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TULEKAHJU KORRAL
TEGUTSEMISE PLAAN
Paide mnt 19 kompleks (Paikuse Põhikool, Paikuse
Raamatukogu, Paikuse Spordi- ja Tervisekeskus, Paikuse
Avatud Noortekeskus, Huvikool/Tööõpetuse maja)
Paide mnt 19, Paikuse alevik, Pärnu linn

ÜLDANDMED
1. Kompleksi üldiseloomustus:
1.1. Paikuse Põhikool, Paikuse Spordi – ja Tervisekeskus, Paikuse Huvikool/Tööõpetuse
maja, Paikuse Avatud Noortekeskus, Paikuse raamatukogu (edaspidi kompleks) asub
Pärnu linnas, Paikuse alevikus, aadressiga Paide mnt 19, postiindeks 80046. E-mail:
ppk@paikuse.ee, tel 4453 132;
1.2.Tegevusalad - põhihariduse andmine, perearsti teenus, raamatukogu teenus,
noortekeskus, spordikeskus, huvikool.
1.3.Töötajate, õpilaste, külaliste maksimaalne arv: päeval – ca 90 töötajat (võib
muutuda), ca 1000 inimest (võib muutuda). Lahtioleku ajad (võivad muutuda):
Põhikool E-R kell 7.15 - 16.00;
Huvikool E-P kell 7.15 – 21.30;
Spordikeskus E-R kell 08.00 – 22.00, L–P 09.00 – 20.00;
Raamatukogu E kell 8-15, T-R kell 8-18, L kell 10-14;
Noortekeskus E-R kell 12.00 - 20.00;
Perearstikeskus E-T kell 8.00-18.00, K-N kell 8-17.00, R kell 8-16.00;
1.4 Öisel ajal üldjuhul kompleksis kedagi ei ole, eranditeks on kompleksis toimuvad
eriüritused ning majutusblokis ööbijad. Ehitises viibib igapäevaselt üks laps, kes
iseseisvalt ei ole võimeline evakueeruma. Temaga on koolipäevadel kaasas abiline, kes
vajadusel aitab evakueeruda.
1.5 Kompleksis on tuleohutuse eest vastutavad töötajad haldusjuht Einar Elbing ning
haldusspetsialist Raigo Lehiste.
2. Kompleksi tuleohutusalane lühiiseloomustus:
2.1 Kompleksi suletud netopind ca 11 000 m2.
2.2 Koolihoone põhiosa on 3 korruseline kiviehitis ilma keldrikorruseta, kooli
juurdeehitus on 2 korruseline. Algklasside maja on 3 korruseline kiviehitis, huvikool ning
tööõpetuse maja on 2 korruseline, esimene korrus kivist, teine korrus puitmaterjalist.
2014 aastal valminud juurdeehitus (spordikeskus, perearstikeskus, raamatukogu) on
kahekorruseline kiviehitis.
2.3 Kompleksi vahelaed on betoonist. Põhikooli peahoonel on plekist viilkatus,
algklasside hoonel lame bituumenkatus ning huvikooli hoonel plekist viilkatus.
Raamatukogu katus on kaetud sandwitch katusepaneelidega, Spordikeskuse katus on
kaetud SPS bituumenkattega.
2.4 Evakuatsiooni teedel on kasutatud põrandakatteid, mis vastavad tuleohutuse
standarditele.
2.5 Kompleksi kõikidel korrustel ja klassides asuvad evakuatsiooniskeemid, kus
evakuatsiooniteed näitab roheline joon ja varuevakuatsiooniteed roheline katkendjoon.
Skeemidel on näidatud ka tulekustutite asukohad. Kogu kompleksis on EXIT-märkide
süsteem, mis näitab soovitavat liikumisteed ohuolukorra puhul.
2.6 Ohtlikke aineid ega põlevmaterjali kompleksis ei hoita. Keemia õppereaktiive
hoitakse eraldi ruumis lukustatavas kapis.
2.7 Kompleksi igal korrusel paiknevad kustutusvahendid. Korruse kohta vähemalt kaks 6
kg kustutusvahendit, lisaks köögis 2 kg rasvakustuti ja kustutustekk. Lisaks paiknevad
tulekustutid arvutiklassis, poiste tööõpetuse klassis, füüsika klassis ja sööklas.

2.8 Tuletõrje veevärk: Spordikeskuses on majasisene tuletõrje voolikusüsteem (kraan
aeroobikasaalis). Peamine tuletõrje veevõtukoht on tiik Spordikeskuse kõrval (Spordi tee
ääres). Tiigi maht 350 m3, juurdepääsutee laius 3.5m. Tiigi kõrval kaks kuivhüdranti,
väljundi läbimõõt 125mm Storz, kõrgus veepiirist 2m. NB: tiik on ümbritsetud traataiaga,
väravate avamiseks vajalikud võtmed asuvad Spordikeskuse administraatori boksis ning
haldusjuhi kabinetis (Spordikeskuse II korrus kabinet 115). Põhikooli tarbeks on hüdrant
algklasside maja välisukse kõrval.
2.9 Lähim tuletõrje veevõtukoht asub Paikuse vallamaja juures ~ 100 m3.
2.10 Kompleksil puudub suuremateks pääste- ja kustutustöödeks vajalik tehnika. Olemas
esmased kustutusvahendid pulberkustutite ja voolikusüsteemi (Spordikeskuses) näol.
2.11 Kompleksi evakuatsiooniuksed on varustatud spetsiaalsete sulustega, mis
võimaldavad uksi seestpoolt avada. Ohu korral ühes tuletõkkesektsioonis on võimalik
evakueeruda teise ohutusse sektsiooni. Samuti on sertifikaadile vastavatel tulesuitsukindlatel evakuatsiooniustel sulgurid, mis takistavad tule ja suitsu levikut.
2.12 Automaatne suitsueemalduse süsteem on Spordikeskuses, Raamatukogus,
Perearstikeskuses ning uutes klassiruumides. Suitsueemalduse süsteemi on võimalik sisse
lülitada Spordikeskuse administraatoriboksi juures asuvatest lülititest (NB: üldjuhul
lülitab suitsueemalduse süsteemi sisse päästetöötaja).
3. Sissetungist ja tulekahjust teavitamise süsteem:
3.1 Kompleksis on elektrooniline valve, lepingulist valveteenust pakub USS Security
Eesti AS. Häire korral teavitab USS Security Eesti AS juhtimiskeskus koheselt
haldusjuhti, tema puudumisel kooli direktorit.
3.2 Kompleksi on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (lühend.
ATS). Olulisematesse ruumidesse ning kõikidesse koridoridesse on paigaldatud
suitsuandurid ning esmased kutsutusvahendid. ATS süsteemi paigaldas ja hooldab
vastavalt lepingule AS Triger. Kompleksis on üks ATS keskseade (asub Spordikeskuse
administraatoriboksi juures), Põhikooli peasissekäigu juures fuajees asub ATS
dubleerpaneel.
3.3 ATS käsiteadustid paiknevad üldjuhul koridoride otstes.
5. Territooriumi iseloomustus:
5.1 Kõik juurdepääsuteed kompleksile, tuletõrje-, päästevahenditele ja veevõtukohtadele
peavad olema vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Kompleksi uste
ees on parkimine keelatud, et oleks tagatud päästeautode ja päästemeeskonna juurdepääs.
Teede või ligipääsude sulgemisel remondiks või muudel põhjustel, kui see takistab
päästeauto sõitu, tuleb viivitamatult rajada läbipääs suletatavasse lõiku või üles seada
ümbersõiduvõimalust näitavad viidad. Samuti tuleb sulgemisest ja ümbersõitudest
koheselt teavitada ka Lääne Päästekeskust.
5.2 Territoorium peab olema puhas, jäätmeid ning prahti tuleb hoida selleks määratud
prügikonteinerites, mis asuvad seintest vähemalt 2 meetri kaugusel.
6. Tuleohutuse tagamine töös (juhinduda tuleb järgmistest nõuetest):
6.1 Kõik töötajad on kohustatud tutvuma Paikuse Põhikooli direktori poolt kehtestatud
sissejuhatava ohutusjuhendiga ning tulekahju korral tegutsemise plaaniga ning läbima
tuleohutusalase esmase instruktaaži. Samuti korraldatakse kord aastas kompleksi

evakuatsiooniõppus, kus tegutsetakse vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.
Peale evakuatsiooniõppust toimub analüüs ja vajakajäämistest informeeritakse töötajaid.
6.2 Keelatud on tõkestada evakuatsiooniteid esemete, mööbli või muu sisustusega.
6.3 Elektriseadmeid tuleb kasutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele.
6.4 Mitte kasutada defektiga elektriseadmeid, kaableid ja juhtmeid.
6.5 Keelatud on kasutada mittestandardset elektrisoojendust, jätta järelevalveta pidevaks
tööks mitte ettenähtud elektritarvikuid.
6.6 Töötamise lõpus tuleb kõik elektriseadmed välja lülitada. Elektrilised käsiseadmed
tuleb vooluvõrgust eemaldada.
6.7 Vigade avastamisel tuleb seade vooluvõrgust välja lülitada ning anda ülevaatuseks ja
remondiks haldusspetsialistile.
6.8 Keelatud on tõkestada juurdepääsu tuletõrje- ja päästevahenditele.
6.9 Tuletöid (näiteks ketaslõikuriga lõikamine) tohib teostada vaid vastavat tunnistust
omav isik.
6.10 Jõulukuusk tuleb ruumis asetada kindlale alusele ja paigutada nii, et see ei takistaks
ruumist väljapääsu ning asetseks süttivatest materjalidest vähemalt 1 m kaugusel.
6.11 Küünalde kasutamine on keelatud kogu kompleksis, välja arvatud füüsika- ja
keemiaklassis katsete tegemise eesmärgil. Keelatud on kompleksis kasutada ilutulestikke,
säraküünlaid, paukpaketti ja muid pürotehnilisi tooteid.
6.12 Kooli territooriumil on suitsetamine keelatud. Lahtise tule kasutamine on lubatud
haldusjuhi loa alusel, näiteks okste ja prahi põletamisel ainult tuulevaikse ilmaga
spetsiaalselt ette valmistatud kohas vastutava isiku järelvalve all.
6.13 Jõulukuuse ehtimisel on keelatud kasutada kergestisüttivaid materjale ja küünlaid.
Elektriküünlad peavad olema monteeritud kindlalt elektrotehniliste nõuete kohaselt.
Koolis toimuva massiürituse ajal ei tohi:
 teha hoones tuletöid;
 kustutada ruumis täielikult tavaline elektrivalgustus.
7. Tuletõrjevahendite korrashoiu tagamine:
7.1 Paide mnt 19 kompleks on kaitstud II tulekaitsetaseme järgi, mis tähendab, et
hoonesse on paigutatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ning esmased
kustutusvahendid (6 kg ABS tüüpi pulberkustutid), mis on ette nähtud kasutamiseks ühe
inimese poolt tulekahju algjärgus. Lisaks on köögis 2 kg rasvakustuti ja kustutustekk.
7.2 Tulekustuteid tuleb hooldada peale igat kasutamiskorda, sõltumata sellest, palju
kustutusainet kulus ja siis kui tootja või müüja kontrollimise tulemused seda nõuavad.
Samuti siis kui rõhk manomeetri näidul on langenud/tõusnud või on väliseid vigastusi
kustuti mehhanismis või voolikus.
Tulekustutite korrashoiu tagamisel tuleb lähtuda:
 tulekustutid peavad asetsema kütteseadmetest (sõltumata küttesüsteemi liigist)
vähemalt 1 m kaugusel;
 tulekustuti paigutuseks kasutatav konks või kinnitusklamber peab olema
vastupidav, sobiv ja lihtne;
 tulekustuti põhi ei tohi asetseda põrandast kõrgemal kui 1,5 m;
 peale igat kustutamist tuleb tulekustuti viia koheselt kontrolli;
 välisel ülevaatusel alati kontrollida avamisseadme puhtust ja plommi või kaitsesplindi seisukorda, samuti vooliku ja kere seisukorda.



tulekustutid peavad asetsema nähtaval kohal, kui tulekustuti ei ole nähtav, peab
tema asukohta viitama vastav ohutusmärk.

4. Muu info:
4.1 Elektrienergiaga varustab kompleksi alajaam, leping elektrienergia tarbimiseks on
sõlmitud Elektrilevi OÜ-ga. Põhikooli elektrikilp paikneb 1. korrusel, peasissekäigust
sisenedes trepi kõrval. Spordikeskuse, Perearstikeskuse ja raamatukogu elektrikilp
paikneb Spordikeskuse esimesel korrusel Spordikeskuse parklapoolsel küljel (uksel silt
„Kilbiruum“).
4.2 Esmaabivahendid asuvad Põhikoolis õpetajate toas (II korrus, kabinet 205), kooli
meditsiinitöötaja kabinetis (II korrus, kabinet 221), tööõpetuse majas õpetaja ruumis (I
korrus kabinet 109) ning Spordikeskuse administraatori boksis (I korrusel Spordikeskuse
peasissepääsu juures).

TEGEVUS
1. Tulekahjust
teatamine

2. Tegutsemine
tulekahjuhäire
puhul

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
JÄRJESTUS
Tulekahju avastamisel tegutseb avastaja
järgmiselt:

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI

1) teavitab ohtu sattunud isikuid
tulekahjust;
2) vajutab lähimal asuvat automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
(edaspidi „ATS“) käsiteadustit (vaata
fototabelit);
3) helistab Päästeametile numbril 112
ning teatab järgnevad andmed:
-aadress, kus põleb (maakond, tänav,
maja);
-mis põleb ja kui suures ulatuses (hoone
osa, korrus, ruum);
-kas hoones või põlemiskolde vahetus
läheduses on inimesi (nende arv) kas ja
kui palju on vigastatuid, kui suur on neid
ähvardav oht;
-teatab oma nime ja telefoni numbri ja ei
lõpeta kõnet enne, kui operaator lubab.
4) teavitab tuleohutuse eest vastutavat
töötajat Einar Elbingut; tel 55510968,
(tema puudumisel Raigo Lehistet tel.
55510972) ning Anne Kalmust tel.
5158260.
5) võimaluse korral (enda elu ja tervist
mitte ohtu asetades) asub lokaalsete
kustutusvahenditega, näiteks
pulberkustutiga (vaata fototabelit), tuld
kustutama ja vara päästma;
6) tõkestab tule levikut (sulgeb uksedaknad, kuid ei lukusta neid).

Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest
vastutavad töötajad:
 Einar Elbing, haldusjuht,
55510968;
 Raigo Lehiste, haldusspetsialist,
55510972.

Tulekahjuhäire käivitumisel Paide mnt 19
kompleksis vajutab Spordikeskuses tööl
olev administraator automaatse
tulakahjusignalisatsioonisüsteemi
(edaspidi ATS) keskseadme (vaata
fototabelit) häirekellad esmalt välja
(häiresignaal vaigistub). Seejärel tuvastab
häire andnud tsooni ning teeb kindlaks,
kas tsoonis on tegemist reaalse tuleohuga
või oli tegemist valehäirega (selleks

Spordikeskuses tööl olev administraator.

Tulekahju avastaja.

TEGEVUS

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
JÄRJESTUS
liigub ise tsooni poole või küsib infot
lõigujuhtidelt või haldusjuhilt). Valehäire
puhul annab administraator sisemikrofoni
kaudu külastajatele teada, et ohtu ei ole
ning tegemist oli valehäirega
(sisemikrofon töötab vaid Spordikeskuses
uues osas). Lisaks teavitab administraator
valehäire puhul tuleohutuse eest
vastutavat Einar Elbingut või tema
puudumisel Raigo Lehistet, kes edastavad
info valehäire ja selle esialgsete põhjuste
kohta Päästeametile ja turvafirmale USS
ning teavitavad kooli juhtkonda.
Kui häiret andnud tsoonile lähenedes (või
on saadud vastav info lõigujuhilt)
ilmnevad märgid tulekahju toimumisest,
vajutab lähimal asuvat ATS käsiteadustit,
mis taaskäivitab häiresignaali kogu
kompleksis.
Pikk häiresignaal (rohkem kui 1 minut)
ükskõik millises kompleksi osas on
märgiks, et kogu hoone tuleb
evakueerida.

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI

Kompleksi tuletõkkesektsioonide
skeemid ja maja plaanid asuvad
Spordikeskuse teisel korrusel kabinetis
115 (haldusjuhi kabinet).
Paikuse Põhikooli, algklasside maja ja
Huvikooli ruumide võtmed asuvad
Paikuse Põhikooli hoone 1. korrusel,
kabinetis 104 (haldusspetsialist Raigo
Lehiste kabinet). Spordikeskuse,
Perearstikeskuse, raamatukogu ja Paikuse
Noortekeskuse ruumide võtmed asuvad
haldusjuhi kabinetis.
3. Hoonest
evakueerimine

Tulekahju puhkemise korral peab
evakuatsioonijuhi, kooli juhtkonna,
töötajate ja lõigujuhtide tegevus olema
eelkõige suunatud hoones viibivate
õpilaste ja külastajate ohutuse ja
evakueerimise tagamiseks.

Evakuatsioonijuht: Einar Elbing
(asendab Raigo Lehiste)
Lõigujuhid:
 Spordikeskuses Roland Šimanis
(asendab tööl olev administraator)
 Põhikoolis Anne Kalmus (asendab

TEGEVUS

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
JÄRJESTUS
Kuuldes pikka tulekahjuhäiret (häire
kestvus üle 1 minuti):
1) Säilita rahu;
2) Sulge ruumi aknad ja uksed;
3) Kontrolli ust seestpoolt, alustades
altpoolt - kas uks on jahe. Kuuma ukse
korral ust mitte avada. Võimalik suitsu
sissetungimise koht katta kinni käepäraste
vahenditega (näiteks veega immutatud
riided), jahutada ust veega, avada aknad,
teha ennast nähtavaks - kuuldavaks õues
liikujatele, helistada Päästeametile
numbril 112, juhtkonnale (kui neid ei saa
kätte, töökaaslasele, sõbrale-tuttavale jne)
ja teatada enda asukoht ning oodata
päästmist. Esimesel korrusel viibijad
võivad ukse taga oleva suitsu või tule
puhul väljuda aknast;
4) Jaheda ukse korral avada uks
veendumaks, kas koridoris pole suitsu.
Kui koridor on suitsuga täitunud, sulgeda
uks ja tegutseda vastavalt punktile 3.
Kui koridori ühes otsas on suits,
evakueeruda teises suunas lähima ohutu
evakuatsioonitee kaudu (evakuatsiooni
skemaatilised plaanid on lisatud
käesolevale plaanile).
Ruumist lahkudes tuleb uksed enda järel
sulgeda (MITTE lukustada!).
Viimane koridorist lahkuja veendub, et
tuletõkkeuksed on suletud asendis.
Evakuatsiooniuksed on seestpoolt
liblikast, käepidemest või paanikapoomist
avatavad (vaata fototabelit) ja sulguvad
sulguri abil.
NB! Tulekahju korral püüdke säilitada
rahu ja enesevalitsus (paanikasse sattunud
inimene võib käituda ettearvamatult hüpata alla aknast, lükkuda läbi tule või
tiheda suitsu väljapääsu poole jne).
Evakueerumine ohu piirkonnast toimub
vastavalt evakutsiooni skeemidele, mis
asuvad kogu

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI






Angela Taggo)
Noortekeskuses Marika Valter
(asendab tööl olev töötaja)
Raamatukogus Gerli Lehemets
(asendab Marika Kukk)
Perearstikeskuses Anne Järvsaar
(asendab tööl olev töötaja)
Huvikoolis Monika Vaher
(asendab tööl olev töötaja)

TEGEVUS

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
JÄRJESTUS
kompleksi iga korruse koridorides.
Evakueerudes jälgida koridorides olevaid
EXIT silte (vaata fototabelit), mis
juhatavad lähima väljapääsuni. Kui
plaanijärgse evakuatsioonitee suunas on
suitsu või tuld, tuleb kasutada
varuevakuatsiooniteed.

TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI

4. Tegevus
päästemeeskonna
saabumisel

Päästemeeskonna saabudes informeerib
Evakuatsioonijuht, Spordikeskuses tööl
evakuatsioonijuht või Spordikeskuses tööl olev administraator.
olev administraator päästemeeskonna
juhti (tunneb ära sinise kiivri järgi) või
operatiivkorrapidajat (tunneb ära punase
kiivri järgi) tulekahju tekkekohast ja
ulatusest, annab ülevaate olukorrast
kompleksis ning teavitab veevõtukohtade
asukohad.
NB: päästemeeskonna sisenemistee on
Spordikeskuse peauks (vaata fototabelit).
Kooli juhtkond teeb igakülgset koostööd
päästemeeskonnaga ja allub päästetööde
juhilt saadud korraldustele.

5. Liikumine
kogunemiskohta

Kooli õpilased, kompleksi töötajad ja
kompleksi külastajad kogunevad
organiseeritult pika tulekahjuhäire korral
kogunemiskohta, mis asub koolimaja
sisehoovis (vaata fototabelit). Kui mingil
põhjusel (näiteks ebasobivad
ilmastikutingimused) ei saa kasutada
peamist kogunemiskohta, kogunetakse
kooli aulasse.

Evakuatsioonijuht, Spordikeskuse
administraator, lõigujuhid.

5.1 Tegevus
Põhikooli
õpetajatele kui
tulekahjuhäire
toimub tunni ajal

Ennem ruumist lahkumist loendavad
õpetajad ruumis olevad õpilased üle ning
sulgevad aknad. Veendunud, et ruumi uks
ei ole kuum ning koridoris ei ole suitsu
ega tuld, väljuvad õpetajad ruumist kõige
ees. Peale viimase õpilase väljumist
sulgeb õpetaja ruumi ukse (ei lukusta) või
veendub selles, et viimasena väljunud
õpilane ukse sulges ning alustab
õpilastega liikumist lähima ohutu

Õpetajad, direktor Anne Kalmus,
õppealajuhataja Angela Taggo, teda
asendab huvijuht Maris Niin.

TEGEVUS

TEGUTSEMISE KIRJELDUS JA
TÄITJA AMETIKOHT JA NIMI
JÄRJESTUS
väljapääsu suunas. Koolihoonest väljudes
ning kogunemiskohta liikudes on õpilased
reas õpetaja järel. Õpilased kogunevad
kogunemiskohas klasside kaupa ja iga
õpetaja kannab ette õppealajuhatajale
(teda asendab huvijuht) kogunemiskohta
jõudnud õpilaste arvu, võimalikud
puudujad ja vigastatud. Õppealajuhataja
(teda asendab huvijuht) edastab kogutud
andmed evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
võimalikud puudujad ning teatab
võimalikest vigastatutest.

5.1.1 Tegevus
Põhikooli
õpetajatele kui
tulekahjuhäire
toimub enne
tundide algust

Kui pikk tulekahjuhäire rakendub enne
Õpetajad, direktor Anne Kalmus,
tundide algust, liigub õpetaja ruumi, kus
õppealajuhataja Angela Taggo, teda
tal algab esimene tund ning veendub, et
asendab huvijuht Maris Niin.
selles ei oleks õpilasi. Samuti veendub, et
ruumi läheduses olevasse WC-sse ei oleks
kedagi jäänud. Seejärel sulgeb ruumi
aknad ja uksed ning liigub
kogunemiskohta. Teel kogunemiskohta
abistab õpilasi ning juhatab nad lähima
ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskohas
kogub kokku klassi, kellega pidi tund
algama ning kannab õppealajuhatajale
(asendab huvijuht) ette kohale jõudnud
õpilaste arvu ning võimalikud puudujad ja
vigastatud.

5.1.2 Tegevus
Põhikooli
õpetajatele kui
tulekahjuhäire
toimub vahetunni
ajal

Kui pikk tulekahjuhäire rakendub
Õpetajad, direktor Anne Kalmus,
vahetunni ajal, liigub õpetaja ruumi, kus
õppealajuhataja Angela Taggo, teda
andis viimast tundi ja veendub, et
asendab huvijuht Maris Niin.
selles ei oleks õpilasi. Samuti veendub, et
ruumi läheduses olevasse WC-sse ei oleks
kedagi jäänud. Seejärel sulgeb ruumi
aknad ja ukse ning liigub
kogunemiskohta. Teel kogunemiskohta
abistab õpilasi ning juhatab nad lähima
ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskohas
kogub kokku klassi, kellele andis viimast
tundi ning kannab õppealajuhatajale
(asendab huvijuht) ette kohale jõudnud
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õpilaste arvu ning võimalikud puudujad ja
vigastatud.
NB: vahetunni ajal koolisööklas söömas
viibivad klassid evakueeruvad korrapidaja
õpetaja juhendamisel lähima ohutu
väljapääsu kaudu.

5.2 Tegevus
Perearstikeskuses

Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb
pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti)
korral Perearstikeskuse külastajatele ja
töötajatele teatavaks, et hoones on tuleoht
ning kogub kõik perearstikeskuses asuvad
inimesed kokku. Seejärel sulgeb tema
vastutusalas olevate ruumide aknad ja
uksed, juhatab külastajad lähima ohutu
väljapääsuni ning liigub koos nendega
kogunemiskohta Põhikooli sisehoovi
(vaata fototabelit). Kui mingil põhjusel ei
saa kasutada peamist kogunemiskohta,
kogunetakse põhikooli aulasse (vaata
fototabelit).
Lõigujuht või teda asendav töötaja
edastab info kogunemiskohta jõudnud
isikute arvu ning võimalike vigastatute
kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad
ning teatab võimalikest vigastatutest.

Lõigujuht on Perearstikeskuse juhataja
Anne Järvsaar, teda asendab tööl olev
töötaja.

5.3 Tegevus
Paikuse Avatud
Noortekeskuses

Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb
pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti)
korral Paikuse Noortekeskuse
külastajatele ja töötajatele teatavaks, et
hoones on tuleoht ning kogub kõik tema
vastutusalas olevates ruumides asuvad
isikud kokku. Seejärel sulgeb tema
vastutusalas olevate ruumide aknad ja
uksed, juhatab külastajad ja töötajad
lähima ohutu väljapääsuni ning liigub
koos nendega kogunemiskohta Põhikooli
sisehoovi (vaata fototabelit). Kui mingil
põhjusel ei saa kasutada peamist
kogunemiskohta, kogunetakse kooli

Lõigujuht on Paikuse Noortekeskuse
juhataja Marika Valter, teda asendab tööl
olev töötaja.
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aulasse.
Lõigujuht või teda asendav töötaja
edastab info kogunemiskohta jõudnud
isikute arvu ning võimalike vigastatute
kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad
ning teatab võimalikest vigastatutest.
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5.4 Tegevus
Paikuse
Raamatukogus

Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb
Lõigujuht on Paikuse Raamatukogu
pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti) juhataja Gerli Lehemets, teda asendab
korral Paikuse Raamatukogu külastajatele raamatukogus tööl olev töötaja.
ja töötajatele teatavaks, et hoones on
tuleoht ning kogub kõik tema vastutusalas
olevates ruumides asuvad isikud kokku.
Seejärel sulgeb tema vastutusalas olevate
ruumide aknad ja uksed, juhatab
külastajad lähima ohutu väljapääsuni ning
liigub koos nendega kogunemiskohta
Põhikooli sisehoovi (vaata fototabelit).
Kui mingil põhjusel ei saa kasutada
peamist kogunemiskohta, kogunetakse
kooli aulasse.
Lõigujuht või teda asendav töötaja
edastab info kogunemiskohta jõudnud
isikute arvu ning võimalike vigastatute
kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad
ning teatab võimalikest vigastatutest.

5.5 Tegevus
Huvikoolis

Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb
pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti)
korral Huvikoolis viibijatele ja töötajatele
teatavaks, et hoones on tuleoht ning
kogub kõik tema vastutusalas olevates
ruumides asuvad isikud kokku. Seejärel
sulgeb tema vastutusalas olevate ruumide
aknad ja uksed, juhatab külastajad lähima
ohutu väljapääsuni ning liigub koos
nendega kogunemiskohta Põhikooli
sisehoovi (vaata fototabelit). Kui mingil

Lõigujuht on Huvikooli juhataja Monika
Vaher, teda asendab Huvikoolis tööl olev
töötaja.
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põhjusel ei saa kasutada peamist
kogunemiskohta, kogunetakse kompleksi
esimesel korrusel asuvasse kooli aulasse.
Lõigujuht või teda asendav töötaja
edastab info kogunemiskohta jõudnud
isikute arvu ning võimalike vigastatute
kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad
ning teatab võimalikest vigastatutest.
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5.6 Tegevus
Paikuse
Spordikeskuses

Lõigujuht või teda asendav töötaja teeb
Lõigujuht on Spordikeskuse juhataja
pika tulekahjuhäire (kestvus üle 1 minuti) Roland Šimanis, teda asendab
korral Spordikeskuses viibijatele
spordikeskuses tööl olev administraator.
teatavaks, et hoones on tuleoht ning
kogub kõik Spordikeskuses asuvad isikud
kokku. Seejärel sulgeb tema vastutusalas
olevate ruumide aknad ja uksed, juhatab
külastajad lähima ohutu väljapääsuni ning
liigub koos nendega kogunemiskohta
Põhikooli sisehoovi (vaata fototabelit).
Kui mingil põhjusel ei saa kasutada
peamist kogunemiskohta, kogunetakse
kompleksi esimesel korrusel asuvasse
kooli aulasse.
Lõigujuht või teda asendav töötaja
edastab info kogunemiskohta jõudnud
isikute arvu ning võimalike vigastatute
kohta evakuatsioonijuhile (tunneb ära
kollase vesti järgi). Seejärel kannab
evakuatsioonijuht ette päästetööde juhile
inimeste arvu ja ka võimalikud puudujad
ning teatab võimalikest vigastatutest.
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Kogunemiskohast on lubatud lahkuda
Evakuatsioonijuht, päästetööde juht,
vaid peale evakuatsioonijuhilt sellekohase õpetajad, lõigujuhid.
loa saamist. Evakuatsioonijuhile annab
sellekohase info päästetööde juht.
NB! Halbade ilmastikuolude puhul
kogunemise ajal (tugev tuul,
külmakraadid, vihm) on peale sisehoovi
jõudmist, inimeste loendamist ning
võimalike puudujate ja vigastatute
kindlakstegemist päästetööde juhilt loa
saamise järel lubatud evakueeritavad
õpetajate ja lõigujuhtide järelvalve all
juhatada varuevakuatsiooni kohta, mis
asub kooli aulas.
Tagasi klassidesse ning teistesse
kompleksi ruumidesse liigutakse alles
siis, kui kogu kompleks on
päästeemeeskonna poolt kontrollitud ning
selleks on loa andnud evakuatsioonijuht,
kes on vastavasisulise info saanud
päästetööde juhilt.
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Pulberkustuti

ATS käsiteadusti.

EXIT-suunaviit (näitab liikumisteed väljapääsu poole).

Päästemeeskonna sisenemistee (Spordikompleksi peasissepääs).

ATS keskseade Spordikeskuse administraatori boksi juures. „Vaigista“ nupul ümber
punane ring.

Põhikooli ATS dubleerpaneel Põhikooli fuajees. „Vaigista“ nupul ümber punane ring.

Paanikapoom (ukse avamiseks lükka poomi).

Põhikooli sisehoov - kogunemiskoht evakuatsiooni korral.

Põhikooli aula – varukogunemiskoht.

EVAKUATSIOONIPLAANID
TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAANI LISA 2
Algklasside hoone I korruse evakuatsiooniplaan:

Algklasside hoone II korruse evakuatsiooniplaan:

Algklasside hoone III korruse evakuatsiooniplaan:

Söökla evakuatsiooniplaan:

Põhikooli I korruse evakuatsiooniplaan:

Põhikooli II korruse evakuatsiooniplaan:

Põhikooli III korruse evakuatsiooniplaan:

Põhikooli uue osa II korruse evakuatsiooniplaan:

Tööõpetuse maja I korruse evakuatsiooniplaan:

Tööõpetuse maja II korruse evakuatsiooniplaan:

Noortekeskuse I korruse evakuatsiooniplaan:

Noortekeskuse II korruse evakuatsiooniplaan:

Noortekeskuse III korruse evakuatsiooniplaan:

