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2021. aasta 4 kuu jooksul on hukkunud 16 inimest 11-s tulekahjus. Eelmisel aastal 

samal ajal hukkus 15 inimest 14-s tulekahjus. 2021. aasta eeldatav tuleõnnetustes 

hukkunute arv ületab tõenäoliselt strateegilise eesmärgiga seatud piiri (joonis 1). 

 

 

 

Joonis 1. Tulekahjudes hukkunute arv. 

 

Tulekahjudes hukkunute iseloomustus: 

 Hukkunute seas oli meeste osakaal 69%, 2020. aastal 93%. 

 Hukkunu keskmine vanus oli 66 aastat, eelmisel aastal 60 aastat. 

 Joobes/joobekahtlusega hukkunute osakaal oli 44%2, 2020.a. 60%. 

 Keskmine joove oli 2,65‰, 2020.a. 2,79‰. 

 Toimiv suitsuandur oli olemas kolmes kodus (30%), 2020.a. ühes kodus. 

                                                           
 
2 Jätkuvalt avaldab mõju see, et kolm inimest hukkus hooldekodu tulekahjus. 

15 15 16

44

<28

<12

0

10

20

30

40

50

2019 (4 k) 2020 (4 k) 2021 (4 k) Eeldatav

2021

Strateegia

2021

Strateegia

2025

Tulekahjudes hukkunud 

 

 

 

PÄÄSTEAMETI STRATEEGILISTE 

PÕHINÄITAJATE 4 KUU KOKKUVÕTE 

Päästesündmuste, hoonetulekahjude, eluhoonetulekahjude, metsa- ja maastikutulekahjude 

ning hoonetulekahjude varalise kahju eeldatav arv jääb praeguse trendi jätkudes 2021.a. seatud 

piiridesse.  

Tulekahjus hukkunute ja veeõnnetustes hukkunute arv ületab tõenäoliselt 2021.a. strateegilise 

eesmärgiga seatud piirid. 
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 11 hukkunuga tulekahjust leidis 6 aset korterelamus, 3 üksikelamus, 1 

suvilas, 1 hooldekodus. Eelmise aasta 14 hukkunuga tulekahjust leidis 5 

aset korterelamus, 4 üksikelamus, 1 ridaelamus, 1 sotsiaalmajas ja 3 

tulekahju väljaspool hooneid. 

 
Joonis 2. Tulekahjudes hukkunute arv maakondlikult ja 100 000 elaniku kohta, 2021. aasta 4 kuud. 

 

Tulekahjus vigastatute iseloomustus: 

 4 kuuga on tulekahjudes vigastada saanud 57 inimest 38 tulekahju käigus. 

2020. aastal sai 4 kuuga vigastada 40 inimest 26 tulekahju käigus. Seega on 

suurenenud nii vigastatutega tulekahjude kui vigastatute arv. 

 Kui eelmisel aastal oli vigastatuga tulekahju peamiseks põhjuseks 

toidukõrbemine (35%), siis käesoleva aasta 4 kuu jooksul on vigastatuga 

tulekahju kõige sagedamini saanud alguse elektrist (30%), hooletul 

suitsetamisel (18%) ja lahtise tule kasutamisel (18%). 

 2021. aasta 4 kuu jooksul 57st vigastada saanud inimesest vähemalt 45 

(79%) viidi haiglasse. 2020. aasta 4 kuu jooksul vigastada saanud 40-st 

inimesest 30 (75%) viidi haiglasse.   

 Vigastatutega eluhoonetulekahjudest 55% leidsid aset korterelamutes. 

2020. aastal oli vastav osakaal 69%. 

 

Number: Absoluutarv tulekahjudes hukkunud 

Värvus: 100 000 elaniku kohta tulekahjudes hukkunud 
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Veeõnnetustes on 4 kuu lõpu seisuga hukkunud 10 inimest, mida on võrreldes 

eelneva aasta sama ajaga 6 võrra vähem. 2021. aasta eeldatav veeõnnetustes 

hukkunute arv ületab tõenäoliselt strateegilise eesmärgiga seatud piiri (joonis 3). 

 

 

 

Joonis 3. Veeõnnetustes hukkunute arv. 

 

 Aprillikuus uppus 6 inimest, mis moodustab 60% kõigist uppunutest (2 

kukkumist, 2 kalastajat, 2 paadisõitjat); 

 10 hukkunust 9 olid meessoost, 1 uppunu oli naissoost; 

 Ühel veeõnnetussündmusel uppus 2 inimest; 

 Keskmine vanus oli 52 aastat, aasta varem (2020.a. 4 kuu seisuga) oli 

keskmine uppunu vanus 12 aastat kõrgem (64 aastat); 

 3 (30%) uppunut olid eakad, 2020.a. 4 kuuga uppus 11 eakat, moodustades 

69% kõigist veeõnnetustes hukkunutest; 

 Uppunutest 4 kalastas ja 3 kukkus/libastus veekokku, 2 uppus paadiga 

sõitmisel ning üks uppus jääl sõites; 

 4 uppus merevetes, 2 tiigis ja 2 jões, üks kraavis, üks vannis; 

 Joobes olid pooled (5) uppunutest, 2020.a. 4 kuu uppunutest 63% (10) 

olid joobes.   
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Joonis 4. Veeõnnetustes hukkunute arv maakondlikult ja 100 000 elaniku kohta, 2021. aasta 4 

kuud. 

 

 

 

 

Eeldatav päästesündmuste arv jääb praeguse trendi jätkudes 2021. aastaks 

seatud piiridesse (joonis 5). 

Kõige rohkem reageeriti 4 kuu jooksul tulekahjudele – 1 409 korral ning ohu 

likvideerimistele – 508 korral. 

Võrreldes 2020. aastaga leidis 2021. aasta 4 kuuga 108 abitus seisundis 

looma/linnuga sündmust enam. Samuti suurenes veeõnnetuse ja liiklusõnnetuste 

arv – vastavalt 84 ja 44 sündmust rohkem. Kõige enam vähenes tormikahjudele 

reageerimiste arv, vähenedes peaaegu 500 sündmuse võrra. Samuti vähenesid 

demineerimissündmused (81) ja tulekahjud (71).  

Kui absoluutarvudes oli päästesündmusi kõige enam Põhja PK piirkonnas (1 537), 

siis 1 000 elaniku kohta oli kõige rohkem päästesündmusi Ida PK piirkonnas (4,44). 

Päästesündmused 

 

Number: Absoluutarv veeõnnetustes hukkunud 
Värvus: 100 000 elaniku kohta veeõnnetustes hukkunud 
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Joonis 5. Päästesündmuste arv. 

 

 

 

4 kuu jooksul päästeti 101 inimest (joonis 6). Tulekahjudest päästeti 22 inimest. 

Samas 2020.a. 4 kuuga päästeti tulekahjudest peaaegu poole rohkem (41) inimesi. 

Veeõnnetustes päästeti aga 14 inimest rohkem kui 2020. aasta sama perioodil, 

enamasti on suurenemine olnud läbi jää vajunud inimeste tõttu. 

 

Joonis 6. Päästetud inimeste arv. 
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Hoonetulekahjusid on 2021. aasta 4 kuu jooksul olnud 46 võrra rohkem kui 2020. 

aasta samal perioodil (joonis 7). Sama trendi jätkudes ei ületata aasta lõpuks 

hoonetulekahjude 2021. aastaks seatud 

piiri. 

Tekkepõhjuste osas on võrreldes 2020. 

aasta 4 kuuga sagenenud elektrist, 

küttesüsteemidest ja lahtisest tulest alguse 

saanud tulekahjud, mida on olnud vastavalt 

13, 23 ja 11 võrra rohkem. 

Kasutuseta hoonetes leidis aset 10% (36) 

hoonetulekahjudest. Nendest 

tulekahjudest suurem osa leidis aset 

aprillikuus (15). 

42% kasutuses olevate hoonete puhul oli 

olemas nõuetekohane andur/andurite 

süsteem, mis tulekahju korral rakendus ka tööle. Eelmisel aastal oli vastav 

osakaal 35%. 

11% hoonetest oli andur olemas, aga see ei rakendunud tööle. 

 

 

 

 
Joonis 7. Hoonetulekahjude arv. 

 

Hoonetulekahjude arv on suurenenud Põhja, Ida ja Lääne päästepiirkondades 

võrreldes eelmise (2020) aasta sama perioodiga. Hoonetulekahjusid on 
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absoluutarvudes kõige rohkem olnud Põhja PK piirkonnas, kuid 10 000 elaniku 

kohta on näitaja kõrgeim Ida PK piirkonnas (4,71), riiklik keskmine 2,72. 

 

Joonis 8. Hoonetulekahjude arv maakondlikult ja 10 000 elaniku kohta, 2021. aasta 4 kuud. 

 

 

 

2021. aasta 4 kuu jooksul on eluhoonetulekahjusid olnud 22 võrra rohkem kui 

eelneval aastal (joonis 9). Antud trendi jätkudes ei ületata siiski 2021. aasta 

lõpuks eluhoonetulekahjude arvule seatud piiri. 

Võrreldes 2020. aasta 4 kuuga on tekkepõhjuste osas suurim erinevus elektrist ja 

küttesüsteemidest alguse saanud tulekahjude osas, mida on olnud vastavalt 14 ja 

18 võrra rohkem. Ilmselt on üheks oluliseks põhjuseks käesoleva aasta külm talv 

ja sellest tulenev suurem koormus nii elektri- kui küttesüsteemile. 

Eluhoonetulekahjude sagenemist täheldati ka Kanadas ning seda seostatakse 

koroona pandeemiaga – inimesed on rohkem aega kodus veetnud. Samuti on 

tõusnud lahtise tule kasutamisel alguse saanud tulekahjusid, neist suurem osa 

leidsid aset aprillikuus (17). 

Eluhoonetulekahjud 

Number: Absoluutarv hoonetulekahjud 
Värvus: 10 000 elaniku kohta hoonetulekahjusid 
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Korterelamutes oli kõige sagedasemad tulekahjude tekkepõhjused elektriga 

seonduv (26%) ja lahtise tule kasutamine (21%). Üksikelamutes oli kõige 

suurem osakaal küttesüsteemist (31%) ja elektrist (26%) alguse saanud 

tulekahjudel. 

Peaaegu pooltes kasutuses olevatest eluhoonetest (49%) oli olemas 

nõuetekohane andur, mis tulekahju korral rakendus ka tööle. Eelmisel aastal 

oli vastav osakaal 38%. 

13% andur oli küll paigaldatud aga andur ei hakanud tööle. 

 

 

Joonis 9. Eluhoonetulekahjude arv. 

 

Eluhoonetulekahjusid oli absoluutarvudes kõige rohkem Põhja PK piirkonnas, kuid 

kordaja 10 000 elaniku kohta oli kõige kõrgem Ida PK piirkonnas (2,69), riiklik 

keskmine 1,73. 

 

 

Joonis 10. Eluhoone tulekahjude tekkepõhjused 2020.a. ja 2021.a. 4 kuud. 
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Hoonetulekahjude varalist kahju on 2021. aasta 4 kuu jooksul tekkinud poole 

rohkem kui 2020. aastal. Antud trendi jätkudes ei ületata siiski 2021. aasta 

lõpuks hoonetulekahjude varalise kahjule seatud piiri (joonis 11). 

 

 

 

 

Joonis 11. Hoonetulekahjude varaline kahju eurodes. 

 

2021.a. 4 kuu varakahjudest moodustas 22% Aa hooldekodu põleng. 

 

Kõige suurem on olnud varaline kahju Ida PK piirkonnas – 41% kogu varalisest 

kahjust ning kõige väiksem Lääne PK 

piirkonnas (16% kogu vara kahjust).  

 

 

 

 

 

 

Joonis 12. Hoonetulekahjude varaline kahju 

2021. aasta 4 kuud. 
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4 kuuga on aset leidnud 416 metsa- ja maastikutulekahju (joonis 13). Antud trendi 

jätkudes ei ületata 2021. aasta lõpuks metsa- ja maastikutulekahju arvule 

seatud piiri. 

 

 

 

 

Joonis 13. Metsa- ja maastikutulekahjude arv. 

 

Aprillikuus leidis aset 380 metsa- ja maastikutulekahju. Võrreldes 2020. aasta 

aprilliga (257) on aset leidnud 123 metsa- ja maastikutulekahju rohkem. Aprilli 

alguses alustati lõke-grillimise- ja kulu reididega ning neid teostati kuu 

jooksul kokku 578.  

 

Joonis 14. Metsa- ja maastikutulekahjude arv 2020. ja 2021. aastal ja 3 aasta keskmisena. 
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4 kuuga on lõhkematerjalide plahvatusi olnud 2, milles on vigastada saanud 1 

inimene. 

Väljakutseid lahingumoonale oli 4 kuuga 307, mida oli 79 võrra vähem kui 2020. 

aasta sama perioodiga.  

 

Joonis 15. Väljakutsete arv lahingumoonale. 

 

4 kuuga hävitati 1 045 lahingumoona leidu, samas eelneva (2020) aasta 4 kuuga 

avastati ja hävitati 524 lahingumoona leidu rohkem. 

 

 

Joonis 16. Kahjutuks tehtud lahingumoona arv. 
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2021. aasta strateegia täitmiseks peaks 8 kuu jooksul vabatahtlikuks päästjaks 

pürgima 162 inimest. 4 kuu seisuga on 116 vabatahtlikku komandot. 

 

 

Joonis 17. Vabatahtlike arv. 

 

Nelja kuu jooksul osalesid vabatahtlikud 735 päästesündmusel, mis moodustab 

17% kõikidest päästesündmustest. Esmareageerijad ehk esimesena 

sündmuskohal oldi 380 päästesündmusel ning iseseivalt lahendati neist 209. 

Kodunõustamisi teostasid vabatahtlikud 4 kuuga 115, mis moodustas 4% kõigist 

kodunõustamistest. 

 

  

Joonis 18. Vabatahtlike osalemine päästesündmustel, sh esmareageerimised ja iseseisvalt 

lahendatud päästesündmused, kuude lõikes ja kokku 2021. aasta 4 kuud. 
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