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EESSÕNA

Hea lugeja!
Suuruselt kolmanda riigiasutusena on päästeametil suurim ühiskonna-
poolne toetus – Turu-uuringute AS poolt läbi viidud uuringu andmetel 
usaldab meid 95% Eesti elanikest, mis omakorda paneb meile suurema 
vastutuse. Võime öelda, et oleme inimeste poolset usaldust õigustanud,  
järjepideva tööga on vähenenud tulekahjude ja neis hukkunute arv. 2016. 
aastal langes tules hukkunute arv esmakordselt alla 40. Kümneaastase en-
netustöö tulemusel on tules elu kaotanuid pea neli korda ja uppunuid 
pea kaks korda vähem. Peame tõdema, et edasine on keeruline, kuna 
vaid meie ennetustöö ei aita lahendada probleeme, mille tõttu inime-
sed hukkuvad tules ja vees. Meie liikumine oma strateegilise eesmärgi 
suunas sõltub võimest ja oskusest teha koostööd erinevate partneritega. 
Haldusreform tekitab suuremad ja seeläbi võimekamad omavalitsused, 
keda näeme oma kõige olulisemate partneritena elanikkonna turvalisuse 
tagamisel. Meid ootab ees koostöö uute kohalike omavalitsustega, et täp-
sustada vastutusvaldkonnad planeeringute ja ehitustegevuse järelevalves, 
sotsiaalhoolekandes turvalisuse vaate loomisel ja omavalitsuste valmis-
olekul hädaolukordadeks ning elutähtsate teenuste katmiseks. Koostöös 
kohalike omavalitsuste ja kogukondadega suudame tõsta enam inimeste 
riskiteadlikkust ja oskust hädaolukorras iseseisvalt hakkama saada. 

Meie usaldamises on oluline inimeste veendumus, et meie tegevus ta-
gab elanikkonnale abi keeruliste olukordade tekkimisel. Seda kin-
nitab eelmisel aastal läbi viidud elanikkonna kriisikäitumise alase 



teadlikkuse uuring, milles selgus, et suurem hulk eestimaalastest 
(59%) ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada võimali-
ke hädaolukordade kahjusid. Ühtlasi ollakse arvamusel, et mida 
suurem õnnetus, seda kiiremini tuleb riik appi. Ja selle riigi all 
mõeldakse päästjaid, kiirabi ja politseid. 

2016. aasta üheks märksõnaks oli päästeameti jätkusuutlikkus. 
„Targa kärpe“ projekt andis meile hea võimaluse vaadata üle pääste-
ameti funktsioonide täitmise sisuliselt ning teha ära muudatused, 
mis võimaldavad meil saavutada strateegias kirjeldatud eesmärke, 
vastates sealjuures ühiskonna ootustele ja võimalustele. Aastatel 
2011-2015 on päästeametis vähenenud komandoväliste töötaja-
te arv 116 teenistuja võrra, mis moodustab ca 25% komandovä-
liste teenistujate koguhulgast. Päästjate koguarv Eestis on samal 
perioodil jäänud muutumatuks. 2016. aastal vähenes juhtkond 
ühe liikme võrra ja täna jätkatakse kahe peadirektori asetäitjaga. 
Päästeameti struktuuride ja funktsioonide ümberkorraldamise la-
henduste väljatöötamisele kaasati kõik päästeameti valdkonnad ja 
struktuuriüksused. Koosseisu vähendamise võimalused leiti pääs-
teameti erinevate valdkondade funktsioonide ümberkorraldamise, 
struktuuriüksuste, juhtimistasandite, juhtide vähendamise ning 
ametikohtade ümberkorraldamise või koondamise kaudu. 

„Päästeameti aastaraamat 2016“ on infomaterjal eelmise aasta 
eesmärkide täitmisest ja olulisematest tegevustest. Loodan, et iga 
lugeja leiab siit innustust uute eesmärkide seadmisel ja nendeni 
jõudmisel. 

Soovin head pealehakkamist 
meile kõigile!

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor
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SISSEJUHATUS

Päästeamet on siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, mille mis-
sioon on ennetada õnnetusi ja päästa elu, vara ja keskkonda. Oma ca 
2200 töötajaga on päästeamet suuruselt kolmas avaliku sektori asutus 
Eestis.

Päästeameti tegevused 2016. Ligi kaks kolmandikku päästeameti iga-
päevastest tegevustest on ennetava iseloomuga. Ohutusalastel koolitus-
tel osales mullu 620931 inimest, mis teeb  4,6 % Eesti elanikkonnast, 
tuleohutusalaseid nõustamisi tehti 17071 korral, mis katab 2,7 % Eestis 
asuvaist eluruumidest. Tuleohutusalaselt kontrolliti 4625 hoonet, neist 
898 erakorraliste reidide ajal. Enesekontrolle, mille käigus hindavad 
ette võtete esindajad oma asutuse tuleohutusalast olukorda ise, tehti 
3408 korral. Ohukahtluse tõttu sõitis päästeamet 2016. aastal välja 25 
909 korral, neist ohtlik oli olukord 16 081 korral.

Demineerimisalased 
sündmused 

1,519

Tulohutusalaselt 
kontrollitud hooned

4,625

Enesekontrollid
3,408

Ehituskontrollid
14,238

Ohutusalased 
koolitused
2,271

Ohutusalased 
nõustamised 
kodudes
17,071

Toimingud 
tulekahjudes 
1,956

Pääste väljakutsed
25 909
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2016. aastal viisime läbi muudatused organisatsiooni struktuu-
ris, vähendamisime juhtimistasandeid ja muutsime valdkondade 
poolt täidetavate ülesannete jaotuse kliendikesksemaks ja efek-
tiivsemaks. Meie põhivaldkonnad on nüüd: ohutusjärelevalve 
(varem tuleohutusjärelevalve), ennetustöö, päästetöö, hädaolu-
korraks valmisolek (varem kriisireguleerimine) ja demineerimine. 
Muutuste sisuks oli kemikaaliohutuse järelevalve liitmine tule-
ohutusjärelevalve valdkonnaga ning päästeameti rolli täpsusta-
mine elanike, asutuste ja päästeameti valmistumisel võimalikeks 
hädaolukordadeks. 

 

 

 

 

PÄÄSTEAMETI MISSIOON:

PÄÄSTEAMETI VISIOON: 

Ennetame õnnetusi, 
päästame elu, vara ja keskkonda.

ABIVALMIDUS -
märkame ja abistame abivajajat.

JULGUS - 
julgeme otsustada, tegutseda ja vastutada.

USALDUS - 
usaldame ja meid usaldatakse.

Aastaks 2025 on igaühe kaasabil
vähenenud õnnetuste arvja kahju Eestis 

Põhjamaade tasemele.
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PÄÄSTEAMETI 
EESMÄRKIDE TÄITMINE 

Päästeameti tulemuslikkust hinnatakse peamiselt läbi õnnetuste arvu ja 
nendega kaasnenud kahjude suuruse muutumise. Päästeameti visiooniks 
on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse tasemelt (õnnetuste arvult 
ja tagajärgede ulatuselt) võrdsele positsioonile Põhjamaadega (Soome, 
Rootsi, Norra, Taani ja Island).
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4031
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Tulekhju
ATS valeväljakutsete arv

Abi osutamine
Ekslik väljkutse tulekahjule

Loodusjõududest põhjust. sündmus
Liiklusõnnetus

Abitus seisundis inimene
Abitus seisundis loom/lind

Demineerimisalased väljakutsed
Väljakutse hoonetulekahju ohule

Naftasaadustega saastumine
Gaasiavarii

Elektrivõrkude avarii
Päästemeesk. selgitustöö kohapeal

Õnnetus veekogul v rannal/merel
Kommunaalavarii

Muud
Kemikaalidega saastumine

Õppus
Raudteeavarii

Radioaktiivne saastumine
Lennuõnnetus
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Väljakutsete arv. 2016. aastal kutsuti päästjad sündmuskohale 25 
909 korral. Päästesündmustest ehk ohtlikest olukordadest enim toi-
mus tulekahjusid (19% kõigist väljakutsetest ja 30% päästesündmus-
test). Kahe aastaga on ligi kolmekordseks kasvanud loodusjõududest 
põhjustatud sündmuste hulk - 2014. aastal tuli tormikahjustustega 
tegeleda 696 korral, 2015 oli selliseid sündmusi 1780 ja mullu 2081. 
Selle trendi jätkumiseks peavad valmistuma nii päästeamet kui ka 
elanikud, omavalitsused ja ettevõtted – tuleb olla valmis võimalikke 
kahjusid ära hoidma ja leevendama ning õpetada need teadmised ja 
oskused ka elanikele. Väljakutsetest 9828 korral oli tegemist eksliku 
väljakutsega, õppusega või abi osutamisega teistele ametkondadele. 

    

Tulekahjudes hukkunud, hukkunuga tulekahjud, eluhoonete tu-
lekahjud. 2016. aastal hukkus 34 tulekahjus kokku 39 inimest. Seda 
on vähem kui kunagi varem, kuid siiski liiga palju. Hukkunutega tu-
lekahjusid toimus nii kortermajades kui eramutes, need said alguse 
nii elutoast kui köögist, nende põhjusteks oli nii hooletus kui rikked 
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seadmetes, hukkunute hulgas oli nii eakaid kui tööealisi. Kui elu-
hoonete tulekahjude arvult 1000 elaniku kohta on Eesti Põhjamaade 
keskmisel tasemel, siis tules hukkunuid on meil veel ligi kolm kor-
da rohkem. Suur osa hukkunuga tulekahjudest avastatakse liiga hilja, 
mistõttu päästjatel ei ole kohale jõudes enam võimalik inimelu päästa.

Tulekahjudes hukkunud 100  000 elaniku kohta Põhjamaades. 
2016. aastal jäi Eesti tules hukkunute arv 100 000 elaniku kohta 
esma kordselt alla kolme. Kui ennetustööga kümme aastat tagasi alus-
tati, hukkus 100 000 elaniku kohta 12,6 inimest. Tol ajal oli Eestis 
sarnaselt Venemaa ja Lätiga kõige enam tuleõnnetuste ohvreid. Praegu 
saab meid juba võrrelda Põhjamaadega. Päästeamet on võtnud sihiks 
jõuda aastaks 2025 Põhjamaade keskmisele tasemele (ligikaudu üks 
hukkunu 100 000 elaniku kohta), mis üldarvudeks ümberarvutatuna 
tähendab mitte rohkem kui 12 hukkunut aastas (2016. aastal 39). 
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Hoonetulekahjude tekkepõhjused. Suurem osa hoonetulekahjudest 
saab alguse hooletusest - küünalde asetamine kardinate lähedusse, 
hõõguva suitsu maha pillamine, kuuma tuha asetamine plastämbrisse, 
külmunud torude sulatamine, toidu unustamine sisse lülitatud pliidile 
jne. Teiseks suureks põhjustajaks on elektri-, kütte- ja muude seadme-
te rikked. Vale käitumisena käsitletakse muuhulgas kulu põletamisi, 
lõkke tegemise reeglite eiramisi, süütamisi, huligaansusi, küttekolde 
üle kütmisi jms.

Hooletus 
821, 59%

Kindlaks tegemata 76, 5%

Seadmete rikked 295, 21%

Loodusnähtused 15, 1%

Vale käitumine 193, 14%

 

250
204

102
164

97

164

77

135

91
105

85
59

72 81 77
64

97
55 54 56 68

39

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Uppumissurmad

20
16

46 



PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2016 11

Veeõnnetustes uppunud ja päästetud. 2016. aastal uppus Eestis 3,5 
inimest 100 000 elaniku kohta. Iga viies uppunu oli kalamees (kokku 
üheksa inimest), kaheksa inimest uppus veekogust möödumisel (li-
bisemine, komistamine, juhuslik kukkumine), seitse inimest uppus 
ujumisel, neli inimest uppus vannis, kolm inimest veekogu lähedal 
tööd tehes, kaks inimest veesõidukiga sõidul ja ülejäänud juhtumite 
puhul on asjaolud ebaselged või teadmata. Veeõnnetustest päästeti 52 
inimest.

Demineerimistöö põhinäitajad. 2016. aastal on kasvanud välja-
kutsed pommikahtlustele ja pommitehniliste kontrollide arv. Selle 
peamiseks põhjuseks võib lugeda ülemaailmset julgeoleku olukorda. 
Mujal maailmas toimunud terrorirünnakud, plahvatused ja rünnakud 
tsiviilisikute vastu, mida meedias kajastatakse, on muutnud ka Eesti 
inimeste turvatunnet. Ükski pommikahtlus ei ole õnneks osutunud 
reaalseks plahvatusohtlikuks esemeks või lõhkematerjali plahvatuseks.

Väljakutsete liigid 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plahvatused 10 15 4 8 5 6 5

Hukkunud 2 0 1 0 0 1 2

Vigastatud 13 7 1 9 6 6 8

Pommiähvardused 29 31 26 27 12 35 32

Pommiähvardused
koolides

1 3 6 2 1 3 1

Pommikahtlused 141 171 151 128 123 138 222

Lõhkesealdised 5 6 3 3 1 2 4

Pommitehnilised 
kontrollid

108 86 81 71 76 64 104

Lõhkekehad 3102 2808 3042 3552 3627 4675 4084

Väljakutseid kokku 1436 1301 1283 1479 1614 1520 1522
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Päästetud inimesed ja ära hoitud varakahju. Eelmisel aastal päästeti 
tulekahjudest, veeõnnetustest, liiklusõnnetustest ja muudest õnnetus-
test kokku 383 inimest. Hinnates viimase kümne aasta jooksul enne-
tustöösse panustatud summat hukkunute arvu vähenemisest tuleneva 
kasuga, on päästeamet ühiskonnale andnud ligi miljard eurot kasu. 
Üks ennetustöösse panustatud euro on säästnud 100 eurot. Oma te-
gevusega hoidis pääste amet ära hinnanguliselt 370 miljoni suuruse 
varakahju tekke ühiskonna le.

    

400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000

50000000
0

Päästeameti eelarve Tulekahjudes ärahoitud
varakahju

383
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Päästeameti kulud ja investeeringud 2016. Päästeameti jaoks on 
strateegiliselt oluline, et investeeringute  osakaal tagaks jätkusuutli-
ku toimimise. Samuti on oluline, et päästeameti töötasu oleks kon-
kurentsivõimeline. 2016. aastal moodustas päästeameti keskmine 
töötasu avaliku halduse ja riigikaitse sektori keskmisest 78,5%, jää-
des 1077 euro tasemele. Päästeameti 2016. aasta eelarve oli üle 59 ja 
poole miljoni euro.

Antud toetused ja 
muud ülekanded
274,447, 0%

Tööjõukulud 
37,610,448, 63%

Kapitalirent 
3,124,600, 5%

Investeeringud
1,554,275, 3%

Majanduskulud 
17,009,373, 29%
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TEGEVUSED 
EESMÄRKIDE 
TÄITMISEKS 

Päästeameti strateegias aastani 2025 on määratletud viis peamist 
strateegilist valikut, mis aitavad meil jõuda visioonini ja seatud 
eesmärkideni. Järgnevalt toome lugejani läbilõike 2016. aasta 
olulistest tegevustest strateegilistes tegevussuundades. 

Ennetustöö ja elanikkonnakaitse

Elanikkonna hädaolukorraks valmisolek. Möödunud aastal 
viidi läbi uuring elanike teadmistest ja valmiolekust hädaolu-
kordadeks. Uuringu tulemusi ja teisi elanike valmisolekut puu-
dutavaid teemasid puudutati strateegiakonverentsil. Muuhulgas 
tõstatati küsimus, kuidas igaüks meist hädaolukorraks valmis 
on – üksikisikuna, kogukonnana, riigina. Uuring „Elanikkonna 
kriisi käitumise alane teadlikkus“ on leitav päästeameti kodule-
helt.
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            Tarmo Terep, hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja: 

„2016. aastal toimus päästeametis kriisireguleerimise vaates kaks 
olulist asja. Esiteks muutus asutuse struktuur ennetavaks, ohu-
tusjärelevalvet tegevaks ja valmisolekut tagavaks (reageerivaks). 
Need on vahendid, millega me saame mõjutada ning ellu viia 
strateegias püstitatud eesmärke. Teiseks on kõiki valdkondi 
puudutanud hädaolukordadeks valmisoleku planeerimine ning 
asutuse enda toimepidevuse tagamine. Saime teada, et iga struk-
tuuriüksus saab teha midagi selleks, et päästeamet saaks häda-
olukorras jätkata abi andmist abivajajatele.“
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Kodud tuleohutuks. Päästjad, päästeametnikud ja vabatahtlikud nõus-
tasid möödunud aastal 17 071 kodu. Sellega püstitati kodunõustamiste 
rekord, 2015. aastal nõustati 16 354, 2014. aastal 8725 ja 2013. aastal 
1655 kodu. Aastal 2007 kui kodude nõustamised said alguse, külastati 
näiteks 4000 kodu. Kodu nõustamiste käigus vaadatakse koos seal elava 
inimesega üle kodu tuleohutusalane olukord ning antakse nõu ja leitak-
se üheskoos võimalusi kodu ohutumaks muutmiseks. 

                                         Indrek Ints, ennetustöö osakonna juhataja:  
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„Tule- ja veeohutuse teemadele lisandusid 2016. aastal plahva-
tusohu ja elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku teemad. Sel-
lega muutusid teenused meetodipõhiselt teemapõhiseks. Olulise 
uuendusena tuli pildile laiem koduohutuse teema, mis kinnitab 
edaspidi teiste hulgas kindlasti tugevamalt kandu.“
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Veeohutusest esimese klassi õpilastele. 2016. aastal alustati veeohu-
tuskoolitustega 1. klassi lastele. Et algklassides saavad lapsed ujumise 
algõpetuse, siis on oluline, et enne seda tehakse selgeks võimalikud 
ohud vees ja selle läheduses. 2016. aastal koolitati veeohutuse teemal 
9379 esimese klassi last üle Eesti.
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„Teeme ära“ veeohutustalgud. „Teeme ära“ talgutel lõi päästeamet 
kaasa juba kolmandat aastat. 2016. aastal oli peamine tähelepanu 
veeohutuse teemal. Veeohutustalgutel rajati Eesti inimeste kaasabil 
avalike ujumiskohtade juurde 480 veeohutusinfoga stendi. Kokku 
osales neil talgutel ligi 9000 inimest. Kõikidele stendidele paigaldati 
viskeliiniga päästerõngad ja infotahvlid turvalise käitumise juhistega. 

1850 talgujuhti said star-
dipaketist lisaks veeohu-
tuskraamile suitsuanduri, 
mille eriline kujundus saa-
vutas Eesti disainiauhinda-
de võistlusel teise koha.

 

 

 



PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2016 19

„Armasta elu, kanna päästevesti!“ sõnumit kandis veeohutuskam-
paania, mis oli suunatud eelkõige veesõiduki kasutajatele. 

„Kontrolli kord kuus“ sõ-
numit kandis tuleohutus-
kampaania, millega kutsuti 
inimesi üles suitsuandureid 
korrapäraselt hooldama.

Päästeameti kampaaniad 
märgiti ära Eesti Keele Ins-
tituudi poolt korraldatud 
Selge sõnumi konkursil pa-
rima edendaja kategoorias, 
millega tunnustatakse orga-
nisatsiooni silmapaistva ja 
tulemusliku töö eest selge 
ühiskondliku suhtluse eden-
damisel.
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Sotsiaalmeedia võidukäik. Möödunud aastaga tuli päästeameti Face-
booki lehele jälgijaid juurde 3450, kokku on praeguseks 42 851 jälgi-
jat. Olulise uuendusena lisandusid postitustena jutustavad videod, 
mille tegemisse kaasati ka päästjad. Lisaks sellele tehti humoorikaid, 
kuid õpetlikke 1-minuti loenguid, mida vaadati 472 268 korda. Tänu 
viimastele tituleeriti päästeamet 2016. aastal CLE (Cannes Lions Es-
tonia) Social Media Challenge sotsiaalmeedia konkursil detsembrikuu 
parimaks sotsiaalmeedia kampaaniameistriks.

Päästeamet on aktiivne ja operatiivne ka Twitteris, kus jälgijaid, keda 
on praeguseks juba üle 1000, hoitakse kursis erinevate päästesünd-
mustega. Twitteri säutsudel hoiab silma peal isegi peaminister Jüri 
Ratas.  
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Päästeamet arvamusfestivalil. Esimest korda viis päästeamet oma 
teemad arvamusfestivalile arutlemiseks. Üheskoos lahati võimalusi, 
kuidas muuta oma kodu kindluseks mitte surmalõksuks. Koduohu-
tuse teemal arutles kaasa näiteks riigikogu liige Heidy Purga. Elanike 
hädaolukorraks valmisoleku arutelus jagasid teiste hulgas mõtteid aja-
kirjanik Kärt Anvelt, ellujäämisinstruktor Erki Vaikre ja poliitik Silver 
Meikar. 
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Tuletõrjemuuseumi raamatute kogu täienes. Möödunud aasta lõ-
pus ilmus tuletõrjemuuseumil mahukas raamat „Tuletõrjedepood ja 
pritsikuurid Eestis“. Kolmes (eesti, vene ja inglise) keeles tutvustatak-
se Eesti tuletõrjearhitektuuri alates puukuure meenutavatest ehitistest 
kuni kaasaegsete ühendhooneteni. 

Lisaks sellele restaureeriti mullu kaks vana tuletõrjelippu (millega oldi 
nominentide hulgas ka muuseumiauhindade galal) ja kolm vana tule-
tõrjeautot. Muuseumi külastas 2622 inimest.
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Koostöö ja partnerlus

Õnnetuste teket mõjutavad tegurid on sageli väljaspool päästeameti ot-
sest tegevusvälja. Seetõttu on päästeameti jaoks äärmiselt oluline teha tõ-
husat koostööd partneritega nii eraettevõtete, teiste riigiasutuste kui ka 
vabatahtlikega.  

Investeeringud ohu-
tusse. 2016. aasta üleeu-
roopalise Eurofoundi 
uuringu andmetel on 
eestlaste eluruumid hal-
vas seisukorras ja sageli 
ohtlikud. Kodude ohu-
tusse panustamine on 
investeering turvalise-
ma homse jaoks. Eestit 
iseloomustab teiste Eu-
roopa riikidega võrrel-
des suur kodu omanike 
osatähtsus. Samas on 
Eestis väga suur hulk 
inimesi, kellel on rasku-
si toimetulekuga. Koos 
omavalitsuste, koha-
like ettevõtjate, vaba-
ühenduste ja erinevate 
projektivõimaluste toel investeeritakse nii kodude küttekollete kui 
elektri süsteemide parandamisse. Koostöös siseministeeriumi, Eesti 
pottseppade mittetulundusühingu ning kohalike omavalitsustega teh-
ti üle Eesti korda 46 eluruumi küttekolded. 
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Vabatahtlike akadeemia. Päästeameti kontorites töötavate ametnike 
jaoks loodi programm, mille abil saab õppida vabatahtlikuks pääst-
jaks. Vabatahtlikeks pürgijaid haritakse ohutuse teemadel ning neile 
antakse teoreetilised teadmised ja praktilised oskused päästetöödel 
osalemiseks. Peale vabatahtliku akadeemia läbimist on kõigil soovi-
jatel võimalus osaleda päästekomandos ühisvalveteenistuses ning teha 
ennetustööd.
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 Ettevõtete kaasamine. Päästeameti eestvedamisel töötati välja era-
sektorile suunatud tuleohutusalased kutsed (tuleohutusspetsialist ja 
tuleohutusekspert). Päästeameti eesmärk on kasvatada nende isikute 
arvu, kes juhivad olulistele tuleohutusalastele puudustele tähelepanu 
ning annavad panuse nende kõrvaldamiseks. Näiteks korstnapühkijad 
kontrollivad kodudes suitsuanduri olemasolu ning teavitavad sellest 
päästeametit.
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Koostöö teadusasutustega. 2016. aasta kevadel toimus TTÜ ja EKA 
ühise rahvusvahelise õppekava Design & Engineering tudengite ja 
päästeameti ühine koostööprojekt, mis päädis nelja uuendusliku toote-
ideega, mis aitavad nii päästeametil kui tavakodanikel elu ohutumaks 
ja turvalisemaks muuta. Need tooteideed olid: intelligentne köögiku-
bu toidukõrbemiste ja pisikeste köögipõlengute kustutamiseks, ohutu 
ja „instagrammable“ lõkke- ja puhkekoht koos mobiili rakendusega, 
tark ja terviklik süsteem, mis on suunatud päästetöö sündmuskoha 
infovahetuse ja infojuhtimise parandamisele ning iseseisev kätepesu 
seade, mis taaskasutab pesuainet ja pesuvett. Projekt lõppes prototüü-
pide esitlemisega. 
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Saare Modex. Saaremaal toimus EL MODEX rahvusvaheliste koos-
tööõppuste sarja kuuluv SaareMODEX, mis oli väljakutse nii päästeame-
ti töötajatele kui saarlastelegi. Õppusel lõid lisaks eestlastele kaasa 
bulgaarlased ja rumeenlased. Õppuse käigus harjutati tegutsemist 
ulatusliku üleujutuse korral. Erinevat tehnikat ja meeskondade oskusi 
kasutades pumbati veest tühjaks terve Kuressaare vallikraav.  
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Merepääste koostöö. Läinud aastal seadustati õigusaktides pääste-
ameti roll reageerida merel toimuvatele õnnetustele lähima abistaja 
põhimõttel. Kui seni reageeriti merele siseveekogudel reageerimise 
varustusega ja piiratud võimekusega, siis 2015. aastal alguse saanud 
investeeringud ja koolitused realiseerusid 2016. aastal reaalselt merele 
reageerimise valmisoleku tõstmisega. 
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 Päästeameti demineerimiskeskuse koostöö. Järjepidevalt toimub koos-
töö nii kaitseväe demineerijate kui mereväe tuukrigrupiga. Lisaks on pääs-
teameti demineerimiskeskusel pikaaegne hea ja tihe koostöö Rootsi MSB 
(Rootsi Kuningriigi Tsiviilhädaolukordade Agentuur) demineerijatega.

Männikul ning Valingul toimunud plaanilistel demineerimistöödele 
oli kaasatud ka kaitsevägi. Viie päeva jooksul leiti ja hävitati 1639 
lõhkekeha. Töödel kasutati nii päästeameti kui kaitseväe eritehnikat.

                                       Meelis Mesi, demineerimiskeskuse juhataja: 

„2016. aasta oli demineerimiskeskuses arengusuundade üle vaa-
tamise ja seadmise aasta. Demineerimiskeskus peab kohanda-
ma oma tegevusi tulenevalt ülemaailmsest julgeolekuolukorrast 
ning panustama rohkem plahvatusohu ära hoidmisega seotud 
tegevustesse. Üks prioriteetne tegevussuund on demineerijate 
koolitussüsteemi loomine ning peame panustama targalt part-
nerite kaasamisse.“
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Tehnoloogia kaasajastamine 

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

Droonide kasutusele võtt. Päästeamet soetas katseprojekti raames 
neli drooni, mis on tavapraktikas mõeldud tsiviilkasutuseks. Pääs-
teametile droonide soetamise peamine eesmärk on toetada pääste- ja 
demineerimistöö läbiviimist. Droonide võimekus on hetkel õhust 
piltide ja videote tegemine, mis võimaldavad suurtulekahjude puhul 
hankida operatiivselt luureandmeid ja tõstavad sellega kustutusefek-
tiivsust. Demineerimistöödel aitab droonide kasutuselevõtt hoida 
ohualade kontrollimisel aega kokku ning võimaldab demineerijatele 
ohutumat keskkonda. Plahvatusohu või CBRN ohu tõrjumiseks vaja-
minev eluliselt tähtis informatsioon hangitakse ilma riskita deminee-
rijate eludele. 
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Tõhusam merepäästevõimekus. Veepääste teenuse tõhustamiseks soetas 
päästeamet esmakordselt kuus Yamaha VX Deluxe jetti. Jettidele paigalda-
ti päästetöödeks vajalik lisavarustus, millega muudeti need päästejettideks. 
Uued sõidukid asuvad Jõhvi, Kunda, Muuga, Keila, Tõstamaa ja Kihel-
konna komandodes. Päästejettide kasutuselevõtuga arendab päästeamet 
võimekust reageerimiseks veepääste sündmustele kaldalähedasel merealal. 

Päästejettiga päästmise instruktorid said professionaalse täiendkoolituse 
Hollandis. Samuti loodi uus veepääste juhend, mis hõlmab nii pinnalt-
päästet, kui ka päästeameti veesõidukitega reageerimist rannalähedasele 
merealale. 

                                    Heiki Soodla, päästetööde osakonna juhataja: 

 

„2016. aasta oli hea arenguaasta, mille peamised fookused olid 
suunatud kiiremale elupäästeahelale eelduste loomiseks. Töötati 
välja ja rakendati päästeameti valveteenistujate kontrollharjutus-
te oskuslikkuse indeks, sisekaitseakadeemiaga koostöös raken-
dati meeskonnavanemate ja operatiivkorrapidajate arendamise 
ja hindamise programm. Päästevõimekus tõusis merepääste ja 
situatsiooniteadlikkuse valdkonnas, rakendati teenistusse jetid ja 
pääste droonid.“
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Infosüsteemide arendused. Töö hõlbustamiseks ja andmete kvali-
teetsemaks töötlemiseks valmisid 2016. aastal mitmed infosüsteemid. 
Ennetuse valdkonnas arendati välja ja võeti kasutusele ennetustege-
vuste andmebaas, mis koondab jooksvalt info üle Eesti läbi viidavate 
nõustamiste, koolituste ja teavitustegevuste kohta. Nii on võimalik 
ennetustööga seotud tegevusi paremini planeerida ning täpsemini 
soovitud sihtrühmadeni jõuda.

Päästeameti broneeringukeskkonnas saab broneerida aja ehitusvald-
konna inspektori vastuvõtule. 

Valmis esimene etapp 2015. aastal sisejulgeolekufondi (ISF) toel alus-
tatud demineerimistööde infosüsteemi DEMIS arendusest. Esimeses 
etapis kaasajastati infosüsteemi platvorm, tööprotsessid ja statistika-
vaated. DEMIS arendus jätkub teises etapis 2017. aastal.
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Uus dokumendihaldussüsteem DELTA asendab aastaid kasutatud ja 
praeguseks vananenud tarkvara Postipoiss.

Varahalduse infosüsteemi TIIU eesmärk on siseministeeriumi ja tema 
valitsemisala asutuste valduses olevate põhi-, väheväärtuslike-, rendi-, 
ja tasuta kasutusse antud varade üle arvestuse pidamine ning erinevate 
toimingute teostamine alates vara arvele võtmisest, varade haldamisest  
kuni vara maha kandmise ning võõrandamiseni.

Uuendused siseteeninduses. Päästeamet võttis 2016. aasta aprillis 
kasutusele siseteeninduse keskkonna OTRS, mille kaudu on kõigil 
töötajatel võimalik pöörduda haldusosakonna teenuste lahendamiseks 
ühe keskkonna kaudu. See on muutnud suhtluse haldusega lihtsa-
maks ja mugavamaks ning pidevalt jälgitavaks. Töötajad on keskkon-
na hästi omaks võtnud. 2016. aasta aprillist kuni detsembrini esitati 
selle keskkonna kaudu kokku 6652 pöördumist.
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Demineerijate uus tehnika. Sisejulgeolekufondi (ISF) ja siseminis-
teeriumi rahastusel soetati kaheksa rasket pommiülikonda, ISF-i ra-
hastusel lisaks veel viis väikest pommirobotit ning pommigruppidele 
hangiti kolm uut ja keemia- ja kiirguskaitse grupile (CBRN) üks uus 
demineerimissõiduk. 
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 Tehnoloogia ja ennetus. Koostöös tehnoloogiaportaaliga geenius.
ee alustati rubriigiga „Turvaline tehnika”, milles kajastatakse teemasid 
päästemaailma innovatsioonist ja tehnoloogiast nii Eestis kui välismaal. 
Lugusid päästeameti poolt pakutud teemadest kirjutavad geenius.ee 
ajakirjanikud. Eelmise aasta loetumad lood rääkisid uutest seadeldis-
test, mis annavad autole märku sireenidega päästesõiduki lähenemi-
sest; isehakanud elektriasjatundjatest ja ohtlikest mobiililaadijatest. 
Lugusid loeti vastavalt 2942, 1615 ja 1263 korda. 
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Faktipõhine planeerimine ja andmeanalüüs

Süsteemne keskkonna seire ning muutustega arvestamine on oluline kõigi 
päästeameti teenuste puhul. Järjest tähtsamaks muutub seejuures tulemuslik 
töö kasvava infomahuga ja andmekvaliteedi tagamine. 2016. aastal alustati 
päästeameti andmelao ja analüüsikeskkonna arendamist, et tõsta võimekust 
anda kiireid ja kaalutletud vastuseid keerukatele analüütilistele küsimustele. 

Päästeameti jätkusuutlikkus. Möödunud aastal viidi Finantsakadee-
mia poolt läbi uuring, milles hinnati päästeameti rahastamisvajadust 
ameti strateegiatest, eesmärkidest, väliskeskkonna mõjudest ja sisemis-
test vajadustest tulenevalt. Analüüsi põhjal tehtud kulude prognoosi 
ning eeldatud finantseerimise mahtude juures tekib süvenev rahasta-
mise puudujääk. Aastaks 2026 ulatub puudujääk juba ligikaudu 27 
protsendini prognoositud kuludest. 

Seega ei ole eeldatud finantseerimise tase päästeametile seatud eesmärkide 
täitmiseks jätkusuutlik. See tähendab Eesti elanike jaoks turvatunde vä-
henemist nendes piirkondades, kus tuleb teenuseid vähendada või nende 
pakkumine lõpetada. Arvestuslik rahastamise puudujääk kümneaastase 
prognoosiperioodi jooksul on kokku ligikaudu 148,7 miljonit eurot.
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 Riskipõhise järelevalve metoodika. Päästeameti ohutusjärelevalve 
võimekus on kontrollida aastas umbes 5000 ehitise tuleohutuse nõue-
te täitmist. Esmajärjekorras on oluline jõuda kõige suurema riskiga 
ehitistesse. Vahendiks, mis aitab meil kontrollimiseks valida sadadest 
tuhandetest ehitistest välja kõige suurema tulekahju riskiga ehitised 
loodi riskihindamise metoodika. Metoodika põhineb tõenäosus-taga-
järg maatriksil. Allikmaterjalina kasutatakse päästeameti tulekahjude 
statistikat ja ehitisregistri statistilisi andmeid. Igale ehitiste tüübile lei-
takse riskiklass, millega määratakse kontrollimise sagedus. Metoodika 
aitab inspektoritel jõuda õigetesse kontrolli vajavatesse ning sellega 
hoida kokku ressurssi. 

                                Marko Rüü, ohutusjärelevalve osakonna juhataja: 
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„Tuleohutusjärelevalvest sai  ohutusjärelevalve, tööpõld laienes. 
Toimus ka ohutusjärelevalve nn „Tiigrihüpe“ ehk jõudsalt are-
nes meie infosüsteem, mis võimaldab meil oma tööd paremini 
just riikidele vastavalt planeerida ja seega ka tõhusamalt toime-
tada.“



38

Päästeameti usaldus ja teenustega rahulolu. 2016. aastal alustas pääs-
teamet süsteemset tagasiside küsimist, et mõõta meie klientide usaldust 
ja teenustega rahulolu. Tagasisidet küsitakse nii avalike kui siseste tee-
nuste kohta. Avalikkusele pakutavate tegevuste puhul küsiti tagasisidet 
näiteks päästesündmuste, kodunõustamiste, koolituste, ohutuspäevade, 
ehituskontrolli läbiviimise ja enesekontrolli aruande kohta. Neile tee-
nustele andis tagasisidet 1578 klienti. Päästeameti teenuseid kasutanud 
inimeste usaldus päästeameti suhtes on 74% ja rahulolu teenustega 
62%. Tulemustes kajastub elanike rahulolu ennetustöö, ohutusjärele-
valve ja päästetöö teenustega. Tulemused on arvutatud soovitusindeksi 
põhimõttel, mille skaala on 200-palline ja rahuloluprotsent tekib soo-
vitajate ehk rahulolijate ja mittesoovitajate ehk rahulolematute vahest. 

Kogutud vastuseid on võimalus analüüsida väga erineval moel. Tule-
muste osas on ehk olulisim väärtus see, mida saab inimeste vastustest 
välja lugeda. Juba praegu on mitmeid soovitusi, märkusi ja nõuan-
deid kasutusele võetud ja tegevustes muudatusi sisse viidud. Rahulolu 
mõõtmine on tekitanud vajaduse ühtse süsteemi ja põhimõtete järele 
ning päästeameti soovitud kliendikogemuse kirjeldamiseks.
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Päästeameti toimepidevus. Selleks, et saada teada kui jätkusuutlik 
on päästeamet oma ülesannete täitmisel erinevate väliskeskkonna 
muutuste korral, valmis asutuse toimepidevusplaan. Sellega määrati 
hädaolukorra korral päästeameti iseseisvalt toimimise eesmärgiks 30 
päeva. Plaaniga tehti kindlaks väliskeskkonna seisundid, mis võivad 
päästeametit mõjutada ning töötati välja võimalikud lahendused vä-
liskeskkonna mõjude vähendamiseks. Ühtlasi loodi teenuste miini-
mumnõuded ja toimimisloogika ning soovitused tegevusteks toime-
pidevuse häirete korral.
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Tuleohutuse riskihindamise metoodika. Tallinna näitel analüüsiti 
tulekahjude toimumise kuumkohti ning nende aset leidmist mõju-
tavaid sotsiaalmajanduslikke tegureid. Selgus, et eluhoonete tulekah-
jud leiavad Tallinnas aset rohkem nõukogudeaegsete magalarajoonide 
korrusmajades, kus võib täheldada elanike madalamaid sissetulekuid, 
rohkem vanemaid ja üksikuid inimesi ning vähem eestlasi. Kõrgema 
ja madalama sissetulekuga inimesed hakkavad üha enam oma elu-
kohavalikul üksteisest eralduma. Sama sotsiaalmajandusliku staatuse 
alusel toimuvat trendi järgivad ka tulekahjud. Seda metoodikat saab 
kasutada tuleohutusalast nõustamist vajavate kodude leidmiseks. 
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Organisatsiooniline võimekus

Selleks, et saavutada soovitud mõju ühiskonnas on tarvis piisaval hulgal 
vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid ja hästi toimivat organisatsioo-
ni. Päästeamet tegutseb süsteemselt selle nimel, et soodustada eesmärke 
toetavat innovatsiooni, koostööd, teenistujate kompetentside kasvu ja 
kujundada selleks sobilik organisatsioonikultuur.  

Personalistrateegia raken-
damine. Päästeameti per-
sonalistrateegia eesmärk on 
luua raam ja süsteem perso-
nalitegevustele ja -protsessi-
dele ning organisatsioonilise 
võimekuse suurendamiseks 
läbi tervikliku ja süsteemse 
personalijuhtimise. Läinud 
aastal valmisid teenistuja-
te vilumuse ja kompetentsi 
paranemise saavutamiseks 
kompetentsiprofiilid kõi-
kidele juhtide tasemetele. 
Alustati suuremahuliste 
projektidega, mille eesmär-
giks on laiemalt toetada juh-
tide arengut arenguseminaride, juhtimiskoolituste ning juhtimisala-
se kirjandusega. Kuus korra ilmub siseteatena juhtimisrubriik, mille 
eesmärk on vahendada häid juhtimisotsuseid ning tuua huvilisteni 
intervjuusid juhtidega ning artikleid põnevatest personalivaldkonna 
teemadest. 
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Töötajate rahulolu. Aasta teisel poolel kaasati kõik töötajad rahul-
olu-uuringu läbiviimisse, mille tulemusel selgusid päästeameti tee-
nistujate hinnangud ja ootused sisekommunikatsioonile, organisat-
sioonikultuurile ning rahulolule tööga. 2016. aasta uuring aitab luua 
tööandja väärtuspakkumise, mis tõstab töötaja motivatsiooni, kuna 
hõlmab endas materiaalseid ja mittemateriaalseid hüvesid. Uuringus 
osales kokku 1009 teenistujat (46,3% teenistujatest).
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- tööandja, kelle üle 
saab uhkust tunda; 

üksteise usaldamine 
meeskonnas, päästja 
maine ühiskonnas - 
kangelase tempel

MITTE AINULT 
TULETÕRJUMINE

turvalise 
keskkonna loomine 

läbi erinevate 
valdkondade, 

päästetöö, 
ennetustöö, 

ohutusjärelvalve, 
kriisireageerimine 
ja demineerimine; 
võimalus ennast 
proovile panna 

erinevatel 
ametikohtadel, 

väärtuslik kogemus

EESMÄRK, TÖÖ SISU
unikaalne tööandja - ainulaadne kogenus;

töö, mille üle saab uhke olla; 
me ei anna hinnanguid, me aitame alati; 

meil on rahva usaldus - meilt oodatakse palju

Grupp 1      Grupp 2             Grupp 3                Grupp 4 

Annab fookuse1. Peamine sõnum - 

Millega soovite, et organisatsiooni 
kui tööandjat seostatakse

2. 4 täpsemat omadust, 

mis toetavad 
positsioneeringut,
iseloomustavad tööandjat

3. Sõnum sihtrühmale

vastavalt eesmärgile 
ja kanalile

Annab terviklikkuse

Annab täpsuse 
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Töökeskkond. Turvalise töökeskkonna tagamiseks loodi tervisepolii-
tika, mis koondab endasse teenistujate tervisega seonduvad teemad 
ning annab tegevussuunad järgmisteks aastateks. Fookusesse võe-
ti teenistujate teadlikkuse tõstmine ohutusalaste juhendamiste ning 
tööõnnetuste analüüside abil. Oluline roll oli tööõnnetuste põhjuste 
analüüsimisel, eesmärgiga suurendada inimeste teadlikkust ja omavas-
tutust ohutust ja riske ennetavast käitumisest töökeskkonnas.

  

Tervisepoliitika

Kutsesobivuse 
nõuded

Tervist toetav
töökeskond

Tervis-
edendus

Vaimne 
tervis

Töö ja
pereelu
tasakaal

Füüsilised 
katsed

Trvise-
kontroll

Füüsiline 
töökeskkond

Varustus
ja tehnika

Ohutus

 



44

Eliitkomando 2016. Suvepealinnas Pärnus toimunud „Eliitkomando” 
võistlustel saavutas ihaldusväärseima tiitli Nõmme päästekomando 
meeskond koosseisus meeskonnavanem Sergei Riesenkamf, pääst-
jad Siim Malva, Priidik Roos, Harpo Stroo, Margus Tamme ja ko-
mandopealik Andur Soo.

Kahe päeva jooksul tuli võistlejatel kutsemeisterlikkust üles näidata 
neljal alal, mis on seotud päästjate igapäeva tööga. Parimad selgitati 
välja tulekahju sündmuse lahendamises, liiklusavariile reageerimises, 
kombineeritud harjutuses ja operatiivsõiduki vigursõidus ning uuen-
dusena oli sellel aastal ülesanne ka võistkonna esindajale ja selleks oli 
intervjuu andmine meediale. 
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Pritsumees 2016. Suvel Valklas toimunud võistluse „Pritsumees 
2016” tiitli võitis juba neljandat korda järjest Tõrva komandopealik 
Alor Kasepõld. Nelja ala mõõduvõtul näitas mees, et vooliku-, elu-
pääste- ja torniharjutusel ning päästja takistusjooksul polnud selgi 
korral temale võimsamat vastast. 
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Kõrghoone kuningas. Kõrghoone kuninga võistlus on tõsine välja-
kutse ka kõige treenitumale spordiharrastajale. Eelmisel aastal joosti 
ligi 18 kilo kaaluvas päästja varustuses Viru hotelli tippu. Kõrghoone 
kuninga tiitel anti välja nii meeste kui naiste arvestuses ja selle teenisid 
auga välja Pirita päästekomando päästja Imre Tiitsaar ja sisekaitseaka-
deemia töötaja Ülle Jõessar. 
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 Tuletõrjespordis Baltimaade kolmandad. Balti matši nime kandval 
tuletõrjespordi võistlusel võtsid lisaks Eesti, Läti ja Leedu koondiste-
le osa Ukraina ja Poola koondise meeskonnad. Eesti koondis võistles 
matšil pronksivääriliselt.
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Terves kehas, terve vaim. Päästeameti traditsioonilised spordiüritu-
sed pälvisid möödunud aastalgi sooja osavõtu. Talvepäeval suunati 
põhirõhk Eesti rahvusspordialale – suusatamisele. Rogainil ehk võist-
kondlikul orienteerumismatkal tegi meeskondadega kontrollpunktide 
leidmine füüsiliselt pingutusest tõelise naudingu. Ühtlasi oli rohkelt 
pedaalivajutajaid sügisesel rattamatkal. 
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 Riskijuht 2016. Riskijuhtimise aastakonverentsil anti teist korda 
välja auhind „Riskijuht 2016“, mille pälvis päästeamet. Konverentsi 
korraldajad valisid päästeameti tiitli vääriliseks, kuna päästeamet on 
järjekindlalt edendanud turvatunde suurenemist ühiskonnas, mis pee-
geldub organisatsiooni usaldusväärsuse kõrges hinnangus.
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PÄÄSTEKESKUSED

Põhja päästekeskus. Põhja regiooni ja just Tallinna märki-
misväärsus seisneb elanike arvu suuruses. Aastavahetuseks 
elas Tallinnas ja Harjumaal kokku 582 556 püsielanikku 
(46% Eesti elanike koguarvust). 

2016. aasta oli Põhja päästekeskusele muutuste rohke ning 
erakordne. Alates 1. juulist rakendus „Targa kärpe“ raames 
päästekeskuse valdkondade juhtimises ja töökorralduses uus 
vaade. Aasta teises pooles valmis päästeameti põhjalikult reno-
veeritud haldushoone Erika tänaval, kuhu liikus kogu Põhja 
päästekeskuse ametnikkond päästekeskuse tegevust toetavad 
ametnikud päästeameti osakondadest. Kokku leidsid Erika 3 
uues töökodus endale koha 70 päästeteenistujat. 
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Päästetöö valdkonnas algatas Põhja päästekeskus juhtimiseksperimendi, 
kus ühe komandopealiku juhtida on kaks päästekomandot ning neid 
juhi takse kui tervikut. Eksperimendi eesmärgiks on nii komandode poolt 
tehtavates ennetustegevustes kui päästetöö valmisoleku hoidmisel süner-
gia tekitamine ning seeläbi ohutuspildi suurem mõjutamine. Eksperi-
ment rakendus Pirita-Lasnamäe ning Keila-Paldiski komandopaarides. 

 

Põhja päästekeskuse juhid Erika 3 hoone avamisel kokkade rollis.
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Ida päästekeskus. „Targa kärpe“ projekti muutuste järel pöörati Idas 
erilist tähelepanu inimsuhetele ja meeskonna toimimisele. Inimsuhted 
ja meeskonnatöö on päästeameti strateegia elluviimisel tähtsal kohal. 
Oluline oli hoolitseda selle eest, et muudatused ei halvendaks inimeste 
omavahelisi suhted ning usaldust tööandjasse. 

Muudatustest hoolimata parandati päästepiirkondade ja –komandode 
koostööd, juhtimist ja info liikumist. Sellega suurenes operatiivkorra-
pidajate vastutus päästekomandode valmisoleku tagamisel. 

Olulist rõhku suunati elanike tuleohutusalase teadlikkuse tõstmisele 
ja hoonetulekahjude, eriti just eluhoonetulekahjude arvu vähendami-
sele. 

 

 

Ida päästekeskuse meeskond Rogainil.
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Lõuna päästekeskus. 2016. aastal viidi lõpule eelnevalt alustatud 
KOV kohtumiste projekt, mille käigus kohtuti kohalike omavalitsus-
te võtmeisikutega. Turvalisuse tõstmiseks ja paremaks infovahetuseks 
korraldatud kohtumiste tulemustel sõlmiti 79 hea tahte kokkulepet.   

Tartu Annelinna komandosse saabus uus redelauto ning Võrru ja Vil-
jandisse roteeriti samuti kaasaegsed redel- või tõstukautod. 

Päästesündmustel Valga-Valka piirkonnas jätkati head koostööd Läti 
kolleegidega. 

Lõuna regionaalse kriisikomisjoni edulooks võib lugeda Tartumaal 
asuval vanal Raadi lennuväljal oleva vanarehvide ladustamiskoha likvi-
deerimise algust 2016. aastal. Selle tulemi tõi aastatepikkune aktiivne 
koostöö maavalitsuse, omavalitsuste ning keskkonnainspektsiooniga. 
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Lääne päästekeskus. Möödunud aastal viidi Pärnumaal ellu turvalise 
kodu koostööprojekt politsei- ja piirivalveameti, kiirabi, kohalike oma-
valitsuste ja päästeameti vahel. Tegevuse eesmärk on märgata ka teiste 
valdkondade vastutusalasse jäävaid murekohti inimeste kodudes. Kui 
politseinik oskab märgata elektrisüsteemi ohtlikkust, päästja perevägi-
valla tunnuseid või kiirabitöötaja tuvastada küttekoldest tulevat vingu-
gaasi ning seda infot jagatakse omavahel, siis suudetakse igaühe kaasabil 
panustada probleemsete kodude turvalisusesse oluliselt tõhusamalt.

Päästekeskus osales haldusreformi ettevalmistusprotsessides eesmärgi-
ga hoida fookuses omavalitsuse vastutust oma elanike ohutu elukesk-
konna kujundamisel ja hoidmisel. 

Hea koostöönäitena toimusid Kodukant Hiiumaa, päästeameti ja politsei- 
ja piirivalveameti ühisel eestvedamisel veeohutuskoolitused kaluritele. Selle 
tegevusega lisati Hiiumaa ametikoolis väikelaevajuhtide programmile teo-
reetiline ja praktiline veeohutuskoolitus ja korraldati infopäevi kaluritele. 

Juba kolmandat aastat võtsid üksteisega mõõtu Lääne päästekeskuse 
järelevalveinspektorid. Regiooni inspektoritel pandi proovile tead-
mised, autojuhtimise, esmaabi andmise, meediaga suhtlemine ning 
konfliktsituatsiooni lahendamise oskused. 

 

Lääne päästekeskuse osavaimad inspektorid vasakult Rain Põllu, Erti Suurtalu, Tiiu Varik. 



Väljaandja: Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
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