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Riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku ettekirjutuses nr 7.2-6.1/397 sisalduva ettekirjutuse nr 4 

kehtetuks tunnistamine 

 

Tallinn 05.06.2014 nr 7.2-6.1/552-1 

 

 

Päästeameti Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Anne Laul, vastavalt 

haldusmenetluse seaduse § 44 lg 2, uuendanud haldusmenetluse ja läbi vaadanud Tallinna Huvikeskus 

Kullo  haldusasjas kogutud materjalid, 

 

tuvastas: 

 

27.02.2013  teostati paikvaatlus aadressil Mustamäe tee 59, Tallinn, eesmärgiga kontrollida 

tuleohutusnõuete täitmist. Paikvaatluse käigus tuvastati, et objektil ei ole vastavalt 

renoveerimisprojektile evakuatsioonitrepikodades suitsueemalduseks ettenähtud aknad avatavad 

elektrilise ajamiga.   

 

Haldusmenetluse käigus kogutud tõendite ja Päästeseaduse § 15 alusel anti 18.03.2013 Tallinna 

linnale (Linnavalitsuse kaudu) ettekirjutus nr 7.2-6.1/397,  milles sisalduvas ettekirjutuses nr 4 

kohustati adressaati Tallinna Huvikeskus Kullo ruumides, aadressil Mustamäe tee 59, Tallinn, 

evakuatsioonitrepikodades suitsueemalduseks ettenähtud aknad ümber ehitama elektrilise ajamiga 

avatavateks. 

19.02.2014 kiitis Päästeameti Põhja päästekeskuse insenertehnilise büroo ametnik heaks projekti 

muudatuse, mille alusel toimub trepikodadest suitsueemaldus läbi kolmandal korrusel asuvate akende. 

Juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 65 lg 3 Päästeameti Põhja päästekeskuse 

tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Anne Laul 

 

otsustas: 

 
1. Tunnistada kehtetuks Päästeameti Põhja päästekeskuse  18.03.2013 ettekirjutuses nr 7.2-

6.2/397 sisalduv ettekirjutus nr 4. 

2. Teha haldusakti adressaadile, Tallinna linnale (Linnavalitsuse kaudu) teatavaks 

18.03.2013 koostatud riikliku tuleohutusjärelevalve ametniku ettekirjutuses  

      nr 7.2-6.1/397 sisalduva ettekirjutuse nr 4 kehtetuks tunnistamine. 

 

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,  



 

2 (2) 

 

 

 

 

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 

606 3234; 53 341 441 

anne.laul@rescue.ee 

 

 

 

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt: 

1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee 

2) Tallinna Huvikeskus Kullo, kantselei@kullo.ee 

 

 


