PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
TULEOHUTUSKONTROLLI BÜROO

ETTEKIRJUTUS
Tallinn

04.06.2012 nr 7.2-6.1/874-3

14.03.2012 toimunud paikvaatlusel Tallinna linnale kuuluvas Tallinna Reaalkooli
hoones aadressil Tallinn, Estonia pst 6,
tuvastati õigusrikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 874-2
Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Liia Tõruvere, 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 linn (Linnavlitsuse kaudu), järgmised
ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:
1.Koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ja läbi viia tulekahjuõppus vastavalt
siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
Koostatud plaan tehakse teatavaks allkirja vastu kogu ettevõtte või asutuse töötajatele.
Töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda, tagab inimeste ohutuse ja varalise kahju
ärahoidmise tulekahju korral. Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Alus: Siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 3
Täitmise tähtaeg: 30.07.2012
Sunniraha hoiatus: juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 400 €.
2. Korraldada töötajatele vastavalt tema ametile vastav tuleohutuse koolitus ning vähemalt
üks kord aastas vastavalt koostatud tulekahju korral tegutsemise plaanile viia läbi õppus
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta, tutvustada töötajale tuleohutusnõudeid
lähtuvalt tema töö iseloomust ja kontrollida nende täitmist.
Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning
tuvastada kas plaan vastab eesmärgile.
Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 2 p 1
Alus: Siseministri 1.septembri 2010.a määrusele nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning
evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 2 ja § 15
Täitmise tähtaeg: 31.09.2012
Sunniraha hoiatus: juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 300 €.

3.Määrata automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) päeviku täitmise ja
hoidmise eest vastutavad isikud.
Tuleohutuspaigaldise automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi korrashoiu ja katkematu
toimepidevuse tagamiseks tuleb korraldada igapäevast vaatlust, kus kontrollitakse, kas ATS-i
keskseade näitab normaalolukorda, vastupidisel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada
sellest hooldusorganisatsiooni.
Alus: Tuleohutuse seadus § 31
Alus: Siseministri 30.augusti 2010.a määrus nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahju signalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusse“ § 26
Täitmise tähtaeg: 01.07.2012
Sunniraha hoiatus: juhul kui käesolevat ettekirjutust ei täideta täitmise tähtajaks, rakendab
haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 100 €.

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)
Liia Tõruvere
Tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor
6282149; 53006679
liia.toruvere@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:
1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee
2) Tallinna Reaalkool, real@real.edu.ee
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