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1. Sissejuhatus 

Kaesoleva tulekahju korral tegutsemise plaani eesmark on reguleerida t66tajate tegevust tulekahju 
korral, sihiga tagada hoones viibivate isikute ohutus ja ohutu liikumine kogunemiskohta ning 
sUndmuskohal tehtav koost66 paastet66 juhiga. 

Plaani muutmine ja tliiendamine toimub jargmistel juhtudel: 

plaani valjat66tamise aluseks olnud faktiliste voi oiguslike aluste muutumisel, nendega 
vastavuse tagamiseks; 
tulekahju korral tegutsemise oppuse jargselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille p5hjal voib 
jareldada, et olemasolev plaan ei ole eesmargiparane; 
tulekahju toimumise jargselt, kui organisatsiooni tegevus jatkub ning on tuvastatud asjaolusid, 
mille pohjal voib jareldada, et olemasolev plaan ei ole eesmargiparane; 
riikliku tuleohutusjarelevalve ametniku ettekirjutuse saamisel. 

Koik t66tajad labivad enne t66le asumist tuleohutusalase juhendamise rektori poolt kehtestatud 
korras, sh tutvuvad kaesoleva plaaniga, kinnitades seda oma allkirjaga. Evakuatsiooni ja tulekahju 
korral tegutsemise plaani muudatustest tuleb teavitada koiki t66tajaid hoones. 

2. Moisted 

Tulekahju - valjaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu p5lemisprotsess, mida 
iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline voi muu kahju. 

Tulekahju korral tegutsemise plaan (edaspidi plaan)- Ulikooli t66tajate juhend, mis kirjeldab 
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda, v5ttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid 
erisusi. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi 
tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem). 

Tegevuskava - plaani osa, mille eesmark on anda t66tajatele Ulevaade asutuse tuleohutusalastest 
erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. 

Skeem - hoone korruse voi evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, 
trepikodade, ruumide, ukseavade, rodude, evakuatsiooniteede ja -paasude, hadavaljapaasude, 
tulekahju teatenuppude, tuletorje voolikuslisteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel 
muid olulisi tahistusi. 

Evakuatsioon - hoones viibivate inimeste sunnitud valjumine (evakueerumine) voi sunnitud 
valjatoomine ( evakueerimine) hoonest ohutusse kohta t66tajate korraldamisel ja juhtimisel kuni 
paastet6otajate saabumiseni ning vajadusel ka parast seda. 

Evakuatsioonitee - hoones kulgev vabalt labitav, ohutu ja evakuatsioonimargistusega tahistatud 
liikumistee evakuatsioonipaasuni. 

Evakuatsioonipiiiis - evakuatsioonitee !opus paiknev, evakuatsioonimargistusega tahistatud 
seestpoolt votmeta avatav vabalt liibitav ukseava. 

Hiidaviiljapiiiis - evakuatsioonipaasu nouetele mittevastav valjapiias, mille kaudu on v5imalik 
evakueeruda voi evakueerida inimesi hoonest tulekahju v5i muu onnetuse korral. Akna voi ukseava 
seinas, mida on voimalik avada v5i purustada juhul, kui evakuatsiooniteed voi paasud ei ole 
labitavad. 

Loendus- kogunemiskohas teostatav t6otajate, Uliopilaste ja klilaliste evakueerituse kontroll. 
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3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mojutavate and mete kirjeldus 

Ehitise kasutusviis ja IV kasutusviis: kogunemishoone 
kasutamisotstarve Kasutamisotstarve: korgkooli hoone 

Ehitise korruste arv, Kuuekorruseline hoone keldrikorrusega 
tildpindala ja hoone tildpindala: 11939 m2 

korrusepindalad 
keldrikorruse pindala: 1349 m2 

I korruse pindala: 3248 m2 

II korruse pindala: 1730 m2 

III korruse pindala: 1572 m2 

IV korruse pindala: 1559 m2 

V korruse pindala: 1561 m2 

VI korruse pindala: 920 m2 

Ehitise kasutamise kellaajad Hoone on avatud E-R kl 07.30-18.00. Vahel voib hoone olla avatud 
L-P kl 09-17.00 (taiend- ja kaugoppe kursused). Teistel aegadel 
paaseb hoonesse labipaasukaardi abil. 

Ehitise kasutajate arv Tiititajaid tiitipaevadel paevasel ajal-300, tiiiipaevadel iiisel ajal-3, 

puhkepaevadel -10. 

KUlalisi, sh tiliopilasi ajavahemikul septembrist juunini -500, 
ajavahemikul juuli-august -20. 

Valvepersonal E-R 08.00-16.00 on hoones ilks sisevalvetalituse tiiiitaja 
(infosekretar). Turvaruum asub hoone esimesel korrusel 
peasissekaigu lahistel (ruum nr I 028). 
Ajavahemikul 16.00-08.00 ja nadalavahetustel on hoones mehitatud 
valve. 

Ehitise kasutajate arv, kes ei Ehitises ei viibi tildjuhul isikuid, kes ei suuda tavaolukorras 
ole voimelised iseseisvalt iseseisvalt evakueeruda. 
evakueeruma 

Evakuatsiooniteed ja Hoonesisene evakuatsioonilahendus on ara toodud kaesoleva plaani 
-paasud, hadavaljapaasud lisas (korruste tiibade evakuatsiooniskeemid). Standardsete 

evakuatsioonimarkidega tahistatud evakuatsiooniteed suunduvad kas 
otse valja voi tulekindlatesse trepikodadesse. Hoones on 
turvavalgustid, mis tagavad evakuatsiooniteede valgustatuse. Koik 
evakuatsiooniteedel olevad uksed on nouetekohaselt tahistatud ja 
evakuatsioonisuunas avatavad vaandenuppude abil. 

Ehitisesisene evakuatsioon Keldrikorrusel on kolm evakuatsioonipaasu valjumisega otse oue 
ning ilks evakuatsioonitrepikoda valjumisega esimese korruse 
tasandile. Esimesel korrusel on tiheksa evakuatsioonipaasu 
valjumisega otse oue. Teistelt korrustelt on kolm 
evakuatsioonitrepikoda valjumisega esimese korruse tasandile. Koik 
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evakuatsioonipaiisud on varustatud turvavalgustitega, tiihistatud 
evakuatsioonimiirkidega ning avanevad seest poolt votmeta. 

Tule ja suitsu levimise takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, 
piiiistetliode kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks on hoone 
jaotatud tulet5kkesektsioonideks. Tule ja suitsu levik 
tulet5kkesektsioonide vahel on takistatud tulet5kkeustega. 

Ohu korral on voimalik esmalt liikuda korvalolevasse sektsiooni, kust 
edasi peab liikuma juba viiljaspool hoonet olevasse kogunemiskohta. 

Esmased Tulekustutid- Hoones on 6 kg pulberkustutid ja C02 kustutid. 
tulekustutusvahendid ja Tulekustutite paiknemine hoones on viilja toodud 
tuleohutuspaigaldised evakuatsiooniskeemidel. Kasutusjuhend asub tulekustuti pealdisel. 
hoones 

Tuletorje voolikusiisteem- paiknemine ehitises seintel olevates 
tiihistatud kappides, kasutusjuhendid kapi ukse sisekU!jel. Kappide 
asukohad viilja toodud evakuatsiooniskeemidel. 

Evakuatsioonivalgustus- evakuatsiooniskeemidel miirgitud 
evakuatsiooniteed on kaetud tiiies ulatuses evakuatsioonivalgustitega 
(toimimisaeg 1 tund). 

Piksekaitsesiisteem - hoone katus on maandatud piksekaitse-
maanduritega igast hoone nurgast. 

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem (A TS)- kogu hoone 
on kaetud A TSiga, st etA TS keskseade niiitab tulekahju- voi 
veateadet and uri asukoha tiipsusega. Koik ruumid on varustatud 
optiliste suitsuanduritega v5i temperatuurianduritega. Kiisiteadustid 
asuvad evakuatsioonipiiiisude juures ning nende asukohad on toodud 
viilja korruste evakuatsiooniskeemidel ja A TSi paiknemisskeemidel. 
A TS keskseade, paiknemisskeemid ning kasutusjuhend asuvad hoone 
peasissepiiiisu juures olevas turvaruumis (ruum nr I 028). 

Esmaabivahendid Esmaabivahendid asuvad infolauas, vastutavate sekretiiride 
kabinettides ning enamikes laboratooriumites. 

Muud andmed ehitise kohta Hoone kuulub TP- I tuleplisivusklassi - k5ik kandvad 
ehituskonstruktsioonid on ehitatud mittepolevatest materjalidest. 
Tulet5kkesektsioonid tuleplisivusega 60 minutit on moodustatud 
korrustest ja evakuatsioonitrepikodadest. Ruumide ja 
evakuatsiooniteede seinadja p5randad on tehtud mittepolevatest 
materjalidest. 
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4. Ettevotte tuleohtlikkuse kirjeldus 

Hoones ei toimu Uldiselt tule- ega plahvatusohtlikku tegevust. Polevmaterjali kogused 
ruumides on reeglina vaikesed (erandiks esimesel korrusel olev raamatukogu). Hoones leidub 
erinevaid kemikaale, mille kogused varieeruvad paevade 15ikes. Kemikaale hoitakse selleks 
ettenahtud hoiuruumides ja ventileeritavates kappides. Tule Jevik on takistatud 
tulet5kkesektsioonidega. 

Voimalikud tuleohud Tegevused tuleohu ennetamiseks 
ehitises 

Suitsetamisreziimi Ravilal4a hoones on suitsetamine Jubatud Uksnes selle tarvis 
rikkumine ehitatud suitsuruumis (ruum nr I 026), Ulejlilinud ruumides ja 

territooriumil on suitsetamine keelatud. Suitsuruumi puhastatakse 
regulaarselt. 

Elektriseadmete rike Elektriseadmete rikete vliltimiseks tehakse ehitises vastavalt n5uetele 
kaidukorraldaja poolt elektri kaitu. Lisaks sellele teostatakse kord 
viie aasta jooksul kogu ehitise elektripaigaldiste tehniline kontroll. 
L5petades ruumi kasutamise peavad kasutajad IU!itama valja 
elektriseadmed, mis ei ole moeldud 55plievaringseks kasutamiseks. 

SUUtamine Hoones olev sisevalvetalituse voi mehitatud valve t55taja jaJgib 
voimalusel videosUsteemi monitoride kaudu ruumides ja 
territooriumil toimuvat tegevust. Iga Ulikoolis tiiotav voi oppiv isik, 
kes avastab tulekahjule viitavaid ilminguid (Jeegid, klirsahais, suits, 
pragin, suuline vi ide) on kohustatud asja uurima, pUUdes teha 
kindlaks ilmingute pohjuse. 

Plahvatus Plahvatusohtlikke aineid ladustavates voi kaitlevates ruumides on 
vastavaid aineid m55tvad paneelid, mis kontrollivad kas ainete voi 
hapniku sisaldust 5hus. Info hliirest jouab nii konkreetse ruumi ukse 
taga olevale tabloole kui ka turvaruumis olevasse 
automaatikaarvutisse. Samuti saadab sUsteem automaats5numid 
margitud kontaktisikutele. Ruumides viibivad ja vastavaid aineid 
kliitlevad liksnes selleks vastava juhendamise saanud isikud. 
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5. Tulekahjust tea vita mise juhis 

Tulekahju avastamise Tegevused 
variandid 

A TS haire korral Sisevalvetalituse (voi mehitatud valve ttiotaja) vaigistab alarmi ning 
koheselt kontrollib haire oigsust. Selleks peab ta liikuma hairet 
andnud andurini. Kontrollimisel, enne ruumi sisenemist, peab 
katsuma kae seljaga ukselinki ning veenduma, et see ei ole soe 
(voimalik tulekahju ukse taga). Sooja kaepideme korral ei tohi ruumi 
siseneda. 

Kui tegemist on tulekahjuga, siis kaivitab sisevalvetalituse tootaja 
koheselt kasiteadustist A TSi, ning informeerib tulekahjust ohukolde 
ligidal olevaid inimesi, helistab hiidaabinumbrile 112 ja lilikooli 
valvekeskuse numbrile (737)5111 ning teavitab tulekahjust hoone 
haldurit. 

Valehaire korral voib ATSi taastada alles p1irast haire kontrollimist. 
Stindmus kantakse paevikusse, A TSi rikke korral teavitatakse ka 
hooldusfirmat. 

A TSi tulekahjuhaire korral peab iga Ulikoolis ttiotav voi oppiv isik 
vaatama haire voimaliku pohjuse avastamiseks oma asukoharuumis 
ringi. Haires oleval tulekahjuanduril voi -teatenupul poleb 
valgusdiood. Kui haire on pohjustanud ilmaasjata sissevajutatud 
tulekahjuteatenupp, aur, tolm, suits voi muu pohjus, mis ei ole 
tulekahju, tuleb sellest koheselt teavitada hoones viibivat 
sisevalvetalituse ttiotajat ja esimesel voimalusel likvideerida 
valehaire pohjus. 

Tulekahju avastamine enne lga Ulikoolis tootav voi oppiv isik, kes avastab tulekahjule viitavaid 
A TSi t55le rakendumist ilminguid (leegid, karsahais, suits, pragin, suuline vi ide) on 

kohustatud asja uurima, plilides teha kindlaks ilmingute pohjuse. 

Tulekahju avastaja peab koheselt vajutama A TSi kasiteadustit 
(punane karp seinal). Selle nupule vajutamisel rakendub koheselt 
terves hoones A TSi alarm, mis on hoone kasutajatele evakuatsiooni 
marguandeks. 

Tulekahju avastaja informeerib tulekahjust ohukolde ligidal olevaid 
inimesi, helistab hiidaabinumbrile 112, Ulikooli valvekeskuse 
numbrile (737)5111, teavitab tulekahjust hoones viibivat 
sisevalvetalituse t55tajat ning tegutseb liihtuvalt tema ametikohale 
ettenahtud kohustustest. 

Juhul, kui tulekahjuhaire ei Tulekahju avastaja teavitab valju hiiiilega koiki majas viibivaid 
rakendu (niiiteks ATSi rike) isikuid, helistab hiidaabinumbrile 112, Ulikooli valvekeskuse 

numbrile (737)5111, teavitab tulekahjust sisevalvetalituse tti5tajat 
ning tegutseb liihtuvalt tema ametikohale ettenahtud kohustustest. 
Valju hiialega tulekahjuteate peavad dubleerivalt edastama koik 
tootajad, kes teadet kuulevad. 
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Tulekahjust teatamine 
hiidaabinumbril 112 

Tulckahju korral on sisevalvetalitusc tOotaja voi tulckahju 
avastanud isik kohustatud helistama hiidaabiuumbril 112: 

- riUigi, mis on juhtunud; 
teata 5nnetuse voimalikult tapne asukoht; 
title, kas keegi on kannatanud; 

- title julgelt oma nimi ja telefon; 
- ptitia j1i1ida rahulikuks, vasta ktisimustele ltihidalt ja t1ipselt; 
- jalgi hairekeskusest saadud juhiseid; 
- ara katkesta konet ilma loata; 

1ira lOlita telefoni valja peale teate edastamist, sest vaja voib minna 
Iisainformatsiooni; 
kui olukord muutub oluliselt enne p1i1istjate saabumist, teata sellest 
hairekeskusesse. 

6. Evakuatsiooni liibiviimise juhis 

Evakuatsiooni algatamise Oldevakuatsiooni algatamise korralduseks loetakse A TSi teistkordset 
korraldus rakendumist, ATSi hairereziimis tCii:itamistjarjest enam kui tiks minut 

voi suulist korraldust evakuatsiooni alustamiseks. 
!gal tOi:itajal on kohustus evakuatsiooni korraldust saades alustada 
koheselt evakueerumist ning voimalusel aidata teistel isikutel 
evakueeruda. Lahkudes ruumidest, !Ulitab tCiotaja voimaluse piires 
valja seadmed, mis ei ole ette n1ihtud jarelevalveta Woks. 
Evakueerimisel hoonest tuleb jargida tahistatud evakuatsiooniteid. 

Evakuatsiooni Evakuatsiooni kogunemiskoht on m1i1iratud koht, kuhu kogunevad 
kogunemiskoht evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus. 

Kogunemiskohaks on Ravila 14a hoone taga olev autoparkla. 
Ti:ii:itajad peavad tagama tiliopilaste ja ktilaliste paiknemise 
kogunemiskohal ning ei tohi sealt lahkuda enne vastava korralduse 
saamist. 

Loenduse kord Loendus viiakse labi kogunemiskohas ning voimalikult kiiresti enne 
paastemeeskonna saabumist. Loendus toimub struktuuritiksuste 
kaupa. Loenduse viib labi kohalolijatest korgeimal ametikohal olev 
isik (voi samade positsioonide korral staazikaim) ning annab 
loenduse tulemused teada sisevalvetalituse tCii:itajale. 

Loenduse labiviinud isikud koostCii:is sisevalvetalituse tCii:itajaga 
otsustavad edasised tegevused olukorra lahendamiseks. 
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7. Tulekahju korral tegutsemise juhis 

7.1 Tulekahju korral tegutsemise juhtimine 

Tootajad - Tulekahju avastamisel algfaasis iiritab seda kustutada esmaseid 
tulekustutusvahendeid kasutades ning voimaluse korral eemaldab 
tulekolde juurest polevmaterjali. 

- Kui tuld ei onnestu kustutada, siis ruumist lahkudes liilitab 
voimaluse pi ires valja seadmed, mis ei ole ette nahtud jarelevalveta 
tiioks. 

- Tulekoldega ruumist lahkudes sulgeb voimaluse korral enda jarel 
tulekolde ukse, et tulekolle ei saaks polemiseks hapnikku. 

- Liigub lahimat ohutut teed hoonest valja, aidates voimalusel teistel 
isikutel (sh iiliopilastel ja kiilalistel) evakueeruda. 

- Tagab, et k5ik hoonest evakueerunud/evakueeritud (sh iiliopilased 
ja kiilalised) jaavad kogunemispaika kuni edasiste korralduste 
saamiseni. 

- Jargib sisevalvetalituse tiiotaja ja loendaja korraldusi (moistlikkuse 
piires, enda elu ohtu seadmata). 

Loendajad - Loendab oma vastutusalas olevaid evakueerunuid. 

- Teavitab loenduse tulemused sisevalvetalituse tiiotajale ningjuhul, 
kui keegi on jalinud hoonesse, siis edastab informatsiooni tema 
v5imaliku asukoha kohta hoones. 

- Korraldab peale loendust tiiotajate, iiliopilaste ja kiilaliste liikumise 
ohutusse kohta. 

Sisevalvetalituse tMtaja - Tulekahju avastamisel algfaasis iiritab seda kustutada esmaseid 
(administraator, tulekustutusvahendeid kasutades ning voimaluse korral eemaldab 
infosekretiir, valvur vms) tulekolde juurest polevmaterjali. 

- Tulekoldega ruumist lahkudes sulgeb voimaluse korral enda jarel 
tulekolde ukse, et tulekolle ei saaks polemiseks hapnikku. 

- Veendub, et tulekahjust on teatatud hadaabinumbrile 112. 
Kui seda ei ole tehtud, siis teavitab ise. 

- Teavitab tulekahjust haldurit ja valvekeskust (737)5111. 

- Liigub lahimat ohutut teed hoonest valja, aidates voimalusel teistel 
isikutel (sh iiliopilastel ja kiilalistel) evakueeruda. 

- Kogub loendajatelt informatsiooni hoonest evakueerunud inimeste 
kohta ning vajadusel organiseerib paastjate saabumiseni inimeste 
paastmist valjastpoolt hoonet. 

- Paastjate saabumisel edastab informatsiooni paastetMde juhile 
(paastetoode juhi vestis) ning abistab neid koigis kUsimustes. 
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7.2 Esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamine 

Esmaseid tulekustutusvahendeid voib kasutada tulekahju algfaasis. Tulekahju kustutamine 
enda elu ohtu seadmise hinnaga ei ole lubatav. 

K5ikidel kustutitel on peal silt juhendiga, millega tiiiitajatel on kohustus tutvuda. Pealdisel on 
kirjas, kuidas kustutit kasutada ning milliseid aineid voib iga konkreetse kustutiga kustutada. 

Pulberkustuti - Hoia kustutusvoolikust kinni otsale voimalikult lahedalt (mitte korpuse 
kasutamine lahedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda. Kustuta 3-5 

meetri kauguselt p5lengust ning pea meeles, et tulekustuti pidev tiiiiaeg 
ei Uleta 20 sekundit. 

- Valitingimustes kustutades seisa tulekahjukohast lila! pool tuult. 

- Tahkete esemete viii materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata 
k5ige intensiivsema p5lemise kohta ,plihkivate" liigutustega, kattes 
eseme pinna kustutusainega. 

- Vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes 
kaldu, kustutamist tuleb alustada liiirtelt ningjark-jargult katta 
kustutusainega kogu p5lev pind. 

Slisihappegaaskustuti - Slisihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustutit hoida 
kasutamine v5imalikult vertikaalselt, et mitte takistada slisihappegaasi normaalset 

valjumist. Kustuta voimalikult lahedalt polengust. 

- Klilmahaavade valtimiseks ei tohi palja kaega kinni votta tiiiitava 
slisihappegaaskustuti valjalaskelehtrist, sam uti ei tohi juga suunata 
inimese katmata kehaosale. 

- Kui slisihappegaaskustutit kasutati siseruumis, tuleb k5igil ruumist 
valjuda ning see tuulutada. 

- Kustutamisel vaikeses kinnises ruumis valdi tekkivast aurust p51etuste 
saamist. 

Tuletorje - Ava voolikukapp. 
voolikuslisteemi - Rulli voolik taielikult Iahti. 
kasutamine - Vajuta voolikukapi k5rval asuvat nuppu. 

- Ava kapis olev tulet5rjekraan. 

- Liigu joatoruga p5lemiskolde juurde. 

- Ava joatoru (joa kuju on voimalik reguleerida joatoru otsa keeramisel 
paremale ja vasakule ). 

- Suuna veejuga tulekoldesse ja kustuta tuli. 

- Enne elektriseadmete kustutamist pead veenduma, et seade on 
eemaldatud vooluv5rgust! 
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7.3 Tulekahju leviku piiramine 

Tulekahju levik on takistatud tulet5kkesektsioonidega. Tulet5kkesektsioonid tulepUsivusega 
60 minutit on moodustatud korrustest ja evakuatsioonitrepikodadest. Ruumide ja 
evakuatsiooniteede seinad ja p5randad on tehtud mittep5levatest materjalidest. 

Tulekahju puhul tuleb v5imaluse korral eemaldada tulekolde juurest p5levmaterjali, et tuli ei 
saaks levida. Kui tuld ei 5nnestu kustutada, siis tuleb sulgeda tulekolde uks, et tulekolle ei 
saaks p5lemiseks hapnikku. Tulekolde juurest eemaldudes tuleb v5imaluse korral sulgeda 
k5ik teele jaavad aknad ja uksed, et takistada tule ja suitsu levimist. 

7.4 Tehnoloogiliste seadmete voi protsesside pnhul nende ohntnks tegemine 

A TSi kaivitudes seiskub ventilatsioon ning liftid peatuvad esimesel korrusel avatud ustega. 

Lahkudes ruumidest, lUlitab tiiotaja v5imaluse piires viilja seadmed, mis ei ole ette niihtud 
jarelevalveta tiioks. 

7.5 Evakueerumine 

Kiiitumine - Evakueerumisel suitsu tais ruumist tuleb hoiduda madalale (kiipuli), 
evakueerumisel kuna madalamal on 5hus viihem milrgiseid p5lemisjiiiike. 

- Liikumine viiljapiiiisude poole peab olema rahulik. 

- Koridorides liigutakse ,hanereas". Liikudes pimedas koridoris, hoitakse 
Uhe kiiega kontakti seinaga ja liigutakse aeglaselt. 

- Evakuatsiooniteel oleva ohu (tulekahju kiiigus tekkiva suitsutsooni, 
hapnikupuuduse) korral muudetakse liikumissuunda ning kasutatakse 
evakueerumiseks teist (varu) evakuatsiooniteed v5i hiidaviiljapiiiisu. 

- Evakuatsiooniteel olevast ohust teavitatakse piirast hoonest viiljumist 
viivitamatult sisevalvetalituse tootajat. 

Tulekahju leviku - Viiljumisel ruumist sulge uksed, aknad, llilita valja ventilatsioon, 
piiramine kliimaseade vms. 

- K5ik, kes liiguvad evakuatsiooni ~al mooda evakuatsiooniteid, sulgevad 
enda jarel uksed, ,hanerivis" liikudes sulgeb ukse viimane. 

- Evakueerumise jiirgselt suletakse hoone sissepiiiisude uksed neid 
lukustamata. 

Kui ei ole v5imalik - Jiiii om a ruumi v5i sisene liihimasse ruumi, sulge end a jarel uks. 
suitsu ja k5rge - V5imalusel kasta veega v5i muu mittep5leva vedelikuga miirjaks 
temperatuuri t5ttu 

kiiteratid v5i riided ja tihenda nendega ukse ava, et vahendada suitsu ja 
hoonest evakueeruda 

milrgiste gaaside sattumist ruumi. 

- Kui telefon on kaasas, siis teavita koheselt enda asukohast 
hiidaabinumbril 112. 

- Ava ruumi aknad, anna marku enda asukohast, vehi kiitega, hilila appi. 
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8. Paastemeeskonnaga tehtava koosti:io juhis 

Uldjuhul saabub paastemeeskond peale viiljakutse tegemist sUndmuskohale ca I 0 min uti 
jooksul. Selleks ajaks on oluline liibi viia evakuatsioonja evakuatsioonijargne loendus. 

Saabuva meeskonna v5tab vastu ning informeerib olukorrast objekti esindaja, kelleks on 
sisevalvetalituse t55taja v5i tema pool! miiiiratud t55taja. Objekti esindaja peab olema 
pidevalt kiittesaadav piiiistet55de juhile objekti kohta lisainformatsiooni andmiseks. 

Piiiistemeeskond 
v5etakse vastu 
kogunemiskoha 
k5rval juurdepiiiisu 
tee! 

Piiiistet55dejuhti informeeritakse: 

- mis p5leb ja millises ulatuses, tulekahju tekkimise algkoht; 

- kas hoonesse on jaiinud inimesi ning nende eeldatav asukoht; 

- millis! teed pidi j5uab k5ige h5lpsamalt tulekahjukohani (lamineeritud 
paiknemis- voi evakuatsiooniskeemid); 

muudest objektil esineda v5ivatest ohtudest (gaasiballoonid, kemikaalid 
jms); 

- elektri peakilbi asukohast; 

- IUhiUlevaade eelneva tegevuse kohta tulekahju puhkemise hetkest alates; 

- paastmist vajava vara asukohtadest. 

9. Tulekahju korral tegutsemise plaaniga tutvumine 

Tulekahju korral tegutsemise plaan tehakse k5igile t55tajatele allkirja vastu teatavaks t55le 
asumisel. Olemasolevatele t55tajatele tehakse plaan allkirja vastu teatavaks peale plaani 
kinnitamist kantsleri pool!. 

Lisaks korraldatakse ilks kord aastas tulekahju korral tegutsemise 5ppus. Koikidel Ulikooli 
t55tajatel on kohustus osaleda tulekahjuoppustel. Tulekahju5ppuse liibiviimise eesmiirgiks on 
tagada orienteeritud kiiitumine voimalikus ohuolukorras ja maandada sellega seoses riske. 

Tulekahju5ppuste kokkuvotteid siiilitatakse viihemalt 5 aastat. 
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Lisa 1 Piiiistemeeskonna informeerimiseks vajalik teave 

- Piiiistemeeskonna vastuvotukohad asuvad peaukse ees ja hoone taga autoparklas. 
Sisenemisteedeks ehitisse on hoone ees asuv peauks ja hoone taga olev transpordiuks. 
Transpordi uks on avatav votmega, mis on sisevalvetiiiitaja voi turvamehe kiies. 
Sisenemisteedena saab kasutada ka kahte hoone taga asuvat evakuatsioonitrepikoda. 

- Hoone elektrivarustuse peakilbid asuvad keldrikorrusel C- ja D-korpuses (ruumid nr 0017, 
nr 0047). 

Suitsueemaldussilsteemi pult asub esimesel korrusel turvaruumis (ruum nr I 028). 
Suitsueemaldussilsteem ise asub keldris. 

- Tulet5rjevoolikusilsteemi keskus asub keldrikorruse soojasolmes (ruum nr 0059). 

- A TS keskseade asub esimesel korrusel turvaruumis (ruum nr I 028). 

- Liihim tulet5rje veevarustus on Ravila tiinaval asuv hildrant. 

- Liftide lillitid asuvad keldris C-tiivas ruumis nr 0017. Lifte saab kontrollida ka turvaruumi 
(ruum nr I 028) automaatikaarvutist. 

Ventilatsiooni liilitid asuvad keldris C-tiivas ruumis nr 0017 ning tehnilisel korrusel 
ventilatsiooniagregaadi korval. Ventilatsiooni saab taastada I korruse kohviku kohal 
olevast ventilatsiooni ruumist. 

- Muud objektil esineda voivad ohud: 

• Hoones on maagaasitorustik, mis liibib mitmeid laboreid (keldrist kuni viienda 
korruseni). Sulgemiskohad on soojas51mes (ruum nr 0059) ja viiljas hoone ees asuvas 
gaasikapis, mis kuulub Eesti Gaas AS-I e. 

• I korruse ruumis nr 1095 asub ilks balloon (40 I) atsetiileeni. Trass on ruumi sisene ja 
ilhendatud ainult seda poletava seadmega statsionaarselt. Balloonikapis on atsetiileeni 
gaasipaneel. Sissehingamisel tosiste tervisekahjustuste oht. Aine aurud voivad 
pohjustada peapiiiiritust voi liimbumist. Kokkupuutel naha voi silmadega tekitab 
poletuse. Kokkupuude vedelikuga voib tekitada killmakahjustusi. Tules voivad tekkida 
iirritava toimega voi milrgised gaasid. Atsetiileeni plahvatamisel t5usevad rohk ja 
temperatuur viiga jiirsku, mis voib esile kutsuda suuri purustusi ning raskeid onnetusi. 
Lekkest teavitatakse boone kasutajaid illdhelindussilsteemi abil. 

• IV korruse ruum nr 4012 on gaaside hoiuruum. Ruumis hoiustatakse ilhte ballooni 
( 40 I) atsetiileeni ja ilhte ballooni (I I) ammoniaaki. Balloonikapis on atsetiileeni 
gaasipaneel ja ammoniaagi paneel. Atsetilleeni trass liiheb ruumi 404 ja on moeldud 
saama ilhendatud ainult seda poletava seadmega statsionaarselt. Ammoniaagi trass 
liiheb ruumi 408 liihima t5mbekapi alia ja lopeb seal kraaniga. Ammoniaak voib 
pohjustada raskeid kahjustusi ja korgete kontsentratsioonide korral iikksurma. Gaasilise 
ammoniaagi ja ohu segu on plahvatusohtlik. Mahutid voivad tulekahju kuumuses 
lohkeda. Lekkest teavitatakse hoone kasutajaid illdhelindussilsteemi abil. 

• IV korruse ruum nr 4021 asub tulekindlas balloonikapis ilks vesinikuballoon. 
Balloonikapis on vesiniku paneel. Ruumi 4021 vesiniku trass on ilhendatud ruumi 419 
vesiniku generaatoriga. Vesinik on iiiirmise1t kergesti silttiv ning teatud vahekordades 
ohu ja hapnikuga moodustab p1ahvatusoht1ikke segusid. Tules voivad tekkida iirritava 
toimega ja milrgised gaasid. Kuumus voi tuli voivad pohjustada mahutite lohkemise. 
Lekkest teavitatakse hoone kasutajaid iildhelindussilsteemi abil. 
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• V korruse ruumis ur 5009 asub tulekindlas eraldi ventilatsiooniga balloonikapis ilks 
balloon kloori. Balloonikapis on gaasipaneel. Ruumi ja ventilatsioonislisteemi on 
paigaldatud klooriandurid koos alarmseadmega. Andurite paneelid asuvad ruumi ukse 
taga koridoris ning esimese korruse turvaruumis (ruum nr 1 028). Balloon voib rohu all 
olles plahvatada, ventiilide ja iihenduskohtade kannatada saamisel tekib kloori lekkeoht. 
K1oor on sissehingamisel miirgine, soovitab nahka, silmi ja hingamiselundeid. Lekkest 
teavitatakse hoone kasutajaid Uldhelindussiisteemi abil. 

• V korruse ruumis nr 5024 asuvad kaks vesinikuballooni, mis on paigutatud 
kahekohalisse tulekindlasse kappi. Balloonikapis on gaasipaneel. Ruumid 5024, 5025, 
5026 paiknevad koos ning pHHs ruumidesse viib IHbi ruumi 5024. 

• Keldrikorrusel ruumis 0058 asub radioaktiivsete isotoopide ladu. 

• 6ues asuvas tehnilises hoones on diiselgeneraator, mis kHivitub elektritoite 
katkemisel. Generaatori saab vHlja lillitada keldrikorruse C-tiivas asuvas peakilbiruumis 
nr 0017 ning hoone taga asuvas korvalhoones. Mahutis hoitakse kuni 4 tonni diislit. 
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Lisa 2 Hoone iildiseloomustus 

Ventilatsioon. Ventilatsioonististeemiks on automaatne sissepuhke-, valjat5mbestisteem. 
Tulekahju haireteate saamisel ltilitab A TS keskseade ventilatsioonististeemi automaatselt 
valja, et takistada tulekahju levikut ventilatsioonisiisteemi kaudu. 

Kiite. Hoone ktitmine p5hineb keskktittel, soojakandjaks vesi. 

Turvavalgustus. Evakuatsiooniteed ja -paasud on tahistatud turvavalgustusega. 
Turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest. Hoone turvavalgustus v5imaldab 
iildvalgustuse kahjustuse korral inimestel lahkuda ohustatud kohast ja enne lahkumist 
l5petada v5i peatada ohtlikud protsessid ning teha paasteti:iid. Evakuatsioonivalgustid on 
paigaldatud valjapaasudele, koridoridesse ja trepikodadesse. Turvavalgustus jaab 
voolukatkestuse korral p51ema vahemalt I tunniks. 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS). Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse 
paigaldatud adresseeritud automaatne tulekahjusignalisatsioonististeem (A TS). Siisteem 
v5imaldab teha kindlaks tulekahju asukoha anduri kaupa ja saada informatsiooni tule 
levimisest. Haire kuvatakse keskseadme paneelile. Hairekellad kaivituvad automaatselt peale 
and uri rakendumist. A TS kaivitub ka oma ti:\ovalmidust ohustavate rikete korral. 
Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspaevikud on keskseadme juures. Hoone A TS 
stisteemi keskseade paikneb I korrusel peasissepaasu juures olevas turvaruumis (ruum nr 
I 028). 

Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt v5i saades signaali tulekahju teatenupult, 
toimuvad ATS stisteemi pooltjargmised tegevused: 

- tulekahjuteade kuvatakse A TS stisteemi keskseadmele, naidates iira haire asukoha; 

- haireedastus alarmkelladega; 

haireedastus hairekeskusesse; 

- haireedastus turvafirmasse; 

- ventilatsioonisiisteemi seiskumine; 

- liftide liikumine esimesele korrusele ja seiskumine. 

Suitsuiirastus. Suitsu ja soojuse eemaldamine toimub fuajees ajamiga avatavate akende 
kaudu loomulikul t5mbel, keldris suitsueraldusventilaatori kaudu ning teistel korrustel 
osaliselt avatavate laboriakende kaudu loomulikul tOm bel. 
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