ETTEKIRJUTUS
Tallinnas

6.03.3017 nr 7.2-6.2/426

17.02.2017.a toimunud paikvaatlusel Tallinna Kuristiku Lasteaia hoones aadressil Läänemere
tee 46, Tallinn tuvastati õigusrikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis
nr 7.2-5.2/648-2.
Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Jelena Sibul, võtnud
aluseks 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 kaudu),
aadressil Läänemere tee 46, Tallinnas, Harjumaal asuva Tallinna hoonete ja sinna juurde
kuuluva territooriumi omanikule, järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:
Tõendada dokumendiga lasteaia õppeklassi seinte kattematerjali vastavust klassi Cs2,d1 nõuetele, dokumendi puudumisel asendada seinakate nõuetele vastavaga.
Ettekirjutuse põhjendamine. Paikvaatluse käigus tuvastati, et eesti keele õppeklassis seinad
viimistletud materjaliga, mille sertifikaat lasteaia juhatusel puudub.
Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 2 ja p 6 kohaselt tuleohutuse tagamisel isik (kas füüsiline või
juriidiline) on kohustatud kontrollima tema valduses oleva ehitise, ruumi ja nende kasutamise
ohutust ja nõuetekohasust ning tagama ohutu evakuatsiooni. Ehitise osa vastavus olulistele
tuleohutusnõuetele loetakse tõendatuks, kui see vastab majandus- ja taristuministri
2.06.2015.a määruses nr 54
“Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”
ettenähtud
piirväärtustele (§ 2 lg 3 p 1). Käesolev määrus sätestab, et ehitise osa peab tulekahju korral
säilitama ettenähtud aja jooksul oma kandevõime nii, et hädaolukorral saaksid ehitises
viibivad inimesed jõuda mõistliku aja jooksul ohutusse kohta (TuOS § 3 lg 1 p 6) ning
päästemeeskonnal oleks võimalik inimesi päästa ning ohutum tuld kustutada.
Haldusmenetluse käigus tuvastati, et õppeklassi seinakate võib mitte vastata 2013 Tallinna
Kuristiku Lasteaia tuletõkkesektsioonide moodustamise ehitusprojektis sätestatule, mille
punkti 2.1.11 kohaselt lasteaia ruumide siseseinte tuletundlikkus peab vastama klassi C-s2,d1
nõuetele. Seina- ja laekatete uus klassimärgistus on määratletud vastab majandus- ja
taristuministri 2.06.2015.a määruses nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded” 7 lg 5
vastavalt lisas 6. Nimetatud lisast tulenevalt TP1 klassi IV kasutusviisiga (lasteaed) ehitises
pindalaga ≥ 300m2 paiknevate ruumide siseseintele ja lagede pinnakihile esitatavad nõuded
tuletundlikkusele on klass C-s2,d1, mis kaitseb selle taga oleva materjali määratud aja jooksul
süttimise, söestumise ja muude kahjustuse eest (MTM 2.06.2015.a määrus nr 54 § 17 lg 1 ja

2 (2)

lg 2). Tundmatust ehitusmaterjalist seinaplaadid võivad vastata tuletundlikkuse osas nõutavast
madalamale klassile, mis kehtivate nõuete järgi lasteasutuse hoones ei ole lubatud.
Alus : tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 2 ja p 6 ning
vastab majandus- ja taristuministri 2.06.2015.a määruses nr 54 “Ehitisele esitatavad
tuleohutusnõuded” § 2 lg 3 p 1; § 17 lg 1, lg 2 ja § 7 lg 5, lisa 6
Täitmise tähtaeg: 1.september 2017
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- sunniraha
200,00 (kakssada) 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 Päästeameti Põhja päästekeskust kirjalikult Erika
tn 3, 10416 Tallinna linn, Harju maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina
elektronposti aadressil jelena.sibul@rescue.ee või pohja@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates
ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.
Märkus
27.02.2015.a riikliku tuleohutusjärelevalve ettekirjutuse nr 7.2-6.1/396-1
kehtivus on
lõppenud, sest ettekirjutuses sisalduvad kohustused on nõuetekohaselt täidetud (HMS § 61 lg
2).
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jelena Sibul
Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Päästeameti Põhja päästekeskus
Käesolev ettekirjutus on saadetud meiliaadressile elektrooniliselt:
Tallinna Haridusamet
haridusamet@tallinnlv.ee
Tallinna Kuristiku Lasteaed info@kuristikula.edu.ee

+372 5196 7744
e-mail jelena.sibul@rescue.ee

