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EESSÕNA

Hea lugeja!

Päästeamet on uuringute kohaselt Eesti Vabariigi kõige usaldusväärsem 
riigiasutus. Selle tiitli hoidmise taga on olnud järjepidev ja sihikindel töö. 
Samas ei tea me veel täna täpselt, kas usaldus on ühtviisi kõrge ka nende 
hulgas, kes meiega kokku on puutunud. Selleks, et Päästeamet saaks 
oma ülesandeid täita veelgi paremini ja ühiskonna ootustele vastavalt, on 
Päästeamet alustanud süsteemset tagasiside kogumist teenuste tarbijatelt. 

Kõik Päästeameti töötajad tegutsevad iga päev selle nimel, et Eesti 
inimestel oleks turvaline elada. Kuid turvalisus ei sõltu ainult Päästeametist 
– igaüks peab teadma ja täitma oma rolli ohutu elukeskkonna loomisel 
ja hoidmisel. Igaüks tähendab seejuures nii eraisikuid, ettevõtteid, 
kohalike omavalitsusi, riigiasutusi, välispartnereid, vabatahtlikke kui ka 
Päästeameti töötajaid. Päästeameti väärtusteks on abivalmidus, julgus 
ja usaldus. Tähtis on, et ka inimesed väljaspool Päästeametit oleksid 
abivalmimad, hoolivamad, märkavamad ja julgeksid aidata üksteist.

Me näeme õnnetuste analüüsidest, et paljud probleemid tulenevad 
inimeste toimetulekuraskustest, mistõttu on väga tähtis teha ennetusalast 
koostööd sotsiaalvaldkonna ja kohalike omavalitsustega. Tulekahjude ja 
veeõnnetuste riskirühmade teadlikkus ja käitumine on raskesti mõju-
tatav, mistõttu peame leidma uusi lahendusi riskide maandamiseks läbi 
füüsilise keskkonna turvalisemaks muutmise.
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Praeguses julgeolekuolukorras ja seoses kliima-
muutustega kaasnevate riskidega on üha olulise-
maks muutunud Päästeameti, koostööpartnerite 
ja elanike valmisolek hädaolukordadeks. Seni-
sest rohkem tuleb tähelepanu pöörata elanik-
konna riskiteadlikkuse ja hädaolukorras iseseisva 
toimetuleku oskuste tõstmisele. Elanikkonna-
kaitse vajab süsteemset lähenemist nii esmaste 
elutähtsate teenuste tagamise kui ka ressursside 
jaotuse tähenduses. 

„Päästeameti aastaraamat 2015“ on infomaterjal 
möödunud aasta eesmärkide täitmisest ja oluli-
sematest tegevustest. Loodetavasti saab nendest 
kajastustest alguse nii mõnigi koostööprojekt, 
mis loob turvalisemat tulevikku meile kõigile. 
Soovin selles edu meile kõigile!

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor

SISSEJUHATUS

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, mille 
missioon on ennetada õnnetusi ja päästa elu, vara ja keskkonda. 
Päästeamet on suuruselt kolmas avaliku sektori asutus Eestis. 

 Päästeameti koosseisu jaotus. Suurim osa Päästeameti töötajatest 
(78%) töötab 72 päästekomandos. Põhivaldkondi toetavates tugistruk-
tuurides töötas möödunud aastal 7% töötajaskonnast.
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Demineerimiskeskus 3,5% Ennetustöö 1,5% Tuleohutusjärelevalve 4,7%

Kriisireguleerimine 1,2%

Tugiteenused 7,3%

Juhtkond, 
päästekeskuste

juhid 0,2%

Päästetöö osakond 3,4% 

Päästekomandod 78,2% 
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 Päästeameti tegevuste jaotus. Suurem osa Päästeameti igapäevas-
test tegevustest on ennetava iseloomuga (nõustamised, kontrollid jms). 
Ohtlikele olukordadele reageeris Päästeamet mullu 20 710 korral.

Põhja PK

Lääne PK

Lõuna PK

Ida PK

 Päästekeskuste tegevuspiirkonnad. Päästekeskused (PK) on 
Päästeameti struktuuriüksused, mille peamiseks ülesandeks on 

tuleohutusjärelevalve, ennetustöö, kriisireguleerimise ja päästetöö 
avalike teenuste osutamine kindlal territooriumil.

PÄÄSTEAMETI MISSIOON:

Ennetame õnnetusi, 
päästame elusid, 

vara ja keskkonda.

PÄÄSTEAMETI VÄÄRTUSED:

ABIVALMIDUS – 
märkame ja abistame abivajajat.

JULGUS – 
julgeme otsustada, tegutseda ja vastutada.

USALDUS – 
usaldame ja meid usaldatakse.

PÄÄSTEAMETI VISIOON: 

Aastaks 2025 on igaühe kaasabil 
vähenenud õnnetuste arv 

ja kahju Eestis Põhjamaade tasemele.

Muud pääste
väljakutsed 
7188 

Päästesündmused,
ohu kahtlused

19 190

Demineerimisalased
sündmused

1520

Tulohutusalaselt
kontrollitud hooned

4613

Enesekontrollid
3886

Ehituskontrollid
11 784

Ohutusalased
nõustamised
kodudes 
16 400  
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PÄÄSTEAMETI 
EESMÄRKIDE 
TÄITMINE

Päästeameti tulemuslikkust hinnatakse peami-
selt läbi õnnetuste arvu ja õnnetustega kaas-
nenud kahjude suuruse muutumise. Päästeameti 
visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase 
turvalisuse tasemelt (õnnetuste arvult ja tagajär-
gede ulatuselt) võrdsele positsioonile Põhjamaa-
dega (Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandiga).
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 Päästekomandode väljakutsete jaotus 2015. aastal. Eelmisel 
aastal kutsuti päästjad sündmuskohale 26 378 korral. Neist 73%-l 
juhtudest oli tegemist ohtliku olukorraga ehk päästesündmusega. 
Kõige sagedamini (5 516 korda ehk 29% päästesündmustest) tuli 
päästjatel käia likvideerimas tulekahjusid. 2015. aastal oli Eestis vaid 7 
sellist päeva, kus ei toimunud ühtegi hoonetulekahju. 
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 Veeõnnetustes uppunud. 2015. aastal oli Eestis vaadeldud perioodi 
võrdluses kõige vähem uppunuid (39). Uppunute arv vähenes eelkõige 
suvekuudel uppunute arvelt. Päästeamet alustas aktiivset veeohutus-
alast ennetustööd 2010. aastal.

 Tulekahjudes hukkunud, hukkunuga tulekahjud ja eluhoonete 
tulekahjud. Eestis toimus möödunud aastal 43 hukkunuga tulekahju, 
milles hukkus kokku 50 inimest. Neist 46 (90%) hukkus eluhoonete  
tulekahjudes. Keskmiselt põles eelmisel aastal 2 kodu päevas.

 Tulekahjudes hukkunud, tulekahjudes vigastatud ja tulekah-
judest päästetud päästekeskuste tegevuspiirkondades 2015. 
aastal. Möödunud aastal päästeti tulekahjudest kokku 97 inimest, 
neist enim ehk 38 Lõuna päästekeskuse tegevuspiirkonnas. Tulekah-
judes sai vigastada 81 ja hukkus 50 inimest.

	 Tulekahjudes	hukkunuid	100 000	elaniku	kohta	ja	eluhoonete	
tulekahjusid 1000 elaniku kohta Põhjamaades 2014. aastal. 
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvali-
suse näitajatelt Põhjamaade tasemele. 2015. aastal toimus Eestis 0,6 
eluhoone tulekahju 1 000 elaniku kohta, mis on võrdluses Põhjamaade 
2014. aasta andmetega keskmisel tasemel. Samas oli Eestis tulekah-
judes hukkunuid 100 000 elaniku kohta Põhjamaadest ligi 4 korda 
rohkem.
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 Varaline kahju hoonetulekahjudest. Möödunud aastal oli kesk-
mine varaline kahju ühe hoonetulekahju kohta 8 820 eurot. Kõigi 
aegade madalaimal tasemel oli see näitaja aasta varem, moodustades     
4 571 eurot ühe hoonetulekahju kohta. Hoonetulekahjude arvust 
enam sõltub varakahju suurus põlenud hoonete liigist ja materjalist. 
Näiteks võivad üksikud tulekahjud tööstushoonetes tõsta oluliselt 
aasta varakahjude suurust.

Tekkepõhjuse 
nimetus

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hooletus ja 
teadmatus kokku

1 312 1 317 1 275 1 039 1 138 993

Rikked kokku 467 432 387 324 349 333

Tahtlik kahju 
tekitamine kokku

129 137 130 131 184 210

Loodusnähtused 
kokku

48 20 9 21 22 8

Kindlaks tegemata 
põhjused

51 78 103 112 140 66

Kokku 2 007 1 984 1 904 1 627 1 833 1 610

 Hoonetulekahjude tekkepõhjused. Kõige sagedasemad hoonetu-
lekahju põhjused on läbi aastate olnud hooletus lahtise tule kasuta-
misel ja hooletus suitsetamisel. Möödunud aastal vähenes hooletusest 

ja teadmatusest põhjustatud tulekahjude arv, samas riketest (elektripai-
galdised, kütteseadmed jms) põhjustatud tulekahjude arv püsis samal 
tasemel. 

Väljakutsete liigid 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plahvatused 10 15 4 8 5 6

Hukkunud 2 0 1 0 0 1

Vigastatud 13 7 1 9 6 6

Pommiähvardused 29 31 26 27 12 35

...neist koolides 1 3 6 2 1 3

Pommikahtlused 141 171 151 128 123 138

Lõhkeseadeldised 5 6 3 3 1 2

Pommitehniline 
kontroll

108 86 81 71 76 64

Lõhkekehad 3 102 2 808 3 042 3 552 3 627 4 675

Väljakutsed kokku 1 436 1 301 1 283 1 479 1 614 1 520

 Demineerimistöö näitajad ja väljakutsed. 2015. aastal oli demi-
neerimiskeskusel 1 520 väljakutset, mille käigus tehti kahjutuks 4 675 
plahvatusohtlikku lõhkekeha. Suur osa kahjutuks tehtud lahingumoo-
nast pärines plaanilistelt töödelt Männikul, kus ajavahemikus 02.–08. 
mai 2015 leiti ja tehti kahjutuks 1 887 lõhkekeha. Võrreldes 2014. 
aastaga suurenes leitud ja kahjutuks tehtud sõjaaegsete lõhkekehade 
hulk ligi 30%.
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TEGEVUSED 
EESMÄRKIDE 
TÄITMISEKS 

Päästeameti strateegias aastani 2025 on määrat-
letud viis peamist strateegilist valikut, mis 
aitavad meil jõuda visioonini ja seatud eesmär-
kideni. Alljärgnevalt on esitatud läbilõige 2015. 
aasta olulistest tegevustest strateegilistes tegevus-
suundades.

Ennetustöö ja 
elanikkonnakaitse

Õnnetuste arvu vähenemist on oluliselt mõju-
tanud edukas ennetustöö. Ennetustegevus on 
olnud aastaid Päästeameti fookuses ning sellega 
tegeletakse läbivalt mitmetes struktuuriüksustes, 
kaasates ka organisatsiooniväliseid partnereid. 
Viimastel aastatel on hakatud rohkem tähele-
panu pöörama ka elanikkonna valmisolekule 
tegutsemiseks võimalikes hädaolukordades.

 Kodude tuleohutusalased nõustamised. 2015. aastal nõustasid 
päästjad tuleohutusalaselt 16  400 eluruumi leibkondasid, mida on 
poole rohkem kui 2014. aastal. 31%-l külastatud kodudest puudus 
suitsuandur või ei olnud see nõuetekohaselt paigaldatud.

PÄÄSTEAMETI
AASTARAAMAT 
2015
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 Eluruumide tuleohutusalane seisukord. 2015. aastal läbiviidud 
kodude külastused näitasid, et suurimad keskkonnast tulenevad ohutu-
sega seotud probleemid on põhjustatud katkistest ja amortiseerinud 
küttekolletest ning elektrist või selle puudumisest. Sellest tulenevalt 
keskendus Päästeamet eelmisel aastal koostöötegevustele Sotsiaalmi-
nisteeriumi ja kohalike omavalitsustega. Oluline on, et toimetuleku-
toetuste määramisel arvestataks inimväärse elukeskkonna tagamise 
hulka ka tuleohutusnõuete täitmine ja elutähtsate teenuste olemasolu. 
Päästeameti toel ja koostöös kolmanda sektoriga parandati möödunud 
aastal 25 lagunenud ja tuleohtlikku küttekollet.

 Päästevest päästab elu. 2015. aasta suvistel ohutuspäevadel said 
osalejad proovida päästevesti „Greenscreen“ pildistamise keskkonnas, 
kus vesi lisatakse fotole hiljem digitaalselt. 
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 Teeme koos Eesti tuleohutumaks. Möödunud aastal korraldas 
Päästeamet meediakampaania, mis kutsus üles kontrollima kodust 
tuleohutust veebikeskkonnas www.kodutuleohutuks.ee. Testi said 
soovijad teha ka info- ja ohutuspäevadel, kokku tehti eelmisel aastal 
testi ligi 50 000 korral. 

 Ohutusalased koolitused. Erinevaid koolitusi viidi 2015. aastal läbi 
62 007 inimesele (4,6 % elanikkonnast). Tuleohutusalaselt koolitati 
neist 53 831 ja veeohutusalaselt 25 073 inimest. Suur osa koolitustest 
viidi läbi igapäevaselt päästetööd tegevate päästjate poolt. Pildil: Suure-
Jaani päästjad õpetamas Muumi rühma lapsi Olustvere lasteaias Piilu. 
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 Valmisolek hädaolukordadeks. Eelmisel aastal toimus suurõnne-
tuse ohuga ettevõtetes 4 tulekahju. Selleks, et olla valmis tegutsemi-
seks keemiaettevõtetes toimuda võivate hädaolukordades testiti 2015. 
aastal mitmel koostööõppusel operatiivteenistuste ja elanikkonna 
valmisolekut, sh teavitussüsteemide toimimist, elanikkonnale käitu-
misjuhiste edastamist ja evakuatsiooni. Pildil on tulekahju Molycorp 
Silmet AS tootmishoones.

 Muuseumiöö 2015. Eesti Tuletõrjemuuseum avas ka seekordsel 
muuseumiööl 11-korruselise tuletõrjetorni uksed külastajatele. Enam 
kui 1 000 inimest tuli torni uudistama ja linnapanoraami nautima. 
Torni vahekorrustel oli üleval fotonäitus „Tuletõrjehooned Eestis“. 
2015. aasta muuseumiöö oli pühendatud muusikale ning kandis 
alapealkirja „Öös on muusikat“. Selle puhul andis Raua tn tuletõr-
jehoone hoovis kolm kontserti Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpillior-
kestri Pritsu Brass dirigent Raimo Reitel juhtimisel.
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Koostöö ja partnerlus

Õnnetuste teket vahetult mõjutavad tegurid on sageli väljaspool Pääs-
teameti otsest tegevusvälja. Seetõttu on Päästeameti jaoks äärmiselt 
oluline teha tõhusat koostööd partneritega nii era-, avalikust kui ka 
mittetulundussektorist. 

 Päästeameti konverents „Koostöös elu tuleohutumaks“. 
Seekordne konverents keskendus igaühe rolli lahtimõtestamisele 
tulekahjudes hukkunute ärahoidmisel. Käsitleti õnnetuste seoseid 
sotsiaalsete probleemide ja alkoholipoliitikaga, samuti hinnati võima-
lusi ohutustemaatika kandepinna suurendamiseks ühiskonnas. Pildil: 
vestluspaneelis arutlevad Järva-Jaani vallavanem Arto Saar, Päästeameti 
peadirektor Kuno Tammearu ja Lõuna päästekeskuse juht Margo 
Klaos kogukonna võimaluste üle ohutuse tagamisel. 

 Päästeamet on Eesti puitmaja sõber 2014. Tiitel kannab küll 
aastaarvu 2014, kuid see anti kätte 2015. aasta augustis. Eesti edumeel-
seid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit andis tänavu viiendat 
korda välja aunimetuse Eesti puitmaja sõber. Seekordne tiitel omistati 
Päästeametile, kes on viimastel aastatel panustanud sellesse, et lähitu-
levikus oleks Eestis võimalik ehitada tuleohutuid suuremahulisi puit-
hooneid. 
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 Teeme ära! Tunnustusena reklaamispetsialistidelt sai Päästeamet 
„Hõbemuna“ tuleohutustalgute korraldamise eest üle-eestilise koris-
tusaktsiooni „Teeme ära!“ 2015. aasta talgupäeval. 

 Koostöö Tallinna Tervishoiukõrgkooliga (TTK). 2015. aastal lisati 
tuleohutusalane õpe TTK ainekavadesse, läbi mille tõstetakse tervis-
hoiu- ja hoolekandeasutuste töötajate tuleohutusalaseid teadmisi enne 
tööle asumist. Tegevus kasvas välja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 
projektist “Tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses 
olevates ravi- ja hoolekandeasutustes“.
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 Priitahtlike pritsimeeste XIV foorum. 2015. aasta foorum toimus 
Saue vallas Laagris ja seal osales 317 vabatahtlikku päästjat 40-st vaba-
tahtlikust päästeseltsist. 2015. aastal kasvas vabatahtlike päästjate 
üldarv 215 inimese võrra (14%). Eelmise aasta lõpu seisuga tegutses 
Eestis Päästeameti koostööpartneritena 1 768 vabatahtlikku päästjat 
ja 115 vabatahtlikku päästekomandot. 21% vabatahtlikest päästjatest 
on Päästeameti töötajad. Pildile on jäänud hetk foorumi töötubade 
kokkuvõtte esitlemiselt.

 Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Häirekeskuse ja Päästeameti 
kolmepoolse koostöökokkuleppe allkirjastamine. Lepingu 
eesmärgiks on ühiste tegevustega tõsta valmisolekut õnnetustele 
reageerimiseks Edelaraudteele kuuluval raudteetaristul. 

 Möödunud aastal sõlmis Päästeamet veel mitmeid teisi olulisi koostöö-
lepinguid, näiteks Eesti Turvaettevõtete Liiduga, Eesti Ringhäälingute 
Liiduga, Eesti Rahvusringhäälinguga ja AS Eesti Raudteega.
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 Tuleohutusettevõtete infopäev. 01.10.2015 toimus Päästeameti 
eestvedamisel Tallinna Ülikoolis tuleohutusettevõtete infopäev, mille 
eesmärk oli koostöö tõhustamine ning ülevaate andmine ettevõtetele 
tuleohutusvaldkonna arengutest ja aktuaalsetest teemadest. Tegemist 
juba järjekorras viienda infopäevaga alates 2011. aastast. Kokku osales 
infopäeval 60 tuleohutusettevõtete esindajat.

 Ajujaht 2015. Päästeamet tegi esmakordselt koostööd ettevõtluskon-
kursiga Ajujaht. Lasnamäe päästekomando ruumides korraldatud idee-
päeval väljapakutud lahendustest jõudis kogu konkursi 30 parema hulka 
idee küttesüsteemi puhastamise vajadusest märku andvast sensorist. 
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Tehnoloogia kaasajastamine 

Ühiskonna turvalisuse jätkusuutlikuks suurendamiseks on oluline tehno-
loogiliste võimaluste oskuslik kasutamine. Samas muudab tehnoloogia 
meid ja meiega seotud organisatsioone rohkem haavatavateks, kuna 
sõltume järjest rohkem erinevatest tehnoloogilistest lahendustest, mis ei 
ole meie kontrolli all. 

 Simulatsioonitehnoloogia kasutamine. Elanikkonna ohutusalase 
teadlikkuse tõstmiseks kasutab Päästeamet ohutuspäevadel üha rohkem 
kontrollitud keskkonnas ohtu ja ohutust näitlikustavaid vahendeid. 
Pildil: uue küttekolde simulaatori kõrval jagas Vändra ohutuspäeval 
külastajatele selgitusi ehtne korstnapühkija. 

 Uued redelautod. 27. novembril toimus Tallinnas Vabaduse platsil 
kuuele kaasaegsele redelautole nime andmise tseremoonia. Redelau-
tode soetusega tagatakse kõrgustest pääste võimekus igas mandri-Eesti 
punktis maksimaalselt ühe tunni jooksul. Uued redelautod said nimeks 
„Laurits“.
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 Demineerimistöö tehnilised vahendid. Demineerijate jaoks 
avanesid 2015. aastal Sisejulgeolekufondi (ISF) vahendid, mille abil 
soetatakse 2016. aastaks uued pommirobotid ja pommiülikonnad. 
ISF toel alustati ka demineerimistööde infosüsteemi DEMIS kaas-
ajastamist ja arendamist. Projekti eesmärk on parandada demineeri-
misalase informatsiooni haldamise ja analüüsivõimekust, mis tagab 
demineerimistööde parema planeerimise, ressursside parema kasutuse 
ja kvaliteetsema ning kiirema infovahetuse kriminaalmenetluslikes 
toimingutes. Päringuvõimaluste laiendamine ning demineerimisa-
lase informatsiooni kvaliteetsem kogumine vähendab demineerimis-
töödel esineda võivaid riske, suurendab demineerimistöö efektiivsust, 
võimaldab tõhusamalt planeerida läbiviidavaid koolitusi ning kaitsta 
kriminaalmenetlusalast teavet.

 Tuleohutuse enesekontrolli aruannete esitamise keskkond. 
Aastal 2015 esitati Päästeametile kokku 3 886 tuleohutuse enese-
kontrolli aruannet, neist 20% esitati elektroonilise keskkonna kaudu. 
Aruannete keskkond asub aadressil https://tuleohutusaruanne.ee
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Faktipõhine planeerimine ja andmeanalüüs

Päästeamet ei saa lubada inimeste turvalisust puudutavate juhtimisotsuste 
tegemist kõhutunde alusel. Süsteemne välis- ja sisekeskkonna monitoo-
ring ning muutustega arvestamine on oluline kõigi Päästeameti teenuste 
puhul. Järjest olulisemaks muutub seejuures tulemuslik töö kasvava info-
mahuga ja andmekvaliteedi tagamine. 

 Päästeinfosüsteem. Päästeinfosüsteemi eesmärk on aidata kaasa 
Päästeameti ja Häirekeskuse tööle turvalise elukeskkonna kujundamisel 
ja hoidmisel, ohtude ennetamisel ning operatiivsel ja professionaalsel 
abistamisel. Infosüsteem võimaldab koondada sündmuste, toimingute 
ja menetluste andmed ühtsesse andmekogusse, et ülesandeid efektiiv-
selt ja kiirelt täita ning korraldada tõhusat järelevalvet. Möödunud 
aastal alustati mahukat projekti Päästeameti ja Häirekeskuse ühise 
andmelao PÄHKAL loomiseks, mis võimaldaks erinevate andmealli-
kate abil senisest paremini analüüsida tegevusi teenuste kvaliteedi tõst-
miseks ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. 

 Geoinfo rakendus. 2015. aasta kevadel kaardistas Siseministeeriumi 
infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) koos Päästeametiga vald-
kondade geoinfo ja -infosüsteemide alaseid vajadusi. Kiire lahendusena 
leitud kitsaskohtadele valmis juba aasta lõpuks veebipõhine Geoinfo 
rakendus kaardiobjektide haldamiseks, mille esimeseks kasutusalaks 
on hüdrantide ja veevõtukohtade andmete täpsustamine ja kontroll. 
Lähiajal lisanduvad rakendusse operatiivkaartide joonistamise funktsio-
naalsus, paatide veeskamiskohad, ujumiskohad ja ohtlikud ettevõtted.

Organisatsiooniline võimekus

Selleks, et saavutada soovitud mõju ühiskonnas on vaja piisaval hulgal 
vajalike teadmiste ja oskustega töövõimelisi töötajaid ja hästi toimivat 
organisatsiooni. Päästeamet tegutseb süsteemselt selle nimel, et soodus-
tada eesmärke toetavat innovatsiooni, väliskoostööd, kompetentside 
kasvu ja organisatsioonikultuuri. 

PÄ
Ä

ST
EI

N
FO

SÜ
ST

EE
M

Hädaabi-
teadete

menetlemine

Tegevuste
ja sündmuste 

analüüs

Teenuste
arendamine

Statistika
Järelevalve
ja ennetuse
andmestik

Pääste/
demineerijate
ressursid ja 
sündmused



36 37PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2015

 Päästeameti personalistrateegia 2015-2025. Personalistrateegia 
keskendub visiooni ja eesmärkide täitmise toetamisele läbi kaheksa 
valdkonna eesmärgi, mis on defineeritud riigi personalipoliitika valge 
raamatu, Siseministeeriumi valitsemisala personalistrateegia ja Pääs-
teameti strateegia alusel. Päästeameti personalijuhtimise valdkon-
dadeks on juhtimise arendamine, karjäärijuhtimine, arendamine ja 
hindamine, töökeskkond, personaliplaneerimine, värbamine ja valik, 
teenistussuhted ning väärtushoiakud. Juhtide arendamisel keskendu-

takse peamiselt kolmele tasandile, milleks on uued juhid, kogenud 
juhid ning järelkasv. Juhtimise arendamiseks on juba algatatud või 
peatselt algamas kuus arendusblokki, milleks on uue juhi arendus-
programm „Juhtimise süstik“, juhtide kool „Juhtimine pole raketi-
teadus“, juhtimise moodulid „Juhtimisega tähtede poole“, spetsialistist 
juhiks arenguprogramm „Tuleviku Liidrid“, kompetentsipõhine juhti-
mine „Kosmos – korrastatud maailm“ ning erinevad seminarid nagu 
„Komandopealike seminar“, „Juhtide sügisseminar“ ja „Päästeameti 
naisjuhid“.

 Innovatsiooni toimimise põhimõtteline skeem. Möödunud 
aastal kaardistati Päästeameti innovatsiooni hetkeolukord ja koostati 
vastav tegevuskava. Selleks, et head mõtted rakenduse leiaksid, tuleb 
põhjalikult läbi mõelda ideede liikumise kanalid ning ideede hinda-
mise ja rakendamise põhimõtted. 
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 Väliskoostöö projektid. 2015. aastal osaletud väliskoostöö projekti-
dest suurimad olid EL Läänemere regiooni igapäevaõnnetuste ja häda-
olukordade ennetamise ja jätkusuutlikkuse projekt BaltPrevResilience 
ja EL Läänemere regiooni kriisireguleerimise parimate praktikate ja 
võimelünkade tuvastamise projekt „From Gaps to Caps“ (pildil Tallinna 
projektikohtumisel osalejad Taanist, Islandist ja Leedust).

 Kvaliteedijuhtimise rakendamine Päästeametis. Päästeameti 
teenuskaartide iga-aastasel uuendamisel keskenduti sel korral 
eesmärkidele ja kvaliteedimõõdikutele. Et kindlustada teenuste 
vastavus tarbijate ootustele ning tagada planeeri-teosta-hinda-
korrigeeri tsükli (tuntud ka kui Demingi ring) toimimine, viidi läbi 
arvukalt sisekoolitusi ja tehti vajalikud protsessimuudatused.
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 Terviseedendus. 2015. aastal pöörati suurt tähelepanu teenistu-
jate tervisele ja töövõimele. Tööinspektsioon tunnustas Päästeametit 
psühholoogilise nõustamise teenuse eest  töökeskkonna parima prak-
tika konkursi esikohaga. Tervist edendavaid tegevusi oli teisigi – ühis-
matkad, Rogain, Kõrghoone Kuningas, Rat Race (pildil), meeskond-
likud sammuvõistlused, ujumistreeningud jpm. Kujundus: Akriibia OÜ 

Väljaandja: Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn 

„Päästeameti aastaraamat 2015“ veebis: 
 www.paasteamet.ee/et/paasteamet/organisatsioon/aastaraamat2015.html
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