
 

Sisekaitseakadeemia 

Päästekolledž 

 

 

 

Erkki Põld 

 

I JUHTIMISTASANDI STANDARDTEGEVUSTE JUHISTE (SOP) 

VÄLJATÖÖTAMINE PÄÄSTETÖÖDEL 

ELUPÄÄSTEVÕIMEKUSE TAGAMISEKS SEKTSIOONTÜÜPI 

KORRUSHOONETES  

Lõputöö 

 

 

 

Juhendaja:  

Andres Mumma, BA 

Kaasjuhendaja:  

Aleksandr Smirnov, BA  

 

 

 

 

Tallinn 2013 



 1 

 

ANNOTATSIOON 

Kolledž: Päästekolledž Kuu ja aasta: Aprill 2013 

Töö pealkiri: I juhtimistasandi standardtegevuste juhiste (SOP) väljatöötamine päästetöödel 

elupäästevõimekuse tagamiseks sektsioontüüpi korrushoonetes. 

Töö pealkiri võõrkeeles: Разработка стандартных деиствии для обеспечения способности 

жизнeспасения на пожарах в зданиях секционного типа для первого уровня 

руководства“. 

Töö autor: Olen  nõus oma lõputöö kättesaadavaks 

tegemisega elektroonilises keskkonnas. 

Erkki Põld Allkiri: 

Lühikokkuvõte:  

Käesolev lõputöö on kirjutatud teemal „I juhtimistasandi standardtegevuste juhiste (SOP) 

väljatöötamine päästetöödel elupäästevõimekuse tagamiseks sektsioontüüpi korrushoonetes“. 

Töö põhiosa koosneb peatükkidest ja alapeatükkidest. Kokku on lõputöö kirjutatud 55 

leheküljel, millest 40 moodustab põhiosa. Lõputöö sisaldab 6 lisa, 2 tabelit ja 14 joonist. 

Lõputöö eesmärgiks on välja töötada alus juhendmaterjali koostamiseks taktikalistest ning 

tehnilistest tegevustest inimeste päästmisel sektsioontüüpi korrushoonetes toimuvate 

tulekahjude korral I juhtimistasandil sõltuvalt kasutada olevast päästeressursist. 

Põhieesmärgist tuleneb osaeesmärk milleks on välja pakkuda elupäästevõimekuse 

kriteeriumid ja meeskonna suuruse (tegevusvõimekuse) seos kriteeriumide täitmisega 

kortermajadega täidetud piirkondades.  

Antud lõputööd saab kasutada päästekomandode asukoha ja isikkooseisu planeerimisel 

elupäästevõimekuse tagamisel ning standardtegevuste juhiste kasutamisel kortertulekahjudel. 

Antud lõputöö käigus selgus, et elupäästevõimekuse ajaline väärtus on 10-11 minutit. 

Lõputöö tulemusena tõi autor elupäästevõimekuse definitsiooni ning standardtegevuste 

juhiseid kortertulekahjude puhul.  

Võtmesõnad: standardtegevuste juhised, elupäästevõimekus, kortertulekahju, päästetööde 

taktika,  

Võõrkeelsed võtmesõnad: Квартирные пожары, спасение на пожарах, стандартные 

действия, руководство тушения пожаров, пожарная тактика 

Säilitamise koht: Sisekaitseakadeemia 

Kaitsmisele lubatud  

Kolledži direktor: Margus Möldri Allkiri: 

Vastab lõputöö nõuetele  

Juhendaja: Andres Mumma Allkiri: 



 2 

 

SISUKORD 

ANNOTATSIOON ........................................................................................................... 1 

SISUKORD ...................................................................................................................... 2 

MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU ...................................................................... 3 

SISSEJUHATUS .............................................................................................................. 4 

1. SEKTSIOONTÜÜPI KORRUSHOONED .................................................................. 7 

1.1. Arhitektuurne ja tuleohutusalane iseloomustus ..................................................... 7 

1.2. Ehituslik seos tulekahju käitumisega ja ohutegurid ............................................ 10 

1.3. Päästetöö prioriteedid .......................................................................................... 12 

2. EMPIIRILINE ANALÜÜS ........................................................................................ 14 

2.1 Elupäästevõimekus ............................................................................................... 14 

2.2 Tegevusvõimekused ja tegevussuunad ................................................................. 19 

2.3 Tegevusalgoritm ning eksperimendi kirjeldus ..................................................... 24 

3. UURINGUTE TULEMUSTE ANALÜÜS NING RAKENDUSETTEPANEKUD . 28 

3.1 Eksperimendi tulemuste analüüs .......................................................................... 28 

3.2 Lahendused ........................................................................................................... 30 

3.3 Ettepanekud .......................................................................................................... 33 

KOKKUVÕTE ............................................................................................................... 35 

РЕЗЮМЕ ....................................................................................................................... 37 

VIIDATUD ALLIKATE LOETELU ............................................................................. 38 

TABELITE JA JOONISTE LOETELU ......................................................................... 41 

LISAD ............................................................................................................................ 42 

 



 3 

 

MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

AJ – autojuht; 

MV – meeskonnavanem või rühmapealik; 

P – päästja; 

P11 – esimesena kohalsaabuv päästemeeskonna vanem; 

P12 – teisena kohalesaabuv päästemeeskonna vanem; 

PTJ – päästetöö juht; 

TJ – tagalajuht, isik kes tegeleb tagala juhtimisega;
1
 

SOP – standardtegevuste juhis; 

SSL – suitsusukeldumise lüli; 

Eeltegevused – on päästetegevuste tulemuslikkuse tagamiseks tehtavad ettevalmistavad 

tegevused, mis koosnevad luure-, otsustus-, käsklemistegevusest ning teerajamisest ja 

hargnemisest või muudest tegevustest; 

Päästetegevus – kortertulekahju puhul koosneb kannatanu otsingust ja kannatanu 

transpordist; 

Sektsioontüüpi korrushoone – korrushoone, mis on jaotatud sektsioonideks korruste ja 

korterite kaupa; 

Tegevusvõimekus – päästemeeskondade grupeerimine võimekuse järgi;
2
 

Tagala – territoorium, mis külgneb sündmuskohaga ning kus on tehnika paigutuse, 

vesivarustuse, ametkondade vahelise koostöö, puhketsooni ja muude logistiliste 

probleemidega tegelev päästesündmuse lõik.
3
 

                                                 
1
 Побзик, Я. С., Пожарная тактика (Москва ЗАО Спецтехника. 2004), стр 126. 

2
 Käit, T., „Standardoperatsioonide protseduuride väljatöötamine päästetöödel ühe- ja kahepereelamutes“, 

lõputöö, Tallinn Sisekaitseakadeemia Päästekolledž (2012), lk 16 
3
 Повзик,  Пожарная тактика, supra nota 1, стр 126. 
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SISSEJUHATUS 

Eesti Vabariik on Põhjamaade hulgas esimeste seas tulekahjus hukkunute arvu poolest.
4
 

Lõputöö aktuaalsus seisneb selles, et sektsioontüüpi korrushoonetes elab märkimisväärselt 

palju riigi rahvastikust, samuti on Eestis Päästeameti statistika järgi 2011 aastal hukkunud 

tulekahjudes 73 inimest, neist 21 korteris.
5
 Kuna hukkunute ja vigastatute arvu 

vähendamiseks võib tuleohutusnormide karmistamine olla ebaproportsionaalselt kulukas ja 

ennetuslike meetmete rakendamine ei pruugi alati jõuda kogu sihtgrupini siis on samaaegselt 

oluline ka panustada reageerivale meetmele tihedasti asustatud piirkondades, kus valdav osa 

elanikkonnast elab sektsioontüüpi kortermajades. Saavutamaks maksimaalset efektiivsust 

päästesündmuse lahendamisel antud tüüpi piirkondades on vajalik välja töötada täpsed 

taktikalised ning tehnilised juhised päästetööde läbiviimiseks, et suurendada nende kiirust ja 

ressursi parimat kasutamist. Selle saavutamine tõstab päästetööde kvaliteeti. Samuti 

võimaldavad väljatöötatud standardtegevused mõõta nende teostamiseks kuluvat aega, mis 

võimaldab hinnata päästeteenistuse valmisolekut pakkumaks elupäästevõimekust 

piirkondades, kus riskid korteritulekahjude tekkimiseks on kõike suuremad (tihedalt asustatud 

piirkonnad).  

Probleem seisneb selles, et käesoleval ajal päästesüsteemis olemasolevas töökorralduslikus 

juhendmaterjalis puuduvad detailsed juhised päästetööde läbiviimiseks sektsioontüüpi 

korrushoonetes, kuigi detailsete regulatsioonide loomine on päästesüsteemi sisene ülesanne. 

Seoses sellega võivad päästetöödel I juhtimistasandil ressursi ja varustuse kasutamine ning 

taktika olla vähetulemuslik. Samuti probleemiks on elupäästevõimekuse detailsete 

kriteeriumite määratlemise puudumine. 

Standardtegevuste juhised on kasutusel USA päästeteenistuses nimetusega SOP (Standard 

Operating Procedures). SOP on taktikaliste ja tehniliste tegevuste kogum, mis standardiseerib 

erinevad tegevused.
6
 Standardtegevustega kõrvaldatakse mittevajalik valikute variatiivsus 

                                                 
4
 The Geneva Association, „World Fire statistics. No. 28“ (2012), 

<http://www.genevaassociation.org/PDF/WFSC/GA2012-FIRE28.pdf> (03.04.2013). 
5
 Ehitiste tulekahjude statistika 2011, Päästeamet, lk 36-37 

6
 FEMA United States Fire Administration, „Developing Effective Standard Operating Procedures For Fire and 

EMS Departments“ (1999),  <wwww.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/fa-197.pdf > (07.01.2013). 
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ning nende loomine on vajalik, kuna tuleb vältida või lõpetada tegutsemist ainult situatsiooni 

järgi. Teenuse kvaliteedi tõstmiseks peab tegutsema kindlate reeglite järgi.
7
 

Lõputöö eesmärgiks on välja töötada alus juhendmaterjali koostamiseks taktikalistest ning 

tehnilistest tegevustest inimeste päästmisel sektsioontüüpi korrushoonetes toimuvate 

tulekahjude korral I juhtimistasandil sõltuvalt kasutada olevast päästeressursist. 

Põhieesmärgist tuleneb osaeesmärk milleks on välja pakkuda elupäästevõimekuse 

kriteeriumid ja meeskonna suuruse (tegevusvõimekuse) seos kriteeriumide täitmisega 

kortermajadega täidetud piirkondades.  

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks peab autor lahendama järgmised uurimisülesanded: 

1. Tuvastada elupäästevõimekuse kriteeriumid. 

2. Selgitada välja tegevusvõimekused. 

3. Selgitada välja päästetöö juhtimise ja taktika põhikriteeriumid, millele tuginevad 

standardtegevused erinevate tegevusvõimekuste puhul. 

Lõputöö raames viiakse läbi empiiriline uuring kombineeritud uurimismeetodiga, kus 

andmeid kogutakse dokumentide uurimisel, ekspertintervjuuga ja eksperimendi abil. 

Uuringuga selgitatakse välja ja tõestatakse millised on kõige tulemuslikumad taktikalised ja 

tehnilised tegevused tulekustutus- ja päästetöödel sektsioontüüpi korrushoonetes sõltuvalt 

päästemeeskonna suurusest. Kõigepealt teostatakse dokumendianalüüs, millega pannakse 

paika päästetöö prioriteedid sektsioontüüpi korrushoones ja tuvastatakse elupäästevõimekuse 

kriteeriumid, siis teostatakse kirjutuslauaanalüüs leidmaks kõige optimaalsemad tegevuse ja 

ressursihalduse skeemid, mis vastavad rahvusvahelistele ohutusstandarditele, mida hiljem 

kontrollitakse eksperimendiga reaalsete päästemeeskondadega sektsioontüüpi korrushoones.  

Kokku koosneb lõputöö kolmest osast – esimene peatükk on teoreetiline, kus kirjeldatakse 

sektsioontüüpi korrushooneid, nende ehituseripära ja tuleohutusnorme, tulekahju 

iseloomustustust antud hoonetüübis, raskendavaid faktoreid ja peamisi päästetöö prioriteete. 

Teises peatükis uuritakse elupäästevõimekust ja tegevusvõimekust, kirjutuslauaanalüüsi 

käigus leitakse tegevusvõimekuse ja tegevussuuna kokkusobitamise käigus tegevusalgoritm 

antud hoonetüübi tulekahju korral vastavalt erinevatele tegevusvõimekustele, teostatakse 

ekspertintervjuu kinnitamaks tegevusvõimekusi ning kirjeldatakse eksperimentide sisu. 

                                                 
7
 Smirnov, A., „I juhtimistasandi standardoperatsioonide protseduuride väljatöötamine kustutusvee tagamisel“, 

lõputöö, Sisekaitseakadeemia Päästekolledž (2012), lk 5 
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Kolmandas peatükis kogutakse kokku läbiviidut eksperimentide tulemused, mida 

analüüsitakse, hinnatakse ja võrreldakse teises peatükis kajastatud tegevusalgoritmiga. 

Saavutatud järelduste põhjal pakutakse lahendused ehk alused SOP koostamiseks ning 

tehakse rakendusettepanekud.  

Kuna lõputöö maht on reglementeeritud, siis lõputöös ei käsitleta teisi korrushoonete tüüpe 

(koridori tüüpi korrushooneid) ja üle viiekorruselisi nõukogude aegseid korrushooneid (kuni 

1990-ndate alguseni ehitatud NSVL ehitusnormide järgi). Samal ajal sektsioontüüpi 

korrushoonete arv, mis on ehitatud NSVL ajal, on märkimisväärselt suurem, kui teisi tüüpe ja 

hilisemal ajal ehitatud.
8
 Lähtuvalt sellest antud lõputöö raames keskendutakse kuni 

viiekorruselisi sektsioontüüpi korrushoonetele, mis on ehitatud nõukogude ajal. 

Tulenevalt lõputöö eesmärgist ja osaeesmärgist on lõputöö rakenduslik. Autori arvates leiavad 

lõputöö tulemused rakendust Eesti päästesüsteemis. Autor tänab lõputöö juhendajat Andres 

Mummat, kaasjuhendajat Aleksandr Smirnovi ja kõiki lõputöö valmimisele kaasa aidanud 

inimesi. 

                                                 
8
 Kalamees, T., et al,. Eesti eluasemefondi suurpaneel-korterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav 

eluiga, uuringu lõppraport, (Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskond, 2009), lk 7 
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1. SEKTSIOONTÜÜPI KORRUSHOONED  

1.1. Arhitektuurne ja tuleohutusalane iseloomustus 

Eestis algas tüüpkorrusmajade ehitamine 60-ndate alguses, kui alustas tegevust esimene 

Prantsusmaalt ostetud paneelide tootmiseks mõeldud tehas. Elamurajoonides moodustasid 

paneeltüüp korrusmajad telliskivimajade ja teiste kivimajade kõrval elumajadest põhiosa.
9
  

75% Eesti elamufondist on koondunud Harju, Ida-Viru ja Tartu maakonda. Harju maakonnas  

koondub enamik neist Tallinnasse, Ida-Viru maakonnas Narva ja Kohtla-Järve, Tartu 

maakonnas Tartu. Vanuseliselt on kõige suurem osakaal 1970-1990 aastatel ehitatud hoonetel 

(56%).
10

 

Järgneval joonisel on välja toodud Eestis ehitatud korrusmajade arv aastate lõikes. Joonisel 

eristub selgelt, et suurem osa korterelamutest on Eestis ehitatud seitsmekümnendatel ja 

kaheksakümnendatel aastates. 

 
Joonis 1. Ehitatud korrusmajade arv Eestis aastate lõikes11 

                                                 
9
 Soome ja Eesti keskkonnaministeeriumid, Nõukoguaegsete korrusmajade rekonstrueerimise andmepank ja 

seisukorra väljaselgitamine, (Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastuse trükikoda, 1999) 
10

 Kalamees, Eesti eluasemefond, supra nota 8, lk 7 
11

 Ibid , lk 7 
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Korrushoonete paiknemine on vajalik arusaamaks millised Eesti piirkonnad on kõige enam 

asustatud nõukogude aegsete korrushoonetega. 

Antud lõputöö raames lähtutakse sellest, et enamlevinud korrushooned jagunevad kaheks 

tüübiks: sektsioontüüpi- ning koridori tüüpi  korrushooned. Koridori tüüpi korrushooneid 

kasutatakse peamiselt ühiselamutena ja hotellidena, antud lõputöö keskendub sektsioontüüpi 

korrushoonetele, mis on jaotatud sektsioonideks korruste ja korterite kaupa. 

Sektsioontüüpi korrushoonete puhul, mis ehitati NSVL ajal, on projekti aluseks SNIP 

(строительные нормы и правила) normid. Allpool on toodud sektsioontüüpi korrushoonete 

tuleohutus- ja evakuatsiooninormid
12

: 

1. Sektsioonidevahelised seinad ja vahelaed peavad olema mittepõlevast materjalist ning 

tulepüsivusega 0,75 tundi, korteritevahelised seinad 0,5 tundi ning korteri 

sektsioonisisesed seinad 0,25 tundi.  

2. Sektsioontüüpi eluhoonetes kuni üheksa korrust peab olema igas korteris üks väljapääs 

treppikotta.  

3. Korterid, mis asuvad kuuendast kuni üheksandat korrust peavad omama kaks 

väljapääsu. Üks võimalus teiseks väljapääsuks on läbikäigud kõrval sektsioonidesse 

läbi rõdude või lodžade milles on vahekäigud. Teine võimalus on väljapääsud välisele 

evakuatsiooni redelile, mis ühendab korruste kaupa rõdusid või lodžasid kuni 5 

korruse põrandani.  

4. Trepikojad ja lifti hallid peavad olema eraldatud teistest mistahes ruumidest ja 

koridoridest ustega, mis omavad tihendeid, mis takistavad suitsu levikut.  

5. Korruste vahel olevatel treppidel ei tohi olla üle 18 astme ning need peavad omama 

piirdeid käetugedega.  

6. Trepi laius peab olema vähemalt 1,05 m. 

Tuleohutuse seaduse § 32 lg 3 järgi peab elamu või korteri omanik elamu või korteri vähemalt 

ühe ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga. See nõue kehtib ka 

korteritele, mis olid ehitatud Nõukogude ajal.
13

 

Enne Vabariigi Valitsuse määrus nr 315 jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida 

kasutatakse vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele, peab vastama § 2 lõike 1 

                                                 
12

 Шеверев В. Т., Шевчук Н. В., Сборник противопожарных норм строительного проектирования 

промышленных предприятий и населенных мест, (Издательство литературы по строительству, Москва 

1972). 
13

 Tuleohutuse seadus, 05.05.2010, jõustunud 01.09.2010 – RT I, 30.12.2011, 39, § 32 lg 3 
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punktides 5 ja 6 toodud nõuetele. Nendeks nõueteks on järgmised olulised tuleohutus nõuded, 

mis puudutavad ka Nõukogude aegseid eluhooneid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju 

puhkemise korral: 5) on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda; 6) on võimalik inimesi 

ehitisest evakueerida.
14

 

Sektsioontüüpi korrushoonetes, mis on ehitatud NSVL ajal on puuduseid, mis kiirendavad 

tulekahju levikut ning raskendavad päästetöid. Peamised puudused on tule ja suitsu leviku 

takistamisega seotud probleemid
15

: 

1. Korterite välisuksed ei ole tuletõkkeuksed. 

2. Vaheseinte ja –lagede madal õhupidavus ei takista suitsu levikut läbi tuletõkkepiirete. 

3. Torustike vahetamisel ei ole tuletõkkesektsioonidest läbiviikude juures tagatud 

tuletõkkepiirde tulepüsivusnõuded. 

Korterhoonetes on vähene ohutustase, kuna puuduvad tulekustutussüsteemid ning 

tuleohutuspaigaldised (va suitsuandur). Inimeste käitumine korterites on tuleohtlik, inimesed 

suitsetavad korterites, tarvitavad alkoholi, käsitlevad elektriseadmeid ohtlikult ning 

põhjustavad toidukõrbemist. Enamus tulekahju põhjused on tingitud inimese hooletusest, 

näiteks 2011 aastal toimus 1984 tulekahju, millest 1317 on põhjustanud inimese hooletus.
16

 

Antud alapeatükis tõi autor välja ülevaate nõukogudeaegsete korrushoonete paiknemisest 

Eestis. Samuti oli välja toodud korterelamute tuleohutusalane iseloomustus, mis on aluseks 

järgnevates peatükkides tehtavatele analüüsidele. 

Kuna lõputöö raames tuuakse välja standardtegevuste juhised sektsioontüüpi korrushoonete 

kortertulekahjude puhul, siis edaspidi on vajalik välja tuua, kuidas mõjutab ehituslik eripära 

tulekahju arengut ning milliste ohtudega on vaja arvestada kortertulekahju puhul. 

                                                 
14

 Ehitisele ja selle osale esitavad tuleohutusnõuded, Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315, RT I 2004, 

75, 525, § 40 lg 1. 
15

 Kalamees, Eesti eluasemefond, supra nota 8, lk 35 
16

 Ehitiste 2011 supra nota 5,lk 9 
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1.2. Ehituslik seos tulekahju käitumisega ja ohutegurid 

Tulekahju levikut mõjutab hoone korruselisus, sektsioonide suurus ning ruumide planeering. 

Sektsioontüüpi korrushoones levib tulekahju peamiselt sektsiooni siseselt horisontaalses 

suunas mööda korteris asuvat põlevmaterjali. Väljapoole sektsiooni on tulekahju levimine 

piiratud, kuid siiski see esineb. Tulekahju levib eelkõige põlemisproduktide ning temperatuuri 

kaudu, läbi seintes olevate avade, pragude, šahtide, liftide ning ventilatsiooni kanalite 

kaudu.
17

 

Tänapäeva korterites on põlemiskoormus tõusnud võrreldes Nõukogude Liidu ajaga, kui 

korterelamud olid ehitatud. Nüüdisajal on kasutatud korterite sisustamiseks erinevat tehnikat 

ja elektroonikat, mis on toodetud erinevatest plastidest. Tulekahju puhul eritavad plastid ja 

muud sünteetilised materjalid väga mürgiseid ühendeid ning mille põlemiskoormus on suur – 

võrreldes 1950ndatega on põlemiskoormus suurenenud neli korda.
18

 Selle tulemusel 

põhjustab tulekahju suuremat ohtu inimelule. Põlemisgaase tekib rohkem, mis raskendab 

päästetööde tegemist. 

Ehitise elukaare teooria kohaselt on elamu keskmiseks tööeaks ligikaudu 50-70 aastat. 

Sellisesse eluikka jõudnud elamu konstruktsioone ja tehnosüsteeme võib lugeda nii füüsiliselt 

kui moraalselt vananenuks. Suurem osa Eesti eluasemefondist on tänaseks oma eluea 

saavutanud või siis sellele lähenemas.
19

 

Kuna Eestis olevad Nõukogude aegsed sektsioontüüpi korrushooned on aja tõttu 

amortiseeritud, on tulekahju leviku takistamise meetodid ajaga oma omadused kaotanud. See 

põhjustab tulekahju kiirema arengu ja suitsu ning põlemisgaasiga suurema ala täitumist. 

Tänapäeval on inimesed muutnud oma korterid mugavamaks, ehitades need ümber. 

Korteriuste asendamisel on esmane eesmärk turvalisus kuritegevuse suhtes ning suuremas 

osas pole ka uued uksed tulekahjus käitumise osas sertifitseeritud. Tehnosüsteemide 

tuletõkketarinditest läbiviigud ei ole tihendatud nõutava tulepüsivusega. Kui trepikodades 

esineb peaväljapääsule lisaks ka tagavaraväljapääs, siis enamus majadest on see lukus, samuti 

kuhjatakse põlevmaterjali keldritesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Seeläbi on takistatud 

ohutu evakuatsioon ja raskendatud päästetööde teostamise võimalikkus. Samuti rõdud, mis on 

                                                 
17

 Повзик, Пожарная тактика, supra nota 1,  стр 141-142 
18

 Pajupuu, J., „Ülerõhuventilatsiooni efektiivsus sisetulekahju kustutamise algfaasis“, lõputöö, 

Sisekaitseakadeemia Päästekolledž (2011), lk 16 
19

 Kalamees, Eesti eluasemefond, supra nota 8, lk 7 
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ettenähtud evakuatsiooniks alates viiendast kuni kümnenda korruselt on kinniehitatud ning 

luugid mahavõetud, et tagada korterite turvalisus. Seega on sealt evakueerimine võimatu, mis 

raskendab päästetöid.
20

 

Sõltuvalt ehituslikust eripärast ja inimeste arvust, on sektsioontüüpi korrushoonete 

kortertulekahjudel järgmised ohutegurid
21

: 

1. Palju inimesi väikesel pindalal, kelle hulgas võivad olla inimesed, kes ei ole 

võimelised iseseisvalt evakueeruma (vanurid, väikesed lapsed, puudega inimesed). 

2. Kiire tulekahju areng mööda põlevmaterjali. 

3. Suur ehitise pindala. 

4. Kiire trepikodade täidetavus suitsuga. 

5. Tulekahju levimine järgmistesse sektsioonidesse läbi avade, pragude, ventilatsiooni 

šahtide, paneelide kuumenemise ning samuti akende kaudu läbi avatud tule. 

6. Olemasolevad lifti- ja prügišahtid soodustavad suitsu levikut. 

7. Tulekahju puhul on hargnemine kõrgematel korrustel raskendatud. 

8. Evakuatsiooniteede kuhjamine põlevmaterjaliga. 

9. Päästetehnika juurdepääs hoonetele on takistatud pargitud sõidukitega (eriti 

talvetingimustes). 

10. Korterite rauduksed raskendavad päästetöid. 

Kahe kuni kolme korruse ulatuses tulekahju tasandist üleval pool moodustub nn temperatuuri 

padi temperatuuriga 100-150
о
С. Sellise padja läbimine kaitsevarustuseta on võimatu. 

Temperatuur ruumis, kus tulekolle tekkis, sõltub põlemiskoormusest. Temperatuurid ruumis 

seintes ja vahelagedes võivad ulatuda 800-1000
о
С. 15-20 minuti jooksul pärast tulekahju 

algust võib tulekahju levida üleval asuvatele korrustele läbi akende, rõdude, lodžade, süüdates 

konstruktsioonielemente või sisustust järgmiste korruste ruumides.
22

 

                                                 
20

 Kalamees, T., el al, Eesti eluasemefondi telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav 

eluiga, uuringu lõppraport, , (Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskond, 2010), lk 30 
21

 „Методические рекомендации по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности“, Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, черезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, (2006), cтр 4-5 
22

 Ibid, стр 5 
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1.3. Päästetöö prioriteedid  

Päästeseaduse § 2 lg 1 ja 2 alusel on päästeasutuse tegevuse eesmärk turvalise elukeskkonna 

kujundamine ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine 

ning mille tegevus on suunatud inimese elu, tervist, vara ning keskkonda ohustavate 

päästesündmuste ennetamisele, ohu väljaselgitamisele, ohu tõrjumisele ning päästesündmuse 

tagajärgede leevendamisele.
 

Vastavalt lg 3 on päästeasutuse tegevuse planeerimise 

põhialuseks piirkondlikud ohutegurid. Ohuteguriks peetakse isikut, nähtust, protsessi, objekti 

või muud näitajat või nende koosmõju, mille piirkondliku paiknemise ja esinemissageduse 

põhjal võib pidada tõenäoliseks ohu teket.
23

 

Päästeseaduse mõistes peab päästeteenistus osutama professionaalset teenust, mille kõige 

peamiseks eesmärgiks on inimese elu päästmine. Järelikult kortertulekahjude peamine 

prioriteet on inimeste päästmine.  

Kortermaja tulekahju lokaliseerimisel mängib kõige suuremat rolli ajaline faktor, kuna toimub 

kiire tulekahju areng ning väljaarenenud tulekahju lokaliseerimine on problemaatiline ja 

põhjustab täiendavat ohtu järgnevates sektsioonides olevatele inimestele. Sellest tulenevalt on 

kortertulekahjude puhul teisejärguline prioriteet tulekahju leviku piiramine ehk 

lokaliseerimine. 

Tulenevalt päästeseadusest on päästetegevus suunatud ka päästesündmuse tagajärgede 

leevendamisele ja inimese vara päästmisele. Sellest tulenevalt kortertulekahju puhul 

päästetegevuse kolmandaks prioriteediks on materiaalsete kahjude minimiseerimine.  

Juhtimisprotseduuride ning taktika rakendamisel kustutus- ja päästetegevuse läbiviimisel 

kortermajades on järgmised prioriteedid: 

1. Inimeste päästmine. 

2. Tulekahju lokaliseerimine. 

3. Materiaalsete kahjude minimiseerimine. 

Antud lõputöö ei keskendu eraldi materiaalsete kahjude minimiseerimisele, kuna lähtutakse, 

et korteri tulekahju ei ole väljunud tuletõkkesektsioonist, eeldusel, et kortermaja on tihedasti 

asustatud piirkonnas, kuhu päästeteenistuse kohalejõudmine on kiire. Samuti inimeste 

                                                 
23

 Päästeseadus, 05.05.2010, jõustunud 01.09.2010 – RT I 2010, 24, 115, § 2 lg 1,2 ja 3 
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päästmine ja tulekahju lokaliseerimine ühes tuletõkkesektsioonis on peamised prioriteedid 

ning efektiivse taktika puhul jõutakse lokaliseerida tulekahju kiiremini, mis toob kaasa 

väiksemaid materiaalseid kahjusid, kui tulekahju mis on väljaarenenud mitmetele 

sektsioonidele. Tulekahju levimine järgnevatesse tuletõkkesektsioonidesse (trepikoda, 

naaberkorterid) tähendab juba täiendavate tegevussuundade rakendamist, mis nõuab ka 

täiendavat tegevusvõimekust ning vajab edasist uurimist, et olla ennekõike vastavuses 

kehtivate ohutusnõuetega.  

Väljakujunenud kortertulekahju prioriteedid on aluseks II peatükis tehtavale uuringule 

tegevusalgoritmi ja standardtegevuste juhiste väljatöötamiseks. 
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2. EMPIIRILINE ANALÜÜS 

2.1 Elupäästevõimekus 

Esimeses peatükis olid määratud prioriteedid ja ohutegurid kortertulekahjude korral. Pidades 

silmas ohutegureid ja prioriteete, peab päästeteenistus olema valmis tagama 

elupäästevõimekuse piirkondades, mis on tihedasti asutatud kortermajadega, kus on suurema 

tõenäosusega suur tulekahju tekkimise esinemissagedus. 

Uurides USA-s ja Soomes väljatöötatud riiklike standardeid, mis reguleerivad päästeteenuse 

kättesaadavust, võib panna tähele, et kummaski riigis ei tooda välja mõistet 

elupäästevõimekus. Soome riiklik standard nr A:71 määratleb päästeteenuse kättesaadavuse 

eesmärgina asjaolu, mis välistaks tulekahju leviku naabersektsioonidesse ning inimesed on 

evakueerunud põlevast sektsioonist iseseisvalt enne päästemeeskonna saabumist. Eesmärgi 

saavutamiseks peab olema tagatud päästemeeskonna sekkumine tulekahju arengusse enne 

põlemisgaaside üldsüttimist ruumis (flashover). Põlemisgaaside üldsüttimise ajaks peavad 

soomlased ajavahemikku 5-15 minutit. Selle standardi kohaselt peab päästemeeskond olema 

võimeline sekkuma tulekahju arengusse kortermajadega täidetud piirkondades 13 minutit 

peale hädaabi kõne vastuvõtmist häirekeskuses.
24

  

USAs kasutatakse riikliku standardit NFPA 1710, mis samuti ei kajasta elupäästevõimekuse 

definitsiooni, kuid toob välja ajalised kriteeriumid inimeste elu ja vara maksimaalselt 

efektiivseks päästmiseks. Standard seab eesmärgiks kriteeriumid, mis välistab tulekahju 

levikut naabersektsioonidesse, läbi mille on võimalik tagada inimeste ja nende vara 

maksimaalne kaitse.
25

  

Analoogselt Soome standardile on ka NFPA 1710 määratlenud põhikriteeriumina 

päästemeeskonna võime sekkuda tulekahju arengusse enne põlemisgaaside üldsüttimist. Tabel 

1 näitab, et pärast põlemisgaaside üldsüttimist ruumis levib tulekahju naabersektsioonidesse, 

                                                 
24

 Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje SM016:00/2010, Sisäasiainministeriö 16.04.2012, Helsinki 

2012. 
25

 NFPA 1710, „Organization and Deployment of Fire Suppression Operations, Emergency Medical Operations 

and Special Operations to the Public by Career Fire Departments, An International Codes and Standards 

Organization, (2010), p 17 
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mis toob kaasa nii inim- kui ka varakahjude ligikaudselt kaheksa kordse suurenemise. Antud 

allika põhjal võib järeldada, et pärast põlemisgaaside üldsüttimist (flashover) inimese 

päästmise tõenäosus märkimisväärselt langeb (umbes kaheksa korda). 

Tabel 1. USA tulekahju arengu statistika eluhoonetes 1000 tulekahju kohta, aastatel 1994-

1998.
26

 

Tulekahju ulatus Hukkunud Vigastatud 
Keskmine majanduslik 

kahju (USA dollarites) 

Üks ruum 2,32 35,19 3 185 

Väljunud ruumist, 

kuid korruse piires 
19,68 96,86 22 720 

Mitmel korrusel 25,54 63,48 31 912 

Antud lõputöö raames kasutab autor Soome A:71 ja NFPA 1710 standardeid 

elupäästevõimekuse määratlemisel. Kuna Soome standardis määratletakse üldsüttimise faasi 

alguseks 5-15 minutit ja USA NFPA 1710 standard määratleb üldsüttimise faasi ajaks enne 10 

minutit, siis võib teha järelduse et, tulemuslikuks inimese päästmiseks põlevast korterist on 

vaja päästemeeskonnal sekkuda tulekahju arengusse alates tulekahju puhkemisest 10. 

minutiks. Juhul, kui päästemeeskond ei jõua sekkuda tulekahju arengusse enne 10. minutit, 

siis inimese päästmise võimalus märkimisväärselt kahaneb umbes kaheksa korda. 

Inimese ellujäämise võime kortertulekahju puhul sõltub tulekahju arengust ning 

põlevmaterjalist, inimese vanusest ja tervisest. Järgnevalt jooniselt (Joonis 2) on välja toodud 

mürgiste osakeste arv õhus keskmise tulekahju arengu kiiruse puhul. USA NIST 1661 

standardi kohaselt on keskmise sisetulekahju arengu kiirusega lapsed ja vanurid muutuma 

iseseisvalt evakueerimiseks võimetuks juba 11ndaks minutiks (tabelis kollane joon). Kuid 

14ndaks minutiks on 50% inimestest muutunud liikumisvõimetuks (joonisel punane joon). 

Kõige vastupidavam inimeste grupp muutub liikumisvõimetuks umbes 18ndaks minutiks 

(tabelis pruun joon). Sageli keskmine inimene hukkub keskmise tulekahju arengu kiirusega 

16,5 minutiks peale tulekahju puhkemist (joonisel must joon).
27

 

                                                 
26

 NFPA 1710, supra nota 25, p 17 
27

 NIST Technical note 1661, Report on Residential Fireground Field Experiments, National Institute of 

Standards and Technology, (2010), p 47, 48 
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Joonis 2. Mürgiste osakeste arv õhus keskmise tulekahju arengu kiiruse puhul.
28

 

Antud lõputöö raames võtab autor elupäästevõimekuse ajaliseks kriteeriumiks 10-11 

minutit, tuginedes kahele asjaolule: 

1. Keskmiselt toimub põlemisgaaside üldsüttimine enne kümnendat minutit. 

2. Kõige tundlikum inimeste grupp (vanurid, lapsed ja kroonilisi haiguseid põdevad 

inimesed) vajavad päästmist keskmise tulekahju kiiruse puhul 11 minutil. 

Soome materjalides kasutatud üldsüttimise faasiks 5-15 minutit omab suurt hälvet, kuna on 

arvestatud tulekahju leviku kiirustega (aeglane, keskmine ja kiire).
29

 Sellest järeldades võib 

samuti pidada keskmiseks kriteeriumiks 10 minutit. 

Kuna päästetööle reageerimine ja selle teostamine on tegevus, mis koosneb paljudest 

etappidest, siis elupäästevõimekuse täpsemaks määratlemiseks on vajalik koostada tegevuste 

ajatelg, kus iga etapp omab mingit ajalist väärtust. Antud ajatelje koostamisel lähtus autor 

Soome ja USA standardites välja pakutud lahendustest. Elupäästevõimekuse ajatelje 

alguspunkt on tulekahju süttimine ning lõpp-punkt on kannatanu eemaldamine 

hingamiskõlbmatust keskkonnast. Järgnev joonis kujutab tegevuste ajatelge 

elupäästevõimekuse tagamisel.
30

 

                                                 
28

 NIST, supra nota 27, p 47, 48 
29

 Pelastustoimen, supra nota 24, p 
30

 NFPA 1710, supra nota 25, p 15; Pelastustoimen, supra nota 24, s 13 



 17 

 

 

Joonis 3. Tegevuste ajatelg elupäästevõimekuse tagamiseks. 
31

 

Vastavalt ajateljele on elupäästevõimekus võimalik täpselt määratleda järgmise valemiga, kus 

iga etapp omab ajalist väärtust: 

XE = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6,            kus                                            (1) 

XE – elupäästevõimekuse ajaline kriteerium ning eelnevalt oli leitud, et XE ≤ 10 - 11 min,  

x1 - tulekahju avastamise ja hädaabi kõne tegemise aeg, 

x2 – häirekeskuse kutsetöötluse ja alarmeerimise aeg, 

x3 – päästemeeskonna kogunemise ja väljasõidu aeg, 

x4 – päästemeeskonna sündmusele sõidu aeg, 

x5 – päästemeeskonna eeltegevuste aeg, 

x6 – päästetegevuse aeg. 

Elupäästevõimekuse täpsel määratlemisel tuleb leida igale etapile omane või prognoositav 

ajaline väärtus. Järgnevalt on välja toodud iga väärtuse kohta kindel ajakriteerium või 

väärtuse selgitus: 

x1 – nõuab järgnevat dokumendi ja uuringute analüüsi, 

                                                 
31

 Pelastustoimen, supra nota 24, s 13  
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x2 – häirekeskuse kutsetöötluse aeg on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 18, milleks on 

üks minut,
32

  

x3 – päästemeeskonna kogunemise ja väljasõidu aeg, milleks on üks minut, 

x4 – päästemeeskonna sündmusele sõidu aega on võimatu täpselt määratleda, kuna 

kohalesõidu aega mõjutab märkimisväärselt palju tegureid (näiteks hoonete geograafiline 

paiknemine päästekomando aukoha suhtes), 

x5 – päästemeeskonna eeltegevuste aega on võimalik kindlaks määrata nii eelnevate sündmuse 

lahendamise protokollidest kui ka eksperimendi teel, 

x6 – päästetegevuse aega on võimalik kindlaks määrata nii eelnevate sündmuse lahendamise 

protokollidest kui ka eksperimendi teel. 

Antud väärtuste põhjal võib järeldada, et kõiki väärtuseid peale x4 (päästemeeskonna 

sündmusele sõidu aeg) on võimalik täpselt või ligikaudselt kindlaks määratleda. Seepärast 

elupäästevõimekuse planeerimisel muutub kõige määravamaks, kuid samal ajal kõige vähem 

täpselt määratletavaks väärtuseks, päästemeeskonna kohalesõidu aeg, mis on otseses 

sõltuvuses päästekomando paiknemisega piirkonnas. Siinkohal võttes arvesse valem (1) on 

elupäästevõimekuse täpsemat määratlemist võimalik määratleda järgmise valemiga: 

 

x4 = XE –  (x1 + x2 + x3 + x5 + x6)                                       (2) 

Täiendavalt lõputöö autor uuris x1 (tulekahju avastamise aeg) ajalisi väärtuseid ning jõudis 

järeldusele, et x1 väärtuste leidmine praegusel hetkel olemasoleva info ja lõputöö mahu 

reglementeerimise tõttu ei anna tulemusi. Antud kriteeriumi uurimisega on maailma praktikas 

vähe uuritud, mis tõttu olemasolev info hulk ei ole piisav. Autor uuris Soome päästeteenistuse 

lõppraporteid, kus oli välja toodud selle etapi ajaline väärtus ainult hukkunute tulekahjude 

korral.
33

 Antud väärtuste info puudulikus on tingitud väiksest valimist kogu tulekahjude arvu 

suhtes ning märkimisväärselt suurest hälbest (tulekahju avastamine ulatus minutitest 

tundidesse). Selle tulemuse põhjal autor võrdsustab x1 nulliga ehk x1=0.  

Samal ajal x5 (päästemeeskonna eeltegevuste aeg) ja x6 (päästetegevuse aeg) väärtuste 

leidmisel teostab autor eksperimendi, mille tulemused ja analüüs on toodud järgmises 

peatükis. 

                                                 
32

 Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahenditele esitatavad nõuded, 

Vabariigi Valitsuse 23.02.2012 määrus nr 18 – RT I 28.02.2012, 6 
33

 Kokki, E., „Palokuolemat ja ihmisen pelastamiset tulipaloissa 2007-2010“, Tutkimusraportit, (Pelastusopisto 

2011). 
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2.2 Tegevusvõimekused ja tegevussuunad 

I juhtimistasandi ülesanded kortertulekahjul on kuni kolme töökoha töölerakendamine ja 

nendes tehtavate tööde tulemuslikkuse tagamine, tagalatöö rakendamine läbi tagalaülema 

vastutuse ning ametkondadevahelise koostöö tagamine. I juhtimistasandil tuleb valida kõige 

prioriteetsem tegevussuund antud päästesündmusel, mille eesmärgi saavutamiseks 

rakendatakse tööle maksimaalselt vajaminev ressurss. Kortertulekahjudel kasutatakse üldjuhul 

ründavat kustutustaktikat.
34

 

Tegevusvõimekus abistab P11 hinnata kohalejõudmisel sündmuskohal oleva päästeressursi 

võimekust lahendada väljakujunenud olukorda ning seda eesmärgipäraselt tööle rakendada. 

Tegevusvõimekuse hindamisel lähtutakse sellest, et esimestena kohalesaabuvate 

päästeressursside ajalise intervalli vahe ei ole märkimisväärne võrreldes P11 luure teostamisel 

ja lahinghargnemise teostamise ajaga. Päästesündmuse taktika ja ressursikasutus valitakse 

sõltuvalt olemasolevast tegevusvõimekusest, mida määrab meeskonna suurus.
35

 

Järgnevas loetelus on moodustatud tegevusvõimekuse liigid, mille aluseks on võetud riiklike 

päästekomandode koosseisu standard aastatel 2012-2013 ning T. Käit lõputöö 

Standardoperatsioonide protseduuride väljatöötamine päästetöödel ühe- ja 

kahepereelamutes
36

: 

Osavõimekus – üks põhiauto, mille meeskonna suurus on 1+3, tavaolukorras 1 SSL (1x2), 

inimeste päästmisel 1 SSL (1x3). Tagalajuhtimine on primitiivne, vesivarutus tagatakse ainult 

läbi põhiauto. 

Tugevdatud osavõimekus – üks põhiauto ja üks paakauto, mille meeskonna suurus on 1+3 ja 

0+1, tavaolukorras kasutatakse 1 SSL (1x2), inimeste päästmisel 2 SSL (2x2). 

Tagalajuhtimine on primitiivne, vesivarutus tagatakse läbi põhiauto ja paakauto tsisternist. 

Täisvõimekus – kaks põhiautot, mille meeskonna suurus on 1+3 ja 1+3, kasutatakse 2 SSL 

(2x2). Tagalajuhtimine toimub täismahus läbi P12, vesivarustus tagatakse läbi hüdranti või 

lahtisest veevõtukohast ning toimub ametkondadevaheline koostöö. 

                                                 
34

 Mumma, A., I ja II tasandi päästetöö juhtimise koolituse konspekt, (2012). Kättesaadav Mumma, A., arhiivist, 

lk 11 
35

 Ibid, lk 46 
36

 Riiklike päästekomandode koosseisu standard perioodil 2012-2013, Päästeamet; Käit, 

Standardoperatsioonide, supra nota 2. 
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Päästesündmuse juhtimise efektiivsemaks ja paindlikumaks muutmine on võimalik saavutada 

sündmuse jaotamisel kaheks jaotiseks. Rollipõhise ressursihalduse ideoloogia eeldab, et 

eesliini- ja tagala juhtimisega peavad tegelema erinevad persoonid eesliin (P11) ja tagala 

(P12). Ideaalis eesliinile saadetakse saabuvad päästjad, aga autojuhid töötavad tagalas.
37

 

Rollipõhise ressursihalduse ideoloogiat sideskeemiga illustreerib Lisas 5 olev joonis. 

Allpool toodud tabel illustreerib erinevate võimekuste tehnilist ressurssi ning isikkooseisu 

arvu. 

Tabel 2. I juhtimistasandi päästeressursi võimekuste ressurss ja isikkooseis.
38

 

Tabeli märkused: TJ – tagalajuht, P – päästjad, SSL – kahe liikmeline suitsusukelduslüli, * - SSL on kolme 

liikmeline. 

Standardtegevuste juhiste määratlemiseks on vajalik leida peamisi tegevussuundi, mis viivad 

päästesündmuse edukaks lahendamiseks. Vastavalt peatükis 1.2 loetletud prioriteetidele leidis 

autor tegevussuunad, mille määratlemisel lähtus vajalike tegevuste teostusel loogilises 

järjestikus. Tegevussuundade määratlemisel lähtuti sektsioontüüpi korrushoonetes toimuvatel 

tulekahjudel päästetegevuste teostamisel. Alljärgnevas loetelus on kirjeldatud tegevuste 

otsustavad suunad:  

1. Inimeste päästmine 

1.1. Kiire ohukolde kindlaksmääramine 

1.2. Ohukoldele ligipääsu tagamine 

1.2.1. Trepikoda ja/või koridor/tambur 

1.2.2. Korter 

1.3. Tulekolde kindlaksmääramine ja riskihinnang 

                                                 
37

 Mumma, A., I ja II tasandi, supra nota 34, lk 51 
38

 Smirnov, A., I juhtimistasandi, supra nota 7, lk 20 

Võimekus 
Tehniline 

ressurss 

Minimaalne 

koosseis 

Detailiseeritud inimressurss 

Tagala 

inimressurss 

 

P11 P12 
AJ 

arv 

P 

arv 

SSL 

arv 
 

Täisvõimekus 
11 1+3  

PTJ 

 

TJ 

 

2 

 

4 

 

2 
3 

12 1+3 

Tugevdatud 

osavõimekus 

11 1+3  

PTJ/TJ 

 

- 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2  

21 0+1 2 0 

Osavõimekus 11 1+3 PTJ/TJ - 1 2 

1  1 

1* 0 
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1.4. Kannatanu otsing 

1.5. Kannatanu transport ohukoldest välja 

1.6. Kannatanu üleandmine meedikutele 

2. Tulekahju lokaliseerimine 

2.1. Kiire lahinghargnemine 

2.2. Ventileerimine või ülerõhustamine 

2.3. Naabersektsioonide kontroll 

3. Materiaalsete kahjude minimiseerimine 

Otsuste vastuvõtmine toimub tegevussuundade (või otsustava suuna) ja tegevusvõimekuse 

omavahelise sobitamise tulemusel.  

Korterelamu tulekahju likvideerimise otsustatavad asjaolud on kiire tulekahju avastamine, 

täpne kutsetöötlus, kiire reageerimine ja kohalejõudmine, ohukolde kindlaksmääramine, kiire 

kannatanuni jõudmine ja tema kiirabile üleandmine ning kiire tulekahju lokaliseerimine või 

pidurdamine.
39

 

Kortertulekahju puhul on võimalik siseneda kas läbi akna kasutades redeleid või läbi ukse. 

Tiit Käidu lõputöö raames teostatud eksperimendi kohaselt kontrolliti hargnemise suunda 

eramu tulekahju puhul, kus hargneti teise korruse aknast või esimese korruse uksest. 

Eksperiment oli ülesehitatud akna kaudu sisenemise puhul võimalikult lihtsalt ning ukse 

kaudu võimalikult raskelt ning tulemused näitasid, et üldjuhul on kannatanu päästmine ukse 

kaudu kiirem.
40

 

Sissetungimiseks efektiivseim teekond on enamustes olukordades trepikoda, mis võimaldab 

päästjate paaril kõige kiiremal ja ohutumal viisil läheneda võimalikele kannatanutele, kuna ei 

pea kasutama redeleid ja tõstukmehhanisme, mille paigaldamine nõuab lisaaega ja –ressurssi. 

Redelite ja tõstukmehhanismide paigaldamine ei ole iga kord võimalik kitsaste liiklusolude 

tõttu samuti tõusmiseks kõrgustesse tunduvalt ebastabiilsemad ning tulekahju tingimuste järsu 

muutuse korral ei pruugi päästjad enam kontrollida oma taganemisteed.
41

 

Kannatanu väljatoimetamiseks on enamikus olukordades efektiivseimaks teekonnaks samuti 

trepikoda, kuna nii teadvusel kui ka ennekõike teadvuseta kannatanu väljatoimetamine mööda 
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 Mumma, A., I ja II tasandi, supra nota 34, lk 77 
40

 Käit, Standardoperatsioonide, supra nota 2, lk 16-17 
41

 Mumma, A., „Metalluste avamine päästetöödel“, kommenteeritud õppekava vorm, lõputöö, 

Sisekaitseakadeemia (2011), lk 5 
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redelit või tõstukmehhanismi on enamiku olukordades ohtlik või väga raskesti teostatav selle 

ebastabiilsuse tõttu.
42

 

Kortertulekahju puhul on lahinghargnemise põhisuund trepikoja kaudu ning vajadusel 

toetavalt läbi fassaadi (kasutades redeleid ja tõstukmehhanisme), sest akna kaudu päästmise 

puhul on hargnemine aeglasem, ohtlikum, kannatanu transport redelil ebastabiilne ja aega 

nõudev tegevus. 

Analüüsi käigus kujunevad välja tegevusalgoritmid iga tegevusvõimekuse kohta, mille 

toimivust kontrollitakse praktilise eksperimendiga. 

Tegevusalgoritmide väljatöötamisel lähtutakse kolmest põhikomponendist, mis on tulnud 

intervjuu käigus Andre Tammikuga (Päästeameti Põhja Päästekeskuse Reageerimisbüroo 

vanemoperatiivkorrapidaja), milleks on tehniliste tegevuste kiirus, nende ohutus töötavale 

isikkooseisule suitsusukeldumise teostamisel ning esimese juhtimistasandi päästetööjuhi 

positsiooni valik.
43

 

Tegevuste kiiruse käsitlemisel on määravaks asjaoluks kahe kõige rohkem aega nõudva 

tehnilise tegevuse üheaegne omavaheline kokkusobitamine, milleks on lahinghargnemine ja 

jõuga sisenemine ohualasse (põlev korter).
44

 Põhjuseks on kortermajade korruselisus, sopiline 

ja kitsas planeering, mis aeglustab lahinghargnemist. Korteri ukse avamine nõuab samuti 

teatud aega. 

Siinkohal tuleb rõhutada tegevuste üheaegsust. Näiteks, kui lahinghargnemine võtab aega 3 

minutit ja ukse lammutamine 2 minutit, siis olukorras, kus neid tegevusi ei tehta üheaegselt, 

kulub eeltegevuste sooritamiseks 5 minutit. Olukorras, kus neid tegevusi sooritatakse 

üheaegselt, kulub eeltegevuste sooritamiseks kõige rohkem aega nõudva tegevuse sooritamise 

aeg – 3 minutit. Tegevuste üheaegse sooritamisega suudetakse eeltegevusi kiirendada kahe 

minuti võrra. 

Tegevuste ohutuse tagamiseks analüüsiti USA ja Soome suitsusukeldumise ohutuse tagamist 

reguleerivaid normdokumente. Selgus, et minimaalne isikkooseis on 4 suitsusukeldust 
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 Ibid, lk 5 
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 Ekspertintervjuu Päästeameti Põhja Päästekeskuse korrapidamisgrupi vanemoperatiivkorrapidaja Andre 

Tammik, kättesaadav lõputöö autori arhiivist 
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 Dunn, V., „Fireground setup time, measured scientifically“, 3 Firehous (2013), nr 3, p 26-30; Tammik, A., 

ekspertintervjuu, supra nota 43 
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teostada võivat teenistujat, kes töötavad printsiibil kaks sees, kaks väljas (two in two out)
 45

: 

1. Ohualas teostavat suitsusukeldumist kaks päästjat (edaspidi SSL). 

2. Ohualas töötava SSL julgestamine peab olema kindlasti tagatud vähemalt kahe 

teenistuja poolt; juhul kui SSL satub ohtu saab moodustada täiendava SSL 

päästemeeskonna vanema ja autojuhi poolt.  

Kuna Eesti riiklike päästekomandode koosseisu standard perioodil 2012-2013 näeb enamuses 

komandodes ette minimaalse isikkoosseisu suuruseks 4 teenistujat, siis antud lõputöö käigus 

kolme liikmelise koosseisu tegevusvõimekust ei käsitleta, kuigi Eesti Päästetööde 

suitsusukeldumise juhend lubab teostada suitsusukeldumist kolmeliikmelise meeskonna 

suurusega.
46

 Lõputöö kirjutamise ajal Eestis kehtiv suitsusukeldusjuhend ei käsitle two in two 

out põhimõtet. 

Kuna I juhtimistasandi teenistuja juhib otseselt töökohtasid, milles töötavad päästjad, siis 

sellest lähtuvalt on tema just ennekõike tehniliste tegevuste juht. Samuti töötab esimese 

juhtimistasandi päästetööde juht otsustavas suunas, milleks üldjuhul on kõige enam ohustatud 

ala (näiteks kortermajas on see põlev korter). Saavutamaks maksimaalset ülevaadet otsustavas 

suunas toimuvast ja tehniliste tegevuste tulemuslikkusest peab I juhtimistasandi PTJ 

positsioneerima ennast korteri tulekahju korral suitsupiirile, kuna üldjuhul otsustavaks 

suunaks kortermaja tulekahju puhul on inimeste otsing hoone sees.
47

 

 Erandjuhul, kui otsustavaks suunaks otsustub kannatanute päästmine väljastpoolt hoonet 

(fassaadilt), peab I juhtimistasandil PTJ positsioneerima ennast väljaspool hoonet.  

                                                 
45

 NFPA 1500, „Standard on Fire Department Occupational Safety and Healt Program“, (Edition 2007), p 23-24; 

Savusukellusohje, Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Julkaisuja Sarja A:69, 26.11.2001. 
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 Päästetööde suitsusukeldumise juhend. Päästeameti peadirektori 17.06.2010  käskkiri nr 110 
47

 Tammik, A., ekspertintervjuu, supra nota 43 
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2.3 Tegevusalgoritm ning eksperimendi kirjeldus 

Standardtegevuste juhiste väljatöötamiseks on vajalik leida tegevusalgoritm, mis põhineb 

olemasoleval tegevusvõimekusel ning otsustava suuna omavahelises kokkusobitamises. 

Tegevusalgoritmi koostatakse kirjutuslauaanalüüsi käigus (loogilises järjestuses), mis põhineb 

eelmistes peatükkides tehtud dokumendi analüüsil ja ekspertintervjuul. Tuleb tähelepanu 

pöörata, et allpool toodud algoritmid vastavad järgmistele rahvusvahelistele 

ohutusstandarditele: Eesti suitsusukeldusjuhend, Soome suitsusukeldusjuhend, USA NFPA 

1500 standard.  

Tegevusalgoritm näitab tehnilisi tegevusi, mis on järjestatud erinevateks etappideks. Allpool 

tuuakse välja tegevusalgoritmid erinevate tegevusvõimekuste puhul, kus otsustavaks suunaks 

on inimeste otsing ohualas. 

Osavõimekus 

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja siseneda jõuga ohualasse 

esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru otsingu ohutuse 

tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin ohutuse tagamiseks, 

siis SSL ootab tööliini. Varustus: termokaamera, lammutusriistad, tulekustuti, 

tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt AJ11 moodustab tööliini, trepikoja ees ning kas P11 tõstab tööliini 

põlevale korrusele nööri abil või P11 tuleb tööliinile esimesele korrusele järgi ja viib 

ülesse. Autojuht ei tohi jäta autot ilma järelevalveta.  

3. Kui autojuht saab vabaks, siis paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning 

vastava käsu saades rakendab ÜRV tööle. 

4. SSL siseneb korterisse survestatud tööliiniga ning teostab otsingu ja kustutusrünnaku. 

5. Kui SSL leiab kannatanu siis viib ohukoldest välja P11 juurde, kes omakorda viib 

kannatanu ühe korruse võrra alla poole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu 

juurde. 

6. SSL jätkab otsingud või kustutab tulekahju. 

7. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, teostab ülemiste korruste kontrolli P11. 

Juhul kui trepikoda on täitunud suitsuga, siis ülemiste korruste kontroll toimub SSL 

poolt, kui ta on lokaliseerinud alloleva korruse tulekahju. 

 



 25 

 

Tugevdatud osavõimekus.  

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja jõuga sisenemine 

ohualasse esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru 

otsingu ohutuse tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin 

ohutuse tagamiseks, siis SSL ootab tööliini. Varustu: termokaamera, lammutusriistad, 

tulekustuti, tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt AJ11 moodustab tööliini trepikoja ees. Samaaegselt AJ21 paneb 

hingamisaparaadi selga ning AJ21 kas tõstab tööliini põlevale korrusele või läheb 

põlevale korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Autojuht ei tohi jäta autot ilma 

järelevalveta.  

3. Kui AJ11 saab vabaks, siis paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning 

vastava käsu saades rakendab ÜRV tööle. 

4. AJ21 liitub SSL ning sisenetakse korterisse survestatud tööliiniga ja teostatakse 

otsingut ja kustutusrünnaku. 

5. Kui SSL leiab kannatanu siis viib ohukoldest välja ning AJ21 viib kannatanu ühe 

korruse võrra alla poole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu juurde. 

6. SSL jätkab otsingud või kustutab tulekahju. 

7. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, teostab ülemiste korruste kontrolli AJ21. 

Juhul kui trepikoda on täitunud suitsuga, siis ülemiste korruste kontroll toimub läbi 

SSL, kui ta on lokaliseerinud alloleva korruse tulekahju. 

Täisvõimekus.  

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja jõuga sisenemine 

ohualasse esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru 

otsingu ohutuse tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin 

ohutuse tagamiseks, siis SSL ootab tööliini. Varustu: termokaamera, lammutusriistad, 

tulekustuti, tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt 2SSL moodustab põhi- või tööliini trepikoja ees ning kas tõstab tööliini 

põlevale korrusele või läheb põlevale korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Varustus: 

tuletõrjenöör, töö- või põhiliin, lammutusriistad. 

3. AJ11 paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning vastava käsu saades 

rakendab ÜRV tööle. 

4. 2SSL annab tööliini 1SSL, kes siseneb põlevasse korterisse ja teostatakse kannatanute 

otsing ja kustutusrünnak. 

5. 2SSL teostab ülemiste korruste kontrolli. Varustus: tulekustuti, lammutusriistad. 
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6. Kui SSLid leiavad kannatanu, siis P11 annab sellest teada P12, kes saadab meedikud 

korrus allapoole põlevast korterist. SSL toob kannatanu suitsu piirile, kus P11 võtab 

kannatanu vastu ja viib korrus allapoole meedikute kätte. 

7. SSLid jätkab otsingud või kustutab tulekahju. 

8. P12 täidab tagalajuhi ülesandeid. 

Edaspidi väljakujunenud tegevusalgoritm kontrollitakse eksperimendiga ning kolmandas 

peatükis tuuakse välja eksperimendiga tõestatud algoritm, milles võivad olla muutused 

tehnilistes tegevustes. Allpool kirjeldatakse planeeritud eksperimendi sisu.  

Eksperimenti teostatakse reaalsete päästemeeskondadega sektsioontüüpi korrushoones. 

Eksperimendiks valiti tühjalt seisev endine Tallinna Ülikooli üliõpilaselamu aadressiga Pärnu 

maantee 59, Tallinn. Tulekahju tekkekohaks on üks viietoaline korter keeruka planeeringuga 

neljandal korrusel. Korteri skeem on toodud eraldi lõputöö lisas (LISA 6).  Korter täidetakse 

parafiinsuitsuga ja paigutatakse üks kannatanu. Ühe kannatanu kasutamine on põhjendatud 

sellega, et kõige sagedamini on tulekahjude puhul tegemist ühe kannatanuga.
48

  

Eksperimenti teostatakse kolme tegevusvõimekuse baasil. Igat tegevusvõimekuse kohta 

teostatakse kuus eksperimenti erinevate meeskondadega. Eksperimendi käigus teostatakse aja 

mõõtmist, millega mõõdetakse iga tegevusvõimekuse efektiivsust etteantud tegevussuundade 

elluviimisel. Ajaliselt mõõdetakse eeltegevusi (luure, hargnemine, ukse avamine, 

valmistumine suitsusukeldumiseks), päästetegevust (kannatanu otsing ja transport) kusjuures 

mõõdetakse aega, millal on lüli võimeline sisenema tulekustutiga ning üldaega. Kuna 

eksperimenti püütakse teostada võimalikult raske stsenaariumi põhjal, siis kannatanu 

paigutatakse kõige tagumisse tuppa (5 tuba) ning lüli siseneb parema käe reegli järgi ehk 

kannatanu jõudmiseks peab lüli kontrollima kõigepealt 4 tuba ja koridori. Kannatanuks on 80 

kilogrammi kaaluv nukk. Terve korter täidetakse parafiini suitsuga tagamaks võimalikult 

reaalset olukorda kortertulekahju puhul. Iga eksperimendi ajal on kannatanu ühes ja samas 

toas ning ühesuguses asendis.  

Eksperimentidel osalevad Kesklinna 11, Kesklinna 12, Lilleküla 11, Lilleküla 12, Nõmme 11, 

Nõmme 12, Kopli 11.  
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Eksperimendiga saavutatakse:  

1. Teoreetilise analüüsi käigus väljakujunenud tegevusalgoritmide toimivuse 

väljaselgitamine. 

2. Tegevussuundade elluviimise efektiivsuse mõõtmine ajalises väärtuses. 

3. Elupäästevõimekuse tagamise ajaliste kriteeriumide määratlemine. 

Antud peatükis leidis autor Eestis levinumad tegevusvõimekused ning sobitas need 

kortertulekahju puhul vajalike päästetöö tegevussuundadega. Sellele tuginedes teostas lõputöö 

autor kirjutuslaua analüüsi, mille käigus valmis tegevusalgoritm iga tegevusvõimekuse kohta. 

Samuti leidis autor elupäästevõimekuse kriteeriume ning kirjeldas eksperimendi läbiviimist. 

Järgnevas peatükis autor analüüsib eksperimendi tulemusi ning nende tulemuste põhjal 

korrigeerib tegevusalgoritmi, teeb järeldusi ning rakendusettepanekuid. 
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3. UURINGUTE TULEMUSTE ANALÜÜS NING 

RAKENDUSETTEPANEKUD 

3.1 Eksperimendi tulemuste analüüs 

Saadud eksperimendi tulemused võrreldakse tegevusalgoritmidega ning saadud numbriliste 

väärtuste põhjal teostatakse analüüs. Analüüsi tulemuste põhjal koostatakse standardtegevuste 

juhised (SOP), millega saavutatakse lõputöö eesmärk, ning elupäästevõimekuse tagamiseks 

erineva tegevusvõimekuse korral komando paiknemise kaugus sündmuskohast minutites. 

Eksperimendi teostamisel osutus vajalikuks tuua sisse erinevad muudatused, eriti kannatanu 

otsingu ja transpordiga. Eksperimendi planeerimisel oli eesmärk mõõta päästemeeskondade 

eeltegevusi ja päästetegevusi, kuid eksperimendi läbiviimisel otsustati mõõta ainult 

eeltegevusi. Muudatuste vajalikus põhjendus sellega, et eksperimendi teostamisel oli erinevate 

meeskondade kannatanu otsingu ajad märkimisväärselt erinevad, näiteks kõige kiirem aeg oli 

4 minutit ja 6 sekundit, kuid kõige pikem aeg oli 18 minutit ja 1 sekund, kusjuures kannatanu 

otsingu eksperimenti teostati kuus korda. Eksperemendi ajalised väärtused on toodud eraldi 

lisas (LISA 2). Kannatanu otsingu ajaliste väärtuste standardhälve on 47% (320 sekundit), 

antud standardhälve suuruse tõttu ei saa pidada kannatanu otsingu aega piisavalt tõeseks, kuna 

aja väärtused olid märkimisväärselt erinevad. Tulenevalt sellest ei saa neid tulemusi selle 

lõputöö raames arvesse võtta. Seepärast elupäästevõimekuse määratlemisel võtab autor x6 

(päästetegevuse aeg) võrdseks nulliga, ehk x6=0. Piisavalt efektiivsete kannatanu otsingu 

tulemuste saavutamiseks on vajalik teostada märkimisväärselt rohkem katseid. 

Tugevdatud osavõimekuse korral eksperimenti ei teostatud, sest osavõimekuse eksperimendi 

teostamisel tuli välja, et viies meeskonna liige ehk paakauto autojuht ei anna eeltegevuste 

sooritamiseks mingit lisaväärtust. Antud lahendus on võetud asjaoludest, et tavaliselt 

paakauto jõuab sündmuskohale viitega võrreldes põhiautoga ning paakauto autojuhil pole 

sündmuskohale saabumise hetkel seljas hingamisaparaati. Paakauto autojuht omab 

lisaväärtust, kui sündmuskohale saabudes paneb selga hingamisaparaadi ning liitub SSL-ga ja 

abistab kannatanute transpordil. Antud asjaolude tõttu võrdsustatakse osavõimekuse 

eeltegevuste aeg tugevdatud osavõimekuse ajaga. 
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Eeltegevuste mõõtmise väärtusi saab lugeda antud lõputöös piisavalt tõesteks, kuna 

eeltegevuste ajalise väärtuse hälve oli piisavalt väike. Eksperimendi ajalised väärtused ja 

arvutuste tulemused on toodud eraldi Lisas 2. Eksperimendi tulemustest toob autor välja x5 

(päästemeeskonna eeltegevuste aeg) väärtused elupäästevõimekuse planeerimiseks kolme 

erineva tegevusvõimekuse puhul milleks olid: 

1. Keskmine eeltegevuste aeg osavõimekuse puhul on 4 minutit ja 44 sekundit. 

2. Keskmine eeltegevuste aeg tugevdatud osavõimekuse puhul on 4 minutit ja 44 

sekundit. 

3. Keskmine eeltegevuste aeg täisvõimekuse puhul on 3 minutit ja 15 sekundit. 

Eelmises peatükis elupäästevõimekuse planeerimise valemiga (2) x4=XE–(x1+x2+x3+x5+x6) 

võib paika panna kolme erineva tegevusvõimekuse korral päästemeeskonna maksimaalse 

kohalesõidu aja ehk elupäästevõimekuse ala ümber päästekomando. Tuleb silmas pidada, et 

antud uurimistöö raames x1 (tulekahju avastamise ja hädaabi kõne tegemise aeg) ja x6 

(päästetegevuse aeg) võrduvad nullile ning selgitused selle kohta eelnevalt olid antud. 

Järgnevalt toob autor umbkaudse maksimaalse kohalesõidu aja elupäästevõimekuse 

tagamiseks kortertulekahjude puhul: 

1. Osavõimekuse puhul x4=11m-(0m+1m+1m+4m ja 44s+0m), x4= 4 min ja 16 sek. 

2. Tugevdatud osavõimekuse puhul x4=11m-(0m+1m+1m+4m ja 44s+0m), x4= 4 min ja 

16 sek. 

3. Täisvõimekuse puhul x4=11m-(0m+1m+1m+3m ja 15s+0m), x4= 5 min ja 45 sek. 

Eksperimendi tulemused näitasid päästemeeskondade isikkooseisude suurusest tingitud 

erinevused. Täisvõimekuse eelised võrreldes osavõimekusega: 

1. Meeskonnavanema vabastamine käelistest tegevustest (näiteks töö- või põhiliini 

hargnemine), mis võimaldab teostada põhjalikumat luuret. 

2. Teise SSL olemasolu tagab kiirema töö- või põhiliini hargnemise, eksperimendi 

tulemused näitavad, et teine SSL moodustab kiiremini tööliini, kui esimene SSL avab 

korteri ukse. 

3. Täisvõimekus võimaldab samaaegselt rakendada kahe SSL tööd, mis võimaldab kas 

kontrollida teisi kortereid, tegeleda suitsutuulutusega (avada aknad suitsuses 

keskkonnas), abistada esimese SSL tööd (kannatanu(te) transport). 

Eksperimendi tulemused näitavad, et osavõimekuse puhul tagab kiirema SSL töö SSL 

tulekustuti kasutamine suitsusukeldumisel. Tulekustutiga sisenemisel põlevasse korterisse on 
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eelis, kuna ukse avamine on kiirem, kui töö- või põhiliini hargnemine. Eksperimendi 

keskmine aja erinevus osavõimekuse puhul, kui SSL siseneb tööliini või tulekustutiga on 50 

sekundit, mis on kortertulekahju puhul märkimisväärselt palju. Juhul, kui korteri uks ei ole 

lukustatud, siis selle lammutamiseks ettenähtud ühe minutilise ajakriteeriumi eemaldamisega 

toimub lahinghargnemine tulekustutiga 1 minuti ja 50 sekundi võrra kiiremini, kui töö- või 

põhiliiniga. Seega, kui tulekahju areng võimaldab, tuleb SSL 1 teostada suitsusukeldumist 

tulekustutiga.  

Eksperimendi teostamisel mõõdeti ka hingamisaparaati lülitumise aega, mis näitasid, et 

rihmkinnitusega maskiga hingamisaparaati lülitumise keskmine aeg oli 41 sekundit. Lõputöö 

autor tegi eraldi eksperimendi kiirkinnitusega maskiga hingamisaparaati lülitumisest, mille 

tulemused näitasid, et keskmine aeg oli 15 sekundit. Antud tulemused näitavad, et 

kiirkinnitusega hingamisaparaati lülitumine on keskmiselt 26 sekundi võrra kiirem, kui 

rihmkinnitusega. Kui osavõimekuse puhul kasutada kortertulekahju puhul kiirkinnitusega 

maskiga hingamisaparaati ning siseneda korterisse tulekustutiga, siis eeltegevuste aeg lüheneb 

1 minuti ja 16 sekundi võrra, mis kortertulekahju puhul on märkimisväärselt palju. 

Täisvõimekuse puhul oleks see aeg keskmiselt 33 sekundi võrra kiirem. 

3.2 Lahendused  

Antud lõputöös leidis autor elupäästevõimekuse kriteeriumid, mis võivad abistada 

Päästeametit komandode asukoha ja isikkoosseisu planeerimisel kortermajadega täidetud 

piirkonnas.  Lõputöö raames teostatud uuringu kohaselt on elupäästevõimekuse tagamiseks 

kuni viiekorruselise kortermaja tulekahjude puhul maksimaalne kohalesõidu aeg umbkaudselt 

järgmine:  

1. Osavõimekuse puhul 4 min ja 16 sek (LISA 3. Joonis 9). 

2. Tugevdatud osavõimekuse puhul 4 min ja 16 sek (LISA 3. Joonis 9). 

3. Täisvõimekuse puhul 5 min ja 45 sek (LISA 3. Joonis 10). 

Lisa 3 illustreerib uurimistöös saavutatud elupäästevõimekuse tagamiseks tegevuste ajateljel 

olevat maksimaalset kohalesõidu aega erinevate tegevusvõimekuste puhul. 

Antud lõputöö raames teostatud uuringutega pakub autor välja elupäästevõimekuse 

definitsiooni, milleks on 10-11 minutiline ajakriteerium, mida ennetades on päästemeeskond 

võimeline ohutult sekkuma tulekahju arengusse süttimisfaasis, mis võimaldab ära hoida 
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eksponentsiaalselt kasvavaid kahjusid nii inimeludele, kui ka materiaalsetele väärtustele. 

Kokkuvõtlikult päästeteenistuse elupäästevõimekus tugineb kolmele põhikomponendile: 

1. Objekti kaugus päästeteenistuse depoost. 

2. Objektile kohalesaabuv ressurss (tegevusvõimekus). 

3. Objekti tüüp (arhitektuurne eripära). 

Tegevusalgoritmi ja eksperimendi tulemuste analüüsi käigus tulenevad standardtegevuste 

juhised (SOP) alused kortertulekahjude puhul I juhtimistasandil sektsioontüüpi 

korrushoonetes. Lisas 4 olevad joonised visualiseerivad allpool toodud standardtegevuste 

juhiste tegevusalgoritme. Järgnev tegevusalgoritm on täiendatud ning muudetud eksperimendi 

tulemuste põhjal võrreldes peatükis 2.3 leitud tegevusalgoritmiga. 

Osavõimekus 1+3 (LISA 4. Joonis 11): 

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja jõuga sisenemine 

ohualasse esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru 

otsingu ohutuse tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin 

ohutuse tagamiseks, siis SSL ootab tööliini. Lisavarustus: termokaamera, 

lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt AJ11 moodustab tööliini, trepikoja ees ning kas P11 tõstab tööliini 

põlevale korrusele nööri abil või P11 tuleb tööliinile esimesele korrusele järgi ja viib 

ülesse. Autojuht ei tohi jäta autot ilma järelevalveta.  

3. Kui autojuht saab vabaks, siis paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning 

vastava käsu saades rakendab ÜRV tööle. 

4. SSL siseneb korterisse survestatud tööliiniga ning teostab otsingu ja kustutusrünnaku. 

5. Kui SSL leiab kannatanu siis viib ohukoldest välja P11 juurde, kes omakorda viib 

kannatanu ühe korruse võrra alla poole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu 

juurde. 

6. SSL jätkab otsingud või kustutab tulekahju. 

7. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, teostab ülemiste korruste kontrolli P11. 

Juhul kui trepikoda on täitunud suitsuga, siis ülemiste korruste kontroll toimub läbi 

SSL, kui ta on lokaliseerinud alloleva korruse tulekahju. 

Tugevdatud osavõimekus (LISA 4. Joonis 12): 

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja jõuga sisenemine 

ohualasse esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru 

otsingu ohutuse tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin 
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ohutuse tagamiseks, siis SSL ootab tööliini. Lisavarustus: termokaamera, 

lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt AJ11 moodustab tööliini trepikoja ees. AJ21 sündmuskohale saabudes 

paneb hingamisaparaadi selga. P11 kas tõstab tööliini põlevale korrusele või läheb 

põlevale korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Autojuht ei tohi jäta autot ilma 

järelevalveta.  

3. Kui AJ11 saab vabaks, siis paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning 

vastava käsu saades rakendab ÜRV tööle. 

4. SSL siseneb korterisse survestatud tööliiniga ning teostab otsingu ja kustutusrünnaku. 

5. AJ21 liitub SSLga ning abistab kannatanu otsingus ja transportimisel. 

6. Kui SSL leiab kannatanu siis viib ohukoldest välja ning AJ21 viib kannatanu ühe 

korruse võrra alla poole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu juurde. 

7. SSL jätkab otsingud või kustutab tulekahju. 

8. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, teostab ülemiste korruste kontrolli AJ21. 

Juhul kui trepikoda on täitunud suitsuga, siis ülemiste korruste kontroll toimub läbi 

SSL, kui ta on lokaliseerinud alloleva korruse tulekahju. 

Täisvõimekus (LISA 4. Joonis 13): 

1. P11+SSL sisenevad trepikotta eesmärgiga teostada luure ja jõuga sisenemine 

ohualasse esmase otsingu teostamiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua joatoru 

otsingu ohutuse tagamiseks siis SSL siseneb tulekustutiga. Kui on vajalik tööliin 

ohutuse tagamiseks, siis SSL ootab tööliini. Lisavarustu: termokaamera, 

lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör.  

2. Samaaegselt 2SSL moodustab tööliini trepikoja ees ning kas tõstab tööliini põlevale 

korrusele või läheb põlevale korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Lisavarustus: 

tuletõrjenöör, tööliin. 

3. 2SSL annab tööliini 1SSL, kes siseneb põlevasse korterisse ja teostatakse kannatanute 

otsing ja kustutusrünnak. 

4. AJ11 paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning vastava käsu saades 

rakendab ÜRV tööle. 

5. 2SSL teostab ülemiste korruste kontrolli. Varustus: tulekustuti, lammutusriistad. 

6. Kui SSLid leiavad kannatanu, siis P11 annab sellest teada P12, kes saadab meedikud 

korrus allapoole põlevast korterist. SSL toob kannatanu suitsu piirile, kus P11 võtab 

kannatanu vastu ja viib korrus allapoole meedikute kätte. 

7. SSLid jätkavad otsingud või kustutavad tulekahju. 
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8. P12 täidab tagalajuhi ülesandeid. 

Analüüsi käigus leitud tegevusalgoritmid on standardtegevuste juhiste (SOP) aluseks. Antud 

lahendused võimaldavad kasutada päästeressursi ja varustust võimalikult efektiivselt. 

Tegevusalgoritm lihtsustab I juhtimistasandi päästetööde juhi otsuste valikut, võimaldab õige 

varustuse kohest kasutust ning piirab valede otsuste vastuvõtmise tõenäosust.  

Käesolevas lõputöös saavutatud tulemused tuleb täiendada, et perspektiivis kasutada neid nii 

väljaõppes, kui ka päästesündmusel. Koolituse käigus mõeldakse ja mängitakse läbi kõik 

võimalikud skeemid antud hoonetüübis tulekahju korral sõltuvalt päästemeeskonna suuruselt. 

Selle koolituse põhieesmärgiks on tagada kiirem kannatanu päästmine ja tulekahju 

lokaliseerimine. See võimaldab päästetöödejuhil sündmuskohal valida õige skeem ning 

rakendada see. Sellega muutub päästetöö juhtimine ning tehniliste tegevuste teostamine 

efektiivsemaks. Samuti abistab uuring Päästeametit komandode asukoha ja isikkoosseisude 

planeerimisel valdavalt korterelamutega täidetud piirkondades. 

3.3 Ettepanekud 

Antud alapeatükis toob autor ettepanekuid korrushoonetes läbiviidavate päästetööde 

tõhustamiseks ning lõputöö käigus väljatöötatud SOP aluste kasutamiseks ja arendamiseks. 

Esiteks, antud lõputööga väljatöötatud aluse standardtegevuste juhiste (SOP) 

kortertulekahjude puhul täiendada ja rakendada Eesti päästesüsteemis. 

Teiseks, uurida ohutuse taseme tagamist Eestis kehtival Päästetööde suitsusukeldumise 

juhendil esimese meeskonna kohalejõudmisel, kuna Soome suitsusukeldusjuhend ning USA 

standard NFPA 1500 nõuavad two in two out põhimõtet suitsusukeldumise teostamisel. 

Kolmandaks, tulevikus uurida voolikuliini moodustamise efektiivsust kortermajades sõltuvalt 

arhitektuurilisest eripärast. Milline on liini hargnemise efektiivsus kas trepikoja kaudu, 

fassaadilt tõsta liin nööriga ülesse või võimaluse korral kasutada sisevesikuid.  

Neljandaks, teostada täiendavat eksperimenti nii eeltegevuste, kui ka päästetegevuste 

mõõtmisel. Eeltegevusi tuleks mõõta kõrgematel korrustel, kuna antud lõputöö raames 

mõõdeti eeltegevusi neljandal korrusel. Kõrgemate korruste puhul on tõenäoliselt eeltegevuste 
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aeg pikem, mis põhjustab elupäästevõimekuse tagamiseks maksimaalset päästemeeskonna 

kohalesõidu aega väiksemaks.  

Viiendaks, muretseda kõikidesse Eesti päästekomandodesse kiirkinnitusega hingamisaparaadi 

maskid või osta olemasolevatele maskidele kiirkinnitused, sest eksperimendi tulemused 

näitasid SSL lülitumist rihm kinnitusega hingamisaparaati keskmise ajaga 41 sekundit ja 

kiirkinnitusega hingamisaparaati lülitumine on keskmise ajaga 15 sekundit, mis teeb 

kiirkinnitusega hingamisaparaadi lülitumise aega 26 sekundi võrra kiiremaks.  

Kuuendaks, võimaluse korral kasutada kortertulekahjude puhul korterisse sisenemiseks 

tulekustutit ja kiirkinnitusega hingamisaparaati. Kortertulekahjude puhul on võimalik 

lühendada eelteguvuste aega, eelkõige osavõimekuse ja tugevdatud osavõimekuse puhul, kui 

kasutada põlevasse korterisse sisenemiseks tulekustutit ning kiirkinnitusega hingamisaparaati. 

Antud vahendite kasutamine lühendab eeltegevuste aega (selle lõputöö uuringu kohaselt) 1 

minuti ja 16 sekundi võrra, juhul, kui korteri uks on lahti  ja selle lammutamiseks ettenähtud 

aega mitte arvestada, siis antud vahendite kasutamine lühendab eeltegevuste aega 2 minuti ja 

16 sekundi võrra väiksemaks. 2 minutit ja 16 sekundit on kortertulekahju puhul inimese 

ellujäämisvõime suhtes märkimisväärselt suur aeg. 

Seitsmendaks, täiendada elupäästevõimekuse tagamise ajatelje kriteeriumide muutmisega. 

Näiteks praegusel hetkel Eestis kehtivate normide järgi ei ole määratletud häirekeskuse 

alarmeerimise aega, kuid tulevikus alarmeerimise aja määratlemisel tuleb muuta ka 

elupäästevõimekuse ajatelge. 

Kaheksandaks, teeb autor ettepaneku kasutuselt ära võtta mõistet elupäästevõimekus, sest 

päästemeeskonnad ei pruugi seda tagada. Antud lõputööga teostatud uuringute kohaselt on 

elupäästevõimekuse ajateljel välja jäetud päästetegevuse ja tulekahju avastamise ajalisi 

väärtusi. Juhul, kui lisada neid ajalisi väärtusi elupäästevõimekuse ajateljele, siis 

päästemeeskond ei pruugi jõuda sekkuda tulekahju arengu staadiumisse 10-11 minutil isegi 

siis, kui välja jätta päästemeeskonna kohale saabumise aega. Samuti lõputöö autor analüüsis 

Soome ja USA standardeid, mis ka ei kasuta elupäästevõimekuse mõistet. 
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada alus juhendmaterjali koostamiseks taktikalistest ning 

tehnilistest tegevustest inimeste päästmisel sektsioontüüpi korrushoonetes toimuvate 

tulekahjude korral I juhtimistasandil sõltuvalt kasutada olevast päästeresursist. Põhieesmärgist 

tuleneb osaeesmärk milleks oli välja pakkuda elupäästevõimekuse kriteeriumid ja meeskonna 

suuruse (tegevusvõimekuse) seos kriteeriumide täitmisega kortermajadega täidetud 

piirkondades. 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor kolm uurimisülesannet. Esimeseks 

uurimisülesandeks oli tuvastada elupäästevõimekuse kriteeriumid. Analüüsi käigus selgus, et 

elupäästevõimekuse tagamiseks peab päästemeeskond sekkuma tulekahju arengusse 10.-11. 

minutil alates tulekahju puhkemise ajast. Eelpooltoodud võib nimetada ajaliseks 

kriteeriumiks, mida ennetades on päästemeeskond võimeline ohutult sekkuma tulekahju 

arengusse süttimisfaasis, mis võimaldab ära hoida eksponentsiaalselt kasvavaid kahjusid nii 

inimestele, kui ka materiaalsetele väärtustele. Tuleb silmas pidada, et antud lõputööga 

teostatud uuringute kohaselt on elupäästevõimekuse ajateljel välja jäetud päästetegevuse ja 

tulekahju avastamise ajalisi väärtusi. Juhul, kui lisada neid ajalisi väärtusi elupäästevõimekuse 

ajateljele, siis päästemeeskond ei pruugi alati jõuda sekkuda tulekahju arengu staadiumisse 

10-11 minutil. 

Teiseks uurimisülesandeks oli selgitada välja tegevusvõimekused ehk võimalikud ressursi 

kombinatsioonid. Analüüsi käigus selgus, et kohalejõudvat ressursi on võimalik jaotada 

kolme tüüpi osavõimekus (1+3), tugevdatud osavõimekus (1+3, 0+1) ja täisvõimekus (1+3, 

1+3). Antud tegevusvõimekustele moodustati standardtegevuste juhised kortertulekahjudel, 

leiti eeltegevuste ajad ning määrati elupäästevõimekuse tagamiseks maksimaalne kohalesõidu 

aeg. 

Kolmandaks uurimisülesandeks oli välja selgitada päästetöö juhtimise ja taktika 

põhikriteeriumid, millele tuginevad standardtegevused erinevate tegevusvõimekuste puhul. 

Dokumendianalüüsi ja ekspert arvamusega leiti põhikriteeriumid milleks on tehniliste 

tegevuste kiirus, nende ohutus töötavale isikkoosseisule suitsusukeldumise teostamisel ning 
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esimese juhtimistasandi päästetööjuhi positsiooni valik. Antud põhikriteeriumid on aluseks 

päästetöö juhtimise ja taktika valikul. 

Käesoleva lõputöö eesmärk on saavutatud. Standardtegevuste juhised sektsioontüüpi 

korrushoonetes kortertulekahjude puhul on loodud peatükis 3.2 ning elupäästevõimekuse 

tagamise kriteeriumid on toodud peatükis 2.1. 

Antud uurimistöö visiooniks on kasutada töös saavutatud ning täiendatud tulemusi nii 

väljaõppeprotsessis kasutatavates materjalides, kui ka päästesündmustel. 
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РЕЗЮМЕ 

Данная дипломная работа написана на тему „Разработка стандартных деиствии для 

обеспечения способности жизнeспасения на пожарах в зданиях секционного типа для 

первого уровня руководства“. Дипломная работа написанна на 55 страницах, из 

которых основная часть составляет 40 страниц. В дипломной работе используются 2 

таблицы, 14 рисунков и 6 приложений. 

Целью дипломной работы является разработка основы для составления инструкций 

тактических и технических действий, с целью спасения людей при пожарах в зданиях 

секционного типа для первого уровня управления в зависимости от имеющегося в 

распоряжений спасательного ресурса. Из основной цели дипломной работы исходит 

вторичная, суть которой заключается в предложении критериев способности 

жизнеспасения и связи ресурсов с обеспечением выполнения данных целей в районах, 

где основными типами построек являются секционные многоквартирные здания.   

В работе преимущественно используются комбинированные исследовательские 

методы. Для сбора данных использовался анализ документов, интервью с экспертом, а 

так же были проведены практические эксперименты.  

В ходе данной дипломной работы выяснилось, что временной критерий способности 

жизнеспасении является 10-11 минут. Результатом дипломной работы, является 

определение понятия способности жизнеспасения и выработанная основа для 

инструкции стандартных действий при пожарах в квартирах. 

Перспектива данной работы состоит в возможности применения полученных и 

дополненных данных в виде учебных материалов, на реальных событиях, а так же для 

планирования мест базирования спасательных команд и их состава. 
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LISA 1. STATISTIKA 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2007, järgi oli Eesti Vabariigi ehitiste tulekajusid aastal 

2007 kokku 3189, neist eluhoonetes toimus 2014 (63,15%) tulekahju, millest
49

: 

1. Korterelamutes toimus kokku 1247 tulekahju, mis moodustab 61,92% eluhoonete 

koguarvust. 

2. Eramutes toimus kokku 735 tulekahju, mis moodustab 36,49% eluhoonete koguarvust. 

3. Muudes eluhoonetes toimus kokku 32 tulekahju, mis moodustab 1,59% eluhoonete 

koguarvust. 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2008, järgi oli Eesti Vabariigis ehitiste tulekajusid aastal 

2008 kokku 2870, neist eluhoonetes toimus 1853 (64,56%)  tulekahju, millest
50

: 

1. Korterelamutes toimus kokku 1179 tulekahju, mis moodustab 63,6% eluhoonete 

koguarvust. 

2. Eramutes toimus kokku 624  tulekahju, mis moodustab 33,7% eluhoonete koguarvust. 

3. Muudes eluhoonetes toimus kokku 32 tulekahju, mis moodustab 1,73% eluhoonete 

koguarvust. 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2009-2010, järgi oli Eesti Vabariigis ehitiste tulekahjusid 

aastal 2009 kokku 2676, neist eluhoonetes toimus 1716 (64,13%), millest
51

: 

1. Korterelamutes toimus kokku 1039 tulekahju, mis moodustab 60,55% eluhoonete 

koguarvust. 

2. Individuaalelamus toimus kokku 627  tulekahju, mis moodustab 36,54% eluhoonete 

koguarvust. 

3. Muudes eluhoonetes toimus kokku 50 tulekahju, mis moodustab 2,91% eluhoonete 

koguarvust. 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2009-2010, järgi oli Eesti Vabariigis ehitiste tulekahjusid 

aastal 2010 kokku 2010 , neist eluhoonetes toimus 1168 (58,11%), millest
52

: 

                                                 
49

 Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2007. Päästeamet, lk 49, 55 
50

 Tuleohtusjärelevalve aastaraamat 2008. Päästeamet, lk 56, 60 
51

 Ehitiste tulekahjude statistika 2009-2010. Päästeamet, lk 13 
52

 Päästeamet, Ehitiste 2009-2010, supra nota 51, lk 47 
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1. Korterelamutes toimus kokku 635 tulekahju, mis moodustab 54,37% eluhoonete 

koguarvust. 

2. Individuaalelamus toimus kokku 518  tulekahju, mis moodustab 44,35% eluhoonete 

koguarvust. 

3. Muudes eluhoonetes toimus kokku 15 tulekahju, mis moodustab 1,28% eluhoonete 

koguarvust. 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2011 järgi oli Eesti Vabariigis ehitiste tulekahjusid aastal 

2011 kokku 1987, neist eluhoonetes toimus 1156 (58,18%), millest
53

: 

1. Korterelamutes toimus kokku 680 tulekahju, mis moodustab 58,82% eluhoonete 

koguarvust. 

2. Individuaalelamus toimus kokku 458  tulekahju, mis moodustab 39,62% eluhoonete 

koguarvust. 

3. Muudes eluhoonetes toimus kokku 18 tulekahju, mis moodustab 1,56% eluhoonete 

koguarvust. 

2007-2011 aastate lõikes tulekahjude arvu statistika näitab, et kõige rohkem toimub 

tulekahjusid eluhoonetes keskmise osakaaluga 61,63%. Eluhoonete osakaalust kõige rohkem 

toimub tulekahjusid just korterelamutes keskmise osakaaluga 59,85% mis on keskmiselt 956 

kortertulekahju aastas. Järgnev joonis illustreerib tulekahjude arvu statistikat 2007-2011 

aastatel. 

 
Joonis 4. Tulekahjude arvu statistika aastatel 2007-2011.

54
 

                                                 
53

 Päästeamet, Ehitiste 2011, supra nota 5, lk 3 
54

 Lõputöö autori koostatud 
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Tulekahjudes hukkunute arv 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2007, järgi oli Eesti Vabariigis tulekahjudes hukkunud 

aastal 2007 kokku 132 inimest, neist eluhoonetes hukkus 104 inimest (79% koguarvust), 

millest
55

: 

1. Eramutes hukkus 53 inimest, mis moodustab 51% eluhoonetes hukkunute arvust 

2. Korterites hukkus 51 inimest, mis moodustab 49% eluhoonetes hukkunute arvust 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2008, järgi oli Eesti Vabariigis tulekahjudes hukkunud 

aastal 2008 kokku 89 inimest, neist eluhoonetes hukkus 69 inimest (77,5% koguarvust), 

millest
56

: 

1. Eramutes hukkus 32 inimest, mis moodustab 46,4% eluhoonetes hukkunute arvust 

2. Korterites hukkus 37 inimest, mis moodustab 53,6% eluhoonetes hukkunute arvust 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2009-2010, järgi oli Eesti Vabariigis tulekahjudes 

hukkunud aastal 2009 kokku 63 inimest, neist eluhoonetes hukkus 42 inimest (67% 

koguarvust), millest
57

: 

1. Eramutes hukkus 22 inimest, mis moodustab 52,4% eluhoonetes hukkunute arvust 

2. Korterites hukkus 20 inimest, mis moodustab 47,6% eluhoonetes hukkunute arvust 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2009-2010, järgi oli Eesti Vabariigis tulekahjudes 

hukkunud aastal 2010 kokku 69 inimest, neist eluhoonetes hukkus 56 inimest (86% 

koguarvust), millest
58

: 

1. Eramutes hukkus 37 inimest, mis moodustab 66% eluhoonetes hukkunute arvust 

2. Korterites hukkus 19 inimest, mis moodustab 33% eluhoonetes hukkunute arvust 

Tuleohutusjärelevalve aastaraamat 2011 järgi oli Eesti Vabariigis tulekahjudes hukkunud 

aastal 2011 kokku 73 inimest, neist eluhoonetes hukkus 54 inimest (82% koguarvust), 

millest
59

: 

1. Eramutes hukkus 29 inimest, mis moodustab 53,7% eluhoonetes hukkunute arvust 

2. Korterites hukkus 25 inimest, mis moodustab 46,3% eluhoonetes hukkunute arvust 

                                                 
55

 Päästeamet, Tuleohutusjärelevalve 2007, supra nota 49, lk 49, 55 
56

 Päästeamet, Tuleohutusjärelevalve 2008, supra nota 50, lk 56, 60 
57

 Päästeamet, Ehitiste 2009-2010, supra nota 51, lk 13 
58

 Päästeamet, Ehitiste 2009-2010, supra nota 51, lk 13 
59

 Päästeamet, Ehitiste 2011, supra nota 5 
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2007-2011 aastate lõikes tulekahjudes hukkunute arvu statistika näitab, eluhoonetes hukkub 

keskmiselt 78,3% mis moodustab keskmiselt 85,2 inimest aastas. Eluhoonete tulekahjudes 

keskmiselt hukkub 45,9% korterelamutes ja 54,1% eramutes inimestest. Järgnev joonis 

illustreerib tulekahjudes hukkunute arvu statistikat aastatel 2007-2011. 

 
Joonis 5. Tulekahjudes hukkunute arvu statistika aastatel 2007-2011.
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 Lõputöö autori koostatud 



 

LISA 2. EKSPERIMENDI TULEMUSTE ANALÜÜS 

 
Joonis 6. Osavõimekuse ja tugevdatud osavõimekuse eksperimendi tulemused.
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Joonis 7. Täisvõimekuse eksperimendi tulemused.
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 Lõputöö autori koostatud 
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 Lõputöö autori koostatud 
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Joonis 8. Hingamisaparaati lülitumise ajad.
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LISA 3. ELUPÄÄSTEVÕIMEKUSE AJATELJED ERINEVATE 

TEGEVUSVÕIMEKUSTE PUHUL 

  
Joonis 9. Osavõimekuse (1+3) ja tugevdatud osavõimekuse (1+3, 0+1) elupäästevõimekuse 

ajatelje ajalised väärtused.
64
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Joonis 10. Täisvõimekuse (1+3, 1+3) elupäästevõimekuse ajatelje ajalised väärtused.
65
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LISA 4. STANDARDTEGEVUSTE JUHISED (SOP)  

 
Joonis 11. Standardtegevuste juhised (SOP) osavõimekuse (1+3) puhul kortertulekahjudel.

66
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 Lõputöö autori koostatud. 
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Joonis 12.  Standardtegevuste juhised (SOP) tugevdatud osavõimekuse (1+3) puhul 

kortertulekahjudel.
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Joonis 13. Standardtegevuste juhised (SOP) täisvõimekuse (1+3, 1+3) puhul 

kortertulekahjudel.
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LISA 5. ROLLIPÕHINE RESSURSIHALDUSE IDEOLOOGIA 

SIDESKEEMIDEGA 

 
joonise märkused: TMO - võrgurežiim, DMO - otserežiim, MED - kiirabi, POL - politsei, * kasutuselevõtt TÜ 

poolt. 

Joonis 14. Rollipõhine ressursihalduse ideoloogia sideskeemidega.
69
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 Smirnov, A., I juhtimistasandi, supra nota 7, lk 19 
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LISA 6. KORTERI SKEEM 

Joonis 15 illustreerib korteri skeemi, kus viidi läbi päästetegevuse eksperiment. Punase 

piirjoonega on näidatud korteri piiri, punase joonega SSL sisenemise tee ning sinise ruuduga 

kannatanu asukoht korteris. 

 

Joonis 15. Korteri skeem.
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