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EESSÕNA

Ohutusjärelevalve strateegia aastani 2025 
on Päästeameti ühe põhivaldkonna, 
ohutusjärelevalve, esimene pikaajaline 
plaan. Strateegia paneb paika järgnevate 

aastate kõige olulisemad ohutusjärelevalve ees-
märgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist, 
ühist ja süstemaatilist tööd.

Päästeameti strateegia seab ambitsioonika sihi 
jõuda 2025. aastaks õnnetuste arvult ja tagajärgede 
ulatuselt Põhjamaade tasemele. Selleni jõudmiseks 
peavad andma oma panuse kõik Päästeameti vald-
konnad. Kuidas ohutusjärelevalve Päästeameti  
visiooni ellu viimisse panustab – see küsimus on 
käesoleva strateegia ajendiks. Ohutusjärelevalve on 
teinud aastaid tublit tööd. Paraku samu asju natuke 
paremini tehes Põhjamaade tasemele jõudmiseks 
vajalikku ohutuskultuuri tõusu Eesti ühiskonnas esi-
le ei kutsu. Ohutusjärelevalve vaatest tähendab eel-
toodu, et tuleb leida uusi tegutsemisviise ning pla-
neerida ja ellu viia alternatiivseid tegevusi lisaks 
faktipõhisele kontrollile.

Ohutusjärelevalve strateegia koostati ohutus- 
järelevalve osakonna juhtimisel ajavahemikul sep-
tember 2018 kuni august 2019. Aluseks on võetud 
Päästeameti strateegia, valdkondlik hetkeolukorra 
analüüs ning strateegia loomiseks läbi viidud 

töörühmade arutelud. Strateegia esimene trükk on 
küll valmis, kuid see ei tähenda, et töö on lõppenud. 
Sama tähtis kui ühiste pikaajaliste eesmärkide sead-
mine on ka nende poole liikuma hakkamine läbi 
strateegia rakendamise. 

Aitäh kõigile, kes on andnud panuse ohutusjäre-
levalve esimese pikaajalise plaani loomisse. 

Kujundame üheskoos ohutuskuultuuri, kus tule- 
ohutusnõudeid ja kemikaaliohutusnõudeid teatak-
se ja täidetakse!  ....

Hea lugeja

Kujundame üheskoos  
ohutuskultuuri, kus tule-
ohutusnõudeid ja kemikaali-

ohutusnõudeid teatakse ja täidetakse!

Tagne Tähe,  
Päästeameti  

ohutusjärelevalve  
osakonna  

juhataja



5OHUTUSJÄRELEVALVE STRATEEGIA 2020–2025

2. HETKEOLUKORD

Ohutusjärelevalve ülesanne on tuleohutu-
se ja kemikaaliohutuse tagamise kor-
raldamine tuleohutuse seaduses ja kemi-
kaaliseaduses ning teistes valdkonda 

reguleerivates õigusaktides sätestatud ulatuses. Ohu-
tusjärelevalve tegevused on jaotatud viieks teenuseks: 
• ehituskontroll – hinnatakse planeeringute, 

ehitusprojektide ning uute ehitiste tuleohutus-
nõuetele vastavust;

• tuleohutuse kontroll – kasutuses olevate ehi-
tiste, nendes toimuvate tegevuste ja avalike üri-
tuste tuleohutusnõuetele vastavuse kontroll;

• kemikaaliohutuse kontroll – järelevalve suu-
rõnnetuse ohuga (SOE) ja ohtlikes ettevõtetes 
(OE) suurõnnetuse ärahoidmise, tagajärgede 
leevendamise ning avalikkuse teavitamise üle;

• tuleohutusteenuste kontroll – koostöös 
koostööpartneritega tehakse järelevalvet tuleo-
hutusalaste teenuste ja tuleohutuse tagamiseks 
kasutatavate toodete üle;

2.1 Valdkonna töökorraldus
• tulekahjude menetlemine – tulekahju tekke-

põhjuse ja muude asjaolude väljaselgitamine, 
andmete dokumenteerimine.

Ohutusjärelevalve teenused on aastaid toiminud 
samadel põhialustel. Inspektorid kontrollivad igal 
aastal ohutusnõuete täitmist 7000 ehitises. Ehitis-
te omanikud esitavad Päästeametile igal aastal 
3300 ehitise kohta enesekontrolli tuleohutusaru-
ande. Aastas kontrollivad inspektorid tuleohutus-
alaselt 12 000 ehitusprojekti, 4200 kasutusluba 
ja 350 planeeringut. Selline teenuse korraldus 
keskendub suuresti tuleohutusnõuete täitmise fak-
tilisele kontrollile ja vähem sihtrühmade teadlikku-
se tõstmisele ning iseseisvale toimetulekule ohu-
tusnõuete täitmisega. Osutatava teenuse maht on 
sellise töökorralduse puhul otseselt seotud teenust 
pakkuvate inspektorite arvuga, mis aga tulevikus 
kindlasti märgatavalt ei suurene.   ....
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2.2 Valdkonna tugevused ja nõrkused
Vaieldamatu tugevus on ka see, et töötajad hin-

davad Päästeametit tööandjana kõrgelt. Pääs-
teameti töökeskkond on kaasaegne ja võimaldatak-
se paindlikku mobiilset töökohta, väärtustatakse 
pereelu ja tervislikke eluviise. Samuti on asutuse 
usaldusväärsus kõrge nii avaliku arvamuse küsitlus-
tes kui ka Päästeameti soovitusindeksi tagasiside 
küsitlustes.

Valdkonna nõrkuseks on olnud aeglased info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arendu-
sed. Ohutuse infosüsteemi (OIS) arendustööd on 
aastaid toimunud aeglaselt ja väikeses mahus, mis-
tõttu ei vasta OIS hetkel enam tegelikule valdkonna 
vajadusele. Samuti on IKT arendustesse sihtrühma-
sid ja koostööpartnereid sisuliselt kaasatud pigem 
vähe. Selle probleemkoha lahendamisega on 2019. 
aastal jõuliselt algust tehtud ja lähiaastate suur välja-
kutse on planeeritud arendused edukalt ellu viia.

Viimastel aastatel on murekohaks kerkinud ohu-
tusjärelevalve teenistujate kõrge vabatahtlik 
voolavus. Tule- ja kemikaaliohutuse valdkond on 
erasektoris jõudsalt arenemas ning inspektori tead-
miste ja oskustega inimesed on tule- ja kemikaalio-
hutuse valdkonnas ning ehitusvaldkonnas hinnatud 
töötajad. Kõrgema palgataseme ja uute erialaste 
väljakutsete otsimise tõttu lahkuvad head töötajad 
erasektorisse. Ohutusjärelevalve valdkonnast lah-
kus 2017. aastal 10 teenistujat (11% teenistujate 

Ohutusjärelevalve peamiseks 
tugevuseks on kõrge menetlusliku 

kompetentsi ja erialaste teadmistega 
töötajad.

Ohutusjärelevalve peamiseks tugevu-
seks on kõrge menetlusliku kompetent-
si ja erialaste teadmistega töötajad. Se-
da toetab teenuspõhise juhtimise 

edukas rakendamine, millest tulenevalt on ohu-
tusjärelevalve tegevused jaotatud ühtsete tunnuste 
alusel viieks teenuseks, mille arendamist ja ellu vii-
mist korraldatakse üle asutuse ühtsete põhimõtete 
järgi.

Päästeametil on olemas ennetava ohutusjäre-
levalve võimekus. Ohuprognoosi alusel selektee-
ritakse kontrollitavad ehitised ja tehakse enam järe-
levalvet probleemsetes riskigruppides, ennetades 
sellega õnnetuste toimumist. See võimekus annab 
riigile jõu ohutusjärelevalvet ise operatiivselt suuna-
ta probleemkohtadesse. Oluline selle võimekuse 
säilitamise juures on kriitilise hulga isikkoosseisu 
olemasolu. Praegune isikkooseisu hulk on piiril, mil-
lest vähemaga ei ole ennetava ohutusjärelevalve 
võimekuse tagamine võimalik.
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koguarvust) ning 2018. aastal 17 teenistujat (18%). 
Tulemuseks on see, et pidevalt tuleb tegeleda vär-
bamise ja väljaõppega, mis omakorda vähendab 
põhitegevusele panustatavat aega ja suurendab 
väljaõppega tegelevate töötajate töökoormust.

Erialase spetsiifilise väljaõppe ja selle jätkusuutlik-
kuse tagamiseks nähakse ühe võimalusena kompe-
tentsikeskuse loomist koostöös Sisekaitseaka-
deemia ning erialaliitudega. Kompetentsikeskus 
loob võimaluse ühtseks ohutusalaseks väljaõppeks nii 
Päästeametis, kui ka erasektori teenusepakkujate hul-
gas, vähendades seejuures ohutusjärelevalve büroo 
töötajate koormust uute töötajate väljaõpetamisel. 

Ehituskontrolli, tulekahjude menetlemise ja kemi-
kaaliohutuse teenuste töökoormust ei saa valdkond 
ise reguleerida, vaid see oleneb väliskeskkonna tegu-

Valdkonna nõrkuseks on olnud 
aeglased info- ja kommunikatsiooni- 
tehnoloogia (IKT) arendused. 

ritest. Teenuse kvaliteetse toimimise sellises olukor-
ras peab tagama büroosisene paindlik töökorraldus, 
mis on väljakutse juhtimise kvaliteedile. Võttes 
aga arvesse, et ohutusjärelevalve büroo juhataja juh-
timisulatus on suur (alluvaid vahemikus 17-28), siis 
praktikas täidavad inimeste juhtimisega seotud üles-
andeid ka büroo nõunikud, keda juhtide arenduste-
gevustesse kaasatud ei ole. Selline töökorraldus võib 
pikas perspektiivis tuua kaasa negatiivse mõju juhti-
mise kvaliteedile ja töötajate rahulolule.   ....
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2.3 Ohutusjärelevalve tegevusvaldkond

Lisaks valdkonna sisestele tugevustele ja nõr-
kustele tuleb strateegia seadmisel arvesse võt-
ta ka väliskeskkonnas toimuvat. Ohutusjärele-
valve peab neist eriti silmas pidama järgmisi. 

Päästeameti strateegias ja käesolevas stratee-
gias seatud eesmärkide saavutamiseks on väga olu-
line erasektori tule- ja kemikaaliohutuse tee-
nuste kvaliteet. Kui tule- ja kemikaaliohutuse 
tagamisega seotud teenuste pakkujad (tuleohutus-
paigaldiste hooldajad, projekteerijad, ehitajad, oma-
nikujärelevalve tegijad, ohutusalase dokumentat-
siooni koostajad jne) ei paku turul kvaliteetseid 
teenuseid, siis toimub ohutusnõuete täitmine ainult 
formaalselt ja tegelik ohutuse tase ei tõuse. Pakuta-
vate teenuste kvaliteeti mõjutab kindlasti hoonete 
omanike ning valdajate vähene teadlikkus ning tee-
nusepakkuja valimine peamiselt odavast hinnast 
lähtuvalt. Teine vahend erasektoris ohutusega seo-
tud teenuste pakkujatele teenuste kvaliteedi kujun-
damiseks on kutsesüsteemi edukas toimimine. See 
hõlmab endas nii erinevate teenuste kutsesüstee-
miga kaetust, kui ka kutseomistamise protsessi 
reaalset toimimist kvaliteedikontrolli süsteemina. 

Lisaks teenusepakkujatele on ohutuskultuuri tõu-
sus oluline roll ka hoonete omanikel, valdajatel ning 
kasutajatel. Ohutusjärelevalve väljakutseks on suuren-
dada ohutusnõuete mittetäitmisega kaasnevate 
ohtude ja tagajärgede teadvustamist. See on olu-
line eeldus ohutusnõuete iseseisva täitmise saavuta-
miseks sihtgruppides. 

Negatiivse tendentsina eluhoonete omanike 
sihtgrupis tuleb arvesse võtta vananevat ja hal-
vas seisukorras elamufondi, mille seisukord mõ-

jutab otseselt ohutusnõuete täitmist ehitistes. Kui 
ehitised on amortiseerunud, siis on neis tihti täit-
mata ehituslikud tuleohutusnõuded. Riikliku järele-
valve meetmed ei ole sageli probleemi lahendami-
seks piisavad, sest vananenud elamufondi (eriti 
kortermaju ja kõrghooneid) kasutavad inimesed ei 
ole tihti suutelised ehitise renoveerimise eest täieli-

kult ise tasuma. Olukorra tasakaalustamiseks loo-
dud uued algatused on elamute renoveerimistoe-
tused, mis aitavad kõige rohkem abi vajavatel 
sihtrühmadel oluliselt parandada elukeskkonna 
ohutust. Näiteks projekt „500 kodu tuleohutuks“, 
mille tulemusena leitakse vähemalt 500-s kodus 
kriitilistele tuleohutusalastele probleemidele lahen-
dus. Samuti täidavad sama eesmärki mitmed Kre-
dEx toetused, mille suunamisel probleemkohtades-
se peab ohutusjärelevalve kaasa rääkima.

Positiivse suundumusena on valdkonda mõjuta-
mas koostööpartnerite infosüsteemide aren-
dused, mis lihtsustavad ja kiirendavad ohutusjäre-
levalve ametnike tööd ning koostööd asutuste 
vahel. Ehitisregistri elektrooniline menetlus on 
muutnud ehitusprojektide ja kasutuslubade koos-

Ohutusjärelevalve 
väljakutseks on suurendada 

ohutusnõuete mittetäitmisega 
kaasnevate ohtude ja tagajärgede 
teadvustamist. 
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kõlastuste menetluskäigud selgemaks ja ühest ko-
hast jälgitavaks. Arendatav Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Ameti infosüsteem loob võimaluse suur-
õnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete dokumentat-
siooni mugavamaks ja kiiremaks menetlemiseks 
kõikidele osapooltele. Koostööpartnerite infosüs-
teemide arendus ning andmete ristkasutus tõstab 
menetluste kvaliteeti ja jälgivust ning vähendab ku-
lutusi IKT arendustele. Ehitusvaldkonna paremasse 
toimimisse panustab ka haldusreform, mille käigus 
loodud võimekamad kohalikud omavalitsused suu-
davad muuhulgas ehitusvaldkonda ning selle järele-
valvet järjest paremini korraldada. 

Viimastel aastatel on karistusõiguse revisjoni tu-
lemusel oluliselt vähendatud tuleohutusnõuete 
rikkumise eest kohaldatavate väärteokoos-
seisude arvu. Väärteomenetluse õiguse jätkuval 
kärpimisel kaob ohutusjärelevalve inspektoril ära 
võimalus jõuliselt sekkuda olukordades, kus isikut 
on vaja kiiresti mõjutada ohutusnõudeid täitma. 
Ohutusjärelevalve inspektorid peavad tuleohutus-
nõuete täitmise saavutamiseks viima läbi ajakuluka-
maid haldusmenetlusi ja rakendama riiklikku sundi. 
Teatud sihtrühmasid on aga võimalik mõjutada olu-
liselt kiiremini ohutusnõudeid täitma väärteome-
netlust kasutades. 

Päästeameti püstitatud eesmärkide täitmisele 
avaldavad negatiivset mõju gaasi- ja elektriohu-
tuse valdkonnad, mille osas Päästeamet ise ei 
oma järelevalve pädevust. Elektriseadmetest ja -pai-
galdistest alguse saanud tulekahjude arv moodus-
tab 20% kõikidest hoonetulekahjudest aastas. Ohu-
tusjärelevalve väljakutse on asutustega koostöös 
leida probleemile lahendus. 

Ohutusjärelevalve üks suund, kemikaaliohu-
tusjärelevalve, on killustatud erinevate asu-
tuste vahel. Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ette-
võtetes teevad järelevalvet Päästeamet ning 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Samuti 
käivad samades ettevõtetes riiklikku järelevalvet te-
gemas veel Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaa-
met ja Tööinspektsioon.  Seejuures puudub asutus, 
kelle ülesandeks on valdkonna terviklik koordineeri-
mine. Praegune killustatud järelevalve toob kaasa 
ülesannete dubleerimise ja ressursi raiskamise.   ....
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3. SIHTRÜHMAD ja 
KOOSTÖÖPARTNERID

Päästemeti strateegia seab eesmärgiks jõuda 
ohutuse tasemelt Põhjamaadeni igaühe 
kaasabil. Selle sihi ellu rakendamiseks tu-
leb esmalt lahti mõtestada, kes on need 

„igaüks“, kelle abiga eesmärkide poole liigutakse. 
Ohutusjärelevalve vaatest on nendeks koostööpart-
nerid ja sihtrühmad:

• sihtrühm – isikud, kellele teadlikkuse tõstmise 
ja kontrolli tegevused on suunatud;

• koostööpartner – juriidiline isik, kellega koos 
viiakse ellu tegevusi sihtgruppide ohutusnõuete 
alase teadlikkuse ja täitmise suurendamiseks.

3.1 Sihtrühmad

Sihtrühmade jaotuse aluseks on koormiste 
hulk (vajalikud ohutusalased teadmised ja 
täidetavad kohustused), mis tule- ja kemi-
kaaliohutusnõuetest tulenevalt isikul on. 

Ohutusjärelevalve sihtrühmad on:
• eluhoonete omanikud ning valdajad
• mitteeluhoonete omanikud ja valdajad
• tule- ja kemikaaliohutusega seotud  

teenuste pakkujad erasektoris.

Eluhoonete omanikud ning valdajad puutuvad 
kokku tuleohutuse kontrolli, tulekahjude menetle-
mise ja ehituskontrolli teenustega. Tegemist on 
suure sihtrühmaga – Eestis on kokku 175 000 elu-
hoonet1, millest pooled on ehitatud rohkem, kui 50 
aastat tagasi. Vananev ja kehvas seisus elamufond 
on ohutuse vaatest probleem, sest amortiseerunud 
ehitistes on sageli täitmata ka ehituslikud tuleohu-
tusnõuded. Ohutusjärelevalve kontrollid eluhoone-
tesse- ja ruumidesse on näidanud, et tuleohutus-
nõuded on täidetud ainult kolmandikus neist. 
Mitteeluhoonete omanikud ja valdajad puutu-
vad kokku kõigi viie ohutusjärelevalve teenusega. 
Strateegia koostamise hetkel on see peamine siht-

1Statistikaamet: iRL0210: Asustatud tavaeluruumidega hooned, eluruumid ja  
eluruumide pind hoone liigi, ehitusaja ja asukoha järgi, 31. detsember 2011.
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rühm, kellele ohutusjärelevalve igapäevased kont-
rollid on suunatud – aastas kontrollitakse ohutus-
nõuete täitmist  5000 hoones. Samas on tegemist 
suure sihtgrupiga, kes on süsteemse ohutusalase 
teavitustööga hetkel katmata.
Tule- ja kemikaaliohutusega seotud teenuste 
pakkujad erasektoris on oluline sihtrühm, sest 
neist sõltub otseselt ehitiste ja teenuste ohutus-
nõuetele vastavus. Siia kuuluvad näiteks tuleohu-
tuspaigaldiste hooldajad, ehitajad, korstnapühkijad, 
pottsepad, projekteerijad jne. Tegemist on sihtgru-
piga, kelle suunas ohutusjärelevalve hetkel enneta-
vat järelevalvet sisuliselt ei tee, vaid pigem toimub 
järelevalve kaebustele reageerimise läbi.

3.2 Koostööpartnerid

Koostööpartner on juriidiline isik, kelle tege-
vus mõjutab tuleohutuse ja kemikaaliohu-
tuse nõuete alast teadlikkust ja täitmist ning 
ohutu elukeskkonna kujundamist. Koostöö-

partneri mõiste alla strateegias on mahutatud isi-
kud, kellega juba koostöö toimib ja isikud, kelleni 
soovime veel jõuda. 

KOOSTÖÖPARTNERID ERASEKTORIS ON:
• tuleohutuse ja kemikaaliohutusega seotud  

teenusepakkujate katuseorganisatsioonid;
• kutseandjad.
Tegemist on oluliste partneritega, sest kutsealal te-
gutsevate ühendustena on neil teenuste kvaliteeti 
kujundav roll. Sageli on katuseorganisatsioonide 
näol tegemist valdkonna kutseandjatega. Koostöö-
partneriteks on näiteks MTÜ Eesti Pottsepad, Tur-
vaettevõtete Liit, Eesti Kindlustusseltside Liit jne. 

KOOSTÖÖPARTNERID  
AVALIKUS SEKTORIS ON:
• kohalikud omavalitsused;
• riikliku järelevalve asutused;
• ministeeriumid;
• kutseõppeasutused ja kõrgkoolid.
Suurim koostöö kohalike omavalitsustega on ehitus-
järelevalve teenuse raames. Teistest järelevalveasu-
tustest on hetkel peamiseks partneriks Tarbijakaitse 
ja Tehnilise Järelevalve Amet, kellega toimub koostöö 
suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kontrolli-
misel ning gaasi- ja elektriohutuse teemadel. Minis-
teeriumitega koostöö seisneb õigusruumi kujunda-
mises ning peamisteks partneriteks on Sise- 
ministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium. Ühised eesmärgid kutseõppeasutuste 
ja kõrgkoolidega seostuvad tuleohutuse tagamisega 
seotud teenusepakkujate väljaõppega.   ....
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Eesmärgid on teerada visiooni saavutamise-
ni. Eesmärkide teerada, mille kaudu ohutus- 
järelevalve Päästeameti visiooni elluviimisse 
panustab põhineb Päästeameti visioonist  

tulenevatel asutuse eesmärkidel. Nendest lähtuvalt 
on seatud ohutusjärelevalve valdkondlik üldees-
märk ning seda toetavad alaeesmärgid.

4. EESMÄRGID
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4. EESMÄRGID

Iga eesmärgi saavutamise hindamiseks on sea-
tud mõõdikud. Eesmärkidele mõõdikute seadmisel 
on aluseks põhimõte, et nõuete teadmine on täit-
mise eeldus, kuid lõppeesmärk on siiski täitmi-
se saavutamine. Seda põhjusel, et raskete taga-
järgedega õnnetusi juhtub ka siis, kui ohutusnõudeid 
teatatakse, aga ei täideta. Lisaks on ohutusjäreleval-
vel olemas ka töövahendid (ettekirjutus, sunniraha-
hoiatus, väärteomenetlus) ohutusnõuete täitmise 
saavutamiseks ka olukordades, kus sihtgrupp küll 

teab nõudeid, kuid ei ole huvitatud nende täitmi-
sest. Eeltoodu ei tähenda, et ohutusjärelevalve 

teadlikkuse tõstmisele suunatud teavitustege-
vustega ei tegeleks. Tulenevalt sellest, kas on 

tuvastatud sihtgrupi vähene teadlikkus või 
huvipuudus nõuded täita, reageeritakse 

olukorrale vastavalt kas teavitus või 
kontrolli tegevustega. Eesmärkide saa-

vutamise mõõtmisel keskendub 
ohutusjärelevalve aga üksnes 

täitmise mõõtmisele, sest en-
nekõike nõuete täitmine toob 

kaasa õnnetuste ärahoidmise 
ja väiksemad kahjud elule, va-
rale ning keskkonnale.   ....

Visioon
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Päästeameti  
eesmärgid

Ohutusjärelevalve üldeesmärk

Ohutusjärelevalve alaeesmärgid
• Projektide ja kasutuslubade vastavus  

ehituslikele tuleohutusnõuetele suureneb
• SOE ja OE ettevõtetes ohutusnõuete täitmine paraneb
• Erasektori tuleohutusteenuste kvaliteet paraneb
• Ohutusjärelevalve teenustega rahulolu on kõrge 
• Ohutusjärelevalve omab head riskipilti  

ehitiste ohutusalasest seisukorrast 
• Kindlaks tehtud hoonetulekahjude asjaolude osakaal on kõrge
• IKT toetab ohutusjärelevalve teenuseid
• Ohutusjärelevalve valdkond on hinnatud „tööandja“
• Valdkonna koolitus- ja hindamissüsteem toetab töötajate arengut

• Kujundame ohutuskultuuri, kus  
tuleohutusnõudeid ja kemikaaliohutusnõudeid  
teatakse ja täidetakse

• Õnnetustes hukkunute  
arv väheneb

• Päästesündmuste ja  
ohukahtluste arv väheneb

• Hoonetulekahjude arv väheneb
• Eluhoonete tulekahjude arv väheneb
• Varaline kahju hoonetulekahjudest  

väheneb
• Inimesed tunnevad end Eestis turvaliselt.  

Päästeameti usaldusväärsus on kõrge
• Keskkonnaõnnetuste arv ja  

keskkonnakahjud  
vähenevad

• Aastaks 2025  
on igaühe  
kaasabil vähenenud  
õnnetuste arv ja  
kahju Eestis  
Põhjamaade tasemele

Joonis 1: PÄÄSTEAMETI STRATEEGIA  
JA OHUTUSJÄRELEVALVE STRATEEGIA  
EESMÄRKIDE TEERADA Joonis 2: OHUTUSNÕUETE TÄITMISE MÕÕTMINE 

Teadlikkuse 
mõõtmine

TEADLIKKUS

Täitmise 
mõõtmine

Miks ei täida?

Ei pea oluliseks

Ei tea nõudeid

TÄITMINE
TÄIDAB

Teavitus- 
tegevused

EI TÄIDA

Kontrolli  
tegevused
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4.1 Üldeesmärk

Valdkonna üldeesmärk väljendab ohutusjä-
relevalve rolli Päästeametis.  Selle oluliseks 
elemendiks on kujundaja roll ohutuskul-
tuuri loomisel. Samuti määratleb eesmärk 

ära tegutsemise valdkonnad (tuleohutus ja kemi-
kaaliohutus) ning lõppsihtpunkti, milleks on nõuete 
teadlikkuse ja täitmise suurenemine. 

OHUTUSJÄRELEVALVE ÜLDEESMÄRK:

Kujundame ohutuskultuuri,  
kus tuleohutusnõudeid ja 

kemikaaliohutusnõudeid teatakse  
ja täidetakse

Seatud eesmärki visualiseerib Šveitsi juustu 
mudel (Swiss cheese model), mida kasutatakse laial-
daselt riskide analüüsimisel ja riskide juhtimisel len-
nuohutuse, inseneriteaduste ning tervishoiu vald-
kondades. Mudelis kujutab iga juustuviil ühte 
kaitsekihti, mis peab vähendama kahjusid Eesti ini-
mese elule, varale ja meie keskkonnale. 

Mudeli kihilisusest tulenevalt ei too ühes kaitseki-
his olevad augud kaasa ohu realiseerumist, kuna 
eksisteerivad ka teised kaitsemehhanismid. Õnne-
tused saavad juhtuda ning rasked tagajärjed 
saabuda ainult siis, kui erinevates kaitsekihti-
des olevad augud satuvad kohakuti. Seega on 
ohutusjärelevalve ülesandeks hoolitseda erinevate 
meetmete abil selle eest, et mudelis oleks vajalik 
hulk kaitsekihte ja et nendes oleks võimalikult vähe 
auke, mis kindlasti ei asuks kohakuti. 

Joonis 3: OHUTUSKULTUURI MUDEL

OHT

KAHJU:
ELULE
VARALE
KESKKONNALE

OMANIK
VALDAJA

OHUTUSTEENUSTE
PAKKUJAD

JÄRELEVALVE



OHUTUSJÄRELEVALVE STRATEEGIA 2020–2025 15

Tabel 1: OHUTUSJÄRELEVALVE VALDKONNA ÜLDEESMÄRK. Kujundlikult öeldes ei tohi ohutusjärelevalve stra-
teegia põhielemendiks olev ohutuskultuuri „juustu-
pakk“ vastu valgust vaadates läbi paista. Selliselt toi-
miv tule- ja kemikaaliohutuse ohutuskultuuri mudel 
vähendab nii õnnetuste hulka, kui ka kahjusid.  

Üldeesmärgi suunas liikumise hindamiseks on 
seatud kaks mõõdikut. 

Heas ohutusalases seisukorras ehitiste hulga 
suurendamiseks peab eelkirjeldatud ohutuskultuu-
ri mudel järjest paremini töötama. Selle hindami-
seks uuendatakse riskihindamise metoodikat, mille-
ga minnakse 2020. aastal üle ehitisepõhisele 
riskihinnastamisele senise ehitise kasutusotstarbe-
põhise riskihinnastamise asemel. Metoodika profi-
leerib kõik ehitised riskigruppidesse ning ehitiste 
suhtes kohaldatavad teavituse ja kontrolli meetmed 
hakkavad olenema ehitise tuleohutusalasest seisu-
korrast. 2018. aasta tuleohutusnõuete täitmise het-

EESMÄRK MÕÕDIK Tase 
2018

Aastaks  
2025

Kujundame 
ohutuskultuuri, 
kus tuleohutus-
nõudeid ja  
kemikaaliohu-
tusnõudeid  
teatakse ja  
täidetakse

Heas tuleohutusalases  
seisukorras ehitiste osa-
kaal kontrollitud ehitistest

21% 56%

Heas ohutusalases  
seisukorras SOE ja OE  
ettevõtete osakaal kont-
rollitud ettevõtetest

42% 56%

keseis ehitistes on määratud inspektorite poolt teh-
tud kontrollide alusel. Kuni uue metoodika valmi- 
miseni on eesmärgiks suurendada heas tuleohu-
tusalases seisukorras ehitiste hulka iga aasta 5% ja 
SOE ja OE ettevõtete hulka 2%. Seatud sihttase vaa-
datakse üle peale uue metoodika valmimist.   ....

4. EESMÄRGID
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4.2 Alaeesmärgid

Üldeesmärgist lähtuvalt töötab valdkond 
selle nimel, et kujundada ohutuskultuuri, 
kus ohutusnõudeid teatakse ja täidetak-
se. Alaeesmärgid on strateegias vastavalt 

ohutuskultuuri mudelile jaotatud kolmeks: omanik 
ja valdaja, ohutusteenuse pakkuja ning järelevalve.

4.2.1 ALAEESMÄRGID:  
OMANIK JA VALDAJA
Ohutuskultuuri mudelis esitatud omanike ja valda-
jate eeskujulik ohutusalane käitumine on eelduseks 
sellele, et ohutusnõuded oleksid ehitistes ning SOE 
ja OE ettevõtetes täidetud. Omanikest ja valdajatest 
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sõltub ohutusjärelevalve üldeesmärgi saavutamine 
ning seetõttu mõõdab omanike ja valdajate ohutus-
nõuete täitmist see, kui suur osakaal kontrollitud 
ehitistest vastab tuleohutusnõuetele ning kui suur 
osa SOE ja OE ettevõtete osakaal on heas tuleohu-
tusalases seisukorras. Seega ei ole omanike ja val-
dajate puhul eraldi välja toodud ka alaeesmärke, 
vaid nende ohutusnõuete täitmist mõõdetakse ül-
deesmärgi kaudu. 

4.2.2 ALAEESMÄRGID:  
OHUTUSTEENUSTE PAKKUJA
Projektide ja kasutuslubade vastavus  
ehituslikele tuleohutusnõuetele suureneb
2018. aasta seisuga on projektide ja kasutuslubade 
kooskõlastamiste osakaal vastavalt 28% ja 49%. 
Eesmärgiks on seatud viie aasta lõikes tõsta koos-
kõlastamiste osakaalu mõlemal juhul 20%. 

SOE ja OE ettevõtetes ohutusnõuete  
täitmine paraneb
Eesmärk sisaldab ja mõõdab SOE ja OE ettevõtete 
ohutusnõuete täitmise paranemist. Eestis on kemi-
kaaliseaduse alusel 65 suurõnnetuse ohuga ja 200 
ohtlikku ettevõtet2, kes tegutsevad erinevates tege-
vusvaldkondades, sh keemiatööstus, tanklad, külm-
hooned jne. Valdkonna üheks riskiks on seadmete 
vananemine, mis võib põhjustada õnnetusi ning et-
tevõtete ohutust on võimalik tagada ainult siis kui 
ettevõtete omanikud teadvustavad oma ettevõtte 
toimimisega seotud riske ning täidavad ohutusnõu-
deid. Liigume eesmärgi suunas, kui SOE ja OE ette-
võtete dokumentatsiooni vastavus ohutusnõuetele 
igal aastal suureneb. 

Tabel 2: ALAEESMÄRGID TEENUSEPAKKUJA VAATEST

EESMÄRK MÕÕDIK Tase 
2018

Aastaks  
2025

Projektide ja 
kasutuslubade 
vastavus ehi-
tuslikele tule- 
ohutusnõuetele 
suureneb

Projektide kooskõlasta-
miste osakaal 

28% 50%

Kasutuslubade  
kooskõlastamiste osakaal

49% 70%

SOE ja OE ette-
võtetes ohutus-
nõuete täitmine 
paraneb

Kemikaaliseadusest  
tulenevate SOE ja OE  
dokumentide kooskõlasta-
miste osakaal kontrollitud 
dokumentidest 

61% 80%

Erasektori  
tuleohutus- 
teenuste  
kvaliteet  
paraneb

Rahulolu tuleohutus- 
teenustega 

alates 
2020

Tulekahju signalisatsiooni-
süsteemi  korrasoleku 
osakaal ATS-ga varustatud 
ehitistes

alates 
2020

Erasektori tuleohutusteenuste  
kvaliteet paraneb 
Tuleohutusteenuste pakkujate tööga rahulolu 
mõõtmiseks kasutatakse soovitusindeksi metoodi-
kat. Andmed hakatakse koguma automatiseeritult 
2020. aastal, kui alustavad tööd küttesüsteemide 
register ning tuleohutusülevaatuste register. Mõle-
mal juhul saavad teenuste tellijad automaatselt või-
maluse anda tagasisidet saadud teenuse kohta. 

Teise mõõdikuna hindame tulekahju signalisat-
sioonisüsteemi korrasoleku osakaalu kõikidest ehi-
tistest, mis on süsteemiga varustatud. Kuna signali-
satsioonisüsteemi puhul peab olema omanikul või 
valdajal alati sõlmitud hooldusleping pädeva teenu-
sepakkujaga, siis mittetoimiv süsteem viitab otse-
selt ka teenusepakkuja puudulikule tööle.

2 Andmed seisuga 22.05.2019.
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Tabel 3: ALAEESMÄRGID JÄRELEVALVE VAATEST

EESMÄRK MÕÕDIK Tase 
2018

Aastaks  
2025

Ohutusjärelevalve 
teenustega  
rahulolu on kõrge

Sihtrühma ja koostöö-
partnerite rahulolu  
ohutusjärelevalve  
teenustega

78% 85%

Ohutusjärelevalve 
omab head  
riskipilti ehitiste  
ohutusalasest  
seisukorrast

Riskihinnastatud  
ehitiste osakaal

alates 
2021

Kindlaks tehtud 
hoonetulekahju-
de andmete  
kvaliteet on kõrge

Kindlaks tehtud  
hoonetulekahjude tek-
kepõhjuste osakaal

95,9% 97%

Kindlaks tehtud  
asjaolude osakaal

alates 
2020

IKT toetab  
ohutusjärelevalve 
teenuseid

OIS kasutajate rahulolu 
ohutusjärelevalve  
ametnike seas

alates 
2020

E-teenuste kasutajate 
rahulolu

66% 85%

E-teenuste kasutatavus 68% 100%
Ohutusjärelevalve 
valdkond on  
hinnatud  
„tööandja“

Ohutusjärelevalve  
töötajate rahulolu3 

4,1 4,6

Valdkonna töötajate  
vabatahtlik voolavus

18% 7%

Kindlaks tehtud hoonetulekahjude  
asjaolude osakaal on kõrge 
Aastal 2019 uuendatakse asutuse vajadustest läh-
tuvalt tulekahjuandmestikku. Kui seni on keskendu-
tud eelkõige tulekahjude tekkepõhjuste väljaselgita-
misele, siis nüüd on fookus ka muudel hoone- 
tulekahjude toimumise asjaoludel. Selline lähene-
mine annab laiema pildi hoonetulekahjude toimu-
mise asjaoludest, mis omakorda on eeldus tule-
musliku ennetustöö ja järelevalve tegemiseks. 

4.2.2 ALAEESMÄRGID: JÄRELEVALVE 
Ohutusjärelevalve teenustega  
rahulolu on kõrge
Sihtrühma rahulolu ohutusjärelevalve valdkonna 
teenustega oli 2018. aastal 78%. Rahulolu hindami-
sel on aluseks soovitusindeksi metoodika, millega 
mõõdetakse hetkel tuleohutuse kontrolli teenuse, 
ehituskontrolli teenuse ning tulekahjude menetle-
mise teenuse rahulolu.

Ohutusjärelevalve omab head riskipilti  
ehitiste ohutusalasest seisukorrast
Ohutu elukeskkonna tagamiseks tuleb saavutada 
olukord, kus ehitiste omanikud ning valdajad peavad 
tuleohutusnõuete täitmist oluliseks. Nõuete täitmi-
se tõusu hindamiseks uuendatakse riskihindamise 
metoodikat, millega minnakse üle ehitisepõhisele 
riskihinnastamisele senise ehitise kasutusotstarbe-
põhise riskihinnastamise asemel. Metoodika profi-
leerib kõik ehitised riskigruppidesse ning ehitiste 
suhtes kohaldatavad teavituse ja kontrolli meetmed 
hakkavad olenema ehitise tuleohutusalasest seisu-
korrast. Riskihinnastatud ehitiste osakaalu mõõdik 
jälgib, kui paljude ehitiste ohutusalase seisukorra 
kohta on Päästeametil teave olemas. 

3 Andmed 2019. aasta seisuga; üldkeskmine, Päästeameti töötajate uuring, Brandem 2019.
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Valdkonna koolitus- ja hindamissüsteem  
toetab töötajate arengut 
Hetkel toimub valdkonnas töötajate hindamine läbi 
arenguvestluste, mille tulemusena selgitatakse 
muuhulgas välja ka koolitusvajadused. Uue töötaja 
väljaõppe korraldamine toimub büroodes kohapeal 
ja üleasutuseline tugisüsteem selleks puudub. Ees-
märgiks on valdkonda luua koolitussüsteem, mis 
toetab töötajate arengut süsteemselt ning vähen-
dab büroosisest koormust väljaõppele. Töötajate 
kvaliteetne koolitamine on eesmärgistatud ka per-
sonalistrateegias ning seetõttu on eesmärgi elluvii-
misse kaasatud ka personaliosakond.   ....

Ohutusjärelevalve 
valdkonna eesmärkide 
elluviimine on võimalik 
ainult koos kompetentsete 
ja motiveeritud töötajatega. 

IKT toetab ohutusjärelevalve teenuseid 
Seatud eesmärk taotleb olukorda, kus IKT arendused 
oleksid jätkusuutlikud, areneksid vastavalt tegelikule 
vajadusele ning oleksid kooskõlas teenuste arendu-
sega. Kaasaegsed ja arenguid arvestavad IKT lahen-
dused võimaldavad efektiivselt mõjutada tuleohu-
tusnõuete teadlikkust ning vähendavad ohutus- 
järelevalve töökoormust automatiseeritud tegevuste 
arvelt. Samuti on oluline kliendivaade, mida tuleks 
teenuste kujundamise ja IKT lahenduste planeerimi-
sel arvesse võtta. IKT lahenduste vastavust ohutusjä-
relevalve töötajate ja asutuseväliste kasutajate vaja-
dustega hinnatakse läbi rahulolu mõõtmise. 

Eraldi mõõdetakse e-teenuste kasutatavust. 
2018. aasta tase on määratud enesekontrolli aru-
andluse keskkonna kasutatavuse alusel – 68% aru-
annetest esitati e-keskkonna kaudu. 

Ohutusjärelevalve valdkond on  
hinnatud „tööandja“
Ohutusjärelevalve valdkonna eesmärkide elluviimi-
ne on võimalik ainult koos kompetentsete ja moti-
veeritud töötajatega. Ohutusjärelevalve kui hinna-
tud tööandja tähendab, et valdkonna töötajate 
rahulolu on kõrge, valdkonda soovitakse tööle tulla 
ning töötajate vabatahtlik voolavus on madal. Ees-
märk viiakse ellu koos personaliosakonnaga, võttes 
arvesse personalistrateegiat. 
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5. STRATEEGILISED  
    SUUNDUMUSED 

KAASAEGNE JA TÕHUS  
JÄRELEVALVE 
• Tugev andmekogumise- ja analüüsivõimekus
• Pidev tule- ja kemikaaliohutusnõuete  

asjakohasuse analüüsimine
• Protsesside ja teenuste pidev ja  

operatiivne arendamine
• Arengu ja innovatsiooni tõhustamiseks  

rakendatakse uuenduslike metoodikaid  
ja lähenemisi 

INFOTEHNOLOOGILISE  
VÕIMEKUSE SUURENDAMINE
• Infosüsteemid ja e-teenused on  

kaasaegsed ja mugavad
• Infotehnoloogilise võimekuse järjepidev  

ning väliskeskkonna muutusi arvestav  
arendamine

IGA TÖÖTAJA VASTUTAB  
EESMÄRKIDE  
SAAVUTAMISE EEST
• Hindame tulemust, mitte töö mahtu
• Panustame töötajate väljaõppesse ja  

arenguvõimalustesse

PAREM KOOSTÖÖ  
KASVATAB OHUTUSKULTUURI 
• Ohutusjärelevalve on  

koostöövõrgustiku kujundaja
• Koostöö aluseks on süsteemsus ja  

vajaduspõhisus
• Ohutusjärelevalve on hinnatud  

koostööpartner

SIHTRÜHMADE ISESEISEV  
TOIMETULEK OHUTUSNÕUETE  
TÄITMISEGA
• Omaniku vastutuse teadlikustamine
• Sihtrühmade tundmine  

Strateegilised suundumused on põhimõt-
ted, millest lähtudes planeeritakse ja 
viiakse ellu tegevusi, mis aitavad jõuda 
eesmärkidest tulemusteni. Need on mää-

ratud tegevuste valiku otsuste langetamise liht-
sustamiseks ja vastava tegevuse suunamiseks.
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6. STRATEEGIA  
    ELLUVIIMINE ja  
    UUENEMINE 

Käesolev strateegia suunab ohutusjäreleval-
ve valdkonna arengut järgnevad 6 aastat. 
Strateegia on küll praegusel hetkel valmis, 
kuid teisalt on kindel see, et strateegia ei 

saa kunagi lõpuni valmis. See elab ja areneb koos 
valdkonna ja väliskeskkonna muutustega. Selle ta-
gamiseks tekib uue rutiinina iga aasta mai või juuni 
kuusse strateegia seminari nime kandev arutelu, 
kus esimesel aastal tegeletakse tegevuskava loomi-
sega ning järgnevatel aastatel antakse hinnang sel-
lele, kuidas on toimunud eesmärkide poole liikumi-
ne, uuendatakse tegevuskava ning otsustakse 
strateegia uuendamise vajadus.

Strateegia rakendamist juhib ohutusjärelevalve 
osakond, kuid vastutus elluviimisel osaleda on igal 
ohutusjärelevalve valdkonna töötajal. Strateegia on 
sisendiks kõikidel juhtimistasanditel otsuste tege-
miseks. Esimeseks sammuks strateegia rakendami-

sel on tegevuskava loomine, mis loob strateegia el-
luviimisele neljaaastase vaate. Tegevuskava haka- 
takse üle vaatama ja uuendama iga aasta ning seda 
hoitakse alati neljaaastase tulevikuvaatega. 

Tegevuskava on aluseks valdkonna aastaste töö-
plaanide koostamisel, kus mõtestatakse tegevuska-
va tegevused täpsemalt lahti ja seatakse ülesanded 
kõikidele tegevuste elluviimise eest vastutavatele 
ning kaasatud osapooltele ühe aasta vaatest.  

Kõik jooksvalt tekkivad ohutusjärelevalve stratee-
giat puudutavad mõtted ja ettepanekud on oodatud 
e-posti aadressile ohutusjarelevalve@rescue.ee.   

Kujundame üheskoos ohutuskultuuri, 
kus tuleohutusnõudeid ja kemikaali-
ohutusnõudeid teatakse ja täidetakse!
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