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Alarmsõidukid
Vastavalt Vabariigi Valitsuse (VV) määruse nr 771 "Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende
tähistamise ja liiklemise kord" §-le 3 registreeritakse alarmsõidukid liiklusregistris.
Alarmsõidukite registreerimisel liiklusregistris kontrollitakse muuhulgas ka sõidukite
vastavust alarmsõiduki nõuetele.
Alarmsõidukite loetelu on toodud VV määruse nr 77 § 1 lõikes 1.
Alates 01.01.2016 ei ole alarmsõidukitele ette nähtud eraldi alarmsõiduki ülevaatust, kuid
erandina

säilis

kiirabi

alarmsõidukite

ülevaatus

(nn.

kiirabiülevaatus).

Ülejäänud

alarmsõidukite nõuetekohasust kontrollitakse vaid sõiduki registreerimisel alarmsõidukina
liiklusregistris.

Kiirabi alarmsõidukid
Kiirabi alarmsõidukina registreeritakse sõiduk, mille omanikul või valdajal on kehtiv kiirabi
osutamise tegevusluba. Tasub tähele panna, et meditsiiniline transport ja kiirabisõiduk ei ole
sünonüümid. Meditsiinilisele transpordile erinõudeid ei ole kehtestatud ja need sõidukid
peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) määruses nr 42 toodud
tavasõiduki tehnonõuetele. Kui sõiduk ei ole registreeritud kiirabi alarmsõidukiks, siis on
1

VV määrus nr 77
Pärnu mnt 463a, 10916 TALLINN
Kodulehekülg www.mnt.ee
Registrikood 70001490

keelatud kasutada alarmsõiduki eriseadmeid ja alarmsõidukile omaseid või neid matkivaid
värviskeeme ning tunnuseid (MKM määrus nr 42 lisa 1 2 koodid 220 ja 603). Teisalt, kui
meditsiinilise transpordi osutajal ei ole kiirabi teenuse osutamise tegevusluba ei saa nad
häirekeskusest alarmsõidu luba ning seega ei ole nad ka kiirabi alarmsõidukid.
Kiirabi alarmsõidukina kasutatav sõiduk peab omama kehtivat kiirabisõiduki ülevaatust.
Olulise täpsustusena peab välja tooma, et:
1. enne 1. juunit 2016. a kasutusse võetud ja kuni 1. juunini 2016. a kehtinud korra
kohaselt värvitud ja tähistatud või eriseadmetega varustatud kiirabi alarmsõidukile
kehtivad nõuded on toodud SIIN. Selliseid kiirabi alarmsõidukeid ei pea viima
hilisema määruse nõuetega vastavusse ning neid sõidukeid võib selliselt kasutada
ekspluatatsiooniaja lõpuni.
2. peale 1. juunit 2016. a kasutusse võetud ja alates 1. juunist 2016. a kehtima hakanud
korra kohaselt värvitud ja tähistatud või eriseadmetega varustatud kiirabi
alarmsõidukile kehtivad nõuded on toodud SIIN.
VV määruse nr 77 § 1 lõige 5 loob erandi, et riigikaitseseaduse3 § 35 punkti 1, 2 või 5 alusel
Eesti Vabariigi territooriumil viibivate välisriigi relvajõudude meditsiinisõiduk on
alarmsõiduk, kui selle vähemalt ühele küljele on kantud punase risti nimetuse ja embleemi
seaduse 4 § 3 lõikes 2 või § 4 lõigetes 2–4 kirjeldatud embleem. Välisriigi relvajõudude
meditsiinilisele alarmsõidukile ei laiene VV määruses nr 77 alarmsõidukile kehtestatud
nõuded.
Järgnevalt toome näiteid erinevatest puudustest, mis on kiirabi alarmsõidukitel avastatud ja oli
seega vajalik kõrvaldada enne sõiduki alarmsõidukina liiklusregistrisse kandmist.
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Tähistusnäited

Kirje saab olla ainult KIIRABI,
REANIMOBIIL või
AMBULANCE
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