
 

 

 

 

Loobumine automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate 

edastamisest Häirekeskusesse 

 

Vastavalt tuleohutuse seaduse § 36 lõikele 21, ei ole tulekahjuteate edastamine 

Häirekeskusesse kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse 

viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus. Lisaks peab Päästeamet olema 

kooskõlastanud tulekahjuteate muul viisil edastamise Häirekeskusesse. Nõuded 

automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamise ja 

loobumise kohta on kehtestatud siseministri määruses nr 1 Nõuded 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning 

tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord. 

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastamisest 

Häirekeskusesse (edaspidi ATeS) loobumiseks peavad olema täidetud kaks kriteeriumi 

(määrus nr 1, § 191):  

1. tulekahju korral on tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine; 

2. tulekahju korral on tagatud kiire evakuatsioon ehitisest. 

III kasutusviisiga hoonetel ATeS-ist loobumine üldjuhul lubatud ei ole. III kasutusviisiga 

hooned on hooned, mille kasutajatelt ei saa eeldada hoone ruumide tundmist ning neil 

on piiratud või puudulikud eeldused iseenda ohutuse tagamiseks. Sellised hooned on 

näiteks hoolekandeasutuse hoone, ravihoone, ööpäevaringses kasutuses 

perearstikeskus, karistusasutuse hoone.   

Häirekeskuse viivitamatu teavitamine  

Tuleohutuse seaduse kohaselt on iga isiku kohustus tulekahju korral Häirekeskust 

koheselt teavitada. See tähendab, et ka ettevõtte töötajad peavad olema koolitatud 

tulekahju avastamisel koheselt teavitama 112 teel Häirekeskust ning alustama 

evakuatsiooni. Viivitamatu teavitamine tähendab, et tulekahju avastamisest või ATS 

rakendumisest teavitamiseni kuluv aeg ei tohi olla pikem kui 3 minutit. Päästeametile 

tuleb esitada tulekahjust teavitamise väljavõte hoone tulekahju korral tegutsemise 

plaanist ning kinnitus, et kõik hoone kasutajad on saanud plaanikohase koolituse ning 

läbinud evakuatsiooniõppuse.  

Kiire evakuatsioon  

Kiire evakuatsioon tähendab, et tulekahju korral alustatakse viivitamatult evakuatsiooniga 

ning viiakse see ohutult läbi. Inimeste evakueerimine hoonest välja või ohutusse kohta 
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hoones on ette nähtud hoone tulekahju korral tegutsemise plaanis ning mõlemad 

variandid on lubatud. Päästeamet võtab aluseks evakuatsiooniõppuse käigus 

evakuatsioonile kuluva aja ning hindab selle põhjal, kas kiire evakuatsioon ehitisest on 

tagatud. Selleks tuleb Päästeametile esitada evakuatsiooniõppuse kokkuvõte, kus on 

kirjeldatud hoone evakuatsioonilahendus (standardi EVS 812-7:2018 punkt 13.1.4), välja 

toodud evakuatsioonile kulunud aeg sekundites ning antud hinnang, kas 

evakuatsiooniaeg mahtus lubatava võimaliku evakuatsiooniaja sisse. Standardist 

tulenevalt ei tohi üldjuhul evakueerimise aeg ületada 300 sekundit. Kui hoonel on 

suitsuvaba trepikoda või tule- ja suitsukindel trepikoda, siis evakueerimise aeg ei tohi 

ületada 600 sekundit.   

Kui hoones ei asu alalisi töökohti (näiteks laohooned), siis evakuatsiooniks vajadust ei ole 

ning üldjuhul võib ATeS-ist loobuda. 

Taotluse esitamine  

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastamisest 

Häirekeskusse loobumiseks tuleb hoone omanikul või omaniku poolt volitatud isikul 

edastada oma regiooni päästekeskuse e-posti aadressile vabas vormis taotlus. Taotluses 

peab olema kirjeldatud soov ATeS teenusest loobumiseks ning lisatud juurde selgitused, 

kuidas on tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ning kiire evakuatsioon ehitisest. 

Seda võib tõendada juhendis kirjeldatud dokumentidega (tulekahju korral tegutsemise 

plaan, evakuatsiooniõppuse kokkuvõte, kinnitus hoone kasutajate tuleohutusalase 

koolituse läbimise kohta) või kaasates vastavat tuleohutusteenust pakkuvat spetsialisti, 

kes tõendab auditi, simulatsiooni või muul usaldusväärsel viisil eelpool nimetatud kahe 

kriteeriumi täitmist. Kui kriteeriumid on täidetud, siis Päästeamet kooskõlastab taotluse.  

Päästeametil on põhjendatud juhtudel õigus teha ettepanek ATeS teenusest 

loobumiseks.  

Päästekeskuste kontaktid:  

Lõuna päästekeskus, tel 733 7300, louna@rescue.ee 

Põhja päästekeskus, tel 628 7500, pohja@rescue.ee 

Lääne päästekeskus, tel 444 7800, laane@rescue.ee 

Ida päästekeskus, tel 339 1900, ida@rescue.ee 

 


