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1 Sissejuhatus
Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonna (TEAK) rakenduse loomise eesmärgiks on objekti
valdajale veebipõhise lahenduse tagamine iga-aastase kohustusliku tuleohutusaruande esitamiseks
ning tuleohutusjärelevalve võimekus esitatud aruannete alusel objektipõhise riskianalüüsi
teostamiseks.
1. septembril 2010.a kehtima hakanud Tuleohutuse seadusega määratakse tavapärasest kõrgema
riskiohuga objektide (kinnisasi, ehitis, ruum, seade) valdajatele kohustus deklareerida objekti
tuleohutusalane olukord. Käesoleval hetkel esitatakse sarnane informatsioon e-posti, faksi või
tavaposti teel. Suuresti paberkandjatel ja mitme regionaalse keskuse vahel jagunenud andmed
on kogutud ühtlustamata vormis. Kõrgema riskiohuga objektidest ja objekti valdajatel puudub
võimalus omi andmeid digitaalselt hallata. Selle tulemusena ei saa sooritada elektroonilisi
andmepäringuid ega koostada statistilisi aruandeid, tagatud ei ole viivituseta avaliku teabe
kättesaadavus.
Veebipõhine enesekontrolli tuleohutusaruannete esitamine automatiseerib andmetöötluse ja
andmeanalüüsi, andmesisestuse korrektsus on juba andmete sisestamise käigus eelkontrollimisel,
kaob paberimajandus, objekti kohta tekib koheselt vaadatav tuleohutusaruannete ajalugu,
automatiseerub objekti enesekontrolli aruande osa alusel toimuv tuleohutuse riskide hindamine.
Objektide valdajate tuleohutusaruannete andmed säilivad valdajatele kättesaadavas keskkonnas,
koheselt loetavas vormingus ja struktureeritud kujul. Eeltäidetud aruandevorme saab täiendada ja
sisestamist ei pea algusest alustama, selle asemel, et esitada tuleohutusaruandeid Päästeametile eposti, faksi või kirja teel ja pidada ise arvestust vajalike andmete kohta paberil või isiklikus arvutis.

2 Ülevaade
Eelnevalt kirjeldatud vajaduste rahuldamiseks loodud TEAK rakendus on üles ehitatud lihtsal viisil:
autenditud kasutajal on ligipääs aadressidele, mida ta enda jaoks on seadistanud ning nende
aadressidega seotud aruannetele, mida ta on loonud. Üks kasutaja võib olla seotud mitme aadressiga
ja ühele aadressile võib esitada aruandeid mitu kasutajat. Seadistatud aadressiga seoses on kasutajal
võimalik luua ka uut aruannet. Aruande esitamiseks tuleb see valideerida ning allkirjastada. Kasutaja
tegevused ja vaated on kirjeldatud järgnevates punktides.

2.1 Kasutatavad brauserid
Rakendust on testitud järgmiste brauseritega:




Internet Explorer 10 ja uuemad;
Firefox 24.2 ja uuemad;
Chrome 38.0 ja uuemad.

3 Avaleht
TEAK on tänasel päeval majutatud kõrvuti operatiivkaartide edastamise keskkonnaga.
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Joonis 1 Avaleht

Kasutaja, kes on liikunud TEAK rakenduse aadressile, näeb Joonis 1 esitatud vaadet. Vaates on
kasutajal võimalik tuvastada ennast rakenduse jaoks ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Rakendust läbivalt
on kasutajal võimalik edastada email Päästeametile või esitada teabenõue (vt vastavalt link ja nupp
allosas).
Autenditud kasutaja näeb valikut, kus tuleb otsustada, kas edasi tegeletakse aruannete või
operatiivkaartidega, vt Joonis 2. Aruande esitamiseks tuleb vajutada nupule „Enesekontrolli
aruanne“.
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Joonis 2 Autenditud kasutaja valik

NB! Aruande täitmisel tekkinud küsimustega palun pöörduge päästekeskuse tuleohutusjärelevalve
ametniku poole. Kontaktandmed leiate Päästeameti kodulehelt
http://www.paasteamet.ee/et/paasteamet/kontaktid.html

3

4 Aruande esitamine
Joonis 3 Aruannete esmavaade

Peale valiku tegemist kuvatakse kasutajale aruannete leht (Joonis 3). Selleks, et aruannet esitada,
peab olema lisatud aadress. Aadressi lisamiseks tuleb vajutada vastavat nuppu, peale seda avaneb
vaade, kus on võimalik sisestada aadressi tekst või selle osa (Joonis 4).
NB! Aadressi lisamist on parem läbi viia aadresside järgi grupeeritud aruannete vaates, kus kõik
lisatud aadressid näha on! Vastasel korral (aruannete tervikpildis) võib jääda kasutaja jaoks
arusaamatuks, kas aadress lisandus või mitte, sest selles vaates aadresse ei kuvata, vt ka 7.5
Peale aadressi osa sisestamist leiab süsteem võimalikud vasted, millest kasutaja peab valiku tegema.
Kui valik on tehtud, kuvab süsteem valikut kaardil. Juhul kui kasutaja soovib aadressi täpsustada, on
tal võimalik kaardil klikkides valida sobivama objekti aadress. Mugavamaks kasutamiseks saab kaarti
ka suurendada või vähendada.
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Joonis 4 Aadressi sisestamine ja valimine

Juhul kui aadress on välja valitud ja kasutaja alustab „Lisa aadress“-nupuga aadressi lisamist,
kuvatakse aken, kus kasutajal tuleb sisestada aadressi jaoks nimetus, vt Joonis 5
Joonis 5 Aadressi lisamine

Olemasoleva aadressi korral on võimalik kasutajal „Lisa aruanne“-nupuga lisada uus aruanne (Joonis
3). Peale nupuvajutust kuvatakse dialoog, mille abil sisestatakse aruandele kasutaja jaoks sobiv
nimetus, vt Joonis 6. Peale nimetuse määramist saab asuda aruande täitmise juurde.
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Joonis 6 Kasutajale sobiva nimekuju määramine aruandele

Olemasoleva aruande korral on kasutajal võimalik aruandega tutvuda (Joonis 7). Juhul kui aruanne
on esitatud, siis on kasutajal õigus aruannet ainult vaadata, juhul kui on esitamata, siis ka muuta. On
eeldatud, et kasutaja täidab küsimustiku järjest teemade kaupa ja liigub teemalt-teemale „Salvesta ja
edasi“-nupu abil. Samas on lubatud küsimustikus navigeerida ka teemaloendi teemal klikkides.
Joonis 7 Küsimustiku 1. jaotise täitmine
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Erinevalt küsimustiku teistest jaotistest, on küsimustiku viimases jaotises (Joonis 8) võimalik
küsimustik salvestada ja valideerida (kontrollida esitamise kõlbulikkust, Joonis 9). Peale edukat
valideerimist saab aruande esitada („Kinnita ja esita“-nupp).

Joonis 8 Küsimustiku 6. jaotise täitmine
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Joonis 9 Valideeritud aruanne

Küsimustiku viimases jaotises esitatud „Kinnita ja esita“-nupp võimaldab valideeritud küsimustiku
digiallkirjastada ja menetlemiseks edastada (Joonis 9).
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Joonis 10 Aruande allkirjastamine

Allkirjastatud aruanne on bdoc-failina alla laetav ja ID-kaardi tarkvaraga avatav (vt Joonis 3,
aruannete loend, Failid-veerg). Lisaks allkirjastatud bdoc-failile, on esitatud aruanne avatav ka pdfkujul. Avatav pdf-fail genereeritakse avamisel, seda ei säilitata süsteemi poolt. Allkirjastatud fail
säilitatakse muutumatuna, genereeritud fail kajastab aruande hetkeolekut ja võib menetletud
aruande korral sisaldada lisaks kasutaja poolt sisestatud infole ka inspektori kommentaare.
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5 Aruande menetlemine
Joonis 11 Aruannete võimalikud olekud

Aruande menetlemine koosneb järgmistest sammudest: kasutaja koostab aruande ja allkirjastab
selle, süsteem edastab aruande läbivaatuseks inspektorile. Inspektor tutvub aruande andmetega,
lisab vajadusel kommentaarid ning lõpetab läbivaatuse otsusega. Otsus saab olla kas heakskiitev või
mitte. Peale läbivaatuse lõpetamist edastab süsteem aruande koos sisestatud kommentaaride ja
otsusega kasutajale tutvumiseks.
Lähtuvalt eeltoodust saab aruandel olla 4 erinevat olekut: Täitmisel, Esitatud, Kinnitatud või
Tagasilükatud, vt Joonis 11. Esimesed kaks (Täitmisel ja Esitatud) viitavad sellele, et aruanne ei ole
inspektori poolt läbi vaadatud, teised kaks (Kinnitatud või Tagasilükatud) näitavad, et inspektor on
aruandega tutvunud ja sellele tagasiside edastanud.
NB! Aruande läbivaatamise kohta edastatakse süsteemi poolt teavitus emaili aadressile, mille
kasutaja on sisestanud aruande 1. teema vastavasse lahtrisse, vt Joonis 12
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Joonis 12 Teavituse email

Kinnitatud olekus aruanne viitab sellele, et inspektor peab aruandes esitatud andmete järgi olukorda
objektil vastuvõetavaks, vt Joonis 13. Tagasilükatud olekus aruanne näitab seda, et olukorras või
esitatud andmetes on puudujääke, vt Joonis 14.
Joonis 13 Kinnitatud aruande ülevaade
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Joonis 14 Tagasilükatud aruande ülevaade

6 Operatiivkaardi esitamine
Operatiivkaardi (OPK) esitamist saab alustada avavaatest nagu on kirjeldatud pt 3. Juhul kui ollakse
aruannete vaates, siis saab OPK vaate avada vastava lingi abil, vt Joonis 15. OPK vaatest saab
aruannete vaate omakorda avada „Enesekontrolli aruanne“-lingi abil.
Joonis 15 Vaadete lingid

OPK vaade on organiseeritud aruannete vaatega samal põhimõttel. Vaatesse on lisatud sobivad
aadressid ning aadressi alt lisatakse uus OPK.
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Joonis 16 OPK vaate ülesehitus

Joonis 16 on näidatud OPK vaade. OPK esitamiseks tuleb sama moodi aruandega lisada kõigepealt
aadress. Aadressi alt lisatakse uus OPK. Kõik teised funktsioonid (kopeerimine, kustutamine, aadressi
muutmine) toimivad sama moodi nagu aruannete juures.
Joonis 17 OPK esitamine

Joonis 17 on näha „Kinnita“-nupp. Sellele nupule vajutamisel kontrollib süsteem OPK väljade sisu
ning fikseerib seisu esitamiseks.
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Joonis 18 Esitamiseks valmis OPK

Joonis 18 on näidatud täidetud väljadega ja kinnitatud OPK. Peale kinnitamist tuleb nähtavale „Esita“nupp. Sellele vajutamisel avaneb allkirjastamiseks vajalik atribuutika. Peale allkirjastamist
edastatakse OPK kooskõlastamiseks.

7 Erisusi
7.1 Aruande kopeerimine ja kustutamine
Olemasolevat aruannet on võimalik kopeerida (vt Joonis 3, „Kasuta põhjana“-link aruannete tabelis).
Aruande kopeerimisel luuakse täiesti uus aruanne, mis sisaldab kopeeritava aruande andmeid (va.
aruande esitamise aeg).
Selleks, et kasutaja saaks kopeerimise funktsionaalsusest paremini aru, on kopeerimisvõimalus koos
selgitusega lisatud esitatud ja menetletud aruannete päisesse. Kord juba esitatud aruannet ei ole
võimalik muuta, aruande andmed saab tõsta (kopeerida) uude aruandesse, vt Joonis 19.
Joonis 19 Viide ja selgitus kopeerimisele menetletud aruande juures

14

Aruandeid, mida ei ole veel esitatud, saab kustutada (vt Joonis 3, „Kustuta“-link aruannete tabelis).
Kustutamise lingi vajutamisel küsib rakendus kustutamise toimingule kinnitust, mis võimaldab vältida
ekslikku kustutamist.

7.2 Aruande nimetuse muutmine
Aruannete üldvaates kuvatavale pliiatsi-kujulisele ikoonile klikkides saab kasutaja avada dialoogi,
mille abil on võimalik aruande nimetust muuta, vt Joonis 20
Joonis 20 Aruande nimetuse muutmise vorm

Kasutaja saab aruandele sisestada talle meelepärase nimetuse. Sisestatud nimetus täiendab aruande
tunnuskoodi. Kasutaja poolt määratud nimetust kuvatakse küsimustiku juures, pdf-failides ning
esitatakse ka aruande menetlejale.

7.3 Aadressi kustutamine
Kasutaja poolt lisatud aadresse on võimalik kustutada, vt Joonis 21, punasega esile tõstetud nupp.
Aadressi kustutamist saab läbi viia ainult siis, kui aadressiga ei ole seotud ühtegi aruannet.
Joonis 21 Aadressi eemaldamine

7.4 Abitekstid
Päästeameti poolt on tuleohutuse enesekontrolli küsimuste täitmise juhendamiseks koostatud
abitekstid, mis on jälgitavad siis, kui klikkida hiirega küsimuse juures paikneva ikooni peale, vt Joonis
22
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Joonis 22 Abitekst

7.5 Aruannete vaate olekud
Lisaks Joonis 3 esitatud aruannete aadresside kaupa esitamisele võimaldab rakendus vaadelda
aruandeid ka tervikpildis, vt Joonis 23. Vaadete vahel navigeerimiseks tuleb vastavalt olekule
kasutada kas „ava ühes tabelis“- või „grupeeri aadresside kaupa“-nuppu.
Joonis 23 Aruannete tervikpilt

7.6 Aruande mitte-valideerumine
Juhul kui aruande küsimustikus on jäänud mõni kohustuslik väli täitmata, siis valideerimisel, vt Joonis
8, esitab süsteem vastava teate koos mitte-valideeruvate küsimuse numbritega (Joonis 24). Juhul, kui
vead parandada, saab aruande valideerida ja esitada.
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Joonis 24 Küsimustiku puudused

7.7 Kompleksküsimus
2. teema all on esitatud küsimus ehitises toimuvate tegevuste kohta (2.13). Selle küsimuse üks rida
koosneb alamküsimustest 2.13 … 2.16. Lisaks saab sisestada otsustuse, kas tegevusega seotud asutus
liigitub tuleohutuse enesekontrolli kohuslaseks. Juhul kui liigitub, siis avaneb täpsustav vorm, kuhu
sisestatakse täiendav info asutuse kohta, vt Joonis 25.
Joonis 25 Enesekontrolli kohuslase kirjeldamine
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Kompleksküsimusele saab lisada ridu, mis iseloomustavad erinevaid tegevusi ehitises. Selle jaoks
kasutatakse „Lisa tegevus“-nuppu. Ridu saab ka eemaldada, selleks kasutatakse „Kustuta“-nuppu rea
kõrval.
Joonis 26 Kompleksküsimuse üldvaade

NB! 2. teema kompleksküsimuses määratud tegevuste täpsustamine on eraldi välja toodud 6.
teemana! Täpsustus sisestatakse alati tegevuse kontekstis ja on seepärast ligipääsetav nii 2. teema
tegevuste kirjelduste juures kui ka 6. teemana eraldi. Sama kehtib ka vastupidiselt: 6. teema juures
on võimalik sisestada 2. teema juurde kuuluvaid tegevuste kirjeldusi. Sisestused ning muudatused on
mõlema teema juures samaväärsed.
NB! Selleks, et hõlbustada kasutaja tööd ja vähendada andmete topelt sisestamist, saab
kompleksküsimuse rea osa andmed täita automaatselt! Vajutades reale järgnevat „Täida
põhiandmetega“-linki (vt Joonis 26), täidetakse andmete olemasolu korral kompleksküsimust
täpsustava vormi mõned väljad nagu omaniku nimi, juriidiline aadress, äriregistri kood jt. Töömahu
vähendamiseks on otstarbekas eelnevalt täita ülejäänud küsimustik ning kompleksküsimuse rida, mis
kajastab ehitise põhitegevust „Täida põhiandmetega“-lingi abil viimases järjekorras.

7.8 Seotud küsimus
Küsimustiku erinevate teemade all kasutatakse nn seotud küsimusi. Seotud küsimus on küsimus,
millele vastamine on oluline siis, kui nö põhiküsimus on vastatud. Põhiküsimuseks saab olla nt 3.1 –
„Kas ehitisele on ette nähtud automaatne tulekustutussüsteem?“. Juhul kui vastus on eitav, siis ei ole
küsimusega 3.1 seotud küsimused 3.1.1 … 3.1.6 asjakohased ja need on varjatud. Juhul kui vastus on
jaatav, siis on seotud küsimused asjakohased ja nähtaval, vt Joonis 27.
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Joonis 27 Seotud küsimused

7.9 Puuduste märkimine
Aruande juures tuuakse eraldi teemana välja teadaolevad puudused. Puuduste loendi täitmine
toimub 5. teemas kahte moodi: esiteks on aruande esitajal endal võimalik aruandele lisada märkused
teadaolevate puuduste kohta. Teiseks, kui andmestiku täitmisel on mõni vastus tõlgendatav
puudusena, siis lisatakse puuduse kirjeldus puuduste loendisse süsteemi poolt automaatselt.
Kõikidele puudustele 5. teemas tuleb määrata edasine tegevus, vastutaja ja likvideerimise tähtaeg, vt
Joonis 28. Lahtrite täitmine iga üksiku puuduse juures annab aruande esitajale võimaluse edastada
omapoolne selgitus situatsiooni ja asjaolude kohta.
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Joonis 28 Puuduste loend 5. teema juures

Joonis 29 Aruande esitaja ja süsteemi poolt lisatud puuduste eristamine

Joonis 29 on näha, et aruande esitaja poolt lisatud puuduse kirjeldus on muudetav ning rida on
„Kustuta“-nupu abil eemaldatav. Süsteemi poolt automaatselt lisatud puudus (nt nr 21)
eemaldatakse loendist automaatselt siis, kui küsimustiku vastav punkt täidetakse teistmoodi.

7.10 Chrome digiallkirjastamise lubamine
Chrome-brauser vajab digiallkirja andmiseks eraldi lisandit (plug-in). Juhul kui lisand ei ole
installeeritud või lubatud, siis allkirja anda ega aruannet esitada ei saa (Joonis 30).
Lisand installeeritakse Eesti ID-kaardi tarkvara lisamisel või uuendamisel. Loa andmiseks
installeerimisel tuleb peale ID-kaardi tarkvara uuendamist klikkida brauseri teavitusakna „Luba
laiendus“-nupul (Joonis 31). Loa andmisel installeeritud aga uinunud olekus lisandile tuleb brauseri
20

seadete (Settings, Extensions) juures lisandi luba (Enabled) märkida (Joonis 32). Sulgeda brauser ning
avada aruanne rakenduses uuesti.
Peale seda jätkub digi-allkirjastamine tavapäraselt, tuleb valida sertifikaat ja sisestada PIN2.
Joonis 30 Chrome allkirjastamine

Joonis 31 Chrome seadistamine ID-kaardi tarkvara uuendamisel
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Joonis 32 Chrome seadistamine lisandi lubamiseks

7.11 Aruande olekute muutumine
Aruande olek muutub selle koostamise, allkirjastamise ja läbivaatuse käigus. Aruande oleku muutus
koostamisel ja allkirjastamisel esitatakse kasutaja jaoks automaatselt. Aruande oleku muutus peale
läbivaatust esitatakse kasutajale aga alles siis, kui uueneb aruannete loend.
Aruannete loendi uuendus viiakse automaatselt läbi siis, kui kasutaja logib süsteemi. St kui näiteks
kasutaja koostas ja esitas aruande ning logis peale seda süsteemist välja, sai süsteemilt teavituse
aruande menetlemise kohta ning seejärel logis uuesti süsteemi, siis süsteem kuvab kasutajale
aruannete loendi kõige värskema seisu.
Juhul kui inspektor menetleb aruande ajavahemikus peale aruande kasutajapoolset esitamist ja enne
süsteemist välja logimist, tuleb kasutajal aruande viimase oleku teadasaamiseks uuendada aruannete
loendit käsitsi. Aruannete loendi käsitsi uuendamiseks sobib kas brauseri lehe uuendamine (refresh)
või aruannete vaate vahetamine, vt 7.5.

7.12 Aruannete edastamine teisele kasutajale
Vajadusel saab kasutaja enda poolt loodud aruanded edastada teisele kasutajale. Aruannete
edastamise saab läbi viia aadresside kaupa. Iga aadressi, millega seoses on mõni aruanne sisestatud,
juures on nupp „Edasta aruannete tõmmis“, vt Joonis 33.
NB! „Edasta aruannete tõmmis“-nupp ei ole nähtaval aruannete tervikpildis! Vt ka 7.5
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Joonis 33 Aruannete edastamise funktsionaalsus

Peale „Edasta aruannete tõmmis“-nupule vajutamist avaneb vaheleht, millel esitatakse väljad
sisestamaks isiku (kasutaja) tunnused, kellele aruanded edastatakse ning väljad valimaks aruanded,
mida edastatakse. Vormi allosas on nupp „Edasta“, mille abil kasutaja saab avaldada oma tahet välja
valitud aruannete edastamiseks välja valitud isikule.
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Joonis 34 Aruannete edastamise vorm

Peale aruannete edastamist näeb kasutaja, kellele aruanded edastati, edastatud aruandeid mittemuudetavatena. Edastatud aruande andmeid saab kopeerida „Kasuta põhjana“-nupu abil uude
aruandesse, vt Joonis 35.
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Joonis 35 Edastatud aruanded
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