
 

 
 

 
TULEOHUTUSJUHEND 

Äripindadega korterelamu 
Kadaka tee 141, Tallinn 

 

1. Sissejuhatus 

Tuleohutusjuhend on koostatud korterelamu (edaspidi nimetatud Korterelamu) aadressiga Kadaka tee 
141, Tallinn üürnikele. Dokumendi eesmärk on hoida ära tulekahju puhkemise ohtu, tagada tuleohutus 
ning kehtestada tegutsemisnõuded tulekahju puhkemise korral.  

Eeskirjaga peavad tutvuma kõik Korterelamu üürnikud ning tutvumist tuleb kinnitada allkirjaga.  

Isikud, kes on rikkunud tuleohutusnõudeid kehtestavaid õigusakte võib võtta vastutusele distsiplinaar-, 
haldus- või kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mille rikkumine kaasa tõi.  

2. Üürniku kohustused tuleohutuse tagamisel 

1. Kodust lahkudes vaatab iga üürnik oma korteri tuleohutuse osas üle ning vajadusel võtab 

kasutusele meetmed ohtliku olukorra likvideerimiseks. 

2. Lahtist tuld tohib Korterelamus teha vaid Korterelamu tuleohutuse eest vastutava isiku loal (halduri 

loal), seejuures tuleb võtta tarvitusele kõik abinõud, et vältida tulekahju puhkemist. 

3. Tutvub tuleohutuspaigaldiste kättesaadavuse ja kasutamisjuhendiga. 

4. Teavitama haldurit võimalikust tuleohust. 

5. Üüripinnal tuletöid teostav isik peab omama pädevust ja tuletöötunnistust. Ajutise tuletöö tegemise 

koht peab vastama tuletöö tegemise määruses esitatud nõuetele. Tuletööde läbiviimine tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Korterelamu halduriga. 

6. Suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud kohas.  

7. Tuletõkkeuksed tuleb hoida kogu Korterelamus suletud asendis, et tagada tule leviku piiramine 

väljapoole tuletõkkesektsiooni piire.  

8. Korterites on keelatud hoida lekketunnustega taaras tuleohtlikke vedelikke või muid 

kergestisüttivaid aineid.  

3. Juhendi üleandmine ja teatavaks tegemise kord  

1. Juhend edastatakse üürnikele elektroonselt eluruumide üürilepingu sõlmimisel ja juhend on ka 
kättesaadav kodulehel www.eftenliving.ee. 

2. Üürnikud on kohustatud eeskirjaga tutvuma ja kinnitavad seda allkirjaga eluruumide üürilepingul. 

4. Mõisted 

Tuleohutusjuhend – dokument, mis kehtestab tegutsemisnõuded evakuatsiooni ja tulekahju korral, võttes 
arvesse Korterelamu tuleohutuse erisusi. Juhend sisaldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise 
tegevuskava (edaspidi tegevuskava) ning evakuatsiooniskeeme (edaspidi skeem). 

Üürnik – Korterelamu üürnik, kes on teadlik Korterelamu tegevusjuhistest tulekahju korral. 

Evakuatsiooniskeem (edaspidi skeem) – Korterelamu korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab 
graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, 



 
hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning 
muid olulisi tähistusi. Igale korrusele on paigaldatud seinale evakuatsiooniskeemid. 

Evakuatsioonitee – Korterelamus kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud 
liikumistee evakuatsioonipääsuni. 

Evakuatsioonipääs – evakuatsioonitee lõpus paiknev evakuatsioonimärgistusega tähistatud, seestpoolt 
võtmeta avatav vabalt läbitav uks. 

Kogunemiskoht – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub nende 
loendus. 

Loendus – üürnike poolt kogunemiskohas teostatav pereliikmete täiendav kontroll. 

Tuleohutuse enesekontroll - kontrollima üüri pinnal kasutatavate seadmete ohutust ning nõuetekohasust, 
tagama nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ning kättesaadavuse, tagama 
evakuatsiooni teede ja pääsude nõuetekohase kasutamise. 

5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavad andmed 

5.1 Kontakt 

Tuleohutuse eest vastutav isik Haldur Reiko Urbla 
Telefon Tel: 5373 7050 
E-post reiko@olemar.ee 

5.2 Suitsetamise kord 

1. Suitsetamine on keelatud Korterelamus sees. 
2. Suitsetada on lubatud väljaspool Korterelamut selleks ettenähtud kohtades. 
3. Enne tikkude või konide viskamist prügikasti tuleb veenduda, et need oleksid täielikult kustunud. 

5.3 Evakuatsiooniteed 

1. Korterelamust evakueerudes tuleb kasutada kõige ohutumat ja lühemat evakuatsiooniteed. 
2. Evakueerumisel tuleb liikuda mööda tähistatud evakuatsiooniteid. Evakuatsioonimärkidega 

tähistatud evakuatsiooniteed suunduvad kas otse välja või trepikodadesse, mis suunduvad 
väljapääsu juurde. 

3. Evakuatsiooniteede ning -pääsude (uste) asukohad on iga korruse seintel. 
4. Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi olla esemeid ega seadmeid, mis võivad 

ohustada turvalisust evakuatsiooni korral. 
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 Tulekahju tekke põhjus Tulekahju vältimise meetmed 

1 Elektriseadme rike ja/või 
ebastandardsete 
elektriseadmete kasutamine 

Kasutada võib ainult töökorras ja ilma defektideta 
elektriseadmeid. Enne kasutamist tuleb veenduda 
elektriseadme korrasolekus. 

2 Nõuete rikkumine tuletööde 
tegemisel. 

Tuletöid võivad teha ainult koolitatud ja tuletöötunnistust 
omavad isikud, kes jälgivad rangelt tuletööde teostamise nõuete 
täitmist. 

3 Järelevalveta jäetud töötav 
tehnoloogiline- või elektriseade 

Vastutav isik jälgib pidevalt seadme tööd ja kui seadet ei ole 
lubatud jätta ilma järelevalveta töösse, lülitatakse enne 
lahkumist see välja. 

4 Suitsetamine selleks mitte 
ettenähtud kohas 

Suitsetada tohib ainult selleks ettenähtud kohas. 
Enne tikkude või konide viskamist prügikasti tuleb veenduda, et 
need oleksid täielikult kustunud. 

5 Tahtlik süütamine Tahtliku süütamise välistamiseks kontrollivad üürnikud kõikide 
Korterelamu üürnike ja külaliste tegevust, et takistada 
võimalikku pahatahtliku süütamist. 

6 Hooletus lahtise tulega Lahtise tule kasutamisel ei jäeta seda järelevalveta. Ruumist 
lahkudes tuleb lahtine tuli kustutada. 

7 Loodusjõud – pikse tabamuse 
korral 

Korterelamu on varustatud piksekaitsesüsteemiga. Süsteemi 
hooldatakse vastavalt hooldusjuhenditele. 

6. Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspaigaldised 

6.1 Esmased tulekustutusvahendid 

Iga üürnik, kes avastab algusfaasis tulekahju, mida on võimalik ennast ohtu seadmata kustutada, peab 
seda esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades tegema. Väikese tule kustutamiseks saab kasutada: 

1. tulekustutit; 
2. tulekustutustekki; 
3. vett.  

Ettevaatust elektriseadmetega! 

6.1.1 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine  

Esmased tulekustutusvahendid on käsikustutid. Korterelamusse on paigaldatud 6 kg ABC-pulberkustutid 
ja 5kg süsihappegaas (CO2) tulekustutid. Täpsemad asukohad on märgitud evakuatsiooniskeemil. 

1. ABC-pulberkustutid on põlevate tahkete ainete, põlevvedelike ja põlevate gaaside kustutamiseks.  

Tähelepanu! ABC-pulberkustutite kasutamine ruumides põhjustab suure tolmusaaste, rikub seadmeid ja 
aparatuuri. Püsib uuesti süttimise oht, kuna pulber ei jahuta põlevat materjali. 



 

 

2. AB klassi süsihappegaaskustutid 5 kg (CO2) mis on eelkõige mõeldud elektroonika süsteemide 
kustutamiseks. 

 

Kasutamine: 

• eemalda kaitsesplint; 
• võta kustuti ühte ja vooliku ots teise kätte; 
• suuna juga tulekoldesse mitte lähemalt kui 1 m, sobiv distants on 2-3 meetrit; 
• vajuta päästikule ja uputa tulekolle pulbritolmuga. 

Vaata kustuti pealdiselt, millised aineid võib kustutada ning kuidas kustutit tuleb kasutada. 
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6.2 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem  

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) – 1. korruse büroopinnad on kaetud 
adresseeritud ATS –iga, mis võimaldab keskseadmel näidata tulekahju asukohta anduri täpsusega 

Tulekahjuhäire korral liigub signaal tulekahjuandurist või tulekahjuteatenupust keskseadmesse (asukohad 
on välja toodud lisas 1 evakuatsiooniskeemidel). Häirest annab märku keskseadmest tulev helisignaal ja 
tööle rakendunud häirekellad.  

ATS -i rakendumisel käivituvad järgmised käsklused:  

1. Rakenduvad häirekellad. 



 
2. Seiskub ventilatsioonisüsteem. 
3. Toimub häireedastus turvafirmasse. 
4. Liftid sõidavad 1. korrusele. 
5. Läbipääsusüsteemiga varustatud ukse lukustus vabastab ukse riivistuse, et uks oleks kasutatav 

evakuatsiooni korral. 
6. Igapäevaselt avatud asendisse fikseeritud uksed sulguvad mõlemal pool ust asuva ATS tsooni 

andurite või teatenuppude häire korral.  

6.2.1 ATS -i komponendid 

1. Keskseade (trepikojas sissepääsu juures) 

 

2. Suitsu- ja temperatuuriandurid 

 
3. Tulekahjuteatenupp. Tulekahjuteate andmiseks tuleb vajutada klaasile. Tulekahjuteatenupud 

asuvad evakuatsioonipääsude juures ning nende asukohad on korruste evakuatsiooniskeemidel ja 
ATS -i paiknemisskeemidel. 

 
4. Tulekahjuhäire kellad. Kellad paigaldatakse Korterelamusse hajutatult, et tagada kuuldavus 

Korterelamu kõikides osades. 

 

6.3 Turvavalgustus 

Korterelamus on evakuatsioonivalgustus, mis võimaldab üldvalgustuse kahjustuse või elektri katkestuse 
korral lahkuda ohustatud kohast ning teha päästetöid. Evakuatsioonivalgustuse minimaalne toimimis aeg 
1 – 4 korrusel on 1 tund  ja 5 – 11. korrusel 2 tundi. 
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6.4 Suitsueemaldus 

Korterelamu on varustatud suitsueemaldussüsteemiga, mille juhtimisnupud asuvad nii nimetatud korrustel 
trepikoja ukse kõrval kui ka ATS keskseadme kõrval, mis paikneb 1. korrusel Korterelamu tulekustutuse 
tugipunktis). 

 

Suitsu ja soojuse eemaldamine Korterelamust toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel! 

6.5 Ehitisesisene tuletõrjeveevärk päästekomandole (märgtõusutoru) 

Päästemeeskonna tööde hõlbustamiseks on Korterelamu varustatud ehitisesisese tuletõrjeveevärgiga 
päästekomandole (märgtõusutoruga), ühenduskohad on paigaldatud kõikidesse trepikodadesse iga 
korruse tasandile (välja arvatud 1. korrus). 

6.6 Tuletõkkekardinad 

3. korruse aatriumi avaused on ette nähtud sulgeda nelja tuletõkkekardinaga. Kardinate juhtimiskeskus on 
paigaldatud nii Korterelamu 3. korrusele trepikoja ukse kõrvale kui antud hoonemahu ATS keskseadme 
kõrvale, mis paikneb 1. korrusel Korterelamu tulekustutus tugipunktis. PS! Juhtimiskeskuse nuppu all 
hoides kardinad avanevad, nupu lahti laskmise järel kardinad sulguvad. 

 

6.7 Tulekustutuse tugipunkt ja tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus 

Korterelamusse ette nähtud tulekustutuse tugipunkt ning tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus 
asuvad omaette tuletõkkesektsioonina rajatud ühisruumis, mis paikneb Korterelamu 1. korrusel, madala 
trepikoja kõrval olevas ruumis nr 102 sissepääsu lähedal. 



 
7. Tulekahjust teavitamise juhis 

7.1 Tulekahjuteate kontrollimine 

1. ATS häirekellade rakendumisel on kohustatud kõik üürnikud veenduma, et tulekahju häire põhjus 
ei ole nende vahetus läheduses. 

2. ATS -i vastutav töötaja suundub ATS keskseadme juurde, vaigistab häirekellad, tuvastab 
keskseadmel häires oleva tsooni ning suundub vastavat tsooni kontrollima. 

3. Kui häiret edastanud üüripinnale ei ole võimalik siseneda ja otsesed tulekahju ilmingud puuduvad 
tuleb sellest telefoni teel teavitada tuleohutuse eest vastutavat isikut. 

4. Kui häire on põhjustanud põhjuseta sisse vajutatud tulekahjuteatenupp, aur, tolm, suits või muu 
inimlik eksitus, mis ei ole tulekahju, tuleb sellest teavitada Korterelamu haldurit. 

5. Iga Korterelamus viibiv üürnik, kes avastab tulekahjule viitavaid ilminguid (leegid, kärsahais, suits, 
pragin, suuline viide), on kohustatud asja uurima, et teha kindlaks ilmingute põhjus. 

6. ATS tulekahjuhäire korral peab iga Korterelamus viibiv üürnik enne ruumist lahkumist 
tuvastama, kas häire põhjus ei asu tema vastutusalas (üüripinnal). 

7.2 Tegutsemine valehäire korral 

1. Üürnik, kes on avastanud valehäire peab sellest teavitama Korterelamu haldurit. 
2. Kui ATS häire kontrollimise käigus ei ole tuvastatud tulekahju ilminguid, teavitatakse sellest teisi 

üürnikke ja tuleohutuse eest vastutavat isikut; 

7.3 Tulekahjuinfo edastamine Korterelamus viibivatele isikutele 

7.3.1 Tulekahju avastamine 

1. Anda tulekahjuteade häirekelladega, vajutades lähimat tulekahjuteatenuppu. 
2. Teavitada suuliselt tulekolde läheduses ja ohualal viibivaid isikuid. 
3. Teavitada suuliselt ka teisi Korterelamus viibivaid inimesi. 
4. Võimalusel päästa ohualal viibivad inimesed (NB! KUNAGI EI RISKI OMA ELUGA, TEISE ELU 

PÄÄSTMISEKS). 
5. Teavitada häirekeskust tel 112. 
6. Kasutades esmaseid tulekustutusvahendeid, proovi tulekolle likvideerida. 

7.3.2 Hädaabinumbrile 112 helistamine 

Häirekeskusesse helistades jää rahulikuks, vasta küsimustele täpselt ja lühidalt. 
1. Räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses, millisel korrusel).  
2. Teata õnnetuskoha aadress (Kadaka tee 141, Tallinn). 
3. Teata päästekorraldajale, kas ruumides on inimesi ja/või loomi ning kas neid ähvardab oht, kas on 

kannatanuid. 
4. Teata tulekahju täpne asukoht Korterelamus. 
5. Järgi Häirekeskusest saadud juhiseid.  
6. Ära katkesta kõnet ilma loata. 
7. Ära lülita telefoni välja – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada. 
8. Kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teavita sellest kindlasti ka 

Häirekeskust. 

8. Tegutsemine tulekahju korral 

 Tegevus Tegutsemise kirjeldus ja järjestus Täitja 

1 Häire õigsuse kontroll 
ATS keskseadmelt vaigista häirekellad, tee 
kindlaks tulekahju asukoht ja suundu häiret 
kontrollima. 

ATS -i eest vastutav isik 
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2 Sündmusest teatamine 

Tulekahju avastamise korral lülita sisse 
tulekahjuteatenupp (kui häirekellad ei ole 
rakendunud) ning teavita kohe Häirekeskust 
telefonil 112. Informeeri tulekahjust kõrval 
olevaid üürnikke. 

ATS -i eest vastutav 
isik, üürnikud 

3 Inimeste evakueerimine 
Korterelamust 

Evakuatsiooni märguande saamise korral 
alusta pereliikmete evakueerimist. 
Korterelamus viibivad külastajad juhata ohutult 
Korterelamust välja. Kontrolli, et uksed ja aknad 
oleksid suletud. 

Üürnikud 

4 Evakueeritute 
loendamine 

Kogunemiskohas kontrolli veelkord üle, et kõik 
pereliikmed on väljunud Korterelamust. Üürnikud 

5 
Tulekahju kustutamine 
päästeteenistuse 
saabumiseni 

Tulekahju avastamisest alates korralda 
võimaluse korral tule kustutamine. Tulekahju 
kustutamiseks kasuta kõiki Korterelamus 
olevaid tulekustutusvahendeid. 

Üürnikud 

6 

Päästemeeskonnale 
sündmuse tutvustamine 
ja osalemine 
päästetööde staabis 

Mine vastu päästemeeskonnale, kirjelda 
sündmust ja asukohta. Anna edasi päästetööde 
juhile loenduse tulemused. 

Üürnik, kes omab infot 
tulekahjust. Üürnik kelle 
üüripinnal on tulekahju 
aset leidnud. 

7 Tehnosüsteemide 
väljalülitamine 

Organiseerib vajaduse korral tehnosüsteemide 
väljalülitamine. 

Üürniku ja tuleohutuse 
eest vastutav isik. 

9. Tegutsemine evakuatsiooni korral 

9.1 Evakuatsioon 

Evakuatsioon on sunnitud väljumine ruumist, Korterelamust või teatud alalt ohutusse kohta tulekahju või 
muu õnnetuse ohu korral. 

1. Evakuatsioon korraldatakse massilisena, see tähendab kõikide Korterelamus viibivate inimeste 
kohest väljumist Korterelamust. 

2. Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab kõige suurem oht. Esmajärjekorras tuleb 
inimesed evakueerida põlevast ruumist, külgnevatest ja pealmistest ruumidest ning seejärel kõik 
ülejäänud inimesed, ent võimaluse korral toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt. 
Evakueerumisel tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid. 

3. I korruselt evakueerimiseks on hädaväljapääsuna võimalik kasutada ka aknaid. 

9.2 Evakuatsiooni olukorras on keelatud 

1. Eirata evakuatsiooni käsku. 
2. Siseneda suitsu- ja tulekoldesse. 
3. Lahkuda kogunemiskohast ilma päästetööde juhiga kooskõlastamata. 
4. Siseneda Korterelamusse või tuletõkkesektsiooni, kus õnnetus on juhtunud. 

9.3 Evakuatsiooni märguanne 

5. Häirekellad on töötanud järjest rohkem kui 120 sekundit; 
6. Üürniku suuline märguanne; 
7. Otsese ohu korral elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet ootamata. 

PS! Ohuolukorras ei tohi häirekellasid vaigistada enne ohu ära langemist või päästetööde juhi 
korraldust. 



 
9.4 Tegevused evakuatsiooni märguande saamise korral 

1. Katkesta senine tegevus. 
2. Lülita välja seadmed, mis ei ole ette nähtud järelevalveta tööks. 
3. Vajadusel osuta abi evakueerimisel. 
4. Evakueerumisel veendu, et sinu evakuatsiooniteele jäävatest ruumidest on alustatud 

evakueerimisega. 
5. Juhata pereliikmed lähimat evakuatsiooniteed mööda Korterelamust välja. 
6. Abista abivajajaid (liikumispuudega või evakuatsiooni käigus viga saanud isikuid). 

9.5 Kogunemiskoht 

Korterelamust väljudes tuleb suunduda kokkulepitud kogunemiskohta.  
Kui kogunemiskoht on kujunenud ohtlikuks või kogunemine takistab päästetöid, määratakse koostöös 
päästetööde juhiga uus kogunemiskoht. NB! Kogunemiskohast ei või lahkuda ilma päästetööde juhi 
loata. 

 

 

9.6 Loendus 

1. Evakueeritud elanike loendus toimub kogunemiskohas. 
2. Iga üürnik teostab oma pereliikmete loenduse ja kontrolli. 
3. Kui loendustulemustest ilmneb, et inimesi on jäänud Korterelamusse või ohukolde lähedusse, tuleb 

sellest viivitamatult teavitada Päästetööde juhti; 
4. Päästetööde juhile tuleb öelda väljumast keeldunud inimeste andmed. 
5. Kui keegi on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või 

suitsu tiheduse tõttu, tuleb sellest teavitada kohe päästetööde juhti. 

Kadaka tee 141, Tallinn 

Kogunemis
koht  
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9.7 Üürniku ülesanded 

1. Häirekellade rakendumisel kontrolli oma korteri vahetuslähedust, kas on märgata suitsu, tuld või 
tunda kärsahaisu. 

2. Kui oled avastanud tulekahju vajuta tulekahjuteatenuppu ja alusta evakuatsiooniga ohukolde 
ümbert. 

3. Teosta hädaabikõne numbril 112. 
4. Võimalusel proovi tulekollet kustutada. 
5. Evakuatsiooni märguande saamise korral alusta pereliikmete evakueerimisega (võimaluse korral 

abistades ka mujal Korterelamus viibivaid inimesi). 
6. Evakueerimisel abista liikumispuudega inimesi. 
7. Veendu, et evakuatsiooni korraldus on jõudnud kõigi sinu läheduses viibinud inimesteni. 
8. Veendu, et sinu pere kõik liikmed on jõudnud kogunemiskohta. 
9. Esimesel võimalusel teavita päästetööde juhti Korterelamust evakueerimast keeldunud inimestest. 
10. Kui loenduse käigus selgub, et inimesi võib olla Korterelamusse jäänud teavita sellest koheselt 

päästetööde juhti. 
Sündmuskohalt ei tohi lahkuda, kuna päästetööde juht võib vajada lisa informatsiooni Korterelamu 
iseärasuste kohta. 
 

10. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis 

Päästemeeskond saabub sündmuskohale üldjuhul umbes 7 – 10 minuti möödudes hädaabikõne saamisest 
arvates. Selleks ajaks peaks olema läbi viidud evakuatsioon ja evakuatsioonijärgne loendus.  

Päästetööde juhile edasta järgmine informatsioon: 

1. Tulekahju asukohast, ulatusest ja ligipääsuvõimalustest. 
2. Inimeste viibimisest ohualas ja selle ümbruses. 

Info edastaja peab jääma pärast esmase informatsiooni andmist kättesaadavaks päästetööde juhiga 
kokkulepitud kohta. 

Päästetööde juhi korraldustele tuleb alluda. 
 

  



 
 

 


