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JUHTKIRI

Hea lugeja! Hoiad käes Pääste-  
ameti värskeimat aastaraama-
tut. Järgnevatel lehekülgedel 
saad ülevaate tulekahjudest, 
õnnetustest ja õnnetuste enne-
tamisest 2018. aastal ehk teisi-
sõnu sellest, mida see erakord-

selt kuuma ja kuiva ilmaga aasta meie jaoks 
tähendas. See oli aasta, kus tuleohutuma Eesti ni-
mel tulid teised riigiasutused ja kohalikud omavalit-
sused päästele appi järelevalvet tegema. See oli 

aasta, kus meie inimesed said ajaloo suurima palga-
tõusu. Mis aga kõige olulisem – aastaraamatus mõ-
tiskleme Päästeameti rolli üle ühiskonnas laiemalt 
ning sellest, mida peame Eesti turvalisena hoidmi-
seks lähiaastatel tegema, arvestades maailmas toi-
muvat.

Lõppenud aasta ei olnud meie jaoks just kergete  
killast. Olgu siin märksõnadeks kuuma suve rasked 
tulekahjud, vingugaasiga seotud traagilised õnnetu-
sed, suur tulesurmade arv. Saime meeldetuletuse 

Töörohke  
ja edukas 

aasta

2018:

KUNO TAMMEARU, Päästeameti peadirektor
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ja kinnituse, et me Päästeametis ei saa ega tohi oma 
arengus seisma jääda, vaid peame pidevalt ajaga 
kaasas käima. 

Suvised sündmused andsid meile õppetunni, et 
Päästeamet peab veel rohkem panustama kriisi-
deks valmisolekusse ja toimepidevusse, et saada 
hakkama ka ilma elutähtsate teenusteta.

Kahjuks hukkuvad tules jätkuvalt peamiselt üksi ela-
vad eakad ja ülisuurt rolli mängib ka alkohol, riski- 
kodudes puuduvad suitsuandurid, rääkimata vingu-
gaasianduritest. Kodu peaks olema inimese kindlus, 
kuid liiga paljudele inimestele saab kodust hoopis 
surmalõks – tulekahju küll avastatakse, aga inimene 
oma ruumidest enam välja ei saa. Oleme pikka aega 
tegelenud kodunõustamistega, järjepidev ennetus-
töö on tules hukkuvate inimeste arvu mitu korda vä-
hendanud – aastal 2006 hukkus tulekahjudes 164 
inimest, mullu 50. Seda on üks bussitäis inimesi, mi-
da on ikkagi liiga palju, mistõttu on meie eesmärk 
panustada ühiskonna ohutusse ja turvalisusesse 
veelgi enam. Tuleohutus, veeohutus, elekter, gaas, 
vingugaas, kukkumised ja tervikuna ohutu kodu on 
need teemad, mis kõik vajaksid senisest rohkem 
süsteemset ennetustegevust, et vähendada kodus 
juhtuvate vigastuste ja surmade arvu. Enda ja oma 
kodu turvalisuse eest vastutab igaüks ise, aga meie 
saame anda inimesele nõu ja abi. 

Raskuste kõrval oli meil ka palju õnnestumisi – lisaks 
päästjate palgatõusule tõusis meie usaldusprotsent 
Eesti inimeste seas 97%-ni, 500 kodu projekt tegi 
võimsa stardi, Vastseliina päästekomando hoone − 

Eesti esimene tüüpkomando projekti järgi ehitatud 
komandohoone − kuulutati aasta puitehitiseks. Rei-
did ja kuumalaine aktsioonid – me olime oma abi ja 
nõuga seal, kus probleemid kõige suuremad, sest 
me teame, et ennetuses ja koostöös peitub jõud. 

Sellegipoolest näitab möödunud aasta õnnetuste ja 
hukkunute arv, et peame olema ennetamises veelgi 
paremad ja muutunud olukorrale kiiremini reagee-
rima. Peame koos mõtlema, kuidas edasi. Olema 

loovad ja leidma uusi 
lahendusi. 

Meie arengu olulisim 
küsimus on, kuidas 
kasutada 2000 tööta-
ja ja 2000 vabatahtli-
ku teadmisi. Igaühel 
meist on omad mõt-
ted, kuidas asju pare-
mini korraldada. Meil 
on Eestis kutseliste ja 
vabatahtlike komand-

osid kokku ligi 200. Selle hulgaga saab teha suuri 
asju! 

Möödunud aastal tähistasime meie vabariigi 100. 
sünnipäeva. Sel aastal tähistame organiseeritud tule- 
tõrje 100. aastapäeva.

Head lugemist!
Kuno Tammearu,  

Päästeameti peadirektor

Lõhume piire, küsime 
küsimusi, sõnastame 
koos probleeme  
ja kitsaskohti  
ning leiame koos  
võimalikke lahendusi.
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Päästeamet on Siseministeeriumi valitse-
misala asutus. 31.12.2018 seisuga töö-
tas Päästeametis 2151 teenistujat, olles 
nii suuruselt kolmas avaliku sektori asu-
tus Eestis.Päästeametis on viis põhivald-

konda: ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, 
demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine, 
mille alla kuulub ühtekokku 34 teenust.

Päästeameti igapäevane valmisolek põhineb 72 riik-
likul komandol, neljal pommigrupil, 119 vabatahtli-
kul komandol ning Põhja, Ida ja Lääne reservpääste-
rühmal. Ööpäev ringi on inimestele valmis appi 
tõttama 300 kutselist ja 200 vabatahtlikku päästjat, 
nende jõududega jõuame 15 minutiga appi 95%-le 
elanikkonnast.  ....
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Ühtne võrgustik

PÄÄSTEAMET ORGANISATSIOONINA

Eestit katab päästevõrgustik, mis 2018. aastal koos-
nes 1583 kutselisest ja ligi 2000 vabatahtlikust 
päästjast ehk ühtekokku pea 3600 inimesest. Eelmi-
sel aastal said vabatahtlikud päästjad 3433 välja- 
kutset, mida on veidi rohkem kui aasta varem. Nii es-
mareageerimise kui ka päästesündmustele kaasa- 
mise poolest oli aasta vabatahtlike jaoks varasema-
ga võrreldav, kuid hüpe on olnud kodunõustamiste 
arvu kasvus. Kui 2017. aastal hõlmas vabatahtlike 
tehtud kodunõustamine kogu nõustamiste arvust 
12%, siis 2018. aastal oli see juba 18%.

Päästeamet on aastaks  
2025 igaühe kaasabil vähendanud 
Eestis õnnetuste arvu ja kahjusid 
Põhjamaade tasemele.

TEENISTUJAT, sh

KUTSELIST PÄÄSTJAT

POMMI- 
GRUPPI

EUROT ÄRA HOITUD  
VARAKAHJU

   (kutselised komandod 8:28,  
vabatahtlikud 17:34)

KOHALE JÕUDMISE AEG: 

2151

1583

250 911 482

9 min 11 sek

4

VABATAHTLIKKU 
PÄÄSTJAT

KUTSELIST 
PÄÄSTEKOMANDOT

VABATAHTLIKKU 
PÄÄSTEKOMANDOT

PÄÄSTETUD
INIMEST

KODU- 
NÕUSTAMIST

VÄLJAKUTSET, sh

PÄÄSTESÜNDMUST

1938

72 119

323 22 704

26 600

15 073
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PÄÄSTEAMETI PÕHIVALDKONNAD 

ENNETUSTÖÖ PÄÄSTETÖÖ DEMINEERIMINE HÄDAOLUKORRAKS  
VALMISOLEK

OHUTUS- 
JÄRELEVALVE

kutselised päästjad

VÄLJASÕITUDE KOGUARV 

89+11
34+33+33

vabatahtlikud 
päästjad

Järelevalve 

Reageerimine

Ennetamine 

Kokku:
43 479

38 662

4817

TEGEVUSVALDKONNAD 

15 minutiga katame 95%  
Eesti elanikkonnast 

SUURUSELT

VALITSUSASUTUS
kolmasRAHVA  

USALDUST

97%

PÄÄSTEAMET ORGANISATSIOONINA
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Vabatahtlike päästjate tugevdamine nii nende oskus-
te, rahastuse kui ka varustuse parandamisega, nende 
arvu kahekordistamine ning suurem kaasamine eel-
kõige ennetustöös on Päästeameti lähiaastate ees-
märk. Siht vähendada 2025. aastaks õnnetuste ja kah-
jude arvu Põhjamaade tasemele saab sündida vaid 
igaühe kaasabil. Mida rohkem on ühiskonnas ohutus-
alaste teadmiste ja oskustega inimesi, kes tunnevad 
oma kogukonda ning seisavad oma lähedaste ja naab-
rite ohutuse eest, seda turvalisem on Eesti.  ....

VABATAHTLIK PÄÄSTEVÕRGUSTIK 2018

17% 7%

Kokku kõiki 
päästesündmusi: 

15 073

Kui mitmele pääste-
sündmusele vabatahtlikud 
päästjad kaasati: 
2605

Mitmele pääste-
sündmusele jõudsid vaba - 
tahtlikud esimesena: 
1066

18%

Kodunõustamiste arv: 
3979 

0:17:36,9

Kohalejõudmise 
aeg

VÄLJAKUTSETE
KOGUARV

VABATAHTLIKKE 
PÄÄSTJAID

3433

1938

ORGANISATSIOON
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Päästevaldkonna 
arengu südames 
on inimene
Siseturvalisuse hoidmiseks tuleb ajaga kogu aeg 
kaasas käia. Päästevaldkond ei saa kunagi valmis, 
sest väljakutsed muutuvad pidevalt ning ka tehnika 
areneb. Uuest tehnikast on aga inimeseta vähe ka-
su ning 2018. aasta üks märksõnu oli kahtlemata 
oma töötajate heaolu parandamine.

Üks suuremaid läbimurdeid oli palgatõus. 2018. 
aastal saavutati riigieelarve strateegia läbirääkimis-
tel kokkulepe, et päästjate palk tõuseb 2019. aasta 
alguses keskmiselt 23,6%. See oli suur samm lähe-
male eesmärgile tõsta päästjate palk Eesti keskmise 
palga tasemele. Samuti tõusis 2018. aasta keskel 
juhtide palk, millega vähenes Päästeameti palga- 
taseme üldine mahajäämus võrreldavate ametikoh-
tade keskmisest palgatasemest. Tänu palgatõusule 
leevenesid veidi värbamisprobleemid näiteks ko-
mandopealike ja päästjate vallas, kuid aina suure-
neva konkurentsiga tööjõuturgu arvesse võttes jät-
kub töö selle nimel, et head inimesed saaksid raske 
töö eest ka väärilist palka.

Indrek Peili ja 
Siiri Vallneri 
projekteeri-
tud Vastse- 
liina pääste-
komando 
hoone valiti 
aasta 
parimaks 
puitehitiseks.

2018. aastal 
soetas 
Päästeamet 
33 uut ATV-d.

Jätkuvalt parandati ka töötingimusi. 2018. aastal 
said valmis Vändra ning Vastseliina uued kutselise 
päästekomando hooned. Sealjuures Vastseliina on 
esimene tüüpprojekti järgi valminud komandohoo-
ne ning arhitektide Indrek Peili ja Siiri Vallneri pro-
jekteeritud hoone valiti ühtlasi aasta parimaks puit- 
ehitiseks. Põhjaliku juurdeehituse said Alatskivi, 
Mustla ja Tõstamaa komandohooned, neist viimane 
pälvis Tõstamaa osavalla aasta teo tiitli. Ka demi-
neerijatel oli 2018. aastal põhjust rõõmustada, sest 
Põhja ja Lääne demineerijad said uued lõhkamis- 
kohad. Vabatahtlikest päästjatest pidasid uue ko-
mandohoone avamise pidu Kaberneeme ja Misso 
päästjad ning põhjaliku renoveerimise läbisid Kõrk-
vere, Valjala, Vahastu ja Vana-Vigala vabatahtlike 
päästekomandode hooned.

Päästetehnika uuendamisel jõudis järg metsa- ja 
maastikukustutuse vahenditeni, kus uuendati kont-
septsiooni tervikuna ning vahetati seda liiki tehnika 
pea täielikult välja. Nii sai päästeteenistus 2018. 
aastal juurde 33 uut ATV-d.

Päästetöö valdkonna eestvedamisel soetati lisaks  
termokaameraga droon, põhi- ja juhtimisautode 
uued MGIS-seadmed, uued suitsusukeldumise kõne-
seadmed ning esimene uue põlvkonna paakauto.  ....
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Kriisiks valmisolek ja elanikkonnakaitse

Parimaks 
priitahtluse 
edendajaks 
valiti Kadrina 
vabatahtlik 
pääste- 
komando.

2018. aastal kiitis valitsus heaks elanikkonnakaitse 
kontseptsiooni ning aasta keskel jõustus uus häda-
olukorra seadus. See andis uue hoo siseturvalisuse 
ning ka elutähtsaid teenuseid osutavate asutuste en-
da kriisiks valmisolekuga ehk toimepidevusega tege-
lemisele, samuti asutuste vastutusalasse kuuluvate 
hädaolukordade lahendamise plaanide koostamise-
le. Veelgi olulisem on aga see, et dokumentide valmi-
mine juhtis tähelepanu elanikkonna valmisolekule 
ning hakkamasaamisele kriisiolukorras.

Juba 2017. aastal Päästeameti tellitud uuringu koha-
selt ei ole inimesed pikaajaliseks elutähtsa teenuse 
katkemiseks valmis, neil pole toiduvarusid ega tege-
vusplaani − seda sõltumata sellest, et ainuüksi pika-
ajalist elektrikatkestust on enamik inimesi omal na-
hal kogenud. Samuti on ilmastikuteadlased 
kinnitanud, et Eestit ootavad kliimamuutuste tõttu 
aina sagedamini erakorralised ilmastikuolud koos 
paratamatute tagajärgedega, olgu selleks kuum või 
külm ilm, torm ja üleujutus või ulatuslik maastiku- ja 
metsapõleng.

Seetõttu on Päästeameti üks aina olulisemaid tege-
vussuundi lisaks asutuste tasandi koostööle ja enda 
toimepidevuse tagamisele just elanike vastupanuvõi-
me suurendamine. Seda ei tee Päästeamet muidugi 
üksi, kõige olulisem partner on kohalik omavalitsus 
ning üks võtmeküsimusi on ka see, kuidas pääste va-
batahtlikud saaks hädaolukorras abiks olla.

Kõik algab infost, mida ja kuidas teha. Seetõttu andis 
Päästeamet 2018. aastal 90% oma töötajatest elanik-
konnakaitse alase koolituse, et nemad oskaksid oma-
korda edasi koolitada koostööpartnereid ja vaba-
tahtlikke päästjaid. Samuti korraldasid pääste - 
keskused eelmisel aastal oma piirkondades kokku 23 

elanikkonnakaitseteemalist ohutuspäeva ning 9856 
kooliõpilast said programmi „Kaitse end ja aita teist“ 
käigus nende eale kohaseid elanikkonnakaitse ala-
seid teadmisi. 

Kriisiks valmisolek  oli peateema ka 2018. aasta juu-
nis Kundas toimunud vabatahtlike päästjate fooru-
mil, kus esinduslikul arutelul osales lisaks vabatahtli-
kule ja kutselisele päästele ning kohaliku 
omavalitsuse esindajale ka president Kersti Kaljulaid 
ja siseminister Andres Anvelt. Teema olulisust rõhu-
tas samal ajal Vikipalus lõõmanud metsatulekahju, 
kus kustutustöödel oli hõivatud suur osa nii kutseli-
sest kui ka vabatahtlikust päästest, nii et paaril korral 
sattus Eestis ohtu isegi elupäästevõimekus. Mida 
suurem kriis, seda kauem võtab aega abi kohale-
jõudmine – kuidas korraldada asjad nii, et inimesed 
selle aja vastu peaksid ja võib-olla abi üldse ei vajaks-
ki, ning mida keegi täpselt selleks tegema peab? La-
henduse leidmine on pikaajaline protsess.  ....

ORGANISATSIOON
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Eesti kodud 
ohutuks
Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama pal-
ju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli 
korda rohkem inimesi. Lisaks sellele hukkub aastas 
sadakond inimest kukkumise läbi, neist ligi pooled 
oma kodus. See tähendab, et liiga paljud Eesti ko-
dud ei ole nende elanikele ohutud. Neis samades 
kodudes üksi elavad eakad või sotsiaalselt mittetoi-
metulevad inimesed on Päästeameti üks suuri 
proovikivisid, sest 2018. aasta tulesurmade statisti-
ka kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi 
elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub.  
Kodunõustamiste arv kasvab, kuid aina täpsemalt 
tuleb läbi mõelda, kuidas jõuda abi ja nõu vajava 
sihtrühmani.

Tööd tehakse ka seadusandlikul tasandil. 2018. 
aastal valminud tuleohutuse seaduse, looduskait-
seseaduse ja metsaseaduse muutmise eelnõu 
eesmärk on vähendada vingugaasisurmade arvu, 
kiirendada menetluste kulgu ning suurendada  
tuleohutute hoonete arvu Eestis. Seetõttu muutub 
vingugaasiandur eelnõu kohaselt kohustuslikuks 
kõigis kamina- või ahiküttega kodudes, rajatakse 
küttesüsteemide register, kaasatakse tuleohutus-
nõuete täitmise kontrollimisse erasektorit ning 
suurendatakse kohaliku omavalitsuse õigust ot-
sustada ehitus- ja kasutuslubade andmise üle.  
Samuti muudetakse vabatahtlikuks kõrgendatud 
riskiga ehitiste automaatse tulekahjusignalisat-

sioonisüsteemi (ATeS) ühendamine Häirekeskuse-
ga. Muudatuse ajend on ATeS valeväljakutsete 
suur hulk, mis moodustasid 2018. aastal 17% ehk 
ligi viiendiku kõigist väljakutsetest. Valeväljakutsele 
läinud aja ja ressursi tõttu võis mõni tõsine abi- 
vajaja kauem abi oodata.  ....

Eestis põleb eluhooneid aastas 
ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, 
kuid tules hukkub kolm-neli korda 
rohkem inimesi.

ORGANISATSIOON
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AASTA ARVUDES  
JA FAKTIDES
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ARVUD JA FAKTID

Reageerimine sündmustele

Kolmandik päästesündmustest olid tulekahjud, mida 
pikalt kestnud kuuma ja kuiva suveilma tõttu oli 
2017. aastaga võrreldes ligikaudu 600 võrra rohkem, 
seejuures grillimisest ja lõkke tegemisest alguse saa-
nud tulekahjude arv kasvas 430 võrra.

Varasemast rohkem oli hoonetulekahjusid, seda nii 
kodudes kui ka mitteeluhoonetes. Viiendik põlenud 
hoonetest seisis kasutuseta. Kodudes toimus eelmi-
sel aastal 732 põlengut, mida on mõnevõrra rohkem 
kui 2017. aastal, kuid üldiselt jääb kodutulekahjusid 
aina vähemaks.

Viiendikul juhtudest põhjustas tulekahju hooletus 
lahtise tule kasutamisel, sama paljudel juhtudel 
elektriseadmed või -paigaldised. Suitsetamisest sai 
alguse 16% tulekahjudest. Viimastel aastatel on oluli-
selt suurenenud toidu valmistamisest alguse saanud 
tulekahjude arv − kui 2017. aastal oli neid 2% kõigist 
kodutulekahjudest, siis 2018. aastal juba 5%.  ....

Päästeamet sai 2018. aastal kokku 26 600 väljakutset. 
Väljakutsete arv tõusis eelkõige ekslike tulekahjude, 
automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide  
valeväljakutsete ja ametkondliku abi osutamiste arvelt. 

Päästesündmuseid oli eelmisel aastal pisut üle 15 000. 
Seda oli mõnevõrra rohkem kui 2017. aastal, kuid vä-
hem kui viimasel kolmel aastal keskmiselt. Varasema 
aastaga võrreldes oli 2018. aastal oluliselt rohkem tule-
kahjusid ja ohu likvideerimisi (näiteks autoteedele kuk-
kunud puud).

VÄLJAKUTSETE ARV JA PÄÄSTESÜNDMUSTE ARV

KODUTULEKAHJUDE 
TEKKEPÕHJUSED 2018
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Väljakutsete arv Päästesündmuste arv

TULEKAHJUD JA TULEKAHJUD KODUDES

Tulekahjud Tulekahjud kodudes

145Lahtise tule kasutamisel

Elektriseadmed ja -paigaldised

Suitsetamisel

Küttesüsteem

Kuritahtlik

Toiduvalmistamisel (kõrbemine)

Tuletöödel

Konstruktsioonipuudus

Seadme või süsteemi vale paigaldus

Laste mängimine lahtise tulega

Muu

145

115

93

61

37

27

23

19

14

52
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TULEKAHJUDES
VIGASTATUD

Tulekahjudes kannatanud, 
päästetud ja hukkunud 
Eelmisel aastal päästeti kokku 
323 inimest.

Tulekahjudes sai vigastada 102 
inimest, neist olid 8 lapsed.

Kõige rohkem on saadud vigastu-
si tulekahjudes, mis said alguse 
elektriseadmete ja -paigaldiste 
tõttu, hooletust suitsetamisest, 
toidukõrbemisest ning küttesüs-
teemist. 

Eelmisel aastal hukkus tulekahju-
des 50 inimest, sh 36 meest ja 14 
naist. Ligi pooled ehk 40% tule-
surmadest juhtusid talvekuudel 
(jaanuar, veebruar, detsember).

2018

2017

2016

2015

2014

102

109

78

56

102

TULEKAHJUDES
HUKKUNUD
2018

2017

2016

2015

2014

50

50

39

54

38

12

1 1 0

2

4

1

2

3

4 11

2
2

3

2

100 000 elaniku kohta

150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150PÄÄSTETUTE ARV

TULEST

LIIKLUS- 
ÕNNETUSEST

MUUD
SÜNDMUSED

81

64 158

VEEST

20

TULEKAHJUDES HUKKUNUTE ARV 
MAAKONDADE LÕIKES 
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… oli paigaldatud ja  
rakendus tööle35+22+26+17

Lahtise tule
kasutamine

Rike
elektriseadmes  
või -paigaldises

Tekkepõhjus 
teadmata

Kes hukkub  
tulekahjus?
Kõige enam hukkuvad tulekahjudes eakad üksi ela-
vad inimesed. Üle poolte hukkunutest olid pensio- 
närid ning kolmandikul oli ka füüsiline või vaimne  
terviseprobleem. Tulekahju ajal olid alkoholijoobes 
teadaolevalt ligi pooled hukkunutest, kellest omakor-
da pooled hukkusid hooletu suitsetamise tõttu tekki-
nud tulekahjus. 

12 tulekahju said alguse elutoast, 12 köögist ja 7 
magamistoast. Diivanil või voodil suitsetades huk-
kus 13 inimest.

Nõuetekohaselt paigaldatud ja töötav suitsuandur 
puudus pooltes hukkunutega kodudes.  ....

MEES NAINE
59-aastane 80-aastane

Alkoholijoobes Terviseprobleemid (liikumisraskused)

Suitsuandur on puudu Suitsuandur olemas ja rakendus tööle

Elab üksi Elab üksi

Elab kortermajas Elab eramajas

Suitsetab Suitsetab

KESKMISE HUKKUNU PROFIIL

NÕUETEKOHASELT PAIGALDATUD JA TÖÖTAV  
SUITSUANDUR PUUDUS POOLTES HUKKUNUTEGA KODUDES

HUKKUNUTEGA TULEKAHJUDE  
TEKKEPÕHJUSED

Toiduvalmistamine

40+14+12+16+12+620

76

8

6
3

hukkunut

Suitsetamine

Kütteseadme 
kasutamine

… oli paigaldatud, 
kuid ei rakendunud tööle

... ei olnud paigaldatud

... ei olnud võimalik  
tuvastada –  
sündmuskoht  
hävinenud

16

10

12

8

Suitsuandur…

ARVUD JA FAKTID
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Veeõnnetustes uppunud ja päästetud
Eelmisel aastal kutsuti päästjaid 249 korral veekogul 
toimunud õnnetusele, neist üle poole olid seotud 
külma aja ja jääga. Lastega seotud sündmuseid oli 
78, nendest 66 jääle läinud lastega. Kalameestega 
seotud sündmuseid oli 45, päästeti 5 kalameest. 
2018. aastal uppus 7 kalameest. 

Veeõnnetustest päästeti 20 inimest, enamasti vaja-
sid päästmist mehed. Veeõnnetustes hukkus 43  
inimest, enamik neist samuti mehed. Pikas perspek-
tiivis kannab ennetustöö aga vilja ning uppunute arv 
väheneb aasta-aastalt.

Uppunutest 9 olid naised ja 34 mehed. Möödunud 
aastal uppus ka kaks last (4-aastane ja 14-aastane). 
Rohkem kui pooled uppunutest olid eakad ning ea-
kate osakaal on viimase kuue aasta jooksul pidevalt 
kasvanud. 

VEEÕNNETUSTES UPPUNUTE ARV 
MAAKONDADE LÕIKES

UPPUNUD
2018

2017

2016

2015

2014

43

39

45

68

47

VEEÕNNETUSED

2018

2017

2016

2015

2014

249

208

163

219

179

100 000 elaniku kohta

150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150+150

Kõige enam uppus inimesi suvekuudel − kokku 18 
inimest, enamik neist juulikuus. Nii kevadel kui ka  
sügisel uppus 8 inimest ning talvel 9 inimest. 

14 inimest uppusid vette kukkumise tõttu, 13 ini-
mest suplemisel, 7 kalastamisel, 4 jäärajasõidul ning 
1 paadisõidul. 

Peaaegu pooled inimesed olid uppumise hetkel  
alkoholijoobes.  ....

8

0 1 0

8

4

0

3

2

2 5

3
2

2

5

ARVUD JA FAKTID
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Vingugaasiõnnetuste arv kasvab
2018. aastal reageeris Päästeamet 564 gaasisünd-
musele. Päästeamet saabki aina enam väljakutseid 
sündmustele, mis on seotud vingugaasiga, ja seda 
nii gaasi kui ka tahke küttega köetavates kodudes. 
Vingugaasi tõttu hukkub aastas ligikaudu üheksa 
inimest ning kõige rohkem teevad selles muret  
Harjumaa ja Ida-Virumaa.

Vingugaasi võib tekitada isegi tavaline toidukõrbemi-
ne, kuid igapäevaelus on põhiline vingugaasi tekitaja 
liiga vara kinni pandud ahjusiiber, aga ka halva tõm-
bega gaasiboiler või valesti reguleeritud gaasipliit. 
Seega võib vingugaasimürgitus tekkida ka siis, kui põ-
lengut ei ole.

Ainus vahend vingugaasi tuvastamiseks on vingu-
gaasiandur. Suitsuandur ei ole võimeline vingugaasi 
tuvastama, sest andur läheb häiresse visuaalse suit-

su peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadme-
ga, mille tööpõhimõtted on erinevad.

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma omadustelt 
värvitu, lõhnatu ja maitsetu mürgine gaas, seetõttu ei 
saa inimene ise aru, kui ruumis on vingugaas. Ena-
masti hukkuvadki inimesed tulekahjudes just vingu-
gaasi sissehingamise tagajärjel.

Vingugaasianduri paigaldamisel tuleb järgida kasu-
tusjuhendis toodud tootjajuhiseid, sest andureid on 
erinevaid ning nende paigaldamise tingimused või-
vad samuti erineda. Mitmekorruselise elamu puhul 
soovitame vingugaasianduri paigaldada igale korru-
sele, võimaluse korral igasse eluruumi.

Vingugaasianduri töökorras olekut tuleb kontrollida 
kord kuus, vajutades testnuppu. Piiksuv signaal kinni-
tab, et seade töötab. Vingugaasiandurit tuleb regu-
laarselt tolmust puhastada ja selleks võib kasutada 
nii tolmuimejat kui ka -lappi.

1. jaanuarist 2018 on Eestis kohustuslik paigaldada 
vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles 
asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Eelkõige on 
sellised seadmed gaasil töötavad veesoojendid. Soo-
vitame paigaldada vingugaasianduri ka siis, kui kodus 
on puuküttega ahi, kamin, pliit, katel jms, mis võivad 
samuti ohtlikku vingugaasi tekitada.  ....

VÄLJASÕITUDE ARV GAASISÜNDMUSTELE*

2018

2017

2016

2015

564

291

416

401

* Inimesel on kahtlus, 
et on gaasileke või  
seadme rike, esineb  
ka halvenenud  
enesetunne.

ARVUD JA FAKTID
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Sündmusterohke suvi
2018. aasta suvi oli Päästeameti jaoks äärmiselt in-
tensiivne ja erakordselt sündmusterohke aeg, mille 
tõttu oli elupäästevõimekus mitmel korral ka kriitilisel 
piiril.

Nelja kuu jooksul maist augustini toimus kokku 2843 
tulekahju, mis on kolmandiku võrra enam kui eelmisel 
kolmel aastal keskmiselt. Ka metsa- ja maastikutule-
kahjusid toimus viimase kolme aasta võrdluses 41% 
keskmisest rohkem. Kuuma ja kuiva ilma tõttu kehtes-
tas Päästeamet suure tuleohuga aja üle Eesti kokku 
40 päeval, Jõgevamaal 75 päeval. Nii pikalt pole Pääs-
teamet kunagi varem üleriigilist suure tuleohuga aega 

kehtestanud. See tähendas, et keelatud oli tuletege-
mine isegi selleks ettenähtud kohas, samuti soovitati 
tungivalt loodusesse mootorsõidukiga mitte minna.  ....

„Päästeameti abi peab inimesteni  
jõudma igasugustes erakordsetes olukordades. 
Sel suvel oli aga seitsmel korral oht, et see  
abi inimesteni õigel ajal ei jõua. Meil oli õnne,  
et neil seitsmel korral inimesi ei hukkunud, 
kuid edaspidi ei saa heale õnnele lootma jääda.“

Kuno Tammearu, peadirektor

Fo
to

: S
iim

 S
ol

m
an

ARVUD JA FAKTID
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40 päeva kestis suure  
tuleohuga aeg
(Jõgevamaal 75 päeva)

7 korral oli  
elupääste
võimekus
kadumas

600+ tulekahju rohkem 
kui eelmisel  
3 aastal maist  
augusti lõpuni

430+ ha põlenud metsa ja  
maastikku (2 korda  
rohkem kui eelmisel  
3 suvel kokku)

5 korda rohkem  
toimus üle 24  
tundi kestnud 
sündmuseid

5 sündmust 
kestsid 
7 päeva  
või rohkem

2 korda rohkem 
toimus ressursi- 
mahukaid pääste- 
sündmuseid

3 nädala- 
vahetusel  
ennetus- 
aktsioonid  
üle Eesti

rohkem
tulekahjusid
kui eelmisel
3 aastal 
keskmselt30+70+A30% tulekahjudest 

olid metsa- ja 
maastikutule-
kahjud30+70+A29% 41+59+A41% rohkem 

metsa- ja 
maastiku- 
tulekahjusid

Keskmiselt kestsid kõige pikemad sündmused kokku 
üle 101 tunni ehk veidi üle nelja ööpäeva. Päästetöö-
del osales kokku 2257 päästjat, nende seas nii kutse-
lisi kui ka vabatahtlikke päästjaid, aga ka kaitseliitlasi 
ja tavakodanikke.

Üks suurimaid metsatulekahjusid, millega päästjad 
möödunud suvel rinda pistsid, toimus Vikipalus, kus 
põles ligikaudu 200 hektarit metsa. Tulekahju kestis 
kokku 11 päeva.

„Enam kui ööpäeva kestvate  
sündmuste rohkus tõi kaasa olukorra, kus meil 

polnud enam päästjaid, keda sündmusele saata, 
või nappis tehnikat, sest masinad läksid katki ja 

vajasid remonti.“
Martin Lambing, päästetöö osakonna juhataja

MAKSIMUM-  
TEMPERATUURID
Mais 30,5 °C (pole esinenud 
aastast 1961)
Juunis 28,6 °C
Juulis 34,2 °C 
Augustis 32,6 °C

SADEMEID  
VÕRRELDES  
TAVAPÄRASEGA
Mais 59% vähem
Juunis 39% vähem
Juulis 64% vähem
Augustis 2% vähem

ARVUD JA FAKTID
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Lisaks tagajärgedega tegelemisele korraldas Pääste- 
amet kolmel nädalavahetusel koostöös Riigimetsa 
Majandamise Keskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, 
Keskkonnainspektsiooni ja kohalike omavalitsustega 
kontrollkülastusi metsadesse ja randadesse, et en-
netada tulekahjude tekkimist. Sellises mastaabis po-
le kunagi varem koostööd tehtud. Kontrolliti 369 uju-
mis- ja lõkkekohta ning kustutati 296 lõket või 
lõpetati grillseadme kasutamine.  ....

2015 2016 2017 2018

2 246 2 151
2 164

2 843
SÜNDMUSED MAI-AUGUST

2X ROHKEM RESSURSI- 
MAHUKAID SÜNDMUSEID

4 4 3 10

65 55
72

130

5X ROHKEM ÜLE 24 TUNNI
KESTNUD SÜNDMUSEID

2015 2016 2017 2018

6 8

1

27

„Vikipalu metsatulekahju  
oli nii õppetund kui ka  
proovikivi meile kõigile.  
Saime sündmuskohal rõõmuga  
tõdeda, et kui keegi on hädas, siis 
tullakse kiiresti appi ning neid  
abistajaid oli palju.“
Priit Janno,  
Põhja päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja

ARVUD JA FAKTID
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3880 kahjutuks tehtud lõhkekeha
misoperatsioon Saaremaal. Otsimisalalt Mäebe kü-
last leiti kokku 160 lõhkemata lõhkekeha, 171 pad-
runit ja 15 tühja lõhkekehakesta. „Saare Kõmina“ 
ajal reageerisid demineerimismeeskonnad 30 
sündmusele üle saare ning otsingutööde ajal kont-
rolliti 20 000 m2 suurust maa-ala, mille käigus hävi-
tati 62 lõhkekeha ja 341 padrunit.

28. ja 29. augustil toimusid Pakril plaanilised demi-
neerimistööd, mille käigus tehti kahjutuks 158 saa-
relt leitud Saksa päritolu mürsku. Iga mürsk kaalus 
ligikaudu 50 kilogrammi ....

Päästeameti demineerimiskeskus sai 2018. aastal 
1326 väljakutset, neist üle poole lahingumoonaleidu-
dele. Kokku leiti ja tehti kahjutuks 3880 lõhkekeha. 

Suurimad ja töömahukamad pommitehnilised tööd 
tehti 25. septembril Rooma paavsti Franciscuse 
Eesti-külastusel ja 16. oktoobril toimunud Euroopa 
Liidu digitippkohtumisel.

8.–13. aprillil toimusid Saaremaal plaanilised demi-
neerimistööd koondnimetusega „Saare Kõmin“, mis 
oli ühtlasi esimene nii suuremahuline demineeri-
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KAHJUTUKS  
TEHTUD 
LÕHKEKEHADE  
ARV LIIGITI 2018

2659

580

371

64

51

27

128

Mürsk

Miinipildujamiin

Granaat

Lennukipomm

Rakett

Miin

Muu moon

HARJUMAA

LÄÄNE-VIRUMAA

IDA-VIRUMAA

HIIUMAA

SAAREMAA

LÄÄNEMAA

PÄRNUMAA

RAPLAMAA JÄRVAMAA

JÕGEVAMAA

VILJANDIMAA
TARTUMAA

VALGAMAA

VÕRUMAA

PÕLVAMAA

1567 316 531

412

815

15

26

53
52

162

143
29

150

5

Saku vallas leiti 159 mürsku

Tallinnas Reidi tee  ehituselt leiti  
730 mürsku, 70 sütikut ja 3000 padrunit

Väike-Maarja vallas leiti 260 mürsku,  
10 sütikut, 29 vahedetonaatorit ja 6 miini

Lääne-Harju vallas leiti 
163 suure kaliibriga mürsku

KAHJUTUKS TEHTUD LÕHKEKEHADE ARV  
MAAKONDADE LÕIKES JA SUUREMAD LEIUD 2018

… NEIST

LAHINGUMOONALE

65%
DEMINEERIJAD SAID

VÄLJAKUTSET
1326

3880 kahjutuks tehtud lõhkekeha
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Päästeamet kontrollib igapäevaselt tuleohutus-
nõuete täitmist hoonetes. 2018. aastal võeti tule-
ohutusnõuete järgimine aga laiemalt ette ning  
lisaks tavapärastele kontrollidele alustati kon - 
trollkäike reididena üle Eesti. Kokku tegid Pääs-

Ohutusjärelevalve fookuses kontrollreidid

ARVUD JA FAKTID

teameti inspektorid kuus kontrollreidi, neist kolm 
kortermajadesse, ühe haridusasutustesse, ühe 
hoolekandeasutustesse ning kaubanduskeskustes-
se.
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64% kontrollitud 
hoonetest on 
puudustega.

Suurim murekoht kõikide hoonete pu-
hul oli evakuatsioonipääsude ja tule-
tõkkeuste lahtihoidmine või nende 
puudumine. Kortermajade puhul oli ja 
on jätkuvalt probleem trepikodades 
hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, poti-
lilled ja vana mööbel, mis takistavad majast väljumist 
ning tekitavad põlema süttimisel suitsu, mis jätab 
majaelanikud korteritesse lõksu. Reide tehakse kind-
lasti ka edaspidi, et teadvustada evakuatsiooniteede 
vabana hoidmise ning tuletõkkeuste olulisust enne, 
kui juhtub midagi väga tõsist.  ....

Reidide käigus kontrollitud kortermajad:  
puudustega kortermajad 771  
korras kortermajad 229

Avalikke hooneid kontrolliti 747 
puudustega oli 345 
korras 402

34+23+22+21+AAvastatud 
puuduseid 

kokku:
636

Tuleohutus- 
paigaldised

Evakuatsioonipääsud

Tuletõkke- 
sektsioonid Evakuatsiooni- 

teed

183

120

118

11230+22+15+11+11+4+4+3+AAvastatud 
puuduseid 

kokku:
1680

Evakuatsiooniteed

Päästemeeskonna juurdepääs

Tuleohutuspaigaldised

Küttesüsteem

Põlevmaterjali
ladustamine

Tuletõkke- 
süsteemid

Evakuatsiooni- 
pääsud

Elektripaigaldised

562

361243

200

188

52 47
27

Alustati 32 väärteomenetlust  
ja 89 haldusmenetlust. 

2018. AASTAL  
KONTROLLITI KOKKU 

 6700EHITIST

...NEIST

1400
KORTERMAJA

JA

5300
 MUUD HOONET

KORTERMAJADES AVASTATUD PUUDUSED AVALIKES HOONETES AVASTATUD PUUDUSED
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AASTA  
SÜNDMUSTES
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SÜNDMUSED
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Suvise kuumalaine aktsioonid
Möödunud suvi oli ilmastiku poolest erakordne –
kuum ilm algas juba maikuus ja kestis augustini välja. 
Ka sademeid oli tavapärasest tunduvalt vähem. Na-
gu juba mainitud, korraldas Päästeamet ilmastiku-
oludest tingituna esimest korda kuumalaineaktsioo-
ne, kus kolmel nädalavahetusel juulis ja augustis 
külastasid päästekomandod avalikke lõkketegemis-
kohti, populaarsemaid puhkealasid ja ujumiskohti. 
Päästjad teavad ja tunnevad hästi oma tegevuspiir-
konda ja selle riske ning olid oma teadmistega kont-
rollitavate alade valikul otsustajateks.

Kõigi päästekeskuste, Piirivalve- ja Politseiameti,  
Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonna- 
inspektsiooni ja kohalike omavalitsuste esindajatega 
koostöös tehtud aktsiooni eesmärk oli suunata ini-
mesi ohutult käituma ja tõsta nende teadlikkust ning 
hoida ära õnnetusi ja hukkumisi. Kõige olulisem oli 
inimestega suhelda ja neid nõustada, samuti kont-
rolliti üle ujumiskohtade päästevarustuse olemasolu 
ja korrashoid ning suure tuleohuga ajal jälgiti tule- 
ohutusnõuete täitmist.

Kokku üheksa päeva kestnud aktsioonist oli kasu 
aga rohkem kui vaid tuleohtlikul ajal õnnetuste en-
netamiseks. Kontrollid aitasid päästekeskuste jaoks 
hästi ära kaardistada probleemsemad asukohad, 
kus kiputakse aktiivselt tuld tegema, prügi ladusta-
ma ja ujuma, ning see, millele tuleb ka edaspidi  
rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks tuvastati mitu 

Möödunud suvi oli ilmastiku poolest 
erakordne – kuum ilm algas juba 

maikuus ja kestis augustini välja. 

Kuumalaine 
aktsioonid 
ujumis- 
kohtades.

katkist või puudustega veeohutuspüstakut, mis re-
monti vajavad. Päästeamet töötas kontrollide tule-
musel kiirelt välja ka suure tuleohuga aja teavitus- 
sildid, mida nii RMK töötajad kui ka päästekeskused 
said kasutada teavitustööks ja paigaldamiseks vajali-
kesse kohtadesse. Inimeste suhtumine kontrollides-
se oli rahumeelne ja mõistev. Lõkete või grillide ka-
sutamise lõpetamise korraldusega arvestati ja seda 
tehti rahumeelselt.  ....
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Lõkkevalvuri  
kampaania  
„Hoia jaanilõkkel 
silm peal“
Päästeamet kehtestas suure tuleohuga aja 31. mail, 
mis on enneolematult vara. Niisamuti pole varase-
malt suure tuleohuga aega üle Eesti kehtestatud nii 
pikaks perioodiks – kokku 40 päeva (Jõgevamaal lau-
sa 75 päevaks). Erakordne oli ka see, et maist augus-
tini oli Eestis üle 600 tulekahju rohkem kui eelmisel 
kolmel aastal keskmiselt. 

Päästeamet jälgis olukorda kogu aeg: kestis suure 
tuleohuga aeg, vihmavõimalus oli väike ning lähene-
mas oli eestlaste suur püha jaanipäev. Jaanipäev aga 
tähendab lõkkeid ja grillimist ning peomeeleolu, kus 
ohutusele võib-olla nii palju tähelepanu ei pöörata. 
Seega tuli teha kiired otsused, et jaanipäev oleks kõi-
kidele rõõmupäev, seda ka suure tuleohuga ajal, aga 
et seejuures ei kasvaks hüppeliselt väljakutsete arv 
võrreldes tavapärase pühadeajaga.
 
Niisiis korraldas Päästeamet vahetult enne jaani-
päeva lõkkevalvuri kampaania, kus kutsusime ini-
mesi üles hakkama oma seltskonna jaanipäeva- 
lõkke valvuriks ja registreerima oma ohutu lõke in-
ternetis Muinastulede Öö kodulehel. Soovitasime 

sel aastal teha jaanilõkke sellise suurusega, et sel-
lest oleks võimalik üle astuda, sest jaanipäevatunde 
loomiseks piisab ka väikesest lõkkest või turvalisest 
õueküünlast – oluline on seltskond, kellega jaani-
päeva tähistada. Jaanilõkke valvuriks olemine tä-
hendas, et seltskond valis enda seast välja ühe peo-
lise, kes vastutas selle eest, et jaanitule tegemisel 
oleks järgitud kõiki tuleohutusnõudeid, tuli ei jääks 
hetkekski järelevalveta ning peo lõppedes oleks tuli 
ka kindlalt kustutatud. Kokku registreeriti 428 ohu-
tut jaani lõket ja võeti vastutus peo turvalisuse taga-
mise eest. Lisaks kasutas Päästeamet ennetava 
ohutusteabe edastamiseks Facebooki juturoboti ra-
kendust, mille kaudu vastasime ohutusalastele küsi-
mustele, tuletasime meelde suvise tuleohutuse 
põhisõnumeid ning teavitasime suure tuleohuga 
aja lõppemisest. Kampaania käigus loosisime  
Päästeameti Facebooki leheküljel välja ka uhke ohu-
tuspaketi jaanipäevaks.  ....

Kutsusime inimesi üles hakkama  
oma seltskonna jaanipäevalõkke 

valvuriks ja registreerima oma  
ohutu lõke internetis.

Internetis 
registreeriti 
kokku 428 
ohutut 
jaanilõket.
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2018. aastal korraldas Päästeamet kaks suurt mee-
diakampaaniat. 21. maist 17. juunini toimus veeohu-
tuskampaania, mis keskendus laste veeohutusele. 
Kuna lastega toimuvad õnnetused sageli just kodu-
lähedastes veekogudes, juhtisime sel korral tähele-
panu just nende ohtlikkusele. Kampaania eesmärk 
oli teadvustada lastevanemate hulgas kodulähedas-
te veekogude ohtlikkust ning pakkuda lahendusi, 
kuidas kodused veekogud ohutumaks muuta. Väi-
kelaste ja koolieelikute puhul lasub vastutus nende 
ohutuse eest täielikult täiskasvanutel ning kõige liht-
sam viis õnnetusi ära hoida on laste õues viibimise 
ajal neil silm peal hoida. Veidi suuremate lastega on 
oluline vähemalt korra aastas veeohutusest rääkida 
ning riske selgitada. 

Kampaania järel tõusis inimeste hulk, kes pidasid 
laste üksi vette lubamist kindlasti hooletuseks. Kui 
2017. aastal vastas ca 15% nii, siis 
pärast kampaaniat oli see juba 
poole suurem ehk 30% küsitletuist. 
Laste pidevat järelevalvet väga vaja-

likuks pidavate lapsevanemate hulk tõusis 9% ning 
veeohutusest rääkimise sagedus kodus tõusis kam-
paania tulemusel võrreldes 2017. aastaga 5%. Füü-
silise keskkonna turvalisemaks muutmise kohta va-
rasemad andmed küll puudusid, kuid kampaania 
järel kinnitas 58% vastanuist, et on kodulähedaste 

Kampaania järel tõusis 
inimeste hulk, kes pidasid 

laste üksi vette lubamist 
kindlasti hooletuseks.

Veeohutuskampaania „Hoia silm peal“

veekogude turvalisuse suurendamiseks midagi 
konkreetselt ette võtnud. Lisaks mõõdeti kampaania 
märgatavust, mis oli 742 600 inimest vanuses 15–74 
ehk üle poole Eesti elanikkonnast.  ....
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Päästeamet korraldab ka tuleohutuskampaaniaid, 
et tõsta elanikkonna riskiteadlikkust ja suurendada 
ennetavat käitumist, sest teatavasti on kõige parem 
õnnetus ärahoitud õnnetus. 2018. aasta tuleohu-
tuskampaania toimus 3.–16. detsembrini ja selle  
põhisõnum oli „Hoia toidul silm peal“. Nagu nimigi 
ütleb, oli kampaania eesmärk teadvustada inimeste-
le, kui ohtlik on toidu kõrbemine. Selle ärahoidmi-
seks soovitasime lihtsat kuldreeglit: kui teed sööki, 
jää kööki.

Kampaania sihtrühm olid mehed ja naised vanuses 
25–50 eluaastat ning seda seetõttu, et jõuda eakate 
inimesteni, kes on see tegelik riskirühm. Vanemaea-
liste inimeste käitumist mõjutavad 
kõige rohkem nende lähedased, 
mistõttu lähenesimegi eakate ini-
meste riskikäitumise muutmiseks 

just nende lähedaste kaudu. Kampaania oli ulatuslik: 
raadio-, tele-, väli- ja trükireklaam ning sotsiaalmee-
dia, samuti olid reklaamid kaubanduskeskustes.

Kampaania positiivsest mõjust annab tunnistust 
see, et võrreldes 2016. aastaga kasvas nende pere-
de osakaal, kus tuleohutusest räägiti, ning samuti 
kasvas nende elanike arv, kes olid mõelnud koduste-
le tulekahjuriskidele. Kui 2016. aastal oli ohutu 
toidu valmistamine pensioniealiste seas pigem eba-
oluline, siis peale 2018. aasta kampaaniat sai sellest 
selgelt tähtis teema ja on seda ka praegu.  ....

Tuleohutuskampaania „Hoia toidul silm peal“

Soovitasime  
lihtsat kuldreeglit:  

kui teed sööki, jää kööki.

SÜNDMUSED
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2017. aasta oktoobris esitles 
Päästeamet siseministrile pro-
jekti, mille eesmärk oli remonti-
da vähemalt 500 kodu elektri- ja 
küttesüsteemid ning muuta 
need majapidamised seeläbi  
tuleohutumaks. Tegemist oli toi-
metulekuraskustes inimestega – 
lasterikkad pered, üksi elavad 
eakad või puudega inimesed –, 
kes ennast ise aidata ei saanud.

Valitsus otsustas anda projektile 
1,5 miljonit eurot ning sellega lii-
tusid kõik 79 omavalitsust. Aasta- 
päevad hiljem on Päästeamet ja 
omavalitsused ühiselt välja vali-
nud ning kinnitanud 726 kodu, 
kus töid teha planeeritakse. 
2018. aastal sai valmis 100 kodu, töös oli veel paar-
sada.

Projekt lükati üle riigi kenasti käima ning enamik 
omavalitsustest tuli projektiga hästi kaasa. Oli ka 
neid omavalitsusi, kes reageerisid siseministri üles-
kutsele panna lisaks riigi eraldatule omalt poolt ra-
ha juurde. Kui paljud neist praeguseks välja valitud 
726 kodust korda tehtud saab, sõltub lõpuks sel-
lest, kui kalliks tööd kodudes lähevad. Oluline on ka 
omavalitsuste rahaline panus, aga need summad 
selguvad tõenäoliselt alles selle projekti lõppedes 
ehk 2019. aasta lõpus, sest kohalik omavalitsus 
saab eraldada raha ka eelarveaasta keskel. Tööde 
mahud ja summad on igas kodus erinevad – mõnes 
kodus on lisaks küttekolde taastamisele vaja välja 
vahetada elektrisüsteem või sootuks uus ehitada, 
mõnes kodus saab vähemaga hakkama.

Kampaania 500 kodu tuleohutuks
Projekti esimene kodu tehti tu-
leohutuks Hiiumaal. Kodu osutus 
valituks pärast Kärdla komando 
päästjate külastust. Tegemist oli 
üksiku pensionäri koduga, mis oli 
äärmiselt tuleohtlik. Elamises ku-
nagi paiknenud elektrijuhtmesti-
kust olid järel ainult põlemisjäljed 
seintel ning osaliselt oli elekter 
taastatud ajutise kaabliga. Nüüd 
on selles majapidamises taasta-
tud elamisväärne ja nõuetekoha-
ne elektrisüsteem.

Eestis on vähemalt 5000 kodu, 
mis on Päästeameti andmetel  
tuleohtlikud. 500 kodu projekti 
kaudu saavad sajad kodud tule- 
ohutuse mõttes korda ja sama 

tähtis on seegi, et inimesed on saanud kindlust, et 
neid ei ole oma murega üksi jäetud. 

Esimene projektiaasta oli vaid jäämäe tipp, sest te-
gelikkuses on probleem märksa suurem ja vajadus 
projekti jätkumise järele suur. Eestis on umbes  
649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb ligi 700–
800 kodu aastas. Päästeameti statistika kohaselt on 
tulekahjude sagedased tekkepõhjused ohtlikud küt-
te- ja elektrisüsteemid, mille omanikel enamasti 
puuduvad rahalised vahendid nende korrastami-
seks ja tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks. 
Peagi on aeg hakata planeerima jätkuprojekti ning 
mõelda kriteeriumid hoolikalt läbi, et abivajajad 
saaksid mure lahendatud. Riigieelarve strateegias 
on sees projekti lisarahastus 1 miljon eurot aastas 
aastateks 2020–2022 ehk kolme aasta peale kokku 
3 miljonit eurot.  ....

Eestis on 
vähemalt 
5000 kodu, 
mis on 
Päästeameti 
andmetel 
tu leohtlikud.

SÜNDMUSED
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Demineerijate suuremad sündmused
Eelmisel aastal valmisid demineerijatele väga oluli-
sed arendused – kaks ajutist lõhkamiskohta, üks 
neist Harjumaal ning teine Saaremaal. Lõhkekehasid 
leitakse igalt poolt Eestist ja nende transport on oht-
lik. Samuti kaasneb lõhkekehade kahjutuks tegemi-
sega oht nii kõrvalistele isikutele, keskkonnale kui ka 
demineerijatele endale ning ohutuse tagamiseks on-

gi vaja kõikidele nõuetele vastavaid lõhkamiskohti. 

Spetsiaalne lõhkamiskoht on piltlikult öeldes maja, 
mis peab vastu plahvatusele ega lase (plahvatuses 
tekkivatel) kildudel välja lennata. Nii on ümbruskond 
kaitstud ja ka demineerijad saavad teha oma iga-
päevast tööd ohutumalt. 

Saaremaa 
lõhkamiskoht.
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Eesti 
Vabariigi 
president  
12. novembril 
Ida-Eesti 
pommigrupis.

Päästeameti 
demineerijad 
Reidi teel. 

Reidi tee ehitusel käisid demineerijad kahel korral: 
septembris ja novembris. Maa seest tuli välja suur 
hulk laskemoona, kokku 630 suurtükimürsku ja 19 
käsigranaati, lisaks rohkem kui 3000 padrunit ja hüls-
si. Seekord õnnetust ei juhtunud ja laskemoon tehti 
ohutult kahjutuks.

16. mail sai Põhja-Eesti pommigrupp teate, et Pakri 
tuletorni lähedal on pangalt alla sõitnud auto juures 
lõhkekeha. Pommigrupp sõitis kohale ning Keila ko-
mando nööripäästjate abil laskuti 30-meetrisest 
pankrannikust alla ja tõsteti üles 105 mm mürsk. Mõ-
ne aja möödudes leidsid autot kontrollinud tuukrid, 
et vees on veel lõhkekehi. Sel õhtul operatsioon pea-
tati, sest pimedas ei ole võimalik ohtlikke esemeid lei-
da ja auto tõstmine olnuks seetõttu riskantne. 

Järgmisel päeval leidsid tuukrid auto ümbruse kont-
rollimisel kokku 40 lõhkekeha. Lõhkekehad identifit-
seeriti ja transporditi kaldale, et need hiljem koos 
nööripäästemeeskonnaga pangale tõsta.

Demineerimiskeskust külastas aasta jooksul mitu 
tähtsat inimest. Keskuse tööga käis tutvumas sise- 
minister ja 12. novembril külastas Ida-Eesti pommi- 
gruppi vabariigi president Kersti Kaljulaid.  ....
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Ennetusosakond arendas koos naaberriikidega välja 
universaalse ennetustöö tegevuste tulemuste hin-
damise mudeli. 

Euroopa Liidu rahastatud projekti EVAPREM („Deve-
loping an evaluation model to assess prevention 
measures“) eesmärk oli töötada välja riiklike tule- 
ohutusalaste ennetustegevuste hindamise mudel, 
mis on tulevikus hea abivahend päästeteenistuste-
le, kes vastutavad päästealase ennetustegevuse 
planeerimise ja elluviimise eest. 

Mudeli kokkupanekul võrreldi ja hinnati projektis 
osalevate riikide ennetustegevusi ning valdkonnas 

Ennetustegevuste hindamise mudel
toimuvaid trende. Projekti juhtis Eesti Päästeamet, 
metoodikat ja analüüsi aitas välja töötada ning läbi 
viia Tartu Ülikooli all tegutsev sotsiaalteaduslike ra-
kendusuuringute keskus (RAKE). Lisaks osalesid 
projektis Läti ja Leedu päästeteenistused, Frede-
riksborgi päästeteenistus Taanis ning Turu Ülikool 
Soomes. 

Projekti idee tekkis 2015. aastal ja käivitus jaanuaris 
2017 ning kestis kokku kaks aastat. Selle eelarve oli 
531 006 eurot, millest 75% finantseeris Euroopa 
Komisjon.  ....

Läti esitas 2018. aasta augusti alguses abipalve Eesti 
piiri lähedal Lätis Mazsalaca maakonnas süttinud 
230 hektaril lõõmava metsatulekahju kustutami-
seks. Piiriülesel päästetööl osalesid Lääne ja Lõuna 
päästekeskuse teenistujad, kokku 33 inimest ja 11 
sõidukit. Kuigi naabritevahelised vastastikuse abista-
mise lepingud on kehtinud juba aastaid, siis kõigi 
kolme Balti riigi vahelist hädaolukordade ennetami-
se, valmisoleku ja reageerimise alast koostööd regu-
leerib alles alates 2018. aastal sõlmitud valitsuste 
vaheline leping, milleni jõudmine oli aastatepikkuse 
töö tulemus.  ....

Lätis  
metsatulekahju  
kustutamas

 Päästeameti tehnika Lätis.

European Union
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Päästeameti varingupäästemeeskond EST-USAR 
ning Eesti, Läti ja Leedu ühine pumbameeskond 
BaltFloodCombat (BFC) on liitunud Voluntary 
pool’iga (Euroopa Liidu elanikkonnakaitse meh-
hanismi ressursside kogum, kuhu liikmesriigid on 
andnud üles erinevad võimekused, mida nad luba-
vad pakkuda rahvusvahelise abi andmiseks). Meh-
hanismi rahastuse toel arendavad EST-USAR ja BFC 

Päästemeeskonnad  
arendavad oma oskusi  

järjepidevalt

EST-USAR-i 
meeskond.
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oma võimekusi, et reageerida päästesündmustele 
nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

EST-USAR kasutas ligi 200 000 euro suurust rahas-
tust isikukaitsevarustuse ja rusude stabiilsust jälgiva-
te elektrooniliste seadmete soetamiseks ning kooli-
tustel osalemiseks. Nii osalesid varingupääste- 
meeskonna liikmed kahel inseneride kursusel Itaa-
lias, mis käsitlesid kahjustatud konstruktsioonide 
hindamist, infohalduse kursusel Soomes, varingu-
pääste koordinatsiooni kursusel Aserbaidžaanis 
ning Aafrika-Aasia-Euroopa piirkonna lauaõppusel 
Armeenias. Terve meeskonnaga käidi MODEX-i va-
ringupäästeõppusel Taanis.

Uute oskustena arendab meeskond nii veepääste-
võimekust, et olla valmis päästma ka märgades olu-
des, kui ka amputeerimist varingu tingimustes. See 
annab aimu, millega peavad Eesti rahvusvahelise 
päästemeeskonna liikmed missioonile minnes hak-
kama saama.

BFC projekti taotluse summa oli 300 000 eurot ning 
seda kõigi kolme Balti riigi ehk Eesti, Läti ja Leedu 
peale. Saadud raha kasutatakse isikukaitsevarustu-
se ja logistikavarustuse soetamiseks, standardtege-
vusjuhiste uuendamiseks ning meeskonnajuhtide 
treenimiseks. Lisaks korraldab meeskond ühisõppu-
se Lätis, kus uus varustus ja vahendid järele proovi-
takse. Kogu projekti koordinaator on Eesti ning ees-
märk on projekt lõpule viia 2020. aasta alguses.  ....

Selleks, et oma teadmisi ja oskusi 
rahvusvahelisel tasemel pidevalt 
täiendada, kuulub Päästeameti 
demineerimiskeskus Euroopa Lii-
du liikmesriikide pommigruppide 
koostöövõrgustikku (EEODN). Ees-
til on võrgustikus täita aga suurem 
roll, sest demineerimiskeskuse 
nõunik Arno Pugonen valiti 2018. 
aastal teist ametiaega järjest 
EEODN-i aseesimeheks. 

EEODN-i võrgustikku ja veel enam 
selle juhatusse kuulumine on olu-
line kogu Eesti julgeolekule, sest 
see annab väikesele riigile hea po-
sitsiooni suuremate riikidega 

võrdsel tasemel kaasa rääkida. Võrgustikus koge-
muste jagamine on välja toonud pommirünnakutel 
teatud taktika muudatused ja uued trendid, mida 
kurjategijad kasutavad. See teave võimaldab ka Ees-
tis valmisolekut suurendada ja võimalikke rünna-
kuid tõrjuda.

Lisaks olulisele rollile võrgustiku juhatuses juhib Ar-
no Pugonen Euroopa Liidu grandi „EEODN Activi-
ties“ projekti. Eesti on esimene riik EEODN-i võrgus-
tikus, kes sai 2017. aastal kaheks aastaks Euroopa 
Liidult 300 000-eurose grandi pommigruppidele 
koolituste tegemiseks. Sellist granti pole ükski sise-
julgeolekuasutus Eestis varem saanud. Grandi toel 
on Eesti demineerijad saanud maailmatasemel 
koolitust ja pakuvad seda ka teistele riikidele.  ....

Eesti osaleb aktiivselt  
Euroopa pommigruppide 
võrgustiku töös

Arno Pugonen valiti 2018. aastal  
teist ametiaega järjest  

EEODN-i aseesimeheks. 

EEODN-i 
tuukrite 
koolitus 
Austrias.

KOOSTÖÖ
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2018. aasta oli Eesti Tuletõrjemuuseumi jaoks posi-
tiivne ja tegus. Aasta alguses pandi Eesti Vabariigi 
100. aastapäeva puhul teenetemärkide tseremoo-
niaks Mustpeade majja üles Eesti pääste ajalugu ka-
jastav fotonäitus. Võib öelda, et peamine rõhk mul-
luses näitustegevuses oligi rändnäitustel ja 2019. 
aastaks planeeritud väljapaneku „Eesti organiseeri-
tud tuletõrje 100“ ettevalmistusel.

Sellegipoolest jätkus töö ka püsiekspositsiooniga, 
mida täiendati ja uuendati, samuti osales tuletõrje-

Tuletõrjemuuseumi positiivne ja tegus aasta
Restau- 
reerimise  
läbinud saja 
aasta tagune 
vankerprits.

muuseum Muuseumiööl. Jätkusid palju positiivset 
tagasisidet saanud ekskursioonid gruppidele ja 
muuseumi töö tagatubades ehk digiteerimine, kirjel-
damine ja museaalide vastuvõtmine ei jäänud arvu-
liselt alla eelnenud aastatele. 

Ajaloo säilitamise vallas anti panus ajalooliste sõidu-
vahendite restaureerimisse. Uuele elule äratati ligi 
saja aasta taguse ajalooga vankerprits ning nõu- 
kogude ajast pärit redelauto Zil-131.  ....



WWW.RESCUE.EE
 FACEBOOK.COM/PAASTEAMET/


