
   
 

    PÄÄSTEAMET 
      PÕHJA PÄÄSTEKESKUS 

TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEKIRJUTUS 

 

Tallinn 18.03.2013 nr 7.2-6.1/397-1 

 

 

27.02.2013 toimunud paikvaatlusel Tallinna Huvikeskuses Kullo, aadressil Mustamäe tee 59, 

Tallinn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse 

protokollis nr 7.2-5.1/437-2. 

 

Päästeamet Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Anne Laul, võtnud 

aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud 

tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,  

 

otsustas: 

 

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Linnavalitsuse kaudu) – järgmised 

ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks: 

 

 

1. Tagada olemasoleva automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmesse 

tulevate tulekahjuteadete automaatne edastamine Häirekeskusesse. 

Põhjendus: automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate peab 
edastama Häirekeskusesse ehitiselt, kus viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline 
kahju. 

Alus: siseministri 21.01.2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja 

ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 

Häirekeskusesse“ § 16 lg 1. 

Täitmise tähtaeg :  15.05.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 600 

(kuussada) eurot. 

 

2. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kasutamiseks koostada selge ja näitlik 

paiknemisskeem, mis on tehtud vastupidavast materjalist kandjal. 

Põhjendus: automaatse tulekahjusüsteemi kasutamiseks peab olema koostatud selge ja 
näitlik paiknemisskeem, mis on tehtud vastupidavast materjalist. Paiknemisskeemil peavad 
olema välja toodud ehitise nimetus, skeemi nimetus, ehitise aadress, korrus/hooneosa, 
ruumide nimetus, keskseadme asukoht, tulekahuandurid, tulekahjuteatenupud, 
alarmiseadmed, aadressmoodulid, tsoonide numbrid, tingmärgid. 
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Alus: siseministri 21.01.2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja 

ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 

Häirekeskusesse“ § 21 lg 1 p 2 ja lg 2. 

Täitmise tähtaeg :  05.05.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 200 

(kakssada) eurot. 

 

3. Tähistada päästemeeskonna sisenemistee. 

Alus: siseministri 21.01.2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja 

ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida 

Häirekeskusesse“ § 13 lg 3. 

Täitmise tähtaeg :  25.03.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 100 (ükssada) 

eurot. 

 

4. Evakuatsioonitrepikodades suitsueemalduseks ettenähtud aknad ümber ehitada 

elektrilise ajamiga avatavateks (vastavalt rekonstrueerimisprojektile). 

Põhjendus: rekonstrueerimise projekti seletuskirja p.6.5 järgi on evakuatsioonitrepikodades 
suitsueemalduseks ettenähtud elektrilise ajamiga avatavad aknad. Kontrollimisel selgus, et  
projektis nõutu on välja ehitamata. 

Alus: tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 ja p 6 

Täitmise tähtaeg :  31.12.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 600 

(kuussada) eurot. 

 

5. Töökorda seada   evakuatsioonihädavalgustid. 

Põhjendus: kontrollimisel selgus, et osa evakuatsiooni hädavalgusteid ei ole töökorras - ei 
põle. Evakuatsiooni hädavalgustuse eesmärgiks on normaalvalgustuse toitepinge katkemise 
korral tagada viivitamatult, automaatselt ja vajalikuks ajaks valgustus määratletud alal. 
Objekti omanik peab tagama hädavalgustite korrashoiu ja katkematu toimepidavuse. 

Alus: tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 5 ja § 31 p 1. 

Täitmise tähtaeg :  10.05.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 500 (viissada) 

eurot. 

 

6. Tagada turvavalgustussüsteemi kontroll ja hooldus vastavalt asjakohasele normile ja 

sisse viia hoolduspäevik, kuhu kanda süsteemi korraliste ülevaatuste ja testide 

tulemused, rikked ja muutused. 

 Põhjendus: turvavalgustus (tuleohutuspaigaldis) peab üldvalgustuse kahjustuse korral     
võimaldama hoone kasutajatel lahkuda ohustatud kohast, samuti võimaldama päästetööde 
läbiviimist. Selleks, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet ja töötaks häireteta, tuleb 
seda kontrollida ja hooldada. Omanik peab tagama turvavalgussüsteemi korrashoiu ja 
katkematu toimepidavuse, korraldama vaatlust, kontrolli ja hooldust ja omama 
dokumentatsiooni selle kontrolli ja hoolduse üle. 

Alus: tuleohutuse seadus § 30 lg 5 ja § 31  

Täitmise tähtaeg :  01.09.2013 
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Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 300 

(kolmsada) eurot. 

 

7. Vähemalt üks kord aastas viia   läbi tulekahju korral tegutsemise õppus. 

Põhjendus: tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja 
tulekahju korral ning tuvastada tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile 
ning töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.  

Alus: tuleohutuse seadus § 6 lg 3; siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral 

tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele 

esitatavad nõuded“ § 15, § 16, § 17 ja § 18. 

Täitmise tähtaeg :  01.04.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 300 

(kolmsada) eurot. 

 

8. Keldri vanas osas evakuatsiooniteelt ära viia toolid jm mööbel. 

Põhjendus: kontrollimisel selgus, et  keldri vanas osas evakuatsiooniteel seina ääres olid 
toolid jm mööbel. Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi olla esemeid, mis 
võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral. 

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded“ § 24 lg 3 p 5. 

Täitmise tähtaeg :  15.04.2013 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 300 

(kolmsada) eurot. 

 

 

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema 

õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, 

rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 

Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta 

vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja 

päästekeskus, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile 

pohja@rescue.ee. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Laul 

vaneminspektor 

6063 234, 53 341 441 

anne.laul@rescue.ee 

 

 

 

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: 

1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee 

2) Tallinna Huvikeskus Kullo, tauri.soovares@kullo.ee 


