
 

 

 

MEMO: Evakuatsiooniõppuse hädaabikõne 
Kohtumine Häirekeskuses tuleohutuskoolitusi korraldavata ettevõtjatega 17. jaanuaril 2018. 

 

Taust: Tuleohutuse seaduse §4 lõike 4 alusel kehtestas siseminister 15.2.2011 määruse nr. 1 „Nõuded 

tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise 

kohustuslikkuse kriteeriumid“. Sama seaduse §3 lg 2 p 2 alusel kehtestas siseminister 1.9.2010. a määruse 

nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse 

korraldamisele esitatavad nõuded”. Määruse § 15 punktis 3 sätestab kohustuse kõrgendatud riskiga 

objektidel1 korraldada kord aastas evakuatsiooniõppus. Õppuse käigus on soovitav simuleerida tulekahju 

avastamine ja hädaabi kõne tegemine Häirekeskusele. Selleks, et evakuatsiooniõppuse hädaabikõne oleks 

realistlik ning helistaja saaks hiljem oma tegevusele tagasiside, kaasati seni evakuatsiooniõppuse 

hädaabikõne tegemisele Häirekeskuse ennetustöö spetsialist. 

Evakuatsiooniõppuse hädaabikõne tegemine Häirekeskusesse ei ole kohustuslik, kuid selle simuleerimine ja 

inimeste teadlikkuse tõstmine, millist infot Häirekeskus operatiivteenistuste alarmeerimiseks õnnetuse korral 

küsib/vajab on tuleohutuskoolituse oluline osa. 

Probleem: Seoses tuleohutusalase enesekontrolli ja tuleohutusaruande nõude kehtima hakkamisega on 

evakuatsiooniõppuste hulk pidevalt kasvanud. Samas on muutunud Häirekeskuse ennetustöö põhimõtted, 

hädaabikõnede töötlemise protsessid ja telefoniside süsteemide ülesehituses. Lisaks ei tööta Häirekeskuses 

enam ennetustöö spetsialist Edvi Freiberg. Kõigi muudatuste koosmõjul on muutnud evakuatsiooniõppuse 

simuleeritud hädaabikõnele vastamine Häirekeskuses ebamõistlikult koormavaks. Kuna kirjeldatud viisil 

simuleeritud hädaabikõne kasutegur on väike, ei ole selle tegevuse jätkamine kirjeldatud viisil enam mõistlik. 

Ettepanek: Edaspidi simuleerida evakuatsiooniõppuse hädaabikõne koostöös Häirekeskusega vaid juhul, 

kui õppuse korraldaja kaasab õppusele päästemeeskonna (ja/või muu operatiivteenistuse). 

Operatiivteenistuse kaasamiseks lepib evakuatsiooniõppuse korraldaja pääste, politsei ja/või kiirabiga 

õppusel osalemise tingimused eelnevalt kokku. 

Kokkulepped tuleohutuskoolitusi tegevate ettevõtetega:  

1. Evakuatsiooniõppuse hädaabikõne simuleerib õppusel koolitaja (korraldaja); 

2. Häirekeskus koostab vastava juhendmaterjali ning vajadusel konsulteerib koolitajaid. Juhendmaterjal 

kirjeldab millist informatsiooni Häirekeskus hädaabikõne tegija käest küsib; 

3. Kui evakuatsiooniõppuse käigus imiteeritakse tulekahju suitsu, peab hoone ATeS olema hoolduse 

režiimis ja ajutiselt blokeeritud; 

  

                                                           
1 §4(2) Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib 



 

4. Õppuse korraldaja kaasab Häirekeskuse evakuatsiooniõppusele juhul kui: 

a. evakuatsiooniõppusel osaleb päästemeeskond (ja/või muu operatiivteenistus) keda 

alarmeeritakse/kaasatakse 112 kõnega; 

b. hädaabiteade edastatakse SMS-iga; 

5. Evakuatsiooniõppuse hädaabiteate kokkuleppimiseks Häirekeskusega edastab õppuse korraldaja 

aadressile rivo.salong@112.ee vähemalt kolm tööpäeva enne õppust info: 

a. võimalikult täpne simuleeritud hädaabikõne aega (kuupäev; kellaaeg);  

b. evakuatsiooniõppuse asukoht (aadress); 

c. lühikokkuvõte õppuse stsenaariumist (sh. kui palju viibib õppuse ajal hoones inimesi); 

d. millised pääste vm. operatiivressursid õppusele kaasatakse (kes vastavast operatiiv-teenistusest 

osalemise kooskõlastas); 

e. evakuatsiooniõppust korraldaja nimi ja kontaktandme (sh. mobiiltelefoni number); 

 

6. Evakuatsiooniõppuse hädaabikõne Häirekeskusele algab teatega „ÕPPUS“; 

 

7. Juhul kui on väga suur tõenäosus2, et evakuatsiooniõppuse käigus teeb mõni õppusel osaleja reaalse 

hädaabikõne Häirekeskusele, tuleb sellest samuti Häirekeskust eelnevalt teavitada. 

a. võimalikult täpne simuleeritud hädaabikõne aega (kuupäev; kellaaeg);  

b. evakuatsiooniõppuse asukoht (aadress); 

c. lühikokkuvõte õppuse stsenaariumist; 

d. evakuatsiooniõppust korraldaja nimi ja kontaktandme (sh. mobiiltelefoni number); 

 

8. Häirekeskus tutvustab oma tegevust (sh. evakuatsiooniõppuse simuleeritud hädaabiteadetega 

seonduvat) Päästeameti sügisesel infopäeval tuleohutus koolitustega tegelevatele ettevõtjatele. 

 

Rivo Salong 

ekspert 

koostöö ja planeerimise talitus 

Häirekeskuse arendusosakond 

 

 

 

 

                                                           
2 Evakuatsiooniõppus toimub „üllatusõppusena“ ja/või hoones viibib külalisi, kes ei ole õppuse toimumisest teadlikud jne. 


