
Õppekava 
1. Õppekava nimetus Tuletöö tegemise koolitus 
2. Õppekeel Eesti keel, vene keel 
3. Õppekava maht Õppe kestvus 8 akadeemilist tundi, millest: 

loengud – 6 akad t 
kustutusharjutus – 1 akad tundi 
teadmiste kontroll- 1 akad tundi 
Iseseisvat tööd ei ole. 
Õpingu kestvus 1 päev. 
Õpingute alustamise tingimused puuduvad. 

4. Õppekava eesmärk ja sisu 
kirjeldus 

Õppekava eesmärk on anda tuletöö tegijale teadmised 
ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite 
kasutamiseks tulekahju olukorras.  
 
Õppel käsitletavad teemad: 

Teema 1 Tuletöö ja selle tuleohtlikkus;  
-Tuletöö olemus ja liigid. 
-Tuletööga kaasnevad riskid. 
-Tulekahju olemus ja selle levik. 
-Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende 
tekkepõhjused. 
Teema 2 Ohutus tuletöö tegemisel; 
-Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded. 
-Nõuded tuletöö tegemiseks. 
-Vajalikud tingimused tuletööks. 
-Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine. 
-Tulekustutusvahendid tuletöö kohas. 
-Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende 
ohutu kasutamine. 
Teema 3 Tulekahju korral tegutsemine; 
-Käitumine tulekahju korral. 
-Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid. 
-Tulekustutusvahendite kasutamine. 
 

Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus 
esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti 
tüübist ja kustutusainest. Kõik õppel osalejad peavad 
harjutuse läbima. 
Alus: vastavalt Siseministri 30.08.2014.a. määrusele nr 
38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja 
tuletöötunnistusele“. 
 
Õpetavad koolitajad: 

• Kalju Õunmann 
• Ahto Luhamäe 
• Andreas Pertelson 



• Kaur Tammepuu 
• Aleksandr Gontsarenko 
• Helgo Pürjer 
• Priit Jõgisoo 

5. Õpingute lõpetamise nõuded Koolituse läbimiseks sooritab koolitatav teadmiste 
kontrolli (edaspidi kontroll).  
Kontroll koosneb kirjalikust testist. Vajadusel võib 
kirjalikule testile lisanduda praktilise ülesande 
lahendamine kontrollimaks koolitusel osaleja praktiliste 
oskuste omandamist. 
Kontrolli kirjalik test on sooritatud juhul, kui koolitusel 
osaleja on omandanud minimaalselt vajaliku osa 
õppekavas kirjeldatud teemadest ja kui kirjaliku testi 
küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses. 
Juhul kui kontroll sisaldab praktilist harjutust, 
sooritatakse lisaks kirjalikule testile praktiline harjutus 
vastavalt koolitaja poolt püstitatud kriteeriumitele.  
Lõpetamisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav 
tuletöötunnistus. 

6. Õppekava läbimisel 
omandatavad teadmised ja 
oskused 

Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu 
tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks 
tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule 
kasutamisega seotud  riske, tunneb erinevaid  liike 
tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub 
seotud õigusaktides. 

7. Õppe eesmärkide täitmiseks 
vajalikud vahendid 

Loengud ja iseseisva töö ülesanded viiakse läbi 
õppeklassis või selleks kohandatud ruumis, kus on: 

• õppekohad (toolid/lauad) vastavalt koolitatavate 
arvule; 

• tagatud võimalused slaidide ja videomaterjali 
näitamiseks (valge sein/tahvel dataprojektori 
jaoks või piisava suurusega ekraan/monitor); 

• tulekustutusvahendid või nende kasutamise 
võimalus praktilise kustutusharjutuse 
läbiviimiseks 

Praktiline tulekustutiharjutus viiakse läbi 
välitingimustes. Harjutuse asukoht peab võimaldama 
teha lahtist tuld simulatsioonivannis.  

 


