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Hea lugeja!
 

Päästeamet on Eesti Vabariigi kõige usaldusväärsem riigiasutus, mida 
möödunud aastal Turu-uuringute AS-i läbi viidud uuringu kohaselt toetab 
96% elanikkonnast. Nii kõrge tulemuse saavutamine ei ole olnud kerge. See 
on järjepideva ja sihikindla töö tulemus. Teame selgelt, et kui soovime, et 
meid ja meie teenuseid usaldataks, siis peame ka ise usaldama ning olema 
valmis oma usaldust jagama.

Kõik Päästeameti töötajad tegutsevad iga päev selle nimel, et Eesti inimestel 
oleks turvaline elada. Selle saavutamiseks peab igaüks teadma ja täitma 
oma rolli turvalisuse tagamisel. Igaüks tähendab seejuures nii eraisikuid, 
ettevõtteid, kohalike omavalitsusi, riigiasutusi, Päästeameti välispartnereid, 
vabatahtlikke kui ka Päästeameti töötajaid. Oluline on, et inimesed oleksid 
hoolivamad, märkaksid ja aitaksid üksteist. Et me hädasolijat märgates 
ei vaataks abitult üksteisele otsa ega küsiks, miks midagi ei tehta, vaid 
julgeksime ka ise appi minna.

Me näeme täna,  et  paljud probleemid tulenevad inimeste 
toimetulekuraskustest, mis tingib selge koostöövajaduse sotsiaalvaldkonna 
ja kohalike omavalitsustega. Tulekahjude riskirühma teadlikkus ja käitumine 
on raskesti mõjutatav, mistõttu peame leidma uusi lahendusi riskide 
maandamiseks läbi keskkonna turvalisemaks muutmise.

EESSÕNA EESSÕNA

Praeguses julgeolekuolukorras ja seoses kliimamuutustega kaasnevate 
riskidega peame pöörama rohkem tähelepanu elanikkonnakaitsele. Vaja on 
luua selge süsteem ja ressursid elanikkonna vajadusel ümberpaigutamiseks 
ning selle olme ja esmaste elutähtsate teenuste tagamiseks. Senisest rohkem 
tuleb tähelepanu pöörata elanikkonna riskiteadlikkuse ja hädaolukorras 
iseseisva toimetuleku oskuste tõstmisele.

„Päästeameti aastaraamat 2014“ on oluline infomaterjal Päästeameti 
struktuuri, teenuste, strateegiliste eesmärkide ja nende täitmise kohta 
2014. aastal. See on oluliseks lähtekohaks edasiste tegevuste planeerimisel, 
et tulenevalt kitsaskohtadest saavutada paremaid tulemusi. Soovin selles 
edu meile kõigile!

 

Kuno Tammearu,
Päästeameti peadirektor
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SiSSEJuHATuS

SiSSEJuHATuS

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala 
valitsusasutus, mis kujundab ja hoiab Eestis 
turvalist elukeskkonda, ennetab ohte ning 
abistab inimesi õnnetuste korral kiirelt ja 
professionaalselt. Oma 2232 töötajaga on 
Päästeamet suuruselt kolmas avaliku sektori 
asutus Eestis.

Päästeameti sünnipäevaks võib lugeda 25. maid 
1992, kui Eesti Vabariigi Valitsus andis välja 
määruse Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise 
ning tema varade ja funktsioonide üleandmise 
kohta Riiklikule Päästeametile. Ehkki 
juriidiliselt oli Päästeamet moodustatud 
juba üle poole aasta varem, on see kuupäev 
tähtis seetõttu, et siis toimus tsiviil- ehk 
elanikkonnakaitse struktuuride ühendamine 
tuletõrje- ja päästetööde korraldamise 
ülesandega. Paarikümne aasta jooksul on 
Päästeamet teinud läbi rea muudatusi. Algselt 
maakondliku alluvusega päästeteenistustest ja 
raamistikku kujundavast Riigi Päästeametist on 
praeguseks saanud ühtne tugev organisatsioon, 
mis osutab avalikke teenuseid läbi nelja 
regionaalse struktuuriüksuse.

PÄÄSTEAMETi
AASTARAAMAT 
2014

Aastaks 2025 on igaühe kaasabil 
vähenenud õnnetuste arv ja kahju Eestis 

Põhjamaade tasemele.

Päästeameti visioon:

A
J

u
AbivAlmidus - märkame ja abistame abivajajat.

Julgus - julgeme otsustada, tegutseda ja vastutada. 

usAldus - usaldame ja meid usaldatakse.

Päästeameti väärtused:

Ennetame õnnetusi, 
päästame elu, vara ja keskkonda.

Päästeameti missioon:

SiSSEJuHATuS
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1
PÄÄSTEAMETi
AASTARAAMAT 
2014

PÄÄSTEAMET

1.1 Päästeameti struktuur

Päästeametit juhib peadirektor, ameti juhtkonna 
koosseisu kuulub kolm peadirektori asetäitjat, 
kes juhivad valdkondade tööd. Peadirektori 
otsealluvuses on ka neli päästekeskuse juhti, kes 
tagavad tegevuspiirkondades põhiülesannete 
täitmise.

Päästeametis on tegevusi arendavad, planeerivad 
ja juhtivad osakonnad ning tegevusi ellu viivad 
päästekeskused ja demineerimiskeskus. Alates 
2008. aastast on Päästeametis arendatud 
teenuspõhist juhtimist ja kogu tegevus on 
kirjeldatud sihtrühma vajadustest lähtuvalt 
teenustena. 2014. aasta seisuga on Päästeametil 
33 avalikku teenust ja 28 siseteenust.

Peadirektori asetäitja ennetuse alal haldusalasse 
kuuluvad tuleohutusjärelevalve osakond, 
ennetustöö osakond, kriisireguleerimise 
osakond, kommunikatsiooniosakond ja Eesti 
Tuletõrjemuuseum.

Peadirektori asetäitja päästetöö alal haldusalasse kuuluvad päästetöö osakond 
ja demineerimiskeskus ning struktuuriüksusevälised vabatahtlike päästjate 
koordinaatorid.

Peadirektori asetäitja halduse alal haldusalasse kuuluvad arendusosakond, 
haldusosakond, personali ja asjaajamise osakond, rahandusosakond, 
õigusosakond ja struktuuriväline teabeturbe nõunik.

Lisaks kuuluvad struktuuriüksuseväliste ametikohtadena Päästeameti 
struktuuri peadirektori otsealluvuses väliskoostöö ja sisekontrolliga 
tegelevad ametikohad (vt joonis 1).

Joonis 1. Päästeameti struktuur

PääSTEAmET
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1.2 Organisatsiooni areng 2014. aastal 

2014. aastal valmis Päästeameti strateegia aastateks 2015-2025, mille 
koostamine kestis terve eelneva aasta ja kuhu oli kaasatud suur hulk 
Päästeameti koostööpartnereid ja töötajaid. Selle käigus uuendati ka 
Päästeameti missiooni, visiooni ja väärtuste sõnastust. Päästeameti 
strateegia avaldati trükisena eesti, inglise ja vene keeles. Strateegiliste 
eesmärkide saavutamise teedena määratleti 5 peamist strateegilist 
tegevussuunda: jätkuv rõhuasetus ennetusele, partnerluse suurendamine, 
tehnoloogia kasutus, analüüsil põhinev planeerimine ja organisatsioonilise 
võimekuse suurendamine. Strateegiast lähtuvalt uuendati ka aastase 
tööplaani formaati, et kindlustada lühi- ja pikaajaliste plaanide sidusus. 
Strateegia tutvustamiseks korraldati sügisel konverents „Päästeamet 2025 
– turvalisemaks igaühe kaasabil!“.

Teenuspõhise juhtimismudeli arendamiseks osaleti terve aasta tegutsenud 
Siseministeeriumi valitsemisala ülestes töörühmades ja koostati ühine 
teenuspõhise juhtimise raamistik. Uus metoodika on senisest täpsem ning 
loob selgema aluse sihtrühma vajadustest lähtuvaks teenuste kavandamiseks. 
Metoodika alusel alustati ettevalmistust teenuste uuendamiseks ja 
eesmärkide korrastamiseks. Samuti analüüsiti teenuste kvaliteedikontrolli 
ja -hindamist Päästeametis ning töötati välja kvaliteedi tervikliku juhtimise 
mudel ja selle rakenduskava aastaks 2015.

Päästeameti juhtimissüsteemi ja struktuuriüksuste omavaheliste pädevuste 
ja tööülesannete jaotuse korrastamiseks koostati põhivaldkondade 
vastutusjaotuse raamistik. Täpsema vastutuse määratlemiseks analüüsiti 
täiendavalt 16 protsessi ja koostati vastavad protsessijoonised.

2014. aastal on Päästeametis vabatahtlik personalivoolavus 4,3% ning 
koguvoolavus 7,3%, eriteenistujate voolavus vastavalt 3,8% ja 6,2%.  
2014. aastal oli nelja kvartali keskmine brutokuupalk Statistikaameti andmetel 
avalikus halduses ja riigikaitses keskmiselt 1219 eurot. Päästeameti keskmine 

töötasu oli 963 eurot, moodustades 79% avaliku halduse ja riigikaitse 
keskmisest.

Kommunikatsiooni parandamiseks valmis uus Päästeameti koduleht  
www.paasteamet.ee, sõnumite edastamisel kasutati aktiivselt sotsiaalmeedia 
võimalusi. Päästeameti Facebooki (www.facebook.com/paasteamet) 
fännibaas kasvas 32 425 inimeseni, mis on Eesti asutuste ja ettevõtete 
edetabelis 52. kohal, edestades lähimat avaliku sektori asutust ligi 10 000 
jälgijaga.

1.3 Päästekeskused

Põhja päästekeskuse tegevuspiirkond on Harju maakond, kus 2014. aastal 
elas 572 103 inimest. Päästekeskuse tegevuspiirkonnas tegutses 13 riiklikku 
ja 23 vabatahtlikku päästekomandot (edaspidi ka VPK). 2014. aastal toimus 
päästekeskuse piirkonnas 692 hoonetulekahju. Tulekahjudes hukkus 18 ja 
sai vigastada 19 inimest. 100 000 elaniku kohta oli tulekahjudes hukkunuid 
3,2. Veeõnnetustes uppus 15 inimest (2,6 inimest 100 000 elaniku kohta).

Ida päästekeskuse tegevuspiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond, 
kus elas kokku 209 066 inimest. Päästekeskuse tegevuspiirkonnas tegutses 
11 riiklikku ja 17 vabatahtlikku päästekomandot. 2014. aastal toimus 
päästekeskuse piirkonnas 436 hoonetulekahju. Tulekahjudes hukkus 10 
ja sai vigastada samuti 10 inimest. 100 000 elaniku kohta oli tulekahjudes 
hukkunuid 4,8. Veeõnnetustes uppus 11 inimest (5,3 inimest 100 000 
elaniku kohta).

Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkond on Tartu, Põlva, Jõgeva, Võru, Viljandi 
ja Valga maakond, kus elas kokku 322 052 inimest. Päästekeskuse piirkonnas 
tegutses 22 riiklikku ja 27 vabatahtlikku päästekomandot. 2014. aastal toimus 
päästekeskuse piirkonnas 416 hoonetulekahju. Tulekahjudes hukkus 17 ja 

PääSTEAmET PääSTEAmET
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sai vigastada 21 inimest. 100 000 elaniku kohta oli tulekahjudes hukkunuid 
5,3. Veeõnnetustes uppus 24 inimest (7,5 inimest 100 000 elaniku kohta).

Lääne päästekeskuse tegevuspiirkond on Pärnu, Rapla, Hiiu, Saare, 
Lääne ja Järva maakond, kus elas kokku 212 598 inimest. Päästekeskuse 
tegevuspiirkonnas tegutses 26 riiklikku ja 43 vabatahtlikku päästekomandot. 
2014. aastal toimus päästekeskuse piirkonnas 289 hoonetulekahju. 
Tulekahjudes hukkus 9 ja sai vigastada 10 inimest. 100 000 elaniku kohta 
oli tulekahjudes hukkunuid 4,2. Veeõnnetustes uppus 17 inimest (8 inimest 
100 000 elaniku kohta) (kaart 1).

Kaart 1. Päästeamet ja regionaalsed päästekeskused

2
PÄÄSTEAMETi
AASTARAAMAT 
2014

Päästeameti sihiks on jõuda 10 aastaga 
turvalisuse näitajatelt Põhjamaade 
tasemele. Üldises plaanis tähendab visiooni 
saavutamine, et meil on tulevikus vähem 
päästesündmusi ja kahjusid, meie teenuste 
tarbijad on meiega rahul, elanikud tunnevad 
end turvaliselt, ohutusalane teadlikkus on 
tõusnud, turvalisuse tagamisse on kaasatud 
rohkem partnereid ja tehakse rohkem 
koostööd. Selle eeldusteks on pühendumus 
ning ressursside kasutamise efektiivsus.

2014. aastal toimus kokku 6870 tulekahju 
ehk 20% (+1125) võrra enam kui eelmisel 
aastal samal perioodil. Viimati oli nii palju 
tulekahjusid 2009. aastal. Tõus oli tingitud 
peamiselt metsa- ja maastikutulekahjude 
arvu märkimisväärsest kasvust. 
Hoonetulekahjusid toimus eelnenud aastast 
13% enam, so 1833 (2013. aastal 1627). 
Veidi üle poole hoonetulekahjudest – 922 
(2013. aastal 892) – toimus eluhoonetes 

STrATEEGiLiSEd 
EESMÄrGid  
JA NENdE TÄiTMiNE

PääSTEAmET
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(vt tabel 1). Tulekahjude arv mitteeluhoonetes tõusis võrreldes 
2013. aastaga 24%. Samas jäi mitteeluhoonete tulekahjude osakaal 
võrreldes 2013. aastaga samale tasemele (13% hoonetulekahjude 
koguarvust). Tuleohutusnõuete rikkumisest alguse saanud tulekahjude 
arv mitteeluhoonetes oli 738, tuleohutusnõuete rikkumiste osakaal 
tulekahjude üldarvust vähenes.

Väljakutse põhjus 2010 2011 2012 2013 2014
Eluhooned 1168 1156 1155 892 922

muud hooned 792 784 742 735 911

metsatulekahjud 30 24 18 13 99

Kulutulekahjud 1424 1188 672 1263 2318

Prügi, lõke, grill 1530 1681 1424 1874 1819

mootorsõidukid,  
transpordivahendid

339 421 414 420 403

muud tulekahjud 1156 1067 548 548 398

Päästemeeskonna  
selgitustöö sündmuskohal, 
kus kontrollimatut  
tulekahju ei olnud

370 373 484 511 485

Ekslik kutse tulekahjule 2443 2105 1741 1586 2222

Kokku sündmusi  
TuLEKAHJu

6439 6321 4973 5745 6870

Tabel 1. Tulekahjude jaotus aastatel 2010-2014

 
2014. aastal hukkus 40 tulekahjus kokku 54 inimest. Võrreldes  
2013. aastaga oli hukkunuid 7 võrra rohkem, st sama palju kui 2012. 
aastal. Samas langes hukkunuga tulekahjude arv 42-lt 40-le (vt joonis 
2). Kolme viimase aasta keskmine tules hukkunute arv langes 58-lt tules 

STrATEEgiLiSED EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE STrATEEgiLiSED EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE

hukkunult 52-le. 100 000 elaniku kohta hukkus 2014. aastal 4,1 inimest 
(2013. aastal 3,6).
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 Joonis 2. Tulekahjudes hukkunute, hukkunuga tulekahjude ja 

hoonetulekahjude arv aastatel 2007 – 2014 

 

Erilist ennetustöö tähelepanu nõuavad suitsetamisest ja kütteseadmete 

kasutamisest tulenevad riskid. Suitsetamisest põhjustatud tuleõnnetuste 

arv hoonetes oli 140. Suitsetamisest põhjustatud tulekahjud hoonetes 

vähenesid 8 juhtumi võrra (2013. aastal 148). Sigaretist põhjustatud 

tuleõnnetustes hukkus 19 inimest (2013. aastal 22), mis näitab languse 

trendi. Küttesüsteemidest põhjustatud tulekahjusid oli 241, mida on 

võrreldes 2013. aastaga 16,5% enam (2013. aastal 207) (vt tabel 2, 

joonis 2). 
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Joonis 2. Tulekahjudes hukkunute, hukkunuga tulekahjude ja 
hoonetulekahjude arv aastatel 2007 – 2014

Erilist ennetustöö tähelepanu nõuavad suitsetamisest ja kütteseadmete 
kasutamisest tulenevad riskid. Suitsetamisest põhjustatud tuleõnnetuste 
arv hoonetes oli 140. Suitsetamisest põhjustatud tulekahjud hoonetes 
vähenesid 8 juhtumi võrra (2013. aastal 148). Sigaretist põhjustatud 
tuleõnnetustes hukkus 19 inimest (2013. aastal 22), mis näitab languse 
trendi. Küttesüsteemidest põhjustatud tulekahjusid oli 241, mida on 
võrreldes 2013. aastaga 16,5% enam (2013. aastal 207) (vt tabel 2, joonis 3).
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Tekkepõhjuse nimetus 2010 2011 2012 2013 2014

Lahtise tule kasutamine 447 569 517 493 551

Suitsetamine 251 247 174 148 140

Tuletööd 78 86 64 48 40

Elektriseadmete kasutamine 55 35 44 32 31

Kütteseadmete kasutamine 152 104 117 83 86

Tahma süttimine suitsulõõris 110 83 108 74 84

Toiduvalmistamine 72 44 90 20 39

Tehnoloogilise protsessi teostamine 12 11 14 17 15

Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmine 14 18 12 10 10

Laste mängimine tulega 53 38 23 22 34

Seadme või süsteemi vale paigaldus 55 69 64 81 75

Teadmatus 13 13 12 11 15

Süütamine 127 135 128 128 155

Kulu põletamine 2 2 2 3 5

Pikselöök, keravälk 48 20 9 21 22

Tehniliste seadmete rikked 36 30 28 25 24

Rikked elektriseadmetes 151 130 81 89 97

Rikked elektripaigaldises 168 182 186 137 141

Rikked kütteseadmetes 91 68 73 49 71

Mootorsõiduki elektri- ja toitesüsteemi 
rikked

12 14 6 11 6

Summutist ja seadmetest lenduvad sädemed 9 8 13 13 10

Kindlaks tegemata põhjused 51 78 103 112 140

Muu hooletus - - 36 - 42

Kokku 2007 1984 1904 1627 1833

Tabel 2. Hoonetulekahjude tekkepõhjused aastatel 2010- 2014*

* Metoodikat muudeti 2013. aastal, aastad 2010-2012 eelmise metoodika alusel.

Joonis 3. Hoonetulekahjude tekkepõhjused (arv) 2014. aastal

Veeõnnetustes uppus 2014. aastal 68 inimest (2013. aastal 56). Kolme 
viimase aasta keskmisena toimus tõus 57 hukkunult 59-le. Siseveekogudes 
uppunuid oli 2014. aastal 46 ja 2013. aastal 36 (vt tabel 3). Suvekuudel 
uppunute arv oli võrreldav eelneva aastaga, seega suurenes aasta jooksul 
uppunute arv külmal perioodil uppunute arvu suurenemise tõttu 
(eelkõige paadiõnnetused ja kalastajad).

STrATEEgiLiSED EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE STrATEEgiLiSED EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE

1 

2 

3 

4 

5 

Hooletus kokku 1138

Ebaõige käitumine 
kokku 184

Loodusnähtused 
kokku 22

Seadmete rikked 
kokku 349

Kindlaks tegemata kokku 140
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Sündmuskoht 2010 2011 2012 2013 2014
Meri 18 11 14 14 13
Järv 13 10 7 7 18
Jõgi 26 16 11 15 15
Tiik 19 6 10 15 6
Paisjärv 4 1 1 0 4
Veehoidla 1 1 0 1 1
Karjäär 7 4 3 0 4
Kanal 1 0 1 2 0
Bassein 1 1 1 0 3
Kraav 3 1 5 1 2
Kaev 3 4 1 1 1
Kelder 1 0 0 0 0
Vann - - - - 1
Kokku 97 55 54 56 68

Tabel 3. Uppumissurmad toimumise koha järgi aastatel 2010-2014* 

Vabatahtlikesse päästeühingutesse kuuluvate inimeste arv suurenes 
aastaga 1868-lt 2005-le (7%). Tunnistusega vabatahtlike päästjate arv 
suurenes 21% – 1281-lt 1553-le. Iseseisval päästetööl osalemise õigusega 
(II astme koolituse läbinud) vabatahtlike päästjate arv kasvas 23% – 
1294-ni (2013. aastal 1051). Lepingu alusel päästeteenust pakkuvaid 
vabatahtlikke päästekomandosid oli 109 (2013. aastal 105) ning tegutses 
3 reservpäästerühma (edaspidi ka RPR).

* Alates 2014. aastast arvestatakse uppunute üldarvu hulka ka vannides uppunud

Päästesündmusele esmareageerija kohalejõudmise aeg (sh 
vabatahtlike) päästesündmusele oli 9 min 4 sek, paranedes võrreldes 
eelmise aastaga rohkem kui poole minuti (36 sek) võrra (2013. aastal  
9 min 40 sek).

Elupäästevõimekusega päästemeeskonna keskmine kohalejõudmise aeg 
elupäästesündmusele ehk hoonetulekahjudele, liiklus- ja veeõnnetustele 
kokku oli 9 min 23 sek, mis on püsinud stabiilsena (2013. aastal  
9 min 20 sek). Elupäästevõimekusega päästemeeskonna keskmine 
kohalejõudmise aeg eraldi hoonetulekahjudele oli 8 min 57 sek  
(2013. aastal 8 min 36 sek ehk + 21 sek), liiklusõnnetustele  
10 min 17 sek (2013. aastal 10 min 28 sek ehk – 11 sek) ning 
veeõnnetustele 10 min 1 sek (2013. aastal 12 min 44 sek ehk  
– 2 min 43 sek). Ajalised erinevused on tingitud peamiselt sündmuste 
osakaalude muutustest tihe- ja hajaasustuses.

Lõhkekeha või lõhkeseadeldise plahvatusi oli 5 (2013. aastal 8), mida on 
3 juhtumi võrra vähem kui 2013. aastal, langetades kolme aasta keskmise 
plahvatuste arvu 9-lt 6-le. Sarnaselt eelnevale aastale ei hukkunud ühtegi 
inimest, vigastada sai 6 inimest (2013. aastal 9), samas jäi tase kolme 
aasta keskmisena samaks – 6 (vt tabel 5).
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3
PÄÄSTEAMETi 
AASTARAAMAT
2014

PÕHiVALdkoNdAdE 
EESMÄrGid  
JA NENdE TÄiTMiNE 

3.1 Ennetustöö

Ennetustöö eesmärk on kujundada 
Eestis elukeskkond, kus igaüks loob ning 
väärtustab ohutust ja turvalisust. See aitab 
omakorda vähendada õnnetuste ning nendes 
hukkunute ja vigastatute arvu, samuti teisi 
õnnetustest tingitud kahjusid.

Ennetustöö valdkonnas töötas 31.12.2014 
seisuga 32 teenistujat. Ennetustöösse oli 
aasta jooksul lepinguliselt kaasatud 361 
vabatahtlikku (2013. aastal 316). Valdkonnas 
osutatakse kolme teenust: teavitamise 
teenus, koolitamise teenus ja nõustamise 
teenus.

2014. aastal jätkati panustamist 
vabatahtlike tehtavale ennetustööle, 
täiendavate õppematerjalide arendamisele, 
demineerimisvaldkonna ennetustöö 
korraldamisele ning veeohutusele.

 

Esmakordselt toimus 6. klasside ja gümnaasiumiõpilaste rahulolu- 
uuring, milles küsiti tagasisidet neile läbi viidud koolituste kvaliteedi 
osas.

Ennetustöö teavitamise teenuse raames korraldati kaks 
meediakampaaniat: veeohutusteemaline „Kangelane“, mille keskmes oli 
taas kord üleskutse „Ära lase purjus sõpra vette“, ja tuleohutusteemaline 
„Kontrolli oma kodu tuleohutust“, mis kutsus inimesi tuleohutustesti 
lahendama. Kodulehele www.kodutuleohutuks.ee lisati tuleohutustesti 
lahendamise võimalus (sh ka vene keeles). Kokku lahendati testi üle 
15 000 korra. Veeohutuskampaania märgatavus sihtgrupis oli 88%, samas 
kui kampaania üldmärgatavus oli 91% (902  128 inimest). Kampaania 
järelküsitluses kasvatati veeohutuskampaaniate koosmõjul nende 
elanike osakaalu, kes on igal juhul valmis takistama purjus sõpra ujuma 
või paadiga sõitma minemast, 65%-ni (2013. aastal 52%).

Korraldati 35 ohutuspäeva (sh 18 korral kaasati vabatahtlikke) ja 313 
infopäeva (neist 96 viisid läbi vabatahtlikud). Avalikel üritustel osales 
kokku ca 115 000 inimest. Päästekomandodes korraldati 125 lahtiste uste 
päeva. Alustas tööd päästenõustaja, kes vastab ohutusalastele päringutele 
Facebookis ja veebilehel www.kodutuleohutuks.ee nii eesti kui ka vene 
keeles.

Ennetustöö veebilehtedel oli tagatud ohutusalase info kättesaadavus 
venekeelse elanikkonnale, arvestades nende kultuuri ja keele eripära. 
Lisaks koostati ka trükistena mitmeid erinevaid koduse tuleohutuse 
materjale.

Ennetustöö koolitamise teenuse raames koolitati ohutusalaselt 
4,4% elanikkonnast ehk 56  400 inimest. Töötati välja ja rakendati 
töösse veeohutusteemalised õppematerjalid intellektipuudega lastele. 
Põhikooliõpilased (6. klass) täitsid esmakordselt isikupõhist teadmiste 
testi veebis, kokku lahendati testi üle 5000 korra.
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Erinevaid ohutusalased koolitusi viidi läbi 56  400 inimesele (koolitati 
4,4% elanikkonnast, sihttase oli 4,2%), sh:

1) eakad (siht 1865, koolitati 2078);

2) täiskasvanud, sh töötud (siht 7200, koolitati 8263, sh 1196 
töötut);

3) põhikooliõpilased (siht 8100, koolitati 8421);

4) eelkooli- ja algklassiõpilased (siht 24 470, koolitati 25 220);

5) puudega isikud ja tugiisikud (siht 215, koolitati 354).

Päästekomandod koolitasid 25 220 ja vabatahtlikud 6005 inimest.

Kõige odavam päästmine 
on nõustamine.

Veeohutusalaselt koolitati 2311 ajateenijat (siht 2500), 232 1.-3. klassi 
õpetajat (siht 245), 888 täiskasvanut (siht 700) ja 5793 16-18-aastast 
noort (siht 5955). Veeohutuses koolitati kokku 17  691 inimest  
(2013. aastal 17 291).

Ennetustöö nõustamise teenuse raames tehti 2014. aastal eluruumide 
valdajatele 8725 ohutusalast nõustamist (siht 8500), neist 7832 (siht 
7580) viisid läbi päästekomandod.

Toimus 128 koostöökohtumist, mille raames nõustati 769 
koostööpartnerit ja kohaliku omavalitsuse võtmeisikut (siht 223). 
Lisaks korraldati 107 kohtumist, mille raames nõustati 1463 (siht 776) 
haridusasutuste ning sotsiaal- ja hoolekandeasutuste võtmeisikut.

Korraldati 13. päästeala vabatahtlikke ühendav üritus „Priitahtlike 
Pritsimeeste foorum“.

2014. aastal koolitati tuleohutusalaselt 86 vabatahtlikku ja 
veeohutusalaselt 46 vabatahtlikku, millega loodi võimekus kogukonna 
täiendavaks ohutusalaseks koolitamiseks ja nõustamiseks. 

3.2 Tuleohutusjärelvalve

Riikliku tuleohutusjärelevalve eesmärk on tagada proportsionaalsete 
tuleohutusalaste tehniliste normide olemasolu ning tuleohutusnõuetest 
ja tuleohutusalastest normidest kinnipidamine, samuti objektiivse 
info olemasolu tulekahju asjaolude ja tekkimise põhjuste kohta, mis 
on suunatud riskipõhiselt ohuolukordade ennetavale avastamisele, 
tõkestamisele ja likvideerimisele.
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Tuleohutusjärelevalve valdkonnas töötas 31.12.2014 seisuga 108 
teenistujat. Valdkonnas osutatakse nelja teenust: tuleohutuse kontrolli 
teenus, tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamise teenus, ehituskontrolli 
teenus ning toodete ja teenuste kontrolli teenus.

Tuleohutuskontrolli teenuse raames hinnatakse objekti, tegevuse ja 
seadme töö tuleohutusnõuetele vastavust. Tuleohutuskontrolli subjektide 
valik toimub riskipõhiselt, sh enesekontrolli tuleohutusaruannete 
analüüsi alusel. Tuleohutuskontrolli büroo ametnikud teostasid 2014. 
aasta jooksul 6138 tuleohutusülevaatust, millest eluhooneid kontrolliti 
2429 (siht 2000) korral ning asutusi ja ettevõtteid 3709 (siht 3000) 
korral.

Kasvas tuleohutusnõuete täitmise kontrollide arv eluruumides. 
Suitsuandur oli nõuetekohaselt paigaldatud 87%-s kontrollitud kodudest 
(2013. aastal 84%).

Päästeamet tagas haldussunni rakendamisega 2014. aastal täitmisele 
kuuluvate tuleohutusalaste ettekirjutuste täitmise aasta lõpuks 86% 
ulatuses (siht >75).

2014. aastal loodi ja 2015. aastal võetakse kasutusele enesekontrolli 
tuleohutusaruannete elektrooniline keskkond, kus enesekontrolli 
kohuslased saavad aruandeid esitada elektroonselt (aadressil 
 https://tuleohutusaruanne.ee/).

2015. aasta alguses jõustusid tuleohutuse seaduse muudatused, 
mis vähendasid väärteomenetluse osakaalu tuleohutusjärelevalve 
tööpraktikas. Seetõttu on peamine fookus liikunud tuleohutuse 
suurendamisele läbi haldusmenetluse. Lisaks on kavandatud 
riskihindamismetoodika korrigeerimine ja analüüs erasektori suuremaks 
kaasamiseks tuleohutuse tagamisel.

Tulekahjude tekkepõhjuste väljaselgitamise teenuse kaudu tagatakse 
tulekahjudejärgne menetlustoimingute teostamine ning tulekahjuasjades 
uurimisasutustele ametiabi osutamine asjatundjana. Tulekahjudele 
reageerimine tekkepõhjuste väljaselgitamiseks oli korraldatud 24/7 
menetlusvalvega, tagades nii ööpäevaringse võimekuse tulekahjude 
menetlustoimingute alustamiseks kui ka ametiabi korras reageerimiseks 
politsei menetluses asjatundjana.

Menetlusbüroode ametnikud teostasid 322 väärteomenetlust  
(2013. aastal 251), 277 haldusmenetlust (2013. aastal 218), asjatundjana 
osaleti politsei menetlustes 141 korral (2013. aastal 230) ning muid 
haldustoiminguid teostati 1865 korral (2013. aastal 1479).

2014. aasta aprillist võeti kasutusele uus järelevalve infosüsteem 
JÄIS, kuhu Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemist 
kanduvad hoonetulekahjude väljakutsete andmed automaatselt ja mida 
menetlejad täiendavad sündmuskohalt saadud infoga enam kui 70 välja 
ulatuses.

Koostöös Tarbijakaitseametiga jätkus sigarettide tooteohutusnõuetele 
vastavuse kontroll, mille eesmärgiks on tulekahjude arvu vähendamine. 
Seekord testiti tulekahjusündmuskohtadel enamlevinud sigaretimarki 
Paramount, mis läbis testi ja vastas tootevastavusnõuetele.

Töötati välja metoodika tulekahjusündmuste laiapõhjalisemaks 
analüüsiks, milles on arvestatud tulekahju tekkeolusid ning hinnatakse 
korralduslike ja ehituslike tuleohutusnõuete mõju tulekahjusündmusele.

2015. aasta eesmärgiks on tõsta analüüsivõimekust ja võtta metoodika 
rakendamiseks lisaks juba olemasolevale hukkunuga tulekahju memole 
kasutusele ka tulekahjumemo. Memo põhjal on kord aastas kavas 
korraldada seminar, kus hinnatakse memodest tulenevaid vajadusi 
töökorralduse muutmiseks. Samuti jätkatakse järelevalve infosüsteemi 
JÄIS arendusega ning tõstetakse andmete sisestamise kvaliteeti.
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Ehituskontrolli teenusega teostatakse järelevalvet planeerimises, 
projekteerimises ja ehitamises. Insenertehniliste büroode ametnikud 
menetlesid või osalesid 2014. aastal teenuse raames menetlustes 
alljärgnevas mahus:
•	 planeeringud – 659 (2013. aastal 626);
•	 ehitusprojektid – 7573 (2013. aastal 7198);
•	 kasutusloa komisjoni töös osalemine – 3955 (2013. aastal 3491).

Viidi läbi 6 väärteomenetlust, alustati 85 haldusmenetlust (lõpetati 56), 
tehti 18 ettekirjutust. Automaatsete tulekahjuteadete edastussüsteemide 
(edaspidi ka ATeS) valeväljakutseid menetleti kokku 60 korral. 
Insenertehnilised bürood teostasid 172 eluruumide tuleohutusalast 
kontrolli (planeeringute, ehitusprojektide ja kasutuslubade menetlemiste 
arv suurenes aastaga 7%).

Korrastati ehituslike ekspertiisidega tegutsevate isikute kutsed 
(tuleohutusekspert, kutsetase 6) ja väljastati esimesed kutsetunnistused.

Alates 2014. aastast osaleb Päästeamet rahvusvahelise töögrupi „Fire 
Safe Use of Wood“ töös, mille eesmärgiks on leida puidu laialdasema 
kasutusega seotud ohutuid lahendusi.

2015. aastal on ehitusvaldkonnas toimumas suured muudatused seoses 
ehitusseaduse jõustumisega 1. juulil 2015, mis toob kaasa muudatusi 
ka Päästeametis töötavatele ehitusvaldkonna ametnikele. 2015. aasta 
möödub praeguse Vabariigi Valitsuse määruse nr 315 „Ehitisele ja selle 
osale esitatavad tuleohutusnõuded“ muutmisega, ehitusvaldkonna 
menetluste ühtlustamisega omavalitsustes ja päästekeskustes ning 
töökorralduse muutmisega, mille aluseks on ehitusvaldkonna rahulolu-
uuring.

Toodete ja teenuste kehtivatele nõuetele vastavuse kontrolli korraldatakse 
läbi toodete ja teenuste kontrolli teenuse. Tuleohutuspaigaldiste 
hooldusteenust pakkuvate ettevõtete suhtes alustati 2014. aastal 
10, vastutavate isikute suhtes 16 väärteomenetlust. Lisaks algatati 
väärteomenetlusi pottseppade (4) ja korstnapühkijate (9) suhtes.

ATeS-ide ekspertiise viidi läbi 6 objektil. ATeS-i valeväljakutsete 
arv vähenes võrreldes 2013. aastaga ca 5% (2013. aastal 4294, 2014. 
aastal 4105). Häirekeskusega ühendatud objektide arv oli 2013. 
aastal 1218 ja 2014. aastal 1214. Kui 2013. aastal toimus keskmiselt  
3,5 valeväljakutset objekti kohta, siis 2014. aastal vähenes vastav näitaja 
3,4-ni. Häirekeskusega ühendatud ATeS-i abil avastati 79 (2013. aastal 
52) reaalset tulekahju. Aasta jooksul teostati 401 ATeS-i paigaldiste 
kontrolli.

Tuleohutuspaigaldiste ja tuleohtlike paigaldiste nõuetele vastavuse 
kontrollimiseks teostati 401 järelevalvetoimingut.

Järelevalveametnik tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kontrollimas.
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2014. aastal töötati välja kvaliteedijuhtimise süsteem ja mõõtemetoodika 
lineaarsete mõõtmete mõõtmiseks.

Tuleohutusvaldkonnas tegutsevate ettevõtete vastutavatele isikutele 
kehtestati kutsenõuded (tuleohutusspetsialist, kutsetase 5), 
koostamisel on vastavad õigusaktide muudatusettepanekud koostöös 
tuleohutusettevõtete ja nende pakutavate teenuse tarbijate esindajatega.

2015. aastal on plaanis teha rohkem koostööd Eesti Turvaettevõtete 
Liiduga (edaspidi ka ETEL). Päästeameti ja ETEL-i vahel on sõlmimisel 
koostööleping, mille eesmärgiks on, kooskõlas Päästeameti ja ETEL-i 
eesmärkidega, kvaliteetsem tuleohutuspaigaldiste projekteerimise, 
ehitamise ja hooldamise teenuse pakkumine.

3.3 Kriisireguleerimine

Kriisireguleerimise valdkonna eesmärgiks on tagada riigi ja elanikkonna 
valmisolek hädaolukorras tegutsemiseks ning riigi võime osaleda 
rahvusvahelises kriisireguleerimises.

Kriisireguleerimise valdkonnas töötas 31.12.2014 seisuga 24 teenistujat. 
Valdkonna alla kuulub nelja teenuse juhtimine: riskihalduse teenus, 
kemikaaliohutuse teenus, hädaolukorraks valmistumise teenus ja 
rahvusvahelise kriisireguleerimise teenus.

2014. aastal koostati riskikommunikatsiooni analüüs ning selle 
põhjal töötati 2015. aastaks välja tegevuskava, mille eesmärgiks on 
riskikommunikatsiooni toimimine ning elanikkonnale ohtudest ja 
käitumisjuhistest teabe kättesaadavus hädaolukordades.

Riskihalduse teenuse raames koostati ruumilise planeerimise 
juhend ja käsiraamat ning korraldati teabepäevi, et tagada ühtne 
planeerimisseadusest ja kemikaaliseadusest tulenev riske arvestav 
planeerimistegevus üle Eesti.

Kemikaaliohutuse teenuse raames tagati 2014. aastal kemikaaliseaduse 
alusel järelevalve teostamine 63 suurõnnetuse ohuga ettevõttes ja 61 
ohtlikus ettevõttes. Kemikaaliseaduse alusel edastati päästekeskustele 
kooskõlastamiseks 14 detailplaneeringut (2013. aastal 25) ja 58 
ehitusprojekti (2013. aastal 25).

Uuendati ohtlike ainete andmebaasi RESY-EST, täiendati Maa-ameti 
kaardirakenduse (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis) ohtlike 
ettevõtete andmeid ning osaleti Seveso III direktiivi ülevõtmise 
õigusaktide väljatöötamisel.

Hädaolukorraks valmistumise teenuse raames tagati 2014. aastal 21 
regionaalse kriisikomisjoni korralise istungi toimumine (2013. aastal 
18).

Tagati Päästeameti kriisireguleerimise töökeskkondade (sh staapide) 
valmisolek, mida kontrolliti 5 õppuse korraldamisega.

2014. aastal alustati kohalike omavalitsuste koolitusprogrammiga  
(2014-2017), mis käsitles esimesel aastal kriisireguleerimise üldiseid 
teemasid. Koolitusprogrammi eesmärgiks on tagada kohalike 
omavalitsuste nõustamine kriisireguleerimisalastes küsimustes ning 
arendada nende elanikkonnakaitse alast võimekust, parandades 
omavalitsusjuhtide ja ametnike teadlikkust elutähtsate teenuste 
korraldamisest, hädaolukordade ennetamisest, valmisoleku 
planeerimisest ja lahendamisest. Analüüsiti ka Päästeameti 
omavalitsustele suunatud kriisireguleerimise valdkonna tegevusi.
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Rahvusvahelise kriisireguleerimise teenuse arendamisel on oluline 
roll teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööl. See 
on tingitud eelkõige suurõnnetuste mastaabist, kus hädaolukord võib 
puudutada rohkem kui ühte riiki. Näidetena saab tuua rannikureostuse, 
metsatulekahju või üleujutuse.

2014. aastal tagati kooskõlastatult Siseministeeriumiga Eesti seisukohtade 
olemasolu ja esindamine Euroopa Komisjoni elanikkonnakaitse komitees 
(CPC – Civil Protection Committee), NATO elanikkonnakaitse töörühmas 
(CPG – Civil Protection Group), NATO tsiviilhädaolukordadeks 
valmisoleku planeerimise komitees (CEPC – Civil Emergency Planning 

Eesti meeskond BaltfloodCombati koosseisus Bosnia-Hertsegoviina 
üleujutust likvideerimas.

Committee), ÜRO Humanitaarasjade Koordineerimisbüroos (UN/
OCHA – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), EL-i 
Seveso II direktiivi pädevate asutuste komitees, ja Läänemereregiooni 
kriisireguleerimisalases koostöös.

Koostöös Hollandi Falck’iga korraldati Eestis Türisalus EL MODEX 
(Modules Exercise) õppus ning üleujutuse pumpamise meeskonna 
Baltflood Combat (Balti riikide üleujutuse pumpamise ühismeeskond) 
koosseisus osaleti rahvusvahelisel õppusel Horvaatias.

2014. aastal korraldati 3 rahvusvahelise päästemeeskonna EDRT 
(Estonian Disaster Relief Team) rühmade koolitust (USAR, LOG ja 
HCP) ning korraldati ka päästemeeskonna baaskursus.

Vastavalt Välisministeeriumiga sõlmitud lepingutele tagati IHP 
(International Humanitarian Partnership) moodulite komplekteerimine 
ning kasutajakoolituse läbiviimise. Osaleti kahel ekspertmissioonil 
(Filipiinidel ja Sierra-Leones) ning Baltflood Combati mooduli 
koosseisus ühel meeskonnamissioonil Bosnia-Hertsegoviina üleujutusel.

Kolme Balti riigi päästeametite peadirektorid sõlmisid kolmepoolse 
koostöömemorandumi Balti riikide üleujutuse pumpamise ühismooduli 
tegevuse koordineerimiseks.

Täideti piiriülese tööstusõnnetuste konventsiooni pädeva asutuse rolli 
ning osaleti konventsiooni kohtumisel.
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3.4 Päästetöö

Päästetöö valdkonna eesmärgiks on pakkuda operatiivset ja 
professionaalset päästeteenust, võttes arvesse piirkondlikke 
ohutegureid, riske ning õnnetuste toimumise tõenäosust ja raskusastet. 
Valdkonnas töötas seisuga 31.12.2014 kokku 1832 töötajat. Päästetöö 
teenuseid osutati 72 riikliku päästekomando kaudu, neist 66 omas 
elupäästevõimekust.

Valdkonna alla kuulub 16 teenuse juhtimine: tulekustutustöö 
teenus, päästetöö baasteenus, metsatulekahjude kustutustöö teenus, 
põlevvedelike kustutustöö teenus, keemiapääste teenus, saasteärastuse 
teenus, veepääste teenus, nööripääste teenus, loomapääste teenus, 
kõrgustest päästetöö teenus, päästetöö juhtimise teenus, naftareostuskorje 
teenus, üleujutuste pumpamise teenus, logistika- transpordi teenus, 
logistika sündmuskoha teeninduse teenus, varingupääste teenus.

Operatiivset reageerimist vajavaid päästesündmuseid toimus 23  371 
(2013. aastal 20 265), neist enim ehk 6870 juhul oli tegemist tulekahjuga 
(2013. aastal 5745 ehk + 20%); väga suure osa moodustasid ka ATeS-i 
valeväljakutsed, mida oli 4257 (vt tabel 4).

1   Ei sisalda demineerimiskeskuse statistikat, sisaldab Häirekeskusele tehtud demineerimisalaseid  

    sündmuste väljakutseid.

Väljakutse põhjus 2010 2011 2012 2013 2014

Tulekahju 6439 6321 4973 5745 6870

ATeS-i teated 4863 4514 4778 4294 4257

Radioaktiivne saastumine 7 11 8 5 9

Kemikaalidega saastumine 47 49 70 28 54

Naftasaadustega saastumine 520 462 405 454 483

Loodusjõududest põhjustatud 
sündmus

1824 1753 730 1543 696

Demineerimisalased väljakutsed1 1434 1301 1283 1351 1367

Liiklusõnnetus 875 1158 1236 1103 1487

Lennuõnnetus 2 4 1 1 2

Raudteeavarii 11 13 4 5 4

Õnnetus veekogul või rannikumerel 170 154 137 179 219

Gaasiavarii 150 253 288 268 317

Kommunaalavarii 19 43 61 71 89

Elektrivõrkude avarii 165 385 240 368 229

Abi osutamine - 668 1172 843 2325

Abitus seisundis inimene - 230 596 700 869

Abitus seisundis loom/lind 1500 1248 947 864 823

Ekslik väljakutse 2813 2478 2225 2097 2698

Teenus 5 4 0 0 0

Õppus 333 224 121 70 154

Muud 2201 997 110 276 417

KOKKU 23164 22124 19237 20265 23371

Tabel 4. Päästesündmused aastatel 2010-2014 
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Võrreldes 2013. aastaga suurenes päästesündmuste arv 3106 võrra, 
arvuliselt kõige rohkem tõusis abi osutamine (+1482 ehk 176% rohkem 
võrreldes 2013. aastaga), samuti suurenes oluliselt kulutulekahjude arv 
(+1055 ehk +84%) ja väljakutsete arv liiklusõnnetustele (+384 ehk 
+35%). Kõige rohkem vähenes loodusjõududest põhjustatud sündmuste 
arv (-847 ehk -55%), samuti langes elektrivõrgu avariidele reageerimist 
vajavate sündmuste arv (-139 ehk -37%) (vt tabel 4).

Olulisemate valdkonna arendustegevustena analüüsiti päästetöö 
valdkonna investeeringute ja varustuse vajadusi ning koostati 
lisavajaduste ja renoveerimist vajavate hoonete loetelu. Lisaks valmis 
riiklikke ja vabatahtlikke päästekomandosid ning strateegilisi valikuid 
arvestav päästevõrgustiku analüüs. Koostati ülevaade päästeteenuse 
hetkeolukorrast abikaugetes piirkondades (k. a väikesaared) ja analüüsiti 
erinevaid töökorralduslikke võimalusi teenuse kvaliteedi tõhustamiseks. 
Koostatud analüüs on aluseks edasistele arendustegevustele, arvestades 
abikaugete päästekomandode tegevuspiirkonna eripärasid ja riske.

Rakendati teenistusse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi GIS-112 
raames välja töötatud mobiilne rakendus mGIS, mis paigaldati 
129 päästesõidukisse. Süsteemi abil tagatakse kiirem ja täpsem 
kohalejõudmine sündmuskohale ning reaalajas kahepoolne infovahetus 
Häirekeskuse ja päästesõidukite vahel.

Koostati ja rakendati juhend päästekomandode valmisoleku tagamiseks 
eesmärgiga vähendada komandode valveteenistujate planeeritud 
ületunde ja optimeerida ületundide tasustamiseks kuluvaid eelarvelisi 
vahendeid. Samuti valmistati ette prioriteetsete väljakutsete järjestamine 
ja üleminek ühtsele alarmeerimisele.

Kvaliteetsema teenuse osutamiseks rakendati uus väljasõidukord ja 
dünaamiline väljasõiduplaan. Antud arendusega paralleelselt rakendus 
kiirema abi printsiip, mis suunab reaalajas ja sündmusele lähima 
päästeressursi abivajajani lühima võimaliku ajaga. Sellega muudeti 
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Häirekeskuse otsustusprotsess lihtsamaks ja otsustuspädevus usaldati 
elektroonilistele lahendustele, mis omakorda teevad otsuseid lähtuvalt 
eelnevalt sisestatud andmetest. Väljasõidukorra reegleid ühtlustati 
üleriigiliselt, väljasõiduplaani kaasati ka demineerimiskeskuse 
pommigrupid. Oluliseks uuenduseks päästeteenuse pakkumisel võib 
lugeda seda, et vabatahtlikele päästjatele anti suurem õigus lahendada 
väiksemaid sündmusi iseseisvalt.

Koolitusalase tegevuse osas teostati analüüs ja koostati ülevaade 
alarmsõidukijuhtide koolitusprotsessi hetkeseisu ja koolitusmahtude 
kohta eesmärgiga ühtlustada koolituskvaliteeti ja tagada autojuhtide 
nõuetekohane kvalifikatsioon. Arendati ka e-õppe süsteemi, mille 
pilootprojektina paigaldati osadesse päästekomandodesse Lync 
konverentsiseadmed.

Piiriülese koostöö kontekstis jätkati Eesti ja Läti vahelise 
koostööprojektiga JATE (Joint Activities in Tough Environment), 
mille raames parandati ühist reageerimisvõimekust riikide piirialadel 
juhtuvatele päästesündmustele. Peamisteks koostööd nõudvateks 
juhtumiteks piirialadel on kujunenud maastikutulekahjud, turbaväljade 
põlengud ja metsatulekahjud. JATE koostööprojekti raames on 
Eesti päästevõimekuse suurendamiseks soetatud 3 tuletõrjepumpa. 
Korraldatud on erinevaid koostööseminare, kogemuste vahetamise 
praktilisi harjutusi ning metsatulekahju teemaline koostööõppus.

Päästetöötajate erialaste oskuste tõstmiseks korraldati kutsemeister-
likkuse võistlused „Pritsumees 2014“, „Kõrghoone Kuningas 2014“ ja  
„Eliitkomando 2014“ ning Eesti meistrivõistlused tuletõrjespordis. Eliit-
komando tiitli võitis teist aastat järjest Kuressaare komando.

2014. aastal tagasid vabatahtlikud päästjad tulekustutustöö teenuse 
osutamise valmisoleku 109 paiknemiskohas (2013. aastal 105). 
Lisaks vabatahtlikele päästekomandodele tagati toetusvõimekus 
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Päästeameti tegevusele ka kolme vabatahtliku reservpäästerühma kaudu. 
Tunnistusega vabatahtlike päästjate arv oli aasta lõpuks kokku 1553 
(2013. aastal 1281), kellest 1292 tegutseb VPK-des ja 212 RPR-des 
(2013. aastal 179). Iseseisev päästetööl osalemise õigus oli ehk II astme 
koolituse oli läbinud 1294 vabatahtlikku päästjat (2013. aastal 1051).

Vabatahtlikud päästjad osalesid aasta jooksul 1940 päästesündmuse 
lahendamisel (2013. aastal 1258 ehk + 54%), millest 1772 sündmusele 
reageeriti koos kutseliste päästjatega (2013. aastal 959 ehk + 85%). 
168 päästesündmust lahendasid ainult vabatahtlikud päästjad. Kõigist 
sündmustest, kus vabatahtlikud päästjad kohal käisid, jõudsid nad 
esimesena 424-le (22% kõikidest vabatahtlike poolt reageeritud 
sündmustest) (vt kaart 2).
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Abikaugetes piirkondades ulatus vabatahtlike päästekomandode arv  
66-ni ning nendest 37 komandos oli vabatahtlike arv 12 või enam liiget.

Vabatahtlike tõhusamaks rakendamiseks päästetööl alustati vabatahtlike 
meeskonnavanemate koolitustega. Uus koolituskava on suunatud 
sündmuskoha juhtimispädevuse tõstmisele, esimesed koolitused viiakse 
läbi 2015. aastal.

2014. aasta lõpu seisuga osutas päästetöö baasteenust 66 kolme- ja 
enamaliikmelise päästemeeskonnaga riiklikku päästekomandot.

Tehti ettevalmistusi 43 põhiauto ja 40 paakauto hankimiseks, koostati 
masinate tehnilised kirjeldused ja hankedokumendid.

2014. aastal rakendati päästekomandodes töösse termokaamerad 
(100), mis tõhustavad kannatanute otsingut ja abistavad tuleluure 
teostamisel, sellega suurendati olulisel määral elupäästevõimekust. 
Lisaks võeti osaliselt kasutusele CAFS (compressed air foam system – 
suruõhuvahusüsteem) kustutid, mida soetati 10 täiendavat komplekti.

Koostati päästekomandode töökorralduse juhend, millega ühtlustati 
ja kaasajastati valveteenistuslikke käitumispõhimõtteid ning 
standardiseeriti komandode töökorraldust.

2014. aastal tagati päästetöö juhtimine I juhtimistasandil 66 
päästemeeskonnaga, II tasandil 16 korrapidamisgrupiga, III tasandil 
4 regiooni korrapidamisgrupiga ja IV tasandil 1 Päästeameti 
korrapidamisgrupiga. Regionaalse tasandi juhtimisel oli staabi 
keskkonna sündmuskohale jõudmine tagatud 120 min jooksul (saartele 
reageerimisel lisandub transpordiliigist tulenev aeg).

Korraldati hange II juhtimistasandi juhtimisautode soetamiseks 
eesmärgiga tagada kõikidele korrapidamisgruppidele ühetaolised 
sõiduvahendid. Uute juhtimisautode hankimisega korrastati 
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II juhtimistasandi varustus. Standardiseeriti regioonide 
korrapidamisgruppide töökorraldus ja uuendati reeglid valmisoleku 
paremaks tagamiseks.

Rakendati teenistusse sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise 
juhend, mis parandab päästesündmuste lahendamise kvaliteeti, eeldavalt 
varakahju vähenemist ja kiiremat kannatanute päästmist.

Metsatulekahjude kustutamise võimekus ja valmisolek tagati igas 
regioonis Põhja-, Lõuna-, Ida- ja Lääne-Eestis (24 komandoga). 
Arvestuslikult tagati valmisolek kahe ja poole samaaegse kuni 
600-hektarilise metsa-, maastiku- ja pinnasetulekahju kustutamiseks.

Keemiapääste võimekus tagati 6 päästekomandos (Kesklinna, Lilleküla, 
Annelinna, Pärnu, Kohtla-Järve ja Sillamäe). Lääne päästekeskuses 
teostati koolitusi (I ja II tasandi) esmareageerijate valmisoleku 
tõhustamiseks ohtlike ainetega seotud sündmustel. Ida päästekeskuses 
toimus põlevvedelike käsitlemise koolitus keemiapääste komandodele.

Saasteärastuse teenuse osutamise valmisolek tagati 1 päästekomandoga 
Põhja päästekeskuses (Assaku).

Veepääste teenuse osutamine tagati 46 riikliku päästekomandoga 
(2012. aastal 42), neist 26 päästetööde paadiga ning 2 vabatahtliku 
päästekomandoga (päästetööde paatidega). Loodi veepäästevõimekus 
rannikuvees Käina, Orissaare, Paldiski ja Häädemeeste 
päästekomandodes, selleks soetati 4 kaasaegset päästetööde paati. Viidi 
läbi Päästeameti veesõidukite paiknemise korrastamine ja nõuetele 
vastavuse kontrollimine. Päästepaatide ümberpaigutus teostati vastavalt 
veepääste osutamise analüüsi tulemustele.

Arendati nööripääste teenust koostöös Põhja ja Ida päästekeskuste 
ning Sisekaitseakadeemiaga. Teenuse osutamise valmisolek oli 2 
päästekomandos (Keila ja Jõhvi), tagades oskusliku ja tipptasemel 
varustusega võimaluse päästa inimesi pankrannikult.

Ligi kolmandik päästjate väljasõitudest tehakse 
tuleõnnetustele.

Loomapääste teenuse osutamise valmisolek (suurulukite transpordi 
võimekus) tagati 4 päästekomandos (Mustamäe, Haapsalu, Elva, Jõhvi). 
Loomapääste teenus liidetakse 2015. aastal baasteenusesse, millest 
tulenevalt hakkavad esmast loomapäästet tulevikus teostama kõik 
päästekomandod.

Valmisolek kõrgustest päästetöödeks tagati 8 päästekomandoga 
(Pärnu, Kuressaare, Kesklinna, Lilleküla, Tartu, Narva, Rakvere, Võru). 
Korraldati hange 6 redelauto soetamiseks, mis parandab kõrgustest 
päästetöö teenuse kvaliteeti. 2015. aastal hakatakse teenust osutama 
vähemalt 11 päästekomandos.

Naftareostuskorje tegevusvõimet nr 1 osutati ühe päästekomandoga 
(Kohtla-Järve) ning tegevusvõimet nr 2 nelja päästekomandoga 
(Kohtla-Järve, Tartu, Haapsalu ja Kopli). Valmisolek merel toimuva 
reostustõrjeoperatsiooni alustamiseks sündmuskohal tagati 18 tunni 
(sihttase 24 tundi) ning rannikureostuse likvideerimise võimekus 2,3 
kilomeetrit 48 tunni jooksul valgel ajal.
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Põlevvedelike kustutustöö teenuse osutamise valmisolek 
(vahtkustutusvõimekus) tagati 11 päästekomandoga.

Üleujutustel pumpamise võimekus tagati Türi ja Paide 
päästekomandodega ning varingupääste võimekus Lilleküla 
päästekomandoga Põhja päästekeskuses.

Logistika-transpordi teenuse osutamise valmisolek tagati 2013. aastaga 
võrreldes samal tasemel, st suure taara transportimiseks konteinerautoga 
11 riiklikus päästekomandos; keskmise taara transportimiseks 8 riiklikus 
päästekomandos; veekogudel transportimiseks töölaevaga 4 riiklikus 
päästekomandos. Koostöös haldusosakonnaga toimus päästelogistikute 
ettevalmistamine, ühtlustati logistika valdkonda, mis võimaldab 
lihtsamalt korraldada logistikat päästesündmusel ning kaasata logistikuid 
sündmustele üle riigi. Logistika sündmuskoha teeninduse osutamise 
valmisolek tagati 1 päästekomandoga Põhja päästekeskuses (Kose) ja 
Kose logistikakeskusega.

3.5 Demineerimistöö

Demineerimise valdkonna eesmärgiks on tagada lõhkematerjalist tuleneva 
plahvatusohu ärahoidmine, et Eestis ei hukkuks plahvatustes ühtegi 
inimest. Demineerimistöö valdkonnas töötas 31.12.2014 seisuga 74 
ametnikku. Valdkonna alla kuulub viie teenuse juhtimine: lahingumoona 
ohu kõrvaldamise teenus, pommi- ja plahvatusohu kõrvaldamise teenus, 
CBRN ohu kõrvaldamise teenus, veealuse demineerimistöö teenus ning 
pommikoertega lõhkematerjali otsimise teenus.

Demineerimiskeskus sai 2014. aastal 1614 väljakutset, mida on võrreldes 
eelmise aastaga 9% rohkem (2013. aastal 1479). Kahjutuks tehti 3627 
lõhkekeha (2013. aastal 3552) (vt tabel 5).

 

Ennetustöö raames jagati üritustel ja koolides plahvatusohualaseid 
teadmisi ca 21 000 inimesele. Viiendat korda korraldati lõhkematerjalide 
loovutuskampaania, mis lubas inimestel karistust kartmata ära anda 
nende valduses olevat lõhkematerjali. Kampaania planeeriti kahele 
nädalale ja selle raames rõhutati eraldi seadusemuudatust, mis välistab 
inimese karistamise, kui ta loovutab lõhkematerjali vabatahtlikult.

Fookuses olid läbirääkimised lõhkematerjalide hävituskohtade 
loomiseks ja legaliseerimiseks. Hävituskohad tõstavad ohutust, kaitstes 
ümbritsevat keskkonda, vähendavad plahvatustest tekkivaid ohte ning 
tagavad võimalikult väikesele meeskonnale turvalise ohuala. Kaardistati 
isikuvahendite ja tulevaste investeeringute vajadus.

Näitajad ja väljakutsed 2010 2011 2012 2013 2014

Plahvatustes hukkunud 2 0 1 0 0

Plahvatustes vigastatud 13 7 1 9 6

Plahvatused 10 15 4 8 5

Pommiähvardused 29 31 26 27 12

neist koolides 1 3 6 2 1

Pommikahtlused 141 171 151 128 123

Lõhkeseadeldised 5 6 3 3 1

Pommitehniline kontroll 108 86 81 74 68

Lõhkekehad 3102 2808 3042 3552 3627

Väljakutsed kokku 1436 1301 1283 1479 1614

Tabel 5. Demineerimistöö näitajad ja väljakutsed aastatel 2010-2014

Lahingumoona ohu kõrvaldamise väljakutsetele tagati 90 minuti 
jooksul jõudmine mistahes mandri-Eesti punkti (saartele reageerimisel 
lisandub transpordiliigist sõltuv aeg).

PÕHivALDKONDADE EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE PÕHivALDKONDADE EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE



42 43

2014. aastal teostati viimase 23 aasta arvestuses rekordarv lahingumoona 
väljakutseid – 1143. Kehtestati demineerijate kutsestandardid, mis 
põhinevad ÜRO rahvusvahelistel IMAS (International Mine Action 
Standard) standarditel. Kõigil demineerijatel on demineerimisalane 
kutsekvalifikatsioon.

Jätkati koostööd USA Kaitseministeeriumi programmiga MRE (Mine 
Risk Education), mille raames toimus multimeedia vahendite kasutamise 
koolitus.

Koostöö vormis jätkati Rootsi tsiviilhädaolukordade agentuuri MSB 
humanitaardemineerijate koolitamist välitöödeks, 2014. aastal osales 
kaks demineerimiskeskuse töötajat MSB humanitaarmissioonidel Malis 
ja Lõuna-Sudaanis.

2015. aastal on plaanis analüüsida lahingumoona leiukohti ning teostada 
vastavalt sellele nendes piirkondades plaanilisi töid. Väljakutseid ei 
jääda ootama, vaid kontrollitakse kohti, kus võib lahingumoona suure 
tõenäosusega leida.

Pommi- ja plahvatusohuga väljakutsetele tagati 90 min jooksul 
jõudmine igasse Eesti punkti, saartele vastavalt transpordivõimalusele.

Pommitehnilist kontrolli teostati 68 päeval (2013. aastal 74). Eriti eristus 
Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama visiit. 2014. aastal 
reageeriti 123 (2013. aastal 128) pommikahtlusele ning 12 (2013. aastal 
27) pommiähvardusele.

Partnerstruktuuridele korraldati ohutu käitumise tagamiseks ja koostöö 
tõhustamiseks demineerimissündmustel üle kümne koolituse.

2014. aastal tagas demineerimiskeskus demineerimisalase infovahetuse 
ja Eesti seisukohtade esindamise rahvusvahelistes organisatsioonides 
IBDCWG (International Bomb Data Center Working Group), EEODN 

Pommitehnik.

(European Explosive Ordnance Disposal Network) ja EBDS (EU Bomb 
Data Systems).

CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) ohu kõrvaldamise 
teenusega tagatakse sündmusele reageerimine keemia-, kiirgus- ja 
bioloogilise ainega seotud ründe või ohu korral. Võimekuse arendamiseks 
viidi kõigis pommigruppides läbi CBRN õppepäevad ja osaleti Tallinnas 
toimunud rahvusvahelisel keemiarünnakuvastasel virtuaalõppusel. 
Varustust täiendati erinevate spektromeetritega: gammaspektromeeter 
kiirguse mõõtmiseks, ioonmobiilspektromeeter ja leekspektromeeter 
ründemürkide tuvastamiseks. Täiendati ka kaitseriietust, uuendati 
proovivõtu komplekte ja soetati saasteärastusseade. 2015. aastal on 
plaanis tagada CBRN valmisolek valveajaga 24/7.
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PÄÄSTEAMETi 
AASTARAAMAT
2014

kASuTATud  
LÜHENdid

ATeS – automaatne tulekahjuteate 
edastussüsteem

CAFS – compressed air foam system; 
suruõhuvahu süsteem

CBRN – chemical, biological, radiological, 
nuclear; keemiline, bioloogiline, kiirgus-, 
tuuma-

CEPC – Civil Emergency Planning 
Committee; tsiviilhädaolukordadeks 
valmisoleku planeerimise komitee

CPC – Civil Protection Committee; 
elanikkonnakaitse komitee

CPG – Civil Protection Group; 
elanikkonnakaitse töörühm

EBDS – EU Bomb Data Systems; Euroopa 
Liidu pommiteabesüsteem

EEODN – European Explosive 
Ordnance Disposal Network; Euroopa 
eridemineerimisüksuste võrgustik

Veealuse demineerimistöö teenuse raames tagasid Ida-, Lääne- ja 
Lõuna-Eesti pommigrupid siseveekogudest leitud lahingumoona 
sündmuskohale jõudmise 250 minuti jooksul (saartele reageerimisel 
lisandub transpordiliigist tulenev aeg).

2014. aastal toimus kaks veealuste demineerimistööde plaanilist 
laagrit ja tihendati koostööd Kaitseväe demineerijate ja Mereväe 
tuukrigrupiga. Rahvusvahelisel tasandil tihenes koostöö Soome armee 
veealuste demineerimistööde spetsialistidega ja toimus USA HMA 
(Humanitarian Mine Action) meeskonna visiit, planeerimaks veealuste 
demineerimistööde kursust Eestis koos vajaliku varustusega. Esialgsete 
plaanide kohaselt toimub USA-poolne veealuste demineerimistööde 
kursus Eestis 2016. aastal.

Pommikoertega lõhkematerjali otsimise teenuse raames tagati 
pommikoertele ja koerajuhtidele vajalikud töövahendid ja meditsiiniline 
tugi ning koolitused. 2014. aastal oli demineerimiskeskuses 10 atesteeritud 
pommikoera. Toimus nii pommikoerte kui ka koerajuhtide iga-aastane 
atesteerimine, mille kõik läbisid edukalt. Pommikoertel oli väga suur roll 
Ameerika Ühendriikide presidendi Barack Obama visiidil turvamisel. 
Aktiivselt panustati ka EU EDDWG (European Union Explosive Dog 
Detection Working Group) töösse, mille tulemusel on loomisel Euroopa 
Liidu ühtsed standardid pommikoertele ja koerajuhtidele. Sama 
töögrupi töö tulemusel peaks tekkima ka üleeuroopaline pommikoerte 
andmebaas, mis võimaldab paremat rahvusvahelist koostööd.

PÕHivALDKONDADE EESmärgiD JA NENDE TäiTmiNE
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EDRT – Estonian Disaster Relief Team; Eesti Päästemeeskond

ETEL – Eesti Turvaettevõtete Liit

EU EDDWG – European Union Explosive Dog Detection Working Group; 
Euroopa Liidu pommikoerte tuvastamise töörühm

HCP (module) – High Capacity Pumping; suuremahuline pumpamine 
üleujutuste korral (moodul)

IBDCWG – International Bomb Data Center Working Group; 
rahvusvahelise pommiteabekeskuse töörühm

IHP – International Humanitarian Partnership; rahvusvaheline 
humanitaarpartnerlus

IMAS – International Mine Action Standards; demineerimise 
rahvusvahelised standardid

JATE – Building Cross-border Capacity to Perform Joint Activities in 
Tough Environment; piiriülese koostöövõimekuse arendamine ühiste 
päästejõududega reageerimiseks raskendatud tingimustes 

KASuTATuD LüHENDiD KASuTATuD LüHENDiD

LOG (module) – logistics; logistika (moodul)

MODEX – modules exercise; moodulite õppus

MRE – Mine Risk Education; miinidega seotud riskide alane koolitus

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Swedish Civil 
Contingencies Agency; Rootsi Tsiviilhädaolukordade agentuur

NATO – North Atlantic Treaty Organization; Põhja-Atlandi Lepingu 
Organisatsioon

RPR – reservpäästerühm 

UN/OCHA) – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; ÜRO 
Humanitaarasjade Koordineerimisbüroo

HMA – Humanitarian Mine Action; humanitaarotstarbeline miinitõrje

USAR (module) – Urban Search And Rescue; otsingu- ja päästetöö 
varingute korral (moodul)

VPK – vabatahtlik päästekomando
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