vastasid valesti, olid 31–40 vanuse vahemikus. 

26 õpetajaid olid vanuse vahemikus 41–50. Kuus nendest olid vene keelt valdavad 

õpetajad, 30 olid eesti keelt kõnelevad õpetajad. 

Järgmise küsimuse eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid tulekustuteid 

kasutatakse Ida-Virumaa koolides kõige rohkem. Õpetajatele esitati avatud 

vastustega küsimus „Milliseid tulekustuteid kasutatakse teie koolis?“ ja 87% vastas, 

et nende koolis on pulbertulekustuti. Kõige väiksem vastajate protsent (13%) ütles, 

et ei tea, mis tulekustutit nende koolis kasutatakse. Need, kes ei teadnud, olid 20 

naist ja üks mees. Viis õpetajat, kes vastasid valesti, olid 18–30  vanuse vahemikus. 

Kaheksa õpetajaid olid vanuse vahemikus 41–50 ja 8 olid vanuse vahemikus 51–

60. Kaheksa nendest olid vene keelt valdavad õpetajad, 13 olid eesti keelt 

kõnelevad õpetajad. 

Kuna üks küsimus oli seotud tulekustuti kasutamisega, esitas autor avatud küsimuse 

ning palus kirjeldada, kuidas kasutada tulekustutit. 91% (148 õpetajat) vastas 

õigesti, et on vaja võtta kustuti, liikuda vajalikku kohta, eemaldada kaitsesplint, 

suunata pulbrijuga tulekoldesse ja vajutada päästikuklahv põhja. 9% (15 õpetajat) 

ei osanud küsimusele vastata, mis tähendab, et nad ei oska tulekustutit kasutada. 

Nendest õpetajatest olid 12 naist ja kolm meest. Kolm õpetajat, kes vastasid valesti, 

olid 18–30  vanuse vahemikus. Neli õpetajat olid vanuse vahemikus 31–40 ja kuus 

olid vanuses 41–50 ning kaks õpetajat olid vanuses üle 60 aasta. Kaheksa valesti 

vastanutest olid vene keelt valdavad õpetajad, kolm olid eesti keelt kõnelevad 

õpetajad. 
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Autor esitas uuringus küsimuse „Mida on tulekahjuhäire korral näha 

tulekahjusignalisatsiooni keskseadmel?“. Küsimus on avatud vastusega, sest see 

aitab välja selgitada, kas kooliõpetajad on võimelised tulekahjusignalisatsiooni 

keskseadet kasutama ning operatiivselt reageerima, tehes kindlaks, mis tsoonis 

tulekahju toimus. 91% (148 vastajat) vastas küsimusele õigesti, 9% (15 õpetajat) ei 

osanud küsimusele vastata. Nendest õpetajatest olid 15 naist. Viis õpetajat, kes 

vastasid valesti, olid 18–30 vanuse vahemikus. Kolm õpetajat olid vanuse 

vahemikus 31–40 ja kaks olid vanuse vahemikus 41–50, kolm õpetajat olid vanuse 

vahemikus 51–60 ja kaks õpetajat olid vanuses üle 60. Nendest olid kaheksa vene 

keelt valdavad õpetajad, seitse olid eesti keelt kõnelevad õpetajad. 

Järgmise küsimusega soovis autor välja selgitada, kas õpetajad on teadlikud, mida 

tähendab tulekahjusignalisatsiooni keskseadmes punane tuluke ja kiri „isoleeritud“. 

Vastamiseks oli antud kaks varianti: 1) „See tähendab, et kõikides tsoonides olevad 

häirekellad ei tööta ning tuleb turvafirma kutsuda“ ja 2) „See tähendab, et selles 

tsoonis on andur(id) isoleeritud“. Esimese variandi valis 148 inimest ja teise 15 

inimest. Õige vastus oli variant kaks ja sellele ei osanud vastata 148 inimest. Need 

olid 138 naist ja 10 meest. 14 õpetajat, kes vastasid valesti, olid 18–30  vanuse 

vahemikus. 20 õpetajat olid vanuse vahemikus 31–40 ja 87 olid vanuse vahemikus 

41–50, 20 õpetajaid olid vanuse vahemikus 51–60 ja seitse õpetajat olid vanuses 

üle 60 aastat. Nendest olid 78 vene keelt valdavad õpetajad, 70 olid eesti keelt 

kõnelevad õpetajad. 

Tulekahjusignalisatsiooni paiknemisskeem, mis aitab häire asukohta tuvastada, 

peab olema keskseadme juures. Autor uuris, kus paikneb tulekahjusignalisatsiooni 

paiknemisskeem Ida-Virumaa koolides õpetajate arvates, mille kohta oli esitatud ka 

küsimus. 157 korral vastati, et see asub keskseadme juures, mis vastab reeglitele. 

4% ehk kuus vastajat ütles, et see paikneb teises kohas. Valesti vastajad olid 

naissoost. Viis õpetajat, kes vastasid valesti, olid 18–30 vanuse vahemikus, üks 

õpetaja oli vanuses üle 60 aasta. Nendest olid neli vene keelt valdavad õpetajat ja 

kaks olid eesti keelt kõnelevad õpetajad.    
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Tulekahju puhkemisel koolis on kõige olulisem turvaline ja kiire evakuatsioon. 

Juhul kui tulekahju toimus koolis, peab tähelepanu olema pööratud turvalisele 

evakuatsioonile. Selleks, et välja selgitada, kui teadlikud on õpetajad ning mida on 

evakuatsioonihäire korral vaja teha, esitati teemakohane avatud vastusega küsimus. 

Autor kirjeldas oma töös, kuidas on selles olukorras vaja käituda. Kui uurida 

õpetajate vastuseid ja neid omavahel võrrelda, siis on näha, et õpetajad on väga 

hästi informeeritud ning teavad, mida on evakuatsioonihäire korral vaja teha. 

Pärast evakueerimist, kui kõik õpetajad ja õpilased on kogunemiskohas, peavad 

õpetajad läbi viima järgmised tegevused: 

• kontrollima laste kohalolekut nimekirja alusel; 

• edastama info direktorile, kui palju lapsi oli klassis ning kui palju jõudis 

kogunemiskohta; 

• jääma kogunemiskohta seniks, kuni päästemeeskonna juht või koolidirektor 

annab järgmised korraldused (saaks näiteks kooli tagasi minna). 

Selleks, et aru saada, kuivõrd teadlikud on õpetajad ja mida on vaja teha 

kogunemiskohas, oli palutud oma tegevused järjestada. Selgus, et 96% vastajatest 

vastas õigesti, kuid 4% ehk kuus inimest ei osanud vastata õigesti. Need olid kolm 

naist ja kolm meest. Üks õpetaja, kes vastas valesti, oli 18–30  vanuse vahemikus. 

Kaks õpetajat olid vanuse vahemikus 31–40 ja üks õpetaja oli vanuse vahemikus 

41–50, üks õpetaja oli vanuse vahemikus 51–60 ja üks õpetaja oli vanuses üle 60 

aastat. Nendest olid kaks vene keelt valdavad õpetajad ja neli olid eesti keelt 

kõnelevad õpetajad. 

Joonisel 7 on näha, et 163 vastajast valis esimeseks tegevuseks „Kontrollida laste 

kohalolekut nimekirja alusel“ õigesti 157 vastajat (96%), aga valesti valis kuus 

inimest (4%). Teiseks tegevuseks „Edastada info direktorile, kui palju lapsi oli 

klassis ning kui palju jõudis kogunemiskohta“ valis õigesti 153 vastajat (94%), aga 

valesti 10 inimest (6%). Kolmandaks tegevuseks „Jääda kogunemiskohta seniks, 

kuni päästemeeskonna juht või koolidirektor annab järgmised korralduse“ valis 

õigesti 153 vastajat (94%), aga valesti valis 10 inimest (6%). 
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Joonis 7. Õpetajate tegevused pärast evakueerimist. (autori koostatud) 

Kõige parem tulemus oli avatud küsimusel „Missugusel telefoninumbril helistate 

tulekahju korral?“. Kõik 163 vastajat (100%) teadsid hädaabinumbrit 112. 

Joonisel 8 on näha, et õpetajatele esitati kaks väidet, „Tulekahju korral peab ruumist 

väljudes sulgema aknad ja uksed“ ja „Tulekahju korral ei pea ruumist väljudes 

sulgema aknaid, piisab ukse sulgemisest“. 163 vastajast vastas õigesti 160 õpetajat 

(98%), et on vaja sulgeda nii aknad kui ka uksed. Kolm inimest (2%) vastas valesti. 

Need olid kolm naist. Kolm õpetajat, kes vastasid valesti, olid vanusevahemikus 

18–30 aastat. Nendest olid üks vene keelt valdav õpetaja ja kaks olid eesti keelt 

kõnelevad õpetajad. 

Joonisel 8 on näha, et õpetajatele oli esitatud kaks väidet. Väitele 1 „Koridoris 

olevast suitsust ei või läbi minna“ õigesti vastasid 160 vastajat (98%). Kuid kolm 

inimest (2%) vastas väitele 2 „Koridoris olevast suitsust võib läbi minna“, mis on 

vale ning tähendab, et nad läbiksid nt koos õpilastega tulekahju korral suitsu täis 

koridori ja satuksid ohtu. Need valesti vastajad olid kaks naist ja üks mees. Üks 

õpetaja, kes vastas valesti, oli vanusevahemikus 18–30 aastat ja kaks olid 

vanusevahemikus 41–50. Nendest olid kaks vene keelt valdavad õpetajad ja üks oli 

eesti keelt kõnelev õpetaja. 
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Joonis 8. Õpetajate käitumine ja teadlikkus. (autori koostatud) 

Õpetajatele oli esitatud 2 väidet (vt joonis 8). Väitele 1 „Hoonest väljumiseks 

kasutan lühemat evakuatsiooniteed ka siis, kui see on suitsu täis“ vastas 2 vastajat 

(1%), mis ei ole õige. Need oli üks naine ja üks mees. 20 õpetajat olid vanuse 

vahemikus 31–40. Kaks olid vene keelt valdavad õpetajad. Kuid 161 inimest (99%) 

vastas väitele 2 „Kui lähim evakuatsioonitee on suitsu täis, siis valin järgmise 

evakuatsioonitee, mis ei ole suitsu täis“, mis on õige.  

Joonise 9 eesmärk on selgitada välja teadmised üldisest tuleohutusest. Küsimustik 

koosneb tabelis olevast seitsmest väitest, millele on võimalik vastata „Olen nõus“, 

„Ei tea“ ja „Ei ole nõus“. 
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Joonis 9. Teadmised tuleohutusest. (autori koostatud) 

Joonisel 9 toodud väite nr 1 „Evakuatsiooniõppuseid korraldatakse igal aastal“ valis 

163 vastajat, kellest 163 (100%) väidab, et nende asutuses korraldatakse igal aastal 

evakuatsiooniõppuseid. 

Samal joonisel nõustub väitega nr 3 „Igal aastal võtan osa 

evakuatsioonikoolitustest“ 163 vastajat ehk 100%. Eelnevast kahest väitest (väide 

1 ja 3) võib järeldada, et koolides töötavad õpetajad osalevad üldjuhul igal aastal 

evakuatsiooniõppustel. Samuti näitavad tulemused, et uuringus osalenud õpetajad 

on huvitatud oma teadmisi antud valdkonnas arendama ja värskendama. 

Väitele nr 2 „Kui toimus tulekahju, siis ei pea sulgema tavalisi uksi, vaid ainult 

tuletõkkeuksed“ vastas 163 vastajat ning mitte keegi ei nõustunud vale väitega. 

Suurem osa vastajatest (160 inimest ehk 98%) väidab, et ei ole antud väitega nõus 

ja kolm õpetajat (2% vastajatest) ei saanud öelda, kas tegemist on õige või vale 

väitega. Vastustest võib järeldada, et õpetajate teadlikkus on tuletõkkeuste 

kasutamises heal tasemel. 
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Väitega nr 4 „Kui andurid lähevad pidevalt häiresse, siis on vaja ATSi tsoonid välja 

lülitada“ nõustub 144 õpetajat (88%). 19 (12%) vastajat väidab, et ei tea või ei ole 

nõus. Väidete nr 3 ja 5 tulemustest selgub, et teadmised ATSi kohta on puudulikud. 

Väitega nr 5 „Saan öelda, kus asub lähim komando“ nõustus 163 vastajat (100%).  

Väitele nr 6 „Kui tuleb vajadus, siis tean, kus saan voolu välja lülitada“ teadis 

vastust kaks inimest (1%). 161 (99%) vastajat väidavad, et ei tea või ei ole nõus. 

Vastustest saab järeldada, et teadlikkus on puudulik ning elektrikilbi asukohta ei 

teata. 

 

Joonis 10. Tuleohutusalase info saamise kanalid. (autori koostatud) 

154 vastajat saab kõige rohkem tuleohutusalast infot tuleohutusalastelt 

koolitustelt (vt joonis 10). Samuti saab sageli tuleohutuse informatsiooni nii oma 

otseselt juhilt (143 vastajat) kui ka päästetöötajatelt (145 vastajat). Tuginedes 

sellistele andmetele, võib väita, et küsimuste vastanute seas on need kolm kanalit  

kõige populaarsemad. 

Kõige vähem saavad õpetajad tuleohutusalast infot kolleegidelt (38 vastajat) ja 

sõpradelt (12 vastajat). 
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2.3 Uurimustulemuste analüüs ja ettepanekud 

 

Töö eesmärgiks on välja selgitada Ida-Virumaa koolides töötavate õpetajate 

tuleohutusalane teadlikkus ja valmidus tulekahju korral käitumiseks ning esitada 

ettepanekud õpetajate tuleohutusalase ettevalmistuse parendamiseks. Siin osas 

esitab autor uuringutulemuste põhjal tehtud üldistused ja järeldused, mis on seotud 

töö teooriaosaga. 

Küsimustiku esimesed küsimused olid informatiivsed – sugu, vanus, rahvus, mis 

koolis vastajad töötavad (kas põhikool või gümnaasium) ja kui suur on tööstaaž 

haridusasutuses. Tuli välja, et keskmine vastajate vanus on 41–50 aastat, naisi oli 

vastajate seas rohkem kui mehi, vastavalt siis 148 naist ja 15 meest. Keskmine 

vastaja tööstaaž on 21–30 aastat. Suurem osa vastajatest on gümnaasiumi 1.–12.  

klassi õpetajad, 103 vastajatest töötavad gümnaasiumis. (käesolev töö, lk 24) 

Vastates uurimisprobleemile „Milline on Ida-Virumaa õpetajate tuleohutusalane 

teadlikkus ja valmisolek käituda tulekahju korral“ – võib uuringu tulemusel väita, 

et õpetajate tuleohutusalane teadlikkus ja valmisolek käituda tulekahju korral on 

Ida-Virumaal hariduasutustes heal tasemel, kuid on olemas mõned kitsaskohad. 

(käesolev töö, lk 24–31) 

Õpetajate teadlikkus on vähene ATS süsteemi kasutamise valdkonnas. (käesolev 

töö, lk 26) Õpetajad ei tea, kuidas kasutada keskseadme ja tulekahjuteate nuppu, 

nad ei oska teaded lugeda(nt tsoonid). 91 % vastajatest vastasid valesti, et kõikides 

tsoonides olevad häirekellad ei tööta ning tuleb turvafirma kutsuda 

Õpetajad hindasid tulekustuti kasutamisoskust kõrgelt – 91% vastajatest oskas 

kirjeldada tulekustuti kasutamist. 9% vastajatest ei tea, kuidas tulekustutit kasutada. 

Samas 13% õpetajates ei teadnud, mis tüüpi tulekustutiga tegemist on. Vastanutest 

65% õpetajat arvasid, et nad on vesitulekustutit varem kasutanud. (käesolev töö, lk 

24–25)  Küsimustele tuginedes ei praktiseerita tulekustuti kasutamist, vaid sellest 

räägitakse palju ainult teoorias.  
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Juhul kui tulekahju toimuks koolis, oleks tähelepanu sel hetkel suunatud turvalisele 

evakuatsioonile. Selleks, et välja selgitada, kuivõrd on õppepersonal teadlik, mida 

on vaja evakuatsioonihäire korral teha, esitati avatud vastusega küsimus. Autor on 

oma töös kirjeldanud, kuidas on selles olukorras vaja käituda, ja kui tuua välja 

seosed õpetajate vastuste ja teadmiste kohta, millest on siin töös kirjutatud, võib 

väita, et õpetajad teavad, mida on vaja evakuatsioonihäire korral teha ja missugused 

tegevused on vajalikud. Suurem osa (94%) vastajatest teab, mida on vaja teha pärast 

evakueerimist kogunemiskohas: kontrollida laste kohalolekut nimekirja alusel, 

edastada info direktorile, kui palju lapsi oli klassis ning kui palju jõudis 

kogunemiskohta ja jääda kogunemiskohta seniks, kuni päästemeeskonna juht või 

koolidirektor annab järgmised korraldused. (käesolev töö, lk 27–28) 

Kõik õpetajad on teadlikud, mis numbrile on tulekahju korral vaja helistada 

(käesolev töö, lk 28) ning, et ruumist väljudes on vaja sulgeda kõik aknad ja uksed 

(käesolev töö, lk 28). Mis puutub turvalisusesse, siis suurem osa vastajatest valiks 

evakuatsiooni korral sellise evakuatsioonitee, mis on turvalisem ega ole suitsu täis, 

vaatamata sellele, et see paikneb kaugemal. 

Tuginedes küsimustiku vastustele ja tehtud analüüsile, võib järeldada, et kõik 

õpetajad suhtuvad tuleohutuskoolitustesse positivselt, kuna kõik vastajad 

võtavad igal aastal osa koolitustest ja õpingutest, mis omaltpoolt parandavad 

õpetajate teadlikkust ja oskust. (käesolev töö, lk 30)  

Analüüsides vastuseid, kust saavad inimesed tuleohutusalast infot ja milliste 

kanalite kaudu see nendeni jõuab, saab välja tuua, et kõige rohkem saadakse infot 

koolitustelt (94%), otseselt ülemuselt (88%) ja päästjatelt (89%). Kõige vähem 

saavad õpetajad tuleohutusalast infot kolleegidelt (38 vastajat), need olid 30 naist 

ja kaheksa meest,  ning sõpradelt (12 vastajat), need olid 10 naist ja kaks meest. 

(käesolev töö, lk 31). 

Võttes arvesse uurimistulemusi ja töö teoreetilist osa, teeb autor järgnevad 

ettepanekud tuleohutusalase teadlikkuse ja tulekahju korral tegutsemise tõstmiseks. 

Ettepanekud sisaldavad virtuaalrealsuse keskkonna kasutamist, süsteemi ja 
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tulekututi kasutamist. Kuna tulemused on head, ei pea planeerima väga 

suuremahulisi tegevusi. 

Töö autor esitab õpetajate tuleohutusalase täienduskoolituse läbiviimiseks neli 

ettepanekut, millest kaks on üldisemad ja kaks on spetsiifilisemad: 

1. Õpetajate iga-aastasel tuleohutuse täiendkoolitusel võiks  kasutada 

virtuaalrealsust. Tehnoloogiate kasutamine on alternatiiviks tänastele 

tuleohutuskoolitustele, need pakuvad turvalist treeningukeskkonda. 

Virtuaalrealsuse kasutamine koolitustel kasvab kiiresti ja need võivad 

tuleohutuskoolituste jaoks olla efektiivsemad. 

2. Õpetajate iga aastasse tuleohutuse täiendkoolitusel peaks olema üks teema 

seotud ATS-i kasutamisega. Õpetajad saavad teada , mis on toodud ATS-

süsteemis näiteks: rikke märgtuli, info ekraan, lülitusvõti, juhtimisnuppud, 

klaviatuur, tsooniindikatorid. 

Uuringus tuli välja, et õpetajate teadlikkus selles valdkonnas on puudulik. 

Kui oskused on ainult paaril õpetajal  ja nad on ATS-i häire korral väljas 

pool kooli, võib juhtuda, et teised õpetajad ei oska kasutada või kasutavad 

ATS-i valesti.  

Virtuaalreaalsuses saab õpetaja vaadata, kuidas ATS toimib ja siis minna 

koos koolitajaga oma konkretse ATS seadme juurde. 

3. Õpetajate iga aastasse tuleohutuse täiendkoolitusel peaks olema üks teema 

seotud tulekustuti kasutamisega. Õpetajate tulekustuti kasutamise praktiline 

õpe. Uuringus tuli välja, et õpetajate teadlikus tulekustuti kasutamise ei ole 

hea, sest ei tea mis tüüpi  tulekustutid on ning ei ole neid varem kasutanud. 

Virtuaalreaalsuse saab õpetaja vaadata, mis tüübi tukekustutit on: A-klassi, 

B-klassi, C-klassi, D-klassi, E-klassi, F- klassi tulekustutid ja siis minna 

koos koolitajaga õue ja proovida kasutada tulekustutit. 

4. Õpetajate eriala tasemeõppes tuleks käsitleda tuleohutuse valdkonna 

teemasid seal hulgas tulekustuti kasutamine, ATS süsteemi kasutamine, 

evakueerimine, kuna õpetajatel on vastutus õpilaste eest tulekahju korral. 

  

https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöö eesmärk on selgitada välja Ida-Virumaa koolides töötavate õpetajate 

tuleohutusalane teadlikkus ja valmidus tulekahju korral käitumiseks ning esitada 

ettepanekud õpetajate tuleohutusalase ettevalmistuse parendamiseks. 

Lõputöö algab sissejuhatusega ning koosneb kahest osast, mis omakorda jagunevad 

alapeatükkideks. Esimeses peatükis käsitleb autor tuleohutusalase teadlikkuse 

kujunemise teoreetilisi lähtekohti, tuleohutuspaigaldisi ning tulekahju korral 

tegutsemise põhimõtteid. Esimeses alapeatükis käsitletakse evakuatsiooni olemust, 

tegutsemist tulekahju korral, tulekahjusignalisatsioonisüsteeme ja esmaseid 

tulekustutusvahendeid. Teises alapeatükis selgitatakse tulekahju olemust ja 

statistikat. Tuuakse välja, kui palju tulekahjusid ja kui suur oli hukkunute arv 

aastatel 2017–2021. Kolmandas alapeatükis tuuakse välja evakuatsiooni olemus. 

Samuti kirjeldatakse näitajaid, mis on evakuatsiooni korral levinud. Neljandas 

peatükis räägitakse tegutsemisest tulekahju korral ja mis reegleid on vaja jälgida. 

Viiendas peatükis selgitatakse, kuidas toimub tulekahju kustutamine ja mis on 

esimesed vahendid, et tulekahju kustutada. Kuuendas peatükis tuuakse välja, mis 

on automaatne tulekahjusignalisatsioon ja missugused need võivad olla. 

Lõputöö teises peatükis uuritakse põhjalikumalt andmeid kooliõpetajate 

tuleohutusteadlikkuse kohta. Esimese alapeatükis selgitatakse uurimistöö 

metoodikat ja uurimisobjekti kirjeldust. Teises alapeatükis hinnatakse teooriast ja 

praktikast saadud tulemusi, mis annavad lühiülevaate kooliõpetajate teadlikkuse 

kohta tulekahju korral. Kolmandas alapeatükis tuuakse välja järeldused andmetest, 

mis tulid esile küsimustikus, ja tehakse ettepanekuid. Lõputöös kasutatakse 

erinevaid teadusmaterjale ning Eesti Vabariigis praegu kehtivaid õigusakte. 

Tuginedes töö andmetele, võib väita, et suurem osa Ida-Virumaa koolide õpetajatest 

saavad tulekahju korral evakuatsiooniga hakkama. Üldine tase on hea, aga need 

kitsaskohad, mis on uuringuga tuvastatud, vajavad parandamist kasutades autori 

soovitusi. 
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Kuid mitte kõikides valdkondades pole Ida-Virumaa koolide õpetajate teadmised 

head. Uurimistulemustest selgus, et õpetajate tulekustuti kasutamise oskus on nõrk. 

Õpetajad teavad ainult teoorias, kuidas seda kasutada. Autor arvab, et teooria 

kuulamine ja lugemine ilma praktikata ei anna soovitud tulemusi. Kui pärast 

teooriat järgneb praktika – näiteks kuidas kasutada tuleohutuspaigaldisi – ja see 

toimub igal aastal, viib kordamine teadlikkuse suurenemiseni ning eesmärkide 

saavutamiseni. Samuti on puudulikud teadmised ATS süsteemi puldi kasutamisel. 

Õpetajad ei ole teadlikud, mida on vaja ATSi häire korral täpsemalt teha. Tuginedes 

nende vastustele, lülitavad nad alarmi korral lihtsalt häire välja ega lähe kontrollima 

kohta, kus häire toimus. Reeglite järgi see ei ole lubatud. 

Lähtuvalt teooriast ja praktikast teeb töö autor teise peatüki lõpus ettepanekud ning 

toob välja, kuidas saab suurendada Ida-Virumaa koolide õpetajate teadlikkust ja 

oskust tuleohutusalases valdkonnas. Ettepanekud on järgmised. 

1. Õpetajate iga-aastasel tuleohutuse täiendkoolitusel võiks  kasutada 

virtuaalrealsust. Tehnoloogiate kasutamine on alternatiiviks tänastele 

tuleohutuskoolitustele, need pakuvad turvalist treeningukeskkonda. 

Virtuaalrealsuse kasutamine koolitustel kasvab kiiresti ja need võivad 

tuleohutuskoolituste jaoks olla efektiivsemad. 

2. Õpetajate iga aastasse tuleohutuse täiendkoolitusel peaks olema üks teema 

seotud ATS-i kasutamisega. Õpetajad saavad teada , mis on toodud ATS-

süsteemis näiteks: rikke märgtuli, info ekraan, lülitusvõti, juhtimisnuppud, 

klaviatuur, tsooniindikatorid. 

Uuringus tuli välja, et õpetajate teadlikkus selles valdkonnas on puudulik. 

Kui oskused on ainult paaril õpetajal  ja nad on ATSi häire korral väljas pool 

kooli, võib juhtuda, et teised õpetajad ei oska kasutada või kasutavad ATS-

i valesti.  

Virtuaalreaalsuses saab õpetaja vaadata, kuidas ATS toimib ja siis minna 

koos koolitajaga oma konkretse ATS seadme juurde. 

3. Õpetajate iga aastasse tuleohutuse täiendkoolitusel peaks olema üks teema 

seotud tulekustuti kasutamisega. Õpetajate tulekustuti kasutamise praktiline 
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õpe. Uuringus tuli välja, et õpetajate teadlikus tulekustuti kasutamise ei ole 

hea, sest ei tea mis tüüpi  tulekustutid on ning ei ole neid varem kasutanud. 

Virtuaalreaalsuse saab õpetaja vaadata, mis tüübi tukekustutit on: A-klassi, 

B-klassi, C-klassi, D-klassi, E-klassi, F- klassi tulekustutid ja siis minna 

koos koolitajaga õue ja proovida kasutada tulekustutit. 

4. Õpetajate eriala tasemeõppes tuleks käsitleda tuleohutuse valdkonna 

teemasid seal hulgas tulekustuti kasutamine, ATS süsteemi kasutamine, 

evakueerimine, kuna õpetajatel on vastutus õpilaste eest tulekahju korral. 

Autor on kindel, et teemast huvitatud koolide õpetajaid on palju, sellest annab 

tunnistust seegi, et 163 uuringus osalenut avaldas soovi vastata uuringu küsimustele 

ning lähtudes uuringu tulemustest on näha, et kõik vastajatest iga aasta võtavad osa 

evakuatsiooniõppusest. 

  

https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
https://www.narva.ut.ee/et
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SUMMARY 

 

The title of this graduation thesis is “Fire safety awareness and behaviour of school 

teachers from the example of schools in Ida-Virumaa”. The thesis is written in 

Estonian and consists of 51 pages, including one annex. The diploma is based on 

46 literature sources.  

The work is topical and this is also emphasised in the development plans. The 

development plan of the Rescue Board for 2025 has reduced the number of 

accidents and incidents of damage in Estonia with the help of everyone. In 

September 2019, the experts from the Rescue Board inspected 227 educational 

institutions, of which 74 buildings were in order, with the remainder in violation. 

In total, more than 360 deficiencies were identified, which makes an average of two 

deficiencies per building. 

The central research problem of the diploma is formulated as a question: What is 

the level of awareness of teachers of schools in Ida-Virumaa regarding fire safety 

and behaviour in the case of fire? 

The aim of the thesis is to determine the fire safety awareness and skills of teachers 

working in Ida-Virumaa schools to act in the case of fire and to make proposals for 

increasing the fire safety awareness and skills to act in the case of fire. 

In order to achieve this goal, the following research tasks have been set: 

1. Describe the theoretical framework of fire safety awareness. 

2. Analyse the fire safety awareness of teachers in Ida-Virumaa schools and 

map potential problems. 

3. Using the synthesis of theory and research results, draw conclusions 

regarding the current state of fire safety awareness for teachers and make 

proposals for raising fire safety awareness and overcoming obstacles. 

The thesis begins with an introduction and consists of two parts, which in turn are 

divided into subchapters. The first chapter deals with the theoretical starting points 
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for the development of fire safety awareness, fire safety installations and the 

principles of action in the case of fire. The second chapter examines in greater detail 

the data on fire safety awareness among school teachers.  

In his work, the author has conducted a questionnaire using a quantitative method. 

The author has also compared the results of the teachers' answers and the results 

obtained during the fire safety awareness index survey. 

The empirical part of the work includes conducting the research, the methodology 

and a description of the sample. The subchapters of the second chapter focus on 

analysing the responses to the study and drawing conclusions. 

Based on the data from the work, it can be stated that the majority of teachers in 

Ida-Virumaa schools are sufficiently aware and trained in this field. They can 

handle an evacuation in the event of a fire and know a great deal about fire safety. 

However, not all Ida-Virumaa school teachers have such extensive knowledge. The 

research showed that teachers’ awareness of using a fire extinguisher is low –

teachers only know how to use it in theory. The author believes that listening to and 

reading the theory without performing the practice will not achieve the desired 

results. If the theory is followed by practice, such as how to use fire protection 

installations, and if it takes place every year, then this repetition will lead to 

awareness-raising and the achievement of the goal. There is also a lack of 

knowledge about using ATS. Teachers are not aware of what needs to be done in 

the event of an ATS disorder. Based on their responses to the alarm, they simply 

turn off the alarm and do not attempt to check where the alarm occurred. As a rule, 

this is not permitted. 

Based on theory and practice, the author of the work has made suggestions at the 

end of the second chapter on how to increase the awareness and skills of teachers 

in Ida-Virumaa schools in the field of fire safety. The proposals are: 

1. Virtual reality could be used in the annual in-service fire safety training for 

teachers. The use of technology is an alternative to today's fire safety 

training, нужно provide a safe training environment. The use of virtual 
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reality in training is growing rapidly and may be more effective for fire 

safety training. 

2. The annual in-service training of teachers in fire safety must include one 

topic related to the use of ATS. Teachers can find out what is in the ATS 

system, for example: fault indicator light, information display, toggle key, 

control buttons, keypad, zone indicators. 

The study found that teachers' awareness in this area is low. If only a few 

teachers have the skills and are out of school in the event of an ATS disorder, 

other teachers may not be able to use or misuse ATS. 

In virtual reality, the teacher can see how the ATS works and then go to 

their specific ATS device with the trainer. 

3. The annual in-service training of teachers in fire safety should include one 

topic related to the use of fire extinguishers. Practical training for teachers 

in the use of fire extinguishers. The study found that teachers' conscious use 

of fire extinguishers is not good because they do not know what types of 

fire extinguishers are and have not used them before. In virtual reality, the 

teacher can look at what type of fire extinguisher: Class A, Class B, Class 

C, Class D, Class E, Class F fire extinguishers and then go to the yard with 

the trainer and try to use the fire extinguisher. 

4. Teacher training should address topics in the field of fire safety, including 

the use of fire extinguishers, the use of the ATS system, and evacuation, as 

teachers have a responsibility to students in the event of a fire.  
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Lugupeetud vastaja! 

Olen Sergei Jevstratenko ning õpin Sisekaitseakadeemia III kursusel 

päästeteenistuse erialal. Kirjutan lõputööd teemal „Kooliõpetajate tuleohutusalane 

teadlikkus ning käitumine Ida-Virumaa koolide näitel“. Antud küsimustik on 

koostatud eesmärgiga uurida Ida-Virumaa koolide personaali tuleohutusalast 

teadlikust ja oskust käituda tulekahju korral. Palun hinnake võimalikult täpselt oma 

teadmisi ja oskusi tulekahju korral tegutsemiseks. Küsimustik on anonüümne ja 

andmed töödeldakse statistiliselt, analüüsi tulemustest ei kajastu informatsiooni, 

mis seostuks vastaja isikuga. Ankeetküsimustik asub veebikeskkonnas ankeet.ee.  

Lugupidamisega 

Sergei Jevstratenko    

Sugu:  

1- Mees  

2- Naine  

Vanus:  

1- 18-30 

2- 31-40 

3- 41-50 

4- 51-60 

5- üle 60  
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Rahvus 

1- eestlane  

2- venelane  

3- muu  

Kas Teie kool on: 

1 –Põhikool 1-9 klass 

2 – Gümnaasium 1-12 klass 

Kui kaua olete töötanud õpetajana: 

• 0-10- aastat  

• 11-20 aastat 

• 21-30 aastat 

• Üle 30 aastat 

 

1. Kas oskate kasutada tulekustutit? 

- Jah  

- Ei 

2. Kas olete kunagi kasutanud tulekustutit? 

- Jah, õppe eesmärgil 

- Jah, tulekahju kustutamiseks 

- Ei 

3. Mis tulekustutiga oli tegu? 

AVATUD KÜSIMUS 

4. Milliseid tulekustuteid kasutatakse Teie koolis? 

AVATUD KÜSIMUS 

5. Kuidas kasutada tulekustuti? Palun kirjeldage protsessi. 

AVATUD KÜSIMUS 
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6. Mida on tulekahju häire korral näha tulekahjusignalistatsiooni 

keskseadmelt ? 

AVATUD KÜSIMUS 

7. Kui tuleohutussignalisatsiooni keskseadmes põleb ühes tsoonis punane 

tuluke ja kirjas on „isoleeritud“: 

- tähendab see seda, et kõikides tsoonides olevad häirekellad ei rakendu 

tööle ning tuleb turvafirma kutsuda, 

- tähendab see seda, et selles tsoonis on andur/ -id isoleeritud. 

8. Kas tulekahjusignalisatsiooni paiknemisskeem, mis aitab häire 

asukohta tuvastada on teie keskseadme juures?  

- jah  

- ei 

9. Kuidas käituda evakuatsiooni häire korral:  

AVATUD KÜSIMUS 

10. Järjesta oma tegevus kogunemiskohas 

1- Edastan direktorile info, kui palju lapsi oli klassis, kui palju jõudis 

kogunemiskohta 

2- Kontrollin laste kohalolekut nimekirja alusel 

3- Jään kogunemiskohta seniks, kuni päästemeeskonna juht või kooli 

direktor annab järgmised korraldused 

11. Missugusel telefoninumbril helistate tulekahju korral? 

AVATUD KÜSIMUS 

12. Tulekahju korral:  

- peab ruumist väljudes sulgema uksed ja aknad. 

- ei pea ruumist väljudes sulgema aknaid, piisab ukse sulgemisest. 

13. Tulekahju korral: 

- koridoris olevast suitsust võib läbi minna. 

- kui koridor on suitsu täis, ei tohi suitsust läbi minna.  

- hoonest väljumiseks kasutan lühemat evakuatsiooniteed, ka siis kui see on 

suitsu täis. 
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- kui lähim evakuatsioonitee on suitsu täis, valin järgmise evakuatsioonitee, 

mis ei ole suitsu täis. 

Teadmised Tuleohutusest 

 Olen nõus Ei tea Ei ole nõus 

Evakuatsiooniõppuseid 

korraldatakse igal aastal 

   

Kui toimus tulekahju siis 

tavalisi uksi ei pea 

sulgema aga ainult 

tuletõkkeuksed 

   

Igal aastal võtan osa 

evakuatsioonikoolitustest 

   

Kui andurid lähevad 

pidevalt häiresse, siis 

ATS tsoonid on vaja 

välja lülitada 

   

Saan öelda kus asub 

lähim komando 

   

Kui tuleb vajadus siis 

tean, kus kohas saan 

vool välja lülitada 
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Tuleohutusalase info saamine 

Saan 

tuleohutusalast 

infot järgmistest 

kanalitest 

Väga sageli Sageli Mõnikord Väga harva Üldse mitte 

Oma otseselt 

juhilt 

     

Kolleegidelt      

Ajakirjandusest      

Televiisorist      

Sõpradelt      

Päästjatelt      

Tuleohutusalaselt 

koolituselt 
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Lisa 2. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi keskseadme 

skeem. 

 

 

Joonis 11. Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi keskseadme skeem. 

(Tammepuu, 2012, lk 11) 


