
  

 TULEOHU HINDAMINE                                                                                     
  1. Järgi 5 sammu tuleriski hindamisel.  
2. Palun täida kontrollküsimustik.  

3. Hinda tuleohtu ja planeeri tuleohutus. 

1 Tuleoht 
Tuli süttib kui piisava temperatuuriga 

süüteallikas saab kokku kütuse 

(põlevmaterjali) ja hapnikuga 

(õhuga). Sul tuleb hoida 

süttimisallikaid ja kütust üksteisest 

eraldi.  

Kuidas tekib tulekahju? Mõelge 

kütteseadmetele, valgustusele, 

lahtisele leegile, elektriseadmetele, 

kuumutamisprotsessidele nagu 

keevitamine, käiamine või ketas-

lõikuriga lõikamine, kuumaõhupuhuri 

kasutamine, suitsetamine, tiku 

tõmbamine või kõigele muule, mis 

muutub kasutamisel väga kuumaks 

või tekitab kasutamisel sädemeid.  

Mis võiks põletada? Pakendid, prügi 

ja mööbel võivad kõik põletada, nagu 

enamus kütuseid näiteks bensiin, 

värv, lakk ja lahusti, samuti puit, 

paber, plast, kumm ja isolatsioon-

vaht. Kas seinad või laed on vineerist, 

puitlaastplaadis või polüstüreenist? 

Kontrolli ka hoonet ka väljast. 

 Kas sa leidsid midagi, mis võib tulekahju tekitada?  

Palun kirjuta. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kas sa leidsid midagi, mis võiks põleda?  

Palun kirjuta. 

       

 

2 Oht inimestele  
Tulekahju korral on kõik ohus. 

Mõelge, kas risk on suurem tööpäeval 

või töökohal, näiteks öisel töötajal või 

seetõttu, et inimesed ei tunne ruume, 

näiteks külastajad või kliendid. 

Lapsed, vanurid või puudega inimesed 

on eriti haavatavad. 

 

 
Kas tuvastasite?  

Kellele võib olla oht? 

 Keda võib kindlasti ohustada?  

Palun kirjuta, mida leidsid. 

       

 

3 Hinda ja tegutse  
Hinda 

Mõelge esmaselt, mida leidsite 

punktides 1 ja 2: millised on tulekahju 

tekkimise riskid, milline tuleoht on 

inimestele hoones ja selle läheduses?  

Kõrvalda ja vähenda ohtu  

Kuidas vältida juhuslikku tulekahju 

tekkimist? Kas süüteallikas või 

langevad sädemed võivad kukkuda 

või mõjuda millegi, mis põleb? Kas 

see võib juhtuda ka vastupidi?  

Kaitse 

Võta kasutusele meetmed oma 

ruumide ja inimeste kaitsmiseks. 

 
 

Kas olete hinnanud ohtu oma töökohal?  

Kas olete hinnanud ohtu personalile ja külastajatele? 

 
 

 
 

 
 

 

Kas te hoiate lahus kütust ja soojusallikat või 

sädemetekitajat?  

Kui keegi soovib tahtlikult süüdata , kas on midagi, mida ta 

saab kohe kasutada?  

Kas olete kõrvaldanud või turvanud igasuguse kütuse, mida 

süütaja võib kasutada?  

Kas olete oma ruume kaitsnud juhusliku tulekahju või 

süütamise eest? 

 
 
 
 

 
 

Kuidas saate veenduda, et kõik on väljaspool 

tuleohutu?  

Kas sa tead kui tekib tulekahjust?  

Kas teil olemas (koostatud) teiste hoiatamise plaan?  

Kes tagab, et kõik pääsevad välja?  

Kes helistab häirekeskusesse 112 tulekahju korral?  



  
 Kas te suudate kustutada väikese tulekahju kiirelt ja piirata 

selle levikut? 

 

 

 

 
 

Kuidas kõik pääsevad?  

Kas olete koostanud evakuatsiooniteede plaani?  

Kas olete veendunud, et inimesed leivad väljapääsu ohutult, 

isegi öösel või pimedas?  

Kas kõik teie ohutusvahendid töötavad?  

Kas inimesed teavad, mida teha ja kuidas kasutada 

seadmeid?  

Palun kirjuta, mida leidsid. 

       

 

4 Hoia, kaardista ja treeni 
Hoia 

Hoidke ja koguge infot kõikidest 

ohtlikest ohtudest ja sellest, mida te 

olete nende vähendamiseks või 

eemaldamiseks teinud. Kui teie 

ruumid on väikesed, on info 

registreerimine hea mõte. Kui teil on 

viis või rohkem töötajat, siis võib olla 

teil kohustus, pidada arvestust selle 

kohta, milliseid ohte olete leidnud ja 

mida olete nende kõrvaldamiseks 

teinud. 

Kaardista 

Sul peab olema selge koostatud plaan 

selle kohta, kuidas ennetada 

tulekahju või kuidas tagada inimeste 

ohutus. Kui jagate hoonet teistega, 

peate oma tulekahju korral 

tegutsemise plaani nendega 

kooskõlastama. 

Treeni 

Te peate tagama, et teie töötajad 

teaksid, mida teha tulekahju korral,  

vajadusel koolitage neid selleks. 

 Kas olete registreerinud kõik leitud puudused ja teinud kõik 

vajalikud toimingud? 

 

 

 

 

 
 

 

Kas olete planeerinud tegevused, mida igaüks teeb tulekahju 

korral? 

Kas olete arutanud tegevuste plaani kõigi töötajatega? 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Kas olete:  

• teavitanud ja koolitatud inimesi (harjutanud 

tulekahjuõppust ja filminud, kuidas see toimus)?  

• määranud vastutavad töötajad tulekahju 

ennetusmeetmete rakendamiseks ja koolitanud 

töötajaid selleks?  

• kindel, et igaüks saab täita oma rolli?  

• informeerinud asendajaid või hooaja töötajaid ning 

oskavad käituda tuleohu korral?  

• konsulteerinud teistega, kes jagavad teiega hoonet ja 

nad on lisatud teie tegevusplaani? 
 

5 Läbivaatamine  
Vaadake ja tehke tuleohu analüüsi 

regulaarselt. Ajajooksul võivad riskid 

muutuda. Kui teete kindlaks olulised 

riski muutused või teete 

märkimisväärseid muudatusi oma 

tegevusplaanis, peate sellest 

kindlasti rääkima teistele, kellega 

jagate ruume või ehitist. Samuti 

vajavad töötajad ajakohast 

treeningut või õppuste kordamist. 

 

 
 

 
 

 

 

Kas on:  

• tehtud muudatusi siseruumides või väljaspool hoonet?  

• toimunud tulekahju või ära hoitud selle tekkimine?  

• muudetud tööprotsesse?  

• alusta kemikaalide või ohtlike ainete ladustamist? 

märkimisväärselt muutunud laovaru või varutase?  

• planeeritud järgmine tulekahjuõppus? 

 Lõpetasite küsimustiku, kuid vajate lisateavet? 
Eespool toodud küsimustik võib aidata teid tuleohu hindamisel, kuid vajate 
abi, mille leiate: www.risk3.ee või e-postil: info@risk3.ee 

 

http://www.risk3.ee/

