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TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN
VALJALA PÕHIKOOL
KOOLI TEE 3
SAAREMAA VALD

I Tegevuskava evakuatsiooni ja tulekahju korral.
Tegevus
Tulekahju avastamine
ja teavitamine
signalisatsiooni poolt
(häirekellad töötavad).

Tulekahju avastamine
ja teavitamine
inimese poolt
(näete tuld või suitsu).

Tegevuse kirjeldus ja järjestus
Lähete keskpuldi juurde ja vaatate,
millises tsoonis põlevad
suitsuanduri dubleerivad tuled.
Signalisatsiooni plaanilt näete, kust
tuleb häire.
Sündmuskohal näete põhjust.
Tulekahju avastamisel vajuta
häirekella nupule, informeeri
kõlava selge häälega õnnetusest.
Helista viivitamatult 112, teatada
olukorrast direktorit
tel. 5049699
Tulekahju avastamisel informeerida
kõlava selge häälega õnnetusest,
helistada viivitamatult 112, anda
viivitamatult häiresignaali ja
teatada olukorrast direktorit
tel. 5049699

Vastutav inimene, täitja
Direktor Aive Mõistlik,
haldusjuhataja Nele Raaper
Info edastatakse 112-le
automaatselt.

Inimene, kes nägi suitsu või
tuld.
Direktor Aive Mõistlik helistab
112 (kontrollib info üle)

Põlevast hoonest
evakueerimine, õpilaste
võrdlemine nimekirjadega ja koostöö
päästjatega.

Koheselt lõpetatakse igasugune
tegevus, lahkutakse lähimaid teid
kasutades hoonest, sulgedes endi
järel uksed ja aknad. Kogunetakse
kooliesisele staadionile, kus toimub
kohene õpilaste ja töötajate üle
lugemine. Jagatakse infot päästetööde juhile: evakuatsioonist,
tulekahju asukohast, põlevmaterjalidest ja muudest ohtudest ning
elektri peakilbi, signalisatsiooni
keskseadme, ventilatsioonist ja
tuletõrje veevarudest.

Õnnetuse avastanud isik 112-le:
1. Teatab õnnetuskoha aadressi
või võimalikult täpse koha.
2. Räägib, mis on juhtunud (mis
põleb, kui suures ulatuses või on
näha suitsu).
3. Kas on ohus inimesed.
4. Teata oma nimi ja telefon.
5. Ära katkesta kõnet.
Klassijuhatajad, aineõpetajad
Korruste kaupa:
4. korrus ITspetsialist/haridustehnoloog,
huvijuht
3. korrus õppealajuhataja, Anneli
Nõmm
2. korrus Ülle Kuusk-Kupits, Ulvi
Peeters
1. korrus haldusjuhataja, Siiri Saar
Tehakse kohaloleku kontroll.
Selle tulemused kannab
päästetööde juhile ette direktor.

Evakueeritud õpilaste
ajutise paigutamise
koha organiseerimine.
Tulekahju kustutamine
personali poolt kuni
päästekomando
saabumiseni.

Paigutamine: Valjala rahvamaja.

Direktor Aive Mõistlik

Tulekolde kustutamine algab
koheselt olemasolevate
tuletõrjevahenditega töötajate
poolt, kes ei ole seotud
evakueerimisega.
2. korruse ventilatsiooni
Tulekahju korral lülitab elektri
peakilbist välja ja 1. korruse vendi.

Direktor Aive Mõistlik
Aineõpetajad
Abipersonal

Tulekahjust teatamine
(majasolijad) ja koostöö
häirekeskusega.

Ulvi Peeters või Ülle KuuskKupits
Haldusjuhataja Nele Raaper

Pressiga suhtleb kooli direktor Aive Mõistlik.
II Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus
1. Andmed ehitise kohta:
-

Aadress: Valjala Põhikool, Kooli tee 3, Saaremaa vald.

-

Telefonide paiknemine hoones:

-

1. korrus:

direktor 504 9699

2. korrus:

õpetajatetuba 4549510

Valjala Põhikoolil on 4 korrust, üldpinnaga 2 469,6 m2 ja kelder.
1. korrus 1 049,1 m2
2. korrus 607,0 m2
3. korrus 606,7 m2
4. korrus 269,3 m2
Lisaks jõusaal/saun pindalaga 100 m2

-

Valjala Põhikooli hoone välisseinad on laotud silikaatkividest ja sokliosad betoonist
ning paekivist. Evakuatsiooniteede põrandakatted on PVC – OPTIMA 825 NCS 2010Y40R materjalist. Katus on tehtud üle kaasaegsema tõrvapapiga.

-

Juurdepääs hoonele toimub kahelt poolt maanteelt, Kuressaare - Laimjala maanteelt ja
Kuressaare - Kallemäe maanteelt, mida on võimalik autoga sõites läbida.

-

Mootorsõidukid on lubatud territooriumile laste kooli toomiseks ja koolist ära
viimiseks, koolitöötajatele ning kaubaautod. Parkimine toimub selleks ettenähtud
kohas, kooli töökoja ees olevas parklas. Keelatud on parkida koolimaja ees.

-

Hoones moodustuvad omaette tuletõkkesektsioonid: korrused ja trepikoridorid.

2. Andmed ehitises toimuva tegevuse kohta:
-

Kooli põhitegevus on õppetöö, millega ei kaasne erilist tule- ja plahvatusohtlikkust.

-

Valjala Põhikooli lahtioleku aeg on kell 7.00 – 22.00. Vastavalt iga õppeaasta
üritustele võib õhtune aeg muutuda.

-

Kasutajate arv tööpäeval on: õpilasi 103 ja töötajaid 32; lasteaialapsed 16 ja töötajad
5; lõunal väljast toitlustamisel 15; õhtul treeningutel 10

-

Massiürituste korraldamisel peab korraldav toimkond teadma sisse- ja väljapääsudest,
nägema ette varuväljapääsud. Ruum, kus üritused toimuvad, peab väljapääs või
väljapääsud alati avatud olema.

-

Kooli ürituste eel peavad vastutavad isikud olema veendunud kõikide läbipääsuteede

läbitavuses.
-

Koolis ei ole lubatud kasutada lahtist tuld. Jõulukuusel on keelatud kasutada lahtise
tulega küünlaid.

-

Elektriküünlaid ei tohi jätta sisselülitatult pikemaks ajaks kontrollita.

-

Keelatud on jätta kontrollita iga tüüpi elektrisoojendajad ja elektripuhurid.

-

Kooli ruumides on keelatud hoida bensiini ja muid kergestisüttivaid aineid.

-

Õpilastel on keelatud koolis kaasas kanda tikke, tulemasinaid ja igasuguseid
pürotehnilisi seadmeid ning aineid.

-

Loodusainete klassis, tüdrukute kodundusklassis, poiste tööõpetuse klassis ja köögis,
lisakas täita nendes ruumides kehtivaid täiendavaid tuleohutusmeetmeid.

-

Kõik kooli töötajad on kohustatud majast lahkudes lülitama välja elektriseadmed ning
sulgema kindlalt uksed ja aknad.

-

Põlevmaterjale ja ohtlikke aineid hoones ei hoita. Küll on kasutuses palju
pabermaterjali, mis võib süttida tulega hooletul ümberkäimisel.

-

Ohuallikateks võivad olla ka elektriseadmed, mida tuleb hoida korras ja
kasutada sihipäraselt.

3. Andmed tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kohta:
-

Kustutusvahenditest on pulberkustutid koridorides, võimlas, loodusainete klassis,
tüdrukute kodundusklassis, poiste tehnoloogiaõpetuse klassis, köögis, jõusaalis. Lisaks
pulberkustutitele on köögis, loodusainete klassis ja tüdrukute kodundusklassis
tulekustutustekk.
Iga kahe aasta tagant teostatakse pulberkustutitele Saaremaa Tuletõrje- ja Päästeühing
MTÜ poolt hooldus ja kontroll.

-

Välja on ehitatud automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. ATS-i hooldab ja
kontrollib kvartalis korra Securitas Eesti AS.

-

Tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite korrashoiu kontroll toimub visuaalselt iga
päev.

-

Korrustele on paigaldatud tuletõkkeuksed ja evakuatsioonivalgustus.

-

Evakuatsiooniks saab kasutada evakuatsioonitreppi ja nelja väljapääsu. Õpilaste
evakuatsiooniks on ette nähtud kaks peasissepääsu, alumise korruse koridoride lõpus
olevad uksed ja üks tagavaraväljapääs võimlas. Väljapääsud on avatud kogu tööpäeva
jooksul.

-

Ohualas viibivate inimeste tulekahjust teatamine toimub ATS kellade helina
kaudu.

-

Tulekahjust ja muust õnnetusest on võimalik teatada telefonil 112.

Teate sisu häirekeskusesse:
-

õnnetuskoha täpne asukoht (Valjala Põhikool, Kooli tee 3, Saaremaa vald)

-

mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses)

-

kas on ohus inimesi

-

oma nimi ja telefoninumber, millelt helistatakse

Ära katkesta kõnet enne luba!
-

Esimesena õnnetuspaika saabunud töötaja on kohustatud kontrollima infot
häirekeskusesse telefonil 112.

4. Tuleohutuse korraldamine
-

Käesolev tuleohutuskorraldus on täitmiseks kohustuslik kõigile Valjala Põhikooli
töötajatele.

-

Tuleohutuskorralduse rakendamist korraldab Valjala Põhikooli direktor.

-

Tuleohutuskorralduse tutvustamine peab olema fikseeritud paberkandjal, kus on kirjas
õppe toimumise kuupäev, juhendaja ja juhendatavate nimed, ametikohad ja allkirjad.

-

Kooli juhtkonnal viia läbi õppepäev kõigi kooli töötajatega aastas korra ja üldine kooli
evakuatsiooniõppus igal uuel õppeaastal vähemalt korra.

-

Lisaks käesolevale tuleohutusaruandele tuleb lähtuda ka teistest tuleohutust
reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest.

5. Valmisolek häire korral
Õpetaja tegutseb:
Tulekahju - pidevalt helisev häirekell, tevitamine läbi raadio. Juhul kui raadiost teadet ei
edastata, tuleb juhinduda häirekellade infost.
-

Kontrollib, kuidas on olukord koridorides, teeb otsuse parima evakuatsioonitee suhtes
(võttes arvesse raadio teel edastatud informatsiooni).

-

Kontrollib ja fikseerib klassis kohalolijate/puudujate arvu (ei tohi olla seotud suurema
ajakuluga) ja suunab õpilased klassist välja, veendudes, et keegi õpilastest pole
pugenud laua alla.

-

Sulgeb aknad, klassiukse (NB! EI LUKUSTA), sulgeb koridori ukse, kui on tegemist
viimase klassiga sellel korrusel.

-

Olenevalt tulekahju asukohast on ülemistelt korrustelt tulijatel trepil möödumisel
üldjuhul eesõigus.

-

Juhatab klassi majast välja kogunemiskohta, kooli staadionile, külmal aastaajal
evakueerub kool Valjala rahvamajja. Teave selle kohta tuleb raadio teel või suuliselt
evakuatsiooni väljapääsude juures. Klass jääb kokku!

-

Teeb kindlaks, kas kõik, kes tunnis/koolis olid, on kohal kogunemiskohas.

-

Teatab koheselt direktorile tunnis viibinud ja kogunemiskohas viibivate õpilaste arvu.

-

Õpetajad ja õpilased jäävad kogunemiskohta seni, kuni antakse edasised korraldused.

Juhul kui häire toimub vahetunni ajal, tuleb õpetaja selle klassiruumi juurde, kus algab
tema järgmine tund, ja organiseerib vastavalt eelmistele punktidele õpilaste
evakueerimise.

Õpilaste tegevus koolis pärast häire väljakuulutamist
Tulekahju - pidevalt helisev häirekell, teavitamine läbi raadio. Juhul kui raadiost teadet ei
edastata, tuleb juhinduda häirekellade infost.
-

Kuulab ära ja juhindub õpetaja või kooli juhtkonna korraldustest, võttes arvesse raadio
teel teatatud informatsiooni.

-

Teatab õpetajale oma kohalolust ja võimalikest puudujatest.

-

Üldriideid selga ei panda, kotid võetakse kaasa vastava korralduse saamisel.

-

Olenevalt tulekahju asukohast on ülemistelet korrustelt tulijatel trepil möödumisel
üldjuhul eesõigus.

-

Vastavalt õpetajalt saadud korraldustele liigub kiiresti ja rahulikult koos klassiga kooli
staadionile. Külmal aastaajal evakueerub kool Valjala rahvamajja. Teave selle kohta
tuleb raadio teel või suuliselt evakuatsiooni väljapääsude juures. Jääb klassiga
kokku!

-

Teatab enda kohalolekust kogunemiskohas.

-

Vahetunnis evakueerimiseks tuleb hoonest väljuda kogunemiskohta kooli staadionile
ja otsida üles õpetaja, kelle tund lõppes viimasena.

-

Evakueerumisel tuleb hoida oma klassi juurde.

Juhul kui häire toimub vahetunni ajal, juhindub õpilane korrapidajaõpetajalt või kooli
juhtkonnalt saadud informatsioonist ja evakueerub vastavalt eelmistes punktides
käsitletud korrale.

Koolitöötajate tegutsemine häire korral
Tulekahju - pidevalt helisev häirekell, teavitamine läbi raadio. Juhul kui raadiost teadet ei
edastata, tuleb juhinduda häirekellade infost.

-

Avab tagavara väljapääsud.

-

Abistab õpetajaid ja õpilasi, suunab inimesed väljapääsude juurde.

-

Teatab enda kohalolekust kogunemiskohas koolijuhtkonnale.

Juhul kui häire toimub vahetunni ajal toimub evakueerimine vastavalt eelmistele punktidele.

III Evakuatsiooni läbiviimise juhis.
1. ÜHEGI INIMESE ELU EI PÄÄSTETA TEISE INIMESE ELU ARVELT!
2. Rangelt on keelatud kasutada alla 18-aastaseid isikuid kustutustöödel ja vara
evakueerimisel.
3. Töötajate tegevus häiresignaali saamisel:
- Õpetaja lahkub klassist tutvuma olukorraga, olles eelnevalt andnud rahulikult õpilastele
korralduse mitte lahkuda klassist koridori.
- Saanud edasiseks tegevuseks info:
edastab õpetaja selle klassile;
teeb kindlaks õpilaste arvu klassis;
teatab kogunemise koha väljaspool koolimaja;
lahkub koos õpilastega hoonest.
- Klassiuste lukustamine on keelatud.
- Klassi turvalisuse eest vastutab konkreetne aineõpetaja.
4. Evakueerimiseks lahkutakse lähimaid teid kasutades hoonest, sulgedes endi järel uksed ja
aknad.
5. Peale koolihoonest lahkumist peab õpetaja koguma kokku oma klassi õpilased veendumaks
kõikide õpilaste turvalisuses ning edastama edasise tegevuse juhised.
6. Õpetajad teevad kohaloleku kontrolli ja edastavad tulemused kooli direktorile, kes koheselt
teavitab kontrolli tulemustest päästetööde juhti.

IV Tulekahju korral tegutsemise juhis.
Tulekahju puhkemise korral:
1. Enne päästjate saabumist tegeleb sellega ja annab korraldusi kooli direktor.
2. Juhtkonna ja töötajate tegevus peab olema suunatud eelkõige hoones viibijate ohutuse ja
evakueerimise tagamiseks.
3. Tulekahju või põlengu avastanud töötaja on võimaluse piires kohustatud:
teatama viivitamatult tulekahjust häirekeskuse telefonil 112;
hoiatama hoones viibijaid ning ohtu sattunud inimesi;
asuma töökohas olevate esmaste kustutusvahenditega põlemiskollet likvideerima;

abistama kannatanuid ja lapsi evakueerimisel ohutusse kohta.
Kustutamise käigus tuleb meeles pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid.
Elektriseadmete kustutamisel tuleb need enne voolu alt vabastada.
Kui tunnete, et ei ole võimeline põlemiskollet likvideerima, lahkuge ruumist, sulgedes enda
järel uksed ja aknad neid lukustamata.

V Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis.
Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel peab tulekahju avastanud isik või objekti
valdaja esindaja informeerima päästemeeskonna juhti:
tulekahju tekkekohast ja ulatusest;
võimalikust ohust inimestele;
elektrikilpide asukohtadest (s.t. kohtadest, kus saab vabastada sektsioone voolu alt);
muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohud kemikaalidega);
jagada vajadusel lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.
Lähim väline veevõtu koht asub Valjala Põhikooli territooriumil tuletõrje-veehoidlana.

