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ETTEKIzuUTUS

Tallinn

28.02.2013 toimunud paikvaatlusel Tallinna Tondi
tuvastati tuleohutusnduete rikkumised, mi1le olemus
7.2-5.11414-2.

12.03.2013 nr 7 .2-6.1 13 54-I

Pdhikoolis, aadressil Tondi 40, Tallinn,
on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr

Piiiisteamet P6hja pii2istekeskuse tuleohutuskontrolli biiroo vaneminspektor Anne Laul, vdtnud
aluseks tuleohutuse seaduse $ a0 1g 1 p 1, ning hinnanud haldusmenetluse kiiigus kogutud

tdendeid ja vZilja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda kiiesoleva haldusakti adressaadile - Tallinna linnale (Linnavalitsuse kaudu) - jiirgmised

ettekirjutused, mis tuleb tZiita miiiiratud tiihtajaks:

1. Paigaldada v6imlasse viivale tuletdkkeuksele iira vdetud sulgur.
Pdhjendus: tuleohutuse tilevaqtusel selgus, et vdimla tuletdkkeukse sulgur on cira vdetud.

Evakuatsiooniteel olev tuletdkkeuks peab olema varustatud sulgemisseadeldisega, mis tagab

ukse tciieliku sulgumise ja tqkistab tulekahju korral tule ja suitsu levikut.
Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 miiflrus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnduded" $ 27 lg2.
Tiiitmise tiihtaeg : 01.09.2013
Sunniraha hoiatus: juhul, kui kiiesolevat ettekirjutust ei tiiideta tahtajaks, rakendab haldusorgan

tuleohutuse seaduse $ a0 1g 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 200
(kakssada) eurot.

2. Ohutu ja kiire evakuatsiooni tagamiseks v6imla h?idaviiljapiiiis teha kergesti
avatavaks.

Pdhjendus: kontrollimisel selgus, et vdimla teine vciljapc)c)s on tabalukuga suletud.

Evakuatsiooniteel olev ulcs peab olema varustatud evakuatsioonisulusega (avamisseadmega),

mis peab olema avatav ilma abivahenditeta, sealhulgas elektroonilise vdtmeta.

Alus: Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 miiiirus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusn6udedo' $ 27 lg I p 4.

Tiiitmise tiihtaeg : 01.09.2013
Sunniraha hoiatus: juhul, kui kiiesolevat ettekirjutust ei tiiideta tahtajaks, rakendab haldusorgan
tuleohutuse seaduse $ a0 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha 200
(kakssada) eurot.
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Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga voi haldusmenetluse kiiigus on rikutud tema
oigusi vdi piiratud tema vabadusi, on tal 6igus esitada vaie Piiiisteametile (Raia 2,l1l2;Tallinn,
rescue@rescue.ee) vdi kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (pairnu mnt 7,150g2Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 piieva jooksul *#, piievast, millal ta
vaidlustatavast haldusaktist teada sai v6i oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse tiiitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil paasteameti p6hja
ptiiistekeskus, Raua 2, 10124 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile
pqUa@rsgcus€s.

J6us on 04'03'2013 sunniraha hoiatus nr 7.2-6.11317 - tdrikorda seada hoonesisene tuletorje
voolikustisteem - vabatahtliku tiiitmi se tiihtaeg 3 I . 12.20 r 3 ;04'03'2013 sunniraha hoiatus m 7.2-6.i2:ts II komrsele paigaldada automaatne
tulekahjusignalisatsioonisi.isteem vastavalt projektile - vabatahtliku taitmise tiihtaeg 31.12.2013
-ia 04'03'2013 sunniraha hoiatus m 7.2-6.1/319 - I korruse koridorist evakuatsioonitrepikotta
viivate uste asemele paigaldada tuletSkkeuksed - vabatahtliku tiiitmise tiihtaeg 31.12.2013.

1*lIilirjast*trertr diSi{*nlse ltr}

Anne Laul
vaneminspektor
6063 234,53 341 441
anne.laul@rescue.ee

Kiiesolev ettekirj utus on saadetud elektroonili selt :

1) Tallinna Haridusamet, haridusamet@tallinnlv.ee
2) Tallinna Tondi pOhikool, tondi@tondi.edu.ee
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