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P äästeamet on Eesti kõige usaldus väärsem rii-
giamet. Usaldamine näitab, et see, mida ole-
me koostöös viimaste aastate jooksul saavu-
tanud, paistab silma ja läheb korda.

See paneb meie õlgadele ka suure vastutuse, sest 
inimeste ootused abisaamisele õnnetuse korral on 
kõrged. Seda usaldust saame hoida, keskendudes 
vaid kõige olulisemale – Eesti inimese turvalisusele. 

Pakume inimestele turvalisust oma igapäevase 
töö kaudu, aga ka laiendades oma tegevusvaldkondi, 
nagu näiteks koduohutus, ja luues kontakte uute 
partneritega, olgu nendeks riigiasutused või eraette-
võtted. Nii loome ohutus-
kultuuri ning suurendame 
inimeste teadlikkust ohu-
olukordadest ja turvalisu-
sest. Ohutuskultuuri alu-
seks on, et igaüks ise 
vastutab ennekõike oma turvalisuse eest, aga oluli-
ne on ka abivajajate märkamine, nendest hoolimine 
ja nende abistamine. Päästeamet koos vabatahtlike 
ja koostööpartneritega saab olla ühiskonnas ohutus-
kultuuri eestvedaja. See töö ei lõpe niipea, ka mitte 
saja aasta pärast! 

Nii ühiskond kui ka füüsiline keskkond meie üm-
ber muutub ning päästeteenus peab arenema ja ku-
junema vastavalt vajadustele. See nõuab meilt kõi-
gilt valmidust muutumiseks ja õigete valikute 
tegemist, mis viivad meid meie eesmärgile lähema-
le. Oluline on keskenduda sellele, mis toob kaasa 
järjest suurema ja selgelt mõõdetava ühiskondliku 
kasu nii elude säästmisel ja päästmisel, vara- ja 
keskkonnakahjude vähenemisel kui ka ohutuskul-
tuuri kujundamisel. Oma teadmiste, kogemuste ja 
oskustega on meie ülesanne pakkuda lahendusi nii 
riigile kui ka ettevõtetele – luua innovatsiooni toel 

Oma teadmiste,  
kogemuste  
ja oskustega  
loome väärtust 
ühiskonnale

väärtust, mida on võimalik viia ka laia maailma. 
Luua unikaalseid turvalisust suurendavaid lahendu-
si, mis sobiksid ka teistele riikidele, suurendades nii 
Eesti riigi tuntust, aga ka Päästeameti mainet. 

Minu jaoks on Päästeamet organisatsioonina tu-
gev ja ühtne, kus inimesed teevad missiooniga tööd. 
Suureks proovikiviks järgnevatel aastatel on efek-
tiivse ja tänapäevastel juhtimispõhimõtetel tegutse-
va organisatsiooni edasiarendamine selliseks, kuhu 
inimesed soovivad tööle tulla, kus on loodud võima-
lused iga töötaja potentsiaali väljaarendamiseks, 
kus varasid ja eelarvet kasutatakse heaperemeheli-

kult ning ühiskond ja tee-
nuste tarbijad on rahul 
meie poolt pakutava väär-
tusega. 

Nii nagu Päästeamet 
pöörab suurt tähelepanu 

ennetustegevusele, on oluline osa selles ka vaba-
tahtlikel päästjatel. Minu silmis olete päästevald-
konna saadikutena ohutuskultuuri kandjad kogu-
kondades ja kohalikes omavalitsustes, ennetustöö 
tegijad ja noorte kaasajad turvalise keskkonna loo-
misesse. 

Tänapäeval on Päästeamet tugev organisatsioon, 
mille liikmeid seovad ühised väärtused, nagu abival-
midus, julgus ja usaldus. Päästeameti peadirektorina 
on mul väga hea meel selle üle, et inimesed, kes on 
kord päästealale tulnud, siia ka jäävad. Ainult ise-
endasse ja oma organisatsiooni uskudes on võimalik 
meie eesmärke ühiste väärtushinnangute kaudu ellu 
viia. Me oleme abivalmid, julged ja usaldusväärsed, 
oleme Eesti riigis turvalisuse sünonüümiks!

Me hoiame kokku!

Kuno Tammearu, peadirektor

Me oleme abivalmid, julged ja 
usaldusväärsed, oleme Eesti  

riigis turvalisuse sünonüümiks!
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Pea-
direktori

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu meenutab 
möödunud viit aastat ning esimese ametiaja olulisemaid 
suundi ja teetähiseid ning arutleb, missugune võiks olla 
Päästeamet tulevikus. 

Regina Salmu,  
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik

ESIMENE AMETIAEG – 
SUUNASEADMINE
Mis on olulised teetähised, mis iseloo-
mustavad sinu eelmist ametiaega?
Kõige olulisemaks teetähiseks pean 
Päästeameti strateegia koostamist ja 
rakendamist. Nii mõnigi küsis stratee-
gia koostamise ajal, milleks me seda 
vajame – oleme ju saavutanud väga 

ganisatoorsed meetmed ja järjepidev 
kommunikatsioon. 

Teine oluline suund oli organisat-
siooni ja personaliga seotud teemad. 
Päästeameti tolle hetke karjääri- ja ta-
lendijuhtimissüsteem, juhtide kooli-
tamine ning täienduskoolitused kõiki-
dele teenistujatele olid puudulikul 
tasemel ega võimaldanud teenistuja-
tel planeerida oma tulevikku organi-
satsioonis. Puudus pikaajaline perso-
naliplaneerimine, mis oleks suutnud 
perspektiivis öelda, millist teenistujat 
ja millal organisatsioonil vaja on. 
Päästeameti strateegias seatud ees-
märkide saavutamine eeldas, et perso-
nali juhtimisele ja arendamisele lähe-
netakse senisest initsiatiivikamalt ja 
eesmärgipärasemalt, niisiis lahendasi-
me selle personalistrateegia loomise-
ga. Strateegia eesmärk on suurendada 

kaks ametiaega

häid tulemusi alates Päästeameti loo-
misest 1992. aastal. Kuid muutuv 
maailm nõuab tulemuslikkuse säilita-
miseks ka uusi tegutsemisviise. Stra-
teegia kui niisugune ei olnud eesmärk 
omaette, vaid vajasime strateegiat kui 
kompassi, mis näitaks meile suunda, 
et saaksime teha ainult neid tegevusi, 
mis viivad meid püstitatud eesmärki-
de suunas. Seatud eesmärgid on am-
bitsioonikad – aastaks 2025 on igaühe 
kaasabil vähenenud õnnetuste arv ja 
kahju Eestis Põhjamaade tasemele.

Strateegiat aitavad ellu viia uued 
eesmärgid olemasolevate kõrval, or-
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organisatsioonilist või mekust ning 
luua ameti eri tasanditel terviklik ja 
süsteemne personalijuhtimine. 

Töötajate heaolu ja tervis on orga-
nisatsiooni mõistes väga tähtis – kui 
inimene on rahul, produktiivne ja 
osutab head teenust ühiskonnale, 

peab organisatsioon ka midagi vastu 
andma. Nii oli oluline rakendada 
kaugtööd ja teisi paindlikke töötami-
se vorme ning pakkuda teenistujatele 
ka terviseedendust. Kaugtöö kui nii-
sugune on juba rakendunud, kuid ter-
viseedendus pole sellisena, nagu 
mina seda soovisin, veel rakendunud. 

Kas on midagi, mis on jäänud  
tegemata või millega sa pole rahul?
Ma oleksin tahtnud rohkem käia rin-
gi organisatsioonis, et suhelda pääst-
jate, ennetajate, järelevalvajate ja va-
batahtlikega. Ka palgateema pole 
läinud nii, nagu ma olen soovinud. 

Päästeameti keskmine 
palk ei ole kasvanud nii 
kiiresti, kui oleksin taht-
nud. Tõsi, viimane aasta 
on olnud tulemuslikum, 
kuid asjad on võtnud 

enam aega, kui ma esialgu arvasin. 
Raha taga on ka vabatahtlike laiem, 
tõhusam ja kiirem tegevus – ka vaba-
tahtlike rahastamine ei ole läinud nii 
libedalt. Algsest keerulisemaks kuju-
nes Päästeameti toimepidevuse ja 
jätkusuutlikkuse parandamine – sel-
le vajaduse ühiskonnale ja poliitiku-

tele selgitamine on võtnud arvatust 
enam aega.

Olen peadirektoriks olemise ajal 
teinud palju otsuseid, kuid kindlasti 
olen teinud ka otsuseid, mis pole ol-
nud kõige kvaliteetsemad. See on 
nüüd tagantjärele tarkus, et mõni ot-
sus oleks pidanud tulema kiiremini. 
Eks me kõik õpime, nii iseenda kui ka 
teiste vigadest ja vajakajäämistest. 

Samas oleme üheskoos saavutanud 
ikka väga palju. Arvan, et selle viie aas-
taga on organisatsioonis palju muutu-
nud ning Päästeamet arenenud palju 
tänapäevasemaks organisatsiooniks. 

Kuidas sündis otsus jätkata  
peadirektorina?
Ministri poolt tuli ettepanek jätkami-
seks ja kaalutlesin seda ettepanekut 
väga pikalt. Ma ei võtnud seda kergelt 
ja iseenesestmõistetavalt – olen pea-
direktor, siis ka jätkan peadirektorina. 
Otsuse tegemise juures oli kõige kee-
rulisem endas motivatsiooni leidmine 
– kas ikka tasub jätkata, kas on mida-
gi, mida peaksin veel tegema, kas on 
ideid ja tahtmist. Pärast pikka kaalu-
mist tegin otsuse jätkata. Samas tegin 
veel ühe otsuse – järgmisele ametiaja-
le ma enam kindlasti ei kandideeri. 
Ise ei jõua ja ka teised ei jõua, sest me 
kõik oleme inimesed ja inimesed tü-
dinevad ning neil tekib soov teist-
suguse juhi järele. 

Organisatsioon vajab ka teadma-
tust ja pinget. See viib organisatsioo-
ni edasi, kuid pikaajalise juhi puhul 
teavad alluvad tema juhtimismust-
reid, tema tugevusi ja nõrkusi. Väike 
ebastabiilsus on hea – paneb meid te-
gutsema, see loob organisatsioonis 
valmisoleku muutumiseks ja tegutse-
miseks. Muutused viivad edasi ja 
üheks muutuste käivitajaks on ka juhi 
vahetumine.

 
TEINE AMETIAEG –  
MUUTUSTE ESILEKUTSUMINE
Kuidas edasi?
Meie julgeolekuolukord on praegu 
teistsugune, kui see oli viis aastat ta-
gasi, seetõttu on Päästeameti ülesan-
ne muutunud – toimepidevus, häda-
olukordadeks valmisolek, aga ka 
valmisolek sõjaolukorras hakkama-
saamiseks. Strateegias ja tegevuses 
peame pöörama suuremat tähelepanu 
valmisolekule, selle planeerimisele ja 
koostööle partneritega ning juhtimis-

Tarkus kuulub minevikule, tegevus 
olevikule ja rõõm tulevikule.
Hiina vanasõna
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võime tõhustamisele. Lisaks uued 
valdkonnad, millega alles hakkame 
tegelema – koduohutus laiemalt ja 
hädaolukordadeks valmistumine. 
Oluline, et meil oleks loodud plaanid 
ja tegevuskavad, mis on ka läbi harju-
tatud ja katsetatud – siin oleks märk-
sõnaks õppimine. Lisaks aitame  
KOV-e valmistuda hädaolukordadeks, 
nõustame neid ning sealt edasi õpeta-
me ja nõustame elanikkonda igasu-
gustes keerulistes olukordades hak-
kamasaamiseks. Oleme head enne - 
tamises ja reageerimises, meie võr-
gustiku kasutamise valmisolek häda-
olukordades KOV-idele, ettevõtetele, 
elanikkonnale on suund avatuma or-
ganisatsiooni poole.

Kuidas me organisatsioonina seda 
teeme?
Julgeolek, demograafiline olukord, 
linnastumine, tehnoloogia areng, töö-
jõupuudus – nendest tulenevalt kesk-
konna muutumine ja ise selle sees 
muutumine. Meil on olemas stratee-
giline vaade, kuid oma eesmärkide 
saavutamine on seotud muutustega 
ja muutumisega – kõigepealt tuleb 
ennast muuta, olla ise valmis välise 
keskkonna muutusteks. 

Kutselised ja vabatahtlikud koman-
dod peavad muutuma kogukondades 
nn „turvalisuse majadeks”, kust ini-
mesed saavad turvalisuse alast nõu 
ning kriiside korral ja abi ja infot. 

Peame leidma vastused küsimuse-
le, kuidas ära kasutada tehnoloogiat. 
Kuna kogume nii palju erinevaid and-
meid, siis saabki peamiseks küsimu-
seks nende kasutamine: andmeana-
lüüs, ärianalüüs, kuidas kasutada riigi 
kogutavaid suuri andmemassiive nii, 
et oskaksime ennustada riske ja ohte 
ning sedakaudu neid ohte vältida, aga 
ka maandada. 

Minevikku muuta ei saa, üksnes tu-
levikku, seega peame minevikust läh-
tuvalt planeerimiselt üle minema tu-
levikku suunatud planeerimisele. 
Peame meie enda loodud ennetus-
mudelit kasutama teistes olukorda-
des, seda mudelit pidevalt parenda-
ma, et seda saaks kasutada ka teistes 
valdkondades, näiteks koduohutuses. 
Tehnoloogia peab meie füüsilist tööd 
lihtsustama ning vähendama ohtu 
töötajale, samas osutama teenust 
tunduvalt kiiremini. 
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Missugune on sinu ettekujutus tulevi-
ku Päästeametist?
Mina nimetan seda Päästeamet 4.2 
ehk 4. peadirektor ja 2. ametiaeg. Nii 
nagu ka eespool rääkisin, on muutus-
te esilekutsumiseks ühiskonnas kõige 
olulisem alustada enda muutmisest – 
suures pildis enda kui organisatsiooni 
muutmisest. Praegu toimime võib 
olla liiga nn silodes ehk iga valdkond 
eraldi, kuid edasiminekuks peame 
hakkama oma silosid lõhkuma ja 
muutuma avatumaks ka organisat-
siooni sees. 

See aga nõuab meilt endilt meele ja 
mõttelaadi muutumist ning küsimus-
te esitamist – kuidas paremini juhtida 

teadmust ja innovatsiooni, kuidas 
arendada meie töötajate loovust. Pea-
me rohkem esitama nii endale kui ka 
kolleegidele küsimust „miks”: miks 
me midagi teeme ja kui ei tee, siis 
miks? Oluline on valida õigeid tege-
vussuundi, minna nutikamaks, targe-
maks, kohanevamaks – protsessides 
ei saa me tulevikus olla enam nii aeg-
lased, kui me seda hetkel oleme. Mis 
pole ka vähem tähtis – peame muutu-
ma interdistsiplinaarseks, sest alles 
siis tekib innovatsioon, mida vajame 
edasiminekuks. 

Kõige olulisem meie arengus on 
küsimus, kuidas enam kui 2000 töö-
taja ja 2000 vabatahtliku teadmisi ja 
teadmust kasutada. Igal päästjal, de-
mineerijal ja inspektoril on omad 
mõtted, kuidas asja paremini teha, 
kuid me ei kaasa neid praegu protses-
si ja kui kaasame, siis väga aeglaselt. 

Meie sees on liiga palju teadmisi, 
mida me ise ei oska pinnale tuua, 
kuid siin on abiks loovustehnikad, 
mis aitavad ennast ja organisatsiooni 
arendada. Kui meil tekib kollektiivne 
teadmus, siis peame suutma seda 

kohe ka juhtida. Kindlasti peame 
veelgi enam panustama IKT-sse, kuid 
hetkel ei kasuta me IKT-d piisavalt ja 
nutikalt. Selle näiteks võiks olla inter-
aktiivsed veebipõhised platvormid, et 
kaasata inimesi, kes soovivad saada ja 
jagada infot, õpetada teisi ning on 
nõus hädaolukordades ja muude krii-
side korral jagama oma ressursse. 

Mida see tähendab töötajatele?
Meil on tublid ja ägedad inimesed, 
väga hea organisatsioon. Päästeamet 
4.2 põhineb sellel, kuidas muutuda 
valdkondadeüleseks, kuidas panna 
inimesed enam suhtlema, et teha 
protsesse ja teenuseid paremaks. Sel-

lest sõltub ka personali 
valik, juhtimine ja kooli-
tused. 

Loovus ja innovat-
sioon on olulised märk-
sõnad – läbi selle suuda-
me pakkuda inimestele 
paremat teenust ja teha 
seda efektiivselt. 

Teiseks – partnerluse 
laiendamine. Partneri-
teks on meie kliendid, 
teised ametkonnad, 
KOV-id, eraettevõtted. 
Peame oskama teha ja 

juhtida koostööd, küsida tagasisidet, 
et sellest tagasisidest, aga ka kriitikast 
õppida. See on kuldaväärt. 

Kindlasti töötajate väärtustamine, 
mille hulka kuuluvad nii palgaküsi-
mus, töötingimused kui ka tervise-
edendus. Omavaheline hea läbisaami-
ne kolleegidena – vaimsuse hoidmine, 
et inimesed tuleksid tööle rõõmuga, 
et me tunneksime ennast tööl hästi – 
tagab selle, et töö tuleb ka hästi välja.

Sinu soovid organisatsioonile?
Lähtuda väärtustest ning neid uuesti 
ja uuesti lahti mõtestada. Õppida – 
ise õppida ja muuta organisatsioon 
iseõppivaks. Peame muutuma organi-
satsioonina nutikamaks ja see põhi-
neb sellel, et igaüks meist on targem.

Julgeme välja tulla oma ideedega, 
julgeme piire lõhkuda, küsida, vasta-
ta. Kõik räägivad, mis tööd nad teevad 
ja kui oluline see töö on – iga töötaja 
on meie ideede ja mõtete kandja. Rää-
kides saavad ka teised ühiskonnas 
teada, missugust vajalikku ja missioo-
niga tööd me teeme. 

Edu meile selles!  n 

Olen peadirektoriks olemise ajal 
teinud palju otsuseid, kuid kindlasti 
olen teinud ka otsuseid, mis pole 
olnud kõige kvaliteetsemad.  
See on nüüd tagantjärele tarkus,  
et mõni otsus oleks pidanud tulema 
kiiremini. Eks me kõik õpime, seda 
nii iseenda kui ka teiste vigadest  
ja vajakajäämistest.
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vähem hukkunuid
Meie eesmärk on
Päästeameti eesmärk 
aastaks 2025 on jõuda 
hukkunute arvult 
Põhjamaade tasemele. 
Märkimisväärsed 
edusammud on tehtud,  
kuid tuleb edasi pingutada.

Helina Uku,  
arendusosakonna nõunik

J õuda hukkunute arvult Põhja-
maade tasemele tähendab, et 
seitsme aasta pärast ei tohiks 
Eestis olla tulekahjudes huk-

kunuid rohkem kui üks inimene saja 
tuhande elaniku kohta ehk kokku 12 
ja veeõnnetustes hukkunuid poole 
võrra rohkem ehk kokku kuni 20. 

Päästeametis hakati tulekahjudes 
hukkumisi teadlikult ennetama 2006. 
aastal, mil tules hukkus 164 inimest. 
2017. aastal hukkus tules 38 inimest. 
Tulekahjus hukkumiste ennetustege-
vusega on säästetud keskmiselt 81 
inimelu aastas.

2010. aastal ehk neli aastat hiljem 
hakkas Päästeamet tegelema ka vee-
õnnetustes hukkumiste ennetamise-
ga. Siis uppus veekogudesse 97 ini-
mest. 2017. aastal uppus 44 inimest. 
Ennetamise algusega võrreldes pääs-

tetakse igal aastal ligikaudu 25 po-
tentsiaalse uppuja elu.

Hukkunute arvus on paigalseis 
Kuigi hukkunute arv on ajaga oluliselt 
vähenenud, siis on viimastel aastatel 
märgata paigalseisu. Nii ei saa erilist 
muutust prognoosida ka käesolevale 
aastale, kui juuni alguse seisuga on 
oma elu tulle jätnud juba 17 ning vet-
te 15 inimest. Mida vähemaks hukku-
misi jääb, seda keerulisem on leida 
üles see sihtgrupp, kellele ennetus-
tegevusi suunata ja kellega tegeleda. 
Seda põhjalikumalt tuleb iga sünd-
must uurida. Samuti on järjest enam 
selliseid sündmusi, mille puhul pea-
liskaudsel vaatlusel ei saagi aru, mil-
lega tegemist (näiteks kas tulekahju 
põhjustas terviserikke vallandumise 
või oli terviserike juba enne).
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Eramu
Mitteeluhoone

Korter

Suitsetamine
Kütteseadmed
Elektriseadmed/ -paigaldised
Seadme/süsteemi vale paigaldus
Lahtise tule kasutamine
Teadmata

18

18

2
4

2017

19-30-aastased 41-50-aastased 51-60-aastased

61-70-aastased 71-80-aastased 81-90-aastased ja enam

2016 2015

6
8

10

Jaan Mai
Sept

Märts Juuli
Nov

Veebr
Juuni

Okt
Aprill Aug

Dets

2015 2016 2017

43 39
34

38 37 Hukkunuga tulekahjud 2017
inimest hukkus
37 tulekahjus

2,89 hukkunut  
100 000 elaniku kohta

Pikim hukkunuteta periood aasta 
jooksul: 48 päeva (31.juuli - 16 sept.)

Mitme hukkunuga kohad:  
Tallinn (5), Tartu (2), Ubja küla (2), 
Rakke alevik (2)

Esimene päästemeeskond hukkunuga 
tulekahju sündmuskohal:  
keskmiselt 9 min 59 sek

Pooled inimesed hukkusid hoonetes, mis oli 
päästjate saabudes lausleekides, 2 inimest leiti 
maani põlenud hoonetest.

36 inimest hukkus oma kodus

11, keskmiselt 
81-aastne

27, keskmiselt 
61-aastne

Pooled hukkunuga tulekahjud toimusid öösel

Hukkunu keskmine vanus oli ca 10 aastat 
rohkem kui eelnevatel aastatel. 61% olid 
65-aastased ja vanemad (varasematel aastatel 
kuni 40%), kes elasid enamasti üksi

Tulekahjus hukkunu oli keskmiselt 67-aastane

63% olid alkoholijoobes, keskmisest sagedamini 
olid joobes mehed (78%), samuti kuu alguses 
nädala sees, öösel ja suitsetamise tõttu 
hukkunud

9 (24%) hukkunul oli probleeme füüsilise või 
vaimse tervisega: neist 8 elasid üksi, 7 olid 
vähemalt 5-aastased, 7 olid naised

64% hukkusid ilma töökorras suitsuandurita, kuid 
24% töötava suitsuanduriga ruumides
Suitsetamise tõttu hukkunutest olid samal aja joobes 70%
ning hukkumise hetkel suitsetas magamisasemel 85%

38
2017
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Kuigi hukkunute üldarvu on jälgi-
tud juba alates Eesti taasiseseisvumi-
sest, siis isikupõhised andmed on jäl-
gitavad alates 2010. aastast. Samas 
keskendusid vanad andmed pigem 
sündmuse kirjeldusele päästjate saa-
budes ning andmed hukkunud inime-
se kohta piirnesid peamiselt ainult 
soo ja vanusega, ülejäänu oli hinnang 
või oletus. Selline jaotus oli ka mõis-
tetav, kuna pääste tegeles eelkõige 
sündmuse tagajärgede likvideerimi-
sega. Samas on traagiliste tagajärge-
dega sündmus harilikult otseselt või 
kaudselt inimese tekitatud. 

Kui 2010. aastal oli tulekahjudes 
hukkunute andmestikus 34 eri näita-
jat iga hukkunu kohta, siis praegu on 
89 andmevälja, mille põhjal tulekah-
jus hukkunu ja sündmuse tüüpkirjel-
dus kokku pannakse. Hoonetulekah-
jusid menetlevad Päästeameti 
tulekahjude menetlejad, seega enami-
ku profiiliks vajalikust infost koguvad 
menetlejad Ohutusjärelevalve Info-
süsteemi ja kirjeldavad hukkunu me-
mos. Menetlejad ei saa tagada infot 
enamasti ainult kahele andmeväljale, 
milleks on hukkunu surmapõhjus ja 
alkoholijoove. Selleks on sisse seatud 
andmevahetus Päästeameti arendus-
osakonna ning Politsei- ja Piirivalve-
ameti (PPA) arendusosakonna vahel, 
kes kord kuus vahendab Päästeame-
tisse Eesti Kohtuekspertiisi Instituu-
di (EKEI) andmed surmapõhjuse 
ning alkoholi- ja narkojoobe olemas-
olu või puudumise kohta. Enne and-
mevahetuse sisseseadmist 2013. aas-
tal olid nimetatud andmed pigem 
sündmuskoha vaatluse või pealtnägi-
jate hinnang. 

Andmevahetus EKEI-ga võimaldab 
üles leida ka sellised tulekahjudes 
hukkunud, kus pääste kohapeal ei 
käinud (näiteks tulekahju oli juba 
kustunud, tuli levis mööda inimest 
vm) ning samuti vingumürgitustesse 
hukkunud olukorras, kui tulekahju ei 
toimunud (näiteks kinnine siiber). 
EKEI andmete põhjal on võimalik 
tule kahjudes hukkunutest eristada ka 
tapmised ehk süütamised ja suitsii-
did.

Veeõnnetuste statistikas  
oluline roll partneritel
Veeõnnetuses hukkunute 35 andme-
välja on praeguseks kasvanud kolme-
kordseks ehk iga veeõnnetuses huk-

kunu kohta täidetakse 105 andme- 
välja. Erinevalt tulekahjudest Pääste-
amet veeõnnetuse põhjuseid ei me-
netle ja tegelikult ei käi pääste suurel 
osa sündmustest isegi kohal. Seega 
on veeõnnetuste andmeid võimalik 
koguda peamiselt ainult koostööpart-
nerite kaasabil. 

Kõige olulisem allikas selleks on 
2104. aastal koostöös Siseministee-
riumi pääste- ja kriisireguleerimis-
poliitika osakonnaga (SIM PKPO) 

koostatud uppunu andmekaart vee-
õnnetuse asjaolude ja selles hukku-
nud isiku andmete kogumiseks. Iga 
hukkunuga sündmuse ning isiku koh-
ta täidavad andmekaardi ja edastavad 
Päästeameti arendusosakonnale PPA 
prefektuurid. Seega oleneb veeõnne-
tustes hukkunute statistika täpsus 
peamiselt uppunu andmekaardi täit-
mise kvaliteedist. Sarnaselt tulekah-
judes hukkunutega sedastab EKEI ka 
veeõnnetustes hukkunute kohta sta-
tistika surmapõhjuse ja joobe kohta. 
Tänu EKEI statistikale on võimalik 
kaardistada ka väljaspool looduslikke 
veekogusid ehk vannides, mahutites 
jm uppumised, mida muidu oleks 
väga keeruline tuvastada. 

Lisaks aitab nii tule- kui ka vee-
õnnetuses hukkunute andmeid täp-
sustada Siseministeeriumi teabeseire-
osakond (SIM TSO), kes vahendab 
vajaduse korral politsei sündmuskoha 
lühikirjeldusi ehk faabulaid, kontrol-
lib surma fakti (näiteks haiglas) ja 
põhjust jne. Varem kogus SIM TSO 
veeõnnetustes hukkunute infot ise ja 
edastas selle Päästeametisse, kuid 
juba viis aastat on protsess vastupidi-
ne ning andmekogumise eest vastutab 

Päästeamet.
Eespool nimetatud 

andmevahetuse toimi-
mise eesmärgil on koos-
töös SIM PKPO-ga koos-
tatud tulesurmade ja 

uppumissurmade statistikakogumise 
kirjeldused. Kirjelduste eesmärk on 
selgelt määratleda tulekahjus ja vee-
õnnetustes hukkunute andmete ko-
gumise, andmete kvaliteedi kontrolli-
ga ning asutuste vahelise infovahetuse 
tagamisega seonduv töökorraldus.

Seega võib öelda, et tulekahjudes  
ja veeõnnetustes hukkunute kohta on 
meil tõenäoliselt üks paremaid and-
mebaase Põhjamaades. Samas vigas-
tatute ja päästetute kohta on andmete 
vähesuse tõttu profiili hulga raskem 
koostada, seda eelkõige veeõnnetuste 
korra. Andmestik eeldab koostööd 
hoopis teiste asutustega, mida me 
kahjuks praegu veel saavutanud ei 
ole.  n 

Tule- ja veeõnnetustes hukkumiste 
ennetamisega säästetakse aastas 
keskmiselt 106 inimelu.

Õppused. Uppuja päästmine piirivalvesadamas.
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34 Veeõnnetustes hukkunud 

20172017. aastal oli 44 uppunut,  
mis teeb 100 000 elaniku kohta  
keskmiselt 3,34 inimest (Soome Vabariigis 1,5)

80% eakatest uppusid 
kukkumise tõttu

75% lastest uppusid 
kodukeskonnas 
kukkumise tõttu

55% täiskasvanutest 
olid alkoholijoobes

Keskmiselt uppus 
63-aastane mees

56% kalamehi 
uppus veesõidukilt 
kalastades

Uppunud kalamehed ei 
kandnud päästevesti

Kevadel ja suvel upub  
peaaegu sama palju inimesi

Suvekuudel uppunute  
arv on jäänud alla 20

Suplemisel ja kalastamisel on 
uppunud sama palju inimesi

57% uppumistest leidis  
aset kukkumiste tõttu

Iga kolmas uppunu  
oli eakas

Uppus 4 last, kellest  
3 olid alla 6-aastased

Uppunud vette
kukkujad

38% 43% 50%

Uppunud  
kalastajad

Joobes uppunute osatähtsus kasvab

Kolme aasta keskmised

Joobes suplejate  
uppumiste arv väheneb

Uppumisele 
eelnenud

tegevus/põhjus

Uppumise 
veekogu

50

0
2015

Mees Naine
Vette kukkumine: 25

Avalik  
keskkond

13

Kodune  
keskkond

12

Kalas-
tamine

9

Jääraja- 
sõit

Suple -
mine

8

2
Järv
12

Jõgi
6

Meri
7

Tiik
5

Muu
4

Bassein

Karjäär

Kaev
Veehoidla

Kraav

2

22
2

1
Veekogu kasutamine: 19

31
8 14 7

33 37

2016 2017

2017 
suvi
17

2016 
kevad

20

2017 kevad
10

2015 kevad
7

2015 
suvi
13

2015 
sügis

12

2016 
talv

9

2017 
sügis

10

2017 
talv

7

2016 suvi
10

2016 sügis
8

2015 talv
7
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logistika tulevik
Tehnilised vahendid on 
päästetööde juures 
hädavajalikud. Tehnika 
areneb pidevalt ning 
võimalusi on rohkelt. Kuidas 
leida kõige tõhusamad 
abivahendid ja mida see 
endaga kaasa toob?

P raegu, mil Päästeamet on välja 
vahetamas ja renoveerimas 
hästi teeninud maastiku-
sõidukeid (GAZ 66, ZIL 131, 

roomik-konteinerauto Bandvagn 
206A), ei saa jääda loorberitele puh-
kama, sest väljavahetamise ja reno-
veerimise järel on vaja korraldada 
väljaõpe, leida parimad kasutusviisid 
ja tagada vajalik hooldus. See kõik on 
iseenesestmõistetav ja loogiline, aga 
pahatihti kiputakse unustama, et 
uued vahendid vajavad hooldust ehk 
„käima jooksmise” ajal on kohati 
rohkemgi vaja suhelda kui hooldada. 
Kõik see tähendab, et koolituste ajal 
jälgitakse õigeid kasutusvõtteid ja 
normtöötunde, samuti antakse kiiret 
tagasisidet, kui tehnika kasutamise 

juures tuleb ette võimalikke puudu-
jääke.

2019. aasta lõpuga peaks uute 
maastikusõidukite elukaar olema 
justkui muretu kuni aastani 2029, 
kuid kahjuks see nii ei ole. Kuna vä-
liskeskkond on pidevas muutumises, 
siis peab pidevalt jälgima tehnika-
valdkonnaga seonduvat arengut. Ta-
valiselt vaadataksegi tehnika arengut 
ja püütakse sellega võimalikult kii-
relt kaasa minna, aga pahatihti vaa-
dataksegi ainult seda ühte „tahku”. 
Uut varustust soetades või uut kus-
tutamistaktikat kasutusele võttes al-
gavad lisaks soetusprotsessidele ka 
muud vajalikud tegevused: koolitus-, 
hooldamis-, kasutusvõimaluste või 
muu sellise vajaliku tegevuse planee-

Ivar Frantsuzov, 
päästetöö osakonna 
valmisoleku talituse ekspert

Päästetöö
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rimine. Peame vaatama ka personali-
ressursse nii praegu kui ka tulevikus.

Paralleelselt uue maastikutehnika 
kasutuselevõtuga on Päästeamet 
alustanud üht võimalikku tuleviku-
projekti, et välja selgitada, kas see 
võiks olla 2025. aastast alates pääste-
süsteemis kasutuses ja kas me leiak-
sime uuele tehnikale töötajaid.

 
Mehitamata sõidukid
Erinevates meediakanalites on juba 
nähtud raadio teel juhitavaid sõidu-
keid, mida kutsutakse UGV (unman-
ned ground vehicle, ’mehitamata maas-
tikusõiduk’), või juba täiesti tava - 
liseks muutunud uudist droonidest. 
Päästeamet kasutab droone juba aas-
tast 2016, et välja selgitada, kas ja 
millise modifikatsiooniga droonid 
oleksid kõige kasulikumad meie töö 
ja visioonide paremaks planeerimi-
seks ja ellurakendamiseks. 

2015. aastal rääkisime roomik-
konteinerauto renoveerimise läbirää- 

kimistel ühe firmaga põgusalt mehi-
tamata maastikusõidukist. Teema oli 
huvitav, ehkki kohati ulmeline. Sama 
aasta kevadel võttis ühendust Eesti 
Kunstiakadeemia disainiteaduskon-
na tootedisaini tudeng Ragnar Plink-
ner, kes oli magistritööks valinud 
teema „Mitmeotstarbelise mehita-
mata päästemasina kontseptsioon”. 
Selle töö raames sai kolmel kuni viiel 
korral läbi räägitud, kas ja millisel 
moel leiaks selline sõiduk pääste-
süsteemis kasutust. 2016. aastal läks 
magistritöö kaitsmisele ja selle raa-
mes edastati mulle mehitamata 
pääste masina kontseptsiooni mater-
jal. Siis hakkasin juba mõistma, et 
aasta alguses peetud jutuajamine ei 
olnudki niisama jutt. Vaadates mehi-
tamata sõidukit, oli näha erinevaid 
disainilahendusi, firma on juba ehita-
nud sõiduki prototüübi ja läks selle-
ga ka Robotexile. See kõik pani otsi-

ma käega katsutavaid tulemeid. 2017. 
aastal sai aeg-ajalt jälle näha seda sõi-
dukit, mis oli juba kaitse värvides ja 
sai oma esimesi katseülesandeid. 
2017. aasta lõpus ja 2018. aasta algu-
ses sõlmitigi AS-i Milrem ja Pääste-
ameti vahel koostöökokkulepe, mille 
peamine eesmärk on koostöös leida 
UGV-le parimaid lahendusi pääste-
sündmuste lahendamiseks. Alustati 
katsetega, mille eesmärk on konst-

rueerida UGV-de peale erinevat pääs-
tevarustust. 

Katsed ja tehnilised arendused
UGV modifitseeriti, et saaksime kä-
sitleda metsakustutuse tarbeks kasu-
tusele võetud väiketaarat (euroaluse 
mõõtu voolikkorv, mis on kogukaa-
luga kuni 450 kg ja sisaldab kuni 400 
meetrit voolikuliini või erinevaid 
reostustõrjevahendeid). Sellise mo-
difikatsiooniga osales UGV Lääne 
Päästekeskuse metsakustutusõppu-
sel, kus moodustati ca 300-meetrine 
töölõik metsakustutuseks. Katse oli 
edukas.

UGV sai selga uue värvi ehk pääs-
te punase värvi (rohelisena on see 
vähem nähtav). Katse tulemus oli 
suurepärane.

UGV vedas erinevat päästevarus-
tust, mida kasutatakse nii riigisises-
tel kui  ka välistel päästetöödel, näi-

teks EDRT USAR-i 
meeskonna varustuse 
vedu ehk rahvusvahe-
lise päästemeeskonna 
varingupääste mees-
konna varustuse või-

malik transportimine maavärina piir-
konnas. Katse oli edukas.

UGV sai külge suure tootlikkusega 
joatoru, millega on võimalik tagada 
minutis kuni 2400 liitrit vett ja ope-
reerida ohualal kuni 200 meetri ula-
tuses. Katse vajab arendamist, kuid 
toimib.

UGV sai peale kustutusmahuti ja 
kustutussüsteemi, millega juba päri-
selt kustutati paar tulekollet Tapa 

Päästetöö
UGV varustuse ootel

Uued vahendid vajavad hooldust ehk 
„käima jooksmise” ajal on kohati 
rohkemgi vaja suhelda kui hooldada.
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kaitseväe keskpolügoonil. Katse toi-
mis, kuid vajab arendust.

UGV sai peale (kühvel)kanderaa-
mi kinnituskohad ja võimaluse osa-
leda öisel lennupäästeõppusel. Katse 
vajab täiendavaid lahendusi, sest ma-
sin ei ole veel selliseks tööks valmis.

Kuidas edasi?
Katse ja koostöö on andnud head ta-
gasisidet. Kuna katsete eesmärk on 
võimalikult väikeste kuluvahendite-
ga välja selgitada just sõiduki suut-
likkus, siis polegi hetkel pööratud tä-
helepanu varustuse lõpuni 
viimistletud disainile. Miks soetada 
kallis raadio teel juhitav lafettjoatoru 
(ca 15 000 eurot), kui sellega katseta-
des selgub, et UGV ei suuda vedada 
enda järel survestatud tööliine kau-
gemale kui 50 meetrit. Põhjus ei 
pruugi peituda masina suutlikkuses, 
vaid alt võivad vedada juba kasutuses 
olevad tuletõrjevoolikud, sest selline 
lohistusviis ei ole voolikutele tavali-
ne. Õnneks pidasid voolikud katsele 
vastu (ehkki liitmikud kulusid päris 
kiirelt) ja masin suutis tagada joato-
ru transpordi koos kahe survestatud 
tööliiniga (kogukaal ca 700 kg) 150 
meetri kaugusele.

Kui selline teadmine ja vahend 
oleks olnud 2017. aasta Lääne-Viru-
maa Hulja gaasimahuti põlengu 
sündmusel, ei oleks päästjad pida-
nud riskima oma eluga, kui nad pai-
galdasid ohualas mahuti jahutami-
seks samasugust lafettjoatoru.

Ärgem unustagem, et UGV vajab 
juhti ja hoolduspersonali. Ka selles 
küsimuses ei peaks väga muretsema, 
kui vaadata Tallinna Tehnikaülikooli 

sisseastumisele kutsuvaid plakateid 
(Maksim, robotlaevastiku juht aastal 
2037, Sinu teejuht tippu, TTÜ). Sa-
muti on Tallinnas Mustamäe kandis 
näha, kuidas pakirobotid ringi vura-
vad − 80% ulatuses suudab masin 
juba ise etteantud marsruuti läbida. 
Samuti on pakiroboti taga suur hulk 
inimesi, kes seda hooldavad, prog-
rammeerivad või huvigruppide soo-
vide järgi muul moel arendavad.

Nimetatud pakirobotil ja Pääste-
ameti kasutataval UGV-l, mida koos-
töös AS-iga Milrem katsetatakse, on 

pea samasugune tehnoloogia. Ühel 
on küll veidi suuremad elektrimoo-
torid, suurema mahtuvusega akud 
jne. Selline kiire areng näitab, et oma 
organisatsiooniga edukas olemiseks 
ei tohi olla rahul sellega, mis hetkel 
olemas on. Lisaks tuleb olla kiire ja 
innovaatiline, et olla hea ja ühiskon-
nale avatud organisatsioon. Mis va-
het on pakiroboti või mitmeotstarbe-
lise mehitamata päästemasina 

sõiduki juhil? Sisulist vahet 
ei olegi − programmide ja 
osavate näppude abil suude-
takse liigutada pea 900 kg 
raskusi, ilma et juht peaks 
olema füüsiliselt supermees.

Lõpetuseks tänan kõiki, kes on 
sellese projekti panuse andnud (Lää-
ne-, Ida-, Põhja Päästekeskuse ja 
Päästeameti töötajad).

Ärge laske selle artikli valguses en-
nast unistusse vajuda, sest kui tahes 
võimekad ja suutlikud päästemasi-
nad me kasutusele ka ei võtaks, on 
tulevikus kogu kandev roll heal ja 
usaldusväärsel personalil. Päästjat 
vajatakse ikka, kuid võib-olla ei pea 
ta päästetöö käigus enam nii palju 
oma eluga riskima kui praegu. Ilma 
inimeseta kohe kindlasti ei saa!  n

Tuleb olla kiire ja innovaatiline, 
et olla hea ja ühiskonnale 
avatud organisatsioon.

Olemasoleva ja tulevikutehnika koostöö
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P äästetöö osakond tellis testi-
miseks elektrimootoriga pääs-
telaua Asap Rescue. Elektrili-
ne päästelaud on uudne toode, 

mis võimaldab kiiret inimeste pääst-
mist siseveekogudel. Võrreldes prae-
gu kasutuses olevate pinnaltpääste-
laudadega on uue lauaga võimalik 
jõuda kannatanuni mitu korda kiire-
mini ning oluliselt suureneb vee-
kogul reageerimise kaugus. Olemas-

Päästeamet võtab kasu- 
tusse uudse kõrgtehno- 
loogilse päästelaua,  
mis muudab pääste- 
operatsioonid veelgi 
tõhusamaks.

oleva pinnaltpäästelauaga on või - 
malik päästa kaldalt kuni 300 meetri 
kauguselt. Kui tegemist on suurema-
te veekogudega, kasutatakse pääste-
tööpaate. 

Elektrilise lauaga on võimalik liiku-
da 3–4 kilomeetri kaugusele. Inimese 
päästmiseks on laua küljes päästevöö, 
mis võimaldab transportida teadvuse-
ta kannatanut. Vöö kinnitatakse kan-
natanu kaenla alt ning pea toetub vöö 

servale, sellises asendis on võimalik 
transportida kannatanu elektrilise 
lauaga kaldale. Laua testimise ees-
märk on hinnata päästmise efektiiv-
sust, ohutust, vastupidavust ja kasu-
tust talvetingimustes. Testimisel 
osalevad päästetöö osakond, Pääste-
kolledži veepäästeinstruktorid ning 
päästekeskuste veepäästespetsialistid. 
Asap Rescue’ laud on toodetud Inglis-
maal ning selle hind on 4300 eurot.  n 

Erkki Põld,  
päästetöö osakonna ekspert

Päästelaud aitab 
siseveekogudel

Võimsus 5 kW
Kiirus 16 km/h
Tööaeg Kuni 60 minutit
Kaal 23 kg
Mõõdud 145 x 60 x 28 cm
Aku 50 V liitium-ioonaku 1.46 kWh 31.2 Ah
Aku laadimiskiirus 1,5 h

Päästevöö Võimalik transportida ühe teadvuseta kannatanu või hoida  
veepinnal 3–4 teadvusel kannatanut

Kasutustemperatuur –20 °C kuni +60 °C

Tehnilised andmed

49406025248
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Päästetöö osakonna valmisoleku talituse ekspert
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P äästeamet tegutseb muutuvas 
keskkonnas, mille üks külgi 
on tehnoloogia kiire areng. 
Tehnoloogia on üks võimalus, 

mille oskusliku kasutamise abil on 
võimalik muuta elukeskkond turva-
lisemaks ja päästetöödel reageerimi-

ne tulemuslikuks. Üks selliseid  
võimalusi on päästesündmuse ajal 
mitmesuguse info operatiivne kogu-
mine, et teha kõige paremaid juhti-
misotsuseid. Lisaks Päästeametis 
juba kasutuses olevatele droonidele 
on selleks võimaluseks ka videopildi 
salvestamine ja edastamine maa-
pinnalt.

Esmased eesmärgid
Koostöö CAFA Tech OÜ-ga algas juba 
2017. aasta kevadel, kui alustati 
Pääste ameti vajaduste kirjeldamise-

9. veebruaril sõlmisid Päästeamet ja CAFA Tech OÜ 
koostöölepingu pilootprojektiks „CAFA C2 süsteemi 
kasutamine päästetöödel”. Projektis osalesid Pärnu ja 
Nõmme komandod, kuhu paigutati kaamerad, mis 
voogedastasid toimuvalt sündmuselt reaalajas videopilti.

Taavi Ennemuist,  
päästetöö osakonna 
planeerimise talituse nõunik

Päästesündmuselt 
reaalajas video 
edastamine 
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ga, et arendada välja eesmärkide teh-
niline lahendus. Eesmärk oli katseta-
da päris sündmustelt reaalajas 
videopildi edastamist ja see koosnes 
mitmest alameesmärgist:
• Millises mahus annab reaalajas 

videopildi edastamine lisainfot 
juhtimisotsuste tegemiseks?

• Millises mahus on võimalik hiljem 
videomaterjali kasutada?

• Leida plussid ja miinused projektis 
kasutatavatele tehnilistele lahen-
dustele ja teha parandusettepane-
kuid.

• Kirjeldada pilootprojektis saadud 
andmete ja tagasiside põhjal 
Pääste ameti jaoks parim lahendus.

Projektis osalevateks meeskonda-
deks valiti Tallinnas asuv Nõmme ko-
mando ja Pärnu komando. Katsetami-
seks sooviti leida võimalikult 
mitmekesiste tegevuste ja 
rohkete sündmustega ko-
mandod. Valikut mõjutas 
ka asjaolu, et mõlemad 
meeskonnad reageerivad 
nii suurde linna kui ka 
maakohtadesse, samuti oli oluline lo-
gistiline sobivus koolitamiseks ja kaa-
merate seadistamiseks ning hooldu-
seks.

Mida tehti?
Mõlema komando ühele põhiautole 
pandi magnetkinnitusega ilmastiku-

kindel kaamera. Kaamerate video-
pilti oli võimalik reaalajas lii-

gutada horisontaalselt 
360° ja voogedastus toi-

mus 4G võrgu kaudu. 
Lisaks said mõlemad 
meeskonnad kolm 
personaalset kaa-
merat, mille voog-
edastus toimus sa-

muti 4G võrgu 
kaudu. Perso-

naalsed kaa-
merad, mis 

füüsiliselt 

Millist potentsiaali näed tulevikus 
reaalajas video edastamisel opera-
tiivtöös?
Operatiivsündmuste käigus olukor-
rast ülevaate saamiseks on oluline 
kasutada kõiki sensoreid, mis asuvad 
sündmuse piirkonnas. CAFA video-
edastussüsteemi ja CAFA C2 rakendu-
se eesmärk on anda reaalajas video ja 
fotode abil ülevaade päästesündmuse 
olukorrast.

Uuringud on näidanud, et inimesed 
saavad informatsioonist vähemalt 
kolm korda paremini ja ühtemoodi aru, 
kui nad samal ajal näevad pilti (video) 
ja kirjeldust. Video ja fotode edastami-
ne annab olukorrast pildi, mida raadio-
saatja kaudu sõnadega edastada on 
kaunis raske. 

Eriti oluline on ka video jagamine, et 
kõik sündmust lahendavad asutused 
saaksid näha oma seadmetest drooni-, 
masina või kantava kaamera videopilti 
sündmuskohalt. Koostöö aluseks on 
ühine pilt operatiivsündmusest!

Videoanalüüs tagantjärele aitab 
arendada ka päästetööde oskusteavet. 
Võrdluseks, et enamikul spordialadel 
analüüsitakse videomaterjali.

Kui keeruline oli leida Päästeameti 
vajadustele võimalikult lähedane la-
hendus?
Päästjad tegutsevad tihti rasketes olu-
des (külm, kuumus, vesi jne). Praegu 
võib öelda, et videopilti sündmusko-
halt suudetakse tagada ka talvistes 
oludes miinuskraadidega nii drooni kui 
ka päästemasinale kinnitatava kaame-
raga.

Tehnika kõrval on sama tähtis ka 
kasutajate väljaõpe. Mõistlik on kor-
raldada eraldi õppused, kus harjutada 
droonide ja kaamerate kasutamist. 
Nii tekivad oskused, tänu millele on 
võimalik tõsta päästetööde ohutust ja 
tulemuslikkust. Näiteks tööstusõnne-
tuste puhul on drooniga luure tegemi-
ne eriti efektiivne.

olid tegelikult vastava tarkvaraga 
nuti telefonid, olid varustatud rinna-
kinnitusega, mis võimaldas paigutada 
seadme kustutusriiete külge. Lisaks 
oli tarkvaraliselt võimalik süsteemi 
ühendada ka Päästeameti droonid, 
mida katsetati Pärnus ja Lasnamäel 
asuvate lennuvahenditega.

Reaalaja ja salvestatud video vaata-
mise õigused said Nõmme ja Pärnu 
komandode rühmapealikud ja mees-
konnavanemad, komandode eest vas-
tutavad operatiivkorrapidajad ja re-
giooni korrapidamisgruppide liikmed.

Tehniline lahendus  
vajab täiustamist
Esmase tagasisidena on kasutajatelt 
tulnud erinevaid arvamusi ja ette-
panekuid. Positiivsena toodi välja, et 
videopilti on võimalik headel asjaolu-
del kasutada päästesündmuse ana-

lüüsil ja olukorra täpsemaks kirjelda-
miseks. Salvestatud videomaterjali on 
meeskonnad kasutanud ka väljaõppes 
töövõtete lihvimiseks. 

Parandamist vajab kindlasti tehnili-
ne lahendus. Näiteks ei ole sobilik 
rinnakaamera, mille suurim prob-
leem oli vaatevälja suunamise puudu-
mine ja kaamera mittetahtlik katmine 
näiteks kustutusjope kraega või hin-
gamisaparaadi manomeetriga. Ette-
panekute kohaselt peaks rinnal paik-
neva kaamera asendama kiivri- 
kaameraga, millel ei saaks eelnimeta-
tud probleeme esineda. Pilootprojek-
tis kasutatav katusekaamera vaateväli 
oli tarkvaraliselt keeratav 360°. Sel-
leks pidi kasutaja sisenema vastavas-
se internetikeskkonda ning vaatevälja 
muutma, mis oli ebamugav ja raiskas 
väärtuslikku aega.

Pärast pilootprojekti lõppu kirjuta-
takse Päästeameti poolt kokkuvõte ja 
analüüs koos edasiste tegevuste ja et-
tepanekutega. Analüüsis kasutatakse 
senist kogemust pilootprojektis osa-
lenutega, kuid oodatud on tähelepa-
nekud ja ettepanekud ka kõikidelt 
teistelt, kellel sel temal kogemusi ja 
teadmisi. Ettepanekud ja mõtted pa-
lume edastada e-posti aadressile  
taavi.ennemuist@rescue.ee.  n

Tanel Järvet,  
CAFA Tech OÜ

Videopilt annab 
olukorrast 
parema ülevaate

Salvestatud videomaterjali on 
meeskonnad kasutanud ka 

väljaõppes töövõtete lihvimiseks.
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Päästeamet on oma tegevuselt 
suunatud Eesti elanikkonnale, 
olles näoga inimese poole. Ees-
tis viibivast inimesest saab 

meie klient sellel hetkel, kui ta meie 
tegevusega kokku puutub, näiteks sa-
tub ohutuspäevale, osaleb koolitusel 
või juhtub hoopis päästesündmus. 
Päästeameti tegevused kõigis põhi-
valdkondades on reguleeritud, järgi-
takse kindlaid juhiseid, kuidas erine-
vaid olukordi lahendada või õpetada. 
Kui varem pakuti neid teenuseid oma 
teadmistest ja kogemustest lähtuvalt, 
siis viimasel kahel aastal oleme klien-
tide käest küsinud tagasisidet meie 
hakkamasaamise kohta. 

Tagasiside kogumise algus
2016. aastal alustasime süsteemse ta-
gasiside kogumisega ning algust tegi 
ohutusjärelevalve. Tagasisidet said an-
da need isikud, kes täitsid enesekont-
rolliaruande e-keskkonnas. Taga si  - 
side tulemusel arendati keskkonda 
igapäevaselt ning 2017. aasta tulemus 
oli juba oluliselt kõrgem ning vähema-
te parandusettepanekutega. Kui 2016. 
aastal saatsime teenuste üleselt välja 
üle 3500 küsitluse, siis 2017. aastal oli 
see arv juba üle 12 000. Tagasisidet vä-
liskliendilt kogutakse nii ennetustöö, 
ohutusjärelevalve kui ka päästetöö 
vaates. 2018. aastal alustatakse ka de-
mineerijate tööle tagasiside küsimise-
ga lahingumoonaleidude korral.

Päästeamet kasutab oma teenuste-
le tagasiside küsimiseks soovitus-
indeksi metoodikat, mis jagab klien-
did kolme rühma: soovitajad, 
neutraalsed ja mittesoovitajad. Mõõ-

detakse soovitajate osakaalu. Metoo-
dika eelis on see, et temperatuuri 
muutus tuleb esile väga ruttu. 

Väliskliendi soovitusindeks Pääste-
ameti usaldusväärsusele oli 78,19%, 
mis on väga kõrge tulemus, arvesta-
des, et metoodika mõõdab tempera-
tuuri kahesajasel skaalal vahemikus 
–100 kuni +100. Oluline on mõõta 
soovitusindeksit pidevalt, parima tu-
lemuse annab üldjuhul tagasiside kü-
simine vahetult pärast kokkupuudet. 
Siiani on kliendirahulolu Päästeameti 
teenustega olnud suhteliselt kõrge, 
kõikudes veidi eri valdkondade ja 
protsesside lõikes. Natuke eriliseks 
teeb meid aga just päästetöö tagasi-
side küsimine. 

Päästeameti süsteem  
on ainulaadne
Kui mujal maailmas kogutakse pääste-
valdkonnas klienditagasisidet, siis toi-
mub see üldjuhul staatiliselt, st inime-
sed saavad suvalisel hetkel kodulehel 
anda päästeasutusele tagasisidet. 
Pääste ametis lõime süsteemi aga selli-
selt, et tagasisidet kogutakse vahetult 
just nende inimeste käest, kellega 
päästemeeskond sündmuskohal kok-
ku puutus. Selleks võtab päästemees-
konnajuht sündmuskohal inimese 

meili aadr essi ning sisestab selle sünd-
muse protokolli juurde. Pärast sünd-
muse kinnitamist edastatakse Recom-
my keskkonna kaudu inimesele 
tagasisideküsitlus. Erisusena on too-
dud sisse see, et hukkunuga sündmus-
telt Päästeamet tagasisidet ei kogu.

Päästemeeskonnale antud tagasisi-
de on üldjuhul väga positiivne. Kiide-
takse meie teenistujate abivalmidust 
ja kiirust, samuti head suhtlemis-
oskust ja asjatundlikkust. Tagasi-
sidest kumavad selgelt läbi Pääste-
ameti väärtused, mida meie inimesed 
igapäevaselt kannavad.

Kliendikogemuse paremaks muut-
miseks on hulk meetodeid, kuid need 

kõik hõlmavad kliendikogemuse kaar-
distamist. Kui inimene satub Pääste-
ameti kliendiks kas siis ennetustöö, 
ohutusjärelevalve või päästetöö raa-
mes, on tal juba eelnevalt olemas 
mingi ootus, mis sellel hetkel juhtu-
ma hakkab. Et kliendi ootuseid mõis-
ta, kõndisime sel aastal läbi kliendi-
teekonna hoonetulekahju korral. Saa- 
maks aru, mis juhtub kliendiga sellel 
hetkel, kui ta meiega kokku puutub, 
on võimalik läbi viia vaatlus, interv-
juu või küsitlus. 2018. aasta üks foo-
kuseesmärke on kliendisuhete juhti-
mine Päästeametis ja selle raames 
kaardistasime kaks klienditeekonda: 
päästetöö baasteenuse klienditee-
kond hoonetulekahju näitel ja ohu-
tusjärelevalve tuleohutuskontrolli 
klienditeekond.

Miks tagasisidet üldse vaja on?
Kliendikogemuse kaardistuse ees-
märk on mõtestada lahti kliendi ootu-
sed kokkupuutepunktides ning kirjel-
dada saadud kogemust. Kogemusest 
lähtuvalt saab Päästeamet muuta oma 
protsesse ja teenuseid selliseks, et me 
vastame kliendi ootustele õigesti õi-
gel ajal või isegi natuke varem. Koge-
muskaardistuse kirjeldamisse panus-
tas palju teenistujaid, sh eksperte, 

nõunikke ja päästemees-
kondade juhte. Koos es-
mase kaardistusega tegi-
me klientide hulgas ka 
lisaküsitluse ning saime 

suurepärast tagasisidet. Suurepärast 
eelkõige seetõttu, et selle alusel on 
võimalik tuleviku kliendikogemust 
parendada. Näiteks ei olnud me seni-
ni saanud tagasisidet menetleja tegut-
semise kohta sündmuskohal, kuid 
täpsustavast küsimustikust koorus 
välja mitu parandusettepanekut. 

Tuleviku proovikiviks saab tagasisi-
de kogumise suurem automatiseerimi-
ne, tagasiside kasutamise loogika üht-
lustamine ning teenuste parendamine 
lähtuvalt laekunud ettepanekutest. 

Pidevalt laekuvat tagasisidet saab 
valikuliselt lugeda Päästeameti kodu-
lehelt aadressil www.rescue.ee/et/
paasteamet/tagasiside/.  n 

Kuulame klienti
Mis on klienditagasiside ja 
miks on oluline seda 
koguda? Päästeamet teeb 
seda huvitaval moel ja see 
toob häid tulemusi.

Juta Urbalu,  
arendusosakonna nõunik

Päästemeeskonnale antud tagasi- 
side on üldjuhul väga positiivne.
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SÜNDMUSE ALGUS
Mida ma teen? Kas ma saan ise hakkama? Kuhu ma helistan?  
Kas võin 112 helistada või ei ole olukord piisavalt tõsine?  
Kuidas ma välja saan? Kus mu lähedased on?  
Kus mu telefon on?

1

2

3

4

5

6

KONTAKT 112
Mis juhtus? Kas keegi sai viga?
Kus ma asun? Kui kiiresti tuleb abi?  
Kas nad teavad, kuhu tulla? Mida ma teen abi tulekuni?
Kas terve see aeg, kui me räägime, päästemeeskond  
ei tea, et mul on siin jama?

PÄÄSTEMEESKOND SÜNDMUSKOHAL
Kellele ma saan anda infot? Kelle käest ma saan infot?
Kas nad oskavad ja teavad, mida teha? Mis nad teevad ja miks
nad nii teevad? Miks nad kiiremini ei kustuta? Kuidas mina
neid aidata saaksin? Mida mina seni teen, kui nemad
kustutavad? Kas ma ootan siin või võin ära minna?

LIKVIDEERITUD, INFO KOGUMINE
Mis mu lähedastest sai? Kuhu nad viidi?
Ega see rohkem põlema ei lähe?
Mis edasi saab?
Kas keegi hüvitab kahju?
Kuhu ma pean pöörduma?
Kui palju see maksab?

MENETLEJA SÜNDMUSKOHAL
Miks ja millest juhtus?
Mis ta (menetleja) tahab?
Kas ma olen süüdi ja saan trahvi?
Mida ma pean tegema, et sellist asja enam ei korduks?
Kui inspektor käis ära, kas ma pean veel midagi tegema?
Millal ma võin alustada remondiga/parandamisega?

TAGASISIDE
Kuivõrd usaldate Päästeametit?
Kuidas jäite rahule päästemeeskonna  
tegutsemisega sündmuskohal?
Mida nad teevad selle tagasisidega, kas keegi loeb ka seda?

Kliendikogemus hoonetulekahjul
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Päästeamet  
kui (töö)ohutus- 
kultuuri eestvedaja

T ööohutust puudutavad prob-
leemid võivad esmapilgul tun-
duda ülepingutatuna, kuid 
seda kuni esimese suurema 

õnnetuseni. Igal aastal juhtub Pääste-
ametis keskmiselt 50 tööõnnetust, 
mille tagajärjel saadakse tervisekah-
justusi ja ollakse mõnda aega ka töö-
võimetu. Analüüsides neid juhtu-
meid, tuleb tõdeda, et asutuse 
tööohutuskultuur on madal. 

Käesoleva aasta alguses võtsime 
Päästeametis eesmärgiks pöörata töö-
ohutusele suuremat tähelepanu. 
Suund on arendada juhtkonna ja töö-
tajate koostööd, edendada töötajate 
aktiivset kaasamist tervishoiu- ja 
ohutusalasesse töösse. Lähtuvalt sel-
lest püüame parandada tööohutus-
alast infovahetust ja juhtimissüstee-
mi. Seega oleme teel, et jätkata ja 

Mis on sarnast lahtise 
turvavööga kihutajal ja 
katuseparandajal, kes ei 
kasuta turvarakmeid? 
Kindlasti on erisusi, kuid  
üks on kindel − hulljulguse  
ja lolluse tõttu saabuvast 
õnnetusest võib päästa  
vaid õnn. 

Katrin Spiegel,  
töökeskkonna  
teenuse ekspert

arendada töötajate tervist edendavat 
ja ohutuskultuuri väärtustavat perso-
nalipoliitikat.

Millised oleksid võimalused,  
et vähendada tööõnnetusi?
Eelkõige on õnnetuste ennetamise hea 
lähtekoht asutuse kõrge tööohutus-
kultuur. Ohutuse üle arutamine ei 
nõua suurt pingutust, kuid juurdunud 
arusaamiste ja suhtumise muutmine 
on keeruline. Tsiteerin siinkohal 
Pääste ameti peadirektori öeldud sõnu: 
„Kõigepealt tuleb muuta inimese mõ-
tet ja arusaamist, et ohutus on tähtis. 
Seda saavutada on keeruline. Veel kee-
rulisem on järgmine etapp, et ta ka käi-
tuks ohutult. Seda saab teha kultuuri 
muutuse ja igaühe panustamise kau-
du, olles ise selles eeskujuks, pidevalt 
rääkida ning tuua välja kasu ja kahju.”
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Tööohutus

Kõige rohkem juhtub tööõnnetusi 
päästesündmustel. Päästetööde spet-
siifikat arvestades, nagu näiteks kee-
ruline töökeskkond – töötamine ras-
kesti ligipääsetavates kohtades, 
ebastabiilsed ja ekstreemsed ilmas-
tiku tingimused ning ettenägematud 
ohud õnnetuskohal, samuti füüsiline 
väsimus, millele lisandub ka tihti 
emotsionaalne ja psühholoogiline 
üleväsimus −, on tegemist väga suu-
re ohu ja mitmete riskiteguritega. 
Seega universaalset teadmist tööõn-
netuste põhjustest, mida saaks nende 
ärahoidmiseks hõlpsasti päästetöös 
rakendada, kahjuks ei ole. Analüüsi-
des Päästeametis juhtunud tööõnne-
tuste raporteid, selgub, et jätkuvalt 
on õnnetuste põhjusteks ettevaata-
matus ja ohuolukorra vale hindami-
ne. Samuti tunnistavad mitmed tee-

nistujad, et peavad lubatavaks 
mõningast ohutusnõuetest kõrvale-
kaldumist, kui oht ei ole suur või kui 
olukord seda nõuab. Seega ohutus-
nõudeid eiratakse olukordades, kus 
ohtu hinnatakse madalaks. Tööohu-
tusnõuete eiramisse ei suhtuta mitte 
alati negatiivselt ning on esinenud 
olukordi, kus liigselt tööohutusele tä-
helepanu pööravat teenistujat peetak-
se araks. 

Praktika on näidanud, et tööõnne-
tuste puhul, kus on märgitud „töö-
ohutusnõuete rikkumine töötaja 
poolt”, on seotud ka töötajate puudu-
like teadmiste ja arusaamadega, mis 
on aga selge viide puudulikule välja-
õppele. Töötaja saab teada vaid seda, 
mida talle on selgitatud ja mida ta 
mõistab.

Seega aitaks õnnetusi vältida ohu-
tusalase teadlikkuse tõstmine ning 
juurdunud riski- ja käitumisharju-
muste muutmine. Muudatuste juhti-
mine ja elluviimine pole kerge, ent see 
sõltub eelkõige juhtide tahtest ja ees-
kujust. Juhifunktsioonis töötajad pea-
vad kindlustama, et otsustusprotses-
sides võetakse arvesse tööohutus- 
alaseid eesmärke, mis peavad toetama 
parema, ohutuma ja tervislikuma töö-
keskkonna loomist ning säilitamist. 

Ilmselgelt ei taga tööohutusalaseid 
teadmisi töötajale esimesel tööpäeval 
antud mitmekümnelehelised juhen-
did, kus kirjeldatakse, mida, kus ja 
kuidas teha ja mis tegemata jätta. Esi-
teks on ohutusjuhendid, mis peaksid 

tagama tööohutuse, väga teoreetili-
sed, sisaldades keerulisi termineid, 
ning nende maht on niivõrd suur, et 
nende läbitöötamine jääb sageli 
pinna pealseks. Samuti ei näita töötaja 
all kiri juhendamise kaardil seda, et ta 
ka tegelikkuses tööprotsessist aru on 
saanud, veel vähem mõistnud ohte, 
mis teda töötamisel ähvardavad. Kiire 
ja ohutu tegutsemine päästesündmu-
sel on õpitav ja treenitav oskus. Seega 
on oluline pöörata süsteemselt tähe-
lepanu harjutamisele ja juhendamise-

le. Kui näiteks uued töötajad saavad 
viga teadmatusest, siis pikema staaži-
ga töötajal tekkiv rutiin võib õnnetus-
te tekkepõhjusena olla sama oluline 
ning sageli ka palju ohtlikum. Seega 
peab tööohutusalane juhendamine 
olema pidev. 

Tööandja ja töötaja vastutus 
tööõnnetuse korral 
Kuigi seadusandja on pannud tööand-
jale märkimisväärse hulga tööohutust 
ja töötervishoidu puudutavaid kohus-
tusi, alustades riskide hindamisest 
töökohal ning lõpetades väga konk-
reetsete suunistega isikukaitsevahen-
dite sobivuse või teatud näitajate piir-
normide kohta, ei tohi ka töötaja 
tööohutust puudutava tegevuse juu-
res passiivseks jääda. Töösuhtel on 

alati kaks poolt ning 
hea ja toetav töö-
keskkond saab või-
malikuks vaid mõle-
ma osapoole 
koostöös. Näiteks 
kui tööandja seadust 
rikub ja töötajad 
omalt poolt sellele 

tähelepanu ei juhi, tekibki ohtlik olu-
kord. Seega tahaksin siinkohal meel-
de tuletada, et ka töötaja ei ole vabas-
tatud kohustustest, eelkõige järgida 
tööohutusnõudeid ja panustada ohu-
tu töökeskkonna loomisesse. Tööand-
ja kohustus on tegelikult töötaja või-
malus.

Iga tööõnnetuse korral selgitatakse 
välja, miks see juhtus ja mil määral on 
keegi vastutav. Kui tööandja jätab va-
jalikud meetmed tagamata, on ta vas-
tutav, kuid ka töötajad ei ole vastutu-

Ilmselgelt ei taga tööohutusalaseid 
teadmisi töötajale esimesel töö- 
päeval antud mitmekümnelehelised 
juhendid, kus kirjeldatakse, mida, kus 
ja kuidas teha ja mis tegemata jätta.
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Tööohutus

sest vabad − näiteks kasutada temale 
antud isikukaitsevahendeid ning järgi-
da juhiseid ja hoolsuskohustust. Vas-
tutama peab alati ka tegelik teo toime-
panija, sest täiskasvanud ja 
teovõimeline inimene ei saa nii selge-
te olukordade puhul tuua ühtegi 
mõistlikku põhjendust, mis vabastaks 
teda täielikult vastutusest. Seega või-
vad kõik tööõnnetusega seotud isikud 
vastutada neile seaduse, määruse või 
asutuse sisemise korraldusega pandud 

kohustuste täitmise või täitmata jät-
mise eest. Tööõnnetuseni viinud põh-
juslikud seosed selgitab aga uurimine.

Olgu mainitud, et surma või väga 
raske kehavigastusega lõppenud töö-
õnnetusega alustab prokuratuur kri-
minaalmenetlust. Raske tervisekah-
justusega lõppenud tööohutusnõuete 
eiramise eest võib karistada kuni aas-
tase vangistusega, surmaga lõppenud 
tööõnnetuse puhul peab tööandja ar-
vestama kuni kolmeaastase vangla-
karistuse võimalusega. Karistus võib 
piirduda ka rahatrahviga (KarS §-d 
197 ja 198).

Tööinspektsiooni nõuanded
• Ole kohusetundlik! Seadusandja on 
pannud tööandjale hulga kohustusi selgi-
tada, tutvustada, juhendada ja kontrolli-
da töökeskkonnas toimuvat, kuid töötaja 
peamine võimalus oma tervise ja tööohu-
tuse eest seista on neid nõudeid järgida.
• Tee koostööd! Töötaja on kohustatud 
osalema ohutu töökeskkonna loomisel. 
Esmalt tähendab see koostööd tööand-
jaga. Töötajad võiks selles aktiivsemalt 
osaleda ja teha ettepanekuid, kuidas 
töökeskkonda ohutumaks muuta. Jälgi-
da tuleks ka oma kolleege, et nad raken-
daksid õigeid töövõtteid ja kasutaksid 
isikukaitse vahendeid.
• Puhka! Tuleb meeles pidada, et puhke-
pausidest kinnipidamine on oluline abi-
nõu kõikide ohutegurite mõju vältimisel. 
Väsinud organism kurnab inimese kaitse-
mehhanisme ja muutub vastuvõtlikuks 
mis tahes kahjulikule tegurile.
• Hoolitse oma tervise eest! Pikaajaline 
töö tervist ohustavates ja ohtlikes tingi-
mustes võib tervist jäädavalt kahjustada. 
Arsti otsuse alusel on töötajal õigus nõu-
da tööandjalt enda ajutist või alalist üle-
viimist sobivamale tööle või oma töötingi-
muste ajutist kergendamist. Kui öisel ajal 
töötamine on isikule arsti otsuse alusel 
tervise tõttu vastunäidustatud, võib töö-
taja nõuda üleviimist päevasele tööle.
• Tunneta vastutust! Töötaja peab töö-
andjat või tema esindajat ning ka töö-
keskkonnavolinikku koheselt teavitama 
õnnetusjuhtumist või selle tekkimise 
ohust, tööõnnetusest või tööülesande 
täitmist takistavast tervisehäirest ja 
kaitsesüsteemide kõikidest puudustest, 
seda ka juhul, kui ohus on kolleeg.
• Töötaja peab tõsise ja vältimatu õnne-
tusohu korral katkestama töö ja lahku-
ma töökohalt või ohualalt. Samuti võib 
töötaja keelduda tööst või peatada töö, 
mille täitmine seab ohtu tema või teiste 
isikute tervise või ei võimalda täita kesk-
konnaohutuse nõudeid. Ta peab sellest 
viivitamatult teavitama tööandjat või tema 
esindajat ja töökeskkonnavolinikku.
• Anna ohust teada! Kui tööandja ra-
kendatavad abinõud ja antud vahendid 
ei taga töökeskkonna ohutust, siis võib 
töötaja pöörduda töökeskkonnavoliniku, 
töökeskkonnanõukogu liikmete, tööta-
jate usaldusisiku või tegevuskohajärgse 
tööinspektori poole.
• Ole teadlik ja informeeritud! Lisaks 
ette võttes esitletud juhenditele on mõist-
lik tutvuda oma tööseadustest tuleneva-
te õiguste ja kohustustega.  n

Kahju tekitaja peab  
kahju hüvitama
Erinevad arusaamad ja vaidlused 
tööõnnetuste suhtes võivad tööandja 
ja töötaja vahel tekkida igas asutu-
ses. Tööõnnetustega seotud kahju-
hüvitisnõuded ja nende rahuldamine 
on kohtuvaidlustes tekitanud nii 
tööandjate kui ka töötajate hulgas 
palju erimeelsusi. Oma õiguste kaits-
miseks ja kahjuhüvitiste saamiseks 
võetakse mõnikord ette ka kohtutee. 

Tihtipeale on ka sea-
dusandjal sellistes 
vaidlustes keeruline 
vastavat regulatsiooni 
luua, et rahul oleks 
mõlemad pooled. Ka 

kohtupraktika on näidanud, et enne-
tus- ja teavitustööga tuleb tööandjal 
tegeleda järjepidevalt, sest kannata-
nu rõhutab peaaegu alati, et ei mäle-
ta enam tööohutuse alase juhenda-
mise sisu, ammugi ei ole talle tema 
arvates tutvustatud töökohal esine-
vaid terviseriske, milles ta ka ise 
oleks osanud hoolsam olla. Riigi-
kohus on jõudnud seisukohale, et 
kui töötajale tekitati kahju vähemalt 
hooletult, siis on tööandja negatiiv-
setes tagajärgedes samuti süüdi (Rii-
gikohtu lahend 10.04.2013 nr 3-2-1-
21-13).  n 

Pea meeles, et tööohutusnõuete 
järgimise nõudmine pole mõeldud 
töötaja kiusamiseks, vaid kaitseks. 

ohtlikest ainetest puhtaks loputamine. Saasteärastuse demoüritus.

49406025248
Highlight

49406025248
Sticky Note
pildiallkiri algab väikese tähega



Nr 8  2018    PÄÄSTE ELU 23

Innovatsioon

Kas me teeme õigeid asju? 
Kas me teeme asju õigesti? 
Need kaks küsimust käivad 
juhtimisega pidevalt kaasas. 

Tarvi Ojala,  
arendusosakonna nõunik

V astused leiame kas ise või 
kolleegi abiga, keerulisemate 
probleemidega aitavad meid 
partnerid. Igal aastal pöördu-

vad Päästeameti poole suuremad üli-
koolid, et leida päästevaldkonnast hu-
vitavaid probleeme, mida tudengid, 
magistrandid ja doktorandid võiksid 
lahendada. Probleemide sõnastamine 
ja teemade kogumine on jooksev te-
gevus ja nii ei tekita sellised päringud 
suurt koormust. Siiski on rõhuasetu-
sed sõltuvalt ülikoolist ja teaduskon-
nast pisut erinevad. 

Käesoleval aastal esitas Päästeamet 
Sisekaitseakadeemia päästekolledži 
rakenduskõrgharidusõppele ligi 50 
ning magistriõppele 30 võimalikku 
lõputööteemat. Uurimustöid on vaja 
kõigis valdkondades, nii ühiskonna 
ohutusalase seisundi kui ka meie 
enda protsesside kohta. Taotleme tee-
made jaotusega sellist tasakaalu alati, 
kuid valiku teevad siiski tudengid 
ning valminud töödes ei pruugi kõiki-
de valdkondade probleeme käsitletud 
olla. Sellegipoolest on hea, kui teema-
de nimekiri on pikk, sest probleemide 
lahendamiseks on ka teisi teid: inno-
vatsiooniprogrammid, kursusetööd, 
teenuse tellimine, rahvusvahelised 
koostööprojektid jne. Igaühel on või-
malus anda sellesse oma panus, saa-
tes uurimisküsimusi ja teemade ette-
panekuid aadressile idee@rescue.ee. 

Kasu nii meile kui ka ülikoolidele
Tallinna Ülikooliga on Päästeametil 
olnud pikaajaline koostöö elanikkon-
na teadlikkuse hindamise metoodika-

tamisoskustega isiku. Jätkuprojektina 
hinnatakse võimalusi reaalse lahen-
duse koostamiseks eelkõige päästeala 
vabatahtlikke silmas pidades. 

Mitmekülgne koostöö
Lähimineviku projektidest ei saa ni-

metamata jätta koostööd Tallin-
na Tehnikaülikooli ning Ees-
ti Kunstiakadeemia disaini 
ja tootearenduse eriala ma-
gistriprogrammis. Rah-
vusvahelise õppegrupi 
ülesanne oli leida lahen-
dusi või tooteid, mis ai-
tavad luua ohutust ning 
teha tööd kiiremini, tu-
lemuslikumalt, väikse-
mate kuludega ja ohu-
tumalt. Lõpp tulemu - 
sena valmis viis proto-
tüüpi, mille edasiaren-
dus jätkus erasektori 
ettevõtetes.

Tartu Ülikooliga 
värskendati viimati 
koostöösidemeid üli-
kooli demopäeval ning 
ettevõtete ja ülikoolide 

koostööfestivalil. Koos 
Tartu Ülikooli infotehno-

loogia mõju uuringute kes-
kusega on kirjeldatud Pääste-

ameti vajadusi ja võimalusi 
prognoosida senisest täpse-
malt hoonetulekahjude riski, 

et selle alusel planeerida täpsemini 
ennetustööd ja ohutusjärelevalvet 
ning valmisolekut päästetööks. 

Lisaks kodumaistele haridus- ja 
teadusasutustele on Päästeametil 
head  suhted Soome päästekooliga, 
mis paikneb Kuopios. Juba mitu aas-
tat on toimunud vastastikused külas-
käigud ning regulaarsed Skype’i- 
kõned olulistel uurimisteemadel. 
Hetkel on päevakajalisteks koostöö-
teemadeks koduohutus, kodukülas-
tused, droonide kasutamine, häda-
olukorra riskianalüüsid ning kliendi - 
kogemuse juhtimine.  n 

te väljatöötamisel. Tänaseks mõõde-
takse regulaarselt elanikkonna 
tuleohutus- ja veeohutusalast tead-
likkust ning hädaolukordadeks val-
misolekut. Samu metoodikaid on ha-
katud kasutama ka meie töötajate 
teadlikkuse hindamiseks. Väljatöö-
tamisel on tuleohutusnõuete 
alase teadlikkuse hindamine 
ning kohalike omavalitsuste 
küsimustik koostöö pare-
maks juhtimiseks. 

Hea koostöö näitena 
võib nimetada ka hiljuti 
Tallinna Ülikooli ELU 
(erialasid lõimiv uuen-
dus) projekti raames 
tehtud uurimus pääs-
tetööga ärahoitud 
kesk konnakahjude 
hindamisest. ELU on 
Tallinna Ülikooli uus 
õppeaine, mille raa-
mes viivad eri erialade 
üliõpilased ja juhenda-
jad ellu interdistsipli-
naarseid projekte olu-
listel ja elulistel tee- 
madel. Uurimisgrupp 
keskendus metsatule-
kahjudel erinevatele öko-
süsteemi teenustele tekki-
vatele kahjudele, mida seni 
pole arvesse võetud. Lisaks 
tehti projektis ettepanek ka-
sutada ökosüsteemide infot 
päästetööl, mis omakorda võimaldab 
Päästeametil teha keskkonda vähem 
kahjustavaid taktikalisi valikuid ning 
aitab kaasa sekundaarsete kahjude 
ennetamisele.

Tallinna Tehnikaülikooli sotsioteh-
niliste uurimuste laboratooriumiga 
käib hetkel lahenduste otsimine sünd-
muskohale lähimate vabatahtlike kii-
reks kaasamiseks. Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse innovatsiooni - 
osaku toel koostati eelanalüüs, mis 
võimaldaks akuutsete meditsiini-
sündmuste korral leida, alarmeerida 
ja sündmuskohale saata lähima elus-

Koostöö haridus- ja 
teadusasutustega
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Hädaolukorrad ELis

Euroopa riikide jaoks on muutunud julgeoleku  
keskkond, maailmas on toimumas kliimamuutused  
ning kasvamas on „doominoefektiga” sündmuste hulk. 
Kuidas arvestada neid trende aga elanikkonnakaitses?

Elanikkonnakaitse

Euroopas
E uroopa Liidus aset leidnud tu-

gevate tormide ja üleujutuste 
rasked tagajärjed tõid kriitili-
ses infrastruktuuris elektri- 

taristu ülekande ja tootmise puhul 
kaasa suuri katkestusi. Euroopa rii-
kide jaoks on pärast Ukraina-Vene-
maa sõja algust 2014. aastal muutu-

nud ka julgeolekukeskkond ning 
palju räägitakse elanikkonnakaitsest 
sõja ajal. Sageli näeme ja kuuleme 
kliimamuutuste või kriiside mõjust 
Euroopa või muu maailma elanikele. 
Milleks peaksime olema valmis ja 
milline peaks olema meie koostöö 
Euroopa riikide vahel, et oleksime 
paremini valmistunud? 

Hädaolukordade mõju on ulatuslik
Ohu märkideks on ettearvamatud ja 
pöördelised suhted riikide vahel, järk-
järgult laienevate või „doominoefekti-
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Euroopa elanikkonnakaitse 
ühisressurss
22.02.2018
Liikmesriikide 
poolt pakutud 
päästeressurss: 95

Osalevad riigid: 22

Euroopa elanikkonnakaitse 
mehhanismide ressursid, 
mida riigid on pakkunud. 
Ühine Euroopa Liidu 
riikide poolt väljapakutud 
ressurss, mida on võimalik 
kiiresti igale poole saata, 
kui liikmesriigil endal 
pole vajalikku võimekust 
või on kõik ressursid ära 
kasutanud.
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ga” ulatuslike sündmuste arvu kasv, 
kliimamuutuste mõju meile praegu ja 
tulevikus. Näiteks klimaatiliste tingi-
muste muutusi Lõuna- ja Kesk-Eu-
roopas võib lihtsalt märgata, kui vaa-
data kuumade ilmade arvu või 
keskmise temperatuuri tõusu. Meie 
lähedal Stockholmis on temperatuuri 
tõus olnud võrreldes teiste riikidega 
kiirem ning Riias on suurenenud üle-
ujutuste oht. Kas pikemas perspektii-
vis võib Läänemere tase tõusta ja tor-
miste ilmade arv Eestis suureneda? 
Igal juhul õnnetustest põhjustatud 
kahju suurus Euroopa Liidus kasvab 
ning mõju avaldub laiemalt üle eri 
valdkondade ja sektorite. Hädaolu-
kordade mõju puudutab paljusid riike 
korraga ning tagajärgede leevendami-
seks ja ennetamiseks on vajalik teha 
koostööd nii erinevate poliitikate kui 
ka tasandite vahel. 

Tänane seis Euroopa elanikkonna-
kaitse valdkonnas eespool nimetatud 
trende sageli ei arvesta. Näiteks annab 
Euroopa Komisjon liikmesriikidele 
Euroopa Regionaalarengu Fondist abi 
hädaolukorra tagajärgede likvideeri-

miseks. Kui küsida, miks vajati taasta-
miskulusid, kui tavapärane olukord on 
hea ja igapäevaselt ohtu ei nähta, siis 
vastatakse, et neid (näiteks metsatule-
kahjude või üleujutuste) kulusid ei saa 
planeerida ja need olid ettenägematud 
sündmused. Järelikult ei ole riskidega 
arvestatud ning hädaolukorra leeven-
dusmeetmeid ei ole piisavalt välja töö-
tatud ega ka rakendatud. Tavaolukor-
ras ei mõelda, et riskid võivad 
realiseeruda, ning vajalikud otsused 
jäävad tegemata. 

Jagatud vastutus
Siin muutubki oluliseks Euroopa 
riikide vaheline ja ülene solidaarsu-
se ning jagatud vastutuse põhimõte-
tele tuginev koostöö, mis toetab, 
koordineerib ja täiendab liikmesrii-
kide meetmeid elanikkonnakaitse 
vallas. Ennetavaid kui valmistuvaid 
meetmeid rakendatakse nii Euroopa 
Liidu sees kui ka väljaspool loodus-
õnnetuste ja inimtegevusest tingi-
tud õnnetuste ennetamisel, nen-
deks valmistumisel ja neile 
reageerimisel. Selleks on loodud 
Euroopa elanikkonnakaitse mehha-
nism, mille abil saavad Euroopa Lii-
dus ja väljaspool kriisidele reageeri-
vad osalevad riigid abi anda ja seda 
koordineerida.

Euroopa riikidel on koostöös tul-
nud tegeleda mitme õnnetusega, mil-
lel on traagilised tagajärjed elanike, et-
tevõtjate, kogukondade ja keskkonna 
jaoks. Vaadates viimast viit aastat, on 
vastupidavustestiks kujunenud mitu 
hiljutist õnnetust, sealhulgas pagulas- 
ja rändekriisi humanitaarmõju, kuid 
ka ressursside puudus 2016. ja 2017. 
aasta metsatulekahjude hooajal, kui 
korraga olid mõjutatud mitu liikmes-
riiki. Elanikkonnakaitse valdkonnas 
tehtud koostöö tasub ära eelkõige sel-
listes olukordades, kus liikmesriikide 
õnnetusteks valmistumisel ja reagee-
rimisel on puudujääke. Kitsaskohad 
on sageli sarnased ja lahendused või-
vad olla olemas. Liikmesriikide häda-
olukordade aegsete tegevuse käigus 
saadud kogemused ütlevad, et õnne-
tuste ärahoidmisega seotud jõupingu-
tused on hädaolukordades abi vajadu-
se vähendamisel väga suure täht - 
susega. Õnneks on meil Euroopas 
teadmised, tehnoloogiad ja ka raha, et 
valmistuda paremini tuleviku proovi-
kivideks. n

Eesti näeb elanikkonnakaitse alases 
koostöös kasulikkust võimalike olukor-
dadega kohanemiseks ja rahvusvahelise 
abi kaasamiseks Eestit puudutavate hä-
daolukordade puhul.

Tahame oma aega ja ressursse suu-
nata elanikesse ja kogukondadesse ning 
leiame, et ennetusmeetmete roll on mää-
rava tähtsusega nii Eestis kui ka Euroopas 
laiemalt. Eesti fookusteemaks Euroopa 
eesistumise ajal oli avalikkuse riskitead-
likkuse ning vastupanuvõime suurenda-
mine, millega jagasime oma kogemusi 
elanike teadlikkuse mõõtmisel ja tutvus-
tasime oma ennetustöö mudelit. Oleme 
Läänemere riikidega elanikkonnale suu-
natud ennetustöö alast arendustööd 
vedanud kaheaastase projekti EVAPREM 
raames. Loodame selliste projektide jät-
kumist ka tulevikus, sest ennetusvald-
konna eestvedajana Eestis usume, et 
otsustajate jaoks on jätkuvalt vajalikud 
selged ja head põhjendused, miks inves-
teerida hädaolukordade riskide enneta-
misse ja leevendamismeetmetesse.

Valmisoleku valdkonnas tahame rea-
geerida riikide abipalvetele ning pakkuda 
abivajajatele oma toetust ja võimekusi. 
Eesti toetab Euroopa Liidu liikmesriikide 
õnnetustele reageerimise suutlikkuse 
parandamist ning oleme esitanud Eu-
roopa elanikkonnakaitse võimekuste 
kogumisse oma varingupäästemooduli 
EST-USAR ja Eesti-Läti-Leedu ühise üle-
ujutuste pumpamismooduli BaltFlood-
Combat ning toetame Eesti ekspertide 
saatmist Euroopa elanikkonnakaitse 
missioonidele. Osaleme mitmes projek-
tis korraldajariigina, kus eesmärk on ela-
nikkonnakaitse moodulite ja ekspertide 
koolitamine ja hindamine varingupääste, 
üleujutuste ja meditsiini valdkonnas. Sise- 
kaitseakadeemia on Euroopa elanikkon-
nakaitse koolituskeskuste võrgustiku 
liige ja aktiivne partner. 2019. aastal pla-
neeritakse Saaremaal meditsiinimoodu-
lite õppus, kus peakorraldaja on Tervise- 
amet.

Toetame humanitaarabi ja elanik-
konnakaitse alast koostööd ning meie 
eksperdid osalevad rahvusvahelise hu-
manitaarpartnerluse toetusmissioonil 
Bangladeshis. Esitasime Euroopa Komis-
jonile 2019. aastal Eestis korraldatava 
suuremahulise humanitaarabi õppuse 
TRIPLEX projektitaotluse. n
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Uus ülesanne kohalikele 
omavalitsustele
Jõustunud hädaolukorra seaduse pea-
mine ja kõige olulisem eesmärk on ta-
gada, et oleksime valmis võimalikeks 
hädaolukordadeks, oskaksime hinna-
ta võimalikke riske ja suudaksime 
neid lahendada. Kohaliku omavalitsu-

vad omavalitsused. Kohalik omavalit-
sus on elutähtsa teenuse korraldaja, 
kui on täidetud järgmised tingimu-
sed: omavalitsuse territooriumil elab 
rohkem kui 10 000 elanikku ning 
omavalitsuse territooriumil osutatak-
se veevarustuse ja kanalisatsiooni, 
kaugkütte või kohalike teede sõideta-
vuse tagamise teenust. Elutähtsat 
teenust korraldavaid omavalitsusi on 
meil 32. Elutähtsat teenust korralda-
va asutusena peavad need omavalit-
sused koordineerima ja nõustama 
elutähtsa teenuse osutajaid ning teos-
tama nende üle järelevalvet, kinnita-
ma elutähtsa teenuse osutajate toi-
mepidevuse riskianalüüsid ja plaanid 
ning kehtestama nõuded teenuse toi-
mepidevusele. Lisaks on ülesanded 
hädaolukordadeks valmistumisel: 
koostada hädaolukorra lahendamise 
plaan ja juhtida ulatusliku teenuse 
katkestusest põhjustatud hädaolukor-
ra lahendamist ja elanike abistamist, 
korraldada õppusi üks kord kahe aas-
ta jooksul ning korraldada riskikom-
munikatsiooni.

Kriisikomisjon kui kriisi- 
meeskond kohalikul tasandil
Kohaliku omavalitsuse kõige olulisem 
ülesanne kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadusest tulenevalt on kor-
raldada kohaliku elu küsimusi, seda 
ka kriisivaldkonnas. Kohustus moo-
dustada kriiskomisjon on kõigil linna- 
või vallavalitsustel, mida meil haldus-
reformijärgselt on kokku 79. 

Koostöö kohalike 
omavalitsustega käib uues 
võtmes – hädaolukorra 
ennetamine, selleks 
valmistumine ja selle 
lahendamine.

Terje Lillo,  
hädaolukorraks valmisoleku 
osakonna nõunik

Kohalik 
omavalitsus

partnerina
se kui kohaliku elu korraldaja roll on 
teha seda oma haldusterritooriumil ja 
teha seda oma inimeste heaks. Tun-
dub küll iseenesestmõistetav ja võib 
tekitada küsimuse, milleks on mõel-
dud seadus, regulatsioon ja uued ko-
hustused. Vastus on lihtne − õnnetu-
sed ja hädaolukorrad on alati oota - 
matud ning et paanikat ja peataolekut 
vältida, on mõistlik omada koordi-
neeritud tegevusplaani. Kriisiregulee-
rimise üldpõhimõtte kohaselt peab 
iga asutus ja isik vastutama oma vald-
konna kriisireguleerimisülesande 
täitmise eest, tegema koostööd ja 
pakkuma üksteisele abi.

Kriisireguleerimise alased 
ülesanded jaotavad 
omavalitsused kaheks
Selleks on elutähtsa teenuse toimepi-
devust korraldavad ja mittekorralda-
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Omavalitsusüksuse kriisikomisjon 
koordineerib kriisireguleerimist ko-
haliku omavalitsuse üksuses ning esi-
tab regionaalsele kriisikomisjonile 
kord aastas kokkuvõtte oma aasta  
tegevustest ja ka järgmise aasta töö- 
plaani. Hädaolukorra seadus ei ütle 
konkreetselt, milline on kriisikomis-
joni roll, iga komisjon saab lisaks 
abistavale ja nõustavale rollile ise ot-
sustada, kas komisjon osaleb vahetult 
hädaolukorra lahendamisel või mitte. 
Isiklikult arvan, et formaalset kriisi-
komisjoni pelgalt seadusepügala täit-
miseks meil vaja ei ole. Omavalitsus-
üksuse kriisikomisjon peaks toimima 
nii ennetavas kui ka lahendavas olu-
korras meeskonnana, kes loob turva-
tunde kogukonnale. Just kriisiolukor-
dades on oluline kasutada ära 
komisjoni kui ühe võrgustiku tugevu-
sed, olgu selleks kas või telefoni-
numbrid, teadmised, läbimõeldud 
käitumisjuhised ja juhtimisahel. 

Oleme koostöös päästekeskustega 
töötanud välja kriisikomisjonide põ-
himääruse näidise ja andnud komis-
jonide mehitamisel just sellest põhi-
mõttest lähtuvalt soovitusi. Meenub 
ühe vallajuhi küsimus: kui meil on 
alla 10 000 elanikuga vald, kas siis ei 
pea me miskit muud tegema kui moo-
dustame kriisikomisjoni? Vastus on 
jah, aga see ei ole pelgalt „ainult krii-
sikomisjon”, vaid see peaks toimima 
kui kriisimeeskond,
• kes teab ja tunneb oma piirkonna 

eripärast lähtuvalt riske ning ka-
vandab ressursse ja võimalusi nen-
de maandamiseks;

• on ise teadlik kriisideks valmistu-
misel ja jagab neid teadmisi ka oma 
kogukonnas, korraldab infopäevi, 
kutsub kokku erinevaid sihtrühmi;

• koordineerib kogukondlikku val-
mistumist hädaolukordadeks;

• selgitab põhimõtet „riik küll aitab, 
ent esmajärjekorras saab aidata 
inimene end ise”.
 

Järelevalve – uue protsessi 
käivitamine – koostöö
Kohaliku omavalitsuse üksuse kriisi-
komisjoni tegevuse ja kohaliku oma-
valitsuse üksuse kui elutähtsa teenu-
se toimepidevust korraldava asutuse 
tegevuse üle on siseminister määra-
nud haldusjärelevalvet teostama 
Päästeameti. Seoses haldusjärelevalve 
kohustusega oleme moodustanud 

päästekeskustega meeskonna, kes on 
välja töötanud juhendmaterjalid hal-
dusjärelevalve teostamiseks. Selles on 
hulk töökorralduslikku materjali, sest 
menetlusseaduse kohaselt on järele-
valve tegijal õigus teha muuhulgas  
ettekirjutisi kuni sunniraha määrami-
seni välja.

Haldusjärelevalve kui võimalus, 
aga mitte eesmärk 
Tegevuste planeerimisel olime ühisel 
seisukohal, et eesmärgiks ei saa ole-
ma sunniraha määramine, vaid pi-
gem olukord, kus istume omavalit-
susjuhiga ühes paadis. Kui kohaliku 
omavalitsuse juht mõistab, et kriisi-

reguleerimise alased tegevused muu-
davad elukeskkonna turvalisemaks ja 
teeme seda, mida me koostöös tee-
me, selle piirkonna inimeste heaks, 
muudab see suhtumist ja tegevuste 
planeerimist. Mitte järjekordne tüü-
tu kohustus, mis kukub lisaks kooli-
eelsetele lasteasutustele, eakate  
hoolekandele ja mitmekümnele 
muule ülesandele omavalitsuse 
kraesse, vaid hoopis võimalus. Mida 
turvalisemad on kogukonnad, seda 
kõrgemalt hindavad piirkondi inime-
sed oma elukoha valikutes. Mida 
rohkem elanikke, seda enam tulu-
maksu, mida suurem tulubaas, seda 
rohkem investeeringuid ja kohalikke 
teenuseid.

Sisukad infopäevad
Alates veebruarikuust on pääste-
keskuste eestvedamisel koostöös Po-
litsei- ja Piirivalveametiga toimunud 
16 regionaalset infopäeva. Infopäeva-
de sisuline fookus on olnud hädaolu-
korraks valmisolek ning ootused 
koostööks kohalike omavalitsustega. 
Lisaks infopäevadele on toimunud ja 
toimumas hulk personaalseid kohtu-
misi ja eelkõige just kohalikes omava-
litsustes, kes korraldavad elutähtsat 
teenust. Infopäevad on olnud sisu-
kad, märkimisväärt tähelepanek on 
see, et omavalitsuste esindajad ei ole 
end sättinud pelgalt kuulaja rolli, vaid 
on aktiivselt aruteludes kaasa löönud.

Koostöö uues võtmes
Partnerlus ja koostöö kriisireguleeri-
mise alaste tegevuste üle on Pääste-
ametile uus proovikivi ning ühe uue 
protsessi, kaasa arvatud haldus- 
järelevalve teostamise protsessi al-
gus. Protsessi veab hädaolukorda-
deks valmisoleku osakond koostöös 
pääste keskus tega. Pikk tee on veel 
minna ja palju teha. Minu jaoks isik-
likult on see Päästeametis algus, mis 
on pakkunud huvitavaid ülesandeid 
ja kiiret reageerimist. Kogemus ava-
liku sektori kohalikul tasandil on ol-
nud küll uue võrgustiku loomisel 
abiks, kuid eelkõige olen tänulik 
meie inimestele, kellega koos on hea 
vankrit vedada n

Omavalitsusüksuse kriisikomisjon peaks toimima nii 
ennetavas kui ka lahendavas olukorras meeskonnana, 
kes loob turvatunde kogukonnale.

Vastseliina uue depoohoone avamine 2018. aasta aprillis.
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Teeme ära!

LET’S DO 
IT WORLD

„Let’s Do It World” on  
kogu maailma kaasav 
koristus aktsioon. Tänavu 
15. septembril panevad 
miljonid vaba tahtlikud  
üle maailma kindad kätte, 
võtavad prügikotid ja 
astuvad uksest välja,  
et meie planeet prügist 
puhtaks koristada. 

M aailmakoristuse projekti 
koordineerib meeskond 
Eestist. Päästeametil on 
erakordne võimalus kaasa 

lüüa ning seeläbi tõsta ja kinnistada 
oma kuvandit ohutuskultuuri eest-
vedajana riigi sees ja rahvusvaheli-
selt. Et täpsemalt projektist ja Pääs-
teameti kaasatuse olulisusest teada 
saada, vestlesime „Teeme ära!” liiku-
mise ühe algataja ja ülemaailmse ko-
ristusaktsiooni eestvedaja Eva Truu-
verkiga.

Kust tuli idee teha maakera ühe  
päevaga puhtaks?
Kõigepealt muidugi oli see Eesti ko-
ristamine 2008. aasta 3. mail. Sellel 
hetkel oli idee teha Eesti puhtaks ja 

Riin Oeselg,  
Päästeameti pressiesindaja

selles kohas pidi algatus nimega „Tee-
me ära!” lõppema. Kuidagi ootama-
tult ja iseenesest hakkas idee ümber 
maakera levima ning ühel hetkel sün-
dis mõte, et peaksime õpetama ka tei-
si riike koristama ehk kuidas ühe päe-
vaga üks riik puhtaks teha. Ega siis 
eestlased pole koristamist välja mõel-
nud, vaid selle, kuidas oma riik ühe 
päevaga ära koristada. See idee on 
väga paljudele maailmas meeldinud.
Alguses tutvustasime ideed lähimate-
le riikidele siin Baltikumis ja ka Balka-
nimaades, aga ring muudkui kasvas. 
Inimesed üle maailma hakkasid ise 
huvi tundma ja 2010. aastal mõtlesi-
me, et peaksime projekti laiemalt tut-
vustama. Nüüd ongi asi sealmaal, et 
laiendasime Eesti mudelit „üks riik, 

 Ülemaailmse  
 koristusaktsiooni  

 eestvedaja Eva Truuverk. 

 Eesti 2016 
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üks päev” sedapidi, et on „üks pla-
neet, üks päev”. Nii see asi on vaik-
selt kasvanud ja eks 15. septembril 
saabub siis tõe hetk, kuidas see reali-
seerub.

Milles seisneb projekti „Let’s Do It 
World” eripära?
Tegemist on kõigi aegade kõige suure-
ma aktsiooniga, mida üldse maailmas 
korraldatud! Mitte midagi nii suurt 
pole mitte kunagi meie planeedil teh-
tud. Juba tänu mastaapsusele on see 
täiesti erakordne. Kui kõik tuleb välja 
täpselt nii, nagu me praegu plaanime, 
siis see ongi absoluutselt kõige suu-
rem asi, mis maailmas tehtud. Isegi 
kui peaks juhtuma nii, et me ei saa nii 
hästi hakkama, või näiteks otsustak-

sime pärast tänast enam lihtsalt mitte 
midagi teha, siis on see ikkagi kõige 
suurem asi, mida eestlased ära on tei-
nud. Õigupoolest on see projekt seda 
juba tänase päeva seisuga – midagi nii 
suurt ja võimast ei ole eestlased kuna-
gi teinud.
 
Kuidas see koristuspäev välja  
nägema hakkab?
Alustame koristust kell 10 Uus-Me-
remaalt, nii nagu päev algab. Meil, 
Eestis, on siis alles kell 12 öösel. 
Koristuslaine liigub riigist riiki 
ajatsoonide alusel ehk niipea, kui 
igas maailma punktis saab kell 10, 
hakkab koristus pihta. Kõige viima-
ne koht, kus koristamine lõppeb, on 
Hawaii. Tulemas on seega pikk ko-

ristuspäev, mis kestab ühtekokku 36 
tundi ja mille tulemusena on pla-
neet tunduvalt puhtam, kui ta oli 
enne seda.
 
Mitu riiki sellest aktsioonist osa  
võtavad?
Maailmas on umbes 200 riiki ja meil 
on hetkel oma võrgustikus kindlalt 
olemas 130. Meie eesmärk on saada 
koristuspäeval osalema 150 riiki. Na-
tukene on veel minna, aga loodame, 
et 200 riigist tuleb sellel päeval koris-
tama ligikaudu 150.

Kas ja kuidas mõjutavad seda  
aktsiooni piirkondlikud eripärad?
Riigid on hästi erinevad ja niisamuti 
probleemid. Siiski on probleem nime-

 Kampaania “Teeme ära!”  
 sai alguse aastal 2008 Eestis. 

 Venemaa 2016  Ukraina 2015 
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ga „prügi” igal pool täpselt ühesugu-
ne. Prügi koht ei ole metsas, ei ole 
kraavis, ei ole maja taga, vaid prügi 
koht on jäätmekäitluspunktis − see 
on ühtemoodi kõigis maailma riiki-
des.

Palju inimesi on projekti kaasatud?
Maailmakoristuse jaoks töötab iga-
päevaselt ligikaudu 30 inimest pluss 
sadakond vabatahtlikku. Igas riigis on 
lisaks ka oma korraldustiim. 

Millised on teie ootused inimestele?
Ootame seda, et igaüks tuleks koris-
tama. Kui iga inimene koristab puh-
taks oma aiataguse, siis ongi maakera 
puhas! Nii lihtne see tegelikult ongi. 
Koristamine taandubki kõik täpselt 
sellele, et igaüks läheb koristab oma 
läheduses asuva sodi ära. Kutsumegi 
inimesi leidma üles endale kõige lä-
hem prügihunnik ja see kaardile 
kandma. 15. septembril tuleks minna 
õue ja see hunnik lihtsalt ära korista-
da. 

Mismoodi neid prügihunnikuid  
kaardistada tuleb?
Selle kohta on meil olemas ülemaa-
ilmne prügi kaardistamise rakendus, 
mida saab kasutada nii Androididel 
kui IOS-süsteemidel. See tuleb liht-

salt omale App 
Store’ist alla laadida. 
Ehk siis otsi prügi-
hunnik üles, tee sel-
lest pilti, kirjuta juur-

de parameetrid prügihunniku kohta 
ja nii see siis lähebki ülemaailmsele 
kaardile. Just seda võiksidki kõik 
eestimaalased nii kodu- kui ka välis-
maal järgneva kolme kuu jooksul 
teha, et kaardistada need prügihun-
nikud ära. Selle üle oleks meil väga 
hea meel!

Kuidas end koristamisele  
registreerida saab?
Riigiti on süsteem natukene erinev. 
Meil on tulemas augustis ka elektroo-
niline koristama minemise rakendus, 
kus saab ennast kirja panna oma lähe-
dal asuva prügihunniku juurde ja vaa-
data, palju seal on inimesi appi vaja. 
Eestis tuleb kasutusele tõenäoliselt 
sarnane lahendus, nagu talgupäeva 

Kui iga inimene koristab puhtaks oma 
aiataguse, siis ongi maakera puhas!

Teeme ära!

 Prantsusmaa 2017 

 Kosovo 2018 
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Teeme  ära!

raames on olnud, aga selle kohta täp-
sem info veel tuleb. 

Miks on pääste kaasamine selliste 
ürituste puhul oluline?
Päästeamet on olnud „Teeme ära!” 
kampaaniale hea koostööpartner juba 
kümme aastat ehk just sama kaua, kui 
me oleme toimetanud. Loomulikult 
tuleb arvestada sellega, et kui nii suu-
red inimhulgad on liikvel ja teevad te-
gevusi-töid, mida nad iga päev võib-
olla ei tee, siis on suur oht, et midagi 
juhtub. Seetõttu oleks hea, kui Pääste-
ametit on ette teavitatud ja nad on 
valmis reageerima. Kõige olulisem on 
aga ennetustöö, et Päästeamet oskab 
juba enne aktsiooni inimeste tähele-
panu olulisele juhtida. Kõige suure-
mad küsimused on varem olnud näi-
teks lõhkekehade leidmine, süstalde 
leidmine ja ohtlike jäätmetega kokku-
puutumine. Sel põhjusel on Pääste-
amet partneriks ka maailmakoristuse 
puhul. Ühtlasi on Eesti Päästeamet 
see instants, kes teised päästeametid 
üle maailma aktsioonis osalemiseks 
üles kutsub ning on teiste päästeame-
tite eestvedajaks ja käehoidjaks.

Kuidas iseloomustaksid koostööd 
Päästeametiga?
Väga hea, päriselt! Viiepallisüsteemis 
5! Kuigi iga-aastast talgupäeva Eestis 
korraldab Eestimaa Looduse Fond ja 
Päästeamet on viimastel aastatel ol-
nud põhiline koostööpartner, oleme 
seda kogu aeg vaikselt kõrvalt jälgi-
nud ja kaasas olnud ning ma ei ole 
kordagi kuulnud, et oleks probleeme 
olnud.  n El Salvador 2018 

 Nigeeria 2012 

 Rio 2012 

Eesti juurtega moekunstnik  
Oskar Metsavaht ja europarlamendi saadik  
Urmas Paet koristusaktsioonil Rios aastal 2012. 
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Tuleohutus

P äästeamet on viimase kümne 
aastaga nõustanud rohkem 
kui 80 000 kodu, tänu millele 
on jõutud arusaamiseni, et 

meie hulgas on nii perekondi kui ka 
üksikuid inimesi, kellel endal puu-
dub võimekus oma kodu tuleohutust 
tagada. 2017. aasta sügisel eraldas 

tuleohutuks 
2018. aasta alguses sai stardi projekt „500 kodu tule- 
ohutuks”, mille eesmärk on aidata toimetuleku raskustes 
inimesi nende kodude tuleohutuks muutmisel. Projekti 
oluliseks märksõnaks on koostöö oma valitsustega, kes 
teavad ja tunnevad oma piirkonna inimesi kõige paremini. 

Anni Alev,  
projekti „500 kodu 
tuleohutuks” juht 

valitsus Päästeametile 1,5 miljonit 
eurot, et järgneval kahel aastal saaks 
tuleohutuks vähemalt 500 kõige krii-
tilisemas seisus kodu. Abivajadus 
üle Eesti on aga mitu korda suurem 
ning seetõttu on kaasatud projekti 
kõik 79 omavalitsust. 

Abivajajaid on palju
Peamised abivajajad on üksi elavad 
eakad, kellel puuduvad lähedased või 
võimekus ülalpeetavaid abistada. 
Teine sihtrühm on lasterikkad pere-
konnad, kuna iga laps väärib elami-

seks ohutut ja turvalist keskkonda 
koos talle kõige olulisemate inimes-
tega. Kolmas sihtrühm on puuetega 
inimesed, kes vajavad erilahendusi ja 
individuaalset lähenemist olenevalt 
oma igapäevaelu toimetuleku tase-
mest. 

Olen saanud korduvalt murelikke 
telefonikõnesid, kuidas pääseda pro-
jektis osalema. Näiteks oli tore telefo-
nikõne ühe üksi elava eaka naaber-
majast, kus naaber oli valmis tegema 
kõik, et kõrvalmajas üksi elav memm 
saaks endale toimiva ja ohutu kütte-
kolde. Kodude väljavalimisel on aga 
suur roll Päästeameti varasemalt läbi-
viidud kodunõustamistel ja omavalit-
suste hinnangutel meie poolt välja 
toodud kodudele. Projekti eesmärk 
oli leida ühiselt kodud, kus elab sees 
kinnistu omanik, ning kordatehtud 

500 kodu
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Tuleohutus

kodus tagatakse objekti kor-
rashoid ka pärast tööde teosta-
mist. 

Edukas koostöö
Enamik omavalitsusi soovivad 
koos päästeametnikega viia 
läbi kodunõustamisi ja leida 
üheskoos parim lahendus ini-
meste aitamiseks. Aastast aas-
tasse on Päästeameti-poolne 
soov saada oma valitsustelt in-
formatsiooni probleemsete 
kodude kohta, aga kõik oma-
valitsused selles võimalust 
näinud ei ole. Projekt „500 
kodu tuleohutuks” on aga 
suurepärane näide edukast 
koostööst, kuidas ühiselt lei-
takse lahendused probleemi-
dele, mis on ohtlikud mitte ai-

nult kodu omanikule endale, vaid ka 
naabrile ja kogukonnale üldiselt. 

Eduka koostöö saavutamiseks on 
minu kui projektijuhi eesmärk teha 
projektis osalemine omavalitsusele 
lihtsaks ja arusaadavaks. Selleks vor-
mistasime omavalitsustele lepingute 
põhjad ja koostasime koostöös 
Elektri tööde Ettevõtjate Liidu, MTÜ 
Eesti Pottsepad, MTÜ Eesti Korstna-
pühkijate Koda ning Korstnapühki-
mis- ja Pottsepatööde Ettevõtjate Lii-
duga juhised tööde teostajate 
leidmiseks. Nimetatud liidud koosta-
sid omalt poolt nimekirjad nende 
kohta, kes on valmis projektis osale-
ma ning valmis panustama ka tööde 
mahtude hindamisel enne hinnapä-
ringute koostamist. Samuti on igas 
regioonis asuvas pääste keskuses 
määratud omavalitsustele kontakti-
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sik, kellega jagada kõiki projektiga 
seotud rõõme ja muresid. 

Omavalitsuste esimese sammuna 
ootasime ametlikku vastust projektis 
osalemise kohta ja võimaluse korral 
ka omapoolse rahalise panuse otsust. 
Seejärel sõlmiti Päästeameti ja oma-
valitsuste vahel lepingud. Suur rõõm 
on tõdeda, et tänaseks on lepingutele 
alla kirjutanud kõik 79 omavalitsust. 
Järgmise sammuna on alustatud ak-
tiivselt tööde teostajate leidmisega ja 
hinnapakkumiste võtmistega. Iga 
kodu omanikuga, kelle kinnistul töid 
teostakse, sõlmitakse kolmepoolne 
leping (omavalitsus, kodu omanik ja 
tööde teostaja), kus lepitakse kokku 
tööde maht ning iga osapoole õigused 
ja kohustused. 

Ühise eesmärgi nimel
Päästeameti ja omavalitsuse koostöö 
tulemusena saab 2019. aasta lõpuks 
tuleohutumaks enam kui 500 kodu. 
Tänaseks on kaardistatud rohkem kui 

700 kodu, mis vastavad projekti siht-
rühma olemusele ja muudele tingi-
mustele ning mis võimalikult kiiresti 
abi vajavad. Lootuskiirena terendab ka 
jätkuprojekti võimalus, kuna riigieel-
arve strateegias aastateks 2019–2022 
on kinnitatud projekti lisarahastusena 
1 000 000 eurot aastas (2020–2022). 
Kuigi iga omanik peab oma eluruumi 
ohutuse eest vastutama ise, on vaja ai-
data ja toetada neid, kes ise oma kodu 
turvalisust majanduslike raskuste tõt-
tu tagada ei suuda.

Kogu projekti vältel toetame oma-
valitsuse poolt nõu ja jõuga, kuna 
meie ühine eesmärk on tagada elanike 
tuleohutus. Ühise võrgustikuna toi-
mides saame elanike probleemidest 
paremini aru ning suudame neid la-
hendada. Tuleohutus ei ole vaid Pääs-
teameti vastutusala, ka omavalitsustel 
on selle tagamisel oluline roll. n

kodutuleohutuks.ee/ 
500-kodu-tuleohutuks/

Näiteid tuleohtlikest seisukordadest kodumajapidamistes.

49406025248
Highlight

49406025248
Sticky Note
pilt ühele leheküljele
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Spordipäev koos 
ägedate noortega
P äästeameti sõnumitiim 

„Meil on ägedad inimesed“ 
korraldas Tallinna 21. koo-
lis tule tõrjespordi päeva 4.-

7. klasside õpilastele. Päeva ees-
märk oli tutvustada noortele 
päästeala tegevusi ning õpilasi 
erinevatel aladel proovile panna. 
Päästeameti jaoks oli spordipäev 
hea võimalus tutvustada noortele 
päästevaldkonna tegevusi ning 
kuvada Päästeametit ägeda töö-
andjana. 

Piloot projekt oli edukas ja oota-
me juba huviga koostööd järgmis-
te koolidega!  n 

 Keerukamatel ülesannetel  
 on oluline õpilaste turvamine 

 Õnnelikult  
 võitu tähistamas 
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49406025248
Highlight

49406025248
Sticky Note
Fotod: Meelis Piller (või Päästeamet)
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 Ägedad õpilased on ägeda  
 kogemuse võrra rikkamad. 

 Nublu rõõmustas  
 nii võistlejaid kui ka  
 korraldajaid. 

 Kiirustades nukku päästma –  
 kannatanuni jõudmise kiirus  

 on elupäästmisel määrav. 

 Tõkke ületamine käis linnulennul. 

 „Kannatanut“  
 jõudsid liigutada ka  

 kõige pisemad.

 Võistkonnad olid  
 tasavägised. 

 Esimesed  
 katsetused  

 voolikust vee  
 laskmisel. 

 Järjekordne  
 takistusriba 



PÄÄSTE ELU    Nr 1  201836

P ärast Põhjasõda kerkis Viljan-
disse peamiselt ühekorruselisi 
puitehitisi, millel oli õlgkatus 
ja korstnat polnud. Loomuli-

kult läksid need aeg-ajalt põlema. 
1766. aastal sai ühest kõrtsist alguse 
eriti ulatuslik tulekahju, mis põletas 
maha suure osa linnast. Siis otsusta-
ti midagi ette võtta. Majaomanikud 
pidid suvi läbi oma maja ukse kõrval 
hoidma suuremat sorti veetünni. Põ-
leva piibuga tänaval patseerimise 
eest oli ette nähtud rahatrahv, mil-
leks oli arvestatav summa: „Kõik 
need, kes põleva piibuga lubavad il-
muda tänavale, saavad karistatud 
kahe rublaga. Sellest pool läheb linna 
kassale, pool ülesandjale. Talupojad 
ja pärisorjad saavad karistatud pek-
suga.” Majale pidi ehitama korstna 
ning õlgkatus tuli kohustuslikus kor-
ras asendada laud- või kivikatusega.

Ajalugu

Viljandi tuletõrje tähistas 
oma 150 aasta juubelit. 
Vaatame kohaliku kroonika 
abil ajas tagasi. 

Viljandi 
tuletõrje

100

Kõik sai alguse ilutulestikust
Viljandis sai vabatahtliku tuletõrje 
asutamise üheks tõukeks 1867. aasta 
jaaniõhtul ilutulestikust tekkinud 
tule kahju, mis ähvardas levida linna-
le. See hirmutas linnaelanikke. Orga-
niseeritud tuletõrje puudumine üha 
kasvavas linnas tähendas suurt ohtu 

ning ettevõtlikumad linnakodanikud 
eesotsas kaupmees Herman Vahrhau-
seni, kooliõpetaja Reutzi, maakohtu 
sekretäri von Holsti ja ehitusmeister 
Maagiga hakkasid tegema ettevalmis-
tusi tuletõrjeseltsi asutamiseks ning 
taotlesid kubernerilt luba.

21. märtsil 1868 saabus kubernerilt 

Ivo Paulus, 
Tuletõrjemuuseumi  
juhataja

Viljandi Tuletõrjeühingu pritsimaja.
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seltsi asutamise luba ja 9. aprillil toi-
mus asutamiskoosolek, millest võttis 
osa tähelepanuväärselt 104 meest, 
kes kõik ka seltsi liikmeks astusid. 
Asutamiskoosolekule toodi seltsi asu-
tamismõtte algatajate poolt omal ku-
lul ostetud kaks käsipritsi, mis kingiti 
seltsile. Valiti seltsi juhatus ja peame-
heks kinnitati Herman Vahrhausen. 
20. juuni 1868 kinnitas raad seltsi põ-
hikirja. Tulekustutusvahendite hoid-
miseks saadi kesklinnas kaks kuuri: 
üks raekoja hoovil ja teine selle lähe-
dal toonasel Linnu tänaval. 

Selts alustas hoogsalt 
Muretseti uusi kustutusvahendeid 
ning harjutati hoolsalt. 29. juulil 1870 
avaldas Viljandi tuletõrjet inspektee-
rinud Liivimaa tsiviilkuberner Lysan-
der selle tegevusele tunnustust. 1878. 
aastal põhikirja täiendati. Muu hulgas 
loodi seltsi juhatuse esimehe ameti-
koht ning esimeseks esimeheks valiti 
dr. Lang. 1892. aastal osteti käruprits 
ning selle baasil asutati „lendsalk” 
ning kreiskooli veel puhkpilliorkester. 
Tehnika arenedes osteti Saksamaalt 
Magiriuse tehasest neljanda korruse-
ni ulatuv hobustega veetav mehaani-

line redel. 1909. aastal seati tuletõrju-
jate alarmeerimiseks nende korteri - 
tesse elektrikellad ning lõpetati tule-
kahju puhul linnaelanikke häiriv 
„tule kella” löömine ja pasunate pu-
humine. 1914. aastal osteti varasema-
tele kustutusvahenditele (6 käsipritsi, 
mehaa niline redel, 8 veevaatveokit, 2 

riistavankrit) lisaks Riiast Kieslichi 
vabrikust mootorpump tootlikkusega 
1000 liitrit minutis.

Preemiaks viin ja õlu
1894. aastast maksis linnavalitsus 
esimesena tulekahjukohale jõudnud 
veevaadi eest preemiat. Ka teine ja 
kolmas koht said tasustatud. Veevaa-
te toimetasid kohale voorimehed. Sa-
muti andis linn preemiat tuld tõrju-

nud meestele. Preemiaks oli seejuures 
viin ja õlu. Pärast tule kustutamist läi-
nud sageli peoks, mis teinekord veni-
nud mitme päeva peale.

Vabariik tõi tuletõrjemaja
Aastal 1900 tõstis tolleaegne ühingu 
varahoidja Luring üles uue tuletõrje-

maja ehitamise küsimu-
se, soovitades selleks ra-
kendada kõiki võimalusi. 
Mitmesuguste takistava-
te asjaolude tõttu ei saa-
dud seda soovi siiski 
teostada. Vahele tuli 
maailmasõda ja sellele 
järgnenud sündmused. 
Alles aastal 1919, iseseis-
vas Eestis, tõusis tuletõr-

jemaja ehitamine uuesti päevakorda. 
Kui pärast Vabadussõda hakati linnas 
jagama krunte, kavatses ühing oman-
dada platsi uue turu ümbruses. Ühin-
gu esimeheks oli toona aktiivne advo-
kaat Gustav Seen. Ta oli oma allikatest 
teada saanud, et endine vanglahoone 
on läinud siseministeeriumi valdusse. 
Otsustati pöörduda palvega ministee-
riumi poole, et saada väga soodsas ko-
has kesklinnas asuv ehituskrunt. 

„Kõik need, kes põleva piibuga 
lubavad ilmuda tänavale, saavad 
karistatud kahe rublaga. Sellest 
pool läheb linna kassale, pool 
ülesandjale. Talupojad ja pärisorjad 
saavad karistatud peksuga.”

Viljandi VTÜ juhatus ja jaoskonna juhataja 1909. aastal.
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Tänu Gustav Seene innukale tege-
vusele andsid läbirääkimised sise-
ministeeriumiga tulemusi ning ühing 
saigi omale platsi ühes seal asuvate 
vanade hoonetega. Kohe alustati tule-
tõrjemaja ehitamist. Kava selleks oli 
koostatud insener Luhti poolt. Kõik 
ühingu liikmed aitasid ühel või teisel 
viisil kaasa ning hoolsa püüdlikkuse ja 
innuka töö tulemusena valmis Viljan-
di tuletõrjele tema uus kodu. 5. det-
sembril 1926 õnnistati tuletõrjemaja 
piiskop Jakob Kuke poolt. Pärast vai-
mulikku talitust toodi tuletõrje tolla-
ne tehnika pidulikult vanast tuletõrje-
majast uude üle. 1968. aastal, mil 
loodi Viljandi esimene kutseline tule-
tõrjemalev, lisati hoone tiibadele teine 
korrus, kus leidsid koha saal ning kon-
tori- ja olmeruumid. Professionaalsed 
pritsimehed tegutsesid vabatahtlikega 
ühe katuse all siiski võrdlemisi lühi-
kest aega ning kolisid 1977. aastal Riia 
maantee äärde valminud majja.

Omajagu õnnetusi
Viljandis juhtus ka suuri tuleõnnetu-
si, kus kustutamisel sai probleemiks 

veepuudus. 18. juuni 1902 tulekah-
jus põles tugeva tuule tõttu maha 11 
maja.

26. juuni ajaleht Sakala märgib: 
„Vee puudust oli märgata, kuiv prits ei 
kustuta tuld… Praegu on umbes 20–
30 perekonda varanduseta ja peavar-
juta jäänud.”

12. veebruaril 1912 oli järjekordne 
suur tulekahju, kus kustutustöödel 
hukkus leekides tuletõrjuja Hans  

Ilves. Kõige traagilisem tulekahju lei-
dis aset 2. mail 1913 Kantreküla lin-
najaos, kus tulemöllus hävis 40 maja 
ja peavarjuta jäi 110 perekonda.

Tulekahjude kohta täpset arves-
tust pole säilinud. Mittetäielikel 
andmetel oli linnas 1868.–1914. 
aastal 135 suuremat tulekahju, mil-
les hävis palju maju, teiste hulgas ka 

tuletõrje peamehe Herman Vahr-
hauseni maja.

Kutselise tuletõrjeüksuse sünd
Praegune Lõuna-Eesti päästekeskuse 
Viljandimaa päästeosakond peab oma 
vahetu eelkäija asutamiskuupäevaks 
1967. aasta 1. juunit, mil Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu määrusega moo-
dustati Viljandi kutseline tuletõrjeük-
sus. Üksusesse loodi 44 ametikohta. 

Koosseisu kuulusid üksu-
se ülem ja tema asetäitja, 
viis profülaktikainstrukto-
rit, neli vahtkonnaülemat, 
neli jaoülemat, tosin tule-
tõrjujat, üheksa autojuhti, 
neli dispetšerit ning lisaks 
veel raamatupidaja, ma-

jandusjuhataja ja tehnik.
Väärikat sünnipäeva tähistas Viljan-

di Tuletõrjeühing koostöös Viljandi-
maa päästepiirkonnaga piduliku pa-
raadiga praeguse päästeteenistuse 
hoone juurest kesklinna tuletõrje-
ühingu kodumaja hoovi. Õhtul toi-
mus Viljandi Tuletõrjeühingu pidulik 
vastuvõtt. Palju õnne!  n

Vee puudust oli märgata, kuiv 
prits ei kustuta tuld…Praegu  
on umbes 20-30 perekonda 
varanduseta ja peavarjuta jäänud.

Viljandi pritsumeeste Rongkäik.
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Sütitaja
Süttib naftapuurtorn. Kohale kutsutak-
se kõige moodsam tehnika. Tulevad 
helikopterid, tuletõrjeautod − kõigil 
peal kustutustehnika, mida enne pole 
nähtud. Aga lähemale kui 300 meetrit 
keegi minna ei julge. Vaatavad siis kõik 
seda tohutut tulemöllu, kui järsku tuleb 
nurga tagant sireenide huilates vana 
vene tuletõrjeauto ZIL kohalike mees-
tega. Rahvas hüppab kahte lehte laiali, 
ZIL sõidab puurtorni juurde ja kustutab 
tulekahju mõne hetkega. Puurtorni 
omanik premeerib kohalikke pritsumehi 
5000 dollariga ja küsib: „Mida mehed 
selle rahaga peale hakkavad?”

„Noh,” vastab ülemus, „kõigepealt 
teeme auto pidurid korda...”

Demineerimisosakond teeb nii head 
tööd, et mehed, kes ei viitsi kehva ilmaga 
naise käsku täita ja prügikotti prügikasti 
viia, tõstavad selle ukse taha ja kutsuvad 
Päästeameti.

Päästeamet peab välja aitama igalt  
poolt – mõni helistab häirekeskusesse ja 
palub ennast aidata ja saata päästjad. 
„Kuhu?” küsib häirekeskus. 
„FB, olen jäänud kinni FB-i,” vastab helis-
taja. 

Vapper tuletõrjuja tõi oma eluga 
riskides panga põlengust välja koti 
miljoni euroga. Kangelase asukoht on 
siiamaani teadmata!

Tuletõrjesse teatatakse tulekahjust. 
Pealik ringutab, käib pissil, longib 
siis vaikselt meeskonna poole ning 
teatab: „Mehed, jooge rahulikult kohv 
ära ja hakkame siis vaikselt sättima – 
Maksuamet põleb!”

Ärge suitsetage voodis! 
Teie tuhk jääb põrandale.   

(päästeameti hoiatus)

Mees helistab tuletõrjesse ja karjub: 
„Appi! Minu maja põleb, tulge ruttu!”
„Kuidas teie juurde sõita?”
„Lollid olete – suure punase autoga 
muidugi!”

Tuletõrje ja päästeamet sai väljakutse 
haiglasse. Kõik tehti vastavalt oma 
võimetele, tulekahju kustutati ja hä-
daolukord likvideeriti. Peale voolikute 
kokkukerimist ja kiirabiautode lahku-
mist kannab pealik peaarstile ette: 
“Ülesanne täidetud ja tulekolle likvi-
deeritud. On ka üheksa vingus kannata-
nud patsienti. Neist seitsmele suutsi-
me hinge sisse puhuda, aga kahte me 
enam kahjuks päästa ei suutnud.” 
Peale seda minestas peaarst. Kui arst 
toibus, olid ta esimesed sõnad: 
“Millised seitse? Poisid, te kustutasite 
ju surnukuuri!”

E-postiaadress või telefoni number Salasõna
Logi sisse

See on tasuta ja jääb alati olema.

Unustasid salasõna?

Liitu

facebook
Hoia mind sisselogituna

Sünnipäev:

Liitu

Naine Mees
Nupu "Liitu" vajutamisega kinnitad, et nõustud meie Tingimustega 

ja oled läbi lugenud meie Data Use Policy, sealhulgas Cookie Use

Miks pean esitama 
oma sünnipäeva?

Liitu

Facebook helps you connect and share 
with the people in your life.

HALOO, MA EI AJA
MINGIT JAMA!

OLIN OMA VOODIS,
TEGIN RAHULIKULT

SUITSU JA JÄRSKU,
NAKSTI, FACEBOOK

LÄKS PÕLEMA!

Hiljuti sai Kuressaare päästekomando 
väljasõidukorralduse, teise korruse aken 
ülevalt pooleldi avatud ja kass on jäänud 
akna vahele kinni. Teade tuli juhuslikult 
möödujalt.
Kohapeal selgus, kodus pole kedagi. Alustati 
päästetegevust redeliga, kass aidati koju 
tagasi. Ega muud, kui redel autokatusele ja 
koju tagasi. Küll aga edastati naabritelt saa-
dud perenaise nimi Häirekeskusele, et ehk 
oleks võimalik leida kontakt ja teatada kassi 
ulakusest. Häirekeskus helistaski:
„Tere, teie kass tahtis täna avatud akna 
kaudu plehku panna.”
„Aga meil ei ole kassi!”
„Nüüd on.”
Sellepeale tõttas pererahvas koju, vaja ju 
külalisega tutvust teha. 
Siinkohal teadaolev info lõpeb ning millises 
korteris kass tänaseks elab, ei tea.
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