
PÄÄSTEAMET 
Põhja päästekeskus 

 

 

PAIKVAATLUSE  PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.1/2969-2 

Algus:  22.05.2014 kell 10.00    

Lõpp:   22.05.2014 kell 12.25    

Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Anne Laul 

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning RvastS § 5 lõikest 

1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS §39 ning HMS § 18 nõudeid 

järgides paikvaatluse Tallinna Huvikeskuses Kullo, aadressil Mustamäe tee 59, Tallinn,
 

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: direktori asetäitja majanduse alal Olle Sõmer, 

kelle esindusõigus on tuvastatud: ametijuhendiga, 

eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja territooriumi tuleohutusalane olukord. 

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud:  

18.03.2013 ettekirjutuses nr 7.2-6.1/397 sisalduvad ettekirjutused nr 1,2,3,5,6,7,8 on täidetud. 

Ettekirjutus nr 4 – evakuatsioonitrepikodades suitsueemalduseks ettenähtud aknad ümber ehitada 

elektrilise ajamiga avatavaks. Päästeameti Põhja päästekeskuse insenertehnilise büroo inspektori 

poolt on  kooskõlastatud projekti muudatus, milles ei nõuta elektrilise ajamiga akende avamist 

evakuatsioonitrepikodades ja sellega on see ettekirjutus tühistatud. Vastavalt haldusmenetluse 

seaduse § 43 lg 2 on haldusmenetlus nr 7.2-5.1/437-2 lõpetatud. 

1. Elektripaigaldiste kontrollmõõtmised on teostamata. Viimane kontrollakt on 03.03.2009. 

2. Massažikooli III korruse tegevjuhi ruumides on autonoomsed suitsuandurid. 

3. Elektrikilbiruumis oli pulberkustuti. Soovitav on elektrikilbiruumis elektriseadmete 

kustutamiseks kasutada süsihappekustutit. 

4. Kohviku personal oli tuleohutusalaselt juhendamata. 

 

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: vajalikud dokumendid esitati 

Menetlusosalise nõusolek edasiseks elektroonseks asjaajamiseks: JAH 

e-posti aadressil:  olle.somer@kullo.ee 

menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: Olle Sõmer 

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Anne Laul 

 

Menetlusosaliste õigused: kasutada esindajat (HMS § 13); saada teavet õiguste ja kohustuste, 

menetluse eeldatava kestuse, kiirendamise võimaluste, vajalike taotluste, tõendite, muude 

dokumentide ja vajalike menetlustoimingute kohta (HMS § 36); tutvuda dokumentidega (HMS § 

37); esitada oma arvamus ja vastuväited (HMS § 40); nõuda haldusakti andmata jätmist või 

päästeasutuse toimingu sooritamata jätmist, kui haldusakt või toiming rikuks tema õigusi ja tooks 

tõenäoliselt endaga kaasa tagajärje, mida ei saaks kõrvaldada haldusakti või toimingu hilisemal 

vaidlustamisel (RVastS § 5 lg 1) 

Menetlusosaliste kohustused: kohustus esitama ja teatavaks tegema talle teada olevad 

menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid (HMS § 38 lg 3). 


