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„Tunnustatud Turvalahendused“ valimisstatuut 
 

 
Tunnustamine on ellu kutsutud Eesti Turvaettevõtete Liidu poolt eesmärgiga tõsta esile 
ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid, kes on eelmisel kalendriaastal oluliselt 
panustanud oma tegevusriskide maandamisse ning ettevõtte/organisatsiooni vara ja 
inimeste turvalisuse tõstmisse. Ettenägelikkus ja võimalike riskidega arvestamine on 
märk perspektiivitundest ja heaperemehelikust suhtumisest. 
 
Käesolevas projektis osalemine on ETEL liikmetele vabatahtlik ning mõeldud koostöös 
klientidega eelmisel aastal teostatud märkimisväärsete turvaprojektide esiletõstmiseks. 
Parimad lahendused sünnivad alati koostöös, milles on ühendatud selge ülesande 
püstitus ja professionaalne lähenemine. 
 
Igal ETEL liikmel on võimalus esitada allpool loetletud valdkondades kuni kaks projekti, 
mida ta peab oma töös olulisemaks. Tegemist ei pea olema kalendriaastal teostatud 
esmaprojektiga. Esile võib tõsta ka projekte, mille puhul on koostöö olnud 
pikemaajalisem, kuid eelmine aasta on lisanud midagi kvalitatiivselt olulist. 
 
Võimalikud projekti valdkonnad: 

• objektile valve ja/või kaitse kohaldamine (koostöö objekti haldaja ja 
valveteenuse pakkuja vahel + hästi toimiv tehniline lahendus); 

• valve-, video- ja/või läbipääsusüsteemi tehniline lahendus (s.h. koostöö erinevate 
osapoolte vahel lahenduse loomisel) 

• tulehoiatus- ja/või kustutussüsteemi lahendus 

• mehaaniline turvalahendus (lukustussüsteem, seifid vms.) 

• lahenduse projekteerija isiku tunnustamiseks eeskujuliku teostusega 
turvalahendus, mis on loodud Turvasüsteemide Projekteerija, tase 6 kutsega 
isiku poolt 

• igasugune innovaatiline lahendus või erakorraline saavutus turvateenuste või 
turvatehnika valdkonnas. 

 
Esitaja poolne kirjalik vabas vormis ettepanek peab sisaldama: 

• kliendi (organisatsioon/ettevõte/isiku) nime 

• asukoht (linn/vald) 

• valdkonna nimetus 
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• lahenduse projekteerija 

• lahenduse teostaja 

• lühike põhjendus esiletõstmisele 
 
Kõik esitatud lahendused saavad loetletud parimate turvalahenduste nominentidena ja 
hankijale/teostajale/projekteerijale väljastatakse ETEL poolt vastav tunnustuskiri. 
Tunnustuse pälvinud lahendustele väljastatakse täiendavalt nimeline tunnustusplaat ja 
lahendusi tutvustatakse ETEL sotsiaalmeedia võrgustiku vahendusel. 
 
Parim(ad) Tunnustatud Turvalahendus(ed) valitakse: 

• ETEL-i juhatuse poolt korraldatud elektroonilisel hääletusel liikmetelt laekunud 
esildiste (vorm lisatud) alusel;  

• Valimiskomisjoni liikmeteks on ETEL tegevliikmete volitatud esindajad ning 
lepinguliste koostööpartnerite Siseministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, 
Politsei- ja Piirivalveameti,  Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu 
ja MTÜ Naabrivalve esindajad. 

• Igal valimiskomisjoni liikmel on võimalik valida parimad projektid andes vastavalt 3, 
2, ja 1 kohapunkti, kus 3 on kõrgeim valik. 

• ETEL juhatus võib häälteenamusel otsustada paremusjärjestuses rohkem kui ühe 
Tunnustatud Turvalahenduse välja toomise. 

 
 
Meeldetuletuseks: 
 
Aasta 2001 tunnustatud turvalahendused:  
1. Eurodek’i Kopli sadamaterminali fiiberoptikal põhinev häiresüsteem – AS Eltron 
2. Tallinna Linnavalitsuse vara turvamärgistuse süsteem – AS Hansab 
3. Narva Elektrijaamade integreeritud kompleksne valvelahendus – AS Securitas Eesti 
Aasta 2002 tunnustatud turvalahendused: 
1. Eurovisiooni lauluvõistluse turvalisuse kindlustamine – AS Falck Eesti 
2. Tartu vangla terviklik turvalahendus – erinevate ettevõtete koostööprojekt 
Aasta 2003 tunnustatud turvalahendused: 
1. Eesti Panga uuendatud integreeritud tehniline turvalahendus – AS AlarmEst  
Aasta 2004 tunnustatud turvalahendused: 
1. Tallinna Sadama ja Pärnu Sadama turvariskide haldus vastavalt ISPS koodeksile – AS 

Falck Eesti ja Skorpioni Julgestusteenistuse AS 
Aasta 2005 tunnustatud turvalahendused: 
1. KUMU turvalahendused – AS Falck Eesti  
2. Estonian Cell´i Kunda haavapuitmassi tehase turvalahendus – AS AlarmEst  
Aasta 2006 tunnustatud turvalahendused: 
1. Smolnitsa radarijaama kaugjuhitavad turvasüsteemid Piirivalveametile – AS Eltron 
2. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse sõidueksami jälgimis- ja salvestussüsteem – AS 

Alarmtec 
3. Eesti Suursaatkonna Moskvas külastajate sisse- ja väljapääsusüsteem - AS Hansab 
Aasta 2007 tunnustatud turvalahendused: 
1. SEB Eesti Ühispank serveriruumi  tulekaitsesüsteem – AS Alarmest 
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2. Sillamäe Sadam AS sadama vaba tollitsooni videovalvesüsteem – OÜ Turvateenistus 
Alfastar  

3. Piirivalveameti Piusa kordonile Integreeritav maismaa piiri seiresüsteem - AS G4S 
Eesti 

 
Aasta 2008 tunnustatud turvalahendus: 
1. Biomeetriliste andmete portatiivse kontrollimissüsteemi lahendus Piirivalveametile – 

AS Hansab  
Aasta 2009 tunnustatud turvalahendus: 
1. Paldiski Sadamad AS kompleksne tehniline ja mehitatud valvelahend – OÜ 

Turvateenistus Alfastar 
2. GPS seiresüsteem ja selle funktsionaalsuse loomise ja transpordi GPS-i logistilise 

liikuvuse ülevaate edastamise online-režiimis lahendus Eesti Energia AS-le – OÜ 
GSMvalve 

3. Maanteeametile teostatud esimene sõidukiiruse automaatkontrolli süsteem 16 
kiiruskaameraga – AS G4S Eesti 

4. Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse parkla kompleksi „Haldusvalve“ lahend - AS 
Pristis 

Aasta 2010 tunnustatud turvalahendus: 
1. Riiklik eurole ülemineku rahavahetuse turvalahendus – AS G4S Eesti 
2. SEB Pank AS-le pangakaartide kopeerimist takistav Antiskimmer turvalahendus, AS   

Hansab 
3. Patrullteenus 24CityPatrol turvalahendus WW Passaažile - AS Securitas Eesti 
Aasta 2011 tunnustatud turvalahendus: 
1. Koidula piiripunkti ooteala infosüsteemiga integreeritud turvalahendus – AS 

Turvateenistus Alfastar 
2. Estonia põlevkivikaevanduse allmaatuleohutussüsteem – AS G4S Eesti 
3. Portatiivne röntgenseade FlatScan-TPX - AS Hansab 
Aasta 2012 tunnustatud turvalahendus: 
1. Eesti Energia uue põlevkivielektrijaama esimese bloki intelligentne turvalahendus - 

AS G4S Eesti 
2. Tallinna Ühisgümnaasiumi E-õpilaspileti turvalahendus – AS Valnes 
3. Kaitseministeeriumi hoone kompleksne turvalahendus – AS G4S Eesti  
4. Tartu vangla intelligentne videovalve turvalahendus – AS Eltron 
Aasta 2013 tunnustatud turvalahendus: 
1. Eesti Energia Õlitööstus AS õlitehase automaatne kõrgtehnoloogiline fiiberoptilise 

temperatuurikaabliga tulekustutussüsteem – AS Telegrupp  
Aasta 2014 tunnustatud turvalahendus: 
1. Transiidikeskuse AS  integreeritud turvalahendus – AS G4S Eesti 
Aasta 2015 tunnustatud turvalahendus: 
1. Saarte Liinid AS väikesadamate videovalvelahendus Roomassaare, Abruka ja Ringsu 

sadamatesse – AS Hansab 
Aasta 2016 tunnustatud turvalahendus: 
1. TS Laevad OÜ praamisadamate automaatse läbipääsu- ja liiklusjuhtimissüsteemi 

turvalahendus - AS Hansab  
Aasta 2017 tunnustatud turvalahendus: 
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1. Selver AS kaubanduskeskusele loodud valvekulusid optimeeriv turvalahendus – 
Viking Security AS 

Aasta 2018 tunnustatud turvalahendus: 
1. Tallinna Vangla integreeritud valvesüsteemi lahendus - Optimus Systems AS, 

projekteerija Telealarm OÜ 
 
 
 
 


