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Täiendusõppe õppekava 
nimetus 

Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus 

Õppekavarühm Vara- ja isikukaitse 

Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused 

Tuleohutusspetsialisti kutse tase 5 taotlejad 

Õpperühma suurus 15-20 

Õppe eesmärk 
Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami 
sooritamiseks vajalikud teadmised. 

Õpiväljundid 

I MOODUL: 

 hindab ehitise, ehitiseosa ja ehitusprojekti vastavust 
tuleohutusnõuetele ja ehitise vastavust projektile. 

II MOODUL:  

 hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutusalaste 
toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile; 

 hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal objekti 
tuleohutuskorralduse vastavust tuleohutusnõuetele ja objekti 
eripäradele. 

III MOODUL: 

 koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse 
dokumentatsiooni ning teeb vastavad ettepanekud vastutuse 
jaotamiseks. 

IV MOODUL: 

 oskab ette valmistada ja läbi viia tuleohutuskoolitust ning -
õppust 

Õppe sisu 

I MOODUL: Üldkompetentside moodul: 

 haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus;  

 tuleohu riskide hindamine. 
 

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine: 



 

 nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide 
tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, 
tuletõkkeuksed ja sulused; 

 küttesüsteemid; 

 tuletõrjeveevarustus; 

 ventilatsioon;  

 tuleohutuspaigaldised. 
 

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus: 

 ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest; 

 riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud;  

 tuleohutuse korraldamine objekti näitel; 

 tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid; 

 Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused; 

 õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele. 
 

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine: 

 Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad. 

 Tuleohutusalane koolitamine.  

 Nõustamise põhimõtted.  

 Tuleohutusnõuetest teavitamine.                                        

 Õppuste korraldamine ja hindamine. 

Õppemeetodid Auditoorne loeng 

Õppekava maht 

89 ak/h (3,5 EAP) auditoorset tööd, millest: 

I moodul 20 ak/h (0,75 EAP) auditoorset tööd; 
II moodul 32 ak/h (1,25 EAP) auditoorset tööd;  
III moodul 24 ak/h (1 EAP) auditoorset tööd koolikeskkonnas;  
IV moodul 13 ak/h (0,5 EAP) auditoorset tööd. 

Õppematerjalide loend - 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste 
koolitusvahenditega. 

Lõpetamise tingimused 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Iga moodul lõpeb kirjaliku teadmiste 
testiga. 

Testi sooritamise lävend on 70% õigeid 
vastuseid. 

Väljastatavad 
dokumendid 

Hindamise läbinud ja õpiväljundid omandanud osalejale 
väljastatakse tunnistus koolituse või läbitud mooduli(te) kohta.  



 

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale 
väljastatakse tõend koolitusel või mooduli(te)s osalemise kohta. 

Koolitaja 
(kvalifikatsioon, õpi- või 
töökogemus) 

Täiskasvanute koolitamise kogemusega tuleohutusvaldkonna 
ekspert. 

Koostaja: Alar Valge 

Kuupäev: 16.01.2018 
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