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I gaüks teeb oma osa ja natuke rohkem – see on põhimõ-
te, mis võiks kanda paljusid eluvaldkondi, aga kindlas-
ti kriisideks valmistumist. Kahjuks ei piisa miinimu-
mist, sest alati on neid, kes pole üldse võimelised end 

aitama. Teised vajavad aga tuge või lihtsalt väikest posi-
tiivset nügimist. Oma osa ja natuke rohkem – lähtume 
Päästeametis sellest teesist kõigis oma tegevustes. 

Juba möödunud aastal oli selgelt näha, et maailm on 
muutumises, julgeolekuolukord halveneb ja tegutsema 
tuleb hakata kohe. Oleme Päästeametis juba aastaid kes-
kendunud kriisideks valmistumisele. Seni oli avalikkuses 
juttu tormidest, tulekahjudest, ulatuslikest elektrikatkes-
tustest ja muudest ilmastiku või tehnikaga seotud nähtus-
test. Nüüd on aktuaalsete teemade hulgas ka sõda, mis 
loodetavasti Eestisse ei jõuagi. Halvimateks stsenaariumi-
teks tuleb valmistuda sellegipoolest. Positiivne on aga 
see, et kuigi kriisid on erinevad, on valmistumine mõnin-
gate mööndustega siiski universaalne. 

Venemaa rünnak Ukraina vastu on meie ette püstitanud 
väljakutseid ja ülesandeid, mis on tegevustena uued, aga 
mida oleme tegelikult ette valmistanud juba mitu aastat. 
Meie teame, et elanikkonnakaitse kriiside või sõja ajal ei 
ole iseenesestmõistetav. Peame seda rääkima kõigile Eesti 
inimestele. Igaühe huvides on mõista, et valmisolek ei 
tule ülevalt Toompealt ise alla, vaid enda heaoluks saavad 
kõik väga palju ära teha. Ma 
ei väsi kordamast, et elanik- 
konnakaitsel on olulised neli 
tasandit: inimene, kogukond, 
omavalitsused ja riik. 

Hirm on loomulik, aga 
peame kogu päästevõrgusti-
kuna mõtlema, kuidas Eesti 
elanikke võimalikult palju toetada ja julgustada. Teadlik 
inimene ei karda. Meie võimuses pole enamasti kriise ära 
hoida, kuid saame anda inimestele tööriistad, millega nad 
saavad ise enda heaolu kindlustada. Märgistame juba 
praegu omavalitsustega varjumiskohti, uuendame „Ole 
valmis!“ trükist ja palju muud. Pikemas perspektiivis on 
vaja igal inimesel ja kogukonnal mõelda oma turvalisuse-
le ning pingutada, et see oleks tagatud ka kõige karmima-
tes tingimustes. Korteriühistud ja ettevõtted saavad juba 
praegu üle vaadata oma keldrid ja maa-alused parklad 
ning alustada nende varjumiskohtadeks kohandamist. 

Kui veel suuremalt mõelda, siis tulevikus võiks varjend 
olla iga uusehitise kohustuslikuks elemendiks. Näiteks 
Soomes on vastav kohustus seadusesse kirjutatud. Selleks 
ja mitmeks teiseks elanikkonnakaitse ja turvalisusega seo-
tud tegevuseks on vaja poliitilisi otsuseid. Päästeameti 

OMA OSA

prioriteet on ka oma põhivaldkonna arendamine, et pak-
kuda Eestimaa elanikele veelgi kvaliteetsemat teenust. 
Päästetöö ja elanikkonnakaitse alus on tugev vundament 
ja väärikas palk. Vastutus on suur nii põhi- kui ka tugi-
valdkondadel, et päästevõrgustik oleks toimepidev. Nen-
de teemadega läheme vastu ka 2023. aastal toimuvatele 
Riigikogu valimistele ning töötame selle nimel, et uue 
parlamendikoosseisu liikmed peaksid Eesti elanikkonna 
kaitsmist ja ohutuse tagamist oluliseks. Päästeameti polii-
tiline seisukoht on päästevaldkonna väärtustamine. 

Oleme juubeliaastal täitnud 
hoogsalt oma uuendatud stratee-
gia eesmärke. Õnneks pole me 
üksi. Osana suurest päästevõrgus-
tikust on meil ühine siht – ohu-
tum Eesti. Meie vabatahtlike 
päästjate ja komandode arv on igal 
aastal kasvanud. Pingutame selle 

nimel, et Päästeameti tuge veelgi tõhustada. Tahame veel-
gi tihendada koostööd erasektoriga, mille ettevõtted on 
pädevad paljusid ohutusega seotud teenuseid teostama. 
Koostöö omavalitsuste ja teiste riigiasutustega on tõhus 
ning pakub üha konkreetsemaid praktilisi väljundeid. 

Teeme ise ja pingutame, et ka teised teeksid kõik endast 
oleneva, et turvalisust kasvatada. Toetame üksteist, part-
nereid ja liitlasi. Aitame Ukrainat seal, kus saame. Tean, et 
väga paljud päästevõrgustiku liikmed on toetanud Ukrai-
nat nii päästevarustuse kui ka isikliku rahalise annetuse-
ga. See on suur asi ja kinnitab ka meie sõjatandril töötava-
tele Ukraina ametikaaslastele, et toetame neid. 
Valmistumisega toetame aga Eestit. 

Tarkust, leidlikkust ja teadlikkust!
Kuno Tammearu,  

Päästeameti peadirektor

ja natuke 
rohkem

Päästeamet sai 30!  
Palju õnne kogu 

päästevõrgustikule! 
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Pääste- 
   amet30

Päästeameti lugu sai tänavu 30-aastaseks. Vaatame sel puhul kolme Päästeametiga  
läbi ja lõhki seotud inimesega – Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor 

Külli Uibo, Riigikogu liige Mati Raidma ja Päästeameti haldusosakonna varahalduse 
talituse juhataja Mart Haljastega – tagasi 30 aasta tagusesse aega ning räägime 

lähemalt, milline on organisatsiooni kujunemise lugu läbi nende mälestuste.

Alustame algusest. Milline oli Päästeameti 
visioon 30 aastat tagasi, Riikliku Tuletõrje-
ameti ja Riikliku Päästeameti ühendamise 
aegu?
MATI: See aeg oli väga tormiline ja vald-
konna jõukeskusi oli tollal päris mitu. 
Nõukogudeaegne tuletõrje viis läbi refor-
mi, mille tulemusel tekkis valdkonda 
koordineeriv Tuletõrjeamet. Tekkisid 
munitsipaalalluvusse viidud teenistused, 
millest suurim oli Tallinna Tuletõrje- ja 
Päästeamet. Paralleelselt tegi tsiviilkaitse 
oma reformi, mille tulemusel tekkis 
Päästeamet. Tegev oli ka Tuletõrje ja 
Päästepealike Liit, lisaks tegutses vaba-
tahtlik tuletõrje. Peagi selgus, et sellise 
mudeliga edasi minna oli keeruline. Kuna 
Nõukogude Liit oli üpriski suletud, oli 

Keerukas teekond 
elanikkonnakaitse 
organisatsioonini

meil vaid vähene arusaam sellest, mis 
maailmas selles valdkonnas toimub. Tol-
lal olid meil kaks suunanäitajat: Soome ja 
Rootsi. Tuletõrje pool käis läbi rohkem 
soomlastega ja juhuste tahtel käis tsiviil-
kaitse läbi rootslastega. Kui Eestis hak-
kas kujunema üks ja ühine Päästeamet, 
valitigi eeskujuks Rootsi mudel (Rootsis 
oli tugev päästeamet). Soomes pääste-
ametit ei olnud ega ole (seal on pääste 
siiani siseministeeriumi osakond). 

Ükski muutus ei ole kunagi lihtne.  
Kas oli tollal ka vastuseisjaid, kes ei olnud 
rahul, et seda teed läksime? 
MATI: Algus oligi väga valuline. Riigi tule-
tõrjevalitsus oli uuenduste vastu suhteli-
selt tõrges ja paraku paljuski venekeelne. 
Sellest ajendatuna sündis Eesti Tuletõrje- 
ja Päästepealike Liit, mis koosnes eesti-
keelsetest ja -meelsetest maakondade 
teenistuste juhtidest. Seetõttu ka konflik-
tid riigi ja maakondade ning riigi ja pea-
linna vahel, aga ka tuletõrje ja tsiviilkaitse 

vahel oli reaalsus. Protsessid olid väga 
dünaamilised ja valulikud, mis 1992. aas-
tal päädisid ühise Päästeameti loomisega. 
Kergemaks see aga ei läinud, sest kohe 
tuli ka ajaloo üks suurimaid metsatule-
kahjusid Vihterpalus, mis pani äsja sün-
dinud ühisameti tõsiselt proovile. 

Kas metsamajandid olid selleks ajaks 
kadunud?
MATI: Vihterpalu tulekahju kustutamise 
järel tehtigi otsus, mis oli revolutsiooni-
line – Päästeamet võttis ka metsatulekah-
jude kustutamise enda vastutusalasse. 
Paljudes riikides, k.a lõunanaabritel lät-
lastel on see siiani lahutatud funktsioon. 
Päästeteenistus läheb appi siis, kui kõik 
ametkondlikud ressursid on otsas. 

Kas oli peas ka mõte, et äkki see suur 
protsess siiski ei õnnestu? 
MATI: Igaühel oli tollal mingisugune 
plaan. Minu puhul mängis suurt rolli 
nooruse hulljulgus. Sain riigi kõige noo-

Birgit Okmees  
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik
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remaks tuletõrjepealikuks (peadirektori 
asetäitja – toim.) , olles 28 aastat vana. 
Vanemas eas oleksid need suunamuutu-
sed minu jaoks läinud kindlasti aeglase-
malt. 

Kes sinna juhtgruppi sattusid? 
MATI: Pärast pikki arutelusid ja vaidlusi 
valitsuse kabinettides otsustati, et kogu 
protsessi hakkab vedama ja Päästeameti 
peadirektoriks saab eelnevalt tsiviilkaitse 
juht olnud Harri Hein, kes võttis omale 
esmalt tsiviilkaitse poolelt kaks asetäit-
jat: Ants Rööbi ja Kalev Timbergi. Tule-
tõrje poolel olid aga vastasseis ja arute-
lud nii kuumad, et Tuletõrje- ja Pääste- 
pealike Liidul paluti esitada oma kandi-
daat tuletõrje poolt juhtima, kelleks vali-
ti mind. Uue kontseptsiooni ja seaduse 
väljatöötamisse lülitus tuletõrje poolelt 
ka Ain Karafin, kellest sai hiljem Pääste-
ameti peadirektori asetäitja. 

Vihterpalu metsatulekahju likvideeri-
mise käigus sõelus välja tuumik, kellest 
said operatiivteenistuse loomise nurga-
kivid: Ilmar Tammearu, Leonid Fjodorov 
ja Jaanus Vessart. 

Päästeameti DNA on selle ajaga palju  
muutunud. Milline „veri“ oli siis ja milline 
on see nüüd?
MATI: Algusperioodil oli energiat ja ise- 
tegemise tahet selles geenis tunduvalt 

rohkem. Kõik osalesid! Seda erisust on 
võrreldes tänase päevaga selgelt näha. 
Organisatsioon on aga küps ja ühiskond 
välja arenenud, sellist dünaamikat jääbki 
vähemaks. Samas on seltskond pühendu-
nud ja panustab täielikult oma missioo-
nile, see ots on DNA-s jäänud rikkumata. 

MART: Algusaastatel oli organisatsioon 
detsentraalne – kõigil oli vabadus ise toi-
metada ja suhelda oma välispartneritega 
ning neilt abi küsida. Eri aegadel on kõik 
valdkonnad võetud hästi tsentraalseks ja 
siis on jälle seda vabadust laiemaks  
antud. Eks see on ühtepidi ka neil, kes 
seda iseseisvust ja vabadust maitsnud, 
seda tegevustahet pärssinud, kuid lõpp-
tulemile aitas tsentraalne, ühisele teele 
juhtimine kindlasti kaasa. 
MATI: Detsentraalne algus andis võimalu-
se organisatsiooni kiireks arenguks. Tänu 

sellele oli ka suhtlemine palju aktiivsem 
ja seda kõigi tasandite vahel. Enamik  
otsuseid sündisidki debattides, mitte nii-
võrd teaduslike analüüside kaudu. 

Kuidas on muutunud Päästeameti inime-
sed ja nende mõttemaailm 30 aastaga? 
MART: See on seotud samuti meie DNA-
ga – töötajad mõistavad töö sisu, mis on 
meile juurde tulnud. Ennetustööd tegid-
ki varem järelevalve inspektorid, mis oli 
vaid väike osa nende tööst. Seejärel muu-
tus ennetus Päästeametis tervikuna prio-
riteediks ning nüüd on lisandunud ka 
elanikkonnakaitse teemad. See, et orga-
nisatsioon areneb, näitab seda, et meie 
teenistujad on valmis midagi muutma ja 
seetõttu saamegi olla seal, kus praegu 
oleme!
KÜLLI: Olen pikki aastaid teinud inspek-
tori tööd ja ma ei teagi enam, mis on teis-
te töö sisu. Ma teen enda tööd ja üks ei 
sega teist. Tööd, mida varem tegi üks ini-
mene, teevad nüüd viis-kuus inimest, 
igaühel on oma roll kanda. 
MATI: Kõik valdkonnad olid ka Päästeame-
ti sünniloo juures, midagi uut juurde ei 
ole tulnud. Need on aga aja jooksul liiku-
nud prioriteetide jadas. Alguses kesken-
duti päästeteenistusele ja kogu ressurss 
läks sellele, et üles ehitada päästevõrgus-
tik Eestis, et suudaksime inimesi erine-
vates hädades aidata. 2006. aastal läks 

„Kõige keerulisem oli 
areng algusaegade 

debattides ja otsustes. 
Otsustasime, et ei kopeeri 

kedagi ja ehitame  
oma teed.“
Mati Raidma

Mart Haljaste (vasakul), Külli Uibo ja Mati Raidma kohtusid pärast pikki aastaid intervjuul Tõrva päästekomandos, kus Külli inspektorina töötab. 

FO
TO

D:
 E

ve
lin

 L
um

i



PÄÄSTE ELU  I  20226

Fookus

ametlikult käima ennetus. Nüüd oleme 
jõudnud kolmandasse etappi, kus suu-
rem tähelepanu läheb elanikkonnakaitse-
le ja toimepidevusele.

Kuidas on töökultuur 30 aastaga muutu-
nud? 
MATI: Ikka väga. Kultuuri muutmine süs-
teemi sees, teisest küljest ühiskonna aru-
saama ja usalduse kujundamine on olnud 
minu jaoks ühed teenistuse suuremad 
saavutused. Nõukogudeaegne kuvand nap- 
sulembesest tuletõrjujast ja usalduse vä-
hesus teenistuse suhtes ootasid murd-
mist. Fakt, et praegu usaldab Päästeame-
tit ligi 100% Eesti inimestest, näitab, kui 
suur töö on organisatsioonis tehtud. 
KÜLLI: Kui tööle tulin, lõin komandos 
korra, et tehnika peab olema puhas ja as-
jad korras. Kui hommikul kontrolli käi-
gus selgus, et autokabiinil oli tolm, siis 
pühkisid kõik autot uuesti. Enne ei saa-
nud ka eelmine vahetus koju.
MART: Oluline on siinkohal ka mõttemaa-
ilma muutus – tuletõrjujast sai päästja ja 
nüüd päästjad teevad ka ennetustööd. Ka 
kontoris ei mõtle ehk enam keegi, et en-
netus ei ole minu töö. Ühtlasi hakkab 
mõttemaailma muutus, et ka vabatahtli-
kud on osa meie võrgustikust, organisat-
sioonis vaikselt kanda kinnitama. 
MATI: Järelevalves oleme muutunud karis-
tajast toetajaks ja nõustajaks. Minu  

rekord nõukogude ajal oli üle 100 trahvi 
aastas. See illustreerib küllaltki hästi 
seda, mis toimus siis. Kui palju tänasel 
päeval ühes aastas trahve tehakse?
KÜLLI: Vahel ei tee me kuu jooksul ühtegi 
trahvi. 1980. aastatel oli aga plaan, kui 
palju trahve pidi tegema. 

Millised suurimad muudatused on olnud 
päästetöö valdkonnas?
MATI: 30 aastat tagasi tuletõrjeharidust 
Eestis ei pakutud. Ainuke võimalus oli 
minna õppima Venemaale. Need, kes lõ-
petasid Venemaal tuletõrjekooli, tulid sõ-
javäestatud tuletõrjesüsteemi tööle. 
Nõukogude ajal oli sõjaväestatud tuletõr-
jes kolme vahetusega töö – üks ööpäev 
tööl, kaks vaba, mis oli ka sõna „sõja-
väestatud“ lisamise põhjuseks. Muidu 
oleks olnud seadusega vastuolus. 

MART: Neljas vahetus tuli juurde 1992. 
aastal. 
MATI: Tollal oli tegemist suuremates lin-
nades sõjaväestatud süsteemiga, mistõttu 
selliseid graafikuid lubati. Sõjaväestatud 
tuletõrjekomandode professionaalsuse 
tase oli kõrgem, sest alates rühmapeali-
kest oldi kolm aastat Leningradi tuletõrje 
koolis õppinud ja nende teadmised tule-
kustutamisest olid kõrged. 

Selleks, et Nõukogude Liidus tule- 
tõrjes kõrgharidust omandada, pidi seit-
se aastat õppima. Sealne haridus oli väga 
põhjalik (tööstustehnoloogiad, inseneri-
teadmised, ohutuse teemad jne). Moskva 
Tuletõrjeakadeemia lõpetas aga aastas 
vaid kaks-kolm eestlast. Teisel toonasel 
teenistusvormil – kutselisel tuletõrjel – 
oli kohapealne väljaõpe. Nende profes-
sionaalsus oli madalam. Nüüdseks, kus 
Eestis on käivitunud kogu koolitus ja  
haridussüsteem, on ka teadmised tule-
kustutamise ja päästetööde vallas märki-
misväärselt kõrgemad. Lisandunud on ka 
tehnikapark, mis on uuem, moodsam ja 
võimsam. Tänapäeval on kogu pääste- 
võrgustik professionaalne. 
MART: Esimesena meenub liiklusavariide-
le reageerimine – tollal polnud võime-
kust, kuid oli suunis ja tahe, et nüüd rea-
geerime. Samade raudkangide ja raua- 
saagidega, mis tuletõrjeautodel olid  
aegade algusest. 

„Ohutusnõuded olid  
30 aastat tagasi 

karmimad, kuid praegune 
ohutuskultuur on 

kordades suurem.“
Mati Raidma

Mati Raidma: „Oleme jõudnud etappi, kus suurem tähelepanu läheb elanikkonnakaitsele ja toimepidevusele“.
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Kes vanasti liiklusavariidele reageerisid? 
MATI: Ei reageeritudki ja kahjuks inime-
sed surid… Kui inimese kinni kiilunud 
jalga avariisse sattunud autost kätte ei 
saadud, siis see amputeeriti. Ajaloost on 
ununenud tõsiasi, et tuletõrje sõitis ku-
nagi vaid tulekahjudele. Liiklusavariid ja 
kõik muud õnnetused, k.a metsatulekah-
jud ei olnud teenistuse ülesanded. Näi-
teks metsatulekahjude likvideerimise 
eest vastutasid tollal metsamajandid ja 
appi mindi neile vaid viimase ressursina. 

Mul meenub üks mälukild liiklusõnne-
tustega seoses. Kuna selle valdkonna 
päästevahendeid – hüdraulika- ja pneu-
maatikaseadmeid – polnud kunagi varem 
Eestis olnud, siis minu kabinetis (kus li-
saks peadirektori asetäitjale mahtus ka 
operatiivteenistuse osakond) mõtlesime 
nende tarbeks uusi sõnu välja. Kui saa-
bus abi korras mõni seade Soomest, mil-
lel puudus eestikeelne nimetus, siis istu-
simegi koos ja mõtlesime. Nii sündisidki 
praegu kasutusel olevate seadmete nime-
tused leviti, lõikur jne. 

Kuidas ohutusnõuded on aja jooksul muu-
tunud? 
MATI: Ohutusnõuded olid 30 aastat tagasi 
palju karmimad, kuid praegune ohutus-
kultuur on kordades suurem.
KÜLLI: Tollal ei olnud sprinklereid ja eva-
kuatsioonilambikesi, igal pool olid ainult 
sildikesed. Kui asutust kontrollima läk-
sin, pidin suure kotiga kaasa võtma iga-
suguseid tuleohutusnõuete märgiseid, 
mida pidin jagama ja need pandi stendi-
dele. 

Millised on olnud suurimad muutused 
töövahendite ja tehnika vallas?
MART: Tehnika areng on selle aja jooksul 
läbinud mitu etappi. Algusaastatel oli 
meil vene, seejärel humanitaarabi korras 
saadud tehnika.
MATI: Vene tuletõrjeautodelt lääne tehni-
kale üleminek ei olnud oluline ainult 
mitte seetõttu, et viimased on paremad 
masinad, vaid nõukogude tuletõrjeauto 
kappi ei mahtunud kogu päästevarustus 
ära. Lääne autod olid selleks juba eelne-
valt projekteeritud.
KÜLLI: 1993. aastal, kui Tõrva Tuletõrje ja 
Päästeamet moodustati, oli meie linnal 
sõprussidemed Rootsiga, kes kinkis mei-
le kaks päästeautot. Kui autod saabusid, 
olid need äärest ääreni voolikuid ja pääst-
ja riideid täis. 
MART: 30 aastaga on tööohutus väga palju 
paremaks läinud – oleme jõudnud pääst-
ja kaitseriietuse kohapealt kummiülikon-
dadest päästja nutiriieteni. 
MATI: Tollal saime ka päästja riideid huma-
nitaarabi korras, mistõttu ühes valveva-
hetuses olid tööl päästjad nii sinistes kui 
ka mustades ja oranžides roobades 

(päästja kaitseriietus – toim.) ning dressi-
des. 1995. aastal hakkasime ostma kaitse-
riietust USA-st, hiljem vaatasime Skandi-
naavia poole. Kord, kui riiete hanke 
võitjaks osutus Rootsi firma, palusime 
neilt võimalust näha, kuidas sellist mood-
sat riietust valmistatakse. Meid suunatigi 
ühte Põhja-Tallinnas asuvasse vabrikusse, 
kus Eesti naised usinasti meie riideid 
kokku õmblesid. Hakkasime avastama 
kapitalismi ja vabaturu iseärasusi. 

Kuidas tehti tollal koostööd teiste kutselis-
te komandode ja vabatahtlikega? 
MART: 30 aastat tagasi olid selged teenis-
tuste vahelised piirid. Tallinna linna tule-
kahjule tuli abi Tallinnast ja Harjumaa 
tulekahjule reageerimisel esines olukor-
di, kus Keilasse sõitis abi Loksalt, mitte 
Tallinnast. Sarnased piirid olid ka maa-

kondlikel teenistustel. Tavapärane oli 
praktika, et kui üksteisel abiks käidi, siis 
hiljem esitati selle eest ka arveid.
MATI: Komandode vahelist abi küsimist ei 
olnud. Oli tulekustutusjuht, kes võttis 
vastu otsuseid ja vastavalt taseme tõusu-
le ka käituti. Tulekustutuse (praeguste 
päästetööde) juhtimise süsteem on põhi-
osas siiani sama. Väljasõidupiirkonnad ja 
-kord on ajas muutunud.

Millised oli tollase ja praeguse õppe peami-
sed erinevused? Alguses õpiti ju tuletõrju-
jaks, praegu on päästja märksa laiema  
kvalifikatsiooniga.
MATI: Alguse sai see mõttetalgutest, kus 
nõustajatena olid kaasas ka soomlased ja 
rootslased. Saadi aru, et tegemist on eri-
haridusega ja vajame Eesti oma koolitus-
süsteemi. Toona olid laual erinevad või-
malused, kas jätkata koolis käimisega 
Venemaal või luua kolme Balti riigi ühine 
päästekool. Saime peagi aru, et kui soovi-
me valdkonda arendada, peab meil ka en-
dal olema sellekohane omakeelne hari-
dus, õpetajad ja rakendusteadus. Idee 
viiski selleni, et ehitasime üles päästeala 
keskerihariduse kontseptsiooni ja Väike-
Maarja Päästekooli. Paralleelselt keskeri-
hariduse õppekava loomisega toimus ka 
kõrghariduse kontseptsiooni loomine, 
kus meil õnnestus liituda Sisekaitseaka-
deemiaga ja lõime Päästekolledži. 
MART: Üldiselt tegeles iga päästeteenistus 
oma järelkasvuga ise, oli n-ö töökoha- 
põhine õpe. Suuremad keskused (Tallinn, 

Tartu) arendasid välja ka oma koolitus-
keskused.

Mis on teie jaoks olnud suurimad muutu-
sed Päästeametis selle ajaga? 
KÜLLI: Inspektori töö valdkond on ajas 
palju muutunud. Algusaastatel oli tööva-
henditeks ainult paber ja pliiats, kuid 
nüüd on arvutid, tahvelarvutid, telefonid.
MART: Suurimaks muutuseks pean ini-
meste mõttemaailma muutust. Inimesed 
on avatud, mistõttu on ka muutusi olnud 
lihtsam vastu võtta. Kindlasti ka tehnika 
areng. 
MATI: Kahtlemata Päästeameti positsioon 
ühiskonnas. See on olnud kogu selle pika 
arengutee tulemus. 

Mis on olnud kõige keerulisem väljakutse 
Päästeameti jaoks nende 30 aasta  
jooksul? 
MATI: Kõige keerulisem oli areng algusae-

MATI RAIDMA  
on töötanud paljudel ametikohtadel 
Pärnu tuletõrjes (1986–1990),  
Pärnu Linna Tuletõrjeameti ülemana 
(1990–1991) ning direktorina (1991–
1992), Päästeameti moodustamisest 
Päästeameti peadirektori asetäitjana 
päästealal (1992–2000) ja peadirektori-
na 2000–2006. Hiljem on töötanud 
Päästeametis eri aegadel vabatahtlike, 
elanikkonnakaitse ja välissuhete 
nõunikuna. 

MART HALJASTE  
alustas tööd 1990. aastal Lilleküla 
komandos tuletõrjujana, seejärel oli 
samas komandos rühmapealik, hiljem 
komandopealiku asetäitja, Lilleküla 
komando pealik (1997–2000). Aastal 
2000 asus Päästeametisse tehnika 
talituse juhatajaks, seejärel oli siinse 
operatiivteenistuse osakonna juhataja, 
Lõuna päästekeskuses päästetöö 
teenistuse juht ja aastatel 2016–2018 
Lõuna päästekeskuse juht. Seejärel 
vabatahtlike nõunik ning hetkel 
haldusosakonna varahalduse talituse 
juhataja. 

KÜLLI UIBO  
on Päästeametis tööl alates 1984.
aastast, alustades Tõrva komandos 
instruktorina (praeguse ametinimetuse-
ga komandopealik) ja aastatel 1993-
1998 oli Tõrva Tuletõrje ja Päästeameti 
direktor. Seejärel asus tegema pääste-
ametis inspektori tööd ja teeb seda 
siiani.

„Usun, et Päästeametis  
ei mõtle enam keegi, et 

ennetus ei ole minu töö.“
Mart Haljaste
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gade debattides ja otsuses. Otsustasime, 
et ei kopeeri kedagi ja ehitame oma teed. 
Uurisime ja õppisime naabritelt, kuid lõi-
me täiesti oma teenistuse ja asutuse, 
oma kultuuri. See ei olnud lihtne. 

Vaadates eri riikide arengusuundi, siis 
me näeme, et paljudes riikides 
on pääste valdkond esindatud 
ka valitsuse tasandil eriolukor-
dade ministeeriumi näol. Eesti 
ei ole nii suur ja võimas ning 
me ei saa samas suunas mõel-
da. Oleme Siseministeeriumi 
haldusalas, kuhu kuuluvad nii  
politsei, piirivalve, KAPO kui 
ka pääste. Kui räägime sisejul-
geolekust üldiselt, siis peame 
tõdema, et poliitika tasandil 
on pääste jäänud alati mõnevõrra taga-
plaanile. Et seda loogikat muuta, on siia-
ni proovikiviks nii Päästeametile kui ka 
poliitikutele. Tänasel päeval on elanik-
konnakaitse tulnud tugevalt poliitikute ja 
valitsuse lauale. See on läbi ajaloo üks vä-
heseid kordi, kus pääste on tõusnud sise-
julgeoleku valdkonnas selgelt esiplaanile 
ja leidnud koha ka laiapindses riigikait-
ses.

Meil võib olla tipptasemel tehnika ja varus-
tus, aga läbi aegade on võtmekohaks pääs-
tes töötavate inimeste väärtused ja mis-
sioonitunne. Kas 30 aastat tagasi hoidis 
samuti missioonitunne inimest teenistu-
ses või oli toona peamine faktor siiski raha 

või mingid muud boonused, mis tuletõrjuja 
ametiga kaasas käisid?
MATI: Üks boonus läbi aegade on olnud 
vähemalt valveteenistuse poolel vahetus-
tega töö (24 tundi tööl ja 3 päeva vaba – 
toim.), mis annab võimaluse realiseerida 

end ka teistes ametites. Kuid missiooni-
tunne on päästjatel olnud läbi aegade 
kõrge.
MART: Algusaastatel oli päästja päevaru-
tiin hoopis teine kui tänapäeval, paljud 
olidki kolm päeva tööl teisel ametikohal 
ja tulidki komandosse magama (kui ei  
olnud parajasti väljakutset).
MATI: Tallinnas ja Tartus otsisid ka üli- 
õpilased endale kõrvalteenistust ja käisid 
komandodes valves. 
KÜLLI: Meile saadeti ka ajateenijaid ja  
pidime ka nemad tööle võtma.
MATI: 1980. aastatel, kui olin Pärnu tule-
tõrjes, hakkas meile tööle tulema mehi, 
kes olid Afganistani sõja läbi teinud ja 
igatsesid adrenaliini järele. 

„Mul on olnud võimalus 
Päästeametis kõigega tegeleda 

ning see annab jõudu ja tahet 
tegutsemiseks!“ 

Külli Uibo

Külli sõnul on inspektori töövaldkond ajas palju muutunud.

30 aastat olete Päästeameti arengut näi-
nud. Mida te näete arengusuunana, mis on 
puudu või mis võiks järgneva 10–20 aasta 
jooksul muutuda, et me suudaks ajaga kaa-
sas käia ja veelgi paremad olla? 
MATI: Kõik päästealasisesed valdkonnad 
on olulised. Tähtis on, et nende tasakaa-
lustatud areng jätkuks ka tulevikus ja 
üheskoos, mitte üksteise arvelt. See on 
proovikivi tuleviku jaoks. Loodame, et 
uued tulevikujuhid tulevikus suudavad 
seda ka hoida. 

Mis on hoidnud teid Päästeametiga  
seotuna 30+ aastat? 
KÜLLI: Minu jaoks on oluline jagada oma 
teadmisi ja olla abiks neile, kes seda vaja-
vad. Mul on olnud võimalik Päästeametis 
kõigega tegeleda ning see annab mulle 
jõudu ja tahet tegutsemiseks!
MART: Ka mind on hoidnud siin võimalus 
teha väga vaheldusrikast tööd. Ma ei ole 
töötanud vaid ühes hoones ega valdkon-
nas, isegi mitte ühes linnas. Igal pool 
olen leidnud huvitava väljakutse, midagi, 
mida paremaks muuta...
MATI: Minu jaoks ei ole see niivõrd amet 
kui see ongi elu. Minu elu. Paralleelselt 
muude tegemistega olen viimased 22 
aastat osalenud rahvusvahelistes kriisi-
des ÜRO kriisijuhtimise ekspertmees-
konna liikmena. Lisaks sellele on elutee 
ikka ja jälle mind Päästeameti perre tagasi 
toonud, et anda oma väike panus Pääste- 
ameti arengulukku. n 
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Türi linn saab  
tänapäevase ja 
energiasäästliku 
päästekomando
27. mail paigaldati Türi päästekomandole 
nurgakivi – uus hoone pakub meeskonnale 
mugavamat ning tänapäevasemat elu- ja 
töökeskkonda, suurendades seeläbi 
päästevõimekust. Komando valmib 2023. 
aastal.

Tegemist on päästekomando tüüpprojekti-
ga – esimene taoline komando rajati 2018. 
aastal Vastseliinasse. Ehitatav hoone vastab 
tänapäevasele päästetehnika hoiustamise 
ja hooldamise tasemele ning on projekteeri-
tud toimekindlaks hooneks ka elektrikatkes-
tuste korras. A-energiaklassi maja tagab 
madalad hoolduskulud ja päästjatele 
korralikud olmetingimused. 

Selle aasta maikuus ilmus ETV+ telekanalil 
uus kriisisari „Olen valmis“ (vene keeles 
„Что делать, если…“). Esimeses osas 
valmistub ajakirjanik ja kogenud enese 
proovile panija Dmitri Kulikov täiemahuli-
seks kriisiolukorraks, mille võib põhjustada 
ükskõik mis: inimtekkeline või looduskatast-
roof, sõda või laiaulatuslik elektrikatkestus. 
Ta paneb kokku vajalikud varud, kontrollib 
enda ja korteri valmisolekut, tutvub Pääste- 
ameti soovituste ja juhenditega ning uurib 
Tallinna linnavõimude valmidust ettenäge-
matuteks olukordadeks. Samuti räägib 
Dmitri Ukraina sõjakoldest pääsenutega ja 
õpib nende kogemusest. „Olen valmis“ 
kriisisarja teised osad ilmuvad ETV+ 

Uus kriisisari „Olen valmis“ 
telekanalil selle aasta sügisel, kus  
Dmitri, kasutades oma värskeid teadmisi, 
proovib kriisiolukorras ellu jääda. 

Ajakirjanik Dmitri Kulikov pani oma 
oskused proovile ka 2021. aastal 
koostöös Päästeameti ja teiste eksperti-
dega telesarjas „Üksi läbi metsa“. Seal 
pidi ta kuus päeva viibima üksinda 
metsas ja läbima kümneid kilomeetreid 
mööda metsi ja rabasid, ümberringi vaid 
metsik loodus ja kaasas minimaalne 
varustus. 

Mõlemaid telesarju saab juba näha 
ERR-i veebikanalil Jupiter. 

Uus kriisisari „Olen valmis“ valmis 
Päästeameti ja ETV+ telekanali koostöös. 

Ruhnu ühishoone 
suurendab  
päästevõimekust nii 
maal kui ka merel
Ruhnu saarele rajatav Päästeameti ning 
Politsei- ja Piirivalveameti ühishoone  
sai nurgakivi 19. juulil. Ligi 2,5 miljonit 
maksvas hoones alustatakse tööd 2023. 
aasta kevadel.

Tänapäevase ühishoone rajamisega 
kirjutame uue maamärgi saare ajalukku – 
ühishoone parandab nii päästetöötajate kui 
ka vabatahtlikke olme- ja töötingimusi, 
lisaks tekivad juurde nüüdisaegsed 
võimalused tehnika hoiustamiseks ja 
hooldamiseks Ruhnu saarel. Loodav 
ühishoone annab saarerahvale suurema 
kindlustunde nii maal kui ka merel. 

Päästehoonesse on planeeritud pääste-
tehnika garaažid, komando õppeklass, 
ennetus- ja koosolekute ruumid. Päästjate 
võimalikult kiireks reageerimiseks on 
päästjate poolt enim kasutuses olevad 

ruumid ehk puhke-, magamis-, söögi- ja 
pesuruumid paigutatud toruliftide lähedus-
se, otse päästetehnika garaaži kohale.

Projekti kogumaksumus on 2,7 miljonit 
eurot. 

Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla (keskel) ja RKASi turundusspetsialist Pille Saks (vasakul).

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt ja 
Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar.
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Tuuli 
Räim:
Tuuli Räim on juhtinud Päästeameti 
hädaolukorraks valmisoleku osakonda kolm 
aastat. Tema meeskond, kes Eesti elanike 
hädaolukorraks valmisoleku eest hea 
seisab, on kasvanud selle lühikese aja 
jooksul pea kahekordseks.

Maris Moorits  
kommunikatsiooniosakonna 
ekspert

L eppisime Tuuliga intervjuu aega 
kokku lausa mitu kuud. Kuid Uk-
rainas alanud sõda ning Pääste-
ameti uued suured tööprotsessid 

röövisid tegusalt naiselt pea viimse kui 
vaba minuti. Hädaolukorraks valmisole-
ku osakonna juhina on tema töölaud to-
hutult lai ja aega napib. Juhuse tahtel aga 
sattusime juunikuu viimastel päevadel 
mõlemad korraga Brüsselisse, seitsmen-
dale Euroopa Liidu elanikkonnakaitse 
foorumile. Head võimalust ära kasutades 
näpistasime tunnikese lõunapausist kuu-
mas Brüsselis ning Tuuli rääkis mulle en-
dast, oma kirest kriiside ning armastu-
sest pere ja korvpalli vastu. Tuuli on 
erakordne naine – jagades end väga eri-
nevate rollide vahel, on ta ikka mõnusalt 
humoorikas ning tähelepanelik kõikide ja 
kõige suhtes. 

Sa oled kriiside koordineerija, suunaja, 
juhtija. Kas kriisid tulid sinu ellu juhuslikult?
Minu töökäik on olnud tõepoolest alates 
päris algusest seotud kriisidega. Pärast 

kirega 
kriisides

Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimise õppi-
mist alustasin 2000. aastal tööd Sisemi-
nisteeriumis. 2003. aastal asusin ametis-
se julgeoleku valdkonda. Kui eri amet- 
konnad olid tol ajal kriiside suhtes juba 
päris tugevad, siis ministeerium sellega 
alles alustas. Tollal oli see väga väike ük-
sus, vast kokku kuus inimest, kes kogu 
kriisiteemat suunama asusid. Jaan Tross, 
Ain Karafin ja Kalev Timberg olid äsja 
välja töötanud uue hädaolukorra seaduse 
ning mina noore ametnikuna pidin hak-
kama tegema rakendusakte ja teistele mi-
nisteeriumitele kriisidest rääkima. 

Alguses saadeti loomulikult meid selle 
jutuga kuu peale, sest aeg oli siis rahulik 
ja kriisidest rääkimine polnud eriti jät-
kusuutlik. Viimase projektina Siseminis-
teeriumis kirjutasime kahe-kolmekesi 
kokku veel praegugi kehtiva hädaolukor-
ra seaduse. Sealt liikusin pärast 15 aastat 
edasi Riigikantseleisse, kus taas tegele-
sin riigikaitseliste küsimustega, töötades 
riigikaitse koordinatsioonibüroos. Minu 
suurim roll seal oli kaasata teisi asutusi 

laiapindsesse riigikaitsesse. 

Kuidas sinust päästeametnik sai?
Olin Riigikantseleisse roteerunud neljaks 
aastaks ja kui see aeg hakkas täis saama, 
tegid Päästeameti peadirektori asetäitja 
Tauno Suurkivi ja tollane päästetöö osa-
konna juhataja Martin Lambing mulle et-
tepaneku hakata Päästeameti kriisiosa-
konda juhtima. No tegelikult kutsuti ka 
varem, aga siis see mind nii palju ei kõne-
tanud. Teisel korral oli aga pakutav kriisi-
osakonna juhi koht täpselt minu rida ning 
mul ei tulnud mõttessegi loobuda. 

Riigikantseleis ja Siseministeeriumis 
töötatud paarkümmend aastat tekitasid 
juba mitmelgi korral tunde, et tahaksin 
tegeleda millegi reaalsema ja vähem teo-
reetilisemaga. Mõned ringid hakkasid 
korduma ja valitsusele väga lähedal töö-
tades jäi kodune elu pisut vaeslapse ossa. 
Veel üks põhjus, miks tahtsin päästesse 
tulla, oli enese proovile panek juhina. 
Olin nii ministeeriumis kui ka kantseleis 
täitnud asetäitja rolli ja tekkinud oli suur 
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soov proovida ka inimeste juhtimist. Nii 
alustasingi päästes 1. aprillil 2019. 

Inimeste juhtimine on ju keeruline. Miks sa 
just seda soovisid teha?
Inimeste juhtimine on alati suur välja-
kutse. Juhina peab tegelema kahjuks nii 
hea kui ka halvaga. Väga tore on ju pree-
miaraha laiali jagada, kuid samal ajal 
peab lahendama ka inimestevahelisi 
probleeme, nägema nende tugevusi ja 
nõrkusi. Kolm aastat tagasi päästesse tul-
les oli hädaolukorraks valmisoleku osa-
konnas seitse inimest. Nüüdseks on mu 
osakonnas ja lisandunud talituses kokku 
juba 14 inimest. Kutsungi end naljatami-
si sarivärbajaks. Tean loomulikult, et 
olen teinud kolme aasta jooksul ka vale-
sid otsuseid, kuid enamasti on intuit-
sioon minuga koostööd teinud ning mul 
on õnnestunud leida väga head tegijad. 
Need on inimesed, kes omavahel hästi 
koos töötavad ja sellisel raskel ajal hakka-
ma saavad. Minu suurim õnnestumine 
päästes ongi see, et olen saanud luua 

jooksul õppinud ka delegeerima. Olles 
aga väga nõudlik, delegeerin ainult siis, 
kui usaldan inimest täielikult. Ma arvan, 
et hea juhi üks omadus on ka see, et kas-
vatatakse omale teadlikult järeltulijaid. 
Sest järjepidevus on väga oluline ja juhid 
peavadki mingi aja tagant vahetuma.

Mind inspireerib eeskätt tunne, et mi-
nust on kasu ja mul on, mida kriisivald-
konda anda. Praeguses riskikeskkonnas 
elades võib aga iga hetk juhtuda midagi 
uut. 

Kuidas sa tasakaalustad kodu ja tööd?
See on raske, kuid mitte võimatu. Olen 
väga tänulik oma abikaasale, kes aitab 
mul kodus osakonnajuhi rollist välja tul-
la ja kodused asjad veidi tasakaalus hoi-
da. Vahel ta küll kuulab kannatlikult ka 
minu varjendite või kriisijutte. Samas ar-
van, et olgugi need rollide vahetumised 
nii rasked kui on, rikastab eri rollide pal-
jusus inimest. Olles juht, abikaasa, ema, 
õde – see annab elus nii palju väärtust 
juurde. Kui oleksin ainult osakonnajuht 

„Minu suurim 
õnnestumine päästes on 
see, et olen saanud luua 
meeskonna, mis toimib. 
Üksi ei teeks ma mitte 
midagi.“

omale sellise meeskonna, mis toimib. 
Üksi ei teeks ma mitte midagi.

Missugune juht sa oled ja mis sind juhina 
inspireerib?
Seda peaks teistelt küsima. Ise me ju en-
dale hinnanguid otseselt anda ei saa ega 
oskagi. Ma ise arvan, et olen suhteliselt 
inimlik juht. Eks see inimlikkus on samal 
ajal ka nõrkus. Küll aga arvan, et inimese 
põhiomadused ei muutu ja olen hea mee-
lega ikka pigem inimlik edasi. Enda suh-
tes olen hästi nõudlik. Eks seetõttu ootan 
juhina ka teistelt palju ja allahindlust 
väga ei tee. Ma tahan näha, et inimene 
pingutab ja näeb vaeva. Suhtumine ja mo-
tivatsioon peab olema paigas. Mugavus- 
tsoon on kõige hullem. Olen kolme aasta 
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tööl ja üksi kodus, siis ma usun, et õnne-
lik ma olla ei oskaks. Pere- ja tööelu pea-
vad olema tasakaalus, see töötab kõige 
paremini. 

Kui tulid päästesse, sattus üks kriis teise 
otsa. Justkui oleksid need kriisid just sind 
oodanud?
Vahel on olnud tõesti selline tunne. Aga 
siis käärime käised üles ja hakkame la-
hendama. Päriselt ei olegi aega selle üle 
filosoofiliselt juurelda. Pigem tasub mõel-
da, et mis nüüd järgmisena tuleb. Seda 
tõdesime meeskonnaga juba COVID-19 
kriisi esimese laine ajal. Tulebki mõelda, 
et missugune on järgmine kriis, ja olla 
selleks alati valmis. Mulle meeldib ütlus, 
et igaüks teeb oma osa ja natuke rohkem. 
See kehtib tegelikkuses igal elualal ja ees-
kätt just meie asutuses. Püüan seda sõna 
ja usku ikka jõudumööda levitada, sest 
suhtumisega „see pole minu töö ega 
minu asi“ kriise ei lahenda. Eks see lõpu-
tu kriiside jada ikka vahel väsitab ka.  
COVID-19 kriisi ajal täitis Päästeamet nii 
regionaalset kui ka riiklikku rolli ja siis 
väsisin ikka vahel ära. 

Mis su „lemmikkriis“ on?
(Naerab südamest.) Neid ei saa vist nii-
moodi kaalukausile seada. Praegune kriis 
pakub tõepoolest kõige rohkem väljakut-
seid. COVID-19 kriis on olnud pikk ja 
kestab veel edasi, kuid seal taga ei ole 
kellegi kurja kavatsust. Praegu on meil 
hirmutav vastane, kes soovib Eestile hal-
ba ja meid hävitada. Ta lihtsalt ei ulatu 
veel meieni. Ma arvan, et see praegune 
kestev julgeolekukriis on kõige hullem, 
mis võib üldse olla. Inimeste sõjahirm ja 
meie soov olla selleks kõigeks valmis. 
Sellegipoolest on iga kriisi lahendamine 
ääretult huvitav. Ükski kriis ei kordu täp-
selt samasugusena, alati on üllatus- 
moment ja soov seda võimalikult tervik-
likult lahendada. Kriisidega ei teki kuna-
gi tunnet, et sa tead kõike. See mind sel-
le valdkonna juures hoiabki.

Kas nüüd jääbki nii, et kriisid on meie  
uus reaalsus?
Kardan küll, et nii see just jääbki. Ega 
meie naaberriik ei muutu. Loomulikult 
võib tulla ka muid kriise ja kriisikesi, kuid 
Venemaa on meil väga suur ja võimas, et-

tearvamatu vastane. Lisaks julgeolekule 
suurenevad aasta-aastalt kliimasoojene-
misest tulenevad ohud. Eelmise aasta 
traagilised üleujutused Belgias ja Saksa-
maal näitavad, mis Eestit ees ootab. Pea-
me olema valmis kriisideks kõikides või-
malikes ja ka mittevõimalikes olukor- 
dades. Peame aina rohkem läbi mõtlema, 
kuidas me suuremahuliste asjadega hak-
kama saame. Päästeameti kuvand on ju 
väga tugev – me saame hakkama kõigega, 
mis meie teele satub. Samas ei tohi me 
unustada kõige olulisemat – pääste- 
võimekust – ning seda igati tugevdama.

Kui alguses oli kogu päästesüsteem 
sündmuskeskne, siis enam see nii paraku 
ei ole. Loomulikult jääb alati meie põhi-
valdkonnaks päästmine. Oluline on nüüd 
aga see, et me selle kõrval räägime ka 
kriisidest. Kui varasematel aastatel on  
lisandunud meie töösse ennetus ja ohu-
tusjärelevalve, siis nüüd lisandub sinna 
ka elanikkonnakaitse. Tean ju väga hästi, 
et pole lihtne juurutada kriisirolle meie 
endi või vabatahtlike seas. Sinnani läheb 
veel pikalt aega, sest oleme sellega oma 
organisatsioonis alles päris alguses. Kuid 
praegune kriis ühendab ja avardab ini-
meste mõtlemismeelt ja ma usun, et me 
jõuame peagi selleni, kus meil on välja 
töötatud ülesanded, lahendused, süs-
teemsus. Väljakutseid jagub meil selles 
vallas päris kõvasti. 

Uute kohustustena on Päästeametil roll 
tegeleda evakuatsiooni ja varjumisega – 
neid tuleb käsitleda koos. Varjumine on 
vajalik ju siis, kui mingil põhjusel pole 
evakueerimist õnnestunud läbi viia. Mõ-
lema puhul tuleb meil luua võimekus. 
Peavad olema inimesed, varustus, kokku-
lepped, läbimõeldud plaanid, sireenisüs-
teemid ja veel palju muid olulisi aspekte. 
See tähendab aga komandopealikele ja 
piirkonnajuhtidele lisaoskuse omanda-
mist. 

Kui kogu sellest kriisi virvarrist aega  
üle jääb, kas tegeled ka mõne hobiga?
Minu suur ja eluaegne hobi on korvpall. 
Kuna kasvasin ootamatult pikaks, siis 
hakkasin kossu mängima juba keskkoolis 
ja jõudumööda olen tegelenud sellega 
siiani. 2019. aastal käisime Helsingis ve-
teranide MM-ilgi oma naiskonnaga ära. 
Lisaks olen oma kahe lapse kõige suurem 
jalgpallifänn. Mind võib alatihti väljaku 
ääres kisamas ja kaasa elamas kohata. 
Tahtsin pärast keskkooli lausa kehalise 
kasvatuse õpetajaks saada. Ja väga hea 
söök meeldib mulle samuti – nii enda 
valmistatud kui ka kellegi teise gurmee-
roogasid avastades. Kaks ajapuuduse  
tõttu unarusse langenud hobi on veel – 
ajalugu ja raamatud. Sageli ongi need 
kaks ühes olnud ja pühendun just ajaloo-
liste raamatute lugemisele. n 

„Kriisidega ei teki kunagi  
tunnet, et sa tead kõike.  

See mind selle valdkonna  
juures hoiabki.“
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„Ole valmis!“ äpile lisati uus funktsioon, 
mille kaudu on äpi kasutajal võimalik saada 
automaatseid ohuteavitusi otse sündmuse 
või kriisiolukorra lahendamise infosüstee-
mist. Sõnumi koostaja on esialgu Pääste-
amet, tulevikus saab see olla ka näiteks 
Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus või 
mõni muu asutus, mis sündmust juhib.

Esimese arendusetapi järel saab inimene 
ohuteavitusi siis, kui ta on äpi alla laadinud 
või oma telefonis oleva äpi rakenduste poes 
värskendanud. Ohuteavitused on seejärel 
automaatselt sisse lülitatud. Lisaks saab ta 
ise seadistada, mis piirkonna teavitusi ta 
saada tahab. Valida saab mitu piirkonda, 
näiteks ära märkida oma kodukoha ja suvila 
piirkonna, mis võivad asuda teine teises 
Eesti otsas. Samas on võimalik saada  
kogu Eesti kohta teavitusi, jättes lihtsalt 
kitsendused lisamata. Arendatud ohuteavi-
tuste funktsioon on kasutajatele juba 

Kiviõli linn saab üle saja aasta omale päris uue 
ühiskondliku hoone – Siseministeeriumi 
tellimisel 2023. aastal valmiv Kiviõli Pääste-
ameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühis- 
hoone sai 20. mail pidulikult nurgakivi.

Hoone arhitektuuriline välimus on loodud 
konkreetset asukohta arvestades, olles linna 
sissesõidul Ida-Virumaa poolt üks esimesi 
tervitajaid peatänava ääres.

Ühishoone ruumides rakendatakse saastu-
nud ja saastevaba pinna kontseptsiooni, mida 
Ida piirkonnas esimest korda kasutati Sillamäe 
ühishoones. Uues hoones paranevad töötajate 
sportimis-, olme- ja töötingimused ning tehnika 
hoiustamise ja hoolduse võimalused märkimis-
väärselt. Hoonesse on kavandatud ka mahukas 
õppeklass ja torulift. Projekti kogumaksumus 
on 4,8 miljonit eurot. 

Kohtla-Järve ühis- 
hoone sai nurgakivi
17. juunil sai nurgakivi tänapäevaste töötingi-
mustega Kohtla-Järve siseturvalisuse ühishoo-
ne, mis alustab tööd 2023. aastal. Kohtla-Järve-
le rajatav on kuues ühishoone, mis päästele ja 
politseile Ida-Virumaal ehitatakse. Praeguseks 
on juba kasutusel ühishooned Narvas, Jõhvis  
ja Sillamäel. Rajatavad hooned arvestavad 
esmajoones 24/7 tegutsevate päästetöötajate 
ja politseinike tänapäevase ning mugava 
töökeskkonna vajadustega, võimaldades hoida 
päästetehnika alati stardivalmis. Fookuses on 
ka hoone toimepidevuse tagamine igas 
olukorras, samuti energiatõhusus. 

Kiviõli saab uue  
pääste ja PPA ühishoone

„Ole valmis!“ äpi kasutajad saavad  
ohu korral Päästeametilt teavitusi

kättesaadav nii Google Play kui ka Apple  
App Store’i rakenduste poes.

„Ole valmis!“ nutirakendus on üks oluline 
osa Eestis välja antud ametlike käitumisju-
histe kampaaniast elanike teavitamisel. 
Eesti riigi üks prioriteete on suurendada 
meie inimeste teadlikkust sellest, kuidas 
oleks mõistlik kriisi ajal käituda ning millisel 
moel saaks igaüks ennast, oma lähedasi  
ja vara kaitsta. „Ole valmis!“ rakendusel  
on selles kanda suur roll.

„Ole valmis!“ nutirakenduse andis välja 
Naiskodukaitse 2018. aasta kevadel. 
Rakendus sisaldab riiklikke käitumisjuhiseid 
mitmesugusteks kriisiolukordadeks, 
esmaabiõpetusi ning võimalust oma kodust 
valmisolekut interaktiivselt testida, 
rakenduse kaudu vajalikele numbritele 
helistada ning ka oma küberhügieeni 
teadmisi e-kursusel täiendada ja testida.

Uus funktsioon arendati Naiskodukaitse 

loodud rakenduses koostöös Siseministee-
riumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, 
Päästeameti ja Häirekeskusega. 

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ja Ida prefekt  
Tarvo Kruup Kohtla-Järvel ja Kiviõlis nurgakivi panemas.
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Jonatan 
Vseviov:

Välisministeeriumi kantsler 
Jonatan Vseviov nendib,  
et maailm on muutunud, 
kriis järgneb kriisile ja aina 
turbulentsemaks läheb. 
Seega tasub end ja oma 
kodu kriisiks ette valmistada 
nii füüsiliselt kui ka vaimselt 
– nii saame kõigega 
hakkama.

Mari Rebane 
kommunikatsiooniosakonna 
juhataja

21. sajand läheb  
veel keerulisemaks

Kas teie lootsite viimase hetkeni,  
et Venemaa ja Ukraina vastasseisu saab 
diplomaatiaga lahendada?
Olin peaaegu kindel, et ei saa diplomaa-
tiaga lahendada. Seda, et sõda tuleb, ar-
vasime juba sügisest. Lihtsalt küsimus 
oli, millal see tuleb ja kuidas see tuleb, 
ning kas lääs siseneb sellesse sõtta üht-
selt või mitte. Diplomaatial oli muidugi 
tähtis roll selles, et võtta Venemaalt ar-
gumente võimalikult väheseks ja aidata 

kaasa sellele, et lääne liitlased oleksid 
võimalikult ühel lainel, kui nad sinna 
sõtta sisenevad. Aga selles, et sõda tuleb, 
selles olime kindlad. Seda me teadsime.

Praegune on tagajärg, arvestades,  
et põhimõtteliselt algas sõda juba 2008. 
aastal Gruusias.
Ukraina vastu aastal 2014, siis, kui 
Krimm ja Donbass läksid. Aga on ikka 
olemuslik vahe selles, mis oli 2014. aas-
tast alates ja mis hakkas pihta 24. veeb-
ruaril. Kui enne 24. veebruari oli põhi-
mõtteliselt veel võimalik teeselda, et 
erimeelsused Euroopa julgeoleku aluspõ-
himõtete suhtes on perifeersed, et laias 

Intervjuu
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laastus Venemaa siiski veel järgib neid 
põhilisi kokkuleppeid, et riigid ei sea 
üksteise eksistentsi kahtluse alla, siis 24. 
veebruaril langesid viimasedki maskid. 
Neid maske tagasi panna ei ole enam või-
malik. 

Peame täiesti ümber hindama kogu Eu-
roopa n-ö koostöise julgeoleku samba: 
kuidas ja mis kokkuleppeid üldse on või-
malik Venemaaga teha ja mis kokkulepe-
tega pärast nende tegemist saab. Kas Ve-
nemaa neid järgib või lihtsalt rikub. 
Selles mõttes oleme täiesti uues ja tegeli-
kult täiesti uut epohhi loovas hetkes. Kui 
kaua aktiivne sõda kestab, me ei tea, aga 
me teame seda, et kui see kord lõpeb, siis 

kiire tõus – Hiina näiteks või India –, kes 
tahavad oma rolli rahvusvahelisel areenil 
suurendada; Venemaa, mis ei ole selgelt 
rahul oma asendiga ja piiridega nii otse-
ses kui ka ülekantud tähenduses; Euroo-
pa, mis otsib oma kohta ühinenuna rah-
vusvahelisel areenil, ning kõik sellest 
tulenev, pinged ja positsioonide ümber-
mängimine. 

Aga ka see, mis toimub riikide sees, de-
mokraatiate sees – äärmusluse tõus, pola-
riseerumine, traditsiooniliste institut-
sioonide nõrgenemine. Institutsioonide 
all ma mõtlen niisuguseid suuri institut-
sioone nagu meedia või ka valitsused. Mi-
dagi suurt on nihkes. Ja niikaua kui see on 
nihkes ega ole settinud, niikaua tekib ka 
turbulentsi. Seda turbulentsi on tunda 
meie ümber ja ka meie sees, ühiskondade 
sees. See ei ole ainuomane Eestile või Eu-
roopale, ühiskondade sisene turbulents 
hõlmab kogu demokraatlikku maailma. 
Kui see hõlmab juba kõiki maailma de-
mokraatiaid või vähemalt suurt osa maa-
ilma demokraatiatest, siis on selle juur-
põhjused nähtavasti kuskil väga-väga 
sügaval. Need ei ole tingitud sellest, et 
üks partei midagi tegi või üks peaminis-
ter või president jättis midagi tegemata. 

Tõenäoliselt on need lõpuks kinni ka-

hes asjas: üks on viis, kuidas me tööta-
me, mis on kiires muutumises tänu teh-
noloogia arengule, automatiseerimisele. 
Terve hulk ameteid on kadumas või kaob 
või vähemalt ei võimalda need nii suhte-
liselt head elujärge kui 50 aastat tagasi. 
Tekib terve hulk uusi rikkaks saamise 
võimalusi. Teisest küljest muutub see 
viis, kuidas me saame uudiseid ja suhtle-
me teineteisega. Sotsiaalmeedia, interne-
ti kiire tõus, tegelikult plahvatuslik levik, 
mis muudab meie kõige põhilisemat 
suhtlusmeetodit üksteisega või ühiskon-
nana. Ma ei ütle, et need on head või hal-
vad – need on objektiivselt toimuvad 
muutused, mis lihtsalt häälestavad üm-
ber selle, kuidas ühiskonnad koos püsi-
vad ja toimivad. Küsimus on nüüd selles, 
kas meie institutsioonid suudavad selle 
muutusega kaasas käia ja adresseerida 
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see lõpp saab meiega olema pikalt ja mõ-
jutab fundamentaalselt Euroopa julge-
oleku põhilisi kontuure. Sealhulgas meie 
oma. Seepärast me oleme nii investeeri-
tud sellesse praegusesse hetke ja praegu 
toimuvasse, et aidata kaasa Ukraina edu-
le, tegelikult ka Euroopa julgeoleku alus- 
põhimõtete säilimisele ja tugevnemisele. 
Tugevdada kollektiivkaitset, et meid ei 
ohustaks miski, aidata Ukrainat, tõsta 
agressiooni hinda – sest me saame aru, et 
küsimus ei ole ainult Ukraina julgeole-
kus, vaid kogu Euroopa julgeolekus.

Väikeriigile, kes on Euroopa äärel, ei 
ole need lihtsalt niisama põhimõtted, 
millest me räägime, vaid eksistentsiaal-
sed küsimused. Me ei kavatse korrata va-
rem tehtud vigu ja arvata, et on võimalik 
iseenda ajaloo eest mingil moel ära peita 
– me teame, et ei ole. Ja ei peidagi. Me 
kas laseme ajalool kujundada oma saa-
tust või võtame enda kätte ajaloo kujun-
damise.

See on üks kriis, julgeolekukriis.  
Aga meil algas 2020. aastal COVID-19 kriis,  
mis kestab, seejärel 2021. aastal Valgeve-
ne põgenikekriis. Meil on energiakriis, 
hinnatõus, ees ootab kliimakriis ja kes 
teab mis veel. Kas oleme sisenenud  
kriiside ajastusse?
Võib vist öelda jah. 
Sellest loetelust on 
veel puudu ID-kaar-
di kriis, mida ma 
mäletan samuti väga 
hästi, sest ka toona 
tundus, et tegemist 
on tohutu ja võib-ol-
la kõige olulisema 
kriisiga, mis kunagi 
meid mõjutanud. 
Praegu tagantjärele 
targana sellele kõi-
gele tagasi vaadates 
ja arvestades ka seda, et Eesti sai selle 
haldamisega väga hästi hakkama, tun-
dub, et oli pisike asi. Alati on lihtne ta-
gantjärele targalt öelda, et polnud nii 
hullu midagi, kui hästi hakkama saime, 
aga neid hetki läbi elades tunduvad asjad 
muidugi teistsugused. 2007. aasta pronk-
siöö, toonased küberrünnakud – jällegi 
tagantjärele ütleme, et need küberrünna-
kud ei olnud oma tehniliselt korralduselt 
üleliia keerulised. Mina olin toona Eesti 
saatkonnas Washingtonis ja ühel hetkel 
kaotasin võimaluse lugeda internetist 
Eesti ajalehti. Polnud mingit võimalust 
aru saada, kas ja kui tõsiseks see asi võib 
minna, aga tulime toime.

Üldiselt paistab, et 21. sajand on kee-
ruline. Üks on see, mis toimub rahvusva-
helisel tasandil, kus on suured geopoliiti-
lised nihked, suurte uute jõudude tõus ja 

„Kriiside ajastus peame olema valmis 
reageerima kiirelt ka ootamatustele, 
olema paindlikud, ja meil peab olema 

julgust vajaduse korral käiku vahetada 
või kurssi muuta, kui selgub, et see, 

mida me siiamaani teinud oleme, toob 
kaasa rohkem kahju kui kasu.“
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endiselt eri ühiskonnagruppide soove ja 
vajadusi või jäävad nad ajale jalgu. Kui 
nad jäävad ajale jalgu, toimubki mingisu-
gune vapustus ja raputus.

Üldiselt on demokraatiad head, sest 
nad küll painduvad ja rappuvad ja teine-
kord tunduvad kõikuvat tuules rohkem 
kui autoritaarsed režiimid, aga just tänu 
sellele paindlikkusele nad enamasti alles 
jäävadki. Seevastu kuigi totalitaarsed re-
žiimid näevad pealtnäha erakordselt sta-
biilsed välja, mõjutab kõik see muutus ka 
neid. Uudiste levimise muutus, töötami-
se muutus – pealtnäha stabiilsed, lõpuks 
lähevad pauguga lõhki. Ma usun, et see 
kõik saab ka 21. sajandit iseloomustama. 
Aga see protsess ise võib osutuda muidu-
gi erakordselt raputavaks ja ohtlikuks, eel-
kõige nendele, kes asuvad demokraatia- 
maailma piiril, nagu meie seda oleme. See 
on muidugi juba klišeeks kujunenud lau-
se, aga siiski, peame olema targemad, kii-
remad, osavamad, ettenägelikumad ja ka 
julgemad kui suured – just seetõttu, et 
me oleme väikesed ja sellises kohas, kus 
me oleme.

Muutumisest: üks asi on institutsioonid, 
aga ka inimesed ise. Me ei tule kõigi nende 
muutustega toime ja sealt tekivad pinged. 
Kuidas nende lõputute kriisidega, millesse 
ise ei saa parata, toime tulla?
See on igipõline küsimus, kas inimese 
loomus on aegade jooksul muutunud või 
ei ole. Valdav enamik arvajaid leiab, et te-
gelikult ei ole. Me tahame ikka laias laas-
tus neid asju, mida antiikajal taheti, ja 
kardame laias laastus neid asju, mida an-
tiikajal kardeti – kontekst ümberringi on 
muutunud. 

Tõsi on, et tehnoloogia arengu kiirus 
on selliseks muutunud, et ajaga kaasas 
käimine läheb aina keerulisemaks. Me 
kogu aeg jookseme, jookseme, jookseme, 
ja ikka tundub, et kusagil on just midagi 
uut tekkinud, millest me pole veel osa 
saanud. See seab oma välja-
kutsed, ma arvan, et mitte 
niivõrd indiviidi tasandil, 
kuivõrd ühiskonna ja ühis-
kondliku sidususe tasandil. 
Aga seal on keeruline välja 
pakkuda geniaalset retsep-
ti, millega seda probleemi 
ravida. Minu arvates on 
kõige olulisem meeles pi-
dada, et lõpuks me oleme 
ikkagi inimesed ja teised on samuti ini-
mesed. Laias laastus see, mida tahame 
meie, on ka see, mida tahavad nemad, ja 
kuidagi me peame suutma rahulikult 
omavahel toime tulla, sest alternatiiv on 
kisma. Isegi kui võib jääda mulje, et täna 
olen mina tugevam kui sina ja võiksin 
lasta rusikad käiku, et oma soov peale su-

ruda, siis ratsionaalne see endiselt ei ole, 
sest kuskil nurga taga võib alati olla kee-
gi, kes on tugevam kui mina. Ja kui hak-
kab maksma ainult tugevama õigus ja 
džungliseadus, siis ei ole lõpuks keegi 
selles ühiskonnas kaitstud.

Niisugust kainet meelt ja tasakaalukust, 
mis iseenesest on ju eesti inimesi alati ise-
loomustanud ja oleme alati uhked selle üle 
olnud, et ei lase end kaasa tõmmata mingi-
sugustel moevooludel ega lähe kergesti 
hulluks mingisuguse loosungi peale – see 

tugevus loodetavasti aitab meid läbi. Aitab 
läbi ehk ka vanasõna, et üheksa korda 
mõõda ja üks kord lõika. Sellest ei tohi saa-
da vabandust paralüüsiks ja mitte millegi 
tegemiseks, aga niisugust kainet meelt ja 
rahulikku olemist tasub soovitada igal ju-
hul ning ma usun, et meile ja teistele põh-
jamaadele on see ka väga omane.

„Enda valmidus ootamatustega 
toimetulemiseks ja ka mentaalne 

valmidus siis mitte kohe murduda 
– need on tähtsad julgeoleku 

alussambad.“

Kui aga mõelda, et nurga taga on kliima-
kriis, kus kusagil saavad värske õhk ja vesi 
otsa ja kusagil neid veel jagub, siis läbi- 
rääkimise võimalust väga pole ja tulevad 
konfliktid. Kas oleme selleks valmistumi-
sega juba hiljaks jäänud? Või polegi  
kliimakriis päris kriis?
Valdav enamik teaduskirjandust arvab, et 
see on kriis ja see on juba meil käes. Üks-
kõik kui tõsiselt seda kõike võtta, fakt on 
see, et suur osa lääneriikide praegusest 
poliitikast on kantud arusaamast, et pea-
me kasvuhoonegaaside väljapaiskamist 
kärpima. Me juba käitume teistmoodi 
selle kriisi tõttu ja pigem on tõenäoline, 
et ajas muutub see tähtsamaks, kui see 
seni on olnud. Muidugi tekitab see kõik 
igasuguseid täiendavaid konflikte ja kõi-
ke seda täpselt ette näha on erakordselt 
keeruline.

Toon siia kõrvale hoopis teise näite. 
Kui Ukrainas puhkes sõda, siis me olime 
võimelised ette nägema kõikvõimalikke 
mõjusid, aga vähesed keskendusid selle-
le, millist efekti annab Ukrainas puhke-
nud sõda toidujulgeolekule Aafrikas. See 
ei olnud esimene probleem, mis pähe 
torkas. Aga ma ennustan, et lähimatel 
nädalatel (intervjuu toimus 20. mail – 
MR) saab see olema peamine probleem, 
millega suur osa maailmast Ukraina sõja 

Mari Rebane vestlemas Jonatan Vsevioviga Välisministeeriumis.
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kontekstis tegeleb. 
Kümned, kui mitte sajad 
ja miljonid inimesed jäävad 
sõna otseses mõttes nälga selle tõt-
tu, et Venemaa tungis kallale Ukrainale. 
Ukraina on sedavõrd suur toidueksporti-
ja, kuid tema toit täna maailmaturule ei 
jõua, mis tähendab seda, et kõige vaese-
mad ja haavatavamad piirkonnad jäävad 
lihtsalt söögist ilma. Ka meie reaktsioon 
kliimakriisile tekitab tõenäoliselt sama-
suguseid teise ja kolmanda järgu efekte, 
mida me kõike ei oska ette näha. 

Seetõttu peame niisuguses kriiside 
ajastus olema valmis reageerima kiirelt 
ka ootamatustele, olema paindlikud ning 
meil peab olema julgust vajaduse korral 
käiku vahetada või kurssi muuta, kui sel-
gub, et see, mida me siiamaani teinud 
oleme, toob kaasa rohkem kahju kui 
kasu. Ma ei taha siin öelda, et meie polii-
tika on olnud ühes või teises kliimaküsi-
muses vale, aga see paindlikkus on era-
kordselt oluline, sest turbulentses 
üldises keskkonnas aeg-ajalt lihtsalt tu-
leb käiku vahetada. Seda paindlikkust ma 
tahakski meile soovida. Mitte ainult riigi, 
vaid ka indiviidi tasandil. 

Enda valmidus ootamatustega toime-
tulemiseks ja ka mentaalne valmidus siis 
mitte kohe murduda – need on tähtsad 

julgeoleku alussambad. Ja lõpuks me 
näeme seda, et mis oli tarvilik koroona-
kriisis, on tarvilik ka võimalikus sõjakrii-
sis. Kes oleks võinud viis aastat tagasi ar-
vata, et pandeemia tingib vajaduse hoida 
kodus miinimumvaru toitu ja muud. 
Päästeamet teadis, soovitas, kui palju 
seda aga tõsiselt võeti, ma ei tea. Olin 
Ameerikas, kui koroona puhkes, ja poo-
didest said esmatarbekaubad ootamatult 
otsa mitte tarneraskuste tõttu, vaid selle-
pärast, et kõik tormasid poodi neid ost-
ma – nii selgus, et on päris hea, et kodus 
on paari päeva varu olemas. Niisugune 
elementaarne baashügieen on tarvilik 
kõikide kriiside puhuks. Lisaks valmidus 
ka vaimselt neid kriise taluda, vastu  
võtta ja siis endiselt kaine peaga edasi 
toimetada – seegi paistab olevat oluline 
kõikide kriiside puhuks.

Tähtis on mitte ennast ka krampi mõel-
da, et kui tuleb midagi, siis tuleb ka maa-

ilmalõpp. No kui tuleb päriselt 
maailmalõpp, siis võib-olla 

tõesti pole midagi teha. Aga 

niikaua kui päris lõppu veel 
ei ole, on alati võimalik midagi 

teha. Seda ei ole võimalik aga teha, 
kui kõht on tühi või ise oled paanikas, nii 
et pead ei tohi samuti kaotada. Arvan, et 
see on väga oluline.

Kui hästi teie kriisiks valmis olete?
(Muheledes) Mina olen väga hästi kriisiks 
valmis.

Kas seitsme päeva varu on olemas?
Jah, ma arvan, et… pole proovinud, sest 
tegelikult ei ole kunagi vaja läinud, aga 
arvan, et seitse päeva pean ma ilusti vas-
tu jah.

Eesti on päris heas olukorras selles mõt-
tes, et näiteks Päästeameti usaldusväär-
sus on väga kõrge, samuti politseil. Seega 
sõnumid, mida anname, võiks mõjuda ja 
jõuda inimestele kohale. Kui võrdlete Eesti 
siseturvalisust ja inimest selles teiste 
riikidega, siis kui hästi me ühiskonnana 
tuleksime kriisis toime?
Siiamaani oleme hästi tulnud. Need näi-
ted on objektiivselt nii – mitte ainult po-
litseil ja Päästeametil, vaid ka kaitseväel 
on usaldusväärsus ühiskonnas erakord-
selt kõrge. On muud näitajad, mis näita-
vad väga häid numbreid: valmidus riiki 

kaitsta on väga kõrgel tasemel, toetus 
meie välispoliitika põhiliinidele – kuulu-
mine NATO-sse, Euroopa Liitu – on 
võrdlemisi kõrgel tasemel. See on väga 
hea, seda ei tasu kuidagi pisendada, aga 
sellel pelgalt kui loorberitel puhata ka ei 
maksa.

Mulle tundub, et paradoksaalselt on 
üks meie tugevusi see, et oleme piisavalt 
väike riik, et ei Päästeamet, ei politsei, ei 
kaitsevägi ole mitte ühegi Eesti pere 
jaoks midagi kauget. Igaüks tunneb ke-
dagi, kes on parajasti päästeametnik. Iga-
üks tunneb kedagi, kes on täna politsei-
niku või abipolitseinikuna patrullis. Või 
isegi kui sa kedagi sellist ei tunne, tun-
ned sa kedagi, kes sellist inimest tunneb. 
Igaüks tunneb kedagi, kes on kaitseväela-
ne, igaüks tunneb kedagi, kes on Riigiko-
gu liige jne. Me oleme väike ühiskond, 
me teame kõik üksteist, enam-vähem. 
See on üks meie tugevusi. Meil ei ole või-
malik luua lihtsalt kuvandit, ka valede 
najal kuvandit mingisugusest hirmsast 
jõust, milleks on, ütleme näiteks seesa-

ma politsei, sest me ju tunneme neid  
politseinikke. Nad on meie naabrid ja 
nad käisid meiega samas klassis.

Sellest väiksusest kasvab muidugi välja 
probleem, ja probleem on see, et meil on 
jõudu vähe. Kui meid tabab midagi, mis 
on väga suur ja ootamatu, siis neid reser-
ve, millele toetuda, on meil arusaadavalt 
vähem kui suuremal riigil, kes võib jõud 
koondada ühte punkti, kus seda parajasti 
tarvis on. Seetõttu peame arendama en-
dal suutlikkust vajaduse korral kaasata 
ka neid inimesi mis tahes kriisi lahenda-
misse, kes selle eest tavalisel ajal muidu 
iga päev palka ei saa, ning ka ristkasutada 
riigi erinevaid võimeid. Aga ka toetuda 
kõikvõimalikele vabatahtlikele, olgu nad 
siis vabatahtlikud päästjad või abipolit-
seinikud või kaitseliitlased või ka niisama 
vabatahtlikud, kes aitavad oma kodu- 
kohas midagi korda teha, mis siis para-
jasti on katki läinud. See on meil siia-
maani üsna hästi välja tulnud, kõik need 
vabatahtlike kaasamise formaadid on 
meil päris head, võrreldes eriti maailma 
teiste riikidega. Patt oleks siiski jätta üt-
lemata, et arenguruumi on samas veel 
kõvasti. Nutikust tasub alati juurde kee-
rata kõikidesse neisse lahendustesse, 
mida oleme välja mõelnud. Arvan, et are-
neda saab veel edasi.  n

„Nutikust tasub alati juurde keerata kõikidesse 
neisse lahendustesse, mida oleme välja 
mõelnud. Arvan, et areneda saab veel edasi.“
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Eesti
24. veebruaril sai taasiseseisev Eesti 31-aastaseks.  
Samal päeval algas Euroopas uus ajastu – rahust sai 
rahutus. Kuigi juba eelmise aasta viimastel kuudel 
koondusid võõrad väed Ukraina piiri äärde, tundus paljudele 
uskumatu, et olukord päriselt tuliseks kisub. Paraku oli 
usust vähe kasu ja ajalugu keeras ette verise lehekülje. 

Silver Kuusik 
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik

P äästeameti hädaolukorraks val-
misoleku osakonna riigikaitse 
nõuniku Lea Vainulti jaoks ei tul-
nud Ukraina ja Venemaa vaheliste 

sündmuste temperatuuri tõus üllatuse-
na, sest selged märgid olid üleval juba 
mitu kuud. „Riik hakkas ju kohe valmis-
tuma. Käivitati töögruppide formaadid, 
asutustele anti suunised toimepidevust 
kontrollida ja tõsta,“ meenutab Lea ja li-
sab, et ainus küsitavus oli aasta alguses 
vaid see, kas puhkeb täiemahuline sõda. 
Relvakonflikt oli aga ilmselgelt õhus.

Päeval, mil plaanisime kiluvõileiba 
süüa, perega koos olla ja taasiseseisvumi-
se aastapäeva tähistada, puhkes Ukrainas 
sõda. Ka meie pidupäev sai kurva rüü ja 

pole enesest- 
mõistetav

Iseseisev

tavapärast peotuju polnud vist kellelgi. 
Ehmatus oli halvav ja tundus uskumatu, 
et see kõik on võimalik. Edasised nädalad 
kiskusid ehmatuse uduloori karmi käega 
eest ja sünge reaalsus sundis igaüht küsi-
ma: kas ma olen päriselt valmis?

Valmisolek olgu argise elu osa
„Mina oma elu otseselt ümber seadma ei 
hakanud, kuigi tunnistan, et minulgi on 
olnud kõhedaid hetki. Aga mul on läbi 
mõeldud, mida ma teen ja kuhu lähen, 
kui selleks peaks vajadus tekkima. Mul 
on vanemate juures maja oma kaevu ja 
keldriga, aed, kus kasvatan kartuleid, 
porgandit ja salatit. Kelder ja sügavkülm 
on tuugalt saadusi täis ja minuga ei juh-
tuks seal midagi, kui peaksin seal ka 
kuus kuud hiire kombel ainult oma asju 
sööma,“ räägib Lea ja kinnitab, et hästi 
ettevalmistatud tagala pakub kindlustun-
net. „Tallinnas elan ma kortermajas, aga 
tean, et kui midagi päriselt peaks juhtu-

ma, siis siia ma ei jääks. Õnneks on mul 
koht, kuhu minna,“ selgitab ta.

Lea tunnistab, et valmisolek ja käelised 
oskused on teda saatnud maast madalast. 
„Ma olen nõukogude aja laps. Meil oli su-
vekodu ja vanemad süstisid sisse selle, et 
nüüd teeme peenrad, nüüd paneme oma 
herned kasvama ja kasvuhoones kasva-
vad oma tomatid. Juba siis ei olnud see 
otseselt kriisiks valmistumine, vaid elu 
loomulik osa. Ma tegelikult arvangi, et 
me ei peaks eraldi valmistuma kriisideks, 
vaid kõik see, mida teeme, peaks olema 
loomulik elurütm – kodus peaks olema 
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teatud kogus toitu, et iga päev ei 
peaks poes käima. Pigem oleks 
hea, kui käid poes korra või kaks 
nädalas. Ühest otsast tarbid oma 
kodust kraami ja teisest otsast 
tood poest asju juurde,“ räägib 
Lea. „Ja enamikul meist on kuskil 
maapiirkonnas ka sugulasi või 
sõpru, kelle juurde saab minna, kui kriis 
peaks päriselt tulema ja omal käel enam 
hakkama ei saa. Loomulikult on ka üksi-
kuid lapsi ja eraklikke inimesi, aga ilm-
selt on tegelikult kõigil keegi, kelle juur-
de minna.“

kond on sündinud vabas Eestis ning 
maavanaemad koos taluaedadega on 
suuresti jäänud ajalukku. Samuti on 
minevikku jäänud tühjade lettide 
aeg, kui poeriiulilt vaatasid vastu 
vaid porgandikuubikud ja Caesari sa-
latist polnud keegi kuulnud. Nii on 
ka ohutuskultuur samm-sammult 

unustusse vajunud.
„See on mugavus ja suuresti ka õpitud 

abitus. Tänapäeval saab poest kõik kätte 
ja vaeva kuigi palju nägema ei pea. Me 
oleme tegelikult loonud endale ise tarbi-
misühiskonna – ma käin tööl selleks, et 

Ohutuskultuur, kuhu sa kadusid?
Lea kirjeldab elavalt koduaiatomateid, 
millel on paberimeki asemel päris toma-
tite maitse, ja muidki aiasaadusi, mis on 
paremad kui poest toodud kraam. Kes 
kord oma aia vilju nautinud, see teab, 
millest jutt käib. Praegune noorem põlv-

„Me ei peaks eraldi kriisideks 
valmistuma, vaid kõik see, mida 

teeme, peaks olema loomulik 
elurütm.“
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teenida raha selleks, et tarbida. Me ei 
oska enam rõõmu tunda sellest, et oma 
kätega midagi teha. Enam ei pea emalt 
küsima, kas ta tunneb kedagi, kes oskaks 
mulle midagi õmmelda, sest poest pole 
midagi saada. Ma olen siiralt õnnelik, et 
Eesti on iseseisev riik, aga lääne tarbimis- 
ühiskond tuli meile nii kiiresti, et kõik 
vanad oskused ununesid. Tekkis sama 
efekt nagu siis, kui laps läheb mänguasja-
poodi ja talle öeldakse, et ta võib kõike 
võtta. Siis on tüdimus kiire tulema. Män-
guasjakülluses ei õpi laps ka lihtsate asja-
dega mängima. Seesama on juhtunud 
meiega. Kogu aeg tuleb uusi asju juurde 
ja käelised oskused pole enam olulised,“ 
räägib Lea. „Küll aga ei tohi me selle mu-
gavuse juures hetkekski unustada, et 
meie iseseisvus ei ole iseenesestmõiste-
tav. Sellele tuleb mõelda ja liiga palju ah-
vatlevat mugavust siin kasuks ei tule.“

Lea mõistab neid, kes on kogu elu 

jooksul elanud linnakorteris ning kelle 
oskuste täiendamise võimalused on see-
tõttu ahtad. „Saan täiesti aru, et kui ini-
mese elu on kulgenud Musta- või Lasna-
mäel, siis tal pole olnud põhjustki kirvest 
käes hoida. Minul on olnud õnn kasvada 
väikelinnas. Ka oma last viin võimalikult 
palju Tallinnast ära vanavanemate 
juurde, et ta saaks näha, kuidas 
maasikas kasvab, õitseb ja viljub,“ 
kirjeldab Lea. 

Keldrisse heidan end,  
keldrisse peidan sind
Viimased aastad on teinud kõigile sel-
geks, et hädaolukorrad võivad tabada ka 
väikest ja seni rahulikku Eestit, olgu sel-
leks siis pandeemia või mõni muu mure. 
Ukraina sõda on teadvust tublisti raputa-
nud ja pannud tegutsema. Omal ajal lau-
lis Ivo Linna, et „laintesse heidan end, 
laintesse peidan sind“. Nüüd, mõniküm-

mend aastat hiljem, võib lained asendada 
keldritega. Üha enam on eestimaalased 
hakanud huvi tundma, kuhu varjuda siis, 
kui selleks peaks vajadus tekkima, ning 
muidu mõneti unustusse jäänud keldreid 
taasavastatakse. Olukord, mis keldrist 
vastu vaatab, on aga sageli jahmatav.

„Esmalt tasub keldrit vaadata pilguga, 
kas ma üldse uksest sisse saan. Kui ma 
endagi keldrile mõtlen, siis kindlasti on 
seal asju, mis on 30 aastat vanad. Ma 
tean, et asjadest on kole raske loobuda, 
aga koristuse käigus tasub siiski üle vaa-
data, mida on päriselt vaja ja mis on seis-
nud täiesti kasutult. Kui sul on keldris 

„Oluline on, et sõjalise  
kaitsega astuks ühte sammu  

ka elanikkonnakaitse.“

Lea Vainult: „Hoolitseda tasub selle eest,  
et kelder pakuks kas või lühiajaliselt piisavalt varju.”
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vanad värvid ja lahustid, mille „kõlblik 
kuni“ on juba läbi, siis need tasub igal ju-
hul ära visata. Ka tuleohutuse mõttes ei 
tasu keldris hoida kõike, mis on üle jää-
nud,“ selgitab Lea ja julgustab keldreid 
usinalt revideerima. „Lisaks sellele, et 
kelder saab korda, on lootust leida ka 
asju, mille olemasolu olid juba unusta-
nud,“ ütleb ta.

Varjumine algab toast
Varjumise vaates saab igaüks oma keldrit 
juba praegu ette valmistada. „Kindlasti 
tuleb vaadata üle, ega kelder ei hallita või 
muidu niiskust ei korja. Kui selle avasta-
te, siis on kindlasti vaja probleemiga te-
geleda. Samuti tasub veenduda, et keld-
risse poleks end sisse seadnud vaarao- 
sipelgad või muud kahjurid,“ lisab ta ja 
ütleb, et kui võimalik, võiks ka korteri-
ühistu vaadata ruumid üle pilguga, kas 
sinna saab lihtsa lahenduse abil tekitada 

veevarustuse ja kanalisatsiooni ning kas 
keldris on tagatud ventilatsioon. Kui neis 
asjus on puudusi või kõhklusi, tasub nõu 
pidada spetsialistidega. Eraldi väga kulu-
kaid ehitustöid ette võtta pole siiski mõ-
tet. Pigem tasub hoolitseda selle eest, et 
kelder pakuks kas või lühiajaliselt piisa-
valt varju. Samuti pole eraldi toidu- ja 
veevaru vaja keldrisse sisse seada. „Mina 
ei soovita neid keldrisse tassida. Meeles 
tasub pidada, et varjumine algab toast. 
Varjumine võib tähendada ka seda, et 
kuskil lähedal põleb mõni hoone ja elani-
kel palutakse aknad suletuna hoida, et 
mürgine suits tuppa ei tungiks. Sellisel 
juhul ei lähe ju keegi keldrisse vett ja her-
kuloid tooma. Oluline on, et varud oleks 
kodus olemas ja vajaduse korral saaks 
need kiiresti kaasa haarata,“ selgitab Lea. 

Kuna majad on ehituslikult erinevad, 
on erinev ka majade vastupidavus ning 
sellega koos varjumiskoha ohutus. „Üldi-
selt võib öelda, et õnnega on koos need, 
kes elavad paneelmajas. Paneelmajade 
karkass on tugev ja sageli on nende maja-
de keldritel mitu väljapääsu. Kui aga rää-
gime varjumisest sõjaohu vaates, siis täit 
kindlust ei paku ükski kelder. Ka paneel-

maja kelder ei pruugi täistabamuse pu-
hul terveks jääda, küll aga on seal kind-
lasti ohutum kui väljas,“ selgitab Lea. 
„Seda näeme ka Ukraina näitel. Maja 
saab ülevalt küll pihta, aga keldris on elu-
lootust.“ Ohutuselt teisel kohal on kivi-
majad. Seal on aga oht, et pihta saamise 
puhul purunevad seinad rohkem kui pa-
neelmajadel. Kõige ohtlikumaks tuleb 
paraku pidada puitmaju. „Puidu häda on 
tuleoht. Kui ka sellise maja kelder on ki-
vist seinte ja betoonlaega, pole seal piisa-
valt ohutu, kui mitu korrust su pea kohal 
lihtsalt põleb,“ räägib Lea ja selgitab, et 
sellisel juhul oleks mõistlik otsida varju 
kuskilt mujalt. „Aga rõhutan: see kehtib 
siis, kui räägime sõjalisest ohust. Suure 
tormi eest varjumiseks sobib puumaja 
kelder väga hästi!“

Kuigi varjumist võivad nõuda erinevad 
hädaolukorrad, paneb Lea kõigile süda-
mele, et sõjaohust tingitud varjumise pu-

hul tuleb linnast võimaluse korral ära 
minna. „Kindlasti tuleb sellisel juhul jär-
gida riigiasutuste antud juhiseid ning 
igaühel tasub oma alternatiivsed varju-
miskohad aegsasti läbi mõelda. Kui sul 
on olemas plaan, tunned end kindlamalt. 
Ja loomulikult loodame, et neid plaane ei 
lähe tegelikult kunagi vaja,“ ütleb Lea.

Valvsust kaotada ei tohi
Siit-sealt on Ukraina sündmuste järel 
kosta nurinat, miks Eestis varem varju-
miskohtade loomise ja elanikkonna teavi-
tamisega ei tegeletud. Tegelikult on see 
küsimus, mida võiks igaüks endale esita-
da. „Kui varjumise teema oli 2019. aastal 
valitsuses, polnud sõjalist ohtu. Kõik olid 
unustanud 2014. aasta Ukraina sõja, 
Gruusia sündmusi ei mäletanud enam 
keegi. See oli teadlik poliitiline otsus, et 
olukorras, kus sõjalist ohtu ei ole ning 
raha nõudvaid valdkondi on palju, inves-
teeritakse mujale. Ja kujutage nüüd ette, 
et olukorras, kus ohtu ei ole, hakatakse 
sadade miljonite eurode eest looma ava-
likke varjumiskohti. Rahvas vaadanuks 
ikka väga suurte silmadega otsa,“ selgitab 
Lea. Täna on olukord teine ja varjumis-
kohtade kaardistamise, sisseseadmise ja 
veel paljude muude julgeolekut puuduta-
vate asjadega tegeletakse kiires tempos. 
Oluline on see, et sõjalise kaitsega astuks 
üht sammu ka elanikkonnakaitse.

Kuhu võiksime uue aasta künniseks 
jõuda? „Kui esialgu jälgiti Ukraina uudi-
seid hoolega, siis juba mõne kuu järel oli 
näha väsimust. Märkasin seda ka enda 
juures – alguses tahtsin olla reaalajas kõi-
gega kursis, aga hiljem ei jaksanud enam 
nii palju. Loodan, et me ei ole aasta lõpus 
selles seisus, kus sõda Ukrainas on muu-
tunud rutiiniks ning me ei pööra sellele 
enam kuigi palju tähelepanu. Loodan sii-
ralt, et suudame ellu viia projektid, mil-
leks meile lisaraha anti. Me räägime siin 
evakuatsioonist, varjumisest, terviklikust 
ohuteavitussüsteemist ja veel muustki. 
Veel loodan seda, et tsiviilkriisiks valmis-
oleku ja riigikaitse seadus päriselt tuleb – 
et see ei lähe poliitiliste tõmbetuulte pä-
rast kuhugi Riigikogu sahtlisse. See on 
esimene kord, kui Eestis tuuakse seadu-
ses eraldi välja elanikkonnakaitse ning 
loetletakse, mis on elanikkonnakaitse 
ülesanded. Sellega seotakse riigikaitse lai 
käsitlus ühtseks tervikuks ning see annab 
ka Päästeametile päriselt elanikkonna-
kaitse asutuse tuuma,“ ütleb Lea.

Suurte otsuste ja tegude kõrval on 
tähtsad ka väiksemad. Ohutuski algab pi-
sikestest asjadest ning kes nendega veel 
toimetanud pole, võiks alustada juba 
täna, sest ohutus algab igaühest. n 

„Ohutuski algab 
pisikestest asjadest ning 
kes nendega veel 
toimetanud pole, võiks 
alustada juba täna, sest 
ohutus algab igaühest.“
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miljonit

Tänavu märtsis eraldas 
valitsus siseturvalisuse 
valdkonnale 86 miljonit 
eurot, millest üle poole ehk 
46 miljonit eurot suunatakse 
Päästeametile elanikkonna- 
kaitse arendamiseks. 

Rain Põllu 
kommunikatsiooniosakonna 
ekspert

K riis ei tähenda seda, et kõik sujub 
märkamatult ja kannatusteta, 
muidu ei kutsutaks seda kriisiks, 
küll aga saab kriisideks valmis 

olla. Elanikkonnakaitsel on neli tasandit: 
inimene, kogukond, omavalitsus ja riik. 
Kui igaüks täidab enda rolli vastavalt 
kokkulepitule, siis oleme me valmis ja 
tuleme välja igast kriisist.

Päästeameti peadirektori asetäitja 
Tauno Suurkivi sõnul on sedavõrd suur 
rahasüst esmakordne. „Oleme end juba 
aastaid elanikkonnakaitse asutuseks pi-
danud ning võtnud endale rolli tõsta ini-
meste ja kohalike omavalitsuste teadmisi 

kriisides. Selleks oleme pidevalt nende 
kõrval, juhtides kriisikomisjone ning 
viies läbi õppuseid ja infopäevi. Teame 
ka, et inimesele kõige lähemal on tema 
kohalik omavalitsus, kes on kriisides ees-
liinil ja Päästeameti tähtsaim koostöö-
partner,“ ütles Suurkivi.

„Oleme lisarahastuse üle väga õnneli-
kud, sest nüüd saame ka suuremahulise-
mad ja ambitsioonikamad tegevused ellu 
viia. Esimese asjana oleme kaardistanud 
ja alustanud varjumiskohtade tähistami-
sega. Samuti on meil läbi mõeldud, kui-
das saab inimene ohust teada, ehk raja-
misel on sireenidel põhinev ohu- 
teavitussüsteem. Üksi me kaugele ei pur-
jeta ning seetõttu paneme väga suurt rõh-
ku sellele, et üksikisik ja kohalik oma- 
valitsus oleksid kriisides tugevad ja kan-
naksid kaela,“ märkis Suurkivi. 

 
Sireenidel põhinev  
ohuteavituse süsteem
Teada on, et sõjaolukorras satuvad rün-
nakute alla just suuremad linnad, kus 
asuvad ka strateegilised objektid. Seetõt-
tu ehitatakse 16 asulasse sireenidel põhi-
nev ohuteavitussüsteem, mis valmib hil-
jemalt 2023. aasta juuliks. Sireenide 
võrgustik võimaldab ohu korral piirkon-
nas olevaid inimesi teavitada valju heliga. 

Kõik sireenid saavad olema ühes võr-
gustikus, mis võimaldab neid eri linna-
dest käivitada. Kõik energia- ja sideühen-
dused saavad olema dubleeritud, et oleks 
tagatud nende toimepidevus rünnakute 
või looduskatastroofide korral.

See on väga ambitsioonikas projekt 
ning oleme õppust võtnud nii naaberrii-
kide kogemustest (Läti, Leedu, Soome, 
Rootsi) kui ka kaugemalt (Iisrael, Ukrai-
na, Norra). 

Päästeameti veetavasse projekti on 
kaasatud kõik olulised koostööpartnerid: 

SMIT, Häirekeskus, Riigikantselei, Sise-
ministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, 
Keskkonnaamet, Kaitseministeerium ja 
Kaitsevägi. 

Varjumine 
2022. aasta suvel vaadati üle ja tähistati 
Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus esma-
sed avalikud riigi või omavalitsusüksuse 
valduses olevad varjumiseks sobivad või 
nendeks kiiresti kohaldatavad kohad. 
Varjumiskohad asuvad tugevdatud konst-
ruktsioonidega hoonetes, nagu seda on 
parkimismajade keldrikorrused või näi-
teks maa-alused tunnelid, ning tsiviil-
kaitse märgiga tähistatult võrdub nende 
sõjaline ründamine sõjakuriteoga. Need 
ei ole pommivarjendid, kuid need paku-
vad kaitset nii sõjaliste rünnakute, ekst-
reemsete ilmastikuolude kui ka massira-
hutuste korral. Varjumiskoht ei kaitse 
lennukipommi otsetabamuse eest, aga 
see-eest on võimeline kinni pidama plah-
vatusest tingitud lööklaine ja sellega 
kaasnevad lendavad objektid, nagu killud 
ja kiviklibu.

2022. aasta lõpuks koostatakse ju-
hendmaterjal, kuidas on võimalik käepä-
raste vahenditega kohandada enimlevi-
nud hoonetüübid varjumiskohtadeks. 
Olgu selleks kortermaja kedrikorrus või 
muu tüüpprojekti järgi ehitatud hoone. 

Ulatuslik evakuatsioon
Ulatuslik evakuatsioon on hädaolukorra 
või selle ohu korral elanikkonna ajutine 
ümberpaigutamine ohutusse asukohta. 
See võib olla lühiajaline, aga ka pikema-
ajaline, kui ohualale jäänud kodud on tu-
gevalt kahjustada saanud ning sinna taga-
sipöördumine ei ole võimalik, nagu 
üleujutuse või sõjalise ründe tagajärjel. 

Edu valem on koostöö riigi ja elanike 
vahel. Selleks, et ohu korral kõik sujuvalt 

Elanikkonnakaitse 
peamised  
tegevussuunad:
n ohuteavitus
n varjumiskohad
n evakuatsioon
n KOV ja elanike kriisivalmidus

46
elanikkonnakaitse 

valmisolekusse
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töötaks, peavad olema valmis nii 
riik kui ka elanikud. Selleks teevad 
paljud riigiasutused pidevalt koos-
tööd, et tõsta inimeste teadlikkust 
ning lihvida tööprotseduure veelgi 
sujuvamaks.

Ulatusliku evakuatsiooni töö-
protseduurid on universaalsed ja 
neid saab kasutada ka teiste sündmuste 
lahendamiseks. Näiteks on Päästeamet 
praegu massilise sisserände tegevuste 
toetamiseks (Politsei- ja Piirivalveameti 
juhitav) üles seadnud ulatusliku evakuat-
siooni kohad (kokku neljas regioonis ligi 
1000 inimesele). Need on kohad, kus  
sõjapõgenikud saavad vajaduse korral  
lühiajaliselt (kuni 48 tundi) peatuda, saa-
da infot, muud eluks vajalikku ja suuni-
seid edaspidiseks.

Kohalike omavalitsuste 
kriisivalmiduse arendamine 
Päästeamet lõi kohalike omavalitsuste 
kriisivalmiduse lisameetme, millele eral-
dati lisaeelarvest 2,2 miljonit eurot. Huvi 
rahastuse üle oli väga suur – taotluse esi-
tas 77 omavalitsust, kokku pea 6,2 miljo-
ni euro ulatuses. See näitab, et huvi krii-
sivalmiduse suurendamise vastu on enam 
kui kaks korda suurem, kui selleks raha 
esialgu jätkub. Plaan on projektiga kind-
lasti edasi minna ja saada selleks eelarve-
lised vahendid ka järgnevatel aastatel.

Varingupääste võimekus saab lisa-
rahastusega täiesti uue hingamise 
puhkudeks, kui hooned on kokku 
varisenud ja inimesed vajavad abi 
rusude alt päästmisel. Ära ei saa ka 
unustada demineerijaid, kes on sõja-
olukorras lõhkeseadeldiste kahju-
tuks tegemisel asendamatud. 

Rahastus
Päästeamet on saanud elanikkonnakaitse 
asutuseks ning ühiskond ja valitsus on 
meile pannud väga suured ootused. Pääs-
teametile antud lisarahastus aitab meil 
elanikkonnakaitse asutusele pandud üles- 
andeid täita. Lisarahastus on määratud 
kaheks aastaks, kuid selleks, et saaksime 
järjepidevalt elanikkonnakaitset arenda-
da ja olla eri kriisideks valmis, vajame 
järjepidevat rahastust. Palju on küsitud, 
miks need asjad juba valmis ei ole? Meil 
on ju sedavõrd agressiivne naaber. Riigi-
na ei taha me sedasama küsimust siis  
küsida, kui meil selleks reaalne vajadus 
on. Soovime, et selleks ajaks on Eesti ela-
nikud teadlikud, kuidas käituda, kui kõ-
lab ohuteavitus, saadakse käitumisjuhi-
sed ning kõigil on valmis pandud 
kriisivaru, et iseseisvalt teatud perioodi 
hakkama saada. Kriisiolukorras, kus abi 
vajavad paljud inimesed korraga, on abi 
kättesaadavus tavaolukorrast palju pi-
kem ning selleks tuleb valmis olla. n 

FOTO: Taavi Prints 

Elanike kriisivalmiduse 
parandamine 
Teadlikkuse tõstmine on kergem, märksa 
keerulisem on aga muuta käitumisharju-
musi. Praegu, kui kriise on palju, on pin-
nas ka käitumisharjumuste muutmiseks 
soodne, sest suured kriisid on pannud 
inimesi sellel suunal rohkem mõtlema. 
Kasutame soodsat olukorda ära, püsides 
pildis meedias, koolitades koostööpart-
nereid ja ka olles olemas inimeste lähedal 
infopäevadel.

Oleme ise kriisidest sõltumatud
Päästeametis usume, et ennetus päästab 
rohkem elusid kui tagajärgedega tegele-
mine. Selleks aga, et saaksime hädaolu-
korras inimesi aidata, peame ise olema 
sõltumatud välistest teguritest, nagu  
kütuseprobleemid ja elektri puudumine.

Tänu lisarahastusele saame muuta oma 
komandohooned toimepidevamaks, va-
rustades need generaatoritega, et meil 
oleks olemas vool, saame hooldada va-
rustust ja teha muid vajalikke tegevusi. 

Päästeametis usume,  
et ennetus päästab rohkem 

elusid kui tagajärgedega 
tegelemine. 
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Päästeala vabatahtlikud ja vabatahtlikud päästeseltsid on väga olulised päästevõrgustiku 
liikmed. Kuigi Päästeamet on vabatahtliku pääste arendamise ja jätkusuutlikkuse toetamise 
suunal aastaid tegutsenud, ei ole kunagi varem vabatahtlike kaasamise „puslet“ nii 
peensusteni lahti võetud ega uuesti kokku pandud.

Birgit Okmees 
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik

K äesoleva aasta alguses valmis va-
batahtlike kaasamise kontsept-
sioon, mille raames just seda teh-
ti ning rääkisimegi Päästeameti 

vabatahtlike projekti koordinaatori Liis 
Kesaga lähemalt sellest, millised on 
Päästeameti vabatahtlike tegevustesse 
kaasamise edasised arengusuunad ja olu-
lisemad tegevused.

Miks vabatahtlike kaasamise kontsept-
sioon loodi ja mis on selle eesmärk? 
Kuigi vabatahtlike päästjate arv ja nende 
panus on aastatega kasvanud, on vaba-
tahtlike päästjate kaasamisel Päästeameti 
tegevustesse veel arenguruumi – näiteks 
ei ole päästevõrgustiku areng siiani alati 
toimunud tegelikest vajadustest lähtu-
valt. Kontseptsiooni loomisega soovisi-
me terviklikult läbi mõelda nii vabataht-
like, teenuste kui ka Päästeameti vaate- 
nurgast, mida me saaksime teha, et veel-
gi paremini vabatahtlikke enda tegevus-
tesse kaasata, neid rohkem toetada ja ka 

liigume teadlikuma 
koostöö suunas

Ühtne

teenuste mõju suurendada. Päästevõr-
gustikul on ju üks ühine eesmärk – ohu-
tum Eesti, mille loomiseks tuleb enneta-
da võimalikult palju õnnetusi ning tagada 
kiire abi. 

Üks kontseptsiooni loomise ajendeid 
oli kindlasti ka see, et Päästeameti tege-
vuste maht on seoses elanikkonnakaitse 
asutuse rolliga suurenenud. Laienenud 
on Päästeameti riski- ja kriisikommuni-
katsioonialased tegevused ning lisandu-
nud on ulatusliku evakuatsiooni ja varju-
mise korraldamine ja humanitaarabi 
vastuvõtmise koordineerimine valitse-
misala siseselt. 

Kontseptsiooni loomine andis võima-
luse hinnata ka asutuse üleselt ja meie 
teenuste kaudu, mis küsimused meil üld-
se vabatahtlike kaasamisega seoses päe-
vakorral on. Kindlasti ei ole see aga lõplik 
dokument ega anna kaugeltki kõiki vas-
tuseid.

Milline on Päästeameti vabatahtliku tege-
vuse arendamise kõige olulisem eesmärk 
lähiaastatel? 
Üks oluline eesmärk on kindlasti see,  
et päästevõrgustikuga liitumine oleks at-
raktiivne ja võimalikult kasutajasõbralik, 
et päästevõrgustik saaks kasvada ning 

uute aktiivsete inimeste toel edasi arene-
da. See on ka Päästeameti üks käesoleva 
aasta fookustest. 

Teenuste vaates on põhieesmärk toeta-
da vabatahtlike päästekomandode jät-
kusuutlikkust, sealhulgas selles, et vaba-
tahtlikel päästekomandodel oleks olemas 
vajalik varustus, et nad saaks tegutseda 
ohututes ja komando arengut toetavates 
ruumides, pakkuda oma kogukonnale va-
jaminevaid teenuseid, valmisoleku ja rea-
geerimisega seotud kulud oleksid õigla-
selt kaetud jne. See on kogu aeg olnud 
üks Päästeameti olulisemaid eesmärke.

Uuematest suundadest on fookusesse 
võetud ühisvalveteenistuse (ÜVT, kutse-
lised ja vabatahtlikud päästjad koos val-
ves – toim.) teenuse arendamine. Ühis-
valves on vabatahtlikud komandodes 
saanud käia juba aastaid. Süsteemset lä-
henemist, kuidas seda teenust aga veelgi 
kasvatada, ei ole, sest siiani pole olnud 
piisavalt varustust, mida vabatahtlikele 
kasutamiseks anda. 

Mis muutub vabatahtlikuks päästjaks 
saamise, püsimise ja tegutsemisega seo-
tud tegevustes lähiaastatel?
Üks eeldusi uute vabatahtlike päästjate 
võrgustikuga liitumiseks on soovijatele 

pääste- 
võrgustik: 





Võrgustik

Liis Kesa (vasakul) koos vabatahtlike  
päästjate Ivo Pauluse ja Edit Tammepõlluga.
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vabatahtlikku päästet puudutava kvali-
teetse, ajakohase ja lihtsasti leitava info 
pakkumine. Sel aastal soovimegi korrasta-
da vabatahtliku pääste kohta käivat infor-
matsiooni Päästeameti avalikes infokana-
lites. Oluline, et inimestel, kel on teema 
vastu huvi, leiaksid vajaliku info üles.

Hetkel on töös ka ohutusportaali 
(päästeameti e-teenuste platvorm – 
toim.) arendamine, mis koondab tulevi-
kus ka paljusid vabatahtlike kaasamise ja 
tegutsemisega seotud teenuseid. 

Kas ohutusportaali tekitatakse moodul, 
mille kaudu inimene saab avaldada soovi 
vabatahtlikuks päästjaks liitumiseks?
Ohutusportaalis on töös hulk arendusi. 
Esmajärjekorras peab vabatahtlikuks saa-
mise protsess muutuma lihtsamaks ja tu-
levikus saab taotlust esitada ohutuspor-
taali veebirakenduses märksa kasutaja- 
sõbralikumalt kui praegu. 

Päästeseltsidel on ka lepingujärgseid 
kohustusi, mis eeldavad regulaarset info-
vahetust Päästeametiga, näiteks ennetus-
tegevuste sisestamine, päästetehnika ope-
ratiivarvesse panek, tegevuste ja nende 
läbiviijate kohta aruandlus ja arvete esita-
mine, mis saavad lahendatud ohutuspor-
taali projekti raames juba 2022. aastal. 

Kuidas Päästeamet panustab edaspidi 
vabatahtlike päästjate järel- ja juurde- 
kasvu?
Kindlasti loodame ÜVT arendamise kau-
du tõsta nii päästevõrgustikus tegutsemi-
se atraktiivsust kui ka kaasata meie rida-
desse rohkem inimesi, kes saavad ja 
tahavad Eesti ohutusse rohkem panusta-
da. Sel aastal plaanime vaadata läbi ka 
Moodle’i keskkonnas olevate vabatahtlike 
pääste I ja II astme koolituste sisu ja teh-
nilised lahendused. Oluline on hoida koo-
lituse sisu ajakohasena ning muuta kooli-
tuse ülesehitus kasutajale mugavaks. 

Kas atraktiivsust ÜVT kaudu kasvatame 
eelkõige sellega, et inimestel oleks huvitav 
näha, mida kutselised oma töös teevad, 
millist tehnikat kasutavad, samuti anname 
neile võimaluse olla osa meeskonnast? 
Kutselistes komandodes, eriti suurema-
tes linnades, on kahtlemata rohkem väl-
jakutseid ja võimalust päriselt pääste-
sündmustel osaleda. Kui noor inimene 
võrgustikuga liitub, teeb koolitused ära 
ja tal on motivatsioon laes – tahaks te-
gutsema hakata –, siis ÜVT-s osaledes ei 
pea ta esimest sündmust suure tõenäo-
susega ootama pool aastat. Osal seltsidel 
on rohkem sündmusi ja teistel vähem, 
kuid ÜVT-s saavad osaleda ka seltsidesse 
kuuluvad vabatahtlikud päästjad. Kui 
oma kogukonnas õnnetus juhtub, siis on 
tähtis, et oleks ka praktikat. See on üks 
ÜVT arendamise mõte. 

Üks asi on atraktiivsus ja teine pool 
päästevõrgustiku ühtsuse kasvatamine – 
ühine identiteet, mida ÜVT kaudu tugev-
datakse. Kui kutselised ja vabatahtlikud 
päästjad koos sündmust lahendavad, siis 
õpivad nad paremini üksteist tundma, 
mis omakorda suurendab nii usaldust 
kui ka parandab omavahelist koostööd. 
Rääkimata sellest, et päästesündmustel 
ja ennetustöös on iga täiendav kätepaar 
kulla hinnaga.

Kuidas näeb Päästeamet edaspidi vaba-
tahtlike kaasamist päästetöödesse? Kas 
siin on midagi põhimõtetes muutumas?
Need arendustegevused on paljuski kinni 
rahastamisotsustes. Päästeamet kaardis-
tab pidevalt oma teenuste vajadusi (mis 
piirkondades millised võimekused on 
puudu, mis lisandväärtust annab teatud 
tegevusvõime arendamine vms), kuid 
need on hästi aeglased ja rahamahukad 
protsessid. 

Päästeamet on oma analüüse pidevalt 
arendanud ja pilt vajaduste suhtes on sel-
gem kui kunagi varem. Hiljuti lõppenud 
teises pilootprojektis osalesid kokku viis 
suitsusukeldumise võimekusega vaba-
tahtlikku komandot. Projekt sai juuni-
kuuga läbi ja nüüd tuleb edasiliikumiseks 
teha järgmised otsused.

Kas lisarahastust vajab eelkõige teenuse 
väljaarendamine teatud komandodes ja 
inimeste koolitamine, kes teenust osutama 
hakkavad? 
Raha vajab nii võime väljaarendamine 
kui ka hiljem kallima teenusega seotud 
kulude hüvitamine vabatahtlikele. 

Kuidas näeb Päästeamet edaspidi vaba-
tahtlike kaasamist ennetustöösse?
Ennetustöö puhul on esimene samm 
laiendada ennetustegevuste teostajate 
ringi ning otsida potentsiaalseid enne-
tustöö tegijaid nii seniste päästjate seast 
kui ka leida uusi vabatahtlikke. Ennetus-
tegevuste elluviijad peavad oma tegevu-
ses olema ka pädevad ja asjatundlikud, 
mistõttu tuleb neile, kes tahavad selle 
teemaga tegeleda, pakkuda heal tasemel 
koolitusi ja alusmaterjale, et tegevuste 
kvaliteet oleks üle Eesti ühtlasel tasemel. 

Kas see võiks nende jaoks olla motiveeriv 
– heal tasemel koolitused ja materjalid? 
Mis veel?
Mitmekesine vabatahtlike päästjate poolt 
pakutavate teenuste ampluaa, millega 
seotud kulusid oleme ühelt poolt valmis 
hüvitama ja teisalt, mille suhtes oleme 
valmis vabatahtlikke arendama ja toeta-
ma, sealhulgas pakkuma neile häid kooli-
tusi, võiks kogu võrgustiku atraktiivsust 
tõsta. Meie eesmärk on ikka üks – ohu-
tum Eesti. 

Peame järjepidevalt analüüsima, mis 
need täiendavad tegevused võiksid olla, 
mida vabatahtlikud saaksid teha ning 
mida ühiskond vajab. Ühe mõttena on 
näiteks läbi käinud ka korteriühistute 
nõustamine.

Aga vabatahtlike kaasamine kriisideks 
valmisoleku suurendamisesse ja kriiside 
lahendamisesse?
Kriisitemaatika on ka meie asutuse jaoks 
suhteliselt uus teema. Päästeametis on 
käimas hulk tegevusi, et võimekus selles 
valdkonnas välja arendada. Järgmine 
samm on selgitada välja  vabatahtlikud, 
kes on valmis kriisideks valmisoleku 
suurendamisse panustama, ning luua 
selleks vabatahtlike kaasamise tingimu-
sed ja vormid. Samuti on vaja tagada, et 
vabatahtlikel oleksid olemas asjakoha-
seid vahendid ja materjalid koolituste 
ning ürituste läbiviimiseks. Kirjeldatud 
eesmärgi täitmiseks plaanib Päästeamet 
luua uue, täiendatud koolitusprogrammi 
ning selle alusel vabatahtlikke kriisideks 
valmisoleku alal koolitada.

Esmajärjekorras on plaanis läbi viia 
24-tunnine ellujäämiskoolitus nendele 
vabatahtlikele, kes hakkavad oma kogu-
konnas tegelema elanikkonnakaitse tee-
made edasiviimisega. Oluline on, et neil 
on endal olemas praktiline kogemus sel-
leks, et teisi juhendada ja õpetada. Teisel 
poolaastal toimuvad ka vabatahtlike se-
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minarid, mille raames paneme suuremat 
rõhku kriisiteemadele. 

Vabatahtlike päästekomandode toime-
pidevuse toetamiseks läheb riigieelarvest 
Päästeametile eraldatud 46 miljonist 
mitmeid vahendeid, näiteks tankurma-
hutid, samuti kriisivaru riiete jaoks vms. 

Kas ja mis muutub vabatahtliku pääste 
valdkonna rahastuse põhimõtete suhtes? 
Kui rääkida vabatahtliku pääste arenda-
misest, siis Päästeameti üks prioriteeti-

dest on seista vabatahtliku pääste vald-
konna rahastuse suurenemise eest. Me 
küsime igal aastal riigieelarvest lisava-
hendeid, et selle toel oleks võimalik taga-
da vabatahtlike päästekomandode jät-
kusuutlikkus, valdkonna areng ning luua 
vabatahtlike päästjate tegevust väärusta-
vad tingimused. Kui praegu on ühe VPK 
rahastus keskmiselt ca 13 000 eurot aas-
tas, siis arvutuste kohaselt selleks, et üks 
VPK oleks jätkusuutlikult rahastatud, 

peaks olema toetus keskmiselt suurus-
järgus 50 000 eurot. See võimaldaks neil 
piisavalt varustust osta, tagada hoonete 
korrasolek, luua eeldused uute liikmete 
liitumiseks seltsidesse jms. Päästeamet 
seisab selle sõnumi taga, et vabatahtliku 
pääste valdkonna rahastus peab suurene-
ma, et valdkond saaks järjepidevalt are-
neda, sh vabatahtlike tegevused saaksid 
mitmekesistuda nii päästesündmuste la-
hendamisel, ennetustöös kui ka riigi- ja 
elanikkonnakaitse tegevustes.

Kuidas ja mis tuge lisaks rahastusele saab/
plaanib Päästeamet VPK-dele edaspidi  
pakkuda?
Komandod on erinevad ning suhted va-
batahtliku komando ja tema „emako-
mando“ vahel on erinevad, kuid oleme 
võtnud suuna, et tugi ja suhted oleksid 
tihedamad ja tugevamad. Selle pildi ter-
viklik kokkupanemine, milles ja kuidas 
täpselt saab Päästeamet VPK-dele täien-
davalt toeks olla, on pigem jätkutegevus 

„Väga oluline on Päästeameti ja vabatahtlike päästjate 
omavaheline suhtlus, et ettepanekute ja murede korral 
on alati võimalik neid väljendada ja vajaduse korral  
koos lahendus leida. See on mõtteviisi küsimus – me 
toimetame ühtses võrgustikus ja seisame ühe asja eest.”

järgmisteks aastateks. Väga tähtis on 
Päästeameti ja vabatahtlike päästjate 
omavaheline suhtlus – ettepanekute ja 
murede korral on alati võimalik neid väl-
jendada ja vajaduse korral koos lahendus 
leida. See on mõtteviisi küsimus – me 
toimetame ühes võrgustikus ja seisame 
ühe asja eest. Üks võrgustiku ühtsust, 
aga ka tuge suurendav tegevus on vaba-
tahtlike senisest veelgi suurem kaasami-
ne koolitustele ja õppustele.

Kuidas plaanitakse hakata viima  
kontseptsioonis toodud tegevusi ellu?
Tegevused jagunevad siin suures osas ka-
heks: need, mida me oma asutuse prae-
gustest ressurssidest suudame ära teha, 
ja tegevused, mis vajavad täiendavat ra-
hastust. Edasi liigume oma võimaluste 
piires, kuid jälgime järjepidevalt, et kõik 
olulised teemad töösse võetakse. Nende 
tegevuste jaoks, mis eeldavad täiendavat 
raha, seda ka riigieelarvest küsime.

Kas mõni „töövõit“ on juba sel aastal  
olnud, mis rõõmu valmistab?
Hea meel on selle üle, et tänavu saime 
riigieelarvest ühekordse toetusena lisara-
ha 80 000 eurot ÜVT arendamiseks ja va-
rustuse hankimiseks. See annab meile 
võimaluse ÜVT laiendamise ja arendami-
se tegevustega edasi minna. Kui meie te-
gevused kannavad vilja, siis suure tõe-
näosusega inimestel ka valdkonna vastu 
huvi kasvab ja õnnestub uusi vabataht-
likke meie ridadesse värvata, sest on või-
malik neile ka varustust pakkuda. 

Kuidas saaksime vabatahtlike ridadesse 
rohkem hakkajaid inimesi, kes oleksid 
valmis ühises päästevõrgustikus meie 
kõigi ohutusse panustama?
Peame omalt poolt pakkuma tänapäeva-
seid, paindlikke ja häid võimalusi, alusta-
des sellest, kuidas inimene selle infoni 
jõuab. Peame ise võimalusi looma sel-
leks, et valdkond oleks atraktiivne. Sa-
mas peaksime välja tooma ja näitama ka 
ise, kui oluline vabatahtlike panus meile 
on. See ei ole mingi nice to have -asi, vaid 
me saame tõepoolest üheskoos luua ohu-
tumat Eestit ja me hindame seda kõrgelt. 
Kui rääkida seltside elujõulisusest, siis 
selgelt kõige demotiveerivam on rahastu-
se teema. Väga paljude vabatahtlike ko-
mandode tingimused on kesised, neil on 
puudu varustusest ja seltsidel on raske 
olla atraktiivne koht, kuhu noored tahak-
sid tulla. Komandode jätkusuutlikkust 
aitaks rahastuse kasv kahtlemata tõsta, 
et uued inimesed tahaksid tõepoolest 
tulla ja vabatahtlikuna ohutumasse kogu-
konda oma panus anda. n

Liis Kesa: „Meie ühine eesmärk on ikka 
üks – ohutum Eesti“.
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KEKK:

Tänavu märtsis toimus kaks kõrgemat elanikkonnakaitse kursust (KEKK),  
kus osalesid Eesti omavalitsuste juhid, riigiasutuste juhid, eksperdid ja ajakirjanikud. 
Päästeameti korraldatud kursusel said osalised põhjaliku ülevaate elanikkonnakaitse  
ja riskikommunikatsiooni teemadest ning omavalitsuste ja riigi rollist kriisideks 
valmistumisel ja nende lahendamisel. 

Seidi Lamus  
Ida päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

Kursust kureerinud 
Päästeameti peadirektori 
asetäitja Tauno Suurkivi 
rääkis lähemalt kevadiste 
õppepäevade kujunemisest, 
nende sisust ja vaatas ka 
kursuse tulevikku. 

I dee kursusest ei sündinud üleöö ega 
ka mitte Ukraina sõjast ajendatuna, 
vaid mõte oli veerenud juba hea mitu 
aastat. Inspiratsiooni saadi kõrgema-

test riigikaitsekursustest enam kui 15 
aastat tagasi, kuid pärast mitmesuguseid 
katsetusi jõuti põhjaliku koolituseni alles 
tänavu. Üks põhjuseid oli kindlasti see, 
et meil puudus riigis täidesaatev asutus, 
kes ütleks, et ta on elanikkonnakaitse 
asutus. Viimaste aastate kriisid on viinud 
aga väga selge arusaamani, et Päästeamet 
on just seda rolli kandmas. 

Elanikkonnakaitse on  
noor valdkond
Kursusel on kolm põhisuunda: esiteks 
elanikkonnakaitse vajaduse laiem tutvus-
tamine Eesti ühiskonnas, teiseks elanik-
konnakaitsealaste teadmiste jagamine 
ning kolmandaks võrgustiku loomine ela-

kellele ja 
milleks?

nikkonnakaitsega seotud inimeste vahel.
Elanikkonnakaitse on Eestis väga noor 

valdkond. Me alles loome Eestis elanik-
konnakaitsealast teadmist ning see kur-
sus on kindlasti üks koht, kus see sün-
nib. Kursusel ei jagata vaid teadmisi 
saalist lavale ja lavalt saali, vaid me loo-
me nende käigus uut teadmist.

Kursus on tulnud selleks, et jääda. Ela-
nikkonnakaitsealaste teadmiste kihti tu-
leb Eestis kasvatada aastatepikkuse tege-

„Me alles loome Eestis 
elanikkonnakaitsealast 

teadmist ning see kursus 
on kindlasti üks koht, kus 

see sünnib.“
vusena. Plaanis on jätkata kursustega 
kahel korral aastas, hiljem piisab ehk ka 
ühest korrast aastas.

FO
TO

D:
 S

ei
di

 L
am

us
, G

re
te

 V
ee

dl
a

Tauno Suurkivi



2022  I  PÄÄSTE ELU 29

Elanikkonnakaitse



„Kriisid on näidanud, kui 
erinevad need on ning kui 

erinevad on sealjuures 
väljakutsed ja raskused.“

Vahetuid kogemusi 
kursusest kohaliku 
omavalitsuse juhina jagas 
Rakvere linnapea Triin Varek.

O len tänulik, et sain kursusel osa-
leda, sest kogu programm, kus 
viibisid teised kohalike omavalit-
suste juhid, riigi esindajad ja 

spetsialistid, oli väga inspireeriv ja toe-
tav. Igapäevatöös on aega vähe, et minna 
oma igapäevarollist välja õppima. Sama 
huvitavaks ja oluliseks kujunesid ka õh-
tused arutelud. Liikudes juba mitu aastat 
kriisist kriisi, oli hea teha läbi väike ene-
seanalüüs, kuidas ise oleme selles hakka-
ma saanud. Kui kriis tuleb, peab sellega 
hakkama saama nende oskuste ja tead-
mistega, mis meil on. 

Suurimat kasu sain kriisikommunikat-
siooni puudutavast teemaplokist: kui olu-
line see on ja kui vähe me tähtsustame 
seda, et see peaks algama enne kriisi. 
Rahu säilitamine ja inimestele arusaada-
vad lihtsad sõnumid on väga olulised. 
Kriisis me kipume unustama, mis infot 
peame välja andma, millal ja kuidas seda 
teha.
 
Kriisid on väga erinevad
Elanikkonnakaitse pakub omavalitsusele 
palju väljakutseid – COVID-19, energia ja 
põgenikud on vaid viimased näited. Krii-
sid on näidanud, kui erinevad need on 
ning kui erinevad on sealjuures väljakut-
sed ja raskused. Kahju, et mõnikord lei-
dub inimesi, kes õhutavad hirme, mida ei 
tohiks sellistes olukordades lubada. 

Me ei ole kriisis üksi
Kinnitust sai teadmine, et omavalitsus ei 
ole suures kriisis üksi. Meil on kohustus 
olla abistavas rollis, sest meie teame kõi-
ge paremini oma piirkonda ja abivajajaid, 
mis ongi kriisis oluline info. Näiteks kui 

peab pikaaegse elektrikatkestuse korral 
viima toitu või toimetama inimesed soo-
ja ruumi, siis see info on omavalitsustel 
olemas. Suurema kriisi korral tuleb riik 
appi ja siis hakkab kriisijuhiks juba  
Päästeamet. Kindlustunne, et sa pole 
üksi, et saad abi ja sind toetatakse – selle 
teadmise kinnistamine on omavalitsus-
juhile oluline.

Kriisidest õppides olen aru saanud, et 
reageerida tuleb kohe ega saa jääda oota-
ma. Inimestele tuleb ka kriisis kohe tea-
vet jagama hakata. Kui saime teate, et al-
gas sõda, ja Päästeamet andis 26. 
veebruaril teada, et juba järgmisel päeval 
võib saabuda sadu inimesi, keda tuleb 
asuda kuhugi paigutama, siis kutsusin 
kokku kriisikomisjoni, et jagada ülesan-
ded. Lõime vabatahtlike listi, kuhu 100 
inimest kohe end üles andis.

Valmistuma peab juba enne
Kui inimesed sageli veel ei teadvusta seits-
me päeva söögi- ja joogivaru vajalikkust, 
siis kursusel pandi meid kohe meeskon-
natööd tehes praktilist ülesannet täitma – 
tuli etteantud toiduainetest süüa teha. 

Loome koos turvalisust: kuidas mina 

saan kriisiolukorras hakkama, sellest sõl-
tub palju. Läbi tuleb mõelda, et ma indi-
viidina hätta ei jääks ja kui palju saan ise 
ära teha. Kas mul on võimalik kellegi 
juurde maale minna, kas leidub ahju- 
küttega elamist, kus ka pere saaks maju-
tatud. Sellised kokkulepped ja etteval-
mistused tuleb teha enne kriisi, et oleks 
toiduvaru, akupank, patareidega raadio 
jne. Tähtis on, et iga pere mõtleks oma 
toimetuleku ise läbi.

Kriisiks valmisolekut tuleb arendada 
tähelepanu juhtimise ja kommunikat-
siooni kaudu. Oluline on teavitada oma 
piirkonnas, et praegu on hästi, aga juhul, 
kui midagi juhtub, siis kust inimesed abi 
saavad.

Omavalitsuse roll on oluline
Põgenikekriisis olime võib-olla liiga aga-
rad ja alguses jäi arusaamatuks, mis  
on inimeste esmavajadused, mille peab 
katma linn, ja mis on see, mille peaks ta-
gama riik. Samas räägime inimestest, kes 
tulevad sõjakoldest ja vajavad abi – siin 
pole aega vaielda, kes maksab, sest ini-
mesi tuleb aidata ja see ongi omavalit-
suste roll. Me peame leidma võimaluse, 
kuidas olukorda leevendada.

Palju oleneb kriisist, mis rolli keegi 
kannab ja mida keegi tegema peab, kuld-
reeglit siin pole. Mida suurem on kriis, 
seda suurem on riigi roll. Omavalitsuste 
ülesanne on olla kohapeal olemas, kuula-
ta riiki ning teha head koostööd, et või-
malikult kiiresti asju lahendada.

Sarnast kas või ühepäevast kursust 
võiks korraldada ka omavalitsuste tööta-
jatele, ametnikele ja ka näiteks korteri-
ühistute juhtidele, et nad teaksid, kuidas 
käituda ja kuidas informatsioon inimeste-
ni viia. Volikoguliikmetele võiks olla tead-
likkuse tõstmiseks samuti oma plokk, 
sest seal on need, keda inimesed on vali-
nud otsuseid tegema, kuid oma töövald-
kondades on kõik väga erinevad. 

Vabariigi President Alar Karis avamas  
I Kõrgemat Elanikkonnakaitse kursust.
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M ul on väga hea meel, et Pääste-
amet selle kursuse ette võttis ja 
ära tegi. See oli pikk planeeri-
mine: saada kohale kõneisikud, 

kes teevad kursuse nii heaks, et seal käi-
nud inimesed kogetut piisavalt palju kii-
davad ja kursus end ise müüma hakkab.

Põhisõnumiga kümneminutilised ette-
kanded, millele järgnesid paneeldiskus-
sioonid, kus tulid välja oma valdkonda 
hästi tundvate inimeste seisuko-
had, olid väga olulised. Aruteludel 
oli antud piisavalt aega oma mõte-
te väljatoomiseks.

Elanikkonnakaitse 
eestvedaja
Päästeamet on tahtnud aastaid 
saada elanikkonnakaitse eestveda-
jaks – oleme selleks ise palju tei-
nud ja panustanud. Olles igapäeva-
selt elanikkonnakaitse teemadega 
seotud, siis kursuselt uut leida oli 
raske, kuid sain laiapindsest riigikaitsest 
täpsemaid teadmisi. 

Tähtis on, et omavalitsused, riigiasutu-
sed, kolmas sektor ja erasektor, kes mõ-
jutavad oma arvamusega teisi, hakkaksid 
igapäevatöös elanikkonnakaitsele tähele-
panu pöörama ja ka teisi selles suunas 
enda mõtetega edasi aitama. 

Olen Triinuga nõus, et kursusel võiks 
osaleda volikogude liikmed ja esimehed 
ning lisaks need, kes kriisireguleerimise-
ga tegelevad, näiteks staabijuht, staabis 
grupijuht jt. Ka asutused, kes riigi poolt 
kriise lahendavad – Terviseamet, Sot-
siaalkindlustusamet, Keskkonnaamet – 
saaks rohkem teadmisi, mis annaks jul-
gust tulevikus paremini otsuseid vastu 
võtta või head koostööd käivitada.

Õppetundide jagamine
Päästeameti sõnum on olnud üks: igaüks 
peab kriisis oma ülesanded ära tegema ja 
natuke rohkem. Olulised on nii kriisi- kui 
ka riskikommunikatsioon, millest viima-
ne on sündmuse-eelne. Kui vaatame kaht 
viimast suuremat kriisi (COVID-19 ja 

mis sinna vahele jääb – kogukond, kol-
mas sektor, erasektor, riigiasutused. Kõik 
nad peavad valmistuma, siis saame öel-
da, kui kõik tasandid on 80% valmidusse 
seatud, et oleme riigina valmis kriisideks 
ja laiapindseks riigikaitseks. Valmis ei 
saa olla ainult asutused, kus öeldakse, 
mis isik tegema peab. Hea näide oli var-
jumiskohtade küsimuse üleskerkimine, 
kui inimesed hakkasid uurima, kuhu riik 
neile varjumiskohad teeb. Õigem oleks 
esimesena läbi mõelda, mis on sinu enda 
tegevused: kuhu minna ning kas sul on 
seitsme päeva varud ja oma perekonna 

hakkamasaamine läbi mõeldud. Kõi-
gepealt tuleb mõelda, kas ma olen 
ise kõik endast oleneva ära teinud ja 
seejärel, mida keegi teine tegema 
peaks. Kui oled oma osa ära teinud 
hindele „viis“, siis saab ka teistelt 
nõuda.

Inimesed peavad teadma riske, aga 
kitsaskohaks võib olla see, kas kõik 
teavad, kust informatsiooni leida. 
Materjali ja infot on tõenäoliselt 
märksa rohkem, kui inimesed praegu 
teavad. Tähtis on panna see info sin-

na, mida inimesed kõige rohkem külasta-
vad, ja üheks selliseks kohaks on KOV-i 
koduleht. Teine mure on inimestega, kes 
ei kasuta internetti: kuidas nendeni jõu-
da? Päästeamet leidis hea lahenduse – 
saadeti koju kriisikäitumise juhised. 
Nüüd neid täiendatakse ning saadetakse 
uuesti ja kui kahest üht oled lugenud, siis 
ehk midagi ikka meelde jääb.

Ühtegi kriisi ei lahendata ilma 
kohaliku omavalitsuseta
Kõik kriisid on näidanud, et ühtegi neist 
ei lahendata ilma kohaliku omavalitsuse-
ta. Praegu on väga oluline see, kui hea on 
KOV-idega koostöö kõikidel teistel asu-
tustel kriisideks ettevalmistamisel ja 
nende lahendamisel. Sellest sõltub, kui 
hästi tunneb end kohalik inimene, kui 
hästi teda hoitakse ja talle abi antakse. 
Mida tugevamad on omavalitsuste juhid 
ja sealne meeskond ning koostööpartne-
rid regioonis, seda paremini saadakse 
hakkama. Mida iseseisvamad oleme ja 
mida targemad on meie partnerid, seda 
parem on lahendus. n 

Kursusel osalenud Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann 
rääkis elanikkonnakaitsest ning Päästeameti ja 
omavalitsuste rollist kriisides. 

„Oluline on, et omavalitsused, 
riigiasutused, kolmas sektor ja 

erasektor hakkaksid 
igapäevatöös elanikkonnakaitsele 

tähelepanu pöörama ja ka teisi 
selles suunas enda mõtetega 

edasi aitama.“

sõjapõgenikud), siis on näha, et inimesed 
tahavad teada, mis on riigi põhisuunad ja 
mida neilt oodatakse. Oluline on rahul-
dada väga suure hulga inimeste teadmis-
vajadust. Väga hea vahend oli riigiinfo te-
lefoni avamine – seda oli vaja, sest päevas 
tehti tuhandeid kõnesid, mis näitab, et 
infovajadus oli suur.

Tulevikus võiks elanikkonnakaitse kur-
sustel pärast rahu saavutamist hakata ja-
gama Ukraina õppetunde, millest saaksi-
me valmisoleku loomiseks suunised. 
Näiteks on sealt tulnud varjumise teema, 
ballistiline kaitse päästjatele ja muu va-
rustuse soetamine. Riik tervikuna on krii-
sivarusid hakanud üle vaatama – kütus, 
isikukaitsevahendid, meditsiinivarud. 

Me saame meeskondadena paika panna 
ja üle vaadata, mis kriisid Eestit ootavad, 
et valmistuda. Aga kui tahame valmistu-
da, peame tegema kulutusi. 

Peame kõik  
oleme valmistunud
Laiapindses riigikaitses peab valmis ole-
ma iga isik ja riik tervikuna ning kõik see, 

Elanikkonnakaitse
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Ennetus

Veeohutuse persoonad
aitavad ohutust parandada
Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Natalja Lebedeva, 
arendusosakonna analüütik Jaanika Loorberg ja Tallinna Ülikooli 
uuringuekspert Esta Kaal koostasid veeohutuse riskirühma 
esindajate elulised koondpildid ehk persoonad.

„R iskirühma persoonad aitavad 
mõista, kuidas need inimesed 
mõtlevad, millised on nende 
tavaelu rõõmud ja mured (elu-

stiil), millised on nende harjumused ja 
väärtused, miks nad satuvad õnnetustesse 
(nn teekond enne õnnetust) ning kuidas 
käivitada nende mõtlemisprotsesse vee- 
ohutusalaste teemade suunas. See annab 

võimaluse luua reaaleluga haakuvaid oh-
tudega seotud sõnumeid ja muid ennetus-
tegevusi,“ selgitas Päästeameti ennetus-
töö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Meetodid
Veeohutuse persoonade loomiseks kasu-
tati erinevad meetodeid. Riskirühmade ja 
nende sotsiaal-demograafilise profiili 
mõistmiseks uuriti uppunute statistikat 
aastatest 2010–2020 ning toodi esile vee-
õnnetuste trendid. 2021. aastal korralda-
ti elanikkonna veeohutusalase teadlikku-
se uuring, et selgitada välja inimeste 

teadmised, hoiakud ja käitumine. Lisaks 
tehti 16 personaalset intervjuud riski-
rühmade esindajatega, millega osal juh-
tudel kaasnes ka koduläheduses asuvate 
veekogude vaatlus.

„Milliste ennetustegevustega veeohu-
tuses saaksime persoonasid kõige pare-
mini mõjutada? Kaljudele ja Maimudele 
on head eelkõige kodunõustamised, mil-
le tulemusena saadud infoga saame part-
nerite ning KOV-de ja teiste koostöövõr-
gustike liikmetega leida ohutuslahendusi 
ja parimaid sekkumismeetmeid,“ ütles 
Virkala. „Meeliste, Madiste ja Rasmuste 
jaoks oleks kõige kasulikum korraldada 
koolitusi (k.a e-koolitusi) ning külastada 
avalikke üritusi kogukondades. Nendeni 
jõuame ka kampaaniate ja avaliku kom-
munikatsiooni vahendusel.“ n 

Darja Denissova  
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik

MEELIS

50+

VANUS

TÖÖ

ettevõtja või spetsialist otsustab oma 
ajakasutuse üle ise

LEIBKOND

leibkonna sidemed nõrgad, lapsed 
suured (vaba mees).

VABA AEG

looduses viibimine, kalastamine suvel ja 
talvel, paadi/süstasõit, jääpeal liikumine

MEEDIA

„Ahh, mis moto? Võtan asja lihtsalt 
rahulikult

Materiaalne võimekus

Tervise piirangud

Riskijulgus

Algatusvõime

Motivatsioon teha lisategevusi 
VEEOHUTUSE tõstmiseks

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

VEEOHUTUSALANE RISKIK�ITUMINE �A TEADMISTE PUUDU����ID

Päästevest  ei ole nõuetekohaselt kinnitatud või seljas (seadus ei käsi);
Paat koormatakse seltskonnaga üle;
Ujub ja/või sõidab paadiga alkoholi tarvitanuna;
Ei arvestata ilmastikuolusid (tuul, pimedus, udu);
Kummipaadiga minnakse (merel) kaldast kaugele;
Kummipaati ei võeta kaasa ohutusvarustust (ei mahu);
Hasarti sattudes unustatakse ettevaatus ja ohutus;
Kalastab üksi ja keegi ei tea täpselt kus või kui kaua;
Endale iseloomulikku riskikäitumist (alkoholitarvitamine, jääteel rajast 
kõrvalekaldumine) teadvustab vähem surmade põhjusena;
Loeb ohutuks ka alla 10 cm paksust jääd.

OHTLIKUD USKUMUSED /MÕTTEMUSTRID

Paar õlut enne veele/ujuma minekut või pisut likööri külmarohuks võib endale 
lubada;
Õnnelikult lõppenud õnnetus ei ole õnnetus;
Vette kukuvad ainult lollid või purjus või tervise probleemidega inimesed 
(mina seda ei ole);
Ei ole mõtet rääkida veeohutusest, sest mina ja pereliikmed oleme hästi kursis;
Usub, et oskab suvel ja talvel ohtlikus olukorras õigesti käituda;

MIS A�ENDA� VEEOHUTUSELE T�HELEPANU PÖÖRAMA

Videod veeõnnetuse sündmustest;
Foorumites postitatud lood;
Isiklik kogemus, läbielamine;
Trahvid.

T�NA H�STI

Teadmine, et alkohol ei sobi paadisõidule (paar õlut pole alkohol!)
Hindab jääpaksust ja otsib ilmainfot
Pakib laetud mobiiltelefoni veekindlalt
Ujumisoskus üle Eesti keskmise

MIDA TAHAME� ET TEEKS T�NA �VEEL� TEISITI

Et veele minnes oleks kaasas rohkem ohutusvahendeid kui 1-2;
Et ta ise panustaks rohkem kodulähedaste veekogude ohutuse suurendamisse;
Teavitaks alati teavitaks lähedasi veele mineku ja planeeritud tuleku ajast; 
Tunneks paremini veekogude jäätumise eripärasid; 
Oskaks end jääaugust päästa.  

 

Ei pea vajalikuks  käitumist muuta, sest:

mõtleb, mis seal ikka juhtuda saab...

Veeohuriski tase

madal                                                                  kõrge

RISKIPROFIIL

Hobikalastaja, kes ei kasuta 
ohutusvarustust ja võtab vahel 

soojarohtu.

MADIS

30-50
VANUS

TAUSTAINFO

T��

Tööline, ei ole oma aja juhtimises vaba

LEIBKOND

elab elukaaslasega või abielus, lapsed

VABA AEG

Aktiivsed tegevused  looduses, sh vee ääres
MEEDIA

''Riskimine ei ole midagi hirmsat, kui 
võtad asja mõistusega''

Materiaalne võimekus

Tervise piirangud

Riskijulgus

Algatusvõime

Motivatsioon teha lisategevusi 
VEEOHUTUSE tõstmiseks

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

VEEOHUTUSALANE RISKIK�ITUMINE

veekogu juures puhates tarvitab tihti alkoholi, sõpradega - kangemat ja  
perega olles lahjemat);
vabaajategevused on seotud erinevate veekogudega;
vahel eirab teadlikult ohte (veekogu ohtlik põhi, joobes ujumine jne);
ei kanna päästevesti;
käib sagedamini ujumas ka valveta „metsikutes“ kohtades;

OHTLIKUD USKUMUSED

veeohtu sattumise tõenäosus on väike;
tuttav veekogu on ohutu;
veekogu on ohtlik alles siis kui kallast ei paista;
ma ei satu ohtu, sest olen ettevaatlik ja ohuolukorras oskan mõistlikult 
käituda;

MIS A�ENDA� VEEOHUTUSELE T�HELEPANU P��RAMA

veeohtu sattumise kogemus;
tundmatu veekogu;
rasked ilma- ja veeolud;
teadmised konkreetse veekogu ohtlike iseärasuste kohta. 

T�NA H�STI

teab, et igal veekogul on oma iseärasused ja nendega tuleb arvestada;
uues olukorras tajub vajadust olla ettevaatlikum;
lahjat alkoholi tarvitanuna ei uju kaugele ja viibib madalas vees;
ei käi üksi kalastamas;
oskab hästi ujuda või ujub piki vahemaid;
on valmis end selles vallas arendama, nt. õppima päästevõtteid vms).

MIDA TAHAME� ET TEEKS T�NA �VEEL� TEISITI

ei tarbiks lahja alkoholi veekogu juures viibides/ puhates;
muutuks hoiak, et madalas vees uppumisoht on vähetõenäoline;
räägiks oma riskiolukordade kogemusest teistele ennetuse mõttes;
jagaks infot talle tuttavate veekogude riskidest ka teistele;
oskaks arvestada, et veeõnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt; 
teaks rohkem talvisest veeohutusest; 
tal oleksid piisavad teadmised ja oskused vees ohtu sattunud inimese 
päästmisest nii suvel kui ka talvel.

 Elab väljakujunenud (harjumuspärastes) 
mustrites: töö, perekond, sõbrad. 

Sotsiaalmeedia (FB, Youtube) on oluline 
infokanal.  

Ei pea vajalikuks  käitumist muuta, sest:   

alkoholi tarbimine vee ääres on tavapraktika, 

midagi pole ju juhtunud. Riske ja ohutu 

käitumise reegleid (enda arvates) tunneb. 

Veeohuriski tase

madal                                                                  kõrge

RISKIPROFIIL

Veedab aega veekogul või veekogu ääres ja 
tarvitab seal alkoholi 

RASMUS

20-35
VANUS

TÖÖ

Liikumist ja/või füüsilist tegevust 
eeldavad töövaldkonnad. Ei ole ainult 

kontoritöö.

Mitmekülgsed ja muutuvad.  Eelistab 
aktiivseid ja/või füüsiliselt proovile 

panevaid tegevusi. Paindlik ajakasutus ja 
piisav aeg hobidele. 

LEIBKOND

Lapsi ei ole. Elab koos elukaaslasega, üksi või 
vanemate juures.

HOBID

MEEDIA 

Materiaalne võimekus

Tervise piirangud

Riskijulgus

Algatusvõime

Motivatsioon teha lisategevusi 
veeohutuse tõstmiseks

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

VEEOHUTUSALANE RISKIKÄITUMINE

Oma võimete üle hindamine (ujumises, spordialaga tegelemises jne)
Pea ees vette hüppamine (nii otseses kui ka kaudses tähenduses), enne 
proovib, siis õpib;
Tarvitab (lahjat) alkoholi veega seotud tegevuste juures;
Päästevesti selga ei pane;
Käib sagedamini ujumas valveta „metsikutes“ kohtades.

 
 

OHTLIKUD USKUMUSED

Peab veesporti kergemaks / lihtsamaks füüsiliseks tegevuseks kui see 
tegelikult on;
Paar õlut ei tee midagi enne ujuma minekut / surfamist / supitamist;
Mida kogenum inimene, seda vähem ohtlikesse olukordadesse satutakse;
Tuttav veekogu on ohutu.

MIS AJENDAB VEEOHUTUSELE TÄHELEPANU PÖÖRAMA

 Ohuolukorda sattumine ja oma võimete piiride tajumine. 

TÄNA HÄSTI

Teadvustab sõprade mõju enda käitumisele;
Suurel veekogul (nt merel, kaldast kaugel) viibides on oma tavapärasest 
käitumisest ettevaatlikum;
Usub, et vees peituvaid riske ei tohiks alahinnata. Ei eita veeohutuse 
tähtsust.

 

MIDA TAHAME� ET TEEKS TÄNA �VEEL� TEISITI

Jälgiks tuule tugevust ja suunda enne veesõidukiga sõitma minekut
Veesporti tehes riietuks vastavalt vee, mitte õhu, temperatuurile
Veesporti tehes oleks mobiiltelefon käepärast
Kannaks päästevesti või kalipsot
 Uue veeharrastusega alustades kaasaks juhendaja
Omaks piisavaid teadmisi ja oskuseid vees ohtu sattunud inimese 
päästmisest nii suvel kui ka talvel
Sõltumata sõbra joobeastmest  igal juhul takistaks tal ujuma või veesõidukiga 
sõitma minemast

Ei pea vajalikuks  käitumist muuta, sest:
Ei oska uutes olukordades riske näha ja tuntud 

riske ei karda.
 

"Julge pealehakkamine on pool 
võitu. Ei tohiks peljata ja karta, vaid 

tuleb minna asjaga kaasa"

Veeohuriski tase

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

RISKIPROFIIL

Uute veega seotud tegevuste katsetaja, kes 
lubab endale lahja alkoholi selle käigus.

KALJU

73+ 
VANUS

TAUSTAINFO

T��

Pensionär

Sama küla/linn, kus ta on sündinud

ELUKOHT

LEIBKOND

Elab enamasti üksinda, 
kui naine on elus, siis kahekesi

MEEDIA

Materiaalne võimekus

Tervise piirangud

Riskijulgus

Algatusvõime

Motivatsioon teha lisategevusi 
veeohutuse tõstmiseks

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

VEEOHUTUSALANE RISKIKÄITUMINE JA -TEGURID

Tal on raske muuta oma harjumuspäraseid, kuid nüüd ohtlikke, liikumisteid 
või mõttemalle;
Vanusest/tervisepiirangutest tulenevalt on enda veest päästmise võimekus 
vähenenud.
Ei taju ja/või ei arvesta alati oma tervisest tulenevaid piiranguid;
Ei ole teinud/palunud teha oma koduümbrust ohutumaks;
Kõnnib mööda tuttavat teed sõltumata silla või purde seisukorrast;
Võtab kastmiseks kastekannuga vett lähedal asuvast veekogust;
Niidab muruniidukiga kraave, tiigi ümbrust jne;
Käib pissil lähedal asuvate kraavide / ojade kallastel;
Tarbib (aiatöid tehes) alkoholi.

OHTLIKUD USKUMUSED

Ma saan hakkama, tulen välja igast olukorrast;
Kui juhtub, siis juhtub, sest millalgi juhtub nagunii.

MIS A�ENDAB VEEOHUTUSELE T�HELEPANU P��RAMA

 
Kaljut on võimalik suunata kui räägib tema silmis "õige mees" kohalikust 
kogukonnast;
Kui temal või tema lähedasel on olnud ohtlik kogemus seoses veega;
Kogemusnõustamine.

T�NA H�STI

Ei lähe veekogu äärde lõbutsema;
Kui läheb suplema, siis ei lähe kaldast kaugele;

MIDA TAHAME� ET TEEKS T�NA �VEEL� TEISITI

 
 

Riskikäitumine: tarvitab alkoholi
 

Tervise piirangud: east tulenevad 
terviseprobleemid

 

Ei pea vajalikuks  käitumist muuta, sest:
Raske on eluaegsest harjumusest loobuda, lisaks 

alkoholi tarbimine
 

"Ma olen eluaeg nii teinud. Kui juhtub, siis 
juhtub. Igavesti ei ela keegi."

Veeohuriski tase

madal                                                                  kõrge

Ei läheks veekogu lähedusse alkoholi tarvitanuna;
Ei võtaks vett kaevu/tiigi kohale kummardades;
Ei teeks aiatöid veekogu kaldal;
Ei kõnniks veekogu kalda serval isegi siis kui see on tasane;
Ületaks veekogu/kraavi ainult seal, kus on käsipuuga sild;
Ei läheks kunagi üksi veeäärde toimetama;
Küsiks ise õigel ajal abi või nõu kodu lähiümbruse ohutuse tõstmiseks, nt. 
laseks ära parandada vana purde, silla vms.

RISKIPROFIIL

Upub kukkumise tagajärjel enamasti 
avalikus keskkonnas alkoholi ja/või 

terviseprobleemide tõttu

MAIMU

75+

VANUS

TÖÖ

 pensionär

LEIBKOND

elab oma kauaaegses elukohas,  
täiskasvanud lapsed eelavad eemal. 

Rohkem suhtleb sõbranna(de) ja 
sotsiaaltöötajaga

MEEDIA

Materiaalne võimekus

Tervise piirangud

Riskijulgus

Algatusvõime

Motivatsioon teha lisategevusi 
veeohutuse tõstmiseks

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

madal                                                                  kõrge

VEEOHUTUSALANE RISKIKÄITUMINE JA -

TEGURID

Tal on raske muuta oma harjumuspäraseid, kuid nüüd ohtlikke liikumisteid 
või mõttemalle; 
Ta ei taju ja/või ei arvesta alati oma tervisest tulenevaid piiranguid;
Vaatamata tervisepiirangutele tahab igapäevarutiine (sh kastmine, 
veevõtmine, niitmine tiigi kaldal) teha samal moel teha; 
Ta ei teadvusta, et uppumissurmade sage põhjus on kukkumine/libisemine; 
Te ei ole teinud/palunud teha oma koduümbrust ohutumaks; 
Vanusest/tervisepiirangutest tulenevalt on tal enda veest päästmise 
võimekus vähenenud;
Ta ei tunne talvist ohutusvarustust ja vajadust seda veeääres liikudes 
kasutada.  

 
OHTLIKUD USKUMUSED/MÕTTEMUSTRID

Arvab, et veeohutuse teemad ei puuduta teda (sest ujumas ja paadiga 
sõitmas ei käi!).  
Tuttavad olukorrad ja tegevused on ohutud:  kogu aega on nii tehtud ja 
midagi pole juhtunud; 

MIS A�ENDAB VEEOHUTUSELE T�HELEPANU PÖÖRAMA 

Sõbranna/sugulase kinnitus sotsiaaltöötaja/päästespetsialisti 
jutule;
Hirm, et peab oma kodust lahkuma.

T�NA H�STI

Ujuma ei kipu;
Alkoholi ujumisel ja paadisõidul ei tolereeri;
Paadiga sõitma üksinda ei lähe;
On valmis nõuandeid ära kuulama.

MIDA TAHAME� ET TEEKS T�NA TEISITI

Ei võtaks vett kaevu/tiigi kohale kummardades;
Ei teeks aiatöid veekogu kaldal;
Ei kõnniks veekogu kalda serval isegi siis kui see on tasane;
Ületaks veekogu/kraavi ainult seal kus on käsipuuga sild;
Ei läheks kunagi üksi jalutama loodusesse (veeäärde);
Küsiks ise õigel ajal abi või nõu kodu lähiümbruse ohutuse tõstmiseks, nt. 
laseks ära parandada vana purde, silla vms.

Ei pea vajalikuks  käitumist muuta, sest:

 mõtleb "minu tuttav koduümbrus, mis siin 

ikka juhtub..."

 

"Tasapisi toimetan"

Veeohuriski tase

madal                                                                  kõrge

Veekogu lähedal üksinda elav toimekas 
naine, kellel on ealiste tervisepiirangute 

tõttu risk komistada ja kukkuda.

ELUKOHT

 veekogu läheduses

VABA AE�

 Teleseriaalid, igapäevatoimetused (mis 
võtavad nüüd tavapärasest rohkem aega), 

sõbrannadega suhtlemine

 Riskib tavapärase mustri säilitamiseks, mitte uue kogemiseks;  
põikpäisus, mitte hulljulgus.                                                                

  Kui midagi oma tahtmisena pähe võtab, siis selle ka ellu viib.                                        

RISKIPROFIIL

VIIS VEEOHUTUSE PERSOONAT ja milline on nende läbiv riskikäitumine?

1. RASMUS,  
25-aastane  
(vanuserühm 20–35). 
RISKIKÄITUMINE: peab 
enda ujumisoskust 
piisavaks, päästevesti  
ei kanna ja lubab endale 
veega seotud tegevuste 
juures (lahja) alkoholi 
tarvitamist.

2. MADIS,  
45-aastane  
(vanuserühm 30–50). 
RISKIKÄITUMINE:  
läheb alko- või narko- 
joobes ujuma või 
veesõidukiga sõitma.

3. MEELIS,  
50+  
(vanuserühm 51–80),  
RISKIKÄITUMINE: kalastab 
veekogul (paadis või 
jääl), kuid päästevarus-
tust ei kanna, kalastami-
sega koos käib aeg-ajalt 
ka napsu võtmine. Nõrga 
jää märke ei tunne või 
eirab neid.

4. KALJU,  
73-aastane  
(vanuserühm 51–80).  
RISKIKÄITUMINE:  
Upub kukkumise 
tagajärjel enamasti 
avalikus keskkonnas 
alkoholi või tervise- 
probleemide tõttu.

5. MAIMU,  
75-aastane  
(vanuserühm 61–80). 
RISKIKÄITUMINE:  
Upub tervisepiirangust 
tuleneva kukkumise 
tagajärjel kodukesk- 
konnas.
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Tulekahju 

7. aprilli pärastlõunal kell 14.35 saabunud teade hoonetulekahjust Tallinnas Pae tänaval 
nõudis ressursse, millele ka staažikamad kolleegid lähiminevikust midagi võrreldavat kõrvale 
leida ei suuda. Kokku oli pidevalt majas sees 8–12 suitsusukelduspaari ning väljastpoolt 
kustutas leekides pööningukorrust kolme tõstuki abil kolm suitsusukeldusmeeskonda.

Liina Valner  
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

T öö käis kokku viies tööliinis ning 
kestis praktiliselt südaööni. Kui 
esialgu oli teada, et põleb kolme-
kordse elumaja katus, siis juba 5 

minutit hiljem oli selge, et tegemist on 
kogunisti poole kõrgema hoonega, sest 

maja pööningukorrus peitis endas samu-
ti kolme korrust, mis ehitatud sõna otse-
ses mõttes labürindiks.

Esimesena sündmuskohale jõudnud 
Lasnamäe meeskond alustas kohe ini-
meste evakueerimisega, mis kestis ca 30 
minutit. Seejärel asuti läbi viima enne-
olematult mahukat suitsusukeldumis-
operatsiooni, millesse kaasati sündmuse 
kestel ka vastava võimekusega vabataht-
likud päästjad Sakust ja Kadrinast. Kokku 
oli ligi kaheksa tundi väldanud kustutus-

töödele kaasatud peaaegu sada inimest 
päästest, politseist, kiirabist, munitsi-
paalpolitseist ning vabatahtlikust reserv-
päästerühmast. 

Keerukas päästesündmus
Teade häirekeskusele saabus kella poole 
kolme ajal pärastlõunal ning Lasnamäe 
komandost olid mehed väljas 51 sekundi-
ga, põleva maja juures oldi viie minutiga. 
Selle napi aja ja infoga oli komando mees-
konnavanemale Martin Kreegile selge, et 

labürindis
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päästetööd tulevad rasked. „Tavaliselt nä-
hakse suitsu, tuntakse nn kärssamishai-
su,“ toob Kreek välja märke, mis väljakut-
selt ohtu maha võtavad. Lahtine leek aga 
tähendab, et õudust ettekuulutavad sig-
naalid on maha magatud: tuli on juba pik-
ka aega jõudu kogunud ja end kasvatanud. 
Antud juhul polnud see ka mingi ime, sest 
esimesena hoonesse sisenenud päästjad ei 
kuulnud ainsatki anduripiiksu.

„See tulekahju oli juba päris kaua põle-
nud ja väga laiaulatuslikult. Ma ei tead-
nud, mis seal viimasel, pööningukorru-
sel, toimub,“ räägib Kreek esmamuljest. 
„Mu esimene ülesanne päästetööde juhi-
na oli anda meestele mingi suund. Läksin 
hoonesse, sealt jooksid inimesed mulle 
vastu. Üritasin majas teavitada, et on tu-

sioonidesse. Samas enne inimeste eva-
kueerimist ei saanud kustutusrünnakule 
täies mahus pühenduda. „Hoone katuse-
alune korrus oli ehitatud nii keeruliselt, 
et tulekahju liikus kogu aeg eest ära. Ehi-
tamise loogikast oli võimatu aru saada 
ning puudus ka majaplaan. Ehituses oli 
kasutatud nii saepuruplaate, kipsi, puitu, 
villaga täidetud seinu, penoplastiga täi-
detud seinu… seal oli kõike. Kokkuvõttes 
suutsime päästa umbes veerandi hoo-
nest,“ räägib Mart. Ka tema rõhutab, et 
nii ressursi- ja ajamahukat suitsusukel-
dumisoperatsiooni tema ei mäleta. „Isegi 
laevatulekahjud pole sellist ressurssi 
nõudnud,“ tõdeb ta. „Iga suitsusukelduja 
tarbis ära kuni üheksa ballooni ning li-
saks pidi väga tähelepanekult jälgima, et 
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lekahju ja tuleb evakueerida. Kolmas kor-
rus oli juba korralikult suitsu sisse mat-
tunud ja oli näha, et tulekahju on väga 
keeruline. Ülesande muutis ajakriitili-
seks ka plekk-katus, mis ei lasknud tulel 
viskuda uutesse kõrgustesse, vaid sundis 
teda oma kuuma haaret laiendama külge-
pidi ehk korteritesse,“ lisab ta.

Läikiva plekiga  
glasuuritud labürint
Põhja päästekeskuse välijuht Mart Käit, 
kes sündmuse juhtimise Lasnamäe mees-
konnalt kell 14.50 üle võttis, räägib, et 
tulekahju hiline avastamine oligi selle 
tragöödia peamine põhjus, sest põlemis-
gaasid olid esimeste päästemeeskondade 
saabudes levinud juba katusekonstrukt-
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meestel ei hakkaks tekkima väsimusest 
tekkivaid vigastusi. Üks päästja libastus 
trepil ja väänas randme välja, teisel läks 
silma praht, mille kiirabi eemaldas, ning 
üks mees sai vingumürgistuse. Kõik nad 
jätkasid pärast kiirabiautost väljumist 
taas tööga, sest reservi polnud,“ tõdeb 
Mart.

Lemmikloomade pääste
Mitmel elanikul jäid põlevasse majja kas-
sid, kellest nad päästjatele jooksvalt tea-
da andsid, kuid kasside leidmine on Las-
namäe komando meeskonnavanema 
Martini sõnul üsnagi keerukas, sest tema 
kogemuse järgi on kassid tulekahjudel 
äärmiselt nutikad. „Nad kõik suudavad 
tulekolletest hästi kaugele peitu minna. 
Saime neid teatud korteritest kambaga 
üles otsida: tekk pähe ja välja,“ räägib ta, 
kuidas ühes korteris oli loom tule eest 
teise toanurka jooksnud, teises aga voo-
dilavatsi taha tekkide vahele pugenud. 

Välijuht Mart Käit tõdeb samuti, et 
kasside päästmine oleks võinud täiesti 
eraldi töölõigus toimuda, aga selleks ei 
olnud piisavalt ressursse. „Selle ülesande 
võttis kohapeal üle üks naisterahvas, kes 
on meie endine kolleeg. Sealse piirkonna 
elanikuga koos asus ta agaralt sotsiaal-
meediagruppides infot jagama, et tulest 
välja toodud loomade omanikke leida. 
„Meie ise ei suutnud tulest päästetud 
lemmikloomi tol hetkel tuvastada,“  

tõdeb Mart ning lisab, et eraldi töölõiku 
oleks vajanud veel teinegi probleem – 
elanikud, kes pidevalt uurisid, millal nad 
majja tagasi saavad minna.

Tagalamured ja õppekohad
Põhja päästekeskuse välijuhtide grupi 
juht Tarmo Klooster, kes Kesklinna 
meeskonnalt tagalajuhi rolli üle võttis, 
tõdeb, et õppetunde oli ka tagalajuhi vaa-
test ikka päris mitu.

„Võiksime edaspidi suurematel sünd-
mustel tõesti mõelda rohkem ka loomade 
peale. Kasse ja koeri hakkas ühel hetkel 
ikka ohtralt välja tulema, kellest osale 
leiti kohe omanikud, osa anti kiirabi hoo-
le alla ning need, kelle omanikke kodus ei 
olnud, viidi vabatahtlike abil varjupaika-
desse. „Nii suurt probleemi loomade pu-
hul pole mina varem kuulnud-näinud – 
põhimõtteliselt elas igas teises korteris 
kass, kuid välja toodi ka mõned koerad ja 
üks tšintšilja. Siiamaani on hoonetule-
kahjudelt välja toodud maksimum paar-
kolm kassi,“ meenutab Tarmo.

Teised probleemid, mis Tarmo välja 
toob, saab panna kõik ühise nimetaja alla 
– meie inimesed! „Kõik ressursid, kes ko-
hale tulid, läksid kohe majja, välja arva-
tud paar autojuhti, kes pumpadega tege-
lesid. Lihtsalt balloon selga ja sisse! Aega 
puhkamiseks polnud. Lõpuks tegime 
hoone kolmandale korrusele punkti, kus 
päästjad said käia vett joomas ning bal-
loone vahetamas. Esimesed kohale rea-
geerinud meeskonnad läksid kella kolme 
paiku majja ning väljusid sealt alles öösel. 
Sündmusel olid kaasas kaks ühisvalvetee-
nistuse tüdrukut, kes vahetpidamata kol-
mandal korrusel asuvat hingetõmbe-
punkti varustasid – tühjad veepudelid ja 
balloonid välja ning uued kiiresti asemele 

ja nii täpselt samamoodi südaööni välja,“ 
ütleb Tarmo.

Balloonide täitmine
Balloonide täitmine oli aga omaette lo-
gistika. „Kohapealne kompressor ei suut-
nud seda tagada, seepärast rakendasime 
komandopealikega kooskõlastatult kol-
me komandot – Lasnamäe, Assaku ja 
Nõmme, kellele Rae vabatahtlikud pääst-
jad ja MUPO tühje balloone kohale veda-
sid ning need siis täidetuna sündmus- 
kohale kiiresti tagasi tõid,“ kirjeldab Tar-
mo. „Olime pidevalt piiri peal, täitmine 
käis järjepidevalt neljas kohas.“

Kustutusvesi
Kokku töötas sündmusel pidevalt 13 C-
juga ning kolm lafetti, seega ka kustutus-
vee tagamine oli raskendatud. „Kuna ju-
gasid tekkis juurde, siis poole sündmuse 
pealt läksime üle suuremate hüdrantide 
peale ning õnneks jooksis suurem trass 
suhteliselt lähedal, Punasel tänaval,“ sõ-
nab Tarmo ning lisab, et ametlikult kirja 
saanud arvu pole ta küll näinud, kuid 
hinnanguliselt kulus kustutustöödeks 
ligi paarkümmend miljonit liitrit vett.

Napid puhkepausid
Päästjatele tõid toidu ja joogid kohale re-
servpäästerühma vabatahtlikud ning Ta-
basalu vabatahtlike ülesandeks oli sooja 
joogi ja küpsistega varustada evakuatsioo-
nibussis olevaid elanikke. „Hilistel õhtu-
tundidel, kui püüdsin mehi puhkama ja 
sööma saada, tekkis mul ikka tõsine mure, 
sest ilma pausideta kuumas keskkonnas 
töötades võib inimene lihtsalt kokku kuk-
kuda. Vahepeal vedasime kiirabiautodest 
ära kõik NaCl pudelid, mis samuti kol-
mandale korrusele viidi, et meestel soola-
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puudusest krampe ei tekiks. Lõpuks, kui 
olin liiga paljudel meestel esimesi tõsiseid 
väsimusemärke märganud, palusin liht-
salt joad kinni keerata, et mehed alla tu-
leks,“ meenutab Tarmo. 

„Reservi lihtsalt ei olnud – kõik tööta-
sid lõpuni välja. Välja tuldi vaid korraks, 
joodi kiiresti vett, märg roobajope visati 
hetkeks seljast ning seejärel algas kõik 
uuesti: uus balloon selga ning minek. Kui 
mehed kordamööda alla hakkasid tule-
ma, ei olnud meil neile aga söömiseks ja 
istumiseks pakkuda muud kui väike  
varjualune, mis öise külmaga just kõige 
mugavam koht puhkamiseks polnud. 
Seepärast läks enamik meestest sööma-
jooma autodesse, kus aga kantserogeen-
setest ainetest läbi imbunud riietes istu-
mine kindlasti tervislik tegevus ei olnud, 
aga see ongi taas koht, mille peale edas- 
pidi mõelda, mida paremaks muuta, et 
päästjate tervist säästa,“ mõtiskleb Tarmo.

Kommunikatsioon ja  
meediahuvi
Päästesündmuse algusest kuni lõpuni 
teenindas valvepress meediakanaleid nii 
sündmuskohal intervjuusid vahendades 
kui ka järjepidevalt Twitteris sõnumeid 
edastades. Kokku edastati Twitteri va-
hendusel üheksa sõnumit ajavahemikus 
14.29–23.58. Sõnumid sisaldasid nii 
päästesündmuse edenemist kui ka käitu-
misjuhiseid majaelanikele ja lähikondse-
tele. Mahukamad pressiteated saadeti 
meediale välja kahel korral: kella 22 pai-
ku, kui tulekahju lokaliseeriti, ning kell 
23.58, kui sündmus lõpetati. Järgmisel 
hommikul algas järelkommunikatsioon, 
mis kestis veidi üle kuu – viimane päring 
sündmuse kohta saabus 10. mail, mil sai 

edastatud Päästeameti poolne lõplik hin-
nang tekkepõhjuste kohta, see oli ka levi-
nuim küsimus. Seega sai sündmus mee-
diakajastust terve kuu vältel ning vastata 
tuli muu hulgas ka sellistele küsimustele 
nagu „Miks te kiiremini ei kustutanud?“, 
„Miks kaasati regiooniväliseid meeskon-
di?“, „Millal elanikud oma korteritesse 
tagasi saavad?“.

Võimas töö –  
ühtne päästevõrgustik!
Sündmust kokku võttes peab tõdema, et 
tehtud töö oli ikka tõeliselt võimas. Mis-
sioonitunne minetas päästjate endi ele-
mentaarsed vajadused ja kõigest hooli-

mata pidasid mehed vastu. 
Seekord. Õnneks. Siit edasi min-
nes peab aga tõsiselt kaaluma, 
kuidas saaksime end rohkem koo-
litada konstruktsioonide avami-
ses, vaatama üle masinate peal 
olevad tehnilised abivahendid, 
sest olemasoleva suure ketaslõi-
kuriga oli korvist katust avada 
peaaegu võimatu. Ideaalis võiks 
iga põhiauto varustusse kuuluda 
ka väiksem akutoitel ketaslõikur. 

Ja mis kõige olulisem: kui päästeproff 
enam ise aru ei saa, et ta puhkust vajab, 
tuleb see otsus teha tema eest – päästja 
tervise nimel!

Sündmuste juhid tänavad siiralt kõiki 
partnereid, kes sündmust lahendada aita-
sid, ning vabatahtlikke päästjaid, kes 
pakkusid kutselistele hindamatut tuge.

Praeguseks on selgunud, et menetleja-
te esialgsel hinnangul saab tulekahju esi-
algseks oletatavaks tekkepõhjuseks pida-
da katuse vahelae läbiviigus korstnale 
liiga lähedal olnud puidust tala süttimist. 
Väidetavalt kasutati korstnasse ühenda-
tud kaminat mõni tund enne tulekahju 
avastamist. n 

„Kokku oli ligi kaheksa tundi 
väldanud kustutustöödele 
kaasatud peaaegu sada 
inimest päästest, politseist, 
kiirabist, munitsipaalpolitseist 
ning vabatahtlikust 
reservpäästerühmast.“

35
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Suitsu-

Vabatahtlike ühingute iseseisvat suitsusukeldumise 
võimekust arendatakse päästevõrgustikus esimest korda. 
Peamine eesmärk on võimega täiendada vabatahtlikke 
päästekomandosid, kes jõuavad tiheasustusega piirkonnas 
sündmuskohale enne kutselisi päästjaid ja kellel on 
potentsiaali päästa inimelusid. 

Marek Kiik  
Lõuna päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

võlud ja valud

J uba varemgi suitsusukeldumise 
võimekusega Nõva ja Ruhnu va-
batahtlikud komandod asuvad 
abikaugetes piirkondades ja on ta-

ganud sarnast valmisolekut kombineeri-
tult kutseliste päästjatega. Päästeameti 
päästetöö osakonna planeerimise talituse 
juhataja Kristel Mahoni sõnul on viima-
sesse pilootprojekti kaasatud vabatahtli-
ke komandode peamine erisus selles, et 

rumaalt Kadrina, Harjumaalt Saku ja Tar-
tumaalt Tõrvandi vabatahtlik päästeko-
mando. Mahoni sõnul sai selgeks, et 
nimetatud komandod on reaalselt võime-
lised tagama väga heal tasemel elupääste-
võimekuse valmisolekut. „Analüüsist sel-
gus, et vabatahtlikud kahandasid projekti 
käigus oma keskmist reageerimisaega 
sündmustele minuti võrra, millega muu-
tusid kutselistega üsna võrreldavateks ja 
elupääste valdkonnas igati tõhusateks 
partneriteks.  Kaasatud vabatahtlikele va-
rustuse jagamine, koolitus ja tervise-
nõuetele vastavuse tõendamine läks väga 
ladusalt, mis omakorda tõestas vabataht-
like kõrget motivatsiooni ja suutlikkust. 
Kiita saab selles plaanis ka head koostööd 
meie haldusosakonna ja Sisekaitseaka-
deemiaga,“ tunnustas Mahon.

Teenuse tagamine on kallis
„Vabatahtlike suitsusukeldumise tulevi-
kuga seoses oleme sunnitud arvestama, 
et teenuse tagamine on aga väga kallis. 

sukeldumise

nad saavad sündmuskohal tegutseda 
täielikult iseseisvalt. Väljaõpe ja varustus 
on Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia 
poolt. „Meie ootus täiendava võimekuse-
ga vabatahtlikele on omakorda see, et 
elupäästevõimekus oleks kogu komando 
arvel oleku ajast tagatud võimalikult sta-
biilselt ja päästesündmustele reageerimi-
se aeg oleks lühike,“ nentis Mahon. 

Pilootprojekt tõestas kõrget 
motivatsiooni ja suutlikkust
Võimekuse testimise pilootprojekti, mis 
kestis 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 
2022. aasta 30. juunini, kaasati Lääne-Vi-
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Küsimus ei ole ainult teenuse väljaaren-
damises, vaid ka mahukates ülevalhoid-
mise kuludes. Eeskätt seetõttu jätkame-
gi praegu ainult projektis osalenud 
kolme komandoga, kellele tagame isiku-
kaitsevarustuse, koolituse ja varustuse 
hoolduse. Kutselised, kelle läheduses 
nad tegutsevad, toetavad samuti vaba-
tahtlike meeskondade kompetentsi 
hoidmist. Mitmel juhul on seda tehtud 
ka nii, et suitsusukeldumiseks etteval-
mistatud vabatahtlik töötab sündmusel 
kutseliste päästjatega ühes suitsusukel-
dumise lülis, millega saab kogemusi ja 
jooksvat juhendamist,“ nentis Mahon.

Tegutseme ühise eesmärgi nimel
Mahoni sõnul tuleb rõhutada, et vaba-
tahtlike enda tahe ja initsiatiiv mängis 
võimekuse väljaarendamises suurt rol-
li. „Projekti lülitusid need, kelle piir-
konnas elupäästevõimekuse loomiseks 
oli potentsiaali, kes näitasid tahet ja 
nõustusid esitatud kriteeriumite täit-
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misega. Suitsusukeldumise võimekuse 
saamiseks on vaja täita hulk eeldusi. 
Need puudutavad meeskonna suurust, 
väljaõpet, täiendkoolitusi ja reageeri-
misaega ehk kokkuvõttes vabatahtlike 
keskmisest oluliselt kõrgema tasemega 
valmisoleku tagamist. 
Väljavalitud vabatahtlikud tõestasid, et 
neil on potentsiaali ja tahet, mida saab 
ja peab inimeste aitamiseks ning elude 
säästmiseks paremini ära kasutama ja 
võimekuste arendamise kaudu pääste-
võrgustikku tugevamalt integreerima. 
Vabatahtlike enda tagasisides toodi esi-
le arenemis- ja õppimisvajadust, et as-
tuda samm edasi uuele tasemele ning 
tekitada meeskonnas uusi väljakutseid 
vastu võttes kõrgemat motivatsiooni. 
Selle eest neile meie suur tänu ja tun-
nustus! Eesmärk on meil ju üks – te-
gutseda pidevalt turvalisema elukesk-
konna loomise ja iga inimelu hoidmise 
nimel,“ sõnas Mahon. n 

Johannes Paldrok 
Saku vabatahtliku  
päästekomando eestvedaja
2021.aaasta teisest poolest 
käivitunud suitsusukeldumi-
se teenuse pakkumine Saku vabatahtliku 
päästekomando poolt on mõjunud meie 
liikmetele mitmes suunas positiivselt. 
Näiteks võetakse treenimist tõsisemalt.  
Üks asi on oma füüsilise vormi hoidmine, 
mis küll võiks ja peaks olema iseenesest-
mõistetav, kuid inimene on kord sellisena 
loodud, et läheb sageli lihtsama vastupanu 
teed. Nüüd on hästi hea motivaator juures, 
mis tuletab meelde, et endast maksimumi 
andmiseks on meeste tervis meeste endi 
kätes ja füüsilise vormi hoidmine on selle 
tähtis osa. Teiselt poolt on selline teenus ja 
võimalus meid liitnud enam ühtse pääste-
võrgustikuga. Jah, me oleme alati olnud ja 
jääme selleks ühtse võrgustiku osaks,  
kuid nüüd suudame ja saame töötada veel 
tihedamalt õlg õla kõrval kutselistega.  
See tähendab ka, et  meil on võimalus veel 
tegusamalt panustada oma kogukonna 
turvalisuse kasvatamisse. Tänu suitsu- 
sukeldumise võimekusele saame näiteks 
põleva kõrval- või abihoone sündmusele 
esimesena reageerides teha kustutustöid 
märksa efektiivsemalt, et ära hoida 
suuremat kahju. Samas mõistame, et see 
võimekus on sisult ennekõike elupääste- 
võimekus. Hoidku kõigevägevam selliste 
õnnetuste eest, kuid kui kord on õnnetus 
juhtunud, siis on meil reaalne võimalus 
aidata kannatanuid ning päästa ja säästa 
elusid. 

Toomas Arumägi  
Tõrvandi vabatahtliku  
päästekomando juht
Juba Tõrvandisse vabataht-
likku komandot luues oli 
meie eesmärk olla kodukandi päästesünd-
mustel esimesena kohal. Sellise võimekuse 
oleme saavutanud ning lepingulise viie 
minuti asemel suudame komandost 
väljakutsele reageerida enamasti ühe  
kuni kahe minutiga, mis on vabatahtliku 
komando jaoks üsna silmapaistev tulemus. 
Esimesena kohale jõudes on selge, et 
äärmiselt ebamugav ja kasutu oleks käed 
rüpes oodata, kui inimelud päästmist 
vajavad. Suitsusukeldumise võimekus 
annab meile võimaluse tulekahjudel 
inimelusid päästa enne kutseliste päästjate 
kohale jõudmist. See kasvatab kohaliku 
rahva usaldust meie suhtes ning lisab 
sellega ka päästjatele enda parimas vormis 
hoidmiseks motivatsiooni. Kuigi tõsi, et ka 
vabatahtlike päästjate töös peab leppima 
sellega, et tänu avaldatakse ikka pigem 
tagantjärele kui ette.

Pilootprojekti järelmid
n Kadrina, Saku ja Tõrvandi vabatahtlike 

päästekomandodega jätkatakse 
koostööd nende suitsusukeldumise 
võimekuse hoidmiseks. 

n Võimaluse korral tuleb kasvatada Saku ja 
Tõrvandi komando suitsusukeldumiseks 
koolitatud liikmete koosseisu, et valmis- 
olek oleks järjepidevalt tagatud ja jaotuks 
võimalikult paljude inimeste vahel. 

n Terviseriskide vähendamiseks on 
vajalik tagada suitsusukeldumise 
võimekusega komandodele täiendav 

varustus, mille eelarvevajadus on  
kokku 223 545 eurot (kaitseriietuse 
varu, suitsusukeldumise vahendite ja 
seadmete täiendamine, seadmed 
riietuse hooldamiseks jms). 

n Vabatahtlike komandode suitsusukel- 
dumise võimekuse tulemuslikkust ja 
teenuse alalhoidmise vajadust  
hakatakse hindama kord aastas. 

n Uute vabatahtlike komandode suitsu- 
sukeldumise võimekusi hetkel juurde  
ei arendata.

Saku vabatahtliku päästekomando päästjad suitsusukeldumise õppusel.



PÄÄSTE ELU  I  202238

30 aastat hiljem

eile, täna, 
homme!
Eesti Tuletõrjemuuseumile ja mulle endale tuleb palju päringuid 
vabatahtliku pääste lähiajaloost. Miks on läinud nii, et vaba- 
tahtlikku päästevõrgustikku võetakse alles nüüd fookusteemaks, 
kuidas vabatahtlikke enne ei märgatud ja mis siis õigupoolest 
vahepeal juhtus, et vabatahtlikku päästet ei väärtustatud?

V abatahtlik pääste on tegutsenud aas-
tast 1788, kui 24. mail loodi Tallinnas 
Mustpeade vennaskonna tuletõrje-
salk. Sealt algas areng, mis sai õige 

hoo sisse Tallinna vabatahtliku tuletõrjeühin-
gu moodustamisega 1862. aastal. Peatselt 
järgnesid teised linnad ja ka maale tekkisid 
ühingud (esimesed Alatskivile ja Lihulasse). 
Hoogne areng jätkus eriti Eesti Vabariigi tek-
kides, kus tippajal oli Eestis nimekirjas ligi 
75  000 vabatahtlikku tuletõrjujat, neist 
10 000 naist. Nõukogude ajal paisus koguarv 
200 000 vabatahtliku tuletõrjujani, mis too-
naseid olusid arvestades oli muidugi statisti-
ka Moskva võimumeestele, sest tuletõrjesal-
gad olid igas tehases, teatris, kolhoosis, 
sohvoosis, metskonnas jne.

Aga see aeg sai otsa
Vabatahtlik tuletõrje oli eelkõige koondunud 
tuletõrjeühingute alla, suurim muidugi Tal-
linna Tuletõrjeühing ning siis rajoonide kes-
kused. Üldjuhtimine oli koondunud Eesti 
Vabariikliku Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu 
alla, kus oli loomulikult juhatuses ka ENSV 
Siseministeeriumi Tuletõrje Valitsuse ülem 
(praeguses mõistes Päästeameti peadirek-
tor). Rahastasid ühingud end suures osas 
ise. Tulu tuli korstnapühkijatelt, pottseppa-
delt, tulekustutite täitmisest, oma osa andis 
ka Eesti Riiklik Kindlustus. Hooned ja kin-
nisvara tulid üle minevikust või ehitati riigi 
toel, suurim hoone Tallinna Tondi 1, kuhu 

planeeriti suur juurdeehitus ning kus tegut-
seb siiani Tallinna Tuletõrjeühing. 1991. aas-
tal taastati Eesti Tuletõrjeliit, 1992. aastal 
moodustati Päästeamet.

Karm aeg
Kogu süsteem oli lagunenud, tuletõrjeauto-
del polnud bensiini ja depoodes keerati kütet 
maha. Tsiviilkaitsesüsteemi ülevõtmisest ei 
saanud juttugi olla, tuli alustada täiesti nul-
list, hea kui oli valuutat või Soome sõber. 
Paljudel see puudus.

Päästeamet kasutas kohalike omavalitsus-
te baasi, moodustati maakondade päästetee-
nistused ning Tallinna Tuletõrje- ja Pääste-
amet. Et pilt kirjum oleks, tegutsesid 
maakondade sees veel ka eraldi linnade pääs-
teametid (nt Tartu, Pärnu, Narva, Sillamäe, 
aga ka Elva jne). Päästeteenistuse ülalpida-
mine jäi kohalikule omavalitsusele. Nüüd tu-
lid mängu Soome ja Rootsi tutvused. Huma-
nitaarabi riiete, tehnika, aga ka kasutu ning 
ammu maha kantud tsiviilkaitsevarustuse 
näol. Vähemalt väike palgaraha oli olemas. 
Päästeametil oli siin koordineeriv roll.

Vabatahtlikud jäid raskesse seisu
Kadus riigipoolne toetus, omavalitsused te-
gelesid oma päästeteenistuste väljaarenda-
misega, depoohooned vajasid ülalpidamist, 
ühingud muutusid isemajandavaks, kadus 
vajadus paljude teenuste järele. Korstnapüh-
kimiseks ja pottsepatööde pakkumiseks teh-
ti oma erafirmasid. Tulekustutustöödeks sõl-
miti lepinguid kohalike päästeteenistustega. 
Parem seis oli muidugi Tallinnas ja Tartus, 
aga ka näiteks Hüürus loodud väikesel klu-
bil, mis alustas kohe koostööd Harjumaa 
päästeteenistusega.

Ivo Paulus 
Eesti Tuletõrjemuuseumi juhataja, 
Saku vabatahtliku  
päästekomando päästja

Ühtne päästevõrgustik: 
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Palju olenes eestvedajatest
Vabatahtliku tuletõrje tegevus ei katkenud 
näiteks Iisakul ja Järva-Jaanis. Paljud suutsid 
ennast kohalike kokkulepetega majandada 
tugikomandodena, abiks kesine tehnika ja 
omavalmistatud olme. Parandati katust ja 
köeti iseehitatud saunaruumis ahi kuumaks 
kodust toodud puudega. Siit-sealt pudenes 
ka humanitaarabi. Kes jäid aga isemajanda-
vaks, olid sunnitud müüma kinnisvara. Kuna 
varakapitalismi tingimustes ei oldud äris  
tugevad, tehti ka kahjulikke tehinguid.

Elu läks edasi, riiklikud päästekomandod 
kosusid, valmis näiteks Rapla komando, mis 
toonastes oludes oli ulme. Ent tugikoman-
dosid hakati sulgema. Nende ülalpidamine 
muutus koormavaks. Jõuti seisu, kes kuidas. 
Mõni lõi käega, mõni palus abi ettevõtetelt, 
mõni jäi valla palgale, nagu Kadrina. 

Aeg läks, omavalitsused tugevnesid ja ette-
võtlikumad inimesed hakkasid moodustama 
MTÜ-sid, et tuletõrjele hing kohapeal sisse 
puhuda. Nüüd juba vabatahtliku pääste näol.

Edasi liikus ka Päästeamet
1. märtsil 2006 moodustati neli regionaalset 
päästekeskust, paranes rahastus, riik ostis uut 
tehnikat ning sai hakata midagi ka loodud või 
taasloodud vabatahtlikele seltsidele anda. 
Raha kokkuhoid tuli ka suletud riiklikest 
päästekomandodest. Suurem sulgemine oli 
2012. aasta mais, kui korraga pandi kinni 
üheksa riiklikku päästekomandot. Depoohoo-
ned anti üle valdadele, kus oli juba moodusta-
tud või moodustati päästeselts, näiteks Sakus. 
Hetkel on Eestis üks Päästeamet, suurt osa 
vabatahtlikest päästjatest koondab Päästeliit, 
mis on Eesti Tuletõrje Liidu õigusjärglane. 
Suure osa vabatahtliku pääste arengus mää-
rab kohalik omavalitsus, projektide kirjutami-
se oskus ja Päästeameti võimekus abi suhtes.

Ühtne päästevõrgustik
Päästeamet toetab igati vabatahtlikku pääs-
tet nii tehnika kui ka inimestega. Me seisame 
ühe asja eest väljas, et muuta Eesti ohutu-
maks. Kui Päästeametil oleks võimalusi roh-
kem, mida jagada, siis seda tehakse. Me ei 
saa minna ei võistlema ega ka vastandumise 
teed. Mis juhtuks, kui Kaitsevägi ja Kaitseliit 
käiks erinevat jalga? Me oleme tugevad ühi-
selt ühtses päästevõrgustikus. Nii lepiti kok-
ku juba 7. septembril 1919 Estonia teatri  
punases saalis, kui allkirjastati ühised põhi-
mõtted.

Ja kuidas edasi?
Mida rohkem meid on, seda tugevamad ole-
me. Vaata enda ümber, äkki näed potent-
siaalset vabatahtlikku päästjat? Inimesed 
teevad seltskonna ja ühes pundis eri vald-
kondade inimestega istuda on ainult rõõm. 
Igaüks päästab: treial, rekajuht, firma(de) 
omanik, vallavanem. Vabatahtlik pääste on 
alates 1788. aastast Eestis alati olemas olnud 
ja kestab veel kaua. n 

Ühtne päästevõrgustik: 

Põhja päästekeskuse  valmisoleku büroo välijuhtide  
grupi juht Tarmo Klooster ja Eesti tuletõrjemuuseumi  

juhataja ja vabatahtlik päästja Ivo Paulus.
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Seewald,
Seewald on salapärane paik, mis on enam kui aastasaja jooksul pakkunud peadpööritavaid 

kuulujutte, seal on loogelnud tuhanded eluteed ja saanud abi katkised hinged, kuid 
värvikasse ajalukku kuuluvad ka lõõmavad tulekahjud ja purunenud lootused. Pääste Elu 

käis psühhiaatriahaiglas, et kiigata möödanikku ja viia lugejad radadele, kuhu muidu ei sattu.

S elle loo jaoks lähen Seewaldisse 
maikuu viimasel päeval. Kollane 
takso peatub maja ees. „Paldiski 
mnt 52, palun!“ Veerand tunniga 

jõuame kohale. Taksojuht on kohmetu-
nud ja segaduses: „Ee, see aadress on 
seal. Kuhu teil vaja oligi?“ „Jah, sinna, 
Seewaldisse,“ vastan. Taksojuhi kulmud 
kerkivad juuksepiirini: „Ahsoo, nojah…“ 
„Ma olen siin varemgi käinud. Kordu-
valt.“ Paus kannab. „Jalutamas,“ ütlen 
selgituseks ja maksan arve. Tinahall tae-
vas puistab priskeid vihmapiisku ja hä-
maruses paistab ajalooline psühhiaatria-
haigla veidi nukker, nagu unustusse 
vajunud mõis kusagil kaugel Baierimaal. 
Viimaste nädalate vihm ja soojakraadid 
on pargi rohetama pannud, muru on 
värskelt niidetud, siin-seal õitsevad ilu-
põõsad. Sirelid kallavad selle suve esime-
si joovastavaid lõhnu. On rahulik ja vaik-
ne ning Seewald mõjub oma vanade 
hoonetega suursuguselt. Nendes häärbe-
rites on 119 aasta jooksul voolanud roh-
ked pisarad, helisenud naer, rullunud 
lahti tuhanded käänulised eluteed ja saa-
nud abi katkised hinged. 

Akuutraviosakonna heimatstiilis hoo-
ne välisuks on kutsuvalt valla. Väikses 
esikus taban end mõttelt, et siin murene-
nud kiviparketil astus sadakond aastat 
tagasi tõenäoliselt ka Seewaldi esimene 
peaarst Ernst Otto Gerhard von Kügel-
gen isiklikult. Saja-aastane maja äratab 
aukartust. Valge tahvelukse taga helistan 
kella ja mind lubatakse edasi. Jõudsin 
neli minutit kokkulepitud ajast varem 
kohale, aga kauaaegne õendusjuht Mai 

murtud hingede kodu

Suursugune

Kull, kellel tänavu täitub siin 54. tööaas-
ta, juba ootab. 

Mai tuli psühhiaatriahaiglasse tööle 
1968. aastal. „Siis oli siin paljugi teist-
moodi. Aed oli korras, majad olid muidu-
gi samad, aga värskemad. Puud ja põõsad 
olid hoolitsetud ja need täiendasid maju. 
Praegu paistavad majad ehk veidi paljana. 
Seewaldis oli aednik ja ka haiged tegid 
aias tööd. Siin oli tõesti väga ilus,“ mee-
nutab Mai. Haiglakompleksi ümber oli 
plankaed ja jalgvärava juures valvur. Prae-
guseks on rohelisest plangust jäänud al-
les vaid mõnikümmend meetrit. „Eks see 
plank tekitas inimestes kohe küsimusi, et 
mis küll seal tara taga toimub. Nii tekkis 
ka omajagu linnalegende. Inimesed räägi-
vad sageli asju, mida nad ei tea. Ja me kar-
dame neid asju, mida me ei tea,“ selgitab 
Mai asjaolu, miks Seewaldit peljatakse, ja 
lisab, et suurem osa juttudest, mis linna 
peal oma elu elavad, on kuulujutud, mil-
lel tõega õige vähe pistmist. „Meil ei ole 
pehmeid palateid ja meil ei ole kumeraid 
seinu,“ kummutab ta levinud müüdid. 
Küll aga on tõsi see, et olid ajad, kui psüh-
hiaatriahaigla kohta ei tohtinud Seewald 

öelda. Mõnikümmend aastat tagasi peeti 
seda solvavaks, kuid solvumiseks tegeli-
kult põhjust ei ole. See wald tähendab  
saksa keeles mereäärset metsa ehk Meri-
metsa. Sadakond aastat tagasi oli see ka 
haigla ametlik nimi. 

Kodused häärberid ja  
peidetud trellid
Psühhiaatriahaigla saamislugu ulatub 
aukartustäratavalt enam kui sajandi taha, 
täpsemalt aastasse 1898, mil paruness 
Marie Girard de Soucanton kinkis See- 
waldi suvemõisa koos maaga Eestimaa 
Kubermangu Vaimuhaigete Hooldamise 
Seltsile. Samal aastal alustati esimeste 
haiglahoonete ehitust. Haigla avati 31. 
oktoobril 1903 ning esimene peaarst oli 
Ernst Otto Gerhard von Kügelgen – noor 
baltisakslane, kes oli end äsja täiendanud 
Peterburis ja Saksamaal. Kügelgen leidis, 
et äsja avatud haigla esimesed paekivist 
majad olid juba valmimise ajal liialt vana-
moodsad ja sünged. Kuna vaimse tervise 
turgutust vajavaid patsiente oli palju ja 
ruumi nappis, lasi ta möödunud sajandi 
esimesel kümnendil ehitada juurde neli 
uut ravikorpust. Need valmisid hei-
matstiilis ja sarnanesid haigla asemel 
aadlivilladega. Need on majad, mida 
käiakse Seewaldi territooriumil veel 
praegugi imetlemas. 

Tõsi on, et need hooned on imeilusad, 
hoolimata sellest, et ajahammas on siit-
sealt ampsanud nii mõnegi tubli tüki. 
Suur osa kunagisest hiilgusest on siiani 
alles. Ravikorpuste aknad on juugendile 
omaselt peeneruudulised ja käivad luk-
ku. Selline aken on alles ka Mai kabinetis. 
„Vaata kui kavalalt tehtud! See sisemine 
aknaraam on osaliselt metallist, nii et si-
suliselt on need trellid,“ näitab Mai. Kui 
ei teaks, ei oskakski arvata, aga aknale 
koputades kõlab tõesti metalne hääl. 

Silver Kuusik 
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik

Mai Kull mullu presidendilt Eesti Punase Risti 
teenetemärki vastu võtmas.

FO
TO

D:
 Ta

av
i P

rin
ts

, S
ca

np
ix

 



2022  I  PÄÄSTE ELU 41

Ajalugu

„Nende majade puhul oli juba algusest 
peale oluline see, et need mõjuksid kodu-
selt ja isegi veidi suursuguselt. See ra-
hustab patsiente ega tekita tunnet, et nad 
on ühiskonnast eraldatud,“ selgitab Mai.

Seewald oli omal ajal moodne haigla – 
siin oli olemas oma katlamaja ja elektri-
jaam ning raudtee, mida kasutati kütte-
söe vedamiseks majade juurde. Elektrit 
kasutati haiglas juba kümmekond aastat 
varem kui Tallinna linna igapäevaelus 
(Tallinna elektrijaam ehitati 1913. aas-
tal). Ravis rakendati suuresti tööteraa-
piat ja kaitsesärke ei kasutatud. Seewaldi 
töötajatele kehtisid aga oma nõudmised 
– eesti keele oskus oli kohustuslik, perso-
nal pidi olema vallaline ja abielluda toh-
tis vaid peaarsti kirjalikul loal. Töötajate 

ka nuttu. Seda viimast paraku rohkem. 
1996. aasta 9. veebruar on päev, mis tõm-
bab hetkega tõsiseks ka Mai näo. „See oli 
kohutav päev. Mäletan, et sain öösel 
kõne, et maja põleb. Jube! Võtsin takso, 
sest autot mul siis polnud. Oli tohutult 
külm, umbes 30 kraadi, leegid ulatusid 
juba katusest välja,“ kirjeldab Mai ööd, 
mis ei unune. „Aga personal oli tohutult 
kogenud ja tubli. Seal osakonnas olid 
sundravialused väga raskes seisundis 
meespatsiendid. Õde suutis kahe hoolda-
ja abiga kõik haiged mobiliseerida. Ta oli 
öelnud, et mehed, meil põleb, peame as-
jad ära päästma, ja andis siis igaühele mi-
dagi kätte – kellele teleka, kellele muid 
asju – ja nad läksid nagu lambukesed sin-
na osakonda, kuhu nad evakueeriti. Mitte 

valikul lähtuti suuresti sellest, et inime-
sel oleks hea süda. Kuigi ravivõtted on 
aastasaja jooksul tublisti muutunud ja 
abiellumisekski enam luba küsima ei 
pea, on heasüdamlikkus kreedo, mis on 
sajandi tuleproovile vastu pidanud. „Siin 
peab olema täielik usaldus selle inimese 
vastu, kelle sa tööle võtad, sest patsient 
on kaitsetu. Kui ikka südame asemel on 
kivi, siis siin majas kindlasti töötada ei 
saa,“ tunnistab Mai.

Saatuslik tulekahju  
nõudis üheksa elu
Seewaldist on 119 aasta jooksul loogel-
nud läbi tuhanded eluteed, ühed rohkem 
ja teised pisut vähem käänulised. Vana-
desse majadesse on jagunud nii naeru kui 
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ükski haige, kes õue pääses, ei läinud ka-
duma,“ mäletab Mai. Paradoksaalsel 
kombel oli põlengu puhkemise päev ka 
palgapäev. „Minu kabinetis oli seif, osa 
palgaraha oli seal sees hoiul. Pärast tule-
kahju lubasid päästjad meid hoonesse. 
Ma juba kujutasin ette, et nüüd on kõige 
muu hulgas ka palgaraha läinud ja ma lä-
hen vangi. Võtsin kaks tursket meeshool-
dajat kaasa ja tõime seifi sealt ära. Ja us-
kumatu, aga seif pidas vastu – sees 
polnud miski rikutud, kuigi mu tuba oli 
läbi vettinud ja teiste ruumide vahelaed 
olid juba suuremalt jaolt sisse kukku-
nud,“ mäletab Mai. 

Mees, kes mäletab
Ka Andres Mumma, kes toona Kesk-
linna komandos päästjana töötas, mäle-
tab saatuslikku õhtut hästi. „1990. aas-
tad oli vaene aeg. Toona oli võimalus 
põhikohale veel pool kohta juurde teha. 
See tähendas, et töötasid normtunnid 
oma vahtkonnas täis ja siis võisid pooled 
normtundidest veel teises vahtkonnas 
töötada. Mul oli pool päeva vaja ära teha 
ja ühel õhtul läksingi kella 20-ks tööle 
kolmandasse vahtkonda. Tulin tööle selle 
eesmärgiga, et saan pool vahetust kirja ja 
magan rahulikult öö ära,“ meenutab too-
na 20-aastane Andres. 

Kui esialgu oli õhtu rahulik, siis õige 
pea muutus kõik. „Olime köögis ja umbes 
kella 23 ajal mõtlesin, et teen ühe eine. 
Panin pelmeenid tulele. Siis järsku tuli 
väljakutse. Esialgu me seda väga tõsiselt 

„Tuli levis katuse all nii kiiresti,  
et sain aru, et seda tegelikult 

enam takistada ei õnnestu.”

ei võtnud, sest Seewaldisse oli ennegi väl-
jakutseid olnud ja enamasti olid need eks-
likud kutsed või siis väikest sorti nn tuha-
toosipõlengud,“ mäletab ta. „Toona 
nimetati seda tüüpi väljakutset „auto-
maatne nr 2“. See tähendas, et kui kuskilt 
suuremalt objektilt tuli väljakutse, saade-
ti kohe suur hulk ressurssi kohale. Prakti-
liselt kogu linna päästejõud tuli Seewal-
disse. Kummaline oli aga see, et 
raadioeeter oli üsna tühi ja midagi näha 
ka ei olnud. Kõik oli rahulik. Ootasime 
kümmekond minutit. Samal ajal oli Lille-
küla komando tegelikult juba sees ja 
mõnda aega tulega võidelnud, kuid raa-
diosidesse see info ei jõudnud. Ühel het-
kel lõid leegid katusest välja ja siis saime 
aru, et tõsine jama on majas,“ räägib 
Andres. Mehed mobiliseerusid ja raken-
dati lõikude kaupa tööle. „Mina pidin siin 
mansardkorrust kustutama ja takistama 
tule levikut,“ selgitab Andres ja osutab 
murenenud tellismüürile, mis on paksus 
padrikus veel vaevu aimatav. „Tuli levis 

katuse all nii kiiresti, et sain aru, et seda 
tegelikult enam takistada ei õnnestu.“

„Järsku siis nägin, et sealt ühest aknast 
tulid suitsu seest välja käed. Läksin akna 
juurde. See oli vana mees, oma 80-aasta-
ne, ta ei öelnud mitte midagi. Pööningult 
kukkus juba tukke voodi peale, voodi 
läks põlema ja tuba võttis tuld. Aknal 
olid ees paksud, sõrmejämedused trellid 
ja väike sõrgkang oli ainus abivahend, 
mis meil oli. Püüdsime sellega trelle eest 
ära kangutada, aga ilmselgelt see ei õn-
nestunud,“ mäletab ta. Tuli levis vanas 
majas kiiresti ja kustutustööd lõpetati al-
les hommikutundidel. 

„Mulle on sellest tulekahjust jäänud 
siiani halb tunne. Tegelikult ei saanud 
me oma ülesandega hakkama. Aga see oli 
aeg, kus väljaõpe, otsustusprotsessi har-
jutamine ja kõik need protseduurid olid 
üsna olematud. Korralikust juhtimisest 
jäi kõvasti puudu ja see meid tegelikult 
hukutaski. Tänasel päeval on meil tõsise 
väljaõppesüsteemiga päästeteenistus, 

Võigas tulekahju nõudis üheksa patsiendi elu, lisaks said mitu haiget tõsiseid põletushaavu. 
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toonasega võrreldes nagu öö ja päev,“ üt-
leb Andres ja usub, et praegu ei oleks nii 
mahukas ja traagiline põleng enam tõe-
näoline. Aeg on muutunud, oskused pa-
ranenud ja töökultuur ning juhtimine 
toonasest sootuks erinevad. „Ma ei julge 
öelda, et täna selline maja maha ei põ-
leks, sest ehituslikult on need hooned 
keerulised ja soppe täis, aga nii suuri 
kahjusid nagu toona kindlasti ei oleks.“

Millest tuli alguse sai, ei oska täpselt 
keegi öelda. Mai Kull mäletab, et samal 
päeval remonditi maja katust. „Mina läk-
sin ära kell 16. Siis seal töö veel käis ja 
midagi keevitati. Võimalik, et sädemed 
jäid hõõguma ja ühel hetkel lahvatasid 
siis põlema. Kujutage ette, saja-aastane 
maja – seal katuse all oli ju kõik nii kuiv! 
Teine versioon, mida meile räägiti, oli 
see, et tuli sai alguse meie osakonnast, 
kus patsiendid suitsetasid. See on võima-
tu. Meie olime toona esimesel korrusel, 
aga tuli algas ülevalt. Meie ruumid jäid 
tulest puutumata.“ 

Pööningult alanud põlengut peab tõe-
näoliseks ka Andres. „Kui arvestada seda, 
et tükk aega polnud mitte midagi näha ja 
siis ühel hetkel see leek sealt katusest 
lahvatas, on tõenäoline, et tuli oli kuskil 
pööningutühimikes juba tükk aega vin-
dunud ning siis ühel hetkel sai õhku ja 
lahvatas suureks,“ ütleb ta.

Võigas tulekahju nõudis üheksa pat-
siendi elu, lisaks said mitu haiget tõsi-
seid põletushaavu. Majast jäi alles aher-

vare. Pärast saatuslikku ööd korraldati 
psühhiaatriahaiglas nii mõnedki asjad 
ümber. „Patsiendid toodi majade ülemis-
telt korrustelt ära. Algselt, kui need hoo-
ned ehitati, olidki haiged ainult esimestel 
korrustel ning üleval olid abiruumid ja 
personali eluruumid. Nõukogude ajal aga 
oli patsiente vahepeal nii palju, et kõik 
võimalikud ruumid pandi voodeid täis. 
Nii läksid kasutusse ka vanade hoonete 
ülemised korrused,“ selgitab Mai. 

Teine tulekahju räsis häärberi 
luksuslikku interjööri
2012. aasta tõi Seewaldisse järgmise tu-
lekahju. Süttis kunagise privilegeeritud 
naispatsientide ravila majesteetlik hoo-
ne. Maja oli juba aastaid seisnud kasutu-
seta ning ilmselt pääses kuskilt mulgust 
sisse mõni eluheidik, kes tikkudele vaba 
voli andis. Õnneks said päästjad tulekah-
jule võrdlemisi kiiresti jaole ning hävis 
vaid hoone katus ja osa mansardkorru-
sest. Juugendlik interjöör jäi tulest puu-
tumata. Suurt kahju sai hoone sellegi-
poolest. Sageli arvatakse, et ainult tuli 
hävitab. Kustutamiseks kulub aga tonni-
de kaupa vett ning kui see imbub hoone 
konstruktsioonidesse, on kuri karjas. 
Niiskus teeb oma töö. Sellele annab kin-
nitust vaatepilt, mis avaneb kunagises 
naispatsientide villas. Suursugused trepi-
käsipuud ja uhked tahveluksed on küll al-
les, kuid niiskuse ja aja koosmõjul saa-
nud üsna kummitusliku ilme.

Pärast põlengut sai hoone peale plekk-
katuse ja ootab nüüd oma aega, loodeta-
vasti tulevikku, mis on viimastest aasta-
kümnetest helgem. 

Järgmisel aastal tähistab Seewald 120. 
sünnipäeva. Suuri pidustusi plaanis ei 
ole, kuid üks korralik ajaloole pühenda-
tud konverents on kavas küll. Psühhiaat-
riakliiniku juhataja Kaire Aadamsoo 
kinnitab, et väljakutseid on haiglal oma-
jagu. „Suur väljakutse on see, et saaksi-
me ka edasi vähemalt samal tasemel toi- 

Võigas tulekahju nõudis üheksa patsiendi elu, lisaks said mitu haiget tõsiseid põletushaavu. 
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mida. Tegelikult on tõsised probleemid 
erialaspetsialistidega – psühhiaatreid, 
psühholooge ja vaimse tervise õdesid on 
vähe. Õnneks on Sotsiaalministeerium 
südamega asja juures ja riik on juba sel 
aastal meisse panustanud – psühhiaatria-
residentide vastuvõttu suurendati 15 ko-
halt 20-le. Kokkulepe kliinikumiga on, et 
2/3 neist alustab meie juures,“ rõõmus-
tab Kaire, sest sügisel on oodata noori 
kolleege. Samuti loodab ta, et lähemas 
tulevikus saab senisest paremini toimi-
ma ka koostöö perearstide ja psühhiaatri-
te vahel, et tippspetsialisti abi saaksid 
kiiremini need, kellel on seda enim vaja. 

Kuhu edasi, Seewald?
Juba pikki aastaid on psühhiaatria olnud 
krooniliselt alarahastatud ja see kummi-
tab haiglat pea igal sammul. Ühtlasi on 
see ka märksõna, mis annab vastuse 
Seewaldi nukrale väljanägemisele. „Haig-
lahooned olid juba 1990. aastatel tegeli-
kult amortiseerunud. Nõukogude ajal 
piirdus remont enamasti värvimisega 
ning ka Kügelgeni ajal, eelmise sajandi 
alguses, polnud siin paraku ideaalseid  
ravitingimusi,“ räägib Kaire. Lootus pa-
remast homsest on aga silme ees.

 „Meil on suur plaan jätkuvalt Musta-
mäe meditsiinilinnakusse kolida. Meil on 
imeilus projekt ja loodan, et see ikkagi 
saab varem või hiljem teoks,“ kinnitab 
Kaire ja kirjeldab ka silmapiiril terenda-
vat moodsat, tänapäeva nõuetele vasta-
vat psühhiaatriahaiglat: „Uus maja saab 
olema tõeliselt patsiendikeskne. Isegi si-
sekujundajad küsisid, mis on meie uue 
maja ja hotelli vahe. Ega palju ei olegi,  
ainult kabinette saab meil veidi rohkem 
olema. Uues majas on väiksemad palatid 

ja imeilus sisekujundus. Praegu on pat-
siendid suures palatis kolme- või nelja-
kaupa. Ükskord arvutasime välja, et kuue 
haige peale on praegu üks WC ja duši-
ruum. Uues majas hakkavad haiged ole-
ma palatis üksi või kahekaupa ning iga 
palati tarvis on ka oma tualett- ja pese-
misruum. Maapinnaga kokku tekib viis 
korrust ja osakondade otsaseintest ava-
neb pääs terrassile, et patsiendid saaks 
minna otse värsket õhku hingama. Maja 
katusele on plaanis rajada imekaunis ka-
tuseterrass, mida saavad kasutada kõik 
osakonnad.“

Mis võiks aga olla vana hea Seewaldi 
tulevik? „Mina tahaks, et see jääks riigi 
või linna käsutusse – siia võiks teha ilu-
sad restoranid, kohvikud ja muuseumid 
ning miks mitte ka mõne väikse hotelli, 
et ka edaspidi oleks linnarahval siia ligi-
pääs. Seda ei tahaks, et keegi rikkur selle 
ära ostaks ja aia ümber teeks või et siia 
lihtsalt üks järjekordne elamukorpus tu-
leks. Seewald võiks tulevikus olla suure-
ma ühiskondliku kasutusega ilus paik,“ 
ütleb Kaire. 

Kaire Aadamsoo on teinud tublit tööd 
selle nimel, et müüdid Seewaldist kui 
müütilisest ja kinnisest paigast jääks aja-
lukku. Vana park on möödujatele avatud 
ja iga päev leidub seal rohkesti jalutajaid. 
„Me püüame olla avatud. Meil ei ole siin 
väga ohtlikke patsiente ja kui ka keegi 
selline peaks olema, siis on ta osakonnas 
valve all,“ räägib Kaire ja kinnitab, et  
keegi, kes parki jalutuskäigule tulnud, 
kartma ei pea. Küll aga on vaimne tervis 
teema, millele võiks mõelda igaüks. Ka 
need, kes on Seewaldi aadressil võllanal-
ju veeretanud ja vaimse tervise muresid 
võõraks traagikaks pidanud. „Vaimne ter-

Suursugused trepikäsipuud ja uhked 
tahveluksed on küll alles, kuid niiskuse ja aja 
koosmõjul saanud üsna kummitusliku ilme.

vis ei ole midagi klaaspurgis olevat. Nii 
nagu meil võib vererõhk kõrgeks minna, 
võib meil tekkida ka psüühikahäire. 
Kaitstud ei ole selle eest keegi,“ kinnitab 
Kaire.

Neil aga, kes seni on Seewaldit pelja-
nud, tasub jalge alla võtta jalutuskäik 
vana suvemõisa maadele. Seal on ilus ja 
rahulik. Silm ja vaim puhkavad. n 
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Soovitus

Hazardous Waste 
Management:  
Advances in Chemical and 
Industrial Waste Treatment 
and Technologies
Edited by Zarook Shareefdeen
Springer, 2022
Raamat pakub lugejatele kõige värskemaid 
teadmisi ohtlike jäätmete käitlemise 
tavadest. Iseloomustatakse jäätmevooge, 
arutletakse, milliseid muutusi on toonud 
uued kemikaalid, sh uued ohtlikud jäätmed, 
uued tehnoloogilised muutused, ranged 
keskkonnaeeskirjad, jäätmete transport, 
käitlustehnikad jpm. 
 

Mechanism of Fires: 
Chemistry and Physical 
Aspects
Ali S. Rangwala, Vasudevan Raghavan
Springer, 2022
Põhjalikult kirjeldatakse tulekahjudes 
kasutatavaid kütuseid, tulega seotud 
määratlusi, tulekahju arvutamise termo- 
dünaamikat, sh transpordiprotsesside 
põhitõdesid ja tulega seotud põlemise 
põhiaspekte, antakse eelsegatud ja 

segamata leekide füüsikalised kirjeldused. 
Lisatud on üksikasjalik analüüs tahketest ja 
vedelkütustest põhjustatud tulekahjude 
omadustest, sh süttimis-, levimis- ja 
põlemiskiirused ning tulekahjude füüsikali-
sed aspektid, sektsioonide tulekahjud ja 
tolmupõlengud. Sisu tõstab esile ka 
vedelkütuste aurustamise ja tahkekütuse 
pürolüüsiga seotud fundamentaalseid 
aspekte, mida selgitatakse lihtsustatud 
matemaatiliste avaldistega. Raamatus on 
näited tihedalt seotud matemaatiliste 
arvutustega ja peatüki lõpus on ülevaate- 
küsimused. 
 

Radiological and  
Nuclear Terrorism:  
Their Science, Effects, 
Prevention, and Recovery
P. Andrew Karam
Springer, 2022
Raamatus käsitletakse radioloogilise ja 
tuumaterrorismi eri aspekte. Üle maailma 
teevad valitsused plaane, kuidas neid ära 
hoida ja vajaduse korral reageerida. On vaja 
mõista, kuidas need relvad töötavad ja 
kuidas kiirgus meie tervist mõjutab, kuidas 
rünnak peatada, kuidas hädaolukorras 
asjakohaselt reageerida jpm.
 

UUED RAAMATUD
SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

Sisekaitseakadeemia  
raamatukogu
• kodulehekülg: sisekaitse.ee/raamatukogu
•  e-materjalid: digiriiul.sisekaitse.ee
• müügil olevad trükised: sisekaitse.ee/kirjastus

Fire Safety for Very Tall 
Buildings: Engineering 
Guide: Second Edition
Springer, 2021
Juhend sisaldab teavet eri teemade 
kohta, mis mõjutavad väga kõrgete 
hoonete tuleohutusvõimet ning 
nende elanike ja esmaabi andjaid 
tulekahju ajal. 

Fundamentals  
of Crisis Counseling
Geri Miller
John Wiley & Sons Inc, 2022
Kriisiolukordades hakkamasaamise 
soovitused, kuidas tunnete ja 
emotsioonidega paremini toime tulla.

VAATA  
UUDIS- 
KIRJANDUST 
SIIT
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Päästega seostub läbi aastakümnete ikka esmapilgul punane 
päästeauto, kes tõttab appi, siis kui keegi on hädas. Teekond 
tänaste tipptasemel masinateni on olnud pikk ja käänuline,  
kuid on, mida Päästeameti juubeliaastal meenutada.

1. jaanuari 1991 seisuga pärines 
Eesti territooriumil asuvate sõ-
javäestatud ja kutseliste tule-
tõrjeformeeringute tuletõrje-

tehnika eranditult Nõukogude Liidu 
tehastest, välja arvatud üks korvtõstuk 
Bronto Skylift, mis oli monteeritud Nõu-
kogude päritoluga Kamaz-53213 alus-
vankrile ning on praeguseks antud Eesti 
Tuletõrjemuuseumile. Peamisteks tule-
tõrjeautodeks olid erinevad ZIL-ide tüü-
bid (130, 131,133).

Pääste- 
autode
kirev ajalugu 

Mida kujutas endast ZIL-130? 
Autotsisterni neljaukseline kabiin mahu-
tas kuus-seitse inimest. Kabiin oli köe-
tav, autol oli 2350-liitrise mahuga vee-
paak ja neli küljekappi varustuse 
paigaldamiseks. Kõrgustes töötamiseks 
kasutati 1980. aastate lõpus Toržoki te-
hases valmistatud redelautosid, mis kõik 
olid valmistatud ZIL-131 alusel. Kokku 
sai Eesti sõjaväestatud ja kutseline tule-
tõrje sellest tehasest 24 redelautot, töö-
kõrgusega 30 meetrit.

 
Humanitaarabi võidukäik
Eesti Vabariigi taastamisel aastal 1991 
katkes side Venemaaga ning võeti suund 
lääneliku päästeteenistuse ülesehitami-
sele. Eestisse hakkas naabermaadest hu-

manitaarabi korras tulema vana pääste-
tehnikat. Esimesed kaks autot saabusid 
Viljandi kutselisele tuletõrjele 26. märt-
sil 1991. Kuni aastani 1997 tehastest uusi 
tuletõrjeautosid Eestisse ei saadud, kui 
mitte arvestada kolme Tallinna lennujaa-
ma autot.

ZIL 133 Paide VTÜ 19. aprill 1993.

Tuletõrje 1980-ndad.

ZIL-130 (1965 mudel).

ZIL-131.

Ivo Paulus 
Eesti Tuletõrjemuuseumi 
juhataja
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Paralleelselt põhiautodega tulid huma-
nitaarabi korras Eestisse ka paakautod, 
peamiselt Soomest. Ka need roteerusid. 
Nii näiteks anti Tallinna tulnud Scania 
L110 alusele monteeritud 10 000-liitrise 
veepaagiga ja 2400 l/min tootlikkusega 
tsentrifugaalpumbaga paakauto esialgu 

Eestisse 27,8 miljoni euro eest uut pääs-
tetehnikat, millest Eesti riik kandis 15%. 
Võeti kasutusele uued paak- ja konteiner- 
autod ning põhiautod. Kokku hangiti 
fondi toel 46 uut põhiautot.

Põhiautosid kasutatakse Päästeametis 
kõige rohkem. Masinad on oma olemu-
selt universaalsed ja nendega reageerivad 
päästjad kõigile sündmustele.

Uued põhiautod on kõrgendatud maas-
tikuläbivusega. Sõiduomaduste puhul on 
pööratud tähelepanu alarmsõiduohutuse-
le. Autodel on peal tipptasemel päästeva-
rustus, täisautomaatne Alisson-tüüpi käi-
gukast, mis teeb operatiivsõidu kiiremaks 
ja ohutumaks, ning põhiautode veepaak 
on neil 3000 liitrit. Uued autod on vara-
sematest kõrgema külmakindlusega. 

Võimaluste piires toetab Päästeamet 
tehnikaga ka vabatahtlikku päästet. Sel 
aastal on oodata Tallinna uut väikest põ-
hiautot, mis hakkab välja sõitma Kesklin-
na komandost. n 

Mustamäe päästekomando kasutada, hil-
jem sai sellega tööd teha Pirita ja Nõmme 
päästekomando. 

Suur läbimurre 1997. aastal
Esimene partii moodsaid päästeautosid 
osteti Eestisse 1997. aastal. See oli suur 
läbimurre. Esimene uus auto anti Tallin-
na Tuletõrje- ja Päästeametile üle 28. juu-
nil 1997 ning ta alustas tööd Kesklinna 
komandos. 1997. aasta juulikuus saabu-
sid veel kolm uut päästeenistuse autot 
Rosenbauer TLF-2700 Scania P94 GB 
4x2 NA 220, mis anti kasutada Lilleküla 
komandole Tallinnas ning Tartu ja Pärnu 
komandodele. Vana aja kombe kohaselt 
said need autod nime ja selleks sai „Kär-
mas Katariina“. 

Tänaseks on Eestis väga  
moodne päästetehnika
Viimane suur ost tehti 2017. aastal. Eu-
roopa Ühtekuuluvusfondi toel osteti 

Viljandi humanitaarabiautod.

Nõmme paakauto.

Esimene uus 
päästeauto 1997.

Lilleküla komando 
päästeauto  
Krõõt 2017.

Ajalugu
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Fantaasia

Maarja Kangro
kirjanik

"M idagi ilusat, muidugi.“ Saa-
tekülaline nõjatus kollasel 
stuudiodiivanil tahapoole 
ja muheles. Rahulolevalt, 

aga mitte antipaatselt. „Ilu on hea sõna, 
võib öelda küll, et tahtsin teha midagi, 
mille ilu oleks väljaspool kahtlust. Ja mi-
dagi, mida eetiliselt ei saa kuidagi vaidlus-
tada, see on tegelt üks ja sama asi, kui 
hakkad mõtlema, eks ole.“

B. jõllitas ekraani ega saanud aru, kas ta 
on midagi sassi ajanud. Dorian Hallik, 
omal ajal maksuskandaali sattunud hotel-
liärimees ja rahvusvahelise parklaketi 
omanik, oli hakanud tööle vabatahtliku 
päästjana. Pange tähele, mitte mingi juht-
organi tegelasena, vaid päästjana, kes sõi-
dab kohale, kui tekib olukord. Aga mitte 
niivõrd Halliku elupööre ei ajanud B-d se-
gadusse, sest sääraseid asju tuli ju teine-
kord ette, inimene võis soovida midagi lu-
nastada. Pealegi oli Hallik tüüp, kes 
armastas avalikkust üllatada, vahepeal oli 
ta teinud isegi bändi Šampanjapunk, mis 
oli küll võrdlemisi jube. See, mis B-d põ-
hiliselt jahmatas, oli Halliku noorus. Tüüp 
oli juba terve igaviku orbiidil, päris noore 
nagana oli ta kiitnud rublatehingut. 2008. 
aasta finantskriisi ajal oli ta asutanud oma 
röövelliku parklaketi ja hakanud Nassim 
Talebi jüngrina antifragiilsust kuulutama, 
B. mäletamist mööda jauras ta tollal iga 
nädal kuskil meedias kohanemisoskusest. 
Aga juba siis oli ta olnud selline korralik 
45-aastane päss, nii et nüüd oleks ta pida-
nud vaikselt kuuekümnele lähenema. Ja 

nägi praegu nooremgi välja kui 40, vahi 
dändit. Aga eks tänapäeval ole igasugu-
seid võimalusi, mõtles B. Ju ta kasutab 
neid. Täitesüstid, keemilised koorimised, 
face-lifting. B. kohendas tukka, ehkki oli 
toas üksi, ja lonksas sõõmu veini. Ah, 
mõtles ta, kurat, miks mitte! Kui raha on. 
Kui on ettevõtlikkust ja vabameelsust. Ku-
rat. 

„Inimese elus võivad tekkida sellised 
kriisihetked,“ vidutas Hallik silmi, oma 
arust vist elutargalt. „Kus hakkad mõtle-
ma, mis tähendus sellel on, mida sa teed. 
Mis kaal. Tahad minna sellise algse, kõigu-
tamatu vajalikkuse juurde. Tahad teha mi-
dagi, mille kasulikkuses ei saa kahelda. Et 
sa ise ei kahtleks, eks ole!“

Saatejuht noogutas, Dorian žestikulee-
ris laialt ja jätkas: „Elu – see kõlab triviaal-
selt, eks ole, aga elu, selle hoidmine ja 
päästmine on kõige alus. Midagi, mille 
peab igal juhul ära tegema, et inimesed 
saaksid jätkata muude tegevustega, mille 
vajalikkuses me võib-olla kahtleme. Nagu 
näiteks stepptants või maratonijooksmi-
ne!“ See oli üldteada, et Dorian oli tubli 
stepptantsija; võib-olla oli ta siis hakanud 
edevusest ka maratoni jooksma. B. põrnit-
ses ta siledat nägu. Dorian muigas reipalt 
ja lisas: „Või ütleme, mõne hotelliettevõtja 
kahtlane tegevus, hehee!“

Saatejuht oli lummatud, muigas ja van-
gutas pead. „Hihih.“

„Arstiks minu vanuses enam ei õpi, kõi-
ki neid biokeemia termineid ja ladinakeel-
seid kondinimesid ja mida iganes ma 
enam pähe ajada ei viitsiks.“

„Hahaa!“
„Hahaa, aga nüüd ma siis võin öelda, et 

olen päästnud päris mitme inimese elu. 
Poisikesena, eks ole, vaatad filme, loed 
raamatuid, mõtled, kas mina saan kunagi 

nii öelda: päästsin inimese elu.“
„Ja nüüd saate.“
„Saan.“
„Ah.“
„See on ilus tunne.“
Jälle see ilu-sõna, mõtles B. 
„Ükskõik kas tegu on päästetud inimese 

või vihmaveetorust välja aidatud linnu-
poegadega, see annab su eksistentsile ala-
ti värske hoo. Saad justkui ise omale uue 
elu!“

Mida paatost. Kas saatejuht hakkab nut-
ma ka? B. jäi mõtlema, kas tema on mõne 
inimese elu päästnud. Kui nüüd analüüsi-
ma hakata. Mida kauem ta sellele mõtles, 
seda enam hajus päästmise mõiste laiali, 
segunes kõige muuga. Tõesti, mida see tä-
hendas, päästa elu? Mis hetkest elupääst-
mine algas ja kus lõppes? Lõpuks surevad 
kõik, hakkavad alla käima ja surevad. B. 
võis ju vabalt olla andnud elupäästvaid 
impulsse ühele ja teisele. Ta oli öösel met-
sa vahel noore Läti hääletaja peale võtnud. 
Oli Helsingi raudteejaamas kerjusele koh-
vi ja kooki ostnud. Kutsunud Angerja 
trammipeatuses lamavale täiskustud tüü-
bile kiirabi. Aga kriitilise tähtsusega võis 
olla näiteks eelmine neljapäev, kui ta oli 
valmis vana depressiivse kolleegiga veel 
üht veiniklaasi jooma ja ütles tollele, et 
ühe teise kolleegi raamat on pask, täielik 
pask! See oli kahtlemata paradiislik lause. 

A
Ja Kalamaja šikid uued loftid läksidki põ-
lema! B. luges uudist, hammustas kanee-
lisaia ja rüüpas peale virsikumahla, mis 
saiaga ei sobinud. Igavene peen kinnisva-
ra, vaat nii. Kuidas nad neid nüüd edasi 
müüvad – huvitav, palju ruutmeetri hind 
langeb? Aga see, kes meediale sündmu-
sest aru andis, oli jälle Dorian Hallik,  
ära sa märgi! Kõva mees oli teinud läbi 

Dorian
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suitsusukeldumise koolituse ja käinudki 
nüüd kohapeal koos elukutseliste päästja-
tega põlengut kustutamas, mis tema va-
nuses mehe kohta oli üpris märkimisväär-
ne. Seejuures oli ta toonud tossust ja 
tulest välja kolm inimest, teiste hulgas 
näitleja Simona Orava koos pisitütrega. 
Ajakirjanik rõõmustas, et ema ja tütar olid 
mõlemad pääsenud „ehmatusega“ ja 
tundsid end hästi, Simona oli oma pääst-
jale „ultra-megatänulik“ ja kiitis ta super-
tööd. Kui nii, siis nii, mõtles B. ja vaatas 
kerge pahandatusega, et artikli juurde oli 
pistetud ka Dorian H. pilt, mis pärines 
ilmselt kuskilt arhiivist, sest sellel nägi 
mees välja vaevalt kolmekümnene. Tõe-
poolest, toimetajad, kes meediasse fotosid 
valivad, on rämedalt tendentslikud! B., 
kes nüüdseks oli vabakutseline ajakirja-
nik, kirjutas kolumne, ja tema kolumnide 
juurde oli mõnda aega lisatud nõme pilt, 
pundunud põskedega poolprofiil – kolm 
korda pidi ta õiendama, enne kui foto väl-
ja vahetati! Ja näe, mingit reformierakond-
lase moodi tüüpi nad poputavad, serveeri-
vad sihukese romantilise ilueedina, et 
vähe pole. 

Lugu läks B-l algul siiski meelest, sest 
maailmas toimus palju muud, venelased 
laamendasid Ukrainas, inflatsioon muu-
tus pööraseks. B. kirjutas kolumne kul-
tuurisündmustest ja oli oma targutustest 
vahel tüdinud, sageli aga vaimustuses. 

Biofriikad, mõtles B. Neid ta õhtul sel 
ilusal kevadõhtul sööbki. Õlised biofrii-
kad olid ta lemmikud ja ka silt Biomarke-
tis ütles nende kohta „Klientide lemmik“. 
Balti Jaama Biomarketis suundus ta otse 
külmutatud toitude kapi juurde, aga min-
gi naine kohmitses seal parajasti ees. Võt-
tis biokalapulgad välja, pani jälle tagasi. 
Võttis jälle välja. Nagu oleks seniilne, no 
mida. Viimaks pööras naine ringi ja naera-
tas vabandavalt, isegi kuidagi piinatult, ja 
B. mõtles, kus ta võis naist kohanud olla. 
Ah. See ei saanud ju olla Simona Orav? 
Või ikka oli, tanksaabastes printsess, ise-
loomuliku nugisenäoga, aga mis oli tema-
ga juhtunud? Naine oli näost hall või isegi 
kolletav, silmaalused lõdvad, suu ümber 
sügavad vaod. Kui vana see Simona Orav 
oligi, veidi üle kolmekümne? Võib-olla oli 
tegu siis ikkagi ta emaga, kes arendas liht-
salt sama stiili? Riiulite vahelt ilmus väike 

tüdruk, käes kotike roheliste spirulinaka-
ramellidega. „Emme, ma ostan selle!“ 

„Jah, jah,“ pomises naine äraolevalt. 
„Jah.“

Kas lapsel ka nahk justkui ketendas? 
Mõni aeg hiljem sattus B. sünnipäeva-

seltskonda, kus räägiti Eesti seriaalidest, 
see tähendab, põhiliselt kiruti neid: mihu-
ke psühholoogiliselt ebausutav dialoog, ja 
no süžeed – meil ei sünni kunagi „Brea-
king Bad'i“! Aga siis ütles keegi, et „Keila 
kiskja“ on ikkagi täitsa kõva. Stiilne. Kohe 
lisas keegi teine, et kahjuks oli üht peate-
gelast, neurootilist, aga ülitaibukat noort 
inspektorit mänginud Simona Orav oma 
rolli sarjas üles öelnud – põhiliselt tule-
kahjus põletada saanud naha pärast. Si-
mona nägevat nüüd kakskümmend aastat 
vanem välja, nii oli keegi produtsent väit-
nud. Ahhetati: ei tea, mis tulevik rikutud 
välimusega näitlejat üldse ootab? Kind-
lustuse ja kinnisvaraarendajatega olevat 
Simonal käimas vihased protsessid. B-le 
tundus kogu see jutt veider: algul öeldi ju, 
et tänu osavatele päästjatele ei saanud lof-
tide tulekahjus ükski inimene kannatada? 
B. mäletas selgelt, et arstiabi ei vajanud 
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keegi. Või mida? 
Soojal roosal õhtul pärast ujumist jõi B. 

kõrtsiterrassil kohvi, kui ta kõrvu kandus 
vestlus kõrvallauast.

„Ei noh, tüüp oli ära unustanud, et jättis 
mingid makaronid pannile. Või ma ei tea, 
mis fuudi ta omale hakkama pani, aga siis 
keeras täis peaga magama. Hea mees. Il-
gem toss oli maja ümber juba, aga need 
ronisid kolmanda korruse aknast sisse, re-
deliga. Uks löödi maha, poolsurnud tüüp 
tiriti välja. Muide, see oli ka kohal, see – 
Dorian Hallik, noh.“

„Oli või?“
„Kuule jah, ma ise nägin. Jumala hiilga-

sid vennal silmad.“
B. pööras aeglaselt pead, vaatas justkui 

üle kõrtsiterrassi, aga püüdis tegelikult 
kõrvallaua noormehi silmata. Kapuutsi-
jakkidega, pöetud peadega, väheütleva vä-
limusega.

„A ta näeb mingi meievanune välja ju, 
vaata. Sürr mu meelest.“

„Ta on mingi vana ju? Mingi viiskend 
või?“

„Kuule, veel vanem, mul onu käis taga 
koos koolis ja onu on mingi kuuskend.“

B. koukis telefoni välja, tegi kindlaks, et 
keegi selle ekraani ei näe, ja guugeldas 
Dorian Hallikut, Halliku fotosid. Hulk 
vanu lugusid, Halliku hotelliketi laienemi-
ne Lätisse ja Leetu, parklaäri, jamad mak-
sudega, korruptsioonikahtlused. Hallik 

kui stepptantsufestivali peasponsor, Hal-
lik maratonil. Kümme aastat tagasi, viis 
aastat tagasi olid mehe laubal ja suu üm-
ber selged sügavad kortsud. Neli aastat ta-
gasi oli ta nahk parkunum, juuksepiir kau-
gemal. Ja siis ilmusid äkki need noore 
Adonise pildid. Kusjuures mees pidi tões-
ti mõne aasta pärast kuuskümmend saa-
ma. B. tundis, kuidas kuumus talle näkku 
tõuseb. Kas siit saaks mingi loo? Kas ta on 
millegi jälile jõudmas, kas esimesena? 
Päästad elu, võtad energia. Võtad ilu. Hea 
diil. Aga energia ei teki ega kao, vaid 
muundub ühest liigist teise. Kandub üle, 
vaat jah, ja Orav pidi oma rollist loobuma! 
Taevas roosatas intensiivselt, B. otsis ma-
terjali edasi. 

A
Anna andeks, loom, anna andeks, pomi-
ses B. Ega sa ei sure ju, halvimal juhul ai-
nult vananed, aga vanaks jääme ühel het-
kel kõik. Igal juhul aitad sa saladusele, 
võib-olla väga hirmsale saladusele jälile 
pääseda. Sa annad panuse teaduse ja õig-
luse edenemiseks.

Kassi nimi oli Dante, see kuulus B. tädi-
le ja oli peent Bombay tõugu. Sõi mingit 
imepudi ja käis väljas ainult rihma otsas. 
B. ei tundnud kassidega suurt lähedust, 
aga kui ta nüüd kuulis, et tädi läheb nel-
jaks päevaks Rootsi ja otsib kedagi, kes 
kassi eest hoolitseks, pakkus ta end kiires-
ti appi. Toitu panna, liiva vahetada ja rih-

maga jalutamas käia, olgu nii. 
B. arvas, et kassi süsimust karv tuleb 

katsele kasuks: sellisest karvastikust 
peaks paremini näha olema, kui loom 
drastiliselt vananeb. Depigmentatsioon, 
eks ole, ta oli näinud küll, et vanadel loo-
madel tuli karva sisse halli. Vanad labra-
dori koerad, mustad taksid. Ta lapsepõlve 
hundikoeral oli must nina vanas eas hal-
liks läinud. Või kui muud ei ole, lähevad 
loomal silmad rähmaseks, samm töntsi-
maks, karv hatusemaks. Küll loomaarst 
määrab vanuse. 

Ta püüdis kiisu usaldust võita, lastes 
üpris inimsõbralikul loomal sülle tulla. 
Dante, tubli, jaa, jaa. Kass nurrus. Näed, 
sprotid, jaa.

Kui ta järgmisel päeval tagasi tuli, hõõ-
rus kiisu end juba kohe ta jalge vastu. Jaa, 
tubli, Dante, tubli. B. andis loomakesele 
natuke piima, võttis ta siis sülle ja astus 
uksest välja. Trepist üles prügišahti juur-
de. Tegi šahtikaane lahti, pistis selle me-
tallist suudmesse kalkunilihast kassi-
maiuse ja viskas siis eluka maiusele järele. 
Aga kus sa sellega, kass ei kavatsenudki 
teise korruse šahtist alla minna! B. katsus 
looma šahtis natuke allapoole suruda. Tei-
ne korrus on igati turvaline, ei kuku sa ku-
hugi, noh, mine! Päästjad pidid ju tulema 
ja Dorian Halliku juhtimisel looma eluna-
tukese päästma, ja B. pidi saama jälgida, 
kas mingi metamorfoos, uuestisünd, noo-
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renemine toimub juba kohapeal.
Noh, hopp!
Kjuu-kjäu-tššššs! Khäähh!
Kass hüppas tagasi B. sülle või õigupoo-

lest lihtsalt talle peale, küünistas pöörases 
raevus B. käsi ja riideid. B. viskas ta maha, 
mispeale elukas jooksis koridori nurka ja 
jäi sinna kähisedes passima nagu turris 
pall. 

All käis välisuks. Kurat.
„Dante, Danteke, tule siia!“ pomises B. 

lamedalt. Keegi tuli trepist üles.
„Mis siis nüüd on? Dante?“ B. astus 

kassile lähemale, aga see ajas suu irevile ja 
tegi „khää!“.

„Tere,“ ütles dressides noormees, kes 
sammus neist siiski mööda, kolmandale 
korrusele, kus ta luku kallal krabistama 
hakkas. Vähe puudus, et ta oleks tädi naa-
ber olnud. Aga loomaraip tuli nüüd kiire-
mas korras tagasi korterisse saada.

„Dante-Dante… Kss-kss, kiisu…“
„Khää!“
Viimaks jättis B. lihtsalt korteriukse pä-

rani lahti ja jäi ootele. Tegi omale kohvi, 
kuni šokist väheke toibunud loom volk-
saski koju tagasi ja kadus hääletu sörgiga 
tädi magamistuppa. B. tõmbas korteriuk-
se pauguga kinni. Kurat, kaks päeva peab 
ta veel siia sõitma, piima valama ja liiva 
vahetama. Üpris mõttetu koduloom on 
kass, inimese emotsioonidega ta ei haaku 
ja frontaalkorteksis on tal ka poole vähem 
neuroneid kui koeral. 

A
Töövarjuks Dorian Hallikule B-d ei tahe-
tud. See tähendab, Päästeametisse töövar-
juks lubati tulla küll, aga kohe anti ka tea-
da, et kuna tal eriväljaõpe puudub, ei saa 
teda turvalisuse huvides ohtlikesse olu-
kordadesse kaasa võtta. Hästi, leidis B., 
siis kirjutaks ta Hallikust parem lihtsalt 
loo. Teeks intervjuu ajakirjale Emb-Kumb, 
millele ta nüüd aeg-ajalt lugusid kirjutas. 
See oleks võib-olla natuke poleemiline 
vestlus, peabki ju olema, et huvi äratada, 
aga lõpuks seaks ta ikkagi Hallikut eesku-
juks kogu ühiskonnale (hah, ja paljastuks 
kogu õudne ilu-müsteerium!). Kas tema 
meiliaadressi oleks võimalik saada? 

A
B. oli juba mõnda aega arvanud, et elab 
tsiviliseeritud maailmas. Rannas enam tü-
makat ei kuulatud, kohvikulauale jäetud 
telefone ära ei pätsatud, järves šampooni-
ga pead ei pestud. Tõenäosus huligaansu-
sega kokku puutuda oli muutunud aasta-
aastalt üha väiksemaks. 

Tol hilisel suveõhtul otsustas ta veel rat-
taga ujumas ära käia; õhk oli vahemereli-
selt lämbe, taevas juba tumedam, mereve-
si – kuidas öeldagi, nagu puljong? Tagasi- 
teel vändates hakkas ta jälle mõtlema, 
miks niisugune edev mees nagu Hallik  
läheb päästjaks. Kas ta tahtiski südame-

tunnistust vaigistada või nii-öelda karmat 
puhastada? See on ju samuti omakasu-
püüdlik eesmärk – võiks olla selline oma-
kasu, mis toob kasu ka teistele. Kui poleks 
neid kahtlasi seiku seoses noorenemisega. 
Ja kas siis karma…

Karma peale mõeldes tundis ta end kor-
raga imelikult. Sindrinahk, see oli ju lõu-
naks söödud India toit, mis tahtis välja 
tulla. Kolme kaunaga Laal Maas, kuigi 
lambaliha võiks ju kauem seedida. Ai ku-
ram, raskeks läheb. Kas ta jõuab koju väl-
ja vändata… mm… Ah, aga seal pargis oli 
ju peldikuputka! Oo, helde saatus, roheli-
ne Kemmerlingi majake! B. kuulis taustal 
puude all mingeid noori, vist päris teisme-
lisi hääli, aga ei teinud neist välja, ühmas 
ainult: „Mida te jaurate.“ Ratta pani luk-
ku, sest ega talle need hääled ei meeldi-
nud. 

Peldik, sa õndsus, ilu ja kultuuri igavene 
hoidja… aga vaevalt jõudis ta mõnusalt 
häda ära õiendada, kui kuulis krabinat, as-
tumist ja kõõksuvat naeru väga lähedalt, 
otse putka seina tagant. Ja siis – ah sa 
pekk, ta oleks omal kukkudes peaaegu 
hambad välja löönud, kui poleks jõudnud 
käsi ette panna, sest maailm hakkas kõi-
kuma ja putka lendas ümber, otse ukse 
peale. 

„Raisk! Kurat! Mida te teete, sitapead!“
Öhähää, kostis väljast, höhää, ja siis tat-

sasid idiootide sammud minema. 
„Raisad! Lükake putka püsti!“
Sammud eemaldusid, järgnes öine par-

givaikus. Et selliseid kõurikuid ikka veel 
leidub! Hullumaja elukad on lastud suve-
puhkusele! Ega nad ta ratast ära ei viinud?

Fuck!!
B. kobas pimeduses enda ümber, et lei-

da retuuside taskust telefon. Huvitav, mil-
lal sitt hakkab talle otsa valguma? Sest 
küll ta valgub, kus ta pääseb.

Telefoni kätte saanud, jõllitas ta het-
keks nürilt selle ekraani. Valis auto-
maatrežiimil 112, aga jahmus siis ja vaju-
tas kõne kinni. Huu, millega ta oleks 
riskinud! Ta oli ju praegu just selle ko-
mando piirkonnas!

Ta proovis ümberlükatud putkat nii-
moodi kõigutada, et see küljele kalduks ja 

vähemalt ukse vabastaks. Kuhugi maale 
peldik kõikuski, aga õiget pööret ära ei tei-
nud. Pasamere loksumist oli kuulda, see 
voolab talle igal juhul varsti selga. 

Nii, tuleb helistada mõnele sõbrale, kes 
suudaks putka ümber pöörata – väljast-
poolt on see ju lihtsam? Lähim sõber oli 
ära Võrumaal. Teine ei võtnud vastu. Kol-
manda puhul hakkas ta viimasel hetkel 
mõtlema, et ikkagi ei taha, et too teda sel-
lises sitavangis näeks. Sitasurm või – või – 
ta ei tahtnud mõeldagi! Nüüd riskis ta sel-
lega, et temast endast saab katselise 
tõestuse materjal, Dorian Halliku igavese 
nooruse toitja, enneaegne vananeja. Olles 
veel mõnda aega lämmatava hõngu sees 
kõigutamistehnikat proovinud, tõi ta 
kuuldavale raevuka möirge, ootas paar se-
kundit ja valis Häirekeskuse numbri.

A
„Oodake, me keerame putka külili, nii et 
te välja saate.“

Kohale jõudsid nad just sel hetkel, kui 
B-le tundus, et suudab järgmisel korral 
peldiku ise külje peale veeretada. 

„Hoidke end nüüd seal sees uksest pa-
remale.“

Kostis suure plastiknõu kukkumise 
kopsatus, paksu vedeliku loksumise hääl 
ja uks vajuski lahti. B. ronis jubedast kaps-

list välja nagu läbikukkunud 
kosmonaut, jalad ainult natu-
ke sitased. Kuidagi oli ka üks 
sääsk kummuli peldikusse 
pääsenud ja teda kaelast ham-
mustanud, mis nüüd korrali-
kult sügeles. 

„Noh, tere!“ ütles ta nagu 
reisilt naasnu. Päästjad naer-
sid. „Tervist, tervist.“

B. püüdis tossude kandu 
rohu sisse pühkida. Ratas oli 
alles, lollakad kaagid polnud 
seda ära viinud. Jah, ja juba 

nägi ta sedagi, oli kohe esimesel hetkel 
näinud, et kogu oma hiilguses ja värsku-
ses seisis tema ees Dorian Hallik. 

„Meil oli vist nädala pärast intervjuu 
kokku lepitud,“ ütles B., kellel polnud 
enam midagi kaotada. Ta vaatas meedia-
kangelasele otse silma sisse. „Ma praegu 
kätt andma ei hakka, arusaadavatel põh-
justel, aga mina olen B.B.“

Mingid kortsujoonekesed Doriani sil-
ma- ja suunurkades siiski leidusid, lähe-
dalt paistis ta kuivanum kui fotodel, aga 
huuled nägid tal välja justkui plastiliinist 
voolitud. 

Nädala pärast, esmaspäeva hommikul 
uuris B. end peeglist. Esialgu polnud nagu 
miski muutunud. Silmaalused olid, nagu 
nad ikka olid, kindlasti mitte rohkem lop-
pis. Põsed suviselt pruunid. Või oli tuka 
sees kaks halli karva rohkem? n

B. oli juba mõnda aega arvanud,  
et elab tsiviliseeritud maailmas. 
Rannas enam tümakat ei 
kuulatud, kohvikulauale jäetud 
telefone ära ei pätsatud, järves 
šampooniga pead ei pestud. 



Ära stressa, laadi alla
OLE VALMIS!

kriisiäpp.

Ära stressa, laadi alla
OLE VALMIS!

kriisiäpp.

Ära stressa, laadi alla
OLE VALMIS!

kriisiäpp.


