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JUHTKIRI

Meie
tegevuse
keskmes
on alati
inimene
Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor

Hea lugeja, kuidas võtaksid Sina aasta 2020 kokku? Las ma
arvan – koroona, liikumispiirangud ja reisikeelud. Kaugõpe ja
kaugtöö, e-kaubandus ning kahjuks paljude inimeste jaoks ka
töökaotus. Aasta 2020 oli raske ja COVID-19 pandeemia tõttu
pretsedenditu terves maailmas. Kriis pole kahjuks endiselt
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läbi ning selle mõju ja tagajärgedega tegeleme veel aastaid
nii Eestis kui ka terves maailmas. Igal halval asjal on siiski ka
hea pool ja sunnitult asjade ümberkorraldamine on andnud
kasulikke õppetunde.

JUHTKIRI
Kriis ei ehmata meid ega löö
jalgu alt, kui oleme selleks valmistunud.

Ka päästeameti jaoks oli 2020. aasta väga teistmoodi.
Kevadise eriolukorra ajal korraldasime päevapealt enda töö
ümber. Terve amet läks üle staabirežiimile, millega hoolitsesime ühelt poolt päästeameti teenuste ja töö jätkumise eest
ja teisalt saime niimoodi aidata tervet riiki. Meie logistikute
abil vedasime üle terve riigi laiali miljoneid kaitsemaske, sadu
tuhandeid liitreid desinfitseerimisvahendit ja muid isikukaitsevahendeid. Meie inimesed olid oma regioonides ja Saaremaal eriolukorra tööde juhid, aidates kohalikel omavalitsustel
kriisiga toime tulla ja vahendades infot kohaliku ja riigi juhtimistasandite vahel. Eriolukord lõppes, aga päästeameti roll
kohalike omavalitsuste peamise kriisialase partnerina jätkus
ja kestab siiani. See roll on päästeametil alati olnud, kuid
viimaste aastate suuremad ja väiksemad kriisid on lõplikult
kinnistanud meie rolli elanikkonna kaitseasutusena. Meie
peamine partner on kohalik omavalitsus ja kogu meie tegevuse eesmärk on inimese, elaniku hakkama saamine kriisis ja
loomulikult ka n-ö rahuajal.
Kriisi lahendamine ja kriisiks valmisolek on üks päästeameti
põhitegevusi. Jah, loomulikult seisame tule- ja veeohutu
keskkonna ning ohutuskultuuri kasvatamise eest kõige
laiemas mõttes. Reageerime tule- ja veeõnnetustele, neutra-

liseerime lõhkematerjali ja keemiareostust, päästame kõrgusest ja sügavusest. Aga kriis ja selleks valmisolek on lahutamatu osa tänasest maailmast. Ohutu ja turvaline ühiskond
tähendab muuhulgas seda, et iga tasand – riik, kohalik omavalitsus, ettevõtted ja eelkõige inimene ise – on kriisiks valmis
ja saab hakkama.
Mida tähendab õigupoolest kriisiks valmisolek? See tähendab
koduseid varusid ja teadmisi, kuidas mingis olukorras käituda,
aga kõige rohkem tähendab see vaimset valmisolekut. Kriis ei
ehmata meid ega löö jalgu alt, kui oleme selleks valmistunud.
Ootamatus ja teadmatus tekitavad hirmu ja hirmunud inimene
võib väga ootamatult käituda. Ainuüksi teadvustamine, et see
on vaid aja küsimus, millal meid tabab (taas) kriis, mis tavapärase elukorralduse rohkem või vähem segi pöörab, aitab
hirmu vähendada ja selle mõttega harjuda. Sealt edasi on juba
kättevõtmise asi end selleks ka praktiliselt ette valmistada ja
siin tuleb päästeamet appi.
Aasta lõpus saatsime kõigi Eesti elanike postkasti kriisijuhiste
trükise, milles antakse juhtnööre nii hädaolukorraks valmistumisel kui ka sellega toime tulemisel. Me oleme nõu ja jõuga
abiks igale Eesti inimesele, kel tekib küsimusi, kuidas end paremini elu erinevateks ootamatusteks ette valmistada.
Kuno Tammearu
Päästeameti peadirektor

Aasta 2020 oli raske ja COVID-19 pandeemia
tõttu pretsedenditu terves maailmas.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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ORGANISATSIOON
Päästeamet on siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv
asutus. 31.12.2020 seisuga töötas päästeametis 2186
teenistujat, mis tegi sellest suuruselt kolmanda avaliku sektori
asutuse Eestis.
Päästeametil on viis põhivaldkonda: ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Päästeametil on kokku 65 teenust, sh 28 põhi- ja 37
tugiteenust.
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Päästeameti igapäevane valmisolek põhineb 72 riiklikul
komandol, neljal pommigrupil ja 116 vabatahtlikul komandol.
Ööpäev ringi on inimestele valmis appi tõttama u 300 kutselist ja 250 vabatahtlikku päästjat, nende jõududega jõuame 15
minutiga appi 92,4 protsendile elanikkonnast.

PÄÄSTEAMET
ORGANISATSIOONINA

Ühtne võrgustik
Eestit katab päästevõrgustik, mis 2020. aastal
koosnes 1579 kutselisest ja enam kui 2000
vabatahtlikust päästjast, ühtekokku üle 3500
inimese. Eelmisel aastal tegid vabatahtlikud
päästjad 3622 väljasõitu, mida on veidi
rohkem kui aasta varem.

PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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ORGANISATSIOON
PÄÄSTEAMET
ORGANISATSIOONINA
VÄLJASÕITUDE KOGUARV

kutselised komandod
vabatahtlikud komandod

TEGEVUSVALDKONNAD

PÄÄSTEAMETI PÕHIVALDKONNAD
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ORGANISATSIOON

VABATAHTLIK PÄÄSTEVÕRGUSTIK 2020
Koroonakriis sai märksõnaks ka vabatahtlike puhul,
mille tõttu jäid ära või olid häiritud paljud harjumuspärased tegevused: kodunõustamised, koolitused,
ühisvalveteenistus kutseliste päästjatega jm. Selle
asemel aitasid nii mõnedki vabatahtlikud päästeseltsid
koroonakriisi lahendada: viidi koostöös kohaliku omavalitsusega üksi elavatele eakatele toitu ja ravimeid, tehti
ühiseid koroonapiirangute patrulle, aidati desinfitseerimisvahendi ja isikukaitsevahendite logistikaga ning
näiteks Saaremaal töötas vabatahtlik päästja välja maskikandmise kampaania.
Tavaolukorras panustavad vabatahtlikud päästjad otseselt siseturvalisuse valdkonna eesmärkide saavutamisse
ja ühiskonna ohutuskultuuri edendamisse, reageerides
koos kutseliste päästjatega või iseseisvalt sündmustele, tehes ennetustööd ning seistes oma kogukonna
ohutuse ja turvalisuse eest.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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AASTA ARVUDES
JA FAKTIDES
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Reageerimine sündmustele
Päästjad said 2020. aastal kokku 25 822 väljakutset. 2020. aasta
päästesündmustest oli võrreldes 2019. aastaga suurem
osakaal ohu likvideerimise sündmustel, samas oli tulekahjude
osakaal väiksem.

ARVUD JA FAKTID

Väljakutsete ja päästesündmuste arv perioodil 2016–2020

Päästesündmuste arv oli võrreldes 2019. aastaga enam-vähem
sama suur – 14 881. Kõige rohkem reageeriti aasta jooksul tulekahjudele 3990 ning tormikahjudele 3374 korral. Tulekahjud ja
tormid moodustasid peaaegu pooled toimunud päästesündmustest (49%). Aasta 2020 oli tormine. Kui viie aasta statistika
kohaselt on iga kuu olnud keskmiselt 206 ohu likvideerimisega seotud sündmust, siis sel aastal ulatus selliste väljakutsete arv üle keskmise kuuel kuul (vrd kolmel kuul 2019. a).
Kõige rohkem oli ohu likvideerimise väljakutseid juulis (831).
Võrreldes 2019. aastaga leidis 2020. aastal aset 581 ohu likvideerimise sündmust enam.
Iga aastaga on suurenenud ka ametkondliku abi osutamiskordade arv. Näiteks on päästjate abi vaja siis, kui inimene
on kodus kukkunud ega saa ust ise avada ja kiirabi ei pääse
seetõttu kannatanuni. 2020. aastal oli selliseid sündmuseid
4668.

Vabatahtlikud päästjad sündmustel perioodil 2016–2020

Päästesündmuste osakaal 2019. ja 2020. aasta võrdluses
(osakaal %)

Päästetud väljakutsetel perioodil 2016–2020

PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020

9

ARVUD JA FAKTID

Tulekahjud
2020. aasta oli mitme näitaja poolest päästeametile heas
mõttes rekordiline: hoone-, kodu- ning metsa- ja maastikutulekahjude hulk oli taasiseseisvunud Eesti väikseim. Samuti
oli taasiseseisvumise aja väiksem tulekahjudes hukkunute
arv. Tulekahjusid oli kokku 3990, millest hoonetulekahjusid
1003, eluhoonetulekahjusid 593 ning metsa- ja maastikutulekahjusid 729.

Hukkunuga lõppenud tulekahjusid oli 33 ning neis hukkus
36 inimest. Kasutuses eluhoonetes leidis aset 24 surmaga
lõppenud tulekahju, 2019. aastal 35. Üksikelamus toimunud
tulekahjus hukkus 11 inimest (31%) ja korterelamu tulekahjus 12 inimest (33%).

100 000 elaniku kohta

Hooletu suitsetamine on endiselt üks
peamistest hukkunuga lõppevate tulekahjude tekkepõhjustest.

Suitsetamine

16
Kindlaks tegemata

2

Tuletööd

1

Elekter

2

Toidu kõrbemine

2

Kütteseadme kasutamine

2

Lahtise tule kasutamine

7
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Kellega ja miks
juhtub?
Tulekahjus hukkunud 36 inimesest 27 olid
mehed ja 9 naised. Hukkunute keskmine
vanus oli 62 aastat. Ligi pooled hukkunutest
olid pensionärid. Täiskasvanud hukkunutest
oli joobes/joobekahtlusega 58% ning eriti
paistis joove silma meeste hulgas – vaid 3
tules hukkunud meest olid kained. Keskmine
hukkunu alkoholijoove oli 2,72‰, kusjuures
kõige kõrgem joove oli 4,49‰.

Tulekahju Kasepää alevikus Lapinki tänaval

keskmiselt 60-aastane
17 joobes
10 terviseprobleemidega
keskmiselt 67-aastane
4 joobes
6 terviseprobleemidega

PÕHJUSED: 16 hooletu suitsetamine, 6 lahtine tuli
Fataalsed tulekahjud said alguse ka TOIDU KÕRBEMISEST, ELEKTRIST, KÜTTESÜSTEEMIST

Vingugaas
2020. aastal sai vingugaasi tõttu kannatada
vähemalt 53 inimest 46 sündmusel. Kannatanu keskmine vanus oli 52 aastat, kuid
kannatanute seas oli ka 8 last, kellest noorim
oli alla aastane. Kõige rohkem vingugaasimürgistusi oli seotud tahkeküttega (vähemalt
67%) ja kõige sagedasem põhjus oli siibri liiga
varajane sulgemine.

Klooga ulatuslik metsapõleng
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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Veeõnnetustes uppunud ja päästetud
2020. aastal oli viimase viie aasta suurim veeõnnetustes
hukkunute arv – 58, mis on poole rohkem kui 2019. aastal.
Veeõnnetuste arv suurenes 103% ehk 173 sündmuse võrra
ja päästeamet kutsuti välja 341 veeõnnetuse sündmusele,
millest 13 juhul ei suudetud uppuja elu päästa. Sellegipoolest
õnnestus 20 veeõnnetusest päästa 29 inimest.
Juba kolmel järjestikusel aastal on üle poole uppunutest
joobes. 2020. aastal oli 57 uppunud täiskasvanust 31 tarvitanud alkoholi (keskmine joove 2,58‰). Kõik suplemisel
uppunud eakad olid kained ning kõik suplemisel uppunud
tööealised olid joobes. Vees hukkunute arvu kasvutendents
on kõigis lähisriikides.

2020. aasta oli Eesti kliimaajaloo kõige soojem. Aasta alguse
keskmisest oluliselt kõrgemad õhutemperatuurid ja sajuhulk
tegid omad korrektuurid. Esimesel kolmel kuul uppus 14
inimest – veekogud olid vett täis ning seetõttu olid kaldad
pehmed ja libedad, kuid tihti ka kõrged. Uppunute arvu suurenemisele suvekuudel võis lisaks soojemale ilmale kaasa aidata
ka just lõppenud isolatsiooniaeg. Enam kui pooled veesündmustest olid seotud jääga – 2020. a detsembris oli pea sama
palju veeõnnetusi kui 2019. a kokku. Enamik selliseid sündmusi olid seotud lastega (96). Kalameestega seotud sündmusi
oli kokku 41.

100 000 elaniku kohta
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Kes ja miks upub?
Kõige enam uppus inimesi suve- ja talvekuudel.
Lõviosa veeõnnetustes hukkunuid uppus siseveekogudes (76% ehk 44), koduses keskkonnas uppus
10 inimest. Uppunutest 79% olid mehed ning 21%
naised, uppus ka üks laps. Eakaid uppus kolm
korda rohkem kui aasta varem (2019). Nii palju
eakaid ei ole uppunud viimase 10 aasta jooksul.
Veeõnnetuses hukkunu keskmine vanus on märkimisväärselt kasvanud – aastal 2020 oli selleks 61,
kuid aasta varem 53. Üle poole uppumistest leidis
aset vette kukkumisel – 52% (enamasti kraavidesse
ja tiikidesse), selliste uppumiste arv on viimase viie
aasta suurim. Kõige rohkem uppus inimesi tiikides
(12), järvedes (12), jõgedes (11) ja meres (9).
Uppumisele eelnenud tegevuste järgi saab uppumised enamasti jaotada kahte kategooriasse: need
uppumised, mis toimuvad veekogu kasutamisel,
näiteks suplemisel, paadisõidul, kalastamisel või
jäärajasõidul, ning need, kus inimene on vette
(näiteks tiiki või kraavi) kukkunud või libisenud.
Kukkumise ja libisemise tõttu uppus üle poole
inimestest.
Suplemisel uppus 2020. aastal 11 inimest ehk
iga viies. Kõik suplemisel uppunud eakad olid
kained ning kõik tööealised olid joobes. Kalastamisel uppus 8 inimest, nendest 5 uppus kalastades paadist. Päästevesti kandsid vaid 2 paadist
kalastajat ja nemad olid ka ainukesed kained.
Veesõidukiõnnetustes uppus 3 inimest. Vaid üks
veesõidukiga sõitja oli alkoholijoobes, kuid kõigil
kolmel puudus päästevest. Kukkumiste ja libastumiste tõttu leidis 2020. aastal aset 30 uppumist –
nendest avalikus keskkonnas 20 ja kodukeskkonnas 10. Siinkohal ei ole uppumisele eelnev
tegevus alati teada. Kodukeskkonnas upuvad
enamasti eakamad inimesed, kel on probleeme
alkoholi või tervisega. Arvatav suitsiidikahtlus on
6 uppunul.

keskmiselt 60-aastane
30 joobes
1 enesetapukahtlus
17 terviseprobleemidega
keskmiselt 66-aastane
2 joobes
5 enesetapukahtlust
7 terviseprobleemidega

PÕHJUSED: 30 kukkus vette,
11 suples, 8 kalastas, 9 muu
UPPUMISE AEG

UPPUMISTE VEEKOGUD

UPPUMISELE EELNENUD TEGEVUSED

PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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DEMINEERIMINE
DEMINEERIMINE
9041 kahjutuks tehtud lõhkekeha
9041 kahjutuks tehtud
lõhkekeha
Päästeameti demineerimiskeskus sai 2020. aastal 1651 väljakutset, neist üle kahe kolmandiku lahingumoonaleidudele.
Kokku leiti ja tehti kahjutuks 9041 lõhkekeha. 2020. aastal
hukkus lahingumoona plahvatuse tagajärjel 1 ja sai viga
2 inimest.
Rekordilise koguse lõhkekehade leidmisel on mitu põhjust –
2020. aasta talv ja kevad olid soojad ning seetõttu liiguti
rohkem looduses. Samuti aitasid leidudele kaasa plaanilised
tööd Ida-Eestis („Ida kõmin“) ning tublid inimesed, kes andsid
lõhkekehaleidudest teada.
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21.–24. septembril olid päästeameti demineerijad suurte
jõududega Ida-Virumaal, kus toimusid plaanilised demineerimistööd koondnimetusega „Ida kõmin“. Koostöös Kaitseväe
demineerijatega leiti ja hävitati otsingute ning inimestelt
laekunud info põhjal tehtud väljakutsete tulemusel kokku
1191 lõhkekeha. Nende hulgas 566 mürsku, 451 miinipildujamiini, üks lennukipomm ning 164 granaati. „Ida Kõminal“
osalesid päästeameti demineerimiskeskus (kõik pommigrupid:
Ida-, Lõuna-, Lääne- ja Põhja-Eestist), Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi demineerijad ja tehnika, maanteeamet, keskkonnaamet,
häirekeskus, politsei- ja piirivalveamet ning Ida päästekeskus.

ARVUD JA FAKTID
Aktsiooni eesmärk oli puhastada Toila valla ja Valaste joa
lähedal asuvad alad ning Sirgala ja Auvere vaheline territoorium teise maailmasõja ajast pärit lõhkekehadest ning muuta
piirkond seeläbi ohutumaks. Kõige rohkem leide tuli välja
Sirgala ja Auvere vaheliselt alalt. Üks suurem leidude kogus tuli
ka teate abil, kus seeneliselt laekunud info põhjal kontrollisid
spetsialistid ala üle ning leidsid sealt 181 lõhkekeha.
2020. aastal astus demineerimiskeskuse ridadesse kolm
kutsikat – kaks saksa lambakoera, Estrellest Ingo Indigo ja
Estrellest Lexus, ning labradoritüdruk Allihuppan Rise and
Shine Soomest. Pommikoerad hoiavad silma peal väliskülaliste visiitidel, kontrollivad kahtlaseid kotte ja esemeid, tagavad
ohutust suurüritustel ning aitavad politseid läbiotsimistel.

Suuremad sündmused
4. veebruaril 2020 reageeris Lääne-Eesti pommigrupp lahingumoona sündmusele Saare maakonnas Saaremaa vallas, kus
looduskaitseala koristustööde käigus leiti kokku 345 mürsu
aegsütikut ja 1 mürsk.
5. mail 2020 reageeris Ida-Eesti pommigrupp lahingumoona
sündmusele Ida-Viru maakonnas Narva- Jõesuu linnas, kus
metsast leiti 113 erineva kaliibriga miinipildujamiini, 143
erineva kaliibriga mürsku,12 erineva otstarbega käsigranaati
ja 2 sütikut.
25. mail 2020 reageeris Põhja-Eesti pommigrupp lahingumoona sündmusele Harju maakonnas Tallinna linnas,
kus pinnase sõelumise käigus tuli välja erinevaid lõhkekehi.
Sündmuskohal käidi 16 korral. Kokku leiti 337 lõhkekeha: 207
erineva kaliibriga mürsku, 29 miinipildujamiini, 5 käsigranaati,
61 erineva otstarbega sütikut, 5 paiskelaengut, 2 vahedetonaatorit, 15 mürsu põhjatrasserit ja 13 hülssi.

9. juunil 2020 reageeris Ida-Eesti pommigrupp lahingumoona
sündmusele Ida-Viru maakonnas Toila vallas, kus eelneva
vaatluse põhjal oli alust arvata, et selles asukohas on võimalik
lahingumoona leida. Sündmuskoha kontrollimisel leidsid
demineerijad 92 erineva kaliibriga mürsku ja 3 sütikut.
9. juunil 2020 reageeris Ida-Eesti pommigrupp lahingumoona
sündmusele Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas, kus
Auvere metsast leiti 52 mürsku ning 27 miinipildujamiini.
7. juulil 2020 reageeris Ida-Eesti pommigrupp lahingumoona
sündmusele Ida-Viru maakonnas Narva- Jõesuu linnas, kus
metsast leiti 22 mürsku ja 93 miinipildujamiini.
1. oktoobril 2020 reageeris Ida-Eesti pommigrupp lahingumoona sündmusele Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas,
kus metsast leiti 79 erineva kaliibriga mürsku, 37 miinipildujamiini, 14 käsigranaati, 1 tankimiin, 2 püssgranaati ja 2 sütikut.

8. juunil 2020 reageeris Lääne-Eesti pommigrupp lahingumoona sündmusele Saare maakonnas, Saaremaa vallas, kus
kaevetööde käigus leiti 122 mürsku ja 39 hülssi.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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2020. AASTAL TEHTI KAHJUTUKS 9041 LÕHKEKEHA
KAHJUTUKS TEHTUD LÕHKEKEHADE ARV
MAAKONNITI JA SUUREMAD LEIUD

Narva-Jõesuu linnast leiti mitmel väljakutsel
kokku 270 erineva kaliibriga miinipildujamiini,
296 erineva kaliibriga mürsku,
26 erineva otstarbega käsigranaati,
1 tankimiin, 2 püssgranaati ja 4 sütikut.

Tallinna linnast leiti 207 erineva kaliibriga mürsku,
29 miinipildujamiini, 5 käsigranaati,
61 erineva otstarbega sütikut, 5 paiskelaengut,
2 vahedetonaatorit, 15 mürsu põhjatrasserit ja 13 hülssi.
Saaremaa vallast leiti kokku
345 mürsu aegsütikut ja 1 mürsk.
HARJUMAA

HIIUMAA

15

55

LÄÄNEMAA

59
RAPLAMAA

LÄÄNE-VIRUMAA

1877
35

1053
SAAREMAA

5050

24

JÄRVAMAA

JÕGEVAMAA

55

PÄRNUMAA

IDA-VIRUMAA

386

25

171
TARTUMAA

VILJANDIMAA

126
VALGAMAA

KAHJUTUKS TEHTUD
LÕHKEKEHADE ARV LIIGITI

33

PÕLVAMAA

77
VÕRUMAA

5145
2351
1310
66
49
23
12
2
83
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DEMINEERIJAD SAID

1651

VÄLJAKUTSET

… NEIST

1195

LAHINGUMOONALE

OHUTUSJÄRELEVALVE

Digitaliseeruv ohutusjärelevalve
Tuleohutuse ja kemikaaliohutuse inspektorid kontrollivad igal
aastal ohutusnõuete täitmist hinnanguliselt 7000 ehitises.
Kontrollide arv on seotud inspektorite arvuga, mis lähitulevikus märgatavalt ei suurene. Küll aga on võimalik panna infotehnoloogia enda kasuks tööle ning vähendada automaatsete
tegevuste arvelt ohutusjärelevalve osakonna töökoormust.
2018. aastal tehti probleemi lahendamisega algust ning
esimene suur arendus on tänaseks valmis. Kasutusele on
võetud uus haldusmenetluse moodul ning inspektorid viivad
menetlusi läbi ainult elektroonilises keskkonnas. Töökorralduslikult on tegu küllaltki suure muudatusega, sest esmakordselt on terve menetluse protsess digitaalne.
Paralleelselt haldusmenetluste mooduliga võeti kasutusele

ka päästeameti ohutusportaal, kus kliendile saab menetluse kohta infot anda ning klient saab inspektoriga suhelda.
Ohutusportaalis on võimalik vaadata enda menetlusega
seotud andmeid ja dokumente, pidada kirjavahetust inspektoriga, üles laadida vajaminevaid dokumente ning volitada teisi
isikuid. Haldusmenetluste moodul on esimene samm ohutusportaali loomisel, kuhu tulevikus koonduvad veel teisedki
hetkel töös olevad arendused. Arenduste eesmärk on muuta
menetlus mugavamaks nii inspektorile kui ka kliendile.
Inspektori töökoormuse vähendamine ning mugavam suhtlus
kliendi ja inspektori vahel viib meid lähemale ohutuskultuurile,
kus tule- ja kemikaaliohutusnõudeid teatakse ja täidetakse,
ning aitab luua veelgi turvalisemat ühiskonda.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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ARVUD JA FAKTID
REIDE TEHTI
2020. AASTAL
KOKKU

3

AVASTATI

515

RIKKUMIST

Avastatud rikkumiste
kõrvaldamiseks alustati
109 haldusmenetlust
ja 64 väärteomenetlust

KONTROLLITI KOKKU

163

308

HARIDUSASUTUST

neist 53% olid puudustega

2020. AASTAL
KONTROLLITI KOKKU

6566 EHITIST

sh 106 suurõnnetuse ohuga ja
ohtlikku ettevõtet

KAUBANDUSHOONET

neist 46% olid puudustega

Avastatud rikkumiste
kõrvaldamiseks tehti
hoonte valdajatele
ja omanikele
4259 ettekirjutust ja
lisaks alustati 380
väärteomenetlust

UURITI

1003
HOONETULEKAHJU

ja põhjus tehti kindlaks

95% juhul.

TEKKEPÕHJUSEID

EHITUSKONTROLLIS
MENETLETI KOKKU

23
666
TAOTLUST
JÄRGMISELT:
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• 442 planeeringut
• 15 387 projekti
• 7837 kasutusluba

259

HOOLEKANDEASUTUST

veebiküsitluse ja telefonivestluste teel,
neist 35% esines puudusi

AASTA
SÜNDMUSTES
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Eestimaalasteni jõudsid trükised
hädaolukorras käitumise juhistega
Päästeamet saatis 2020. aasta lõpus kõikide Eesti elanike postkasti trükise „Ole valmis!“, mis juhendab, kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada.
Kriis tabab ühiskonda alati ootamatult. Kriisi korral on suurim
probleem see, et katkeda võivad erinevad elutähtsad teenused
ja mugavusteenused – meil ei pruugi olla elektrit või internetiühendust, meil võib olla üleujutus või mingil põhjusel võivad
näiteks teed läbimatuks muutuda. See omakorda toob kaasa
vajaduse toidu- ja veevarude ning informatsiooni järele.
Päästeameti 2019. aasta lõpus läbi viidud uuring näitas, et
vaid 15% Eesti elanikest on oma kriisiks valmisolekut piisavaks
hinnanud ning vaid 35% elanikest peab võimalikuks, et kodukohas võib hädaolukord tekkida. See tähendab, et suurem osa
elanikkonnast ei ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt
valmis.
Kriisi puhul tuleb arvestada sellega, et korraga on abivajajaid
palju ja seetõttu jõuab abi hädasolijateni tavapärasest aeglasemalt. Seepärast ongi oluline, et iga leibkond oleks tavapärasest erinevas olukorras võimeline mõnda aega iseseisvalt
toime tulema. See aga eeldab, et inimesed on teadlikud ning
arvestavad võimaliku kriisiga oma igapäevastes tegevustes.
Kriisiolukorras käitumise juhised jõudsid 560 000 postkasti.
Juhised anti välja kolmes keeles – eesti, vene ja inglise keeles.
Lisaks trükisele saab vajalikku informatsiooni ka mobiilirakendusest „Ole valmis!“ ning kodulehelt olevalmis.ee.

Vaid 15% Eesti elanikest
hindavad kriisiks
valmisolekut piisavaks.
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Jaanilõketel hoidis silma peal
rekordilised 724 valvurit
Jaanipäeva eel kutsus päästeamet traditsiooniliselt inimesi üles
hakkama jaanilõkke valvuriks ning registreerima oma ohutu
lõke internetis. Üleskutsele reageeris rekordiliselt 724 inimest –
suisa 287 valvurit enam kui aasta varem.
2020. aasta suvi oli ka jaanilõkete osas erandlik. Koroonaviiruse levik seadis oma piirangud ning suured ühiskondlikud
jaanituled jäid ära. Seda enam tegid inimesed lõkkeid koduaedades. Päästeametil on hea meel, et niivõrd paljud suhtusid
tuleohutusse äärmise tõsidusega ning seadsid enda ja lähedaste turvalisuse esikohale.
Jaanipühade ajal olid liikvel ka päästeameti lõkkepatrullid,
et veenduda lõkete ohutuses. Kutselised ja vabatahtlikud
päästjad kontrollisid 845 lõkke ohutust, puuduseid leiti 112
korral. Enamasti oli probleem lõkke asukoha valikus, näiteks
tehti lõket metsas või hoonetele ja sõidukitele liiga lähedal.
Mitmel juhul puudusid lõkke juures esmased tulekustutusvahendid ning mõnel juhul põletati lõkkes keelatud jäätmeid.
Ohtlikud lõkked kustutati ning inimestele tehti selgitustööd.
Jaanipühadel sai päästeamet ligi 400 väljakutset, millest ligi
veerand oli seotud inimeste murega naabrite lõkke pärast.
Õnneks oli enamikel puhkudel tuleohutus tagatud ning ohtu
ümbruskonnale ja inimestele ei olnud.

Jaanipäeva eel tutvustas
päästeamet ohutu lõkke
tegemise põhitõdesid

Koroonaviiruse
levik seadis oma
piirangud ning
suured ühiskondlikud
jaanituled jäid ära.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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Abiks kõnekeskuses
Koroonakriis tõstis märkimisväärselt häirekeskuse ja terviseameti kõnekeskuste koormust. Tavapäratu olukord tekitas
inimestes rohkem küsimusi, kui esialgu vastata jõuti. Päästeameti töötajad ulatasid abikäe, et kõnede tulva teenindada.
Kümned päästeameti töötajad aitasid häirekeskusel vastata
infotelefonile 1247 laekunud küsimustele nii koroonaviiruse
esimese kui ka teise puhangu ajal. Samuti ulatati abikäsi terviseametile, et aidata läbi helistada koroonaviirusega nakatunute lähikontaktseid.
Kõnekeskuses vabatahtlikuna töötamine eeldab väga head
suhtlemisoskust, kannatlikkust, empaatiat ja kõrget stressitaluvust – nakatunute lähikontaktsete kaardistaja on paraku
halva sõnumi tooja. Iga kõne tähendab ühe pere või suguvõsa
jaoks ehmatust, uue olukorra teadvustamist ja senise elukor-
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Päästeameti ennetustöö
osakonna ekspert Sandra Repp
vabatahtlikuna häirekeskuses

ralduse ümberseadmist. Inimesed on erinevad ja erinevad on
ka reaktsioonid. Helistajana tuleb sellega arvestada ja toime
tulla. Keskmiselt on ühel vabatahtlikul tarvis teha mitukümmend kõnet päevas, olla inimestele toeks ja infoallikaks ning
vajaduse korral lohutajaks.
Kõnekeskuse vabatahtliku töö nõuab tublisti kuulamisoskust,
inimlikku soojust ja head südant. Oluline on oskus kõned
tööseinte vahele jätta, sest kõiki muresid ei tohi koju kaasa
võtta. On oluline, et kõne vastuvõtja saaks abi, kuid sama
oluline on see, et kõne tegija jääks terveks. Päästeameti töötajatel on see oskus olemas. Nii aitavadki kümned vabatahtlikud
terviseametit ja häirekeskust, teevad või võtavad päeva jooksul
vastu kümneid ja sadu kõnesid ning annavad oma panuse, et
meil kõigil oleks muutlikes oludes ohutum elada.

SÜNDMUSED

COVID-patrull drooniga
2020. aasta kevadel, eriolukorra ajal oli päästeamet oma
tehnika ja jõududega abiks politsei- ja piirivalveametile, et
aidata ära hoida masside kogunemist ja viiruse levikut.
Sel ajaperioodil oli koostöö kõikide ametkondade vahel tavapärasest tihedam ning vajadusel kaasati patrullidele ka päästeameti droonioperaatoreid – enamasti Rakvere linnas. Väga
suur pluss oli otsepildi edastamise võimekus, tänu millele
said staabiliikmed ja PPA operatiivjuht lendu reaalajas jälgida
ja suunata. Otseside PPA operatiivjuhi ja päästeameti droonijuhi vahel võimaldas anda maapealsetele üksustele kiiret

infot suurematest kogunemistest, kes seejärel selgitustööd
tegema läksid. Suuri rikkumisi õnneks ei tuvastatud, kuid
kuna koolid olid distantsõppel, siis kõige rohkem kogunesid
just noored. Esimestel päevadel pidi PPA mõned korrad siiski
kohale sõitma, kuid hiljem piisas juba drooni ülelennust ning
nutikad noored said rahumeelselt aru, et on aeg laiali minna.
Ida päästekeskuse droon on varustatud väga hea suumi ja
termokaameraga, mis võimaldab töötada ka pimedal ajal. Selliselt on päästeametil oma partnerasutustele tulevikus veelgi
rohkem pakkuda.
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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Kodud tuleohutuks
Kui kaks aastat tagasi algas „500 kodu tuleohutuks“ projekt,
siis tundus see number väga ambitsioonikas. Sihtmärgile
väga lähedale jõudnud, lasti 2020. aastal ülempiirist lahti ja
anti projektile uus nimi „Kodud tuleohutuks“. Projekti eesmärk
jäi samaks – muuta tuleohutumaks just need kodud, mille
elanikud end ise aidata ei saa, ennekõike lasterikkad pered,
üksi elavad eakad ja puuetega inimesed.
2020. aastast alatest lisandus võimalus projektiga toetada ka
inimesi, kelle tuleohtlik kodu kuulub lähedasele. Tegevustest
lisandus gaasiseadmete parandamise ja vahetuse võimalus
ning vajaduse korral eeltööd nagu küttesüsteemi eksperthinnangu andmine või elektriauditi tegemine.
Olenemata sellest, et tegevused eriolukorra tõttu mitmeks
kuuks seiskusid ning ka ülejäänud aasta jooksul arvestati

tööde tegemisel ennekõike viiruse tõkestamise meetmetega, jõuti planeerituga aasta lõpuks kenasti valmis. Kokku
aidati 2020. aastal 425 majapidamist. 256 kodus tehti ehitustöid ning 169 puhul abistati majapidamist vingugaasianduri,
kustutusvahendite soetamise ja/või küttekollete hooldusega.
Ehitustöödest moodustasid suurema osa küttesüsteemid
(61%), elektrisüsteemid (24%) ja mõningatel puhkudel nõudis
olukord mõlema süsteemi kordategemist (13%). Vähesel
määral taotleti abi ka gaasiseadmete ja õhksoojuspumpade
tarbeks (2,8%).
Toetusvõimalust kasutas 76 omavalitsust üle Eesti. Kokku
panustati projekti 913 000 eurot, millest riigi panus oli
600 000 eurot. Ühtekokku on päästeameti, siseministeeriumi
ja kohalike omavalitsuste ühise projekti käigus kolme aasta
jooksul aidatud 1088 majapidamist.
Projekti toel parandatud korsten, enne ja pärast

Olenemata
sellest, et
tegevused
eriolukorra tõttu
mitmeks kuuks
seiskusid, jõuti
planeerituga
aasta lõpuks
valmis.
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Logistiline tugi igapäevatöös
ja eriolukorras
Koroonaviiruse esimese puhangu ajal mängis olukorra lahendamises suurt rolli päästeameti Kose logistikakeskus, kust
varustati tervet riiki isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendiga.
Logistikakeskusest käis toona läbi ligi 3,5 miljonit kirurgilist
maski, 150 000 liitrit desinfitseerimisvahendit ja loendamatutes kogustes muid isikukaitsevahendeid. Kogu see varustus
tuli üle lugeda, jaotuskava alusel komplekteerida ja nende
tarne tagada – päästeameti logistikud töötasid nädalate viisi
praktiliselt puhkamata. Selline tegevus ei ole otseselt päästeameti funktsioon, aga riik vajas eriolukorras päästeameti
tuge.
14. juunil 2011 avatud Kose lao keskeltläbi 1000-ruutmeetrisel
pinnal hoitakse väga spetsiifilist varustust, mis tagab võimekuse eri sündmuste korral. Olgu see üleujutus, kust tuleb
inimesi evakueerida, metsatulekahju, keemiareostus või muu
suursündmus. Märkimata ei saa jätta ka Päästeameti enda
toimepidevust – töötajatele riietus ja muud vajalikud vahendid.
Kose logistikakeskust võib nimetada päästeameti ja vabatahtlike päästjate sümbioosi südameks, tänu millele on ameti iga
rakk piisavalt varustatud, et oma tegevusi takistusteta ellu viia.

Kose logistikakeskust
võib nimetada
päästeameti ja
vabatahtlike päästjate
sümbioosi südameks.
Kauba desinfitseerimine logistikakeskuses
PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2020
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Hetk Lääne päästekeskuse staabis

Kuidas tagas päästeamet eriolukorras
enda toimepidevust ning ei jätnud
unarusse ka partnereid
Kevadise eriolukorra ajal käivitati päästeameti riiklik staap
ja viis regionaalset staapi, sealhulgas Saaremaa staap kriisikoldes. Arvestades koroonakriisi iseloomu, oli ka päästeameti
jaoks tegemist mõneti uue ja väljakutsuva olukorraga, mis
andis võimaluse testida ameti staapide praegust töökorraldust ja sobivust. Staap on oma olemuselt ajutine juhtimisstruktuur, mille ülesanne on juhtida mingi sündmuse või
olukorra lahendamist, koordineerida asutuste tegevust ning
tagada koostöö partneritega.
Möödunud kevadel oli staapide peamisteks ülesanneteks
tagada päästeameti ja ühtse päästevõrgustiku töökorraldus
ja toimepidevus eriolukorra ajal, toetada kohalikke omavalitsusi ja regionaalsete kriisikomisjonide tööd. Kuna päästeametnikud olid regioonides ja Saaremaal eriolukorratööde juhid,
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siis oli nende ülesandeks tagada ka eriolukorratööde elluviimine ja tugi. Lihtsustatult öeldes oli päästeameti staapide
eesmärk igakülgselt ja koordineeritult kaasa aidata sellele,
et peatada viiruse levikut riigis, toetada enda partnereid sh
kohalikke omavalitsusi, hoida päästevõrgustik toimimas ning
tagada elanikele elupäästva abi kättesaadavus.
Praktiliste tegevustena kasutati staape kriisi ajal päästevõrgustiku toimepidevuse ja abi kättesaadavuse tagamiseks, toetati
kohalikke omavalitsusi ja muid partnereid nende tegevuses,
tagati infohaldus asutuse sees ja partneritega ning koostati
teenistujatele erinevaid ohutusjuhiseid. Samuti tagati isikukaitsevahendite olemasolu ning koordineeriti ja viidi ellu erinevaid
riigi logistikaülesandeid.

MEIE KUVAND
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Päästeamet on peresõbralik tööandja
2020. aastal tunnustati päästeametit peresõbraliku tööandja
kuldmärgisega, selle tunnustuse kõrgeima autasuga. See
tähendab, et päästeametis on loodud võimalused töö- ja
pereelu tasakaalus korraldamiseks. Töö- ja pereelu ühildamisest rääkides mõeldakse sageli just lastega töötajatele, kuid
teema on palju laiem ning oluline kõikide teenistujate jaoks.
Tasakaalus elu eelduseks on hea vaimne ja füüsiline tervis, see
oli üks teemasid, millele päästeametis 2020. aastal keskenduti.
Töö päästeteenistuses on vaimselt raske ning 2020. aastal
vajutas sellele lisaks pitseri koroonakriis. Meie inimeste vaimse
tervise toetamiseks suurendas päästeamet tasuta pakutavate
psühholoogiliste nõustamiste arvu kolmelt korralt viiele ning
senisest enam pöörame tööandjana tähelepanu meeskondlikule tervisele, pakkudes üksustele ka ühiseid nõustamisi.
Hea vaimse tervise eeldus on omakorda hea füüsis ning
2020. aastal nähti palju vaeva füüsilise tervise toetamise võimaluste laiendamisega. Näiteks said kõik meie töötajad 100 euro
eest kvartalis kasutada tervislikke eluviise toetava Stebby keskkonna (endine SportID) teenuseid. See hõlmab treeninguid,
massaaže ja väga palju muid võimalusi enese turgutamiseks.
Uuenduskuuri läbisid mitmed komandode jõusaalid, soetati
uut varustust ning päästjatele võimaldati personaaltreeneri
teenust ja toitumisalast nõustamist. Samuti kompenseeritakse
meie inimestele puugi- ja gripivaktsiini süstid.
Töötaja ootused tööle ning tööandja pakutavatele hüvedele on
võrreldes varasemaga väga palju muutunud. Töötajad ootavad
ja eeldavad tööandjatelt üha rohkem nende huvide ja eripäradega arvestamist. Peresõbraliku tööandja programmiga
liitumisel oli päästeameti üks eesmärkidest saada organisatsioonist tervikpilt, mis aitaks paremini mõista, millised tänased
tegevused toetavad sõbraliku töökultuuri kujundamist ja
pereelu tasakaalustamist ning samuti seda, kuhu oleks võimalik
veelgi panustada, et senisest enam aidata kaasa mitmekesise
organisatsioonikultuuri hoidmisele ja arendamisele.
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Ainult vaimselt ja
füüsiliselt tervena
suudavad töötajad
parimal moel oma
lähedaste jaoks
olemas olla ning
tööandja võimuses
on seda igakülgselt
toetada.

MEIE KUVAND
Lähedaste jaoks on vaja aega võtta, mistõttu
on päästeametis juba aastaid kaugtöö tegemise võimalus. Paindlik tööaeg ja töökorraldus
ning kaugtöö eeldavad kokkulepitud reegleid ja
eelkõige usaldust ning need on päästeametis
olemas. Valvevahetusega teenistujatel on
võimalik kaasa rääkida graafikute plaanimisel
ning vajaduse korral oma vahetusi muuta.
Ainult vaimselt ja füüsiliselt tervena suudavad
töötajad parimal moel oma lähedaste jaoks
olemas olla ning tööandja võimuses on seda
igakülgselt toetada.
Pääste tööperes on inimesi mitmetest põlvkondadest erinevate soovide ja arusaamistega.
Kõigile ei saa ega peagi kõik meeldima, samuti ei
saa me kõikidele hüvesid sarnaselt pakkuda, aga
päästeameti eesmärk tööandjana on pakkuda
igale inimesele midagi. Eesmärk on, et kõik
inimesed tunneksid end tööl võimalikult hästi.
Iga töötaja panusel on päästeametis tähendus.
Päästeamet pingutab iga päev selle nimel, et
iga töötaja tunneks end väärtustatuna ja annab
endast parima, et see „meie“ tunne muutuks
veelgi tugevamaks.

Päästeamet pingutab
iga päev selle nimel,
et iga töötaja tunneks
end väärtustatuna ja
annab endast parima,
et see „meie“ tunne
muutuks veelgi
tugevamaks.
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Rahvusvaheline koostöö toimis
koroonapandeemia kiuste
COVID-19 muutis päästeameti tööd 2020. aastal palju.
Pandeemia tõttu kannatas ka koostöö partneritega erinevatest riikidest. Mõned reisid ja kohtumised lükati edasi, kuid
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mõned tuli ära jätta. Õnneks said mõned töötajad siiski
osaleda rahvusvahelises koostöös, mille käigus arendati
partnerlussuhteid, õpiti midagi uut ja aidati abivajajaid.

Humanitaarmissioon
Sudaanis
Sudaani tabas aasta lõpus põgenikekriis, kui sõjaolukorra tõttu
saabus Etioopiast iga päev tuhandeid sõjapõgenikke. ÜRO
Pagulasamet (UNHCR) palus rahvusvahelise humanitaarpartnerluse (IHP) võrgustikult toetust kriisiga tegelevatele inimestele majutus- ja töötingimuste rajamisel. Eestist läks Sudaani
appi päästeameti päästetöö osakonna ekspert Indrek Agar,
kes täitis Sudaanis baaslaagri tehniku ülesandeid 2020. aasta
19. detsembrist kuni 2021. aasta 23. jaanuarini. Järgmiseks
annab Indrek Agar sissevaate missiooni läbi enda silmade.
„Meeskond oli kokku pandud Eesti, Taani, Rootsi ja Luksemburgi ekspertidest. Missiooni eesmärk oli ehitada UNHCR-i
töötajatele elukohti põgenikelaagrites. Kokku oli vaja ehitada
neli laagrit, kus oleks võimalik igapäevaselt elada ja töötada.
Telgid, generaatorid ja muu laagrite ehitamiseks tuli Taanist,

KOOSTÖÖ

Rootsist, Norrast, Luksemburgist ja Eestist. Eesti panus oli
kaks majutustelki koos paigaldamiseks ja hooldamiseks vajamineva varustusega.
Kuna Sudaanis ei ole ehitamiseks puitu lihtne leida ja see
on väga kallis, siis pidime alternatiive otsima. Igaüks sai
ülesandeks kindlad teemad. Minu ülesanne oli planeerida
varjualused, telkide vundamendid ja teha kõikide laagrite
joonised vastavalt asukoha eripäradele. Telkide vundamendid
olid vajalikud selleks, et suvekuudel on Sudaanis vihmaperiood ja esineb palju üleujutusi. Laagrite jaoks oli vaja ehitada
käimlad, pesemisvõimalused, turvaline aed, valvuri maja ja
palju muud. Meedikud otsisid sobivaid haiglaid COVID-19
raviks, mis oleksid ühtlasi madude-skorpionide vastumürgiga
varustatud ja sobiksid muude raskete juhtude jaoks.
Päikesetõus laagris. Henrik Olofsson
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Ehitusmaterjalide leidmine pealinnast Hartumist polnud
samuti lihtne. Hartum on ligikaudu 80 km läbimõõduga ja internetist infot ei leidnud. Kulus umbes 4-5 päeva, kuni leidsime
linnaosa paljude ehituspoodidega. Muutus ka laagrite ehitamise järjekord, sest Etioopia piiri ääres esines relvakonflikte.
Alustasime pealinnale lähima laagriga umbes 330 km kaugusel
Hartumist, mitte 700 km kauguselt, nagu esialgu plaanis. See
lihtsustas ka logistikat, sest kogu vajamineva materjali tõime
alguses pealinnast. Enne laagritesse liikumist pidime ootama
ka eraldi lubasid või viisasid piiri äärde sõitmiseks.
11. jaanuaril sõitsime esimesse laagriasupaika Tenedbas. Sõit
võttis aega umbes 6 tundi, sest teed olid kehvad ja osa teest
kulges mööda avatud välju – sõitsime n-ö maamärkide järgi.
Samuti ei tohtinud jääda pimeda peale. Pimedal ajal võisime
liikuda autodega erandjuhul ja koos relvastatud valvega.
Me elasime pisikeses külas, mille kõrval asus juba üle 5000
põgenikuga laager. Tingimused olid suhteliselt keerulised,
kuna päeval oli õhutemperatuur +35 kraadi ja füüsilist tööd
kurnav teha. Öösiti oli keskmiselt 20 kraadi ja hommikul 10–15
kraadi sooja. Esimestel päevadel kohtusime kohe mürgiste
madude ja skorpionidega, kes pimeduses välja ilmusid. Kõige
tüütumad olid skorpionid, kes ronisid telki ja meie puhkealale
ega kartnud inimesi.

Piirdeaia ehitamine
Henrik Olofsson

Laagri ehitamiseks oli meil UNHCR-i nõusolek, et võime
palgata põgenikke. Iga päev töötas meiega umbes 30 põgenikku. Minu meeskonnas oli kaks naist ja neli meest, kellest
üks töötas juhina kopplaaduril. Üks mees oli käimispuudega,
kuid seevastu väga hea keevitaja. Ülesandeks oli vundamentide rajamine ja käimlate ehitamine.
Missiooni ajal sain olla IT-tehnik, logistik, laagri tehnik ja n-ö
meeskonnavanem palgatud töötajatele. Kõik vastavalt sellele,
mis probleem tuli lahendada.“

Indrek Agar ja Leif Englund generaatorit parandamas
Henrik Olofsson
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Meeskond elas selles laagris
Guy Wagener

IHP (International Humanitarian Partnership) on kaheksa riigi
(Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, Suurbritannia, Luksemburgi ja Eesti) päästeteenistust ühendav koostöövõrgustik, mis
on loodud eesmärgiga panustada ühiselt rahvusvahelistesse
humanitaarabi operatsioonidesse. IHP pakub kriisikolletes ja

katastroofipiirkondades erinevatele humanitaarorganisatsioonidele nii ajutise töö- ja elukeskkonna loomist kui ka vajaduse
korral rahvusvaheliste humanitaaroperatsioonide välijuhtimise
logistikat ja IT-tuge. IHP humanitaarmissioon Sudaanis jätkub ka
2021. aastal.
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Päästeameti demineerimiskeskuse
koostöö USA-ga
Päästeameti demineerimiskeskuse alaline koostöö USA erinevate ametkondadega ulatub aastasse 1998. Viimastel aastatel
on päästeameti demineerimiskeskus teinud humanitaardemineerimise valdkonnas tihedamat koostööd USA kaitsealase
koostöö koordinatsiooni osakonnaga, inglise keeles Office of
Defense Cooperation (ODC). Viimase projekti raames, mis algas
juba 2018. aastal, said demineerijad palju erinevat uut varustust koos treeningutega veealusteks demineerimistöödeks.
Kogu maailma tabanud COVID-19 pandeemia tõttu venisid
osad varustuse tarned planeeritust pikemaks ja programmi
raames saadud kahe paadi komplekteerimine võttis kavandatust rohkem aega. Sellest olenemata õnnestus paadid
2020. aastal töökorda saada ja samal aastal toimusid ka
esimesed harjutused, kus uut varustust katsetati. Nüüd on
veealuste demineerimistööde varustus oluliselt paranenud ja
uusi paate saab vajadusel ristkasutada päästetöö tegemiseks.
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Kriisiajalugu: ajaloo rängima
tuumakatastroofi tagajärgedega
tegeletakse tänaseni
26. aprillil 1986. aastal toimus Ukraina põhjaosas, üsna
Valgevene piiri ääres, Kiievist 150 km kaugusel asuvas
Tšernobõli aatomielektrijaamas õnnetus. Neljanda energiaploki reaktori katsetamisel toimus tohutu plahvatus, mille
tagajärjel paiskus hoonest välja reaktori tuum. Puhkes suur
tulekahju ning esimesena kohale jõudnud tuletõrjujad said
surmava doosi kiiritust. Avatud reaktorist lendus päevade

viisi radioaktiivset kiirgust, enne kui tulekahju õnnestus kustutada tuhandete tonnide liivaga, mis heideti sõjaväekopteritelt
avatud reaktorisse. Tšernobõli ümber loodi 30-kilomeetrise
raadiusega ohutsoon, kuid radioaktiivne kiirgus levis üle terve
Euroopa. Tšernobõlist sai ajaloo kohutavaim tuumakatastroof,
mis mõjutab sadade tuhandete inimeste elu tänaseni.
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Katastroofi saadeti likvideerima kümned tuhanded sõdurid ja
kordusõppustele kutsutud – kokku üle poole miljoni inimese.
Eesti Tšernobõli Ühingu andmetel saadeti Eestist avarii tagajärgede likvideerimistöödele 4833 meest, enamik neist kordusõppuste sildi all. Kordusõppustele hakati mehi kutsuma mai
esimestel nädalatel ning kes andis ukse taha ilmunud ametnikule allkirja tähitud kirja kättesaamise kohta, sel oli minek. Kes
suutis seda vältida ja end mõnda aega varjata, pääses. Ehkki
Nõukogude Liit püüdis õnnetust ja selle ulatust igati varjata
ning võimalikke tagajärgi pisendada, liikus info Eestis ikka.
Oma osa oli selles Soome televisioonil.

mehed tinaplaatidega, kõlas sireen ja siis tuli 40 sekundiga
joosta, võtta labidatäis sodi, visata see üle katuseserva ning
tagasi joosta. Seda tööd pidid algselt tegema robotid, aga
ülikõrge radioaktiivsuse tõttu ei hakanud need lihtsalt tööle.
Muuseas, avarii likvideerimise staabis töötas ka tulevane päästeameti peadirektor Kalev Timberg, kes on oma muljeid ka
ajakirjanduses jaganud.
Sarkofaag Tšernobõli tuumaelektrijaama
4. jõuseadme kohal (objekt Varjend)

Mehed koondati kogunemispunktidesse, jagati varustus ja
saadeti rongidega lõunasse saastunud maa-ala puhastama.
Esimestel kuudel pärast katastroofi kasteti ümbritsevaid
külasid veega, et radioaktiivne tolm maapinnale kinnitada.
Seejärel pöörati maapind tagurpidi tankidega, mille ette oli
keevitatud sahk. Tegelikult pidanuks teadlaste hinnangul ka
iga halu puuriidas üle pesema, kuid oli kergem lahendus.
Heakskiidetud tehnoloogia kohaselt kaevas buldooser maja
ette hiiglasliku augu, lükkas maja sinna sisse ja kattis mullaga.
Nii maeti terved külad. Koduloomad tuli hukata ning põletada.
Paljud eestlased jõudsid ka elektrijaama katusele, kus tuli
koristada äärmiselt radioaktiivseid rususid. Selleks kaeti
Tuumaelektrijaama reaktori
jahutustorn ehitusjärgus
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Tšernobõli katastroofi kangelastele
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