ASUTUSESISESEKS
KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 04.11.2019
Kehtib kuni: 04.11.2024
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 2
Teabevaldaja: Päästeamet

ETTEKIRJUTUS
Tallinn
04.11.2019 nr 7.2-6.2/2545

16.10.2019 toimunud paikvaatlusel Tallinna Allika lasteaias, aadressil J. Sütiste tee 7, Tallinn,
tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr
7.2-5.2/2993-1.
Päästeameti Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor Kristina Keler,
korrakaitseseaduse §28 lg 1 ja lg 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja
välja selgitatud asjaolusid,
otsustas:
Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti (75014289)
kaudu) Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143 Tallinn – järgmine
ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:
1. Tagada evakuatsiooniteed ja -pääsud kergesti identifitseeritavad varustades hoone
evakuatsioonivalgustusega vastavalt kehtivatele nõuetele.
Põhjendus: paikvaatluse käigus tuvastati, et Tallinna Allika lasteaias, aadressil J. Sütiste tee
7, Tallinn evakuatsioonitee on osaliselt märgistatud ohutusmärkidega, kuid ei ole valgustatud
ning sellest tulenevalt ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon. Siseministri määrusele nr
17 ,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele,, §55 lg 2
kohaselt peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida
kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud
nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud
nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Sama määruse §45 lg 2 p1 kohaselt peab
evakuatsioonitee olema kergesti tuvastatav, tähistatud vastava märgistusega, lihtsalt
juurdepääsetav ja kasutatav ning §32 lg 1 kohaselt on väljapääsutee valgustus ettenähtud ohtu
sattunud inimeste evakuatsiooniks vajalikku tee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja
päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. Sama
määruse § 341 lg 2 kohaselt ohutusmärk peab olema valgustatud nii, et evakuatsiooni ajal on
see märk selgelt näha ning märgil olev tekst on hästi loetav ja sümbolid nähtavad. Tuleohutuse
seadus §3 lg 1 p 1 kohaselt on isik kohustatud järgima tuleohutusnõuded. Sama seaduse § 6 lg
2 kohaselt tuleb ehitistes, kus on nõutud rohkem kui üks evakuatsiooni- või väljapääs ning
evakuatsioonitee need tähistada vastava tuleohutusmärgiga. Kui evakuatsioonitee ei ole
kergesti indentifitseeritav ei ole tagatud ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht
inimeste elule ja tervisele.
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Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p1 ;§6 lg 2
Siseministri määrusele nr 17 ,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje
veevarustusele,, §55 lg 2; §45 lg 2 p 1; § 32 lg 1; § 32 lg 2 p 3 ja p 6
Täitmise tähtaeg : 01.01.2020
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha
500,00 (viissada) eurot.
2. Paigaldada paanikavalgustus hoone sanitaarruumidesse.
Põhjendus: paikvaatluse käigus tuvastati, et Tallinna Allika lasteaias, aadressil J. Sütiste tee
7, Tallinn hoone sanitaarruumides (üle 10 m2) puudub paanikavalgustus. Tuleohutuse seaduse
§ 3 lg 1 p 1 järgi on kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6
järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Siseministri 30.03.2017 määrus
„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“§ 33 lg 1 kohaselt
paanikavastane valgustus on ette nähtud paanika tekkimise tõenäosuse vähendamiseks ja
inimeste ohutu liikumise tagamiseks. Paanikavastane valgustus peab võimaldama inimestel
jõuda kohta, kus evakuatsioonitee on nähtav. Sama määruse § 33 lg 2 järgi paanikavastase
valgustuse toimimisajaks üks tund paigaldatakse tualett- või riietusruumi, mille üldpindala on
rohkem kui 10 ruutmeetrit. Evakuatsioonivalgustuse mitte paigaldamise korral rikutakse Eesti
Vabariigi õigusnorme, ei ole tagatud ohutu evakuatsioon ning võib tekkida reaalne oht isikute
elule.
Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6
Siseministri 30.03.2017 määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje
veevarustusele“ § 33 lg 1, § 33 lg 2, § 55 lg 2
Täitmise tähtaeg: 01.01.2020
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha
500,00 (viissada) 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, Erika 3, 10416 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina eposti aadressile pohja@rescue.ee .

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Keler
Põhja päästekeskuse
ohutusjärelevalve büroo
juhtivinspektor
+372 53991724
kristina.keler@rescue.ee
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Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
1) Tallinna Haridusamet; haridusamet@tallinnlv.ee
2) Tallinna Allika Lasteaed; juhataja@allika.edu.ee

