PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO

ETTEKIRJUTUS
Tallinnas

26.02.2013 nr 7.2-6.1/259-1

08.01.2013 toimunud paikvaatlusel Tallinna Luha Lasteaias, aadressil Luha tn 29, Tallinn
tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr
7.2-5.1/106-2.
Peainspektor Raido Kübarsepp 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. Täita Tallinna Luha Lasteaia esimese evakuatsioonitrepikoja seinas olevad kaablite
läbiviigud nõuetekohase täitematerjaliga.
Põhjendus: Haldusmenetluse käigus teostatud paikvaatlusel tuvastati, et Tallinna Luha
Lasteaias on I evakuatsioonitrepikojas kaablid viidud läbi tuletõkkekonstruktsiooni ja
läbiviiguava ei ole täidetud vastavalt nõuetele. Tulenevalt VV 27.10.2004 määrusele nr 315
„Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded § 13 lg 1 peab tuletõkkekonstruktsioonis
oleva ukse, akna ja muu väiksema avatäite ning tuletõkkekonstruktsioone läbivate
tehnosüsteemide tulepüsivusaeg olema vähemalt 50% tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud
tulepüsivusajast.
Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded § 13 lg 1.
Täitmise tähtaeg : 01.08.2013
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan
tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100,00
(ükssada) eurot.

2. Koostada ja esitada Päästeameti Põhja päästekeskusele Tallinna Luha Lasteaias
14.09.2012 toimunud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kohta
nõuetekohane kirjalik kokkuvõte.
Põhjendus: Haldusmenetluse käigus tuvastati, et Tallinna Luha Lasteaias 14.09.2012 toimunud
evakuatsiooni- ja tulekahju korral tegutsemise õppuse kokkuvõte ei vastanud nõuetele.
Tulenevalt Tuleohutuse seaduse § 6 lg 4 p 1 ja Siseministri määrus nr 43 „Tulekahju korral
tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele
esitatavad nõuded“ § 18 peab asutus või ettevõte koostama toimunud evakuatsiooni ja tulekahju
korral tegutsemise õppuse kohta kirjalik kokkuvõte, mis peab vastama eelpool mainitud
määruses § 18 sätestatud nõuetele.
Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 4 p 1; § 6 lg 3.
Siseministri 01.09.2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni
ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 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 50,00
(viiskümmend) 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)
Raido Kübarsepp
Peainspektor
6 063 241/ 57 87 66 44
Raido.kybarsepp@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
1) Tallinna Haridusamet; haridusamet@tallinnlv.ee
2) Tallinna Luha Lasteaed; luha@luhala.edu.ee
3) Tallinna Luha Lasteaia direktor; Aita.Saar@luhala.edu.ee
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