1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolitus
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise
süsteemile ISCED-F 2013)
Tervis
4. Õppekeel
eesti keel
5. Õppekava koostamise alus
Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolituse aluseks on siseministri määrus nr 38 (vastu
võetud 30.08.2010), mis on kehtestatud “Tuleohutuse seaduse § 14 lõike 4 alusel.
Pottsepp-sell tase 3
Pottsepp tase 4
Pottseppmeister tase 5
Korstnapühkija tase 3
Korstnapühkija tase 4
Korstnapühkija-meister tase 5
Keevitaja tase 3
Keevitaja tse 4
6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 8 tundi, millest kõik on kontaktõpe sh praktiline kustutusharjutus ja teadmiste test.
7. Sihtgrupp
Isikud (keevitajad, ehitajad, autoremondiluksepad, tehnikud jt), kes puutuvad igapäevaselt
kokku tuletöödega. Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid (nt
ketaslõikuriga lõikamine) või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat
põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletöid tohib teha isik, kellel on kehtiv
tuletöötunnistus.
Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd:
1) gaaskeevitustöö;
2) elekterkeevitustöö;
3) põlevvedelikuga metalli lõikamine;
4) ketaslõikuriga metalli lõikamine;
5) bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
6) gaasleegi kasutamine;
7) muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille
mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.
8. Õppe alustamise tingimused
Puuduvad
9. Eesmärk

Koolituse tulemusel saab tuletööde tegija praktilised teadmised ja oskused ohutu tuletöö
tegemiseks, väldib tulekahju ning tegutseb õigesti tulekahju puhkemisel.
10. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
 Teab tuletööde olemust ja tuletööga kaasnevaid riske;
 Teab tulekahju olemust ja tekkepõhjusi;
 Ennetab tulekahjusid;
 Valmistab ette tuletöö koha järgides tuleohutuse üld- ja lisanõudeid;
 Järgib ohutusreegleid tulekahju puhkemisel;
 Kasutab tulekustutusvahendit.
11. Õppe sisu
 Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
Tuletöö olemus ja liigid.
Tuletööga kaasnevad riskid.
Tulekahju olemus ja selle levik.
Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 Ohutus tuletöö tegemisel
Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
Vajalikud tingimused tuletööks.
Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 Tulekahju korral tegutsemine
Käitumine tulekahju korral.
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
Tulekustutusvahendite kasutamine.
 Praktiline kustutusharjutus (iga osaleja)
 Teadmiste test
12. Õppemeetodid
Loeng, arutelu, näidis- ja videomaterjal, demonstartsioon, praktilised harjutused, grupitöö
13. Iseseisev töö
Puudub
14. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus, on sooritanud
õppekavas esitatud teemade kohta kirjaliku teadmiste testi ja praktilise kustutusharjutuse.
Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod
Hindamiskriteeriumid
Kirjalik teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 75% õigeid
vastuseid

Praktiline kustutusharjutus

Sooritab praktilise kustutusharjutuse vigadeta

15. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse Eesti tuletöötunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on
täidetud. Tuletöötunnistus kehtib alates selle väljastamise kuupäevast kuni viis aastat.
Tuletöötunnistuse kehtivuse lõppemisel uue tunnistuse saamiseks läbitakse koolitus
kordusena täies mahus.
16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Lektor on päästealase kutse- või kõrgharidusega. Tuleohutuse ja päästeteenistuse
valdkonnas töötamise kogemus vähemalt 2 aastat. Täiskasvanute koolitamise kogemus
vähemalt 3 aastat.
Ahto Luhamäe – Tuletõrje- ja päästeteenistus BSc. Erialal töötamise kogemus 13 aastat.
Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse tuleohutuse spetsialist-koolitaja ja Juhatuse liige.
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2003.a.
Kalju Õunmann – Rakenduslik päästealane kõrgharidus, päästeteenistuses töötamise
kogemus 9 aastat. Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse tuleohutuse spetsialist-koolitaja.
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 1995.a.

