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JUHTKIRI

21. sajandi teise kümnendi viimast 
aastat saab kirjeldada kui kriisiks 
valmistumise aastat. Siseministee-
riumi eestvedamisel saadeti vara-

kevadel kõigile Eesti kodanikele käitumisjuhised krii-
sidega toimetulekuks. Meie eksperdid rääkisid 
põhjalikult kriisideks valmisolekust, nii kodustest va-
rudest kui ka tegutsemisest hädaolukorras. Nii mõ-
nigi käitumisjuhistega kirja saanud inimene imestas, 
kas sõda on tulekul, et nõnda ulatuslikku teavitus-
tööd tehakse. Aasta teine pool tõi ise vastuse, mida 

kriis endast kujutab, kui tormituuled oktoobri lõpus 
Kagu-Eestis nii elektri kui mõneks ajaks ka telefoni-
side minema puhusid. Mõnel juhul võttis elektri ta-
gasisaamine nädala.

Elutähtsate teenuste pikaajalise katkestuse – 
elektri ning koos sellega veevarustuse ja kanalisat-
siooni, samuti mobiil- ja andmeside – võib põhjusta-
da nii loodus kui ka inimene. Tulemus on sama – see 
mõjutab märgatavalt meie tavapärast elukorraldust 
ja kui me pole selleks valmis, siis satume kiirelt hätta 
ja vajame abi. Kriisi iseloomustab ootamatus, mis-

 töiselt tegus 
juubeliaasta

2019:
KUNO TAMMEARU, Päästeameti peadirektor
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PÄÄSTEAMETI AASTARAAMAT 2019

tõttu peavadki kõik osapooled – inimene, kogukond, 
kohalik omavalitsus, ettevõte ja riik – selleks valmis-
tuma. Loodan, et kõik osapooled tegid mullustest 
tormidest oma järeldused. Päästeametis oleme en-
da toimepidevuse ja kriisiks valmisolekuga tegele-
nud juba aastaid ning nii mullu kui ka tänavu on see 
üks meie asutuse keskseid teemasid.

Tõsiste teemade kõrval on meil Päästeametis ol-
nud ka põhjust tähistamiseks. 2019. aastal möödus 
sada aastat organiseeritud tuletõrje algusest. Too-
nasel esimesel tuletõrjujate konverentsil asutasid 
vabatahtlikud ja kutselised tuletõrjujad ühise üle- 
riigilise tuletõrjeliidu ja leppisid kokku ühistes tule-
tõrjumise põhimõtetes.

Sada aastat hiljem katab kogu Eestit ühtne pääs-
tevõrgustik ning tuletõrjumine on üks osa pääste-
tööst. Päästetöö omakorda on aga osa laiemast 
ohutuskultuuri edendamisest Eestis. Me päästame 
tulest ja veest, kõrgustest ja sügavustest, likvideeri-
me keemiasaastet ja demineerime lõhkekehi. Me 
anname ohutusalast nõu ligi 23 000 Eesti kodus 
ning koolitame kümneid tuhandeid lapsi ja noori.

Möödunud aasta üks suuri verstaposte oli kaht-
lemata projekti „500 kodu tuleohutuks“ esimese 
etapi lõpp, kus kokkuvõttes tegime koos kohalike 
omavalitsustega Eestis tuleohutumaks 663 kodu. 
Seda tänu neile omavalitsustele, kes andsid oma 
elanike ohutuse ja turvalisuse tagamiseks suurema 
panuse kui neilt oodati. Aitäh teile! Väga hea meel 
on mul selle üle, et kodude ohutusprojekt jätkub ka 
tänavu. Vaid nii, ühiselt tegutsedes ja igaühe kaas-
abil, jõuame aastaks 2025 tuleohutuses ja -kahju-
des Põhjamaade tasemele.

Aasta alguses pälvis Päästeamet unistuste töö-
andja tiitli. See on suur tunnustus ja mõneti oota-
matu riigiasutusele, mis pole tuntud kõrgete palka-
de poolest. See aga tähendab, et palk on vaid üks 
asjaolu inimeste karjääriotsustes. Päästeametisse 
tahetakse tööle tulla, sest meie missioon ja visioon 
on selged ja arusaadavad nii asutuses sees kui ka 
ühiskonnas. Iga töötaja Päästeametis päästab, iga-
üks annab oma panuse Eesti ohutumaks ja turvali-

semaks muutmisele. 
Meile tulevad inime-
sed, kes jagavad neid-
samu väärtusi.

Me hoolime oma ini-
mestest. Üks suure-
maid muresid Pääs-
teametis on meie 
töötajate vaimse ja füü-
silise tervise suurem ja 
süsteemsem toetami-
ne. Jah, me räägime 

ühiskonnas päästja palgast, aga peaksime rääkima 
rohkem inimeste tervisest, läbipõlemise ennetami-
sest ja võimalikult kaua tervena elatud aastatest. 
Seetõttu võtsimegi alanud aasta teiseks fookustee-
maks meie inimeste tervise toetamise, seda nii spor-
timisvõimaluste laiendamise kui ka psühholoogilise 
nõustamise suurendamise kaudu. Oma inimesi hoi-
des ja toetades püsib Eesti turvalisuse üks tugisam-
baid ehk päästeteenistus ka järgmised sada aastat.

Head lugemist!
Kuno Tammearu,  

Päästeameti peadirektor

Vaid nii, oma inimesi 
hoides ja toetades püsib 
Eesti turvalisuse üks 
tugisambaid ehk 
päästeteenistus ka 
järgmised sada aastat.KUNO TAMMEARU, Päästeameti peadirektor
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Päästeamet on Siseministeeriumi valitse-
misala asutus. 31.12.2019 seisuga töö-
tas Päästeametis 2048 teenistujat, olles 
suuruselt kolmas avaliku sektori asutus 
Eestis.

Päästeametis on viis põhivaldkonda: ennetustöö, 
ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja häda- 
olukordadeks valmistumine. Päästeametil on kokku 

59 teenust, sh 28 põhi- ja 31 tugiteenust. 
Päästeameti igapäevane valmisolek põhineb 72 

riiklikul komandol, neljal pommirühmal, 117 vaba-
tahtlikul komandol ning Põhja ja Ida reservpääste-
rühmal. Ööpäev ringi on inimestele valmis appi tõtta-
ma 300 kutselist ja 250 vabatahtlikku päästjat, nende 
jõududega jõuame 15 minutiga appi 95% elanikkon-
nast.   ..
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Ühtne  
võrgustik

PÄÄSTEAMET  
ORGANISATSIOONINA

Eestit katab päästevõrgustik, mis 2019. aastal 
koosnes 1623 kutselisest ja enam kui 2000 
vabatahtlikust päästjast ehk ühtekokku ligi 
3700 inimesest. Eelmisel aastal tegid vaba-
tahtlikud päästjad 3493 väljasõitu, mida on 
veidi vähem kui aasta varem.  ....

TEENISTUJAT, sh

KUTSELIST PÄÄSTJAT

POMMI- 
GRUPPI

KESKMINE ELUPÄÄSTEVÕIMEKUSE 
KOHALE JÕUDMISE AEG  

ELUPÄÄSTESÜNDMUSELE: 

2048

1623

8 min 56 sek
4

EUROT ÄRA HOITUD  
VARAKAHJU

195 635 753 

VABATAHTLIKKU 
PÄÄSTJAT

KUTSELIST  
KOMANDOT

VABAKUTSELIST 
PÄÄSTEKOMANDOT

PÄÄSTETUD
INIMEST

KODU- 
NÕUSTAMIST

VÄLJAKUTSET, sh

PÄÄSTESÜNDMUST

2069

72 117

322 22 418

26 647

15 198 
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PÄÄSTEAMETI PÕHIVALDKONNAD 

ENNETUSTÖÖ PÄÄSTETÖÖ DEMINEERIMINE HÄDAOLUKORRAKS  
VALMISOLEK

OHUTUS- 
JÄRELEVALVE

Kutseliste komandod

VÄLJASÕITUDE KOGUARV 

88+9+3
34+33+33

Vabatahtlike  
komandod

Operatiivkorrapidajad

Järelevalve 

Reageerimine

Ennetamine 

Kokku:
39 617

35 106

3493

TEGEVUSVALDKONNAD 

15 minutiga katame 95%  
Eesti elanikkonnast 

SUURUSELT

VALITSUSASUTUS
kolmasRAHVA  

USALDUST

96%

PÄÄSTEAMET ORGANISATSIOONINA
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Vabatahtlike päästjate tugevdamine nii nende os-
kuste, rahastuse kui ka varustuse parandamise-
ga, nende arvu kahekordistamine ning suurem 
kaasamine eelkõige ennetustöös on Päästeameti 
lähiaastate eesmärk. Siht vähendada 2025. aas-
taks õnnetuste ja kahjude arvu Põhjamaade tase-
mele saab sündida vaid igaühe kaasabil. Mida 
rohkem on ühiskonnas ohutusalaste teadmiste ja 
oskustega inimesi, kes tunnevad oma kogukonda 
ning seisavad oma lähedaste ja naabrite ohutuse 
eest, seda turvalisem on Eesti.  ....

VABATAHTLIK  
PÄÄSTEVÕRGUSTIK  
2019

Kokku kõiki 
päästesündmusi:
15 198

17%
Kodu- 
nõustamiste arv:  
3902 

0:16:45,8

Kohalejõudmise 
aeg

OSALESID  
SÜNDMUSTEL: 

2859
LAHENDASID  
ISESEISVALT: 

1005

VABATAHTLIKKE 
PÄÄSTJAID

2069

ORGANISATSIOON
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Kohustuslikul  
suitsuanduril  
täitus 10 aastat
2019. aastal täitus suitsuanduri eluruumides kohus-
tuslikuks muutumisest kümme aastat. Elanikkonna 
tuleohutusalase teadlikkuse indeksi värske uuringu 
kohaselt oli 2019. aastal 92% Eesti kodudest olemas 
suitsuandur, mida on 4% rohkem kui 2017. aastal.

Üldiselt on Eestis tuleohutuse olukord ja ka suhtumi-
ne tuleohutusse iga aastaga aina paremaks läinud, 
mida kinnitab ka statistika. Päästeamet hakkas eri va-
nusegruppides (lapsed, täiskasvanud, eakad) süste-
maatiliselt ennetustööd tegema 2006. aastal. Enne-
tustöö andis kiirelt tulemusi – kui 2006. aastal hukkus 
tules 164 ehk 12,2 inimest 100 000 elaniku kohta, siis 
2009. aastal 63 ehk 4,7 inimest 100 000 elaniku koh-
ta. Langus oli 2,5-kordne, kuid inimesi hukkus kodu-
des endiselt liiga palju, mistõttu muudeti ka suitsuan-
dur kohustuslikuks. Eeskuju võeti ka Põhjamaadest.

Suitsuandur päästab elu aga vaid siis, kui see on töö-
korras. Seetõttu on nüüd aeg vahetada välja kümne 
aasta eest paigaldatud suitsuandurid, sest nende 
tööiga hakkab läbi saama. Samuti tuleb suitsuandurit 
töökorras hoidmiseks aeg-ajalt tolmust puhastada 
ning kontrollida kord kuus, kas häiresignaal töötab või 
on aeg patareisid vahetada. Suitsuandur on kohus-
tuslik kõigis eluruumides küttesüsteemist sõltumata.

Alates 2018. aastast on neis Eesti kodudes, mille elu-
ruumes asuvad gaasiseadmed, kohustuslik ka vingu-
gaasiandur. Praegu Riigikogu menetluses oleva tule- 
ohutusseaduse muutmise eelnõu kohaselt muutu-
vad vingugaasiandurid alates 2022. aastast kohustus-

likuks ka kõigis tahkeküttega kodudes. Vingugaas on 
lõhnatu, värvitu ja maitsetu, aga ülimürgine gaas. 
Päästeamet soovitab vingugaasianduri hankida igas-
se kamina, pliidi või ahjuga koju juba praegu, sest  
ohtliku vingugaasi levimisest annab märku vaid vingu- 
gaasiandur.
Ohutus algab igaühest endast!  ....

Päästeamet- 
nikud suitsu- 
andureid  
kontrollimas.
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AASTA ARVUDES  
JA FAKTIDES
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ARVUD JA FAKTID

Reageerimine sündmustele
Päästjad said 2019. aastal kokku 26 652 väljakutset. 
2019. aasta päästesündmuste puhul oli võrreldes 
2018. aastaga suurem osakaal ohu likvideerimise 
sündmustel, samas oli tulekahjude osakaal väiksem.

Päästesündmuste arv oli võrreldes 2018. aastaga 
enam-vähem samal tasemel – 15 198, lisaks toimus 
neli päästesündmust Läti vabariigi territooriumil. Oma 
pitseri päästesündmuste statistikale jätsid sügistor-
mid. Kui aasta jooksul oli kokku veidi üle 3000 ohu likvi-
deerimise sündmuse, siis neist iga kolmas toimus just 
kahel ööpäeval oktoobris ja detsembris, mil ilm oli  
tormine. Lõviosa väljakutsetest moodustavadki tule-
kahjud ning ohu likvideerimise sündmused, ülejäänud 
sündmuse liike on vähemal määral. 

Iga aastaga on suurenenud ka ametkondliku abi osu-
tamiste arv. Näiteks on päästjate abi vaja siis, kui inime-
ne on kodus kukkunud ega saanud ust ise avada ja 
kiirabi ei pääse seetõttu kannatanuni. 2019. aastal oli 
selliseid sündmuseid 4637. ....

VÄLJAKUTSETE ARV JA PÄÄSTESÜNDMUSTE ARV
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Päästesündmuste arv

Päästetud tulekahjudest
2018

VABATAHTLIKUD PÄÄSTJAD SÜNDMUSTEL

PÄÄSTETUTE ARV 2015-2019

Kõik sündmused, kus osaleti Iseseisvalt lahendatud sündmused
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inimene
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Tulekahjud
2019. aasta oli mitme näitaja poolest Pääste- 
ametile heas mõttes rekordiline: hoone-, ko-
du- ning metsa- ja maastikutulekahjude hulk 
oli taasiseseisvunud Eesti väikseim. Tulekahju-
sid oli kokku 4598, millest hoonetulekahjusid 
1089, eluhoonetulekahjusid 659 ning 
metsa- ja maastikutulekahjusid 1079.

Hukkunuga lõppenud tulekahjusid oli 
37 ning neis hukkus 43 inimest. 59% 
hukkunuga lõppenud tulekahjudest 
toimusid maapiirkondades. 20 ini-
mest hukkusid eramajas toimunud 
tulekahjus, 12 inimest korterelamutes 
ning 9 inimest suvilas/aiamajas. 2 ini-
mest hukkusid väljaspool hoonet toimu-
nud tulekahjudes, neist 1 kulu põletades.

Hooletu suitsetamine on endiselt üks pea-
mistest hukkunuga lõppevate tulekahjude 
tekkepõhjustest, mõnevõrra vähem on tule-
kahjude tekkepõhjustena ka elekter, kütte-
süsteemid ning lahtise tule kasutamine. ....
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TULEKAHJUDES HUKKUNUTE ARV 
MAAKONDADE LÕIKES 
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Tulekahjudes hukkus 2019. aastal 43  
inimest. Hukkunutest 27 olid mehed,  
12 naised ning 4 olid lapsed. 72% tules  
hukkunute kodudes puudus toimiv suitsu-
andur. Hukkunuga lõppenud tulekahjudest 
suurema osa põhjustas hooletu suitsetami-
ne, samuti olid tekkepõhjused seotud pea-
miselt kütte- ja 
elektrisüstee-
mide riketega 
ning lahtise 
tule kasutami-
sega. ....

Kellega ja  
miks juhtub?

Vingugaas
2019. aastal sai vingugaasi tõttu kannatada vähemalt 
60 inimest, nende hulgas vähemalt 7 last. Liiga vara 
suletud ahjusiiber põhjustas vähemalt 1 inimese sur-
ma ja terviseprobleeme veel 19 inimesele.   ....

MEES NAINE
58-aastane 69-aastane

89% alkoholijoobes Kuulmis- või liikumispuudega

Keskmine joove 2,94‰ Elab üksi

KESKMISE TULEKAHJUS HUKKUNU PROFIIL

ARVUD JA FAKTID

72% tules hukkunute 
kodudes puudus toimiv 
suitsuandur

Tulekahju Tartus Koidutähe tänavas.

27
MEEST

12
NAIST

4
LAST

43
TULES
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Veeõnnetustes uppunud ja päästetud
Eelmisel aastal kutsuti päästjaid 168 korral veekogul 
toimunud õnnetusele, mida on 81 võrra vähem kui 
2018. aastal. Suur osa sündmustest olid seotud jää-
ga, veesõidukite õnnetustega või suplemisega. Keh-
va talve tõttu oli jääga seotud sündmuste arv väik-
sem kui tunamullu, samas suurenes veesõidukitega 
juhtunud õnnetuste ja reostuste arv. Suplemisega 
seotud sündmuseid oli 29, kusjuures enam kui pool-
tel juhtudel olid hättasattunud alkoholijoobes. Laste-
ga seotud sündmuseid oli 33, nendest 16 õhukesele 
jääle läinud lastega. Kalameestega seotud sündmu-
seid oli 21.

Veeõnnetustes hukkus 35 inimest, mis on väikseim 
uppunute arv kogu taasiseseisvunud Eesti ajaloos. 
Uppunutest 5 olid naised ja 30 mehed, ühtegi last 
eelmisel aastal ei uppunud. Iga kolmas uppunu oli 
eakas ning 2018. aastaga võrreldes vähenes eakate 

uppumiste arv poole võrra. Veeõnnetustest päästeti 
20 inimest, enamasti vajasid päästmist mehed.

Uppunute keskmine vanus oli 53 aastat, kusjuures 
naiste keskmine vanus oli meeste omast kõrgem. Vä-
ga suur osa ehk 66% uppunutest olid uppumise het-
kel alkoholijoobes, kusjuures joobes uppunute osa-
kaal on aasta-aastalt kasvanud. Teadaolevalt oli 
pealtnägijaid 11-l uppumisega lõppenud veeõnnetu-
sel ning 6 juhtumil üritasid pealtnägijad uppunut ai-
data.  ....

ARVUD JA FAKTID

VEEÕNNETUSTES UPPUNUTE ARV 
MAAKONDADE LÕIKES

UPPUNUD
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2015
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Kõige enam uppus inimesi suvekuudel − kokku 17 ini-
mest, enamik neist juulikuus. Kevadel uppus kokku 13 
inimest, sügisel 1 ning talvel 4 inimest. 2018. aastaga 
võrreldes on kevadel uppunute arv suurenenud ning 
suvekuudel uppunute arv jäänud samale tasemele.

2019. aastal uppus avalikus keskkonnas 13 ning  
kodukeskkonnas 5 inimest, neist 3 tiiki. Kodukesk-
konnas upuvad enamasti eakamad inimesed, kel on 
probleeme alkoholi või tervisega. Enamik ehk 80% 
uppumisi toimus siseveekogudes, kusjuures iga kol-
mas uppus jõkke. Mere- ja piiriveekogudes uppus  
6 inimest.

Uppumisele eelnenud tegevuste järgi saab uppumi-
sed jaotada enamasti kahte kategooriasse: need up-
pumised, mis toimuvad veekogu kasutamisel, näiteks 
suplemisel, paadisõidul kalastamisel või jäärajasõi-
dul, ning need, kus inimene on vette (näiteks tiiki või 
kraavi) kukkunud või libisenud. Kukkumise ja libise-
mise tõttu uppus üle poolte inimestest.

Vette kukkumise või libisemise tõttu uppus 18 ning 
suplemisel 10 inimest, kusjuures enamik (70%)  
suplemisel uppunuist olid alkoholijoobes. Võrreldes 
5 aasta taguse ajaga upuvad suplemisel keskmiselt 
10 aastat vanemad inimesed. Kalastamisel uppus  
2 inimest ja paadiga sõites 4  ....

ARVUD JA FAKTID

Kes ja miks upub?

MEES NAINE
50-aastane 69-aastane

77% alkoholijoobes 4 kukkusid/libisesid

14 kukkusid/libisesid

KESKMISE UPPUNU PROFIIL

30
MEEST

5
NAIST35

UPPUS

UPPUMISTE VEEKOGUD

UPPUMISELE EELNENUD 
TEGEVUSED

Kukkumine /  
libastumine

Suplemine

Paadisõit

Kalastamine

Jääl sõitmine

18
10

4
2 1

Jõkke

Basseini
Ojja

Kaevu

Kraavi

Muu,
sh vanni

Tiiki

Merre

Järve

12

3
3

3

2
2 2 1

7

1

UPPUMISE AEG

20

15

10

5

0
Talv Kevad Suvi Sügis

17
13

4
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3406 kahjutuks tehtud lõhkekeha
2019. aastal tuli demineerimiskeskusel pommitehni-
list kontrolli teha kokku 65 sündmusel, enamik (47) 
neist Põhja regioonis, vähemal määral ka teistes  
regioonides. Kõige rohkem tööd pakkus laulu- ja 
tantsupidu, kokku panustasid demineerijad peo  
turvalisusesse 686 töötundi. 

Lisaks tagati turvalisust vabariigi aastapäeva ja võidu-
püha tähistamistel, samuti Taani kuninganna ning 
Horvaatia, Leedu, India, Gruusia, Läti ja Ukraina pre-
sidendi visiitidel. Samuti hoiti silm peal Ironmani 
võistlustel, Tallinna maratonil, Lõuna-Eesti rallil ning 
Metallica ja Bon Jovi kontsertidel.

Päästeameti demineerimiskeskus sai 2019. aastal 
1561 väljakutset, neist üle poole lahingumoonaleidu-
dele. Kokku leiti ja tehti kahjutuks 3406 lõhkekeha.  
Lõhkematerjali plahvatuses hukkus 2019. aastal  
1 inimene ning vigastada sai 2 inimest. Pürotehnilise 
toote kasutamisel sai vigastada 7 inimest.

Kõige rohkem tööd pakkus  
laulu- ja tantsupidu, kokku panustasid 

demineerijad peo turvalisusesse  
686 töötundi. 
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20.–24. maini toimusid Saaremaal juba teist korda 
plaanilised demineerimistööd koondnimetusega 
„Saare kõmin“. Kokku leiti nädala jooksul 920 lõhke-
keha, lisaks 1198 padrunit ja 34,3 kg lõhkeainet. Kol-
mest Saaremaa sadamast koguti kokku 148 aegu-
nud signaalraketti. Lisaks otsisid tuukrid lõhkekehasid 
ka Karujärvest. Nädala jooksul leiti 9 lõhkekeha, mil-
lest 3 hävitati sündmuskohal. Enamik Karujärve lei-
dudest olid lennukipommid, mis sisaldavad suures 
koguses lõhkeainet.

Otsingualal töötasid nädala jooksul pidevalt lisaks 
Päästeameti 43 demineerijale 11 Kaitseväe demi-
neerimiskeskuse demineerijat. Kiirabi ja meedikuga 
varustas suuroperatsiooni Kaitseliit. Vaatlejana osa-
lesid operatsioonil ka kaks Soome tuukrit. Otsingute-
le kaastati Milremi maastikurobot, mis kaugjuhtimise 
teel tõi metsast välja ligi 70 lõhkekeha. Lõhkekehade 
transportimisel tagas ohutust Politsei- ja Piirivalve- 
amet. ....

25. aprillil 2019 reageeris Ida-Eesti pommirühm  
lahingumoona sündmusele Ida-Viru maakonda  
Narva-Jõesuu linna, kus detektorist oli leidnud lõhke-
kehi. Täpsemal sündmuskoha kontrollimisel leidsid 
demineerijad kokku 64 miinipildujamiini ja 9 mürsku.

12. juunil 2019 reageeris Põhja-Eesti pommirühm  
lahingumoona sündmusele Harju maakonda Saku 
valda, kus kohalik elanik oli gaasitrassi hooldustööde 
käigus leidnud lõhkekeha. Täpsemal sündmuskoha 
kontrollimisel leidsid demineerijad kokku 91 mürsku 
ja 2 jalaväevastast hüpikmiini.

8. juulil 2019 reageeris Lõuna-Eesti pommirühm la-
hingumoona sündmusele Jõgeva maakonda Põltsa-

maa valda, kus Tallinna–Tartu maantee ehitustööde 
käigus tuli välja 15 miini. Sündmuskoha täpsemal 
kontrollimisel leidsid demineerijad kokku 51 miinipil-
dujamiini, 160 lisalaengut ja 46 heitelaengut.

18. juulil 2019 reageeris Ida-Eesti pommirühm lahin-
gumoona sündmusele Ida-Viru maakonda Soldina 
külla, kus kohalik detektorist leidis lõhkekeha. Sünd-
muskoha täpsemal kontrollimisel leidsid demineeri-
jad poole meetri sügavuselt Nõukogude päritolu  
250 kg lennukipommi, mis transporditi hävitamiseks  
Sirgala harjutusväljale. Lõhkekeha ohutuks transpor-
timiseks suleti ajutiselt liikluseks lõik Tallinna–Narva 
maanteel. ....

Suuremad sündmused 2019
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KAHJUTUKS TEHTUD LÕHKEKEHADE ARV  
MAAKONNITI JA SUUREMAD LEIUD

KAHJUTUKS TEHTUD  
LÕHKEKEHADE ARV LIIGITI

2020

645

549

63

33

45

51

Mürske

Miinipildujamiine

Granaate

Lennukipomme

Rakette

Miine

Muud moona

… NEIST

LAHINGUMOONALE

1033
DEMINEERIJAD SAID

VÄLJAKUTSET
1561

HARJUMAA

LÄÄNE-VIRUMAA

IDA-VIRUMAA

HIIUMAA LÄÄNEMAA

PÄRNUMAA

RAPLAMAA JÄRVAMAA

JÕGEVAMAA

VILJANDIMAA
TARTUMAA

VALGAMAA

VÕRUMAA

PÕLVAMAA

794 47
770

8515

1103

19

38

30
157

120

116
43

63

6

Saku vallas leiti 91 mürsku
2 jalaväevastast hüpikmiini

Narva-Jõesuu linnast leiti 58 käsigranaati,
17 miinipildujamiinist valmistatud käsigranaati 

ja 8 tankivastast käsigranaati

Saaremaal leiti 64 käsigranaati
ja 1 mürsk

SAAREMAA

Põltsamaa vallast leiti 51 miinipildujamiini 
 ja 160 lisalaengut ja 46 heitelaengut

2019. AASTAL TEHTI KAHJUTUKS 3406 LÕHKEKEHA
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2019. aastal valmis esimene pikaajaline ohutus- 
järelevalve strateegia. Strateegia paneb järgmiseks 
viieks aastaks paika kõige olulisemad ohutusjärele-
valve eesmärgid, mis peavad aitama kaasa Pääste- 
ameti visiooni elluviimisele – jõuda 2025. aastaks 
õnnetuste arvult ja tagajärgede ulatuselt Põhjamaa-
de tasemele. 

Ohutusjärelevalve sihtide seadmise aasta

OHUTUSJÄRELEVALVE

Ohutusjärelevalve eesmärk on kujundada ohutus-
kultuuri, kus tule- ja kemikaaliohutusnõudeid teatak-
se ja täidetakse. Selle oluline element on kujundaja 
ehk Päästeameti enda roll ohutuskultuuri loomisel. 
Tuleb leida uusi, alternatiivseid tegutsemisviise, et 
ühiskonnas suureneks teadlikkus nõuete suhtes 
ning nende täitmine.
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Avastatud rikkumiste kõrvaldamiseks 
alustati 2374 haldusmenetlust,  
millega anti hoonete omanikele ja  
valdajatele 8056 ettekirjutust ning  
lisaks alustati 290 väärteomenetlust.

21 535
TAOTLUST 
JÄRGMISELT:

EHITUSKONTROLLIS 
MENETLETI KOKKU

• 285 planeeringut
• 13 403 projekti
• 7847 kasutusluba

1093 
HOONETULEKAHJU 
TEKKEPÕHJUSEID

UURITI 

ja põhjus tehti kindlaks 96% juhul.

2019. AASTAL  
KONTROLLITI KOKKU 

 6786 EHITIST

...NEIST

2487
ELUHOONET

JA

4300
MITTEELUHOONET

Käidi 2 korda kortermajades, 1 kord 
majutusasutustes, 1 kord haridusasutustes

REIDE TEHTI 
2019. AASTAL 
KOKKU

75%

979 555 424
KONTROLLITI KOKKU

EHITIST, SH... KORTERMAJA
MAJUTUS- JA 
HARIDUSASUTUST

reididel kontrollitud 
hoonetest olid 
puudustega

AVASTATI 

1753
RIKKUMIST

Avastatud rikkumiste 
kõrvaldamiseks alustati 
320 haldusmenetlust 
ja 59 väärteomenetlust

4

Nulltolerants on suhtumine, millega Päästeameti ins-
pektorid reageerivad otseselt inimeste elu ja tervist 
ohustavate tuleohutusnõuete rikkumistele. Need 
kõige tähtsamad nõuded on evakuatsiooninõuded 
ehk nõuded, mis peavad tagama inimestele võimalu-
se saada hoonest õnnetuse korral takistusteta välja. 
Nende nõuete rikkumist ei pea Päästeameti inspek-
torid mitte mingil juhul vähetähtsaks ja neid menetle-
takse alati.  ..
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AASTA  
SÜNDMUSTES
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Eesti elanikeni jõudsid kriisideks 
valmistumise käitumisjuhised
Siseministeerium avalikustas 2019. aasta märtsis  
käsiraamatu ja veebilehekülje www.kriis.ee, kuhu on 
koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas 
tulla toime kriisiolukordadega. Käitumisjuhised koos-
tas Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm, kuhu 
kuulusid enam kui 20 organisatsiooni eksperdid. 

Praktika näitab, et Eesti inimestel on suurim tõenäo-
sus sattuda kriisiolukorda, mille põhjustavad era-
kordsed ilmastikuolud, olgu selleks 2005. aasta jaa-
nuaritorm, 2010. aasta lumetorm või 2019. aasta 
oktoobri Kagu-Eesti kriis, mille tõttu kannatasid sa-
jad inimesed. Samas võib see olla ka ootamatu teh-
niline rike, nagu 2019. aasta jaanuaris, kui Saaremaa 
jäi mitmeks tunniks elektrita ning katkes side, inter-
netiühendus, töö lõpetasid pangaautomaadid ja 
poes ei saanud kaardiga maksta. 

Selleks, et võimalikud hädaolukorrad üle elada, 
peaks kodus olema vähemalt nädala jagu toidu- ja 
veevarusid. Samuti peaks kriisivarusse kuuluma  
patareidel töötavad taskulambid ja raadio, hügieeni-
vahendid ja toiduvalmistamiseks tarvilikud vahen-
did. Paraku näitab 2019. aasta elanike hädaolukor-

raks valmisoleku uuring, et vaid 
15% Eesti leibkondadest on kriisiks 
valmistunud.

Selleks, et võimalikud hädaolukorrad 
üle elada, peaks kodus olema vähemalt 
nädala jagu toidu- ja veevarusid. 

Trükisena on käitumisjuhiste käsiraamatud kätte-
saadavad raamatukogudes üle Eesti. Kasulik info on 
kogutud ka Naiskodukaitse tasuta mobiilirakendus-
se „Ole valmis!“. Tutvu käitumisjuhistega ja varu  
enne maru!  ....
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Veeohutus- 
kampaania  
„Ka tšempionid  
väsivad“
Päästeameti veeohutuskampaania oli 2019. aastal 
suunatud eakale elanikkonnale. Maikuus käivitunud 
kampaania „Ka tšempionid väsivad“ juhtis tähelepanu 
asjaolule, et eakate iseseisev hakkamasaamine on 
oluline, kuid sama tähtis on aja ja haigustega organis-
mis toimuvate muutuste märkamine ning nendega 
arvestamine. Teemavalikut mõjutas statistiline tõsiasi, 
et enim upuvad eakad, kes on ujuma minnes oma või-
meid üle hinnanud või terviserikke saanud. Läbiv 
märksõna on viimastel aastatel olnud ka kukkumine. 

Kampaania oli suunatud 25–45-aastasele elanikkon-
nale, et jõuda nende abil eakate lähedasteni. Prakti-
ka näitab, et vanemad inimesed usaldavad noore-
maid sugulasi ning just nende abil on võimalik 
suunata küpsema elanikkonna ohutut käitumist.

Kampaania tõstatas avalikkuses eakatega seotud 
ohutusalaseid probleeme ning juhtis tähelepanu la-

henduste leidmisele. Laiemat kõla-
pinda aitasid luua veeohutuse info- 
ja ohutuspäevad, neid toimus 
ühtekokku 135. 

Laiemat kõlapinda aitasid luua 
veeohutuse info- ja ohutuspäevad, 
neid toimus ühtekokku 135. 

Kampaaniale eelnenud 2018. aastal uppus Eestis 43 
inimest, neist 22 ehk enam kui pooled olid vanemad 
kui 60 aastat. 2019. aastal oli uppumissurmasid 35, 
uppunutest 11 olid eakad.  ....
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Jaanipäeva eel kutsus Päästeamet taas inimesi üles 
hakkama jaanilõkke valvuriks ning registreerima 
oma ohutu lõke internetis. Üleskutsele reageeris 
437 lõkkevalvurit – üheksa võrra enam kui varase-
mal aastal.

Jaanipäeval tegid päästjad ka tavapäraseid lõkkepat-
rulle ning kontrollisid ühtekokku 451 lõkke ohutust. 
Nõuetele mittevastavaks tunnistati 54 jaanilõket, 
neist mõni oli tehtud hoonetele või metsale liiga lä-
hedale ning mõnel juhul puudusid lõkke juures es-
mased kustutusvahendid. 

Lisaks lõketele kontrollisid päästjad jaanipäeval 477 
grillimiskohta ning tuvastasid 9 ohutusnõuetele  
mittevastavat olukorda. Mitmel puhul oli söegrill 
hoonele või terrassile liialt lähedal. Samuti avastasid 
päästjad järelevalveta jäetud grille, mis kustutati.

Üldiselt suhtusid inimesed ohutusalasesse nõusta-
misse hästi ning täitsid ohutusnõudeid. Lõkked olid 
mõistliku suurusega ning päästjate ennetustöö kan-
dis vilja. ....

Üleskutsele reageeris  
437 lõkkevalvurit –  

üheksa võrra enam kui 
varasemal aastal.

Jaanilõketel hoidis silma peal 437 valvurit

Lõkkepatrull. Ohtlikuks tunnistatud või 
järelevalveta jäänud lõkked kustutati.
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Suvine laulu- ja tantsupidu pakkus rohkesti rõõmu ja 
helgeid emotsioone, pani proovile lauluväljaku  
mahutavuse ning tõi päästjatele sadu töötunde. 
Päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid kontrolli-
sid peonädalal 47 kooli, mis pakkusid laulu- ja tant-
supeolistele majutust, et tagada väsinud pidulistele 
turvaline öömaja. Lisaks võis inspektoreid näha liiku-
mas Kalevi staadionil ja lauluväljakul, kus võeti luubi 
alla kauplejad ja tuleohutus. Peopäevaks olid kõiki-
des kontrollitud telkides olemas kustutid ja vajaduse 
korral ka tuletekid. 

Suvine laulu- ja tantsupidu 
Nii Kalevi staadionil kui ka lauluväljakul aitasid üritu-
se turvalisusele kaasa Päästeameti demineerijad ja 
erikeemiagrupp, kes jälgisid ja kontrollisid operatiiv-
selt olukorda. Tööd jätkus ühtekokku 686 tundi ehk 
kaheksatunnistesse tööpäevadesse arvestatuna 
85,75 tööpäeva. Päästjad olid kohal nii harjutuspäe-
vadel kui ka kontsertidel ja tantsuetendustel. Kalevi 
staadionil valvasid tantsijaid kesklinna ja Lilleküla 
meeskonnad, lauljate turvalisusel hoidsid pilku peal 
Pirita päästjad. 

SÜNDMUSED
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„Organiseeritud  
tuletõrje 100“ 
„Terevisiooni“ erisaates

SÜNDMUSED

Kui tantsupidu möödus päästjatele suuremate  
vahejuhtumiteta, siis laulupidu tõi mitu väljakutset. 
Esiteks ilm – koostöös meedikutega otsustati panna 
üles kolm suurt telki, kus peolised said jalga puhata 
ja sooja koguda. Teine oluline proovikivi oli koos teis-
te operatiivteenistustega rongkäigu turvamine. Va-
hetult enne rongkäigu algust süttis Kaarli puiesteel 
prügikast, Viru keskuse bussiterminalis vajas pääst-
jate sekkumist elektrikapis tekkinud lühis. Laupäeva-
sele peole pani punkti Põhja-Tallinnas puhkenud  
tulekahju, mille tagajärjel tekkinud suitsupilv paistis 
ka lauluväljakule. Tulekahju likvideeriti kiiresti ning 
suits hajus enne lauluväljakule jõudmist. 

Pühapäeval lõpetati publiku ülisuure huvi tõttu  
laulupeo piletimüük, et säilitada operatiivteenuste 
reageerimisvõimekus. Selline otsus oli pretsedendi-
tu, kuid meditsiiniteenuse, Päästeameti ja politsei 
esindajad jõudsid otsusele, et lauluväljaku territoo-
riumi kriitiline piir on 100 000 inimest. Lisaks turva-
misele, kontrollidele ja olukorra seiramisele aitasid 
nii päästjad kui ka demineerijad meedikuid, kellele 
oldi abiks patsientide transpordil.  ....

2019. aasta septembris tähistas Päästeamet terve 
ühtse päästevõrgustikuga 100 aasta möödumist or-
ganiseeritud tuletõrje loomisest Eestis. Sel puhul 
läks Lasnamäe komandost eetrisse ka „Terevisioo-
ni“ erisaade, kus saatejuhid tutvustasid vaatajatele 
nii kutseliste kui ka vabatahtlike päästjate tööd, aru-
tasid oma ala asjatundjatega päästevaldkonna tule-
viku üle ning proovisid omal käel mitmete pääste-
sündmuste lahendamist. ....
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Aastalõpu tugevad sügistormid
Eelmise aasta lõpus pakkusid nii otseses kui ka kaud-
ses mõttes väljakutseid tormid. 27. oktoobril puhkes 
Kagu-Eestis torm, kus tuulepuhangud ulatusid kohati 
üle 30 m/s. Hukkus üks inimene ning elektrita jäi  
65 000 tarbijat, sealhulgas terve Võru linn. Katkes ka 
mobiililevi ja andmeside. Päästele tuli ööpäevaga 464 
väljakutset, mida on ligikaudu viis korda rohkem kui 
tavapäraselt. Järgnenud Kagu-Eesti kriisis said viima-
sed tarbijad elektri tagasi ligi nädalapäevad pärast 
tormi. Teine suur torm tabas Eestit 18. detsembril, kui 
pääste sai üle terve riigi üle 500 väljakutset ning viga 
sai vähemalt kaks murdunud puu alla jäänud inimest.

Eelmise aasta lõpus pakkusid nii 
otseses kui ka kaudses mõttes 
väljakutseid tormid. 

Need kaks ligi tuhat väljakutset toonud tormi, aga eel-
kõige Kagu-Eesti kriis tõi välja arengukohti nii elanike 
kui ka kohalike omavalitsuste hädaolukorraks valmis-
olekus, samuti elutähtsate teenuste, nagu elektri ja si-
de tagamise kriisiolukorras ning kutselise ja vabataht-
liku päästevõrgustiku toimepidevuses. ....

2019. aasta oktoobritormi  
tagajärjed Sulbi külas Võrumaal.

Argo Ingver, Ekspressgrupp
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Vingugaasianduri kampaania  
„Nähtamatu vaenlane“
Viimastel aastatel on Eestis saanud suurt tähele- 
panu vingugaasiõnnetused. Ainuüksi mullu kanna-
tas vingugaasi tõttu 60 inimest, nende hulgas 7 last. 
Üks inimene hukkus. Seetõttu käivitas Päästeamet 
koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ame-
tiga möödunud aasta oktoobris kampaania, mille 
eesmärk oli teavitada ühiskonda vingugaasi ohtlik-
kusest ning tutvustada ennetava lahendusena  
vingugaasiandurit. Kampaania sõnum oli lihtne: 
„Soeta vingugaasiandur veendumaks, et sinu ega su 
lähedaste elu pole ohus.“ Kampaania sihtrühma 
kuulusid väikelaste emad, kelle motivatsioon turvali-
sust puudutavates küsimustes on kõrge.

14 päeva kestnud kampaania tõstis elanike teadlik-
kust vingugaasiohust ning innustas paljusid soeta-
ma turvalisuse tagamiseks vingugaasianduri. Kam-
paania tuletas meelde, et vingugaas on lõhnatu, 
värvitu ja maitsetu, kuid surmav, ning suitsuandur ei 
ole võimeline seda tuvastama. Ainus seade, mis  
vingugaasi tuvastamisega toime tuleb, on vingugaasi- 
andur. Kõige tundlikumad on vingumürgituse suh-
tes lapsed ning hingamiselundite ja vereringehaigusi 
põdevad inimesed, samuti vanurid.

Kampaania sõnumit aitasid levitada hulk Eesti kuul-
susi – noored emad ja isad – ning positiivne eeskuju 
pälvis tähelepanu. Kampaania jõudis sihtrühmas ligi 
700 000 seadmeni, keskmiselt nähti reklaami viiel 
korral. Kodulehele jõudis läbi reklaamide pea 4900 
inimest. 

Gaasiseadmetega eluruume on Eestis umbes  
40 000 – 50 000 ning vingugaasiandur on neis juba 

alates 2018. aastast kohustuslik. Küttekolletega (ka-
min, ahi, pliit) kodusid on Eestis umbes 20 000 ja 
alates 2022. aastast muutub vingugaasianduri ole-
masolu kohustuslikuks kõikides tahkekütteseadme-
tega kodudes. Inimesed, kes elavad ahjuküttega või 
gaasiseadmetega varustatud kodus, on potentsiaal-
selt ohus ning paljud neist ei tea, et nõrgenenud 
tervisenäitajate ja tekkivate kaebuste põhjus võib 
olla just vingugaas. ....
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2019. aasta detsembris tuletas Päästeamet mini-
kampaaniaga meelde tõsiasja, mis sageli kipub unu-
nema: „Kui teed sööki, jää kööki“. Kampaaniale eel-
nenud 11 kuu jooksul oli Päästeamet saanud 478 
toidukõrbemisega seotud väljakutset ning puhke-
nud oli 35 eluhoonetulekahju.

Toidukõrbemise põhjustab pea alati inimese hoole-
tus ning paraku on sageli mängus ka alkohol. Kõr-

bemisest võib aga alguse saada ulatuslik tulekahju 
– pliidil kõrbev toit võib süüdata pliidi ümbruses ole-
vad pinnad või esemed. Toidukõrbemise puhul 
päästab olukorra kiire reageerimine: minge kööki, 
lülitage pliit välja ning katke kõrbenud toiduga pott 
või pann kaanega. Esimene langetab kuumust ja tei-
ne takistab hapniku juurdepääsu ning põlemisprot-
sess peatub. Seejärel tuleb tuba kindlasti tuulutada.

Ohutuskampaania „Kui teed sööki, jää kööki“ fraas 
jäi hästi meelde ning seda võib inimeste kõnepruu-
gis veel praegugi kuulda. Ohutussõnumi laiemat levi 
ning probleemidele lahenduste otsimist toetasid 
181 tuleohutuse info- ja ohutuspäeva. ....

Tuleohutuskampaania  
„Kui teed sööki, jää kööki“
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500 kodu  
tuleohutuks
2018. aasta jaanuarikuus käivitas Päästeamet koos 
kohalike omavalitsuste ja Siseministeeriumiga kahe-
aastase projekti, mille eesmärk oli korrastada vähe-
malt 500 Eesti kodu elektri- ja küttesüsteemid ning 
muuta majapidamised seeläbi ohutumaks. Aidati 
toimetulekuraskustes inimesi – üksi elavaid eakaid, 
lasterikkaid peresid ning puudega inimesi. Projekti 
kogueelarve oli ligi 2,2 miljonit eurot, millest valitsus 
eraldas 1,5 miljonit ning kohalikud omavalitsused li-
sasid kokku 670 000 eurot. Projektis osalesid kõik 79 
omavalitsust ning „500 kodu tuleohutuks“ esimese 
etapi lõpus oli 2019. aasta lõpuks tehtud tuleohutu-
maks 663 kodu üle Eesti. Keskmiselt läks ühe kodu 
tuleohutuks tegemine maksma 3500 eurot ning kõi-
ge enam korrastati küttesüsteeme. 

Projekt jätkub „Kodud tuleohutuks“ nime all ka tä-
navu ning lisaks elektri- ja küttesüsteemidele vaada-
takse üle ka gaasiseadmete ohutus. Projekti tänavu-
ne eelarve on 600 000 eurot ning taas on väga 
oodatud omavalitsuste enda panus. Eestis on ligi 
649 000 eluruumi, neist 5000 on Päästeameti and-
metel tuleohtlikud ning keskmiselt põleb aastas 
700–800 kodu. ....

Projekt jätkub „Kodud tuleohutuks“ 
nime all ka tänavu ning lisaks elektri- 

ja küttesüsteemidele vaadatakse üle 
ka gaasiseadmete ohutus. 

Enne

Enne

Enne

Nüüd
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Päästeamet on oma olemuselt väga innovaatiline 
organisatsioon ja seda kõigis tööprotsessides. Kus 
vähegi võimalik, seal proovime leida senisest  
paremaid lahendusi, et meie tööl oleks veelgi pare-
mad tulemused. Muudatused on meie organisat-
siooni DNA-sse sisse kirjutatud. 

Päästeamet tööandjana on praegu palju rohkem 
pildis kui näiteks neli-viis aastat tagasi ning Pääste- 
ametil on tööjõuturul üsna hea positsioon – meile 
tahetakse tööle tulla ja meiega tahetakse jääda. 

Suurenenud on endiste töötajate naasmine Pääs-
teametisse. Näiteks 2019. aastal leidis meie juurde 
tagasitee suisa 21 inimest. 

Meie 2200 töötajat saavad end teostada väga erine-
vatel ametikohtadel, kuid kõigi eesmärk on üks – 
päästa elu, vara ja keskkonda. Me pakume missioo-
niga tööd, millega kaasnevad väljakutsed nii sõna 
otseses kui ka kaudses mõttes. Iga Päästeameti ük-
sus ja inimene loob turvalisust just enda valdkonnas. 

Päästeametil on ühiselt sõnastatud selged väärtu-
sed, mida iga töötaja teab. Meie väärtused – abival-
midus, julgus ja usaldus – ühendavad inimesi ning 
on tugev sõnum ka väljapoole. Juhindume neist tee-

2019. aastal tunnustati Päästeametit 
unistuste tööandja tiitliga. 

Päästeamet on hinnatud tööandja
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nuste osutamisel ja lähtume töösuhetes organisat-
siooni sees.

Viimastel aastatel oleme väga palju panustanud 
juhtide arendamisse, sest juhtimiskvaliteet on töö-
andja brändingus oluline konkurentsieelis. Lisaks 
arenguprogrammidele ja koolitustele lõime juhtide 
klubi, et arutada ja vahetada kogemusi teiste orga-
nisatsioonide juhtidega. Arenguvõimalusi on paku-
tud ka võimalikule järelkasvule ehk tuleviku liidritele. 
Päästeametis on kokku lepitud juhtimispõhimõtted 
– juhid teavad, mida neilt oodatakse, ja teenistujad 
teavad, mida nad juhilt oodata võivad. Meie ees-
märk on, et juht teab, et tal on õigus otsustada ja ka 
vastutada.

Pingutame Päästeametis sel-
le nimel, et leida oma rida-
desse inimesed, kes jagavad 
meiega samu väärtuseid, kel-
lel on missioonitunne ning 
kes tahavad asju ära teha. 
Värbamisel lähtume alati sel-
lest, kas inimene soovib seda 
tööd teha ning kas tal silm 
selle kõige juures särab. Just 
suhtumine on valikuprotses-
sis väga oluline. 

Oleme senisest aktiivsemalt 
asunud end tööandjana tut-
vustama ka sotsiaalmeedias. 
Instagramis ja Facebookis 

saab lisaks töökuulutustele tutvuda Päästeameti 
inimestega ja eri valdkondadega. Samuti saab aimu 
ühistest ettevõtmistest ja traditsioonidest, mis loo-
vad tugeva organisatsioonikultuuri ja kasvatavad 
meeskonnavaimu.

Oleme tänaseks palju saavutanud nii tööandjana 
kui ka ohutuse eestvedajana ühiskonnas, aga mõle-
mal juhul on tööpõld veel suur. Tulevikusuunad ai-
tab meil süsteemselt läbi mõelda ja paika panna 
Päästeameti strateegia uuendusprotsess. Senisest 
suuremat tähelepanu tuleb meil tööandjana pööra-
ta oma töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele, 
füüsilise töökeskkonna parandamisele, lisaks taha-
me tõhustada koostööd vabatahtlike ja teiste part-
neritega ning muidugi on üheks suureks proovi- 
kiviks palgateema. Selle nimel töö käib ja püüame 
leida võimalusi, et iga Päästeameti töötaja tunneks, 
et tema töö on vääriliselt tasustatud. ....

Pingutame Päästeametis selle nimel, 
et leida oma ridadesse inimesed,  
kes jagavad meiega samu väärtuseid, 
kellel on missioonitunne ning kes 
tahavad asju ära teha. 
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RAHVUSVAHELINE 
KOOSTÖÖ
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Päästeamet on alates 1. juulist 2019 poolteist aastat 
esmakordselt rahvusvahelise humanitaarpartnerlu-
se (IHP, International Humanitarian Partnership) 
ametlik eesistuja. Vastutame IHP igapäevatöö kor-
raldamise eest, viime läbi erinevaid üritusi, oleme 
võrgustiku eeskõnelejateks ning mis kõige olulisem 
– kriiside ja katastroofide korral algatame IHP ühis-
missioone. Eesti poolne eesistuja on Päästeameti 
nõunik Mati Raidma.

IHP on kaheksa riigi (Soome, Rootsi, Norra, Taani, 
Saksamaa, Suurbritannia, Luksemburg ja Eesti)  
päästeteenistust ühendav koostöövõrgustik, mis on 
loodud eesmärgiga ühiselt panustada rahvusvahe-
listesse humanitaarabi operatsioonidesse. IHP pa-
kub kriisikolletes ja katastroofipiirkondades humani-
taarorganisatsioonidele nii ajutise töö- ja elu- 
keskkonna loomist kui vajaduse korral ka rahvus- 
vaheliste humanitaaroperatsioonide välijuhtimise 
logistikat ja IT-tuge.

Eesti on esimest korda rahvusvahelise 
humanitaarpartnerluse eesistuja

IHP  
liikmesriikide 
esindajate  
nõupidamine 
Tallinnas. 

Raadiojaamu  
jagab  
Päästeameti  
töötaja Indrek  
Agar. 

IHP loodi 25 aastat tagasi, Eesti on selle ametlik liige 
alates 2006. aastast. Tänu võrgustikule on aastatel 
2005–2019 Eesti päästemeeskonna eksperdid osa-
lenud 15 rahvusvahelisel humanitaarmissioonil ka-
tastroofi- ja kriisikolletes. 

IHP arendamisel löövad Päästeametist kaasa Eesti 
ametlike esindajatena võrgustikus Hannes Keller ja 
Toomas Kääparin, baaslaagri töörühma liikmena Ott 
Lagemaa, ICT töörühma liikmena Taavi Ennemuist 
ning ohutuse ja julgeoleku võrgustiku Eesti esindaja-
na ja eesistumise ajaks ka võrgustiku koordinaatori-
na Rain Dorbek. ....
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Eesti Päästeamet 
osaleb Euroopa  
pommirühmade 
võrgustiku töös
2019. aasta augustis lõppes demineerimiskeskuse 
juhitud kaheaastane Euroopa Liidu rahastatud pro-
jekt „EEODN Activities“, mille raames pakuti demi-
neerimiskoolitusi kõikidele Euroopa Liidu riikide 
pommirühmadele. Sellises formaadis oli projekt Eu-
roopas esmakordne. Eestil on võrgustikus suur roll, 
sest demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen 
valiti 2018. aastal EEODN-i aseesimeheks. 

Projekti raames toimusid töötoad ja koolitused Ees-
tis, Austrias, Bulgaarias, Hollandis, Prantsusmaal ja 
Saksamaal. Tagasiside toimunud tegevustele oli 
äärmiselt positiivne ja eraldi tänusõnad tehtud töö-
le edastas Päästeameti peadirektorile EUROPOL-i 
juht Catherine de Bolle. 

Demineerimiskeskuse nõunik 
Arno Pugonen valiti 2018. aastal 
EEODN-i aseesimeheks. 

Lisaks nimetatud grandile said meie demineerijad 
osaleda rahvusvahelisel õppusel „IED Rodeo“, mis 
toimus Saksamaal Spangdahlemis asuvas USA õhu-
väe baasis. Õppusel osalenud rahvusvahelised 
meeskonnad sattusid sisuliselt välismissioonile, ku-
hu tuli reageerida oma transpordi ja varustusega 
ning lahendada kahe nädala jooksul erinevaid  
lõhkeseadeldistega seotud väljakutseid. Kõik stse-
naariumid pärinesid üle maailma varem toimunud 
pommirünnakutest.

Tänu CEPOL-i vahetusprogrammile õnnestus kahel 
demineerimiskeskuse ametnikul külastada kolleege 
Portugali politseist ja omakorda võõrustada nende 
spetsialisti Eestis. ....

Projekt „EEODN Activities“ pakkus demineerimiskoolitusi 
kõikidele Euroopa Liidu riikide pommirühmadele.

IED Rodeo
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2019. aastal oli Päästeameti peadirektoril Kuno 
Tammearul tihe välissuhtluse aasta, kui tutvus Root-
si, Norra ja Poola ametkondade elanikkonnakaitse-
alaste tegevuste ning seadusandlusega.

Jaanuaris külastas peadirektor Norra elanikkonna-
kaitse asutust DSB (The Norwegian Directorate for 
Civil Protection). Põhieesmärk oli tutvuda Norra ko-
gemusega elanikkonnakaitse kontseptsiooni uuen-
damisel ning selle kohandamisel muutunud julge-
olekuolukorra ja uut tüüpi ohtudega. Samuti oli 
jututeemaks ametkondade vaheline koostöö.

Septembris külastas Päästeametit Rootsi partnerasu-
tuse MSB peadirektor Dan Eliasson. Vahetati mõtteid 
strateegiliste arengute ning uute ohtude üle regioo-
nis ja maailmas laiemalt ning arutati selle üle, missu-
guseid proovikivisid need meie asutustele kaasa too-
vad. Arutati ka 2018. aasta metsapõlengute 
õppetunde ning Päästeameti kogemusi ja meetodeid 

Suurenes koostöö elanikkonnakaitse vallas

Päästeameti 
peadirektor 
Kuno 
Tammearu 
ja MSB pea- 
direktor Dan 
Eliasson.

Päästeameti 
peadirektor 
Kuno Tamme- 
aru ja Poola 
riikliku tule- 
tõrjeteenistu-
se peadirek-
tor Andrzej 
Bartkowiak.

KOOSTÖÖ

alates riskikommunikatsioonist kuni valmisolekuni 
kaardistada elanike hädaolukorraks valmisoleku 
teadlikkust.

Detsembris toimus visiit Poola riikliku tuletõrjetee-
nistuse peadirektori juurde. Eesti huvi oli elanik- 
konnakaitsealase seadusandluse muudatused ning 
teenistuse roll Poola laiapindses riigikaitses. Eesti 
delegatsioon omakorda andis ülevaate päästeala 
arengutest Eestis, keskendudes kolleegide palvel 
ennetustööle ning Päästeameti strateegiale aastani 
2025. Lepiti kokku, et osakondade ja ekspertide ta-
sandil jätkab Eesti 2020. aastal elanikkonnakaitse  
temaatikaga tutvumist ning Poola omakorda avaldas 
soovi olla rohkem kursis Eesti puitmajade ja nende 
ehituskonstruktsioonide tuleohutuse valdkonna 
arengutega.  ....
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Eesti Tuletõrjemuuseumil oli taas tegevusrohke aas-
ta. Kõige suurem proovikivi oli muuseumi inventuuri 
tegemine. Esimesel poolaastal loeti üle ligikaudu  
27 000 museaali, ühtlasi leiti üles ja kirjeldati kaua 
kadunud olnud museaale. Aasta jooksul tuli juurde 
palju vanavara, nende seas esime-
ne Eestis kasutusele võetud ATV  
ja vahuhaagis.

Tuletõrjemuuseum 
tegi inventuuri

Muuseumiöö tõi kokku rekordilised 1291 külastajat 
ning kokku külastas muuseumi aasta jooksul 3158 
inimest. Suure panuse andis sellesse kohvikutepäev 
Sakus, mida korraldati koos samas majas asuvate 
kohalike priitahtlike pritsimeestega.

Juubeliaasta auks pandi veebruaris üles rändnäitus 
„Organiseeritud tuletõrje 100“, mis võttis kokku tule-
tõrje arengu saja aasta nii ajaloo, tehnika kui ka tule-
tõrjespordi vallas. Peadirektori pidulikul vastuvõtul 
Noblessneri valukojas oli üleval aga näitus „100 tule-
tõrjekiivrit läbi ajaloo“. Oma panus anti ka „Kilin-
gi-Nõmme 125“ ja „Järva-Jaani 120“ korraldamisse 
ning muuseumi vanad tuletõrjeautod võtsid osa pal-
judest üritustest üle Eesti.

Muuseumi restaureeritud vankerprits nomineeriti 
2019. aasta Eesti muuseumide auhindade konser-
veerimise kategoorias ehk olime kolme kõige pare-
ma Eesti muuseumi seas. Sajaga edasi!  ....

Aasta jooksul tuli juurde 
palju vanavara, nende seas 
esimene Eestis kasutusele 
võetud ATV ja vahuhaagis. Muuseumiöö  

Eesti Tuletõrje- 
muuseumis.

Näitus „100 tuletõrjekiivrit läbi ajaloo”.
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