ETTEKIRJUTUS
Tallinn
01.02.2019 nr 7.2-6.2/241

17.01.2019 toimunud paikvaatlusel Tallinna Pelguranna Lasteaias aadressil Pelguranna 49,
Tallinn, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse
protokollis nr 7.2-5.2/11-3.
Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Liis Sindeva, 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 linn (Tallinna Haridusameti (75014289)
kaudu), Estonia pst 5a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 10143 Harju maakond – järgmised
ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:
1. Paigaldada pööningule ja keldrisse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
(ATS) andurid.
Paikvaatlusel tuvastati, et pööningul ja keldris puuduvad ATS andurid. Direktori selgituste
kohaselt on pööning kõrgem kui 1,5 m.
Siseministri 7. jaanuari 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida
Häirekeskusesse” § 5 lg 3, mis sätestab, et hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet
hõlmav tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei hõlma
hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute
teavitamine. Sama määruse § 6 lg 3 p 2 kohaselt varustatakse anduritega pööning kõrgusega
alates 1,5 m.
ATS andurite puudumine suurendab riski elule ja varale, kuna ei ole tagatud tulekahju kohene
avastamine.
Alus: siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida
Häirekeskusesse” § 5 lg 3; § 6 lg 3 p 2
Täitmise tähtaeg : 28.02.2019
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha
500,00 (viissada) eurot.
2. Likvideerida evakuatsioonivalgustuse kuuhoolduse käigus tuvastatud puudus.
Paikvaatlusel selgus, et evakuatsioonivalgustuse kuuhoolduse käigus tuvastatud puudus (1

2 (2)

valgusti vajab välja vahetamist) on likvideerimata.
Tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 punkti 5 kohaselt on turvavalgustus (sh evakuatsioonivalgustus)
tuleohutuspaigaldis. Sama seaduse § 31 p 1 kohaselt on tuleohutuspaigaldise omanik
kohustatud tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse ja § 32 lõike
1 kohaselt tuleb tuleohutuspaigaldist kontrollida ja hooldada ohutusnõuetes ettenähtule
selliselt, et see täidaks oma otstarvet. Mitte töökorras turvavalgustus ei täida oma otstarvet
ohutu evakuatsiooni tagamiseks.
Alus: Tuleohutuse seadus § 30 lg 1 p 5, § 31 p 1, § 32 lg 1.
Täitmise tähtaeg : 28.02.2019
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 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 meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja
päästekeskus, Erika tn 3, 10416 Tallinna linn, Harju maakond või digitaalselt allkirjastatud
dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Sindeva
Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee
2) Tallinna Pelguranna Lasteaia direktor Reelika Täht, direktor@pelgurannala.edu.ee

+372 53043968
liis.sindeva@rescue.ee

