
  

ETTEKIRJUTUS 
 
Võru 

23.01.2019 nr 7.2-6.3/164 

10.01.2019 toimunud paikvaatlusel Võru Muusikakooli hoones aadressiga Vabaduse 5, Võru 

linn, Võru maakond tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud 

paikvaatluse protokollis 7.2-5.3/104- 2. 

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Merli Tobreluts, 

võtnud aluseks korrakaitseseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud 

tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid, 

 

otsustas: 

 

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Võru Linnale, Jüri 11, Võru linn, Võru maakond – 

järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks: 
 
1. Hoida kõik tuletõkkeuksed suletuna, millega on tagatud tuletõkkesektsioonide 

eesmärgipärane funktsioon ohutuks evakuatsiooniks. Kui tuletõkkeuste suletud asend 

tuletõkkesektsioonis on liikumisvoolu vm asjaoludel keeruline, tuleb tuletõkkesuksed 

varustada seadmega, mis ohu korral sulgevad uksed. 

Alus: Tuleohutuse seadus § 5 lg 3, Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad 

tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”§ 55 lg 2 vastavalt § 14 lg 6 ja lg 7.   

 

Tuleohutuse seadus § 5 lg 3 - ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku 

takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.  

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 -enne käesoleva määruse jõustumist 

õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisotstarbe 

kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 5, 12- 

14, 29, 30,  32–34, 34 1 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. 

Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis 

peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt 

hooldatud.  

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 14 lg 6 – Tuletõkkeuks varustatakse 

sulgemisseadmega, välja arvatud korterite ja tehniliste ruumide uksed, mis on tavakasutuses 

lukustatud.  

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 14 lg 7 - Tuletõkkeukse sulgemisseadis peab vastama 

valmistajatehase andmetel oma sulgemisjõu ja muude omaduste poolest selle ukse 

kasutuskohale ja ukse laiusele ning tagama ukse täieliku sulgumise.  

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 2 p 4 - evakuatsioonitee moodustatakse omaette 

tuletõkkesektsioonina.  
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Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsioonitrepikojas ja keldris mõningad tuletõkkeuksed lahti 

ühendatud sulgurseadmest, sest väidetavalt väikesed lapsed ei jõua uksi käsitleda. Vajalik 

paigaldada magnetsulgurid tuletõkkeustele. Tuletõkkesektsioon käesoleva määruse tähenduses 

on hoone osa või ruum ühel korrusel või läbi mitme korruse, mis on ümbritsevatest hoone 

osadest eraldatud nii, et tule levik välja- või sissepoole seda hoone osa või ruumi on 

ettemääratud aja jooksul tõkestatud. Tulekahju korral ei tohi väljumis- ja evakuatsiooniteel 

kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutaja evakuatsiooni takistavat 

temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavat asjaolu. Tuletõkkeuksed 

peavad olema kinnises asendis tagades, et kui ühes ruumis peaks puhkema tulekahju, siis on 

takistatud tule ja suitsu levik teistesse ruumidesse ning evakuatsioonitrepikotta, kus toimub 

evakuatsioon.  

 

Täitmise tähtaeg: haldusakti kättesaamise hetkest. 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) 

eurot. 

 

Täitmise tähtaeg seadmete paigaldamisel: 20.03.2020 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 300 (kolmsada) 

eurot. 

 

2. Korraldada evakuatsioonivalgustuse järjepidev kontroll ja aastahooldus. Korraliste 

ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused sisse kanda hoolduspäevikusse. 

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1. 

 

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise 

korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise 

vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle 

kontrolli ning hoolduse kohta. 

Tuleohutuse seadus § 31 lg 1 – tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda 

kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilistele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes 

ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. 

EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“- objektil kohapeal peavad 

olema evakuatsioonisüsteemi paigaldusjoonised ning päevik, kuhu tuleb sisse kanda korraliste 

ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Süsteemi hooldus koosneb igakuisest 

ja iga aastasest kontrollist. Igakuise kontrolliga testitakse iga valgusti ja seestpoolt valgustatud 

ohutusmärgi normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimisega nii, et oleks võimalik 

veenduda kõikide valgustite korrasolekut. 

Iga-aastane kontroll peab hõlmama iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmärgi 

normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimist avariirežiimis, pingestades neid 

sisemiselt akult kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul vastavalt tootja instruktsioonile. 

Normaalvalguse toide taastatakse ja kontrollitakse, et kõik indikaatorlambid ja –seadmed 

näitaksid normaaltoite taastumist. Sama standardi punkti nr 6.3 kohaselt peab olema 

evakuatsioonivalgustussüsteemi päevik hoones süsteemi eest vastutava isiku käes alati 

kättesaadaval. Päevikusse tuleb märkida: 

1) süsteemi käikulaskmise kuupäev, millele lisatakse kõik aktid tehtud muudatustega; 

2) kontrollimiste ja testimiste kuupäevad; 

3) kõikide rikete ja parandustööde tegemise kuupäevad ning lühikirjeldused 

4) muudatuste kuupäevad koos lühikirjeldustega. 
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Paikvaatlusega tuvastati, et evakuatsioonivalgustuse hoolduspäevikusse viimane sissekanne 

teostatud 03.01.2018.  

 

Täitmise tähtaeg: 20.03.2019 

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) 

eurot 

 

3. Viia läbi evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus, mille kohta koostada 

kirjalik kokkuvõte.  

Alus: Tuleohutuse seadus § 6 lg 3, Siseministri 01.09.2010. a määrus nr 43 „Tulekahju korral 

tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele 

esitatavad nõuded“ § 15 lg 3.  

 

Tuleohutuse seadus § 6 lg 3 - Tuleohutusaruande esitamise kohustusega asutuses või ettevõttes 

tuleb koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ning üks kord aastas korraldada 

evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus.  

Siseministri 01.09.2010.a määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning 

evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“ § 15 

lg 3 - Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku 

kohustus.  

Paikvaatlusel tuvastati, et hoone kuulub enesekontrolli tuleohutusaruande koostamise 

kohuslaste hulka, mistõttu on vajalik viia läbi hoones igal aastal tulekahjuõppus. Viimane õppus 

läbi viidud 01.11.2016. Juhendamise eesmärgiks on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või 

asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise juhiseid. Õppuse läbiviimiseks töötatakse välja legend, milleks on ühe võimaliku 

tulekahju stsenaariumi toimumine asutuses ning sellel peavad osalema kõik töötajad. 

Tulekahjuõppus on teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju simulatsioon 

ning tutvustatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmist. Asutuse töötajate õige 

tegutsemisvalmidus ja teadmised tagavad kiire ja ohutu evakuatsiooni ning oskused käituda 

tulekahju korral, millega hoitakse ära suuremad varalised kahjud.  

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, 

mida säilitatakse asutuses vähemalt viis aastat.  

 

Täitmise tähtaeg: 20.03.2019 
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan 

tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – sunniraha 100 (ükssada) 

eurot. 

 

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda 

ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: 

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr 

EE932200221023778606, Nordea Pank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, 

maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: „Võru Muusikakool 

23.01.2019 ettekirjutus”. 

 

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse 

asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud 

korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku 

tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt 

kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt. 
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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,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, 

tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse 

esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna 

päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt 

allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee või 

merli.tobreluts@rescue.ee  10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast. 

 

 

 

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt e-posti aadressile: info@voru.ee; 

tiit.kolli@gmail.com. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Merli Tobreluts 

ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor 

Lõuna päästekeskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 372 7861 894 

 

merli.tobreluts@rescue.ee 
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