
Evakuatsiooniplaan 
 
 
 
Evakuatsiooniplaan metsatulekahju/ohtliku tormi korral 
 
 
1. Ohu hindamine 

1.1. Ohu korral tuleb edastada evakuatsiooni läbiviijale võimalikult palju infot, kas 
raadiosaatja või telefoni teel. 

1.2. Evakuatsiooni läbiviija peab analüüsima ohu suuruse ning välja andma sellele 
vastava häire. 

1.3. Saadud info põhjal kindlaks määrama ohu piirkonna, suuna ning muud tegurid, mis 
puudutavad evakuatsiooni kogunemisala piirkonda ning sinna suundumist. 

1.4. Antud info põhjal otsustab evakuatsiooni läbiviija, kuhu kogunemisalale suunduda. 
1.5. Määravaks teguriks tulekahju puhul on tuul, mis takistab kogunemisalal tegutsemist 

või sinna suundumist. Et mitte tule või suitsu kätte jääda, on välja toodud kolm ala, kus  
ohu korral suunduda.  

 
 
 

2. Laagri üldhäire 
2.1. Ruupori ja/või raadiosaatjate kaudu teavitada, et tegemist on evakuatsiooniga, tuleb 

koheselt evakueeruda ning suunduda kiiresti kogunemisalale NR1 ning kõrgema häire 
korral alale NR2 või NR3. 

2.2. Madalaima taseme häiresignaali puhul rivistavad all-laagrijuhid oma skaudid üle 
loendamiseks ja ootavad järgmisi korraldusi turvajuhilt. 

2.3. Keskmise taseme häiresignaali puhul: 
2.3.1. All-laagrijuhid rivistavad oma skaudid liikumiseks ja raporteerivad turvajuhile. 

All-laagrijuhid jätavad kaks pädevamat inimest oma raadiosaatjatega laagrisse, 
kes suunavad laagrisse tagasi tulnuid ohutusalale ja valvavad oma ala ning 
jäävad ootama järgmisi korraldusi turvajuhilt. All-laagrisse tohivad valvesse 
jääda isikud, kes on üle 18 aasta vanad. 
Kui turvajuhilt luba liikumiseks antud, siis suundub all-laager evakuatsiooni 
kogunemiskohta NR1, omale alale (iga all-laagri ala on ära märgitud kohapeal, 
kui ka kaardi peal, ning on juhtidega briifingutel läbi räägitud). Evakuatsiooni 
kogunemiskohas toimub all-laagrijuhtide poolt skautide üle loendamine ja 
raporteerimine turvajuhiabile. Turvajuhiabile ette kanda puudu olevate inimeste 
arv. Kui kõik on kohal, siis oodata järgmisi käske turvajuhiabi poolt. 

2.3.2. Staap ja sööklatoimkond liiguvad häire korral evakuatsiooni kogunemiskohta 
NR1, omale alale, kus toimub üle loendamine vastutava või turvajuhiabi poolt. 

2.3.3. Turvameeskond tegutseb 3.punkti järgi. Kui kõik ülesanded on täidetud, siis 
suundub omale alale.  

2.4. Kõrgeima taseme häiresignaali puhul: 
Jooksevad kõik tulistjalu evakuatsioonialale NR2 või NR3 

 
 
 



3. Turvameeskond (koos kaasatud abilistega), kes kannavad helkurveste, suunavad laagris 
viibijad ohutusala poole. 
3.1. Turvameeskond peab tagama, et liigutakse ainult ohutusala suunas, takistades 

vajadusel jõuliselt tagasi pöördumist ohualale. 
3.2. Metsatulekahju puhul tuleb jälgida, et inimesed ei satuks tule leviku teele või suitsu 

sisse. 
3.3. Rangelt on keelatud ilma spetsiaalse ettevalmistuse ja varustuseta minna ohualasse. 

Siin kehtib reegel, et ei tohi seada ohtu oma elu, sest kõige kurvem stsenaarium, on ühe 
asemel kaks ohvrit! 

 
 
 

4. Helistada 112, püsida ühe kohapeal, mitte ringi liikuda, kuna levi võib olla kehv ja 
katkendlik, ning öelda: 
4.1. Mis juhtus: Tulekahju, mis ohustab X arvu osalejaga skautide laagrit. 
4.2. Kus juhtus: Türi Vald, Rassi küla, Tagametsa, Jahilossi vahetus läheduses.  
4.3. Kindlasti öelda kummal pool jõge on juhtum aset leidnud, kuna sild on suurematele 

mootorsõidukitele läbimatu. Teada anda, et kas siseneda “TAGALA” teed mööda või 
peavärava kaudu. 

4.4. Jahilossi koordinaadid: 58.644888 / 25.338888 või 58°38ʹ41.6ʹʹN/25°20ʹ20.0ʹʹE 
4.5. Kannatanuid: Kui on teada, siis kannatanute arv. 
4.6. Kontakt: Enda nimi ja kontakttelefon (juhul, kui operatiivautojuhil on vaja uuesti 

ühendust saada) 
4.7. Vasta sinult nõutud küsimustele korrektselt ning ÄRA KATKESTA kõnet enne, kui 

sulle on dispetšeri poolt luba antud. 
 

 
5. Helistada ja kutsuda kohale bussid ja muud transport (eelnevalt peab olema 

kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega ja bussifirmadega, et vajadusel on olemas 
kohene abi). 
 
 

6. Loendamine all-laagrites ja ohutusalal ning esmaabi punkti(de) loomine. 
6.1. All-laagrid 

6.1.1. All-laagrijuhid viivad läbi iga õhtu, enne öörahu, loendamise ning panevad 
puudu olevate inimeste arvu kirja. Vastava raamatu või lehe, kuhu on kirja 
pandud puudujate arv, asetab all-laagrijuht kättesaadavasse kohta, kus all-
laagriturva saab kirja panna tagasi tulnud. Vastava tegevusega saab 
kriisiolukorras kiiresti teada, kus all-laagris keegi puudub.  

6.1.2. Skaudi võtavad oma all-laagrist paarilise ning jätavad ta nime meelde. Üle 
loendamise käigus on nii kiirem teada saada, kes on puudu. Küsides esmalt, 
kelle paariline on puudu (sõbrasüsteem). 

6.2. Ohutusala 
6.2.1. Ohutusalal viivad loendamise läbi all-laagrijuhid oma laagri inimeste seas ning 

turvajuhiabi staabi ja muude toimkondade seas. 
6.2.2. Esmaabipunktid paigutatakse võimalusel veidi eemale ülejäänud rahvamassist, 

et vältida paanikat ning võimaldada vaba liikumine esmaabi vajajatele ja 
andjatele. 

6.2.3. Soovituslikud esmaabipunktid on ära märgitud kaardil. 
 



 
7. Puudu olevate inimeste otsingute läbiviimine 

7.1. Kui on keegi puudu, siis välja selgitada nimi, välimuse kirjeldus (võimalusel pilt 
ja/või tervise- või registreerimisleht) ning püüda temaga kontakti saada (hüüdmise, 
telefoni vms teel, kuid mitte minna tagasi ohualale). 

7.2. Olenevalt ohuastmest, viib turvameeskond ja kaasatud abilised läbi kadunud 
inimeste otsingud, kuid mitte minnes ohuala lähedale. Suurema ohu korral oodata 
evakuatsioonialal päästeteenistust. 

7.3. Nimi, kirjeldus, foto või registreerimisleht on vaja ennekõike päästjatele info 
edastamiseks, kellel on erivarustus ja oskused otsingute läbi viimiseks. 

 
 

8. Päästjate saabudes suhtleb nendega laagri korraldajate poolt kokku lepitud kontaktisik 
(näiteks turvajuht, laagrijuht või infojuht) 
8.1. Turvameeskond peab hoolitsema selle eest, et sõidutee oleks alati vaba 

päästemasinatele ja muule evakuatsiooni läbiviimiseks vajalikule transpordile (näiteks 
bussid jne). 

8.2. Peab olema tagatud tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele ja atraktsioonidele. 
Üldjuhul rajatakse see vähemalt 3,5 m laiuse ringsõiduna. Aiaga piiratud ala värav peab 
olema vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge. 

8.3. Isiklike sõidukite kasutamine on evakuatsiooni ajal rangelt keelatud, kuna see võib 
ummistada tee, mis on mõeldud evakueerumiseks ja päästetöödeks. Lisaohtu kujutab ka 
see, et suure tõenäosusega on autojuht väga ärev ning seetõttu võib olla ohtlik jalgsi 
evakueeruvatele inimestele. 

 
 

9. Päästjad võtavad üle evakuatsiooni juhtimise ning laagripoolne kontaktisik toetab ning 
vajadusel annab vabatahtlike abilisi päästetöödele abiks. 
 
 

10. Informeerimine 
Tuleb kindlasti informeerida juhtunust Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimeest ja avalike 
suhete juhti või infojuhti. ESÜ juhatuse informeerimine on väga oluline, kuna nemad 
saavad siis organiseerida edasi teavitusi vajalikele osapooltele (peavanem, meedia, 
ministeerium jne), et vältida väärinfo või paanika levikut ning ei ole vähem oluline, et 
info jõuab organisatsiooni siseselt kiiremini kohale, kui väliselt. 
 

 
11. Üldine 

11.1. Koodid 
Madalaima tasemega ohu korral aktiveerub kood  “ROHELINE” 
Keskmise tasemega ohu korral aktiveerub kood  “KOLLANE” 
Kõrgeima tasemega ohu korral aktiveerub kood  “PUNANE”  

  
 
 
	
	
	
  



Evakuatsiooniplaan hoones tekkinud ohu korral  
 
 
1. Laagri üldhäire 

Kõrgeima taseme häiresignaal (näiteks suitsuandur või hoone häirekellad), mis annab 
märku laagrilistele, et tuleb koheselt väljuda hoonest ja koguneda kogunemispunkti, mis 
on ohutul kaugusel hoonest (Jahilossi puhul lipuväljakule ning muude hoonetel siis 
ohutuskaugusele). Alal oodata turvameeskonda või pädevate inimeste saabumist. 

 
 

2. Ruuporiga (või muu valjuhääldiga) teavitada, et tegemist on evakuatsiooniga, tuleb 
koheselt evakueeruda ning suunata kiiresti liikuma hoonest väljas olevale 
kogunemispunkti. 

 
 
3. Turvameeskonnaga, kes kannavad helkurveste, suunata laagrilised väljapääsude suunas. 

3.1. Turvameeskonna suhtlus käib raadiosaatjate kaudu. Majja lähevad ainult need, kellel 
on võimekus suhelda raadiosaatjate kaudu (väikese ohu korral ei oma tähtsust). 

3.2. Häire korral sisenevad turvameeskonna liikmed, või helkurvesti kandvad 
täiskasvanud juhid, majja ning suunavad kõik inimesed välja ning kontrollivad 
ülejäänud ruume, et kõik inimesed oleks väljunud.  

3.3. Kui on oht oma elule, siis tuleb viivitamatult hoonest lahkuda ning oodata 
päästeametit. 

3.4. Suurema tulekahju puhul on rangelt keelatud siseneda põlevasse hoonesse ilma 
spetsiaalse ettevalmistuse ja varustuseta, kui puudub valmidus suitsusukeldumiseks. 

 
 

4. Helistada 112, püsida ühe kohapeal, mitte ringi liikuda, kuna levi võib olla kehv ja 
katkendlik, ning öelda: 
4.1. Mis juhtus: Tulekahju, mis ohustab X arvu osalejaga skautide laagrit. 
4.2. Kus juhtus: Türi Vald, Rassi küla, Tagametsa, Jahilossi vahetus läheduses.  

4.2.1. Kindlasti öelda kummal pool jõge on juhtum aset leidnud, kuna sild on 
suurematele mootorsõidukitele läbimatu. Teada anda, et kas siseneda 
“TAGALA” teed mööda või peavärava kaudu. 

4.2.2. Jahilossi koordinaadid: 58.644888 / 25.338888 või 58°38ʹ41.6ʹʹN/25°20ʹ20.0ʹʹE 
4.3. Kannatanuid: Kui on teada, siis kannatanute arv. 
4.4. Kontakt: Enda nimi ja kontakttelefon (juhul, kui operatiivautojuhil on vaja uuesti 

ühendust saada). 
4.5. Vasta sinult nõutud küsimustele korrektselt ning ÄRA KATKESTA kõnet enne, kui 

sulle on dispetšeri poolt luba antud. 
 
 
 
5. Ohutusalal viibinute loendamine 

5.1. Kui keegi on puudu, siis välja selgitada tema nimi, välimuse kirjeldus (võimalusel 
pilt) ning püüda temaga kontakti saada (hüüdmise, telefoni vms teel, kuid mitte 
minna tagasi ohualale). 

5.2. Nimi, kirjeldus, foto või registreerimisleht. See võib osutuda vajalikuks, kui hoonest 
ei ole kedagi leitud ja on kahtlus, et paanikas on inimene lahkunud sündmuskohalt 



kedagi teavitamata. Omades seda infot, on politseil ja teistel otsijatel lihtsam 
tuvastada otsitavat. 

 
 
6. Päästjate saabudes suhtleb nendega turvajuht või laagrijuht, kes annab edasi teada oleva 

info.  
6.1. Turvameeskond peab tagama sündmuskohale vaba juurdepääsu päästemasinatele. 
6.2. Peab olema tagatud tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele ja atraktsioonidele. 

Üldjuhul rajatakse see vähemalt 3,5 m laiuse ringsõiduna. Aiaga piiratud ala värav 
peab olema vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge; 

6.3. Isiklike sõidukite kasutamine on evakuatsiooni ajal rangelt keelatud, kuna see võib 
ummistada tee, mis on mõeldud evakueerumiseks ja päästetöödeks. Lisaohtu kujutab 
ka see, et suure tõenäosusega on autojuht väga ärev ning seetõttu võib olla ohtlik 
jalgsi evakueeruvatele inimestele 
 
 
 
 

7. Päästjad võtavad üle olukorra juhtimise ning laagripoolne kontaktisik vajadusel toetab ja 
annab vabatahtlike abilisi päästetöödele abiks. 
 
 

8. Informeerimine. 
Tuleb kindlasti informeerida juhtunust Eesti Skautide Ühingu juhatuse esimeest ja avalike 
suhete juhti või infojuhti. ESÜ juhatuse informeerimine on väga oluline, kuna nemad 
saavad siis organiseerida edasi teavitusi vajalikele osapooltele (peavanem, meedia, 
ministeerium jne.), et vältida väärinfo või paanika levikut ning ei ole vähem oluline, et 
info jõuab organisatsiooni siseselt kiiremini kohale, kui väliselt. 



 

Kogunemisala	NR1	
25.34388 / 58.64348 
	

Kogunemisala	NR3	
25.34312 / 58.65377 

Kogunemisala	NR2	
25.35498 / 58.64741 
	

Tagametsa	jahiloss	
25.33849 / 58.64511 
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