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1. Sissejuhatus 

Kaesoleva tulekahju korral tegutsemise plaani eesmark on reguleerida ttiotajate tegevust tulekahju 
korral, sihiga tagada hoones viibivate isikute ohutus ja ohutu liikumine kogunemiskohta ning 
stindmuskohal tehtav koostoo piiiistettio juhiga. 

Plaani muutmine ja taiendamine toimub jargmistel juhtudel: 

plaani valjattiotamise aluseks olnud faktiliste viii oiguslike aluste muutumisel, nendega 
vastavuse tagamiseks; 
tulekahju korral tegutsemise oppuse jargselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille pohjal voib 
jareldada, et olemasolev plaan ei ole eesmargiparane; 
tulekahju toimumise jiirgselt, kui organisatsiooni tegevus jiitkub ning on tuvastatud asjaolusid, 
mille pohjal voib jiireldada, et olemasolev plaan ei ole eesmiirgipiirane; 
riikliku tuleohutusjiirelevalve ametniku ettekirjutuse saamisel. 

Koik tootajad liibivad enne ttiole asumist tuleohutusalase juhendamise rektori poolt kehtestatud 
korras, sh tutvuvad kiiesoleva plaaniga, kinnitades seda oma allkirjaga. Evakuatsiooni ja tulekahju 
korral tegutsemise plaani muudatustest tuleb teavitada koiki tiiotajaid hoones. 

2. Moisted 

Tulekahju - vfiljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu polemisprotsess, mida 
iseloomustab kuumuse ja suitsu eraldumine ning millega kaasneb varaline viii muu kahju. 

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

Tegevuskava - plaani osa, mille eesmiirk on anda tiiotajatele tilevaade asutuse tuleohutusalastest 
erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid. 

Skeem - hoone korruse viii evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, 
trepikodade, ruumide, ukseavade, rodude, evakuatsiooniteede ja -piiiisude, hiidavaljapiiiisude, 
tulekahju teatenuppude, tuletorje voolikustisteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel 
muid olulisi tiihistusi. 

Evakuatsioon - hoones viibivate inimeste sunnitud viiljumine (evakueerumine) viii sunnitud 
viiljatoomine (evakueerimine) hoonest ohutusse kohta tiiotajate korraldamisel ja juhtimisel kuni 
piiiistetiiotajate saabumiseni ning vajadusel ka piirast seda. 

Evakuatsioonitee - hoones kulgev vabalt llibitav, ohutu ja evakuatsioonimiirgistusega tiihistatud 
liikumistee evakuatsioonipiiiisuni. 

Evakuatsioonipiiiis - evakuatsioonitee !opus paiknev, evakuatsioonimiirgistusega tiihistatud 
seestpoolt votmeta avatav vabalt labitav ukseava. 

Hiidaviiljapiiiis - evakuatsioonipiiiisu nouetele mittevastav viiljapiiiis, mille kaudu on voimalik 
evakueeruda viii evakueerida inimesi hoonest tulekahju viii muu iinnetuse korral. Akna viii ukseava 
seinas, mida on viiimalik avada viii purustada juhul, kui evakuatsiooniteed viii piiiisud ei ole 
liibitavad. 

Loendus- kogunemiskohas teostatav tiiotajate, tiliopilaste ja ktilaliste 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, Kolmekorruseline hoone koos osalise keldrikorrusega. 
illdpindalaja hoone Uldpindala: 2347 m2 

korrusepindalad 
keldrikorruse pindala: I 83 m2 

I korruse pindala: 726 m2 

II korruse pindala: 722 m2 

III korruse pindala: 716m2 

Riia 23 hoone on I ja II korrusel ilhenduses Riia 23B 
hoonetekompleksiga. 

Ehitise kasutamise kellaajad Hoone on avatud E-R kl 07.00-20.00. Teistel aegadel piiiiseb 
hoonesse liibipiiiisukaardi abil. 

Ehitise kasutajate arv Tiiiitajaid toopiievadel piievasel ajal -I 50, tiiiipiievadel iiisel ajal -20, 

puhkepiievadel-15. 

Killalisi, sh. Uliopilasi ajavahemikul septembristjuunini -300, 
ajavahemikul juuli-august -20-30. 

Valvepersonal Hoones on iiiipiievaringselt ilks sisevalvetalituse tiiiitaja 
(administraator voi valvur). Info laud asub hoone esimesel korrusel 
peasissekiiigu vastas. 

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

Evakuatsiooniteed ja Hoonesisene evakuatsioonilahendus on ara toodud kiiesoleva plaani 
-piiiisud, hiidaviiljapiiiisud lisas (korruste evakuatsiooniskeemid). Standardsete evakuatsiooni-

miirkidega tiihistatud evakuatsiooniteed suunduvad kas otse valja voi 
tulepUsivate ustega varustatud trepikodadesse. Hoones on 
turvavalgustid, mis tagavad evakuatsiooniteede valgustatuse. Koik 
evakuatsiooniteedel olevad uksed on nouetekohaselt tiihistatud ja 
evakuatsioonisuunas avatavad viiiindenuppude abil. 

Ehitisesisene evakuatsioon Keldrikorrusel on kaks evakuatsioonitrepikoda viiljumisega esimesele 
korruse tasandile, esimesel korrusel on kolm evakuatsioonipiiiisu 
viiljumisega otse 5ue ning Uks evakuatsioonipaas korvalolevasse 
hoonesse (Riia 23B). Teistel korrustel on kaks evakuatsiooni-
trepikoda viiljumisega esimese korruse tasandile ning ilks 
evakuatsioonipiiiis korvalolevasse hoonesse (Riia 23B). 
Koik evakuatsioonipiiiisud on varustatud turvavalgustitega, tiihistatud 
evakuatsioonimiirkidega ning avanevad seestpoolt votmeta. 

Tule ja suitsu levimise takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, 
piiiistetiiiide kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks on hoone 
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jaotatud tuletilkkesektsioonideks. Tule ja suitsu levik 
tuletokkesektsioonide vahel on takistatud tuletilkkeustega. 

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

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

tiihistatud kappides, kasutusjuhendid kapi ukse sisekUijel. Kappide 
asukohad viilja toodud evakuatsiooniskeemidel. 

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

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisiisteem (A TS)- kogu hoone 
on kaetud adresseeritud A TSiga, st etA TS keskseade niiitab 
tulekahju- voi veateadet anduri asukoha tapsusega. Koik ruumid on 
varustatud optiliste suitsuanduritega. Kiisiteadustid asuvad 
evakuatsioonipiiiisude juures ning nende asukohad on toodud viilja 
korruste evakuatsiooniskeemidel ja ATS paiknemisskeemidel. ATS 
keskseade, paiknemisskeemid ning kasutusjuhend asuvad hoone 
peasissepiiiisu juures olevas infolauas. 

Suitsuiirastus- Suitsu ja soojuse eemaldamine toimub kolmanda 
korruse fuajee laes olevast suitsuiirastusluugist ning loomulikul 
tilmbel. 

Esmaabivahendid Esmaabivahendid asuvad esimesel korrusel infolauas ning koikides 
Jaborites (ruumid nr I 05, I 06, 113, 204, 205, 310, 311 ). 

Muud andmed ehitise kohta Hoone kuulub TP-1 tuleplisivusklassi - koik kandvad 
ehituskonstruktsioonid on ehitatud mittepolevatest materjalidest. 
Tuletokkesektsioonid tuleplisivusega 30 minutit on moodustatud 
korrustest ja evakuatsioonitrepikodadest. Ruumide ja 
evakuatsiooniteede seinad ja porandad on tehtud mittepolevatest 
materjalidest. 
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4. Ettevotte tuleohtlikkuse kirjeldus 

Hoones ei toimu tule- ega plahvatusohtlikku tegevust. P5levmaterjali kogused ruumides on 
reeglina vl!ikesed. Tule levik on takistatud tulet5kkesektsioonidega. 

Voimalikud tuleohud Tegevused tuleohu ennetamiseks 
ehitises 

Suitsetamisreziimi Riia 23 hoones on suitsetamine keelatud. Hoone territooriumil on 
rikkumine suitsetamine lubatud selleks ettenl!htud ja vastavalt ml!rgistatud 

kohas. 

Elektriseadmete rike Elektriseadmete rikete vl!ltimiseks tehakse ehitises vastavalt n5uetele 
kl!idukorraldaja poolt elektri kaitu. Lisaks sellele teostatakse kord 
viie aasta jooksul kogu ehitise elektripaigaldiste tehniline kontroll. 
L5petades ruumi kasutamise peavad kasutajad IUlitama valja 
elektriseadmed, mis ei ole m5eldud oopl!evaringseks kasutamiseks. 

SUUtamine Hoones olev sisevalvetalituse tootaja jl!lgib v5imalusel 
videosUsteemi monitoride kaudu ruumides ja territooriumil toimuvat 
tegevust. lga Ulikoolis ti:iiitav v5i 5ppiv isik, kes avastab tulekahjule 
viitavaid ilminguid (leegid, kl!rsahais, suits, pragin, suuline vi ide) on 
kohustatud asja uurima, pUUdes teha kindlaks ilmingute p5hjuse. 
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5. Tulekahjust tea vita mise juhis 

Tulekahj u avastamise Tegevused 
variandid 

A TS haire korral Sisevalvetalituse tiiotaja vaigistab alarmi ning koheselt kontrollib 
hiiire 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 tiiotaja 
koheselt kasiteadustist A TSi, informeerib tulekahjust ohukolde ligidal 
olevaid inimesi, helistab hadaabinumbrile 112 ja iilikooli 
valvekeskuse numbrile (73 7)5111 ning teavitab tulekahjust hoone 
haldurit. 

Valehaire korral voib A TSi taastada alles paras! haire kontrollimist. 
Siindmus kantakse paevikusse, A TSi rikke korral teavitatakse ka 
hooldusfirmat. 

A TSi tulekahjuhaire korral peab iga iilikoolis tootav voi oppiv isik 
vaatama hiiire 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 sell est koheselt teatada hoones viibivat 
sisevalvetalituse tiiotajat ja esimesel voimalusellikvideerida 
valehaire pohjus. 

Tulekahju avastamine enne lga iilikoolis tiiotav voi oppiv isik, kes avastab tulekahjule viitavaid 
A TSi tiiole rakendumist ilminguid (leegid, karsahais, suits, pragin, suuline viide) on 

kohustatud asja uurima, plliides 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, iilikooli valvekeskuse 
numbrile (737)5111, teavitab tulekahjust hoones viibivat 
sisevalvetalituse tiiiitajat ning tegutseb liihtuvalt tema ametikohale 
ettenahtud kohustustest. 

Juhul, kui tulekahjuhaire ei Tulekahju avastaja teavitab valju hiialega koiki majas viibivaid 
rakendu (nditeks ATSi rike) isikuid, helistab hadaabinumbrile 112, iilikooli valvekeskuse 

numbrile (737)5111, teavitab tulekahjust sisevalvetalituse tiiiitajat 
ning tegutseb lahtuvalt tema ametikohale ettenahtud kohustustest. 

Valju haalega tulekahjuteate peavad dubleerivalt edastama koik 
tiiiitajad, kes teadet kuulevad. 
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Tulekahjust teatamine 
hiidaabinumbrilll2 

Tulekahju korral on sisevalvetalituse tiiiitaja voi tulekahju 
avastanud isik kohustatud helistama hiidaabinumbril 112: 

riiiigi, mis on juhtunud; 
teata ilnnetuse vilimalikult tapne asukoht; 
Utle, kas keegi on kannatanud; 
title julgelt oma nimi ja telefon; 
pUUa jaada rahulikuks, vasta kilsimustele lUhidalt ja tapselt; 
jalgi hiiirekeskusest saadud juhiseid; 
ara katkesta konet ihna loata; 
ara lUlita telefoni valja peale teate edastamist, sest vaja vilib minna 
lisainformatsiooni; 
kui olukord muutub oluliselt enne paastjate saabumist, teata sellest 
hairekeskusesse. 

6. Evakuatsiooni liibiviimise juhis 

Evakuatsiooni algatamise Oldevakuatsiooni algatamise korralduseks loetakse A TSi teistkordset 
korraldus rakendumist, ATSi hairereziimis tMtamistjarjest enam kui ilks minut 

vili suulist korraldust evakuatsiooni alustamiseks. 
lgal tiiiitajal on kohustus evakuatsiooni korraldust saades alustada 
koheselt evakueerumist ning vilimalusel aidata teistel isikutel 
evakueeruda. Lahkudes ruumidest, lUlitab tiiiitaja voimaluse piires 
valja seadmed, mis ei ole ette nahtud jarelevalveta tiiiiks. 
Evakueerumisel hoonest tuleb jargida tahistatud evakuatsiooniteid. 

Evakuatsiooni Evakuatsiooni kogunemiskoht on maaratud koht, kuhu kogunevad 
kogunem iskoht evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus. 

Kogunemiskohaks on Vanemuise 46 hoone taga asuv parkimisplats. 
TMtajad peavad tagama iiliilpilaste ja killaliste paiknemise 
kogunemiskohal ning ei tohi seal! lahkuda enne vastava korralduse 
saamist. 

Loenduse kord Loendus viiakse Iabi kogunemiskohas ning voimalikult kiiresti enne 
paastemeeskonna saabumist. Loendus toimub struktuuriUksuste 
kaupa. Loenduse viib labi kohalolijatest kilrgeimal ametikohal olev 
isik (voi samade positsioonide korral staatikaim) ning annab 
loenduse tulemused teada sisevalvetalituse tiiiitajale. 

Loenduse labiviinud isikud koostiiiis sisevalvetalituse tiiiitajaga 
otsustavad edasised tegevused olukorra lahendamiseks. 
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7. Tulekahju korral tegutsemise juhis 

7.1 Tulekahju korral tegutsemise juhtimine 

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

- Kui tuld ei 6nnestu kustutada, siis ruumist lahkudes lillitab 
voimaluse piires valja seadmed, mis ei ole ette nahtud jarelevalveta 
Woks. 

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

- Liigub lahimat ohutut teed hoonest valja, aidates v5imalusel teistel 
isikutel (sh iiliopilastelja kiilalistel) evakueeruda. Hoonest 
valjumiseks v5ib kasutada nii uksi kui ka aknaid. 

- Tagab, et koik hoonest evakueerunud/evakueeritud (sh iili5pilased 
ja kUialised) jaavad kogunemispaika kuni edasiste korralduste 
saamiseni. 

- Jargib sisevalvetalituse t66taja ja loendaja korraldusi (m5istlikkuse 
pi ires, enda elu ohtu seadmata). 

Loendajad - Loendab oma vastutusalas olevaid evakueerunuid. 

- Teavitab loenduse tulemused sisevalvetalituse t66tajale ningjuhul, 
kui keegi on jaanud hoonesse, siis edastab informatsiooni tema 
v5imaliku asukoha kohta hoones. 

- Korraldab peale loendust tOiitajate, iili5pilaste ja kiilaliste liikumise 
ohutusse kohta. 

Sisevalvetalituse tOiitaja - Tulekahju avastamisel algfaasis Uritab seda kustutada esmaseid 
(administraator, tulekustutusvahendeid kasutades ning v5imaluse korral eemaldab 
infosekretar, valvur vms) tulekolde juurest p5levmaterjali. 

- Tulekoldega ruumist lahkudes sulgeb voimaluse korral end a jarel 
tulekolde ukse, et tulekolle ei saaks p5lemiseks 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 v5imalusel teistel 
isikutel (sh Uli5pilastel ja kiilalistel) evakueeruda. Hoonest 
valjumiseks v5ib kasutada nii uksi kui ka aknaid. 

- Kogub loendajatelt informatsiooni hoonest evakueerunud inimeste 
kohta ning vajadusel organiseerib paastjate saabumiseni inimeste 
paastmist valjastpoolt hoonet (akende ja uste avamine otseseks 
evakueerimiseks). 

- Paastjate saabumisel edastab informatsiooni paastet6ode juhile 
(paastet66de juhi vestis) ning abistab neid k5igis kiisimustes. 
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7.2 Esmaste tulekustutusvahenditc ja tuleohutuspaigaldistc kasutaminc 

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

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

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

meetri kauguselt polengust ning pea meeles, et tulekustuti pidev tiioaeg 
ei Uleta 20 sekundit. 

- Valitingimustes kustutades seisa tulekahjukohast lilalpool tuult. 

- Tahkete esemete voi materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata 
koige intensiivsema polemise kohta ,plihkivate" liigutustega, kattes 
eseme pinna kustutusainega. 

- Vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes 
kaldu, kustutamist tuleb alustada lilittelt ningjlirk-jargult katta 
kustutusainega kogu polev pind. 

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

vliljumist. Kustuta voimalikult lahedalt pO!engust. 

- Klilmahaavade valtimiseks ei to hi palja kliega kinni votta tiii:itava 
slisihappegaaskustuti valjalaskelehtrist, sam uti ei tohi juga suunata 
inimese katmata kehaosale. 

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

- Kustutamisel vliikeses kinnises ruumis vlildi tekkivast aurust poletuste 
saamist. 

Tule!Orje - Ava voolikukapp. 
voolikuslisteemi - Rulli voolik tl!ielikult Iahti. 
kasutamine - Vajuta voolikukapis asuvat nuppu. 

- Ava kapis olev tule!Orjekraan. 

- Liigu joatoruga polemiskolde juurde. 

- Ava joatoru Goa 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 vooluvorgust! 
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7.3 Tulekahju leviku piiramine 

Tulekahju levik on takistatud tulet5kkesektsioonidega. Tulet5kkesektsioonid tulepUsivusega 
30 minutit on moodustatud korrustest ja evakuatsioonitrepikodadest. Ruumide ja 
evakuatsiooniteede seinad ja p5randad on tehtud mittep5levatest mate1jalidest. 

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 jiiiivad aknad ja uksed, et takistada tule ja suitsu levimist. 

7.4 Tehnoloogiliste seadmete viii protsesside puhul nende ohutuks tegemine 

A TSi kiiivitudes seiskub ventilatsioon. 

Lahkudes ruumidest, ltilitab t6iitaja v5imaluse piires viilja seadmed, mis ei ole ette niihtud 
jiirelevalveta Woks. 

7.5 Evakueerumine 

Kiiitumine - Evakueerumisel suitsu tiiis ruumist tuleb hoiduda madalale (kiipuli), 
evakueerumisel kuna madalamal on 5hus viihem mlirgiseid p5lemisjiiake. 

- 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 hiidavaljapiiiisu. 

- Evakuatsiooniteel olevast ohust teavitatakse paras! hoonest viiljumist 
viivitamatult sisevalvetalituse tiiiitajat. 

- Hiidaviiljapiilise kasutatakse, kui evakuatsiooniteid ei ole v5imalik 
kasutada. 

Tulekahju leviku - Vliljumisel ruumist sulge uksed, aknad, llilita vlilja ventilatsioon, 
piiramine kliimaseade vms. 

- K5ik, kes liiguvad evakuatsiooni ajal miiiida evakuatsiooniteid, sulgevad 
end a jiirel uksed, ,hanerivis" liikudes sulgeb ukse viimane. 

- Evakueerumise jlirgselt suletakse hoone sisseplilisude uksed neid 
lukustamata. 

Kui ei ole v5imalik - Jlili oma ruumi v5i sisene llihimasse ruumi, sulge endajarel uks. 
suitsu ja k5rge - V5imalusel kasta veega v5i muu mittep5leva vedelikuga mlirjaks 
temperatuuri t5ttu 

kliterlitid v5i riided ja tihenda nendega ukse ava, et viihendada suitsu ja 
hoonest evakueeruda mlirgiste gaaside sattumist ruumi. 

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

- Ava ruumi aknad, anna mlirku enda asukohast, vehi klitega, hUUa appi. 
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8. Piiiistemeeskonnaga tehtava koostOo juhis 

Uldjuhul saabub paastemeeskond peale valjakutse tegemist silndmuskohale ca I 0 minuti 
jooksul. Selleks ajaks on oluline labi viia evakuatsioon ja evakuatsioonijargne loendus. 

Saabuva meeskonna v5tab vastu ning informeerib olukorrast objekti esindaja, kelleks on 
sisevalvetalituse toOtaja v5i tema poolt maaratud t66taja. Objekti esindaja peab olema 
pidevalt kattesaadav piiiistet65de juhile objekti kohta lisainformatsiooni andmiseks. 

Piiiistemeeskond 
v5etakse vastu 
kogunemiskoha 
k5rval juurdepiiiisu 
tee! 

Piiiistet65dejuhti informeeritakse: 

- mis p5leb ja millises ulatuses, tulekahju tekkimise algkoht; 

- kas hoonesse on jiiiinud inimesi ning nende eeldatav asukoht; 

- millist teed pidi jouab koige h5lpsamalt tulekahjukohani (lamineeritud 
paiknemis- voi evakuatsiooniskeemid); 

- muudest objektil esineda voivatest ohtudest (gaasiballoonid, kemikaalid 
jms); 

- elektri peakilbi asukohast; 

- !Uhiillevaade eelneva tegevuse kohta tulekahju puhkemise hetkest alates; 

- piiiistmist vajava vara asukohtadest. 

9. Tulekahju korral tegutsemise plaaniga tutvumine 

Tulekahju korral tegutsemise plaan tehakse k5igile t65tajatele allkirja vastu teatavaks t6Cile 
asumisel. Olemasolevatele t66tajatele tehakse plaan allkirja vastu teatavaks peale plaani 
kinnitamist kantsleri poolt. 

Lisaks korraldatakse ilks kord aastas tulekahju korral tegutsemise oppus. K5ikidel Ulikooli 
t66tajatel on kohustus osaleda tulekahjuoppustel. Tulekahjuoppuse Iabiviimise eesmargiks on 
tagada orienteeritud kaitumine voimalikus ohuolukorras ja sellega seoses maandada riske. 

Tulekahjuoppuste kokkuv5tteid siiilitatakse viihemalt 5 aastat. 
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Lisa 1 Piiiistemeeskonna informeerimiseks vajalik teave 

- Piiiistemeeskonna vastuvotukobt on boone ees ning sisenemiseks saab kasutada boone 
peasissepiiiisu. 

Hoone elektrivarustuse peakilp asub I korrusel peasissepiiiisu vastas olevas infolauas. 

Suitsueemaldusstisteemi pult asub Ill korrusel koridoriukse taga. 

- A TS keskseade asub I korrusel peasissepiiiisu vastas olevas infolauas. 
(Kuna Riia 23 boone on Ubendatud Riia 23B boonetekompleksiga, siis nende hoonete A TS 
keskseadmed on omavahellihendatudja dubleerivad Uksteist.) 

- Liibim tuletorje veevarustus on tiinaval asuv htidrant. 

- Ventilatsiooniseadmete liilitid asuvad eraldi iga ventilatsiooniseadme juures. 

- Muud objektil esineda voivad ohud: 

• Propaani-butaani segu - ruumides nr 110 (11 kg) ja 310 (11 kg). Eriti tuleohtlik 
gaas. Kokkupuude tulega voib pohjustada balloon ide plahvatuse. 

• Siisihappegaas- ruumides nr 110 (50 1) ja 210 (40 I) ning III k koridoris (20kg). 
MittesUttiv ja mittemtirgine gaas. Kokkupuude tulega voib pohjustada balloonide 
p1ahvatuse. Kokkupuude vedelikuga voib pohjustada p51etuse/ktilmakahjustuse. 

• Argoon - ruumis nr 001 (10 kg). Mittestittiv ja mittemtirgine gaas. Kokkupuude 
tu1ega voib pohjustada balloon ide plahvatuse. 

• Liimmastik - ruumis nr 208 (20 kg). Mittestittiv ja mittemlirgine gaas. 
Kokkupuude tu1ega voib pohjustada balloonide p1ahvatuse. 

• Riia 23 ja Riia 23B siseoue all asuv piirituseladu. Laos hoiustatakse korraga kuni 
400 1iitrit piiritust. 
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Lisa 2 Hoone iildiseloomustus 

Ventilatsioon. Ventilatsioonislisteemiks on automaatne sissepuhke-, valjat5mbeslisteem. 
Tulekahju haireteate saamisel liilitab ATS keskseade ventilatsioonislisteemi automaatselt 
valja, et takistada tulekahju levikut ventilatsioonislisteemi kaudu. 

Kiite. Hoone kiitmine pohineb keskkiittel, soojakandjaks vesi. 

Turvavalgustus. Evakuatsiooniteed ja -paasud on tahistatud turvavalgustusega. 
Turvavalgustus koosneb evakuatsioonivalgustusest. Hoone turvavalgustus voimaldab 
iildvalgustuse kahjustuse korral inimestel lahkuda ohustatud kohast ja enne lahkumist 
15petada voi peatada ohtlikud protsessid ning teha paaste!Oid. Evakuatsioonivalgustid on 
paigaldatud valjapaasudele, koridoridesse ja trepikodadesse. Turvavalgustus jaab 
voolukatkestuse korral polema vahemalt I tunniks. 

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (A TS). Tulekahju kiire avastamise tagab hoonesse 
paigaldatud adresseeritud automaatne tulekahjusignalisatsioonislisteem (A TS). Siisteem 
voimaldab teha kindlaks tulekahju asukoha anduri tapsusega ja saada informatsiooni tule 
levimisest. Haire kuvatakse keskseadme paneelile. Hairekellad kaivituvad automaatselt peale 
and uri rakendumist. A TS kaivitub ka oma t56valmidust ohustavate rikete korral. 
Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspaevikud on keskseadme juures. Hoone A TS 
slisteemi keskseade paikneb I korrusel peasissepaasu juures infolauas. 

Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt voi saades signaali tulekahju teatenupult, 
toimuvad A TS slisteemi poolt jargmised tegevused: 

- tulekahjuteade kuvatakse A TS slisteemi keskseadmele, naidates ara haire asukoha;. 

- haireedastus alarmkelladega; 

- haireedastus hairekeskusesse (viiteaeg puudub ); 

- haireedastus TO valvekeskusesse; 

- haireedastus turvafirrnasse; 

- ventilatsioonislisteemi seiskumine. 

Suitsuarastus. Suitsu ja soojuse eemaldamine toimub III korruse fuajee laes olevast 
suitsuarastusluugist ning loomulikul !Om bel. 
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