
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, 
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 

tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse 
 
 

Vastu võetud 07.01.2013 nr 1 
 

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse§ 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6 alusel. 

 

 
 
 

§ 25. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omaniku kohustused 
 

(1) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikul peab olema 
automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi päevik. Päevikusse märgitakse 
järgmised andmed: 
1) kontrollitava ehitise nimetus ja aadress; 
2) süsteemi korrasoleku eest vastutav isik; 
3) süsteemi paigaldaja; 
4) süsteemi hooldaja nimi ja tema kontaktandmed; 
5) hoolduse teostamine; 
6) andmed sündmuste kohta: kuupäev, kellaaeg, sündmuse kirjeldus, tehtud tööde kirjeldus ja sissekande 

teinud 
isiku nimi ja allkiri; 
7) kui on toimunud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus ehitisel. 

 
(2) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omaniku ülesandeks on tagada: 
1) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavus käesolevale määrusele ja tootja juhistele; 
2) erinevate häirete, hoiatuste ja teiste süsteemist pärinevate juhtumite puhul tegutsemise protseduuride 
kindlaksmääramine ja täitmine; 
3) töötajate väljaõpe; 
4) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi töökindluse säilimine, sealhulgas andurite ümber vaba 

ruumi 
kindlustamine; 
5) valehäirete ennetamine, võttes tarvitusele vajalikke meetmeid, et hoida ära andurite rakendumine ja 

tulekahju 
teatenuppude ebaõige kasutamine; 
6) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi sobivuse kohandamine, kui muutub ehitise 

kasutamisotstarve 
või märkimisväärselt planeering; 

 

7) päeviku pidamine ja sinna kõikide automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist 
tulenevate või automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi mõjutavate sündmuste 
registreerimine; 
8) regulaarne hooldus, sealhulgas hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamine; 
9) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse kindlustamine pärast riket, tulekahju või muu 
sündmuse toimumist; 
10) ühe või mitme füüsilise isiku määramine lõike 2 punktides 1 kuni 9 loetletud ülesannete täitmiseks ning 
nende isikute nimede registreerimine päevikus; 
11) igapäevane vaatlus, kus kontrollitakse, et keskseade näitab normaalolukorda. Kui keskseade ei näita 
normaalolukorda, siis tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest viivitamatult hooldajale. Lisaks 
sellele 
kontrollitakse, et igale eelneval päeval registreeritud rikketeatele on reageeritud ja printerites on piisavad 
paberi, 
tindi ja tahma varud. 

 
(3) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi päevikus tuleb dateeritult registreerida kõik 
tulekahjuteated, sealhulgas valehäired, rikked, katsetused, lahti ühendused ja kontroll, hooldus- ja 
remonditööd. Iga tehtud töö kohta tuleb teha kokkuvõtlik kirjeldus. Päevikut tuleb säilitada 
volitustega isikutele juurdepääsetavas kohas, sealhulgas võimalusel keskseadme läheduses. 
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik määrab päeviku pidamise ja hoidmise eest 
vastutava isiku. 

 

(4) Paiknemisskeemid peavad olema kättesaadavad iga keskseadme ja kordusnäitude paneelide juures. 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn%3D118012013002%26id%3D130122011039!pr32lg4


6. peatükk 

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus 

 
§ 26. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus 

 
(1) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks 

tuleb automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi regulaarselt kontrollida ja hooldada, tehes seda kohe 

paigaldustööde lõpetamisel, olenemata hoone asustatusest. Valdajal tuleb tagada kehtiva hoolduslepingu 

olemasolu pädeva automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldava isikuga. Hooldaja nimi ja 

telefoni 

number peavad olema püsivalt keskseadme juures nähtaval. 

(2) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik peab tagama automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse selleks vastavat kutset 

omava 

isiku poolt. 

(3) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldaja peab: 

1) teostama kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse vastavalt §-s 27 toodud nõuetele; 

2) teavitama kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikku hoolduse käigus avastatud puudustest, mis võivad põhjustada 

valehäireid või takistada süsteemi pidevat toimimist. Puudustest teavitamisel esitab hooldaja ettepanekud 

puuduste kõrvaldamiste kohta; 

3) teavitama kirjalikult Päästeametit puudustest, mis võivad põhjustada valehäireid või takistada 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi pidevat toimimist, hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast puuduste 

avastamist. 

Kui omanik on koheselt võtnud tarvitusele meetmeid hoolduse käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks, 

ei ole 

Päästeameti teavitamine vajalik. 

(4) Hooldustegevus ei tohi põhjustada kõrvalekaldeid käesolevas määruses esitatud nõuetest. Kui 

katsetamise 

ajal kasutatakse ühendust Häirekeskusega, tuleb enne katset ja ka pärast katse lõppu teavitada sellest 

tulekahjuteate edastajat ning Häirekeskust. Kui katsel signaalide edastamine ei toimi, peab olema antud 

keskseadme tabloole vastav teade automaatselt või tuleb keskseadme juurde nähtavale kohale panna vastav 

kirjalik teavitus. 

(5) Hoolduse käigus avastatud kõrvalekallete kohta käesolevas määruses esitatud nõuetest teeb 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldaja märke päevikusse. Puuduste kõrvaldamist tuleb alustada nii 

kiiresti 

kui võimalik. 

(6) Omanik peab viivitamatult teavitama hooldajat, et võtta tarvitusele abinõud, kui: 

1) tablool on mis tahes automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rikkenäit; 

2) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi mis tahes osa on kahjustatud. 

(7) Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik peab määrama automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse eest vastutava isiku. 

(8) Hoolduse teostamise peab fikseerima kirjalikult vastavalt lisadele 3 ja 4. Hooldaja võib vastavalt 

objekti eripäradele, enda ettevõttes kehtivale kvaliteedi kontrolli süsteemile või tööde spetsiifikale tuginedes 

täpsustada või täiendada lisades 3 ja 4 toodud hoolduse aktides kirjeldatud tegevusi, arvestades seejuures 

aktidele kehtestatud miinimumnõudeid. Hooldaja annab hoolduse aktist ühe eksemplari automaatse 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule ning jätab hoolduse aktist teise eksemplari endale. Hooldaja ja 

automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik säilitatavad hoolduse akti vähemalt järgmise 

hoolduseni 

või vähemalt kaks aastat. 


