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S eptembrikuu seitsmendal kuupäeval sada aastat 
tagasi asutati Eesti Üleriiklik Tuletõrje Liit. Seda 
kuupäeva loetakse organiseeritud tuletõrje sün-
nidaatumiks. Vast asutatud liiduga ühines 43 

tuletõrjeorganisatsiooni ja nii pandi alus ühisele pääste
võrgustikule.

Saja aasta jooksul on Eesti 
päästevõrgustik näinud nii 
paremaid kui ka halvemaid 
aegu, kuid tänaseks päevaks 
oleme jõudnud sinnamaale, 
kus võib kindlalt väita, et 
Päästeameti juhtimisel ole-
me ohutuskultuuris astunud 
suure sammu edasi – tuletõrjest on saanud usaldusväär-
ne, proaktiivne ja tänapäevane elanikkonda kaitsev 
võrgustik. 

Ennetustöö, mis on suunatud ohutusteemalisele 
haritusele, inimelu esikohale seadev ohutusjärelevalve, 
nüüdisaegne ja innovaatiline tehnoloogia ning suure 
missioonitundega inimesed. Need on tänast pääste-
võrgustikku kõige enam iseloomustavad märksõnad.

Eesti riik on nii tugev, kui on siin elavad inimesed. 
Eestlased on nutikad. Seda tõestavad meie tehnoloogi-
lised saavutused nii digi- kui ka tehnoloogiavallas. 
Lisaks on meil alles meelsus seista hea oma riigi ja 
rahva eest. Kuid nüüd võiks astuda sammu edasi ja 
keskenduda inimesele. Kaugete sihtide seadmise kõr-
val vaadata korraks iseendasse – kas mina ja minu 
lähedased oleme piisavalt nutikad ja praktilised, et 
ootamatutes olukordades hakkama saada. 

Turvalisus algab igaühest endast ning praeguses 
heaoluühiskonnas kipume unustama, et tormid, paka-
ne, kuum ilm, äike, üleujutused, tulekahjud, keemia-

TULE- 
TÕRJEST

õnnetused, varingud, side ja elektrikatkestused, vee 
ja küttesüsteemide häired ning kahjuks ka rünnakud 
avalikus kohas ja pommioht on täiesti reaalsed stse-
naariumid. Sellistel juhtudel ei piisa ainult päästevõr-
gustiku olemasolust, iga Eesti inimene peab oskama 

reageerida ning käituda nii, 
et elu ja varakahjud oleksid 
ennetatud või minimaalsed. 

Meie päästevõrgustikus 
olevad inimesed teevad iga 
päev tööd selle nimel, et 
ükski inimene ei peaks mit-
te kunagi reaalse ohuolukor-
raga silmitsi seisma. Kes 

kuuluvad päästevõrgustikku? Päästjad? Vabatahtlikud? 
Kogukonna eestvedajad? Partnerorganisatsioonid? Jah, 
kuid mitte ainult.

Tegelikult on iga inimene meie päästevõrgustiku 
liige. Iga kooliõpetaja, kes õpilaste maailmapilti avar-
dab, iga ema, isa, vanaema ja vanaisa, kes maast mada-
last elu ja keskkonda väärtustama õpetab, iga sõber, 
sugulane ja kolleeg, kelle sõna või tegu turvalise elu-
keskkonna loomiseks vajaminevaid väärtusi edasi 
annab. Parima päästevõrgustiku saame siis, kui me 
kõik sinna ise kuulume ja sellesse panustame.

Maailm on saja aastaga muutunud ja meie oleme 
suutnud nende muutustega sammu pidada. Nüüd 
peame mõtlema, millist tulevikku me tahame ning 
kuidas sinna liikuda. Iga Eesti inimene peab olema 
ohutussaadik, ainult nii loome turvalise tuleviku. Ja 
nüüd küsin ma sinult: oled sa meiega?

Kuno Tammearu,  
Päästeameti peadirektor

Parima päästevõrgustiku 
saame siis, kui me kõik sinna 

ise kuulume ja sellesse 
panustame.

elanikkonna- 
kaitseni
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1.01.1919 alustas Viru pritsimajas tegevust Tallinna Linna Kutselise Tuletõrje Komando.



Nr 1  2019    PÄÄSTE ELU 5

Kus häda 
kõige suurem,

Ilmselt kratsisid märtsi lõpupoole kukalt päris paljud neist 
umbes 900 000 inimesest, kes said Siseministeeriumilt 
e-kirjaga juhised kriisiolukorras käitumiseks. Mis suur kriis 
on tulekul? Miks ma pean end ja oma pere nädalaks toidu ja 
muu vajalikuga varustama, miks sellest igal pool räägitakse? 

Kõik inimesed ei jälgi nii aktiivselt 
meediat, et kohe otsad kokku viia, 
et Siseministeerium avas märtsis 
kriisiolukorras käitu mise juhiste 

keskkonna kriis.ee ning saatis elanik-
konna teavitamiseks kõigile eesti.ee 
postiaadressi omanikele selgi tava kirja. 
Teisisõnu algas esimest korda valminud 
käitumisjuhiseid tutvustav kampaania.

Alustame sellest, et kriis tähendab 
tegelikult kõige tavalisema eluks 
hädavajaliku teenuse katkemist, mis 
hakkab meie tavapärast elukorraldust 
tõsiselt häirima. Kõige rohkem sõltume 
me elektrist – üle pooled Eesti elanikest 
jäävad elektrikatkestuse korral ilma 
toasoojast ega saa enam toitu valmistada. 
Mida pikem elektrikatkestus, seda 
rohkem teenuseid hakkab rivist välja 
minema – kaardimaksed, veevarustus, 
kanalisatsioon, kütuse tankimine jne.

Tänavu jaanuaris jäi Kuressaares ja 
selle lähiümbruses 13 000 inimest 
tundideks elektrita. Kauplustes ei 
saanud kaardiga maksta ega auto-
maadist raha välja võtta. Vallavanem 
Madis Kallas on rääkinud, kuidas 
probleemi tõsidus jõudis talle kohale 

siis, kui paari tunni möödudes oli 
temperatuur valla valitsuse majas lan
genud ebamugavalt madalale. Ainus 
koht, kus Kuressaares veel tuled 
särasid, oli päästekomando tänu oma 
generaatorile, ja põhimõtte liselt oldi 
vallavalitsuses juba valmis komando
hoonesse evakueeruma. Väga hea, et oli 
vähemalt üks koht, kuhu ini mestel 
olnuks võimalus sooja tulla.

Saaremaal põhjustas elektrikatkes
tuse tehniline rike, kuid tormituulte 
tõttu jääb igal aastal vähemalt korra 
tuhandeid majapidamisi elektrita. 
Ainus viis kriisid võimalikult valutult 
üle elada on end neiks ette valmistada. 
Varuda koju piisavalt vett ja kuu mu
tamist mitte vajavat toitu, et ootama
tuse tabades kohe nälga ja janusse ei 
jääks. Elektri kütte korral mõelda läbi 
teisi võimalusi toasooja hoidmiseks, 
varuda veidi sula raha ja arvestada, et 
infot on inimesel vaja saada, aga elektri
katkestuse korral ei mängi ka raadio 
ega televiisor ning nutiseadmete akud 
saavad tühjaks.

Elektrikatkestus võib tabada meid 
ükskõik kus Eesti otsas, lisaks sellele on 
piirkondadel oma eripärad. Lääne-Eestis 
tuleb arvestada üleujutusega, IdaEestis 
peavad inimesed teadma, mida teha 
ohtlikus ettevõttes toimunud õnnetuse 
tagajärjel tekkinud reostuse korral. 

Marutuuled ja lumetormid võivad meid 
maailmast sootuks ära lõigata, äärmus
likud ilmaolud hakkavad aga teadlaste 
sõnul edaspidi sagenema.

Oleme Päästeametis aastaid tege lenud 
iseenda valmisolekuga ootamatuks krii-
siks – elekter võib ju kaduda, aga meie 
päästevõime mitte. Valmisolek tähen dab 
väga palju ka teadmisi – mullu and sime 
90%le oma teenistujatest elanik  konna
kaitse alase koolituse. Tänavu jätkasime 
koostöö partne rite, nagu minis teeriu-
mide ja kohalike omavalitsuste ametnike 
kooli ta misega ning aasta lõpuks saavad 
elanik konnakaitsekoolituse ka vabataht-
likud päästjad. Sealt edasi on vastavate 
teadmistega inimeste ring juba piisavalt 
suur, et on, kelle käest nõu ja abi küsida. 
Meie eesmärk Päästeametis ongi olla nõu 
ja abiga iga inimese juures, kes seda 
vajab. Nii nagu seni oleme aidanud tule 
ja veeohutusalaste küsimustega, rääki
nud vingugaasiandurite vajalik ku sest ja 
selgitanud, miks peavad korter majades 
eva kuatsiooniteed vabad ole ma, sama-
moodi tahame anda nõu, kui das oota ma
tult tabavaks kriisiks – elektri katkes-
tuseks, üleujutuseks, lume tormiks või 
ulatuslikuks metsa või maasti ku
põlenguks – valmis olla.

Turvalisus algab meist igaühest 
endast, aga kõige tugevamad oleme ühi
selt tegutsedes. n

Kuno Tammearu, 
Päästeameti peadirektor

Arvamus

seal iseenda abi 
kõige lähem

6. ja 7.09.1919 peeti Estonia teatris esimene üleriigiline tuletõrjujate kongress. Sellest võttis osa 48 tuletõrjeorganisatsiooni 78 esindajat.
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Uudised

Enne jaanipäeva, 21. juunil asetasid sise-
minister Mart Helme, Päästeameti peadirek-
tori asetäitja Andreas Anvelt, Riigi Kinnisvara 
AS-i juha tuse esimees Kati Kusmin, Nõmme 
linnaosa vanem Grete Šillis ja Ehitus5ECO 
juha tuse liige Andres Neemre nurgakivi järg-
misel aastal valmivale Nõmme pääste hoo-
nele. Renoveeritud majja kolitakse tagasi 
2020. aasta suvel.

Uue päästehoonega paranevad energia-
tõhusus ja sisekliima, hoone katusele paigal-
datakse päikesepaneelid. Päästehoonesse 
on planeeritud päästetehnika garaažid, 
komando õppeklass, ennetus- ja noorteringi 
ruum. Päästjate võimalikult kiireks reagee-
rimiseks on päästjate poolt enim kasutuses 
olevad ruumid ehk puhke-, magamis-, söögi- 
ja pesuruumid paigutatud toruliftide lähe-
dusse, otse päästetehnika garaaži kohale. 
Teise korruse lõunapoolsesse hooneosasse 
on paigutatud jõusaal ning läänepoolsesse 
hoonemahtu kontori- ja koosolekuruumid.

Pärnumaal avati Kihnu
päästekomando uus hoone
Juuni alguses avasid peaminister Jüri Ratas, Siseministeeriumi 
asekantsler Viola Murd, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, 
Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimees Kati Kusmin ning Kihnu 
vallavanem Ingvar Saare Kihnu päästekomando uue hoone.

Kihnu mereväravas Suaru sadamas asuv uus päästehoone on 
mõeldud Päästeametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning 
vabatahtlikele merepäästjatele. Esimesel korrusel asuvad garaažid, 
kabinet, abi- ja olmeruumid ning arestikamber. Ehitusalune pind on 
480 m² ja suletud netopind ca 540 m², kõrgeimaks osaks on 13 
meetri kõrgune õppetorn. Kihnu päästekomando uus kodu erineb 
märkimisväärselt endisest hoonest. Hoone pakub meeskonnale 
mugavamat ja tänapäevasemat elu- ja töökeskkonda ning oluliselt 
paremaks muutusid nii tehnika kui ka varustuse hoolduseks ja 
hoidmiseks vajalikud tingimused.

Nõmme uus pääste-
hoone sai nurgakivi 

Lihula päästekomando sai uue hoone
Märtsi lõpus avati pidulikult Lihula pääste -
k omando uus hoone. Ehitustööde käigus 
lammutati vana garaaž ja asemele ehitati 
kaks täismõõtmetega garaažiboksi põhi- ja 
paakautole. Lisaks rekonstrueeriti mees-
konna olmeruumid, sh uuendati tehno-
süsteemid, siseviimistlus ja muudeti plaani-
l  ahendus. Lihula päästekomando uus kodu 
on märkimisväärselt erinev endisest hoo-
nest. Hoone pakub meeskonnale mugavamat 
ning tänapäevasemat elu- ja töökeskkonda 
ning oluliselt paremaks muutusid nii tehnika 
kui ka varustuse hoolduseks ja hoidmiseks 
vajalikud tingimused.

„Päästja töö ei ole mitte ainult sündmus-
tele reageerimine ja komando ei ole ainult 
koht, kus väljakutsete vahel hinge tõmmata. 
Komando on koht, kust omavalitsus ja 
kogukond saab innustust ning tuge turvali-

sema elukeskkonna ja ohutuskultuuri 
kujun damiseks, sest kogukonna 
koostegut semise võime on turvalisuse 
tagamisel oluline,“ ütles Päästeameti 
peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Lihula komando pakub lisaks maa-
päästevõimekusele ka veepääste- ja 
naftareostuskorje võimekust.

7.09.1919 asutati Eesti Üleriiklik Tuletõrje Liit.
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Uudised

Mais toimunud rahvusvahelisel muuseu-
miööl külastas Eesti Tuletõrjemuuseumi 
rekordarv inimesi. Kokku käis meil külas 
1291 suurt ja väikest tuletõrjehuvilist, mis 
on kõigi aegade parim tulemus. Ilm oli 
kevadiselt ilus ja tegevusi jagus nii 

Eesti Tuletõrjemuuseumi külastas 
muuseumiööl rekordarv inimesi

Päästeamet võttis 
kasutusse uued 
ATV-d ja paakautod
Sel aastal uuenes Päästeameti tehnikapark 
33 metsa- ja maastikukustutustööde jaoks 
sobiva ATV ning kuue paakautoga. Uued 
paakautod said nimeks Ahto.

„Väikesed, kiired ja maastikusuutlikud 
sõidu kid on eriti vajalikud kevadel ja suvel, kui 
on rohkesti kulu- ja metsapõlenguid. Just 
tänu neile suutsime möödunud suve põua-
perioodil ära hoida mitme väiksema tule kahju 
paisumise suurõnnetuseks. Teine kord ei ole 
põlengu kustutamiseks palju vett vajagi, küll 
aga on oluline saada põlengu kohale kiirelt ligi, 
mida suured ja rasked pääste autod alati ei 
võimalda,“ selgitas Pääste ameti pea direktori 
asetäitja Tauno Suurkivi.

Kokku sai Päästeamet 33 komplekti, mis 
koosneb ATV-st, kustutussüsteemist ja ATV 
trans pordiks vajalikust haagisest. Kuueratta-
veolistel sõidukitel on peal 200-liitrine 
veepaak ning kustutussüsteem, lisaks on 
võimalik pumba abil vett võtta ka veekogu-
dest. Vajaduse korral saab kogu kustutus-
süsteemi hõlpsalt eemaldada ning sõidukit 
kasutada esemete või ka kannatanute 
transpordiks. Eristamiseks on ATV-del peal 
punased kleepsud ja pääste kirjad, lisaks on 
sõidukitel ka kollased märgutuled.

kätte möödunud aasta lõpul, 
juulis said uue paakauto ka 
Antsla, Järvakandi, Mõniste, 
Vastseliina ja Tõstamaa pääste-
komandod. Asendatavad pääste-
sõidukid võõrandatakse vaba-
tahtli kele pääste komandodele. 

Päästjate kombe kohaselt 
vajasid uued paakautod ka nimesid ning 
sobiva nime leidmiseks kuulutati välja 
nimekonkurss. Kokku pakuti 29 nime ning 
otsustati, et paakautod hakkavad kandma 
nime Ahto. Ahti, ka Ahto, on Soome 
mütoloogias mere- ja kalapüügijumal, keda 
kujutatakse samblast habemega mehena.

Aprillis 1923 ilmus tuletõrjeajakirja Tuletõrje Teated esimene number.

Lisaks vahetati sel aastal uute vastu välja 
kuus vana paakautot. Uued paakautod on 
eelmistega üsna sarnased, kuid erinevused 
on välimuses ja tehnilises võimekuses. 
Autod on 7,9 meetrit pikad ja uue põlvkonna 
kabiiniga ning neil on suurema mahuga 
veepaak.

„Paakautod on eelkõige vajalikud maa-
piirkon dades ja suurte metsatule kahjude 
puhul, kus puuduvad kustutusvee saa mi-

seks hüdrandid või on veevõtukohad 
tulekahjukohast kaugel. Uued paakautod on 
ehitatud nii, et neile on võimalik vett väga 
kiiresti peale ja maha laadida, millega 
tagatakse päästesündmustel võimalikult 
suur veehulk,“ selgitas Suurkivi.

Kuressaare komando sai uue paakauto 

vanadele kui ka noortele. Suur tänu kõigile, 
kes kaasa aitasid! 

Eriline tänu Kesklinna pääste koman dole, 
Põhja päästekeskuse ennetus büroole ja 
Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilli orkest rile. 
Uute kohtumisteni!

FO
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Siseministeerium avalikustas märtsis 
käsiraamatu ja veebilehekülje www.kriis.
ee, kuhu on koondatud eesti, vene ja ingli-
se keeles juhised, kuidas tulla toime 
erinevate kriisiolukordadega. Käitumis-
juhi sed on koostanud Riigikantselei ela-
nik konnakaitse rakkerühm, kuhu kuulu-
sid enam kui 20 organisatsiooni eks -
 per did.

Praktika näitab, et Eesti inimestel on 
kõige suurem tõenäosus sattuda kriisi-
olukorda, mille põhjustavad erakordsed 
ilmastikuolud. Olgu selleks 2005. aasta 
jaanuaritorm või 2010. aasta lumetorm 

Märtsis jõudsid Eesti elanikeni kriisideks 
valmistumise käitumisjuhised

Päästeamet sai rahvus vahelise 
humanitaarpartnerluse eesistujaks 

Monika, mille tõttu kannatasid sajad 
inimesed üle kogu riigi. Samas võib see 
olla ka ootamatu tehniline rike, nagu 
tänavu jaanuaris, kui Saaremaa jäi 
mitmeks tunniks elektrita, mistõttu katkes 
side, internetiühendus, töö lõpetasid 
panga automaadid, poes ei saanud 
kaardiga maksta ning paljud inimesed jäid 
ka kütte ja veeta.

Trükisena on käitumisjuhiste käsi-
raamatud kättesaadavad üle Eesti raama-
tukogudes ja koolides. Lisaks on kasulik 
info kogutud Naiskodukaitse tasuta 
mobiilirakendusse „Ole valmis!“.

Päästeamet on esimest korda rahvus-
vahelise humanitaarpartnerluse (IHP, Inter-
national Humanitarian Partnership) ametlik 
eesistuja 1.07.2019–31.12.2020, mis 
tähendab, et vastutada tuleb IHP igapäevatöö 
korraldamise eest: korraldada üritusi, olla 
võrgustiku eeskõnelejaks ning mis kõige 

Päästeamet annab 
kodunõustamistel 
nõu ka kriisideks 
valmisolekuks
Sellest aastast annab Päästeamet kodu-
nõusta miste käigus nõu ka hädaolukorraks 
valmistumise teemal. 

Uuringud näitavad, et enam kui pooled 
eesti maalased ei ole teinud midagi, et enne-
tada või leevendada võimalikke häda-
olukordi ning juba mõnepäevane elektri-, 
kesk kütte- või veevarustuse katkestus teki-
tab enam kui pooltele Eesti elanikele prob-
leeme kodu kütmisel ja toiduvalmis tamisel. 

Lisaks hädaolukorraks valmisolekule on 
kodunõustamistel fookusesse võetud ka 
vingu gaasiandurite olemasolu. Vingugaasi-
andur on kohustuslik eluruumides, kus on 
korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks 
tuleks andur paigaldada vannitubadesse, 
kus on gaasiga köetav veeboiler. Mõistlik on 
vingu gaasiandur paigaldada kõikidesse elu-
ruu midesse, kus asub põlemisprotsessiga 
seo tud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv 
ahi, kamin, katel või pliit.

Vingugaasianduri ja hädaolukorraks val-
mis oleku teemade kõrval on kodunõusta-
mise põhiteemadeks jätkuvalt suitsuandur, 
esma sed tulekustutusvahendid, elektri- ja 
kütte süsteemid, lahtise tule kasutamine ja 
ini meste käitumisharjumused.

Juunis 1923 hakkas Tuletõrjeliit tublimaid tuletõrjujaid autasustama hoolsusmärkidega, millest esimesed märgid said Rapla vabatahtlikud.

olulisem, algatada kriiside ja katastroo� de 
korral IHP ühismissioone. Eestipoolne 
eesistuja on Päästeameti nõunik Mati 
Raidma.

IHP pakub kriisikolletes ja katastroo� -
piirkondades humanitaarorgani satsiooni-
dele nii ajutise töö- ja elukeskkonna loomist 

kui vajaduse korral ka rahvusvaheliste 
humani taaroperatsioonide välijuhtimise (sh 
IT-toe) logistikat. Eesti on Rahvusvahelise 
Humanitaarpartnerluse liige alates 2006. 
aastast. Lisaks Eestile kuuluvad IHP liikmete 
hulka Soome, Rootsi, Norra, Taani, Saksamaa, 
Suurbritannia ja Luksemburg.
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Pärnumaalt leiti 
mürsk, mille sees
olid lõhkeaine 
asemel tsaari-
aegsed rahatähed
Lääne-Eesti pommigrupp reageeris juuni 
alguses väljakutsele Lääneranna valda 
Helmkülla, kus kinnistul septiku paigal-
damiseks vajalikke kaevetöid tehes avas-
tati lõhkekeha. Demineerijate hinnangul oli 
tegemist esimese maailmasõja aegse, 
150 mm mürsuga. Demineerijad tuvas-
tasid, et lõhkekeha on transporditav, ning 
see toimetati lõhkamiskohta hävitamisele. 
Lõhkekeha kahjutuks tegemise käigus 
selgus aga, et mürsu sees oli lõhkeaine 
asemel raha. Harukordse leiu näol oli 
tegemist tsaariaegsete rahatähtedega, 
mis on välja antud ajavahemikus 1898–
1910. Rahatähed olid heas seisukorras ja 
lasu käigus vigastada ei saanud. Kokku oli 
erinevaid kupüüre umbes 5100 rubla.

Muinsuskaitseameti arheoloogia vald-
konna juhi Ulla Kadaka sõnul oli tegemist 
peitleiuga ehk mürsu seest välja tulnud 
rahatähed on sinna teadlikult varjule 
pandud võimaliku ähvardava ohu eest. 
„Peitleide ei tule ette väga sageli, viimane 
sarnane juhtum meenub 2011. aastast, 
kui Pärnumaa Mihkli kiriku pööningu 
restaureerimise käigus leiti võlvi kan-
dadest sinna peidetud küünlajalad.“ Kui-
võrd leitud materjali põhjal on tõenäoliselt 
võimalik tuvastada leiu omanik, siis ei ole 
tegemist arheoloogilise leiuga muinsus-
kaitseseaduse mõttes. Küll aga on leid 
kultuurilooliselt oluline, mistõttu loodab 
Kadakas, et kohalikud võtavad koos 
piirkonna muuseumidega ette asjaolude 
täpsema selgitamise ning harutavad lahti 
rahatähtede mürsu sisse sattumise loo.

Päästeamet kogus kolmel aktsioonipäeval 
Põhja ja Lääne regioonide sadamatest kokku 
185 signaalraketti, 180 säratuld, 12 suitsu-
signaali ja 13 liiniheitelaengut. Kõige vane-
mad raketid, mis kokku koguti, olid aastatest 
1968 ja 1975. Aegunud pürotehnika võib 
kasutamisel käituda ettearvamatult ja olla 
seetõttu ohtlik nii kasutajale kui ka ümbru-
sele.

Päästeameti demineerijad leidsid ja hävi-
tasid maikuu lõpus toimunud plaaniliste 
demi neerimistööde „Saare Kõmin“ käigus 
otsingute ning inimestelt saadud väljakutse-
te tulemusel Saaremaalt kokku ligi tuhat lõh-
kekeha. Suure mõõt meliste demineerimis-
tööde eesmärk oli puhastada Saaremaad 
sinna juba sõja ajast jäänud lõhkekehadest 
ning muuta saar seeläbi ohutumaks nii saar-
lastele endale kui ka külalistele.

Kokku leiti nädala jooksul 920 lõhkekeha, 
mis on ligi kolm korda rohkem võrreldes 
eelmise aastaga. Lisaks leiti 1198 padrunit 
ja 34,3 kg lõhkeainet. Kolmest Saaremaa 
sadamast koguti kokku 148 aegunud 
signaalraketti. Transportimiseks sobivad 

Demineerijad leidsid Saaremaalt 
ligi tuhat lõhkekeha

lõhkekehad viidi Mõntu lõhkamiskohale ja 
hävitati seal, kuid lõhkekehad, mis olid 
halvas seisukorras ja mille liigutamine ei 
oleks olnud ohutu, hävitati leiukohal. Lisaks 
otsisid tuukrid lõhkekehasid ka Karujärvest, 
kust leiti 9 lõhkekeha.

Otsingualal töötasid lisaks Päästeameti 
43 demineerijale ka 11 Kaitseväe demi-
neerimiskeskuse demineerijat. Kiirabi ja 
mee di kuga varustas suuroperatsiooni Kait-
seliit. Vaatlejana osalesid operatsioonil ka 
kaks Soome tuukrit. Otsingutele kaastati Mil-
remi maastikurobot, mis tõi kaugjuhtimise 
teel metsast välja ligi 70 lõhkekeha. 
Lõhkekehade transportimisel tagas ohutust 
Politsei- ja Piirivalveamet.

Päästeamet kogus
sadamatest 
hulgaliselt aegunud
merepürotehnikat

20.05.1924 võttis Riigikogu vastu tuletõrjeseaduse.
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Maikuu lõpus külastasid Päästeameti kut sel 
Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja pääs te-
kolledžit 14. Riigi kogu koosseisu vaba-
tahtliku pääste toetus  rühma liikmed. Visiidi 
eesmärk oli anda ülevaade Pääste ametist, 
päästealast ning vabatahtlike pääst jate 
igapäeva tege vustest ja vajadustest.

Päeva esimeses pooles toimunud ümar-
   lauas andis Päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu ülevaate päästealast, selgitas 
vabatahtlike pääst jate perspektiive, võima-
lusi ja vajadusi lähiaastatel.

Riigikogu vabatahtlike päästjate
toetusrühm tutvus päästjate tegemistega 

Päeva teine pool veedeti õppekeskuse 
harjutus väljakul, kus Sisekaitseaka dee-
mia oli ette valmistanud suitsusukeldu-
mise harjutuse kuumas keskkonnas ehk 
kontei neris ning riigikogulased said 
koge da omal nahal, mida tähendab 
pääst ja töö.

Päeva lõpetuseks külastati ühiselt Kuu-
 salu vabatahtlikku päästekomandot, kus 
päästjad tutvustasid nende igapäe vaelu 
muresid ja rõõme, räägiti rahamure dest ja 
suhtlusest kohaliku omavalitsusega.

Ida-Virumaa pääste -
laager vene ema-
keelega noortele
Enne jaanipäeva toimus Ida-Virumaal Aa 
külas vene emakeelega noortele päästeala 
noorte laager, kus osales 106 noort Ida-
Virumaalt. Noortelaager on president Kersti 
Kaljulaidi algatatud ning USA saatkonna 
rahastatud ja toetatud koostööprojekt, mis 
on suunatud Ida-Virumaa venekeelsete 
noorte paremale integreerimisele päästeala 
tegevuste kaudu. Laagrit külastasid ka Eesti 
Vabariigi president Kersti Kaljulaid, USA 
saatkonna ajutine asjur Eestis Elizabeth 
Horst ning USA armee kadetid.

Juuli lõpus toimus Põlvamaal Valgemetsas 
juba 18. korda päästeala noortelaager, kuhu 
tulid kokku vabatahtlike päästekomandode 
juures päästeringides õppinud 7–15-aas tased 
noored. Nädala jooksul täiendasid 200 noort 
oma ohutusteadmisi, et osata neid tavaelus 
ettetulevates olukordades ära kasutada.

Pika traditsiooniga päästeala noortelaagri 

rääkis noortelaagri üks korraldajaid, Pääste-
ameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko 
Virkala.

Laagri viis päeva olid igaüks ise teemaga: 
veepäev, geopeitus, rogain, päästepäev ja 
viimasena demopäev, kus töös vajaminevaid 
oskusi demonstreerisid laagri korraldajatest 
päästetöötajad.

1925. aastal kinnitas siseminister normaalpõhikirja. Tuletõrjeseltside nimetus muudeti tuletõrjeühinguteks.

eesmärk on noorte toel hoida tervet 
ühiskonda turvalise paigana. „Needsamad 
lapsed ja noored, kes on õppinud ohte ära 
tundma ja ennetama, muudavad ka oma 
elukeskkonna ohutumaks. Vähe sellest, nad 
võtavad õpitu ja kogetu endaga ellu kaasa, 
muutes eneselegi teadmata Eesti 
turvalisemaks ja paremaks elupaigaks,“ 

Päästeringide noored kogunesid Põlvamaal
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Päästeameti pea-
direktori ase-
täitjaks nimetati 
Andreas Anvelt
Märtsi algusest asus Päästeameti pea-
direktori asetäitjana halduse alal tööle 
Andreas Anvelt, kes hakkas juhtima 
Pääste ameti tugivaldkondade tööd.

„Andreas Anveltil on pikaaegne julge-
oleku ja riigikaitse ning avaliku sektori 
juhtimise kogemus,“ ütles Päästeameti 
pea direktor Kuno Tammearu ning lisas, et 
usub Anvelti võimekusse jätkata Pääste-
ameti kujundamist tänapäevaseks ja tu-
gevaks avaliku sektori organisatsiooniks, 
kus väärtustatakse kõiki töötajaid, tehakse 
koostööd ühise eesmärgi nimel ja nähakse 
loova töökeskkonna kasu paremate tule-
muste saavutamisel.

Andreas Anvelt on lõpetanud Sise-
kaitse akadeemia politsei õppe suuna ja tal 
on magistrikraad haldusjuhtimise erialal 
Tallinna Tehnikaülikoolist. Anvelt on tööta-
nud Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse 
koordi natsiooni direkto rina ning ka polit-
seis eri ametikohtadel.

Päästeameti juhtkond on kolme liik-
meline: peadirektor Kuno Tammearu ning 
kaks peadirektori ase täitjat. Peadirektori 
ase täitja Tauno Suur kivi 
vastutab pääste töö, en-
netustöö, ohu tus  järele-
valve, de mi   nee rimise, 
häda olukor da deks val-
misoleku ja vabatahtli-
ku pääste valdkondade 
eest. Peadirektori ase-
täitja halduse alal vastutab vald kondade 
eest, millega tegeleb aren dus osakond, 
haldusosakond, personali- ja asjaajamise 
osakond, rahandusosakond, kommunikat-
siooniosakond, õigus osakond ning Eesti 
tuletõrjemuuseum. 

Aasta alguses valmis Päästeameti ja reklaa-
miagentuuri Tabasco koostöös reklaamvideo, 
mis annab ülevaate Päästeameti tegevustest 
ja loob professionaalse videokeele toel 
positiivse kuvandi Päästeametist kui töö-
andjast ja meie inimestest.

Reklaamvideo võtted toimusid detse mbri-
kuus Kesklinna komandos, Mänsakul, 
Nõmmel, Viimsis ja Kakumäel. Täname kõiki, 
kes vähemal või suuremal määral selle video 
õnnestumisse panustasid.

Juba kuuendat korda valitud unistuste 
tööandja tiitli pälvis Päästeamet, kelle puhul 
tõi žürii esile erakordselt harmoonilist organi-
satsioo nikultuuri, keskendumist ühele põhi-
väärtusele – missioonitundele – ning seda, 
et nii töötajad ise kui ka inimesed tänavalt 
said sellest organisatsioonikultuuri aluseks 
olevast väärtusest aru väga sarnaselt.

„Meil on väga selge missiooniga töö – kõik 
inimesed, kes meil töötavad, päästavad elu ja 
vara. Absoluutselt iga ametikoht tegeleb 
sellega kas otseselt või kaudselt, olgu päästja, 
komandopealik, operatiiv korrapi daja, enne-
taja, demineerija, ohutus järele valve inspektor, 
analüütik, tehnik, perso naliosakonna töötaja, 
kommu  ni katsioo  nispetsialist – kõigil on oma 
roll,“ ütles peadirektor Kuno Tammearu. „Väga 
suur aitäh kõigile meie töötajatele.“

„Päästeamet on oma värbamise ja töö kul-
tuuri rajanud vaid ühele väärtusele – missioo-
ni tundele – ja sellest saavad ühtemoodi aru 

„Unistuste tööandja 2019“ on Päästeamet
kõik nii organisatsiooni sees- kui ka väljaspool 
olijad,“ rääkis konkursi ellukutsuja Anu-Mall 
Naarits Marketingi Instituudist. „See tugev 
kuvand võimaldab neil värvata missiooni-
tundega inimesi, hoida endast eemal muudel 
kaalutlustel töö otsijad ning selle ühtsuse abil 
luua tõeliselt nauditav ja tulemuslik sise-
kliima. Nähes seda ühtsust ja tööfänluse kõr-
get taset, ei jää ka Päästeameti „klientidel” üle 
muud kui olla kindlad selle organisatsiooni 
pakutavate teenuste kõrges tasemes.“

2150 töötajaga Päästeameti töötajate 
seas tehtud anonüümne küsitlus tõi esile, et 
enim väärtustavad töötajad ise huvitavat ja 
innustavat tööd, kindlat palka, pühendunud 
ja suurepäraseid kolleege, võimalust 
paindlikuks töögraa� kuks ja kaugtööks, töö 
kõrvalt jäävat aega perele ja hobidele, 
võimalust rahvusvaheliseks tööks jpm. Üks 
sagedamini esilekerkinud sõna töötajate 
kirjeldustes oma töökoha kohta oli „äge“.

Valmis Päästeameti 
kui tööandja 
reklaamvideo 

11. ja 12.09.1926 peeti Riias Eesti, Läti ja Leedu tuletõrjeliitude konverentsi ja asutati Baltimaade Tuletõrje Liitude Liit.

Loe persooni-
lugu Andreas 
Anveltiga 
lk 12–15.

Reklaamvideo on edaspidi töövahendiks 
eelkõige personaliosakonna värbajatele, kes 
näitavad seda messidel, infopäevadel ja 
muudel värbamisega seotud kokku saa-
mistel.

Vaata: www.rescue.ee/et/paeaesteamet-
toeoeandjana
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Andreas 
Anvelt: 
Tänavu märtsis asus Päästeameti peadirektori asetäitjana 
halduse alal tööle Andreas Anvelt, kelle juhtida on ameti 
tugivaldkondade töö. Aastaid politseis ja laiemalt sise-
julgeolekus töötanud Anvelti tõi päästesse huvi teistsuguse 
organisatsiooni vastu ja soov end mugavustsoonist välja viia.

Mari Rebane, 
kommunikatsiooni -
osakonna nõunik

Oled lõpetanud Sisekaitseakadeemia 
politsei suunal ja täiendanud end hiljem 
haldusjuhtimises. Miks üldse 
politseinikuks õppima läksid? 
Alustasin õpinguid 1992. aastal Paikuse 
politseikoolis, siis õppisin kaks aastat 
Tallinna Politseikoolis ja alles seejärel 
läksin Sisekaitseakadeemiasse. Seega oli 
seitse aastat puhast eriala enne haldus-
juhtimist.

Elukutsevalikul mängis suurt rolli 
politsei populaarsus. Tollal kandideeris 
kutseõppesse peaaegu kolm inimest 
kohale, rääkimata konkursist tollases 
Eesti Riigikaitse Akadeemias. Loomu li-
kult peavad isikuomadused karjääri
valikut toetama, muidu ei oleks 

lised suhted jms tundusid võõrsõnadena. 
Minu tööks vajalik andmebaas oli mu 
enda kirjutatud perfokaardid piirkonna 
pättide kohta. Ärandatud autode 
numbrid kirjutasin märkmikusse. Ringi 
sõitsin ühistranspordiga või käisin jala, 
sest autod olid vaid korrapidamises ja 
ülemustel. Kriminaalasju vormistasin 
trükimasinal, mis lõi o ja atähel pabe
risse auke sisse. Ja kui tekkis kirjaviga, 
trükkisin kogu lehe algusest uuesti. 
Mitme määruse puhul tuli seda teha läbi 
kahe kopeerpaberi, sest üks jäi toi
mikusse, üks läks prokurörile ja üks 
kannatanule. Meie töö üheks mõõdu
puuks oli vormistada võimalikult palju 
kriminaalasja algatamisest keeldu mise 
määruseid, sest vaid nii sai avastamise 
taset tõsta. Mida vähem kuritegusid, 
seda kõrgem avastamise protsent. See 
oli päris jabur olukord.

Transpordivahendite ja side puudu
mine andis tunda igal sammul, aga kurta 

1990ndatel kaua vastu pidanud. Üks 
valik oleks olnud minna pärast keskkooli 
õppi ma Tallinna Pedagoogikaülikooli 
keha kultuuri, aga selle laitsid vanemad 
maha. Ilmselt ei olnud ettekujutus 
pojast kui kehalise kasvatuse õpetajast 
piisavalt perspektiivikas. (Muheleb.)

Räägi natuke oma tööst politseinikuna. 
Kellena alustasid ja ehk on meeles mõni 
eriline juhtum? Milliste muredega Põhja 
prefektuuris peamiselt rinda pistsid?
Tüüpiline kasvamine samm-sammult: 
konstaabel, vanemkonstaabel, juhtiv
konstaabel, juhtivinspektor, komissar, 
ülemkomissar, politseidirektor. Sama-
moodi kasvas miilitsast politseiks 
vormitud organisatsioon, ikka samm-
sammult. 1990ndatel oli politseis kuri-
tegude avastamiseks oskust ja tahet 
külla ga. Tööd toetav juriidika, organi
satsioonikultuur, andmebaasid, koos-
töö, väärtused, kogemused, rahvus vahe-
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Meie kõige suurem 
väärtus on meeskond

9.08.1927 annetati esimene tuletõrje kõrgem hoolsusmärk, mille sai Tuletõrjeliidu ülesehitaja, Rakvere tuletõrjepealik Aleksander Pirker.
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ei osanud keegi. Näiteks toimetasin 
auto puudumisel tagaotsitava kahtlus-
aluse taksoga jaoskonda, kuna kahtlus
tatavale tundus alandav käeraudades 
bussiga sõita. Tulin talle vastu. Tema 
maksis taksoarve eest ning sai tänulikult 
ja häbitundeta kambrisse. Lisaks mee
nub mulle juhtum, kui läbi Nõmme 
metsa rattaga koju sõites õnnestus teolt 
tabada vägistaja. Kuna abi kutsuda ei 
saanud, sidusin oma püksirihmaga 
kurjategijal käed selja taha. Ühe käega 
hoidsin üleval oma pükse ja teisega 
jalgratast ning nii kõmpisime läbi metsa 
vägistajaga kahekesi jaoskonda. Vaate
pilt võis olla kummaline.

Politsei areng 1990ndatel oli tormi-
line. Keda see aeg rohkem huvitab, 
soovitan lugeda Paul Kassi raamatut 
„Kesk linn“. Minu viimane töökoht polit-
seis oli teenistusosakonna politsei-
direktor ja valdkond oli sama mis praegu 
päästes.

Et kõigil oleks selge: kas oled Andres 
Anveltiga sugulane? 
Andres Anvelti olemasolust sain teada 
1988. aasta Noorte Häälest, kus Tallinna 
Miilitsakooli kursant kirjeldas põnevalt 
oma kursandielu. See jäi mulle tollal 
hästi meelde ja võimalik, et mõjutas 
mingil määral ka minu elukutsevalikut. 
Tööalaselt me palju kokku ei puutunud, 
kuigi teadsime teineteist. Tema töötas 
Keskkriminaalpolitseis, mina Tallinna 
politseis. Anvelteid on Eestis päris palju 
ning meie mõlema esivanemad jäävad 
Paide ja Pilistvere kanti. Mu isa on 
Anveltite sugupuud uurinud ja selle 
põhjal jäävad meie ühised esivanemad 

17. sajandisse. Sellest hoolimata on 
„väikse venna“ nali saatnud mind päris 
pikka aega.

Juhtisid üheksa aastat Riigikantselei 
julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioo ni-
bürood. Sealt lahkumisel nimetasid oma 
suurimaks saavutuseks arusaamise laien-
damist laiapindsest riigikaitsest ja julge-
olekust tervikuna. Milles see väljendus?
Kui elu pakub põnevaid võimalusi, tuleb 
nendest kinni haarata. Korrakaitselise 
politseitöö ja julgeolekutöö vahel haigu
tab kuristik. Pealtnäha ühe teenis tus-
seaduse all töötavaid asutusi ei seo tege-
likult väga palju. Sama sarnaseks võib 

pidada ka näiteks polit-
seid ja päästet. Võib 
öelda, et õppisin uut 
valdkonda kaua tundma. 
Küll aga üllatas mind 
tõsi asi, kui palju häid ja 
süda mega töötavaid 

Toimetasin auto puudumisel taga-
otsitava kahtlus aluse taksoga jaos-
konda, kuna kahtlus tatavale tundus 
alandav käeraudades bussiga sõita.

24.01.1927 saabus Magiruse tehasest Saksamaalt Tallinna esimene redelauto.
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professionaale julgeolekuasu tustes on. 
Alustasin tööd Riigikantseleis olema-

tu koosseisuga, abiks vaid mõni kuu 
varem tööle asunud kolleeg. Peamiselt 
oli fookus valitsuse julgeolekukomisjoni 
teenindamisel, aga ka julge oleku asu tus
tel, mis omavahel algusaastatel palju 
koostööd ei teinud. Selgelt oli tunda 
rivaalitsemist nii julge oleku asutuste 
vahel kui ka politsei ja kaitsepolitsei 
vahel. Ajapikku asutuste oma vaheline 
usaldus kasvas ning koos töö omandas 
teised mõõtmed. Klassi kalist „koordi
natsiooni“ omavaheliste asja de aja
miseks vaja polnud ning raskus kese 
liikus laiapindsele riigi kaitsele. Suure töö 
tegi ära tollal mulle abiks olnud Kristjan 
Prikk, psühho loogilise kaitse ja stratee
gilise kommu nikatsiooni arenda misel 
Uku Arold ja Ivo Juurvee. Paljudele 
tänastele arengutele pani nurgakivi mind 
ümbritsenud suurepärane meeskond.

Vaadates tänavu riigi eelarvestrateegia 
ümber toimunut ja „süvariigi“ jutte, siis 
kuidas tundub, kas seda eelmainitud 
arusaamist on vähemaks jäänud?
Süvariigi jutte ei maksa võtta tõsiselt. 

Julgeolekuasutused ei saa oma tööst 
palju rääkida ning kommunikatsioo ni
tühimikke täidetakse spekulatsioo ni-
dega. Julgeolekuasutuste töö spetsiifi ka 
tõttu ei saa isegi pahatahtlikke kuulu
jutte teinekord ümber lükata, kuna 
tavakodanikule väheütlevatest lausetest 
teevad vaenulike riikide eriteenistused 
üsna olulisi järeldusi. 

Tihti nähakse ka süütute juhuste taga 
julgeolekuasutuste „karvast“ kätt. Kes 
julgeolekuasutustega lähemalt kokku 
puutub, võib tõdeda, et „süva“ on sama 
„õhuke“ nagu kogu ülejäänud riik. Ta ei 
seisa riigist kuidagi lahus ja kaitseb 
põhiseaduslikke väärtusi täpselt 
selliselt, nagu seadusandja talle on ette 
kirjutanud.

Marylandi osariiki külastades kohtuti ka kohalike šerifitega.

7.-9.09.1929 toimus Tallinnas esimene tuletõrjemess.
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Väga suur osa sinu karjäärist on 
olnud töö, millest ei saa 
põhimõtteliselt kodus naiselegi 
rääkida. Kuidas on see sind 
mõjutanud? 
Julgeolekualane töö jätkus 
lihtsalt teises asutuses. Nii nagu 
kohtuarst harjub lai baga ja 
päästja tulega, harjub julgeole
kuga kokkupuutuv 
inimene vähem 
rääkima ja rohkem 
kuulama. Kes sellega 
ei harju, peab ametit 

vahetama. Sel tööl on ka hea 
külg – tööd ei ole võimalik 
koju kaasa võtta. Töö on töö 
ja kodu on kodu. Ei mingit kaugtööd ega 
tööasjade arutamist kodus. (Muigab.)

Oled terve elu julgeolekule ja just politsei-
suunale pühendanud. Mis tõi sind 
päästesse?
Tahtmine teha midagi täiesti uut ja 
puhtalt lehelt. Õppida tundma uut orga-
nisatsiooni. Uusi inimesi. Võlu ja valu. 
Inimene pidavat õppima kõige rohkem 
siis, kui ta on ebamugavas olukorras. 
Kui hakkad tundma ennast mugavalt, 
peatub tasapisi ka areng. Mõlemad 
asutused, nii politsei kui ka pääste, on 
suunanud oma tegevuse inimese 
kaitsele. Ühel juhul on ohuks teine 
inimene, teisel keskkond laiemalt. 
Vahendid selleks on pisut erinevad, aga 
tahe inimest aidata on sama.

Milline on sinu ettekujutus, kuhu Pääste-
amet ja pääste laiemalt võiks liikuda?
Mul on paljudest asjadest oma arusaa
mine. Samas võtan olukorda rahulikult, 
kuna see võib vabalt olla tingitud ka 

Mulle meeldib konna keetmise 
näide: kui visata konn keevasse 
vette, hüppab ta sealt kohe välja. 
Kui kriis eskaleerub ootamatult, 
tõmbab kogu riik ja tema 
elanikkond trimmi ning tegutseb 
jõuliselt ja otsustavalt. Kui aga 
konn panna külma vette ja järk
järgult temperatuuri tõsta, 
õnnestub konn ilusasti ära keeta. 
Kui ühiskonnas tõsta pingeid 
märkamatult ja tasahilju, võib 
ühel hetkel olla kiireks ja 
otsustavaks reageerimiseks juba 
hilja. Seega ei piisa ainult 
kriisiabikastist, vaid peavad 
olema teadmised, kuidas 
igasuguseid ohte märgata. Seda 
ka olukorras, kui riik ei ole 
suuteline mingil põhjusel 

hoiatustööd tegema või külvatakse 
meedia vahendusel kriisis osalevate 
osapoolte vahel teadlikult vastuolusid.

Kuidas ja kas oled ise kriisiolukorraks 
valmistunud?
Praegu olen veel teoorias tugevam kui 
prakti kas, varusid ei varu ja raha selleks 
eraldi kõrvale ei pane. Maakodus olen 
küll harjunud ka pikalt elektrita olema ja 
saame perega kenasti hakkama. Samuti 
olen mõttes läbi kaalunud eri kriiside 
puhul enda ja oma pere tegutsemise.

Milline tundub Päästeamet organisatsioo-
nina? Kas on midagi, mida võiksime 
(näiteks PPA-st) üle võtta, ja midagi, mida 
PPA võiks näiteks päästest õppida?
Meie asutuse kõige suurem väärtus on 
suure pärane meeskond. Ühise asja aja
mi se tunne ja konfl iktivaba õhkkond. 
Aur peab minema õigesse kohta. Ei saa 
öelda, et üks või teine asutus oleks kui
dagi parem või tugevam, mõlemal on 
oma plussid ja miinused. Politsei on 
eri nevalt päästest suurema avaliku ja 
poliitilise tähelepanu all. See sunnib 
organi satsiooni ka rohkem pingutama. 
Pääste saab omakorda keskenduda 
pikematele eesmärkidele ja neid ka 
päriselt ellu viia, kartmata, et polii-
tilised prioriteedid või avalikkuse surve 
üleöö muu tuks. Samas on suurema 
isikkoos seisu ja eelarvega organi
satsioonil ka mõnevõrra suuremad 
võimalused, mida väiksem organi
satsioon suudab oma korda kompen-
seerida paindlikkuse ja väiksema büro
kraatiaga. Politsei puhul mull e meeldib, 
kuidas on edasi aren datud politsei-
vormi. Usun, et ka päästel on selles 
valdkonnas potentsiaali. n

Üldi sed arengusuunad on esmamulje 
põh jal hästi püstitatud ja võiksime olla 
paljudele asutustele eeskujuks. Minuga 
kaasa tulnud julgeoleku ja korra kaitse
teadmised on lihtsalt boonuseks.

Seni oled tegelenud riigikaitse küsi mus-
tega, mille alla kuulub ka elanik konna-
kaitse, üsna kõrgel tasemel, aga pääste on 
inimese kõrval ja temaga koos. Mis tundu-
vad olevat siin suurimad proovikivid? 
Ilmselt on kõige suurem probleem see, et 
me ei tea kaugeltki kõiki probleeme. Ja 
kui ei tea, ei oska nendeks ka val mis tuda. 
Kriisisituatsioon võib rahu ajal ja sõja ajal 
olla sarnane, aga meie käitu mine sootuks 
erinev. Oleme aas taid hinna nud hädaolu-
korra ja julge olekuohte pisut eri nevalt 
ning üksteisest la hus. Kuna pääste ei ole 
julge   ole ku ohtudega palju kokku 
puutunud, on läbi mõeldud tege vusi ka 
raske planeerida. 

Tõsine julgeolekukriis lõhestab alati 
ühis konda. Ja kui see lõhestab ühis
konda, lõhestab see ka organisatsioone. 

9.09.1929 peeti Tallinnas esimesed üleriigilised tuletõrjevõistlused.

organi satsiooni vähesest tundmisest. 
Inimesed on päästes aastakümneid tööd 
südamega teinud ja probleeme lahen
danud. Oleks asjatundmatu arvata, et 
kõik need senised aastad pole osatud 
asju õigesti lahendada. Minu esma üles
anne on tagada hea tööõhkkond ja soo
dus pinnas uutele ideedele või mingil 
põhjusel seisma jäänud arengutele. 

Minu esma üles anne on tagada 
hea tööõhkkond ja soo dus pinnas 

uutele ideedele või mingil põhjusel 
seisma jäänud arengutele. 

 1996. aastal alustas Andreas Anvelt õpinguid Eesti Riigikaitse Akadeemias.
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Kas meie 
kodud on
Vastus pealkirjas esitatud 
küsimusele peaks justkui 
selge olema – muidugi on. 
Kahjuks räägivad arvud 
teist keelt. 

OHU TUD?
Mari Rebane, 
kommunikatsiooni -
osakonna nõunik

Berit-Helena Lamp, 
kommunikatsiooni -
osakonna nõunik

E estis hukkub vigastuste, mürgis-
tuste ja õnnetuste tõttu poole 
rohkem inimesi kui Euroopas 
keskmiselt. Suur osa neist 

õnnetustest juhtub kodus ning seda 
seetõttu, et kodu pole ohutu ja tema 
elaniku vajadusi pole piisavalt arves
tatud.

Päästeamet külastas 2018. aastal ligi 
23 000 kodu (22 704) ja 15% neist 
kodu dest tunnistati lausa ohtlikus 
seisukorras olevaks. See tähendab, et 
3461 kodus on inimestel ohtlik elada. 
Pääste ameti kodunõustamine ja enne
tustöö keskendub tuleohutusele ehk 
kütteseadmetele ja elektripaigaldistele, 
sest see on meie vastutusala. Selge on 
aga see, et meie inimesed näevad kodust 
pilti laiemalt. Näevad seda, et kodus on 
gaasiseade, mille hooldatuses ja 

ohutuses on pigem põhjust kahelda. 
Näevad liikumisraskustega inimesi, kes 
ei pääse isegi omaenda kodus liikuma, 
sest kodu pole selleks kohandatud. 
Näevad lastega peresid, kus kodu-
kemikaalid või ravimid on lastele kätte
saadavad. Ja näevad ka jälgi vägi
valdsetest peresuhetest.

Need tähelepanekud ei jää meie 
teada, info antakse edasi politseile, 
koha likule omavalitsusele või muule 
asjaomasele asutusele, kellel on sea
dusega antud voli mure lahendamisega 
tegeleda. Paraku on nii, et väga paljude 
kodus esinevate ohutusprobleemidega 
ei tegelegi Eestis mitte keegi, sest need 
ei kuulu otseselt ühegi ametkonna 
pärusmaale. Samamoodi pole kellelgi 
tervikpilti ega korralike andmeid kodu-
des toimuvast, sest neid kas ei koguta 

1.–5.07.1931 osales Eesti delegatsioon Pariisis rahvusvahelisel tuletõrjekongressil ja astus CTIF-i liikmeks.
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OHU TUD?

maga tegelemine enamasti vaid nukra 
fakti konstateerimisega. Amet konda-
devaheline koostöö on aastatega aina 
paremaks läinud, mistõttu töötame 
meie gi väsimatult selle nimel, et kodu-
ohutus tervikuna pildile jõuaks ja sellega 
saaks süsteemselt tegelema hakata.

Vingugaasiandur kohustuslikuks
Kodu ohutuse suurendamiseks saab aga 
igaüks ise ka midagi ära teha. Praegu on 
kõigis Eesti kodudes kohustuslik suitsu
andur, seevastu ohtlikust vingu gaasist 
märku andev andur on kohus tuslik vaid 
nendes kodudes, mille elu ruumides 
asub gaasiseade. Päästeamet on aastaid 
soovitanud teha vingu gaasi andur 
kohustuslikuks kõigis kodudes, kus on 
ahi, pliit või kamin, teisisõnu tahke 
küttega küttekehad, ning tule-
ohutusseaduse muudatuse eelnõus on 
see klausel ka sees. Vingugaasianduri 

soetamiseks ei pea aga seaduse muu-
datust ära ootama, see on ühe kordne 
väljaminek, aga võib päästa elu täpselt 
samamoodi nagu suitsuandur, andes 
varakult märku varitsevast ohust. 
Vingu gaas on lõhnatu ja värvitu ning 
seetõttu praktiliselt märkamatu, aga 
selles viibimine võib lõppeda surmaga.

Raha ei nõua kodukemikaalide ohutu 
ärapaigutamine ja üle tasub vaadata 

või koguvad ametkonnad neid igaüks 
oma kitsas lõigus. Päästeamet, kes jõuab 
kümnete tuhandete kodunõustamistega 
ligi 50 000 inimeseni aastas ning kel on 
13 aasta pikkune eduka ennetustöö 
kogemus tule ja veeohutusega, on val
mis koduohutuse eestvedamise enda 
peale võtma. Põhjust selleks on.

Eelmisel aastal suri Eestis õnnetus
juhtumite, traumade ja mürgistuste 
tõttu 821 inimest, neist 614 meest ja 
207 naist. Sealjuures tulesurmade, 
uppu miste ja liiklusõnnetuste osakaal 
vigastussurmades aina väheneb, seda 
tänu pääste ja politsei juba mainitud 
aastatepikkusele ennetustööle. Samas 
hukkub aastas sadakond inimest ainu-
üksi seeläbi, et nad kukuvad – olgu 
kodus vastu teravat kapinurka või 
koduaias tiiki – ja paraku piirdub tee

Päästeamet külastas 
2018. aastal ligi 23 000 
kodu (22 704) ja 15% neist 
kodudest tunnistati lausa 
ohtlikus seisukorras olevaks.

u

24.11.1932 võttis Riigikogu vastu tuletõrje toetamise maksu seaduse, mille jagamiseks loodi Tuletõrje Kapitali komitee.
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oma eakate lähedaste kodu – kas saab 
näiteks vaibad kas või kahekordse 
teibiga põranda külge kinnitada, ehk 
saab kerge vaevaga trepile või seina kül
ge liikumise hõlbustamiseks käsipuud 
paigaldada ja vannitoa libedatele kahhel
kividele libisemiskindla katte peale. 
Suitsuanduritele saab aga paigaldada pi-
kenduse patarei vahetamise jaoks – 
teisi sõnu toob see patarei muga vale va
hetamiskõrgusele ning enam ei pea 
selleks lae alla ronima, mis on üks kuk-
kumise suuri põhjuseid.

Küttesüsteemid 
ühtsesse registrisse
Koduse tuleohutuse vallas käib vilgas 
arendustegevus kogu aeg, näiteks saab 
peatselt tööle panna küttesüsteemide 
registri. Lahtiseletatult tähendab see, et 
kui süsteem on saanud valmis ja 
muudetud on ka selle kasutamiseks 
vajalikud regulatsioonid, tuleb 
korstnapühkijatel ja pottseppadel kõik 
küttesüsteemidega seotud toimingud 

kanda küttesüsteemide registrisse. Digi-
registri eesmärk on vähendada kütte-
kolletest alguse saanud tulekahjude ja 
neis hukkunud isikute arvu. Mida 
täpsem info, seda paremini saab tegeleda 
just murettekitavate kodudega.

Ka praegu dokumenteerivad korstna-
pühkijad tehtud tööd ja oleme elanikena 
harjunud, et saame neilt küttesüsteemide 
puhastamise kohta akti. Uue seaduse 
kohaselt kaob kohustus akti väljastada, 
sest korstnapühkija sisestab kütte
süsteemide nõuetele vastavuse akti 
küttesüsteemide registrisse, kust see on 
igal hetkel hõlpsasti kontrollitav. Nii 
väheneb ühest küljest omaniku mure 
taas üht dokumenti kusagil hoiustada, 
teisalt ei saa ka enam vassida, et koer 
pistis korstnapühkija akti nahka ja 
tegelikult on küttesüsteemid korras, 
isegi kui see ei tundu nii olevat ja seda 
millegagi tõestada ei anna.

Muidugi viib korstnapühkija kütte 
süsteemi valdaja küttekollete ja korstna 
tehnilise seisukorraga kurssi, aga seda 
saab edaspidi teha vabas vormis ja kas 
või suuliselt. Kõik dokumendid, mis 
kütte süsteemi kohta koostatakse, on 
nähtavad registris ning erinevalt paber-

Eelmisel aastal suri Eestis 
õnnetusjuhtumite, traumade ja 
mürgistuste tõttu 821 inimest, 

neist 614 meest ja 207 naist.

1934. aastal korraldati Tartus esimesed pikemad, kümnepäevalised tuletõrjekursused.
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kujul dokumentidest ei kao need sealt 
ära.

Aja jooksul tekib digiregistrisse hea 
ülevaade sellest, kui palju kütteseadmeid 
on puhastatud ning milliste küttesead-
mete omanikud endale korstnapühkijat 
ei telli. Seni selline ülevaade puudus, 
nagu ka ülevaade pottseppade ehitatud 
uute küttesüsteemide kohta. Digi-
register võimaldab aga kaardistada Eesti 
kodudes olevad küttesüsteemid ning 
annab ka hea pildi nende tehnilise seisu-
korra kohta. Nii oskab Päästeamet koos 
oma partneritega tegutseda rohkem just 
probleem sete kütteseadmetega kodu-
dega. Mida rohkem infot, seda täpsem 
tegutsemine.

Ettevalmistused digiregistrile üle  -
mi ne   kuks juba käivad – alates selle aasta 
algusest oleme koolitanud korstna pühki-
jaid ja pottseppi registri kasuta mise koh
ta ning seni toimunud üheksa koolitusega 
on oma teadmisi täiendanud 132 korstna-
pühkijat ja pottseppa üle Eesti.

Erasektori suurem kaasamine
Päästeametis töötab 2200 inimest ja 
ühtses päästevõrgustikus lisandub mei
le üle 2000 vabatahtliku päästja. Pääste
 amet on suuruselt kolmas valitsus  asu-
tus, kuid sellegipoolest pole tu le    -
ohutus eksperte kunagi liiga palju, eri ti 
kui asi puudutab ohutusjärelevalvet. 
Koostöö on edu võti ja nii tegutseme 
selle nimel, et ka ohutusjärelevalves 
oleks Päästeametil erasektoris igati asja
tundlikud partnerid, sest ühiselt jõuab 
rohkem ära teha. 

Esimene samm on seadusemuudatus, 
millega muudetakse tuleohutus tee-
nuseid osutavatele ekspertidele esita-
tavaid nõudeid. Kui praegu tohib 
tuleohutus teenust teatud puhkudel 
osutada ka kutsetunnistuseta spetsialist, 
siis edaspidi võib Eestis tuleohutus

teenuseid osutada vaid kutse tunnis-
tusega tuleohutusekspert. Tuleohutus-
eksperte koolitab sisekaitseakadeemia 
ning kui praegu tegutseb Eestis 21 
kuuen da taseme kutsega tuleohutus-
eksperti ning 60 viienda taseme kutsega 
eksperti, siis akadeemiast võib loota 
jõudsalt järelkasvu. Tuleohutuseksperdi 
kutse tasemeeksam ei ole lihtsate killast, 
sest sisuliselt on kuuenda ja viien da 
taseme kutsega spetsialistid võrdsed 
Päästeameti ohutusjärelevalve inspekto
ritega, mistõttu vastutus on suur. 

Muudatuse eesmärk on laiendada 
teenuse kättesaadavust. Mida rohkem 
on pädevaid tuleohutuseksperte, seda 
kiiremini saavad ettevõtted tehtud 
ehitistesse puutuvad tuleohutusalased 
tegemised, nagu näiteks tuleohutus üle-
vaatuse. Riigisektoris on sarnane prak-
tika mitmel pool kasutusel, samamoodi 
andis näiteks Maanteeamet sõidukite 
tehnoülevaatuste tegemise erasektorile. 
Päästeametnikud käisidki plaani ette-
valmistamisel muuhulgas Maantee  -
a metis nende kogemusi kuulamas.

Lisaks teenuse kättesaadavuse paran-
damisele on plaanis ettevõtete elu veidi 
lihtsustada ning bürokraatiat vähen-
dada. Tuleohutusseaduse muudatuse 
eelnõu kohaselt peavad tööstus ja lao
hoonete, büroohoonete ja garaažide 
omanikud iga-aastase enesekontrolli 
tuleohutusaruande asemel esitama 
edaspidi üks kord kolme aasta jooksul 
tuleohutusülevaatuse aruande. Ehk siis 

iga-aastane kohustus asendub ühe 
korraga kolme aasta jooksul ja seda 
juhul, kui tuleohutusülevaatuse viib läbi 
vähemalt viienda taseme kutsega 
tuleohutus ekspert.

Miks just sellised hooned igaaas tasest 
enesekontrolli tuleohutus aru andest pää-
se vad, on tingitud asja olust, et sellistes 
hoonetes viibivad inimesed üldjuhul 
tunnevad objekte ja on või me lised ohu 
korral ise evaku eeruma. Nende ehitiste 
hulk Eestis, mille omanikud peavad uue 
tule ohutuse seaduse jõustumisel telli ma 

tuleohutus ülevaatuse, on um bes 
10 000, ning kuna kontrolli periood 
on jagatud kolme aasta peale, siis 
on aastas vaja kontrollida ligikaudu 
3300 hoo net. Selge see, et kutse-
tunnis tusega tuleohutus eks perte 
kaa sa tes läheb tule ohutus üle-
vaatuste tegemine oluli selt kiire-
mini, samas teenuse kvaliteedis 

järe leandmisi ei tehta.
Info ülevaatuse kohta jookseb 

Päästeameti andmebaasi ja kui sealt 
selgub, et tuleohutus ülevaatusega pole 
kõik korras, sekkuvad juba päästeamet
nikud. Oluline ongi märkida, et erasek-
toris tegutsevate tuleohutusekspertide 
üles anne on eelkõige nõustamine ja info 
jagamine, kuid ohutusjärelevalve jääb 
endiselt Päästeameti ülesandeks.

Uue regulatsiooni ettevalmistamiseks 
on palju tehtud, kuid selge see, et 
iga uue asjaga võib tekkida ette näge ma
tuid muresid. Seetõttu oleme väga tänu
likud meie partnerite, nii tule ohutus-
ekspertide kui ka ettevõtete ta gasi  side 
eest, sest koos tegutsedes oleme tuge-
vamad. Ohu tusjärelevalve on nagu 
Tallinna linn, kus on alati ruumi aren-
guteks ja mis ei saa iial valmis. See ongi 
loogiline, sest nii nagu muutub maailm 
meie ümber, muutuvad ka proovi kivid 
ohutu elukeskkonna taga miseks. n

Koostöö on edu võti ja nii 
tegutseme selle nimel, et ka 
ohutusjärelevalves oleks 
Päästeametil erasektoris 
igati asjatundlikud partnerid.

Fookus

1.01.1937 hakkas kehtima uus tuletõrjeseadus, mille järel moodustas kogu Eesti tuletõrje nüüdsest Tuletõrje Korpuse.
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ei hüüa tulles?
Õnnetus
2018. aastal toimus kodudes 732 põlengut, millest 20% said 
alguse lahtise tule kasutamisest ja 20% elektriseadmetest. 
Suitsetamisest sai alguse 16% tulekahjudest ja 
toiduvalmistamisest 5%.

Riin Oeselg,  
pressiesindaja

Jane Gridassov,  
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

A lates 2009. aastast on Eestis 
suitsuandur kohustuslik. Õiges-
ti paigaldatud ja töökorras suit
su andur on odavaim kindlustus, 

mis aitab tulekahju varakult avastada. 
Suitsuandur peab olema paigaldatud 
lakke ning soovitatav on see panna 
igasse tuppa. Selleks, et veenduda, kas 
andur on töökorras, tuleb seda kord 
kuus kontrollida anduri peal olevale 
test nupule vajutades. Vanema inimesena 
palu kontrollimiseks appi näiteks lapsed 
ja lapselapsed või mõni naaber – ole 
julge, sest teadlikku ja ohutust loova 
käitumise kaudu innustad ka teisi 
iseenda turvalisusele ja oma kodu 
ohutusele mõtlema. 

Teiseks elupäästjaks on vingu gaasi
andur. 2018. aasta algusest on Eestis 
kohustuslik paigaldada vingugaasiandur 
kõikidesse eluruumidesse, kus asub 
gaasi seade, mis võtab põlemiseks õhku 
siseruumidest ja millel puudub eraldi 
venti latsioon. Eelkõige on sellised 
seadmed gaasil töötavad veesoojendid. 
Vingu gaas on lõhnatu ja värvitu ning 
silmaga või ninaga seda tuvastada ei saa. 
Vingu gaasiandur annab häirega märku 
kohe, kui vingugaasi kontsentratsioon 
õhus jõuab inimese tervist ohustavale 
tase mele. Päästeamet soovitab paigal-
dada vingugaasianduri ka kõikidesse 

29.08.1937 peeti Tallinnas Esimest Tuletõrje Korpuse päeva.

Tere! Minu nimi 
on Reili Kull
ja ma olen Põhja päästekeskuse ennetus-
büroo juhataja. Lisaks sellele olen ka 
ema, tütar ja lapselaps. Tulekahju on alati 
kergem ennetada kui kustutada. Iga 
inimene saab palju teha, et tema ümbrus 
oleks võimalikult tule-
ohutu. Tulekahju võib 
areneda eluohtlikuks 
minutitega. Tähtis on 
tegutseda kiirelt ja 
õigesti. Igaüks peab 
teadma, kuidas käitu-
da tulekahju korral või 
mida teha selleks, et 
õnnetust ei juhtuks. 
Tuleohutusest rääki-
mi ne võiks olla ja 
peakski ole ma sama 
tavaline kui igapäeva-
toime tustest rääki mi ne. Et sellega oleks 
lihtsam algust teha, olen sinu jaoks kirja 
pannud oluli se mad koduse tule ohu tuse 
teemad, millest oma lähe dastega rääki-
da. Tähelepanu, valmis olla, start! 
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neisse eluruumidesse, 
kus kasutusel tahke-
kü tusel töötav kütte-
seade, nagu näiteks 
ahi, kamin või pliit. 
Erinevalt suitsu an-
durist tuleb vingu gaasi-
andur kinnitada ruumi 
seinale, umbes 0,5–1,5 meetri 
kõrgusele põrandast. Kogenud 
spe tsi a listid soovitavad pai-
gal  dada anduri n-ö hin ga-
mis kõrgusele ehk elu toas 
tasemele, kus on ini mese 
nägu dii vanil istu  des, 
magamistoas um bes 
pad ja  kõrgusele. Siis  ki 
tu leks enne andu ri pai-
gal damist lugeda kasutus-
juhen dit ning kindlasti jär gi
da seda, kuidas on seal 
soovi tatud andur paigaldada. 

Ole küünlaid põletades 
ettevaatlik
Eelmisel aastal sai lahtise tule 
kasutamisest alguse 145 kodu
tulekahju, huk kus kuus inimest ja 
viga sai kümme. Kõige tähtsam reegel 
on, et küünalt ega muud lahtise tule al-
likat ei tohi jätta põle ma järelevalveta. 
Enne küün la süü ta mist tuleb see aseta-
da kindlalt mitte süttivale alusele, näi-
teks klaasist või kivist alusele, tõsta 
küünal eemale kardinatest ja teistest 
kergestisüttivatest eseme test, nagu 
pehme mööbel, riidest katted, plast-
massist kodutehnika, riiulid ja muu tao
line. Kui majapidamises on kass, tuleb 
olla eriti ettevaatlik, et kiisu kogemata 
küünalt pikali ei lükkaks. Li saks sellele 
on ohutuse eesmärgil mõist lik eriti just 
eakatele pereliikmetele muretseda tik-
kude asemel süütajad, mille puhul ei 
pea kartma, et näpud põ letada saavad 

või et veel 
hõõ guv ti kk 
prügi kasti vi-

satakse. 

u

17. 08.1938 kinnitas siseminister uue tuletõrje vormi, mis oli kasutusel kuni 1950. aastani.

Taskulamp on hea 
alternatiiv!
Juhuks kui peaks tekki-
ma elektri katkestus, on 
hea, kui kodus on ka 

tas ku lamp. Lisaks kont-
rolli, kas kodus on ka varu-

patareid. Erinevalt küünlast 
on taskulambiga tunduvalt liht-

sam ja ohutum liikuda. 

Suitsetamiseks vali sobiv koht
Üheks suureks ohuks ja sage
daseks tule kahjude tekke põh
juseks on sise ruu mides suitse
tamine. Möödunud aastal sai 
si seruumides suitsetamisest al-

guse 115 kodutulekahju, milles 
hukkus 20 inimest. Ohtlikuks või

vad saada nii mahakukkunud tuhk, 
korralikult kustu tamata koni kui ka 
suits käes magama jäämine. Lisaks 
sellele eemal davad sise ruumides 
suitsetajad tihtipeale laest ka 
suitsuandurid, mis ei lase rahus 
suitsu teha ja annavad häiret. 

Selli se käitu misega aga suu ren-
davad inimesed kahjuks väga suurel 
mää ral tuleõnne tuste juhtumise tõe
näo sust ning vähendavad tulekahju va
ra jase avastamise võimalusi. 

Terve küttekolle on suur samm 
ohutuse suunas
Nii nagu oma tervise eest, tuleb ka 
kütte  kollete eest regu laar selt 
hoolt kanda ning lasta 
neid pu hastada, et 
vältida võimalikke 
tule kah ju sid ja et 
tuba pü siks soe. 
Õnnetuste väl -
ti  miseks on 
tähtis pu has tada 
aas ta rin gi kasu ta-
tavaid kütte sead-
meid kaks korda 
aas tas ning hoo aja
liselt kasu  tatavaid 
sead meid üks kord 
aastas. Era  ma jades 
võib korst nat püh kida 
ka ise, kuid kord viie aasta 

jooksul peab süsteemid siiski üle 
vaa ta ma kutseline korstna pühkija. 
Kor ter  majade ja rida ela mute kütte
süs tee me peab kord aastas puhasta-
ma kutseline korst na pühki ja, 
kes väljastab tehtud tööde koh

ta akti. 
Lisaks puhastamisele kont-

rollib korstnapühkija ka kütte kolde 

üldist seisukorda ning annab aegsasti 
teada ka teistest prob leemidest. Puhas-
tamata ja katkine küttekolle on ohtlik 
nii sinule kui ka su lähedastele ning 
seda ei tohi kasutada. 

Ära sulge siibrit liiga vara
Oluline teema kütmise juures on ka 
siib ri sulgemine, mida kahjuks kipu
takse tegema liiga vara. Kütmise ajal 
peab siiber olema lahtises asendis ning 
seda ei tohi sulgeda enne, kui söed 
enam ei hõõgu ning ei ole näha enam 
punakatoranžikat värvi. Liiga vara sule
tud siibri tõttu tekib vingugaas, mis 
hakkab vaikselt tuppa imbuma ning 
seab sellega ohtu kogu pererahva. Nagu 
eespool mainitud, on vingugaas kaval – 
lõhnatu ja värvitu ning seda tuvas tada 
saab aidata vaid vingu gaasi andur. 

Kuum tuhk ei käi kilekotti 
või plastämbrisse!
Kahjuks pole harvad juhud, kus tule
kahju on kodus alguse saanud sellest, et 
kuum tuhk pannakse süttivasse anu-
masse ning seejärel näiteks puuriida või 
majaseina vastu. Oluline on tühjen da 
küttekolle põlenud puidu jääkidest alles 
pärast nende jahtumist. Kindlasti ei tohi 
kuuma tuhka ladustada kergesti sütti-
vasse anumasse (plast ämber või prügi

kast, kilekott vm), hea on süsi 
panna näiteks plekist ämbrisse 
või metall nõusse. 

neisse eluruumidesse, 
kus kasutusel tahke-
kü tusel töötav kütte-
seade, nagu näiteks 
ahi, kamin või pliit. 
Erinevalt suitsu an-
durist tuleb vingu gaasi-
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spe tsi a listid soovitavad pai-
gal  dada anduri n-ö hin ga-
mis kõrgusele ehk elu toas 
tasemele, kus on ini mese 
nägu dii vanil istu  des, 
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pad ja  kõrgusele. Siis  ki 
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Suitsetamiseks vali sobiv koht
Üheks suureks ohuks ja sage
daseks tule kahjude tekke põh
juseks on sise ruu mides suitse
tamine. Möödunud aastal sai 
si seruumides suitsetamisest al-

guse 115 kodutulekahju, milles 
hukkus 20 inimest. Ohtlikuks või

vad saada nii mahakukkunud tuhk, 
korralikult kustu tamata koni kui ka 
suits käes magama jäämine. Lisaks 
sellele eemal davad sise ruumides 
suitsetajad tihtipeale laest ka 
suitsuandurid, mis ei lase rahus 
suitsu teha ja annavad häiret. 

Selli se käitu misega aga suu ren-

pea kartma, et näpud põ letada saavad 
või et veel 
hõõ guv ti kk 
prügi kasti vi-
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Terve küttekolle on suur samm 
ohutuse suunas
Nii nagu oma tervise eest, tuleb ka 
kütte  kollete eest regu laar selt 
hoolt kanda ning lasta 
neid pu hastada, et 
vältida võimalikke 
tule kah ju sid ja et 

aas ta rin gi kasu ta-
tavaid kütte sead-
meid kaks korda 
aas tas ning hoo aja
liselt kasu  tatavaid 
sead meid üks kord 
aastas. Era  ma jades 
võib korst nat püh kida 
ka ise, kuid kord viie aasta 

jooksul peab süsteemid siiski üle 
vaa ta ma kutseline korstna pühkija. 
Kor ter  majade ja rida ela mute kütte
süs tee me peab kord aastas puhasta-
ma kutseline korst na pühki ja, 
kes väljastab tehtud tööde koh

Lisaks puhastamisele kont-
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vasse anumasse (plast ämber või prügi
kast, kilekott vm), hea on süsi 
panna näiteks plekist ämbrisse 
või metall nõusse. 
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Ära hoia küttepuid ahju lähedal
Muidugi on mugav tuua puud tuppa ja 
panna need kohe ahju kõrvale maha, 
selle vastu või isegi ahju peale kuivama. 
Selline tegevus on aga äärmiselt ohtlik, 
sest puit on põlevmaterjal ning seega 
võib küttepuude hoidmine kuumal ahjul 
või pliidiplaadil tuua kaasa tulekahju. 
Lisaks sellele peaks ahju ees olema 
tulekindel plaat, mis püüab kinni lendu 
läinud sädeme ning takistab tulekahju 
tekkimist. Tulekindel ala olgu pigem 
suurem kui väiksem. 

Toidu valmistamisel võta 
appi munakell või taimer
Ei möödu nädalatki, mil päästjatel ei 
tule sõita kustutama tulekahjusid, mille 
põhjustas liiga kauaks pliidile või ahju 
unustatud toit. Pott või pann pannakse 
pliidile, väsimusest või joobes olekus 
jäädakse magama, mõnikord minnakse 
isegi kodust ära, näiteks koera jalutama. 

Kõige lihtsam on jätta 
meel de põhimõte, 

et kui teed sööki, 
jää kööki. Kui tead, 
et kipud unustama 
end telekat vaatama, 
siis kasuta munakella või 
tai merit, mis õigel hetkel 
meelde tuletab, et praad 

on ahjus.

Kleeplint ei paranda 
katkist juhet

Üks halb harjumus, mida inime
sed tegema kipuvad, aga mis 

on tegelikult äärmiselt 
ohtlik ja tuleks ära lõpeta
da, on katkiläinud kodu-

tehnika paranda mi ne klee-
plindi või teibiga. Selline käitu mine 

ei ole turvaline ning katkist elektri-
seadet või süsteemi teibiga parandades 
seatakse eelkõige ohtu vaid iseend, oma 
kodu ja vara. Elektriseadmed ja süstee

mid kuluvad, väsivad ja lähevad katki, 
nende eluiga saab ükskord lihtsalt läbi. 
Sellisel juhul tuleb need lihtsalt välja va
hetada, soetada uued, mitte püüda kat-
kist seadet kodus korda nokitseda. 

Pikendusjuhtmete kasutamine
Pikendusjuhtmeid kasutades on lihtne 
rusika reegel, et pikendusjuhtmete 
ülekoor mamise vältimiseks võta kõigi 
seadmete juhtmed punti, mida soovid 
ühte ühendada, ning võrdle tekkinud 

24.05.1939 hävis suurtulekahjus Petseris 212 hoonet.

Kõige lihtsam on jätta 
meel de põhimõte, 

et kui teed sööki, 
jää kööki. Kui tead, 
et kipud unustama 

Kleeplint ei paranda 
katkist juhet

Üks halb harjumus, mida inime
sed tegema kipuvad, aga mis 

plindi või teibiga. Selline käitu mine 

juhtmete kogu
mi ja pikendusjuht
me enda jämedust. Kui 
juba silmaga on näha, et juurde liideta
vate juhtmete jämedus on märksa suu
rem pikendus juhtmest, on selge, et kõi
ki neid sead meid ei tohi ühte ühendada. 
Näiteks kindlasti ei tohiks ühte 
pikendus juhtmesse ühendada veekeet
ja, mikro laineahju ja kohvimasina juht
meid. Eemal dage pundist juhtmeid 
seni, kuni tulemused on võrdsed. Piken
dusjuhtme ülekoormamisest on võima
lik aru saada, kui seda elektriseadme ka-
sutamise ajal käega katsuda. Üle koor
muse tekkides kõigepealt karbik kuu
meneb, seejärel võib tekkida sulamine, 
mis võib lõppeda põlenguga. Kui piken
dusjuhe on soojenenud, tuleks tarbimi
ne selle juhtme kaudu lõpetada. 

Hoovis lõkke tegemine
Koduhoovis lõket tehes tee lõke selleks 
ettevalmistatud mittepõlevale pinna
sele ning hoia lõkkeaseme ümbrus pu
has süttivast materjalist. Pea meeles, et 
lõk kes tohib põletada vaid puhast 
(immu tamata) puitu ning pappi ja pa
berit. Tuld tee tuulevaikuses või nõrga 
tuulega (tuule kiirus alla 5,4 m/s). Jäl
gi ka tuule suun da, et sädemed ei len-
daks põlev materjalidele või et lõkke
suits ei häiriks naabreid. Hoia lõket 
tehes käepärast ka esmased kustutus-
vahendid, näiteks pangetäis vett või lii
va. Ja ära unusta, et tuld ei tohi jätta jä
relevalveta, isegi mitte hetkeks. Enne 
kui lõkke juurest lahkud, veendu, et 
tuli saaks kindlalt kus tutatud. n

et kipud unustama 
end telekat vaatama, 
siis kasuta munakella või 
tai merit, mis õigel hetkel 
meelde tuletab, et praad 

juhtmete kogu
mi ja pikendusjuht
me enda jämedust. Kui 

Pea meeles, et alati võid 
küsida koduse tule-
ohutuse kohta lisainfot ka 
päästeala infotelefonilt, 
helistades 1524. 

Kuidas õnnetuse 
korral hoonest 
ohutult väljuda? 
1. Välju hoonest ohutult ja kiirelt. Ära liigu 
mitte tule poole, vaid tulest eemale. 
2. Ära sea end ohtu, üritades kustutada 
tulekahju, kui sul puuduvad selleks 
vajalikud oskused ja vahendid või mis on 
sinu kontrolli alt väljas. 
3. Ära püüa päästa mitte oma vara, vaid 
iseennast ja oma elu. 
4. Helista 112.
5. Teavita võimaluse korral teisi 
majaelanikke ja kõrval asuvaid naabreid. 
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12% 15%46% 27%
Väga hea Hea Rahuldav Ohtlik

Jõuame rohkemate inimeste kodudeni Kodutulekahjude arv 2018. aastal küll 
veidi suurenes, kuid on üldiselt langemas

Kodunõustamise tulemused 2018

Ohtlikuks hinnatud kodudest 14% on kaasatud 500 kodu projekti.

Ohtlike kütteseadmetega eluruume 
avastatakse järjest rohkem

Ohtlikuks hinnatud elektrisüsteemide 
osakaal on püsinud stabiilsena 

     KÜTTESEADMED 
KODU KÜTTESÜSTEEMIST ALGUSE SAANUD TULEKAHJUDES 
HUKKUS 2018. AASTAL 6 INIMEST. 

    ELEKTRISÜSTEEMID
ELEKTRISÜSTEEMIDEST JA -SEADMETEST ALGUSE SAANUD KODU-
TULEKAHJUDES HUKKUS 2018. AASTAL 8 INIMEST. 

      SUITSUANDUR
2018. AASTAL TULEKAHJUS HUKKUNUD 24 INIMESE ELU VÕINUKS 
PÄÄSTA SUITSUANDUR.

SOTSIAALNE 
OLUKORD

    RISKIKÄITUMINE
2018. AASTAL HUKKUS HOOLETUST SUITSETAMISEST ALGUSE SAANUD 
KODU TULEKAHJUDES 19 INIMEST NING TULEKAHJUDES HUKKUNUIST 
24 OLID ALKOHOLIJOOBES.

7% tahkeküttesüsteemidega kodudest oli küttesüsteem hooldamata. Ohtlikuks hinnatud elektrisüsteemiga kodudes elas 479 last ja noorukit.

3%

142
kodudes on elektrisüsteem ohtlik

kodus puudub elekter

32%

23%

56%

nõustatud inimeste eluruumides puudus 
nõuetekohaselt paigaldatud ja töötav suitsuandur

ohtliku kütte- ja elektrisüsteemiga eluruumis 
puudus suitsuandur 

27% nõustatud kodus paigaldati või seati töökorda 
suitsuandur 

20%

82%

suitsetab siseruumides, ligi pooltel puudus 
suitsuandur

alkoholi liigarvitajatest (530) suitsetavad sise-
ruumides, üle poolte on töötud ning igas viiendas 
eluruumis on varemalt toimunud tulekahju 

93% alkoholi liigtarvitajate kodudest hinnati ohtlikuks

18% nõustatud leibkondades 
oli vähemalt üks töötu

kodudest jääks hätta suurte
kulutustega tuleohutusse

6% ei tule toime 
igapäevakulutustega 57% toimetulekuraskustega 

elanikest elab üksi

45% tuleohutusalaseid erilahendusi vajavates 
kodudes elasid pensionärid üksinda

2017

2016

2018

480 (3%)

316 (2%)

1091 (5%)

17 071
37 38716 400

37 786

8 186
17 408

17 795
38 300

22 704
49 824

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Ohtliku hinnangu saanud kodude osakaal püsis viimastel aastatel sarnane

679

804 789

664
731



Praegu võib julgelt väita, et animatsiooniprojekt „Ohtude 
saar“ on kaugemal kui kunagi varem. Projekt, mis sai alguse 
2D-multifilmi ideest, on hüpanud pea ees 3D-sügavikku. 

PÄÄSTE ELU    Nr 1  201924

Ohutuskultuur

P ea kõik animatsiooniprojekti 
põhi tegelased on tänaseks juba 
kolmes mõõtmes ja valmis 
tegudeks. Stuudiol on kindel 

visioon, milliseks kujuneb maailm, kus 
nad seiklevad. Projektiga on liitunud 
mitu andekat kohalikku inimest. Pääste 
Elu toimetus uuris animatsiooniprojekti 
tagamaadest ning lähitulevikuplaanidest 
otse Imepilt Studiose loovjuhilt Almondi 
Escolt. 

Alguse lugu
Imepilt Studiose loovjuht Almondi Esco 
tunnistab, et Disney on olnud tema elu 

suuri maks inspiratsiooniallikaks. „Dis-
ney lood on mind inspireerinud, vor-
min ud ja tuge pakkunud alates sellest, 
kui olin väike poiss. Mida vanemaks 
sain, seda rohkem kasvas minus taht-
mine ise selliseid maailmu ehitada. 
Maa ilmu, kus headus võidab kurja. Maa
ilmu, kus koletis võib leida kaunitari. 
Maailmu, kus ainsaks piiriks on sinu 
enda kujutlusvõime. Ehkki ma seda 
soovisin, siis ei olnud mul võimalik 
ehitada Disney maailmu. Minu ja Disney 
vahel oli kuristik, millest üle lennata ja 
läbi ronida ei saanud. Järele jäigi ainult 
üks loogiline lahend. Kui ma ei saa 
ehitada neid lugusid Disneys, siis ainus 
võimalus on luua iseenda Disney. Selle 
Disney nimeks sai Imepilt Studios ja 
stuudio esimeseks maailmaks saigi 
„Ohtude saar“.

„Projekt sai alguse hullust ideest, mis 

tekkis umbes kolm aastat tagasi, kui 
jalutasin koeraga mööda Lilleküla 
päästekomandost,“ meenutab Almondi. 
„Ühtäkki turgatas mulle pähe, kui lihtne 
oleks hädaolukordade ümber ehitada 
põnev multikaseiklus, kus ägedad 
tegelased satuvad silmitsi kõige ohtli ku
mate hädaolukordadega maa ilmas. Ja 
mis kõige ägedam, lapsed saaksid sellist 
seik lust jälgides õppida alateadlikult os
kusi, kuidas päriselus häda olukordadega 
toime tulla.“ 

Edasi arenes kõik väga kiiresti. 
Almondi kirjutas päästeameti töötajale 
Jako Vernikule kirja pealkirjaga „Hull 
idee“, mille sisuks oli kaks lauset. Esi-
mene nendest kätkes hullu ideed teha 
häda olukordi kätkev täispikk ani mee ri-
tud mängufi lm koos Eesti ja Hollywoodi 
tipptegijatega. Teine lause pakkus välja 
mõtte kohtuda ja arutada seda „hullu 
ideed“. Tänaseks on sellest kirjast möö
dunud juba üle kolme aasta ja seal 
kirjel datud „hullust ideest“ on kas
vamas välja disneylik muusikaline 
3D-linateos, milles hädaolukordadega 

Iveri Marukašvili,  
kommunikatsiooniosakonna 
nõunik  
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21.09.1939 kolis Kesklinna komando uutesse ruumidesse Raua 2, samas majas asus ka Tuletõrjeliidu kontor ja Tuletõrjekool.

Ohtude   saar
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sil mitsi seisvatel tegelastel on ambit-
sioonikas plaan jõuda kõikide lasteni 
üle maailma.

Animatsiooni� lmi ülesehitus 
kõnetab ja harib noori inimesi 
„Ohtude saar“ viib meid põnevale seik
lusele üksikule saarele, kus professor 
Kaos on ehitanud ilma kontrollimise 
masina, et peatada kliimasoojenemine. 
Õilis eesmärk võtab aga ootamatu 
pöörde, kui ekstreemsustele kalduv 
professor päästab valla ennenägematu 
tormi, millega allutada terve maailm 
oma tahtele. Tänu juhusele satuvad aga 
professor Kaose saarele isepäine agent 
Pii, töönarkomaanist Tim ja tema 
teadus huviline tütar Hanna. Seistes 
üht  äkki silmitsi kõige ohtlikumate 
ilmasti kunähtustega maailmas, saabki 
sellest ootamatust kolmikust terve maa-
ilma ainus kaitsekilp professor Kaose 
hävi tava tormi eest.

Almon di on kindel, et loo ülesehitus 
loob hädaolukordi silmas pidades meile 
ideaalse pinnase olulise info integ ree-

Ohutuskultuur

24.04.1940 esitas siseminister Tuleristi teenetemärgid Vabariigi Presidendile kinnitamiseks, kuid nende märkide väljaandmiseni ei jõutudki.

Ohtude   saar

u
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dünaamika.“ Saatuse tahtel 
satuvad professor Kaose vastu 
võitlu sesse pereisa Tim koos 
14-aastase tütrega, kellel 
puu dub iga su gu ne ette valmis tus 
ilmasti ku listeks ekstreem susteks, ja 
agent Pii, kelle jaoks häda olu kord on 
lihtsalt tava line päev tööl. Selline 
tegelaste kooslus loob ideaalse 
dünaamika oskusliku ja oskamatu 

rimiseks. „Meil on kuri pahalane, kes 
suudab kontrollida ilma ja saata meie 
tegelastele lühikese aja jooksul kaela 
mis iganes ilmastikku puudutuvat 
hädaolukorra. Üks hetk võib meid 
tabada krõbedaim talv, järgmine hetk 
juba tappev kuumus – professor Kaose 
maailmas on see kõik võimalik. Kord 
need ilmastikuolud meie tegelasi aga 
tabavad, tuleb mängu järgmine oluline 

Janek Innos:
� lmimaailm on 
ootamatusi täis
Päästeameti ennetusosakonna nõuniku 
Janek Innose sõnul elab Päästeamet 
„Ohtu de saare“ multi� lmi 
valmimisele kogu hingest 
kaa sa ja usub, et vaid kõr ged 
eesmärgid aitavad oodatud 
tulemusi saavu tada. Eesti 
suu rima 3D-ani mat sioo ni -
tiimi nõustamine on olnud 
suur au ja vastasti kune kogemuste jaga-
mine hin da matu täht susega. 

Innos lisab, et Päästeamet on varemgi 
� lmirahvaga koostööd teinud ja teab, et 
see maailm on täis ootamatusi. „Parima 
tulemuse saavutamise nimel on ikka 
võtte graa� kuid muudetud ja vahel ka 
tähtaegades järeleandmisi tehtud. Kõik 
pingutavad ning õnneks ei ole ani matsioo-
ni puhul tegemist nii suurte probleemidega 
kui mängu� lmi puhul. See, et 3D-tegelaste 
elluäratamine võtab aega, muudab nii 
fännid kui ka toetajad kärsituks. Samas ei 
nõua arvutitöötlus õnneks linnavalitsuse 
heakskiitu ega tekita ka lasnamäelastele 
„kanali“ sulge mi sega liigset peavalu.

Imepilt Stuudio on teinud Päästeametiga 
kokkuleppe, et pärast „Ohtude saare“ � lmi 

valmimist suunab stuudio 20% � lmi ülemaailmsest 
puhaskasumist tähtajatult mittetulunduslike 

ennetusprojektide toetuseks.

Ohtuskultuur

1.06.1940 toimus Rakveres esimene naistuletõrjujate koosolek, kuhu oli üle Eesti kohale tulnud ligi 300 naist.

Imepilt Studios tiim (vasakult): Gretel Aess, Sergei Balabonin, Almondi Esco ja Marita Liivak.
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„Ohtude saar“ 
on viinud Päästeameti töötajad kokku 
mitme toreda inimesega, kelle sõnal ja 
eeskujul on eelkõige nooremas 
sihtrühmas väga suur mõju. Sellise 
koostöö esimesed viljad saabusid juba 
eelmisel aastal, kui Jarek Kasari ja Saara 
Kadaku laul „Mina jään ellu“ võitis Eesti 
muusikavideote festivalil parima muusi-
kavideo tiitli. Tänavu saavutas aga 
„Ohtude saare“ produktsioonitiim pea-
auhinna „Kuldmuna“ reklaami konkursi 

käitumise vahel ilmastikku puu-
dutavates hädaolu korda des. Nii võib 
lisaks põnevale seiklusele jõuda laste 
ja noorteni märkamatult ka info, mis 
ühel hetkel võib päriselt päästa nende 
elu.

Projektimeeskond aina laieneb
Projektiga on kaasas kopsakas arv 
partne reid. „Meiega on ühinenud 
kümneid loovisikuid ja valdkonna
spetsialiste Eestist, Hollywoodist ja 
mujalt. Näitlejatena löövad projektis 
kaasa Saara Kadak, Kristel Aaslaid, 
Uudo Sepp ja Mattias Naan. Jarek Kasar 
ja Rasmus Puur saavad olema meistrid 
kogu helipildi taga,“ on Almondi uhke. 
„Mui dugi ka imeline Nele Kirsipuu, kes 
lisaks näitlejarollile fi lmis on ka „Ohtude 
saare“ veebisarja eestvedaja.“

Lisaks loovisikutele on projektiga 
tulnud kaasa üle 30 eraettevõtte Eestist 
ja mujalt. Tänaseks on lukustanud 
stuudiosse oma raha ka erainvestorid, 
kes mitte üksnes ei oota „Ohtude saa-
re“ valmi mist, vaid linastusaega jätku 
fi lmi dele „Ohtude saar 2“ ja „Ohtu de 
saar 3“. 

Animatsiooniprojekti esilinastus on 
plaanis 2020. aasta lõpus. n

in� uencermarketing’i kategoorias. You tuber
Nele Kirsipuu valmistab kuni 2019. aas ta 
lõpuni hulga päästeteemalisi videoid, mis 
kannavad sageli hooajalist sõnumit. Olgu 
selleks siis jääl liikumine, ohutu lõkke tege-
mine või metsa tule kah jude enne ta mine. 
Nele on tänaseks osa le nud nii pääste õppus-
tel kui ka kajas tanud komando iga päevaelu, 
tehes selle ga internetiavarustes suure-
pärast enne tustööd. Järgmist osa tasub 
oodata juba sügisel.

Aprillis 1945 sõjaväestati Tallinna kutselised tuletõrjekomandod.
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sai turvaliselt peetud
Ohutusjärelevalve büroole algas 150. laulu- ja tantsupidu 
peolistele majutust pakkuvate koolide kontrollimisega. 
Inspektorid käisid läbi kõik 47 koolimaja, mõne isegi kaks 
korda. Kontrolli eesmärk oli teha kõik selleks, et väsinud 
pidulistel oleks koolis hea ja turvaline olla. 

L isaks koolimajadele võis pääste
riie tes inimesi liikumas näha nii 
Kale vi staadionil kui ka laulu-
väljakul, kus luubi alla võeti seal

sed kaupmehed ja müügikohtade tule
ohutus. Kõikides telkides kontrolliti 
tulekustutite ning suuremates telkides 
ka tulekustutustekkide olemasolu. Puu-
duste kõrvaldamiseks ja olukorra paran
damiseks kaasati juubelipeo korraldajad 
ning peopäeva toimumisajaks olid 
kustutid ja tekid olemas.

Jane Gridassov,  
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

Loomulikult aitasid sündmuse turva-
li susele kaasa Päästeameti demi neeri-
miskeskuse pommigrupi töötajad ja 
erikee miagrupp, kes operatiivselt olu-
kor da jälgisid ning kontrolle teosta sid. 
Lisaks neile olid harjutuspäevadel ja 
kontsertidel kohal ka päästjad. Kalevi 
staadionil valvasid tantsijaid Kesklinna 
ja Lilleküla meeskonnad ning lauljate 
turvalisusele aitasid kaasa Pirita koman-
do päästjad.

Kui tantsupidu möödus pigem rahu-
likult ning Päästeameti jaoks suuremate 
vahejuhtumiteta, siis sama ei saa öelda 
laulu peo kohta. Ühe esimestest välja
kutsetest esitas peolistele jahe ja vih
mane ilm, mille tõttu reedel lauluproovid 
pooleli jäeti. Koostöös meedikutega 

1.01.1946 mindi komandodes kahevahetuseliselt teenistuselt üle kolmevahetuselisele (24 tundi tööl ja 48 tundi vaba).

PIDU

Ägedad inimesed
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otsustas Päästeamet panna üles 
kolm suurt kollast telki, mis 
Päästeameti logistikakeskusest 
kohale toodi ning Kose komando 
päästjate abiga üles pandi. 
Telkide eesmärk oli lihtne – 
juhul kui ilm peaks alt vedama, 
oleks lastel koht, kuhu ilma eest 
varju minna. Loomulikult juhtus 
nii nagu ikka. Kui telgid püsti 
said, tuli päike välja ning 
ülejäänud päevad möödusid 

vihmata. Sellele vaatamata leidsid telgid 
kasutust ning nii laupäeval kui ka 
pühapäeval käisid pidulised seal jalga 
puhkamas ja varju otsimas.

Teiseks oluliseks väljakutseks sai 
rongkäigu ja seal marssivate kümnete 
tuhandete piduliste turvamine. Vahetult 
enne rongkäigu algust oli raadiosidest 
kuulda, kuidas Saku vabatahtlikele 
päästjatele anti korraldus minna otsima 
Tallinnas Kaarli puiesteel põlevat prügi
kasti ajal, mil rongkäik juba kogunes 
ning soovis õige pea teele asuda. Teine 
suur väljakutse enne rongkäigu algust 
oli lühis Viru keskuse busside lõpppea
tuse elektrikapis. Õnneks lahendati 
sündmused kiiresti ning rongkäiku need 
ei seganud. Lisaks eespool nimetatud 
Saku vabatahtlikele valvasid rongkäiku 
Tõdva, Kibuna, Kolga ja Lohusalu vaba
tahtlikud, Eesti Tule tõrje muuseumi 
auto ning kaks mees konda Lasnamäe 
komandost.

Laupäevasele peole pani punkti 
PõhjaTallinnas toimunud sündmus, 
mille tagajärjel tekkinud suitsupilve oli 
näha ka lauluväljakule. Valitses reaalne 
oht, et suits liigub ka lauluväljakule ning 
langeb rahva sekka. Õnneks oli tegemist 
õnneliku õnnetusega, kus keegi viga ei 
saanud, tulekahju sai kiirelt likvideeritud 

Ägedad inimesed

ning õnneks hajus ka suits enne, kui see 
lauluväljakuni jõudis. 

Kui pühapäeva hommikuks tundus, 
et kõige „raskemad otsused“ on möödas, 
siis õige pea selgus, et raskete otsuste 
aeg alles algab. Lauluväljaku väravad 
sule ti ning kohapealne piletimüük 
katkestati. Meditsiiniteenistuse, Pääste-
ameti ja politsei esindajad jõudsid 
mitme koosoleku tulemusena otsusele, 

et kriitiline piir lauluväljaku territoo riu
mil on 100 000 inimest, misjärel ei ole 
võimalik seal enam operatiivteenistuste 
tööd tagada – läbi ja juurdepääs pääste 
ja meditsiiniteenistustele ning abi vaja
jateni oleks suurema rahvaarvu juures 
võimatu. Tegemist ei olnud lihtsa otsu
sega, kuid üks oli kindel – ope ratii vasu-
tused peavad säilitama oma võimekuse 
ning oluline on jõuda abivajajateni nii 
kiiresti kui võimalik.

13.01.1950 likvideeriti NSV Liidu Ministrite Nõukogu korraldusel Eesti Vabariikliku Vabatahtliku Tuletõrje Ühing.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et Pääste
ameti jaoks möödus laulu ja tantsupeo 
nädal rahulikult. Suurt rõhku panime 
ennekõike ennetusele ning nii tule ohu
tuse kui ka demineerimistööde vald-
konnale, mis aitas vähendada võimalike 
õnnetuste tekkimise tõenäosust.

Päästeamet tänab kõiki pidulisi ja 
korraldajaid mõistva suhtumise ning 
hea koostöö eest, tänu millele sai 

juubelipidu ohutult peetud. Ja mui
dugi suur tänu kõigile neile, kes and
sid panuse peo õnnestumisse: pääst
jad, vabatahtlikud, demi neeri jad, 
erikeemi kud ning meie büroode töö-
tajad! n

Päästeamet tänab kõiki pidulisi ja korraldajaid mõistva 
suhtumise ning hea koostöö eest, tänu millele sai 
juubelipidu ohutult peetud.
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Meistrid 
higi ja vee 
kunstides

Juulis peeti Viljandi järve ääres Sammulis Päästeameti 
kutsemeistrivõistlused. Esimest korda võistlesid Päästeameti 

eri kutsealade esindajad korraga viiel eri võistlusel.

K õik võistlusalad nõudsid vastu
pida vuse kõrval oskusi, mida 
Päästeameti töötajad rakendavad 
ka igapäevatöös. 21. korda 

toimunud Pritsumehel panid päästjad 
neljal võistlusalal proovile nii oma 
kutseoskused kui ka jõu, sest ainuüksi 

võistleja päästevarustus kaalus kokku 
ligi 22 kilo. Lahti tuli vedada pikki vooli-
kuliine, kanda neljandale korrusele 
20kiloseid kanistreid, tõmmata üles 
20kilone raskus, vedada 85kilost 
manne keeni ja läbida erineva keerukus
astmega takistusribasid.

Eliitkomando võistlusel võtsid oma
vahel mõõtu päästemeeskonnad ning 
selle võitis Nõmme päästemeeskond 
(Tallinn) koosseisus Harpo Stroo, Siim 
Malva, Andreas Vassel ja Haiko Käärik. 
Teiseks jäi eelmisel aastal võitnud 

Vändra komando meeskond (Pärnumaa) 
ja kolmandaks Risti komando meeskond 
(Lääne maa). Päästjate individuaalse 
Pritsu mehe võistluse võitis Timo Laks 
(Tõrva päästekomando). Teiseks jäi 0,8 
sekundiga esikoha kaotanud, varasem 
mitme kordne võitja Alor Kasepõld (Tõr
va päästekomando). Pritsumehe võist
luse kolmanda koha sai Mart Liblik 
(Tõrva päästekomando).

Samuti võistlesid omavahel pääste
ameti demineerijad ning ohutus järele
valve ja haldusvaldkonna töötajad. n

n Eliitkomando võistlusel tõi edu koordineeritud tegevus, kus igal meeskonnaliikmel on oma 
ülesanne. Esimene sündmuskohale jõudnud päästja loob kontakti liiklusõnnetuses viga saanud 
autojuhiga, samal ajal kannavad teised meeskonnaliikmed põhiautost välja tehnikat ja rullivad 
voolikuid lahti. Kannatanu tuli autost välja lõigata ja kanderaamil ohutusse kohta toimetada.

r Esimest korda osalesid võistlustel 
ka demineerijad, kes pidid edu nimel 
kannatama gaasimaski võlusid ja jooks ma 
pommiülikonnas. Demineerijate kutse-
meistriks tuli meeskondlikult Põhja-Eesti 
pommigrupp ning individuaalse pommi-
ülikonnas jooksu võitis CBRN-i (keemia- ja 
kiirguskaitse) üksuse juhataja Jan Raidloo. 

Hendrik Kuusk,   
foto- ja videograaf
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n Hetk, mil päästjad murravad lahti suletud 
ukse, on alati meedia lemmik, kuid sageli lähevad 
meeskonnad liiga hoogu ja kohtunik peab nende 
entusiasmi piirama. Sama ust peavad kasutama ju 
veel teisedki meeskonnad.

n „Tõmmake nüüd!“ annab veepäästeülesannet 
sooritav päästja märku meeskonnakaaslastele, 
kes ta koos kannatanuga kaldale tirivad.

n Pärast päeva viimast liiklusõnnetusülesannet kajas üle Sammuli puhkekeskuse 
rõõmuhõisete kõmin. Nõmme meeskond (Harpo Stroo, Siim Malva, Andreas Vassel ja 
Haiko Käärik) vormistas ülekaaluka võidu. „Me isegi magasime koos, et paremini kokku 
harjutada,“ naljatletakse hiljem. Nõmmele polnud see sugugi esmakordne võit ja sama 
kehtib raudvara Haiko Kääriku kohta. Järgmiseks aastaks valmistujatele võib lohutuseks 
öelda, et Haiko lubas järgmine kord mitte starti tulla – vähemalt nii arvas ta vahetult 
pärast võistluse lõppu. 

f Pärast oma võistluse lõppu otsustas 
teenistuskoer sekkuda ka ohutusjärelevalve 

võistlustele. Paadiga järvele sõudnud võistlejatele 
oli punane poi oluliseks märgiks, kuid koer 

otsustas selle märgi ise kaldale tuua. Ohutuse 
mõttes anti talle ka päästerõngas. 

n Pole kohta kuivadele meestele. Parima pritsumehe võistlused 
oleks proovikivi ka raudmees Rait Ratasepale. Lühikesed pausid 
võistlusalade vahel kuluvad keha jahutamisele, vee tarbimisele ja 
hingamise taastamisele. Siis algab täisvarustuses katsumus taas. 
Pärast voolikurullidega mäest üles-alla jooksmist oli võistlejate 
näost näha, et edasi saab viia vaid tahtejõud – ja viiski. Võistluse 
lõpuks tuli tabada veejoaga märki ning see andis võimaluse riided 
märjaks saada ka julgematel pealtvaatajatel.
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21.01.1957 kinnitati Eesti Vabariikliku Vabatahtliku Ühingu põhikiri ja asuti vabatahtlikku tuletõrjet tsentraalselt juhtima.

turvalise elu tagamisel
Omavalitsustel on täita võtmeroll elanike turvalisuse 
tagamisel, olgu selleks tulesurmade või uppumiste 
vähendamine, elanikkonna valmisolek erinevateks 
kriisideks või iseendaga mitte toime tulevate inimeste 
abistamine selleks, et nende elu oleks elamisväärne ning 
nad ei hukkuks õnnetuste, tulekahjude või kriiside tagajärjel.

2017. aasta suvel kehtima haka-
nud hädaolukorra seadus pa-
neb omavalitsustele tõsised ja 
vajalikud ülesanded kriisideks 

valmistumisel. Need puudutavad ees-

Maris Moorits,   
Lääne päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

kätt elutähtsate teenuste toimepide-
vuse ta gamist, elanike teavitamist, 
evakuatsiooniks valmistumist ja hä
daolukorra lahendamise plaanide 
koos  tamist. Haldusreformi järel on 
paljude oma valitsuste haldussuutlik
kus kasvanud, nad tulevad oma üles-
annetega aina paremini toime ja ela
nikud võivad hädaolukorras nende 
abile loota. 

Elutähtsad teenused, mille toime-

pidevuse või taastamise eest hädaolu
korras koostöös ettevõtetega vastutavad 
kohalikud omavalitsused, on kohalike 
teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon ja 
kaugküte. Elutähtsat teenust korralda-
vaks asutuseks on siiski vaid see omava-
litsus, kelle territooriumil elab vähemalt 
10  000 elanikku ja kelle terri too  
riumil osutab vastavaid teenuseid ette-
võte, kes on eriseadustes kehtestatud 
kriteeriumitest lähtudes elutähtsa tee-
nuse osutaja. 

Päästeamet aitab 
kriisideks valmistuda
Hädaolukorra seadusest tulenevate 
omavalitsuste hädaolukordadeks val-
mistumise kohustuste täitmist valvab 
Päästeamet, kelle eesmärk on teha või
malikult palju ja tõhusat koostööd oma

Omavalitsused
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1961. aastal hakkas ilmuma ajakiri Tuletõrje Valvepostil.

valitsustega, et pakkuda inimestele pari-
mat võimalikku kriisiabi. 

Päästeamet soovib olla partner ja abi
käsi selleks, et kohaliku omavalitsuse 
juht mõistaks, et kriisireguleerimistege
vused muudavad elukeskkonna turvali-
semaks ja see, mida me koostöös teeme, 
on selle piirkonna inimeste heaks. Hä-
daolukorra seadusest tulenevad ülesan-
ded ei ole kindlasti mitte järjekordne 
tüütu kohustus, mis kukkus omavalit-
suse kraesse, vaid hoopis võimalus. 
Mida turvalisemad on kogukonnad, 
seda kõrgemalt hindavad piirkondi ini
mesed oma elukoha valikul, mida roh-
kem elanikke, seda enam tulumaksu 
ning mida suurem tulubaas, seda roh-
kem investeeringuid ja kohalikke teenu
seid.

Saaremaa vald on edu näide
Kuigi Päästeamet on alati olemas ja rea
geerimisvalmis, on kriisideks valmisole-
ku ettevalmistus vajalik ka kohalikel 
omavalitsustel. Saaremaa vallavanem on 
eestvedajana palju panustanud kriisi
deks valmistumisel – esimese vallana 
Lääne regioonis loodi kriisikomisjon, te

geletakse kriisiõppuste kavandamisega. 
Saaremaa valla kriisikomisjon on üks 
eesrindlikumaid hädaolukorraks valmis-
olekusse panustamisel ja koostöös Lää
ne päästekeskusega. 

Vallavanem kriisikomisjoni esimehe
na peab oluliseks põhimõtteks vajadus
põhisust ja turvalisust. Turvalisus on 
valla jaoks väärtus, miks Saaremaale ta
hetakse tulla. Kriisideks valmisolek an-
nab aga elanikele kindluse, et turvali-

sus on tagatud. Tegeletakse kriisidega, 
mis võivad ka päriselus ilmneda ning 
mis meretagusel maal on raskemini lä-
bielatavad ja lahendatavad. 

Alternatiivid peab läbi mõtlema
Saaremaa vald on edukalt hakkama saa-
nud hädaolukorra seadusest tulenevate 
uute kohustuste täitmisega. Kriis tähen-
dab tegelikult ju ka kõige tavalisema 
eluks hädavajaliku teenuse katkemist, 
mis hakkab meie tavapärast elukorral-
dust tõsiselt häirima. 

Kõige sõltuvamad oleme elektrist – 
üle poolte Eesti elanikest jäävad elektri
katkestuse korral ilma toasoojast ega 
saa enam süüa valmistada. Mida pikem 
elektrikatkestus, seda rohkem teenuseid 
rivist välja läheb ning seda suurema krii

si mõõtmed olukord omandab. Häiritud 
saavad tavaline toasoojus, pangateenu
sed, kütuse tankimine. Selleks peabki 
omavalitsus olema ette valmistatud.

Saaremaal on korraldada kolm elu-
tähtsat teenust. Omavalitsus on näida-
nud üles head tahet olla kriisideks ette 
valmistatud: koostatud on hädaolukorra 
lahendamise plaan ja tehtud on õppu
sed. Tänavu jaanuaris jäi Kuressaares ja 
selle lähiümbruses 13 000 inimest tun

dideks elektrita. Häiritud olid 
kaardimaksed kauplustes, las-
teaia, kooli ja ka vallaruumid 
muutusid külmaks. Kuressaa-
re ainus valgustatud ja kindel 
soe koht oli päästekomando 
tänu oma generaatorile. Para-
ku komandohoone kõiki abi
vajajaid ära ei mahuta. Seetõt

tu on vaja omavalitsustel läbi mõelda 
ühistute võimekus omale generaatorite 
muretsemiseks, vaadata üle alternatiiv-
sed küttevõimalused. Kriise võib tekki
da nii loodusjõudude kui ka tehniliste 
rikete tagajärjel. Kriisid on need aga ikka 
ning ainus viis need võimalikult valutult 
üle elada on end hästi ette valmistada. 
Omavalitsusel on selles suur ja tähtis 
roll.

Kriisikomisjoni kohustus
Kohustus moodustada kriiskomisjon on 
kõigil linna või vallavalitsustel, mida 
meil haldusreformi järel on kokku 79. 
Omavalitsusüksuse kriisikomisjon 
koordineerib kriisireguleerimist kohali-
ku omavalitsuse üksuses. 

Hädaolukorra seadus ei ütle konk-
reetselt, milline on kriisiko-
misjoni roll, seda saab iga ko
misjon ise otsustada, kas 
lisaks abistavale ja nõustavale 
rollile osaleb komisjon ka va
hetult hädaolukorra lahenda-
misel või mitte. Omavalitsus
üksuse kriisikomisjon peaks 
toimima nii ennetavas kui ka 
lahendavas olukorras mees-
konnana, kes loob kogukonna-
le turvatunde. Just kriisiolu-
kordades on oluline kasutada 
ära komisjoni kui ühe võrgus
tiku tugevused, olgu selleks 
telefoninumbrid, teadmised, 
läbimõeldud käitumisjuhised 
ja juhtimisahel.

Kriisikomisjon teab ja tun
neb piirkonna eripärast lähtu-
valt riske ning kavandab res-
sursse ja võimalusi nende 
maandamiseks. Samuti on ko-

misjon ise teadlik kriisideks valmistu
misest ja jagab neid teadmisi ka kogu
konnas, korraldab infopäevi, kutsub 
kokku eri sihtrühmi. 

Eesti, nagu kõik teised riigid, on sead
nud eesmärgiks luua kriisireguleerimis-
süsteem, mis võimaldaks eeskätt vältida 
hädaolukordade teket, kuid kui need 
siiski tekivad, siis oleme nendeks valmis 
ja lahendame neid omavalitsuste, ini
meste ja Päästeameti koostöös. n

Kuigi päästjad reageerivad 
õnnetustele ööpäev ringi, siis 
päästjate kõrval ja inimesele iga 
päev veelgi lähemal on kohalik 
omavalitsus. 

Päästeamet on koostöös kohalike omavalitsuste, kogukondade ja ühendustega populaarsemate 
veekogude kallastele paigaldanud üle 584 veeohutusstendi, millest 25% on hetke seisuga rikutud.
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peame ka Eestis 
valmis olema

Pariisi Jumalaema kiriku 
põlengut kustutas 500 
päästjat – seda on sama 
palju, kui meil Eestis on ühes 
ööpäevas kutselisi ja 
vabatahtlikke päästjaid 
valves kokku. 

Kuno Tammearu,  
Päästeameti peadirektor

H iiglaslikule tulekahjule suutsid 
päästjad panna piiri üheksa tun
niga ning kustutada 15 tunniga. 
Sealjuures õnnestus päästa nii 

mõnedki kunstiaarded ning säilitada 
850aastase kiriku kivist kellatornid ja 
seinad, kuid paraku hävinesid täielikult 
puidust katus ja torn. On puhas õnn, et 

Kiriku 
põlenguks

22. ja 23.08.1964 peeti Dünamo staadionil esimesed Eesti meistrivõistlused tuletõrjespordis.
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aastas 13 miljonit turisti võõrustav kirik 
oli selleks päevaks uksed sulgenud ja 
ükski inimene põlengus elu ei kaotanud.

Kiriku põleng on 
keeruline ja kurnav
Pariisi päästjad väärivad tunnustust, 
sest kiriku põleng on päästetöö seisuko
halt väga keeruline ja kurnav. Tulekahju
ala on suur ja leegid intensiivsed, põleng 
areneb suurele kõrgusele kirikutorni 
ning võib levida kõrvalhoonetele. Lisaks 
on oht katuse, seinte ja torni varinguks, 
mis on ohtlik nii päästjatele, läheduses 
viibijatele kui ka kõrvalhoonetele.

Pariisi päästjad on Jumalaema kiriku 
põlengu kustutamist ilma igasuguse 
kahtluseta korduvalt ja korduvalt läbi 
mänginud ning sama on nad teinud kõi
gi Prantsusmaa pealinna arvukate arhi-
tektuuripärlite ja muuseumitega. Nad 
on teinud seda hoolimata tõsiasjast, et 
tegelikult ei uskunud keegi, et ligi tu-
handeaastane ja kaks ilmasõda üle ela
nud Jumalaema kirik võib süttida ning 
pea maani maha põleda või et õigupoo
lest ükski neist Pariisi maailmakuulsa-
test ehitistest või kunstiaaretest võiks 
mingil moel kahjustatud saada.

Hindamatu õppetund
Jumalaema kiriku põleng annab hinda
matu kahju kõrval ka hindamatu õppe
tunni – kriis võib tabada absoluutselt 
igal hetkel ja igaüht ning me peame sel
leks valmis olema. Ka Päästeameti jaoks 
on strateegilistel objektidel potentsiaal
selt juhtuvate õnnetuste likvideerimise 
harjutamine igapäevane osa tööst. Olgu 
selleks mõni Tallinna vanalinnas asuv 
kirik, Eesti Rahvusringhäälingu hoone 
või suur reisilaev – me peame selleks 
valmis olema ja meil peab olema lahen
dusplaan, kuigi loodetavasti ei tule seda 
plaani kunagi päriselt rakendama haka-
ta. Meil peavad olema motiveeritud 
päästjad, korralik varustus ja kõrgel ta
semel tehnika, sest seda valmisolek krii-
siks tähendab.

Ärahoitud õnnetused
Päästeteenistuse valmisolek on aga 
vaid pool tehtest, see on ikkagi tagajär
jega tegelemine. Kõige õnnelikum õn
netus on ärahoitud õnnetus ja selle 
eest peavad ka hoonete omanikud hoolt 
kandma. Päästeameti järelevalveins
pektoritel on igal aastal palju tegemist, 
et saada ka väikesed maakirikud tuleo-
hutusnõudeid täitma. Meie jaoks on ki
rik, katedraal, mošee, sünagoog, palve-
maja või kabel tuleohutuse mõttes 

samaväärne avaliku kogunemise koht 
nagu kool, kaubanduskeskus või muu
seum. Suuremas kui 300-ruutmeetri-
ses hoones peab olema tulekahju signa
lisatsioonisüsteem, väiksemas hoones 
igas ruumis suitsuandur ning suuru-
sest sõltumata vähemalt kaks selgelt 
tähistatud, valgustatud ja seestpoolt 

võtmeta avatavat evakuatsioonivälja
pääsu. Lisaks peavad ehitises olema so-
bilikud kustutusvahendid, et väikse-
mad põlengud kiirelt ise likvideerida. 
Neid ettevaatusabinõusid ei pruugi ku
nagi vaja minna, kuid teisalt ei saa öel
da, et meil poleks kogemusi kirikute, 
teatrite või koolide põlengutega.

Juhtub ka Eestis
Nii nagu praegu kahtlustatakse Jumala-
ema kiriku põlengu põhjusena renovee
rimistöid, on ka Eestis ajaloolisi või 
väärtuslikke hooneid süttinud hooletu 

remonttöö tõttu. Näiteks 2003. aastal 
põles Draamateater metallilõikurist len
du läinud sädeme tõttu. Kolm aastat hil
jem oli õnneks suhteliselt väike põleng 
vast renoveeritud Estonia teatris. Mullu 
juunis oli suur tulekahju PõhjaTallinnas 
viimases ehitusjärgus olevates Volta lof
tides ja ka siis kahtlustati põlengu tek

kepõhjusena just ehitustöid. 2018. 
aastal käisime 50 korda ehk sisuli
selt kord nädalas ehitustöödest tek-
kinud põlengut kustutamas ja kõik 
need põlengud saanuks ära hoida.

Korterid ja kodud võib taastada, 
kuid teatud väärtusi ei saa me kuna-
gi tagasi. 2002. aastal Pühavaimu 

kiriku tulekahjul olin ka ise kohal. Meil 
läks suhteliselt hästi, sest suutsime põ
lengule mõne tunniga piiri panna ja ki
riku sisemuse suurematest kahjudest 
säästa. Paraku hävines kiriku ajalooline 
tornikiiver ja purunes Eesti vanim, 
1433. aastal valmistatud tornikell. Kah-
ju hinnati toona 3,8 miljonile kroonile 
ja tulekahju tekkepõhjused lõpuni ei 
selgunudki. Me ei saa seda ajaloolist 
tornikella kunagi tagasi, nagu ei ole ka 
Pariisi Jumalaema kirik enam iialgi see-
sama ehitis mis enne, isegi kui hoone 
taastatakse. n

Kõige õnnelikum õnnetus on 
ärahoitud õnnetus ja selle 
eest peavad ka hoonete 
omanikud hoolt kandma. 
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Juhtub ka Eestis: 2018. aastal toimus põleng ehitusjärgus korterelamus.

1965. aastal sai Tallinna Tuletõrjeühing esimesena Eestis ZIL-130 baasil tuletõrjeauto, sellist tüüpi autod olid aastakümneid levinuimad.
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Kuidas me sellise projekti enda kanda 
saime?
Osalt oli see tänu Eesti Euroopa Liidu 
eesistumisele – Euroopa Komisjon tegi 
meile pakkumise, et kirjutagu me 
taotlus Euroopa Liidu pommigruppide 
võrgustiku koolituste korraldamiseks. 
Pikalt me ei mõelnud, hakkasime aga 
pihta. 

Tegemist oli esimese korraga, kus 
Euroopa Komisjon pakkus EEODNi 
võrgusti kule otserahastust pommi
tehni kute kvalifi katsiooni tõstmiseks, et 
olla paremini valmis erinevate ohtude 
tõrju miseks. Taotluse kirjutamisel 
lähtu sime eelkõige Eesti, aga ka kogu 
Euroo pa kõige suurematest vajadustest. 
Kes vähegi Euroopa Liidu paberi majan
dusega kursis on, see teab, et vahepeal 
võib silme eest mustaks minna. Aga 
pärast mitmeid unetuid öid ja pea murd
misi oli tähtajaks ehk 4. jaanuariks 2017 
meil see taotlus valmis ja panime selle 
otsustajatele teele. Taotluse kirjutamisel 
pakkus meile abi ka Euroopa Politsei-
amet (Europol). 

Kui otsustusveskid olid ära jahva ta

neid ära tunda ja kahjutuks teha. Kui 
Eestis pole see probleem veel suur 
olnud, siis peaaegu kõigis suuremates 
pommirünnakutes, mis viimastel aas ta-
tel Euroopas on toimunud, on kasutatud 
iseval mistatud lõhkeaineid. Üheks dras
ti   lisemaks näiteks sellest vald kon nast 
võib välja tuua WCpaberi, mida saab 
ühe komponendina kasutada ise val-
mistatud lõhkeaine valmis ta mi seks. 

Harjutada saime ka käsitsi sisenemist. 
Te gemist on pommitehnikute jaoks 
kõige mustema stsenaariumiga, kus olu
korra lahendamiseks peab demineerija 
vahetu ohu tõrjumiseks selle kõrvaldama 
käsi tsi. Kõikides muudes olukordades 
kat sume tööd teha võimalikult palju 
distantsilt, kasutades mitmesuguseid 
teh nilisi vahendeid, kuid mõnikord on 
vahetu kontakt möödapääsmatu. Üks 
võima lik näide on pantvangistatud ini
meste külge kinnitatud lõhkeseadeliste 
kah jutuks tegemine. 

Neljandaks saime treenida veealuste 
lõhke seadeldiste kahjutuks tegemist. 
Vee all tekivad lõhkeseadeldiste kahju

nud, tuli veel allkirjastada Euroopa 
Liidu ja Päästeameti vaheline 111lehe
küljeline leping ja saigi paika, et 1. 
augus tist 2017 kuni 1. augustini 2019 
oleme me peakorraldajad. 

Ütlesid, et lähtusite kõige suurematest 
vajadustest. Millised need olid?
Esmalt tegime Europoli abiga küsitluse 
teemadest, mis võiks demineerijatele 
aktuaalsed olla, ja sealt joonistusid välja 
neli alateemat: keemia-, bioloogia-, 
radio loogia ja tuumahädaolukordade 
(CBRN) temaatika, droonidega seon
duv, pürotehnika ohud ning Euroopa 
pommi gruppide varustuse ülevaade. 

Viimane alateema oli eriti aktuaalne 
just parimate praktikate jagamiseks ja 
oma varustuse moderniseerimiseks. 
Väga oluline on omavaheline kogemuste 
ja info vahetus selles suhtes, mida tasub 
kasutada ja mida mitte. Samuti selles, 
kuidas käitub mingi varustuse element 
eri keskkondades. Nagu ütleb üks 
reklaa milause, et kui üks asi kõlbab 
kõigeks, siis ei kõlba see millekski. 
Abimater jalide ja juhendite väljatöö ta
miseks käis koos kaks töörühma, kokku 
osa les neis 73 eksperti. 

Alati pakub õppimiskohti ka ise
valmis tatud lõhkeainete teema. Kuri
kae lad on nutikad, aga demineerijad 
peavad olema veel nutikamad, et osata 

Augustiga sai läbi kaks aastat kestnud projekt, mille käigus 
korraldas Eesti Euroopa Liidu pommigruppide võrgustikule 
(EEODN) koolitusi. Ettevõtmine osutus parajaks bürokraatia-
pähkliks, ent saadud kogemused ja kontaktid on kuldaväärt. 
Muljeid jagab demineerimiskeskuse nõunik ja projektijuht 
Arno Pugonen.

Berit-Helena Lamp, 
kommunikatsiooni -
osakonna nõunik

Eestlased 
  koolitasid
pommigruppe

21.12.1965 toimus tulekahju Tartu Ülikooli peahoones.
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tuks tegemisel hoopis teistmoodi prob-
lee mid kui maa peal ehk inimene pole 
kala. Likvideerides ohtu vee all, peame 
arvestama hoopis teiste teguritega kui 
maa peal ja kasutama varustust, mida 
me maa peal tegutsedes ei vajaks. Lisaks 
on vee all tegutsemisel alati ka ajaline 
piirang, mis sõltub sellest, kauaks hap
nikku jätkub. 

Kuidas meil läks?
Arvestades kõike toimunut, võib tagant
järele tõdeda, et suutsime projekti viia 
ellu enamvähem maksimaalselt ja kõik, 
mida planeerisime, sai ka tehtud. Taga si-
side meie tööle on olnud väga positiivne. 

Õppetund on see, et tee plaane, aga 
ole valmis, et plaanid muutuvad ja käigu 
pealt tuleb leida muu lahendus. Näiteks 
ta bas meid Prantsusmaal raudteelaste 
streik, mille tõttu tuli mul kiirelt leida 
buss, kehastuda ise bussijuhiks ning mõ
ned kursusel osalejad Pariisist ligi kau du 
450 kilomeetri kaugusele treening kohta 
ja sealt ka tagasi sõidu tada. 

Mis meie sellest kasu saime?
Olen kindel, et need, kes koolitustel ja 
õppus tel osalesid, said suurepärase ko
ge  muse ja teadmised Euroopa oma vald
konna parimatelt instruktoritelt. Lisaks 
an dis projekt suhte võrgustiku teiste rii
kide kolleegidega. See suhtlus ongi juba 
tihedasti käima läi nud, näiteks käis üks 
Saksa keemik, kes osales Prantsusmaal 
toimunud kur susel instruktorina, ka 
Eesti demi neeri jaid koolitamas. n

Koolitustel ja õppus tel osalejad said suure-
pärase ko ge  muse ja teadmised Euroopa oma 
vald konna parimatelt instruktoritelt.

Aivar Post, 
Lääne-Eesti 
pommigrupi juht  

Eelmisel aastal õnnetus mul osaleda 
Aust rias Klagenfurtis toimunud treening-
kursusel, kus meile tutvustati nüüdis-
aegset varustust, töövõtteid ja trende, 
mida saab kasutada veealustel pommi-
kahtlustel ja ka teistel veealustel demi-
neeri mistöödel. Näiteks võib ette tulla, et 
lõhkeseadeldisi (IED) on vaja kahjutuks 
teha laevadel või muudel veealustel 
objek tidel.

Meie treening toimus Wörthersee jär-
ves, kus oli laevade remondiks mõeldud 
ujuvdokk. Kursuse viisid läbi austerlased, 
kel on veealuste lõhkeseadeldistega roh-
kem kogemusi ja spetsiaalne varustus, 
mida vees kasutada. Austerlaste teadmi-
sed, sukeldumisvarustus ja veealusteks 
demineerimistöödeks mõeldud tööva-
hen did olid muljetavaldavad. Näiteks 
kasu tavad austerlased kinnise süstee-
miga sukeldumisvarustust, mis on mulli-
vaba ega tekita akustilist müra. Samuti 
on sukeldumisvarustus ja tööriistad anti-
magneetilised, et lõhkeseadeldisi mitte 
mõju tada. Ohutuse tagamiseks kasu-
tatakse veealust robotit ja nöörisüsteemi, 
millega distantsilt plahvatusohtlikke asju 
liigu tada. Lisaks plahvatusohule ohus ta-
vad tuukrit ka muud veekeskkonnast 
tulenevad ohud. 

Väga palju arendustööd on nad teinud 
ka veealuse veekahuriga, röntgeniga ja 
asitõendite kogumiseks mõeldud apa-
ratuuriga. Veekahur oli samuti antimag-
neetiline, röntgenile oli tellitud spetsiaal-
sed veekindlad korpused ning asi  -
tõen deid kogutakse imipumbaga.

Minu jaoks oli uudne ka austerlaste 
lähenemine veealuse keskkonna 
kaitseks. Nimelt olid nad ehitanud 
süsteemi, mis paigaldatakse veekogu 
põhja plahvatusohtliku eseme ümber. 
Süsteem tekitab plahvatuse ajaks 
õhumullidest „seina“, mis kaitseb ümbrit-
sevat keskkonda plahvatusmõjude eest. 
Sellist kaitsesüsteemi saaksime ka meie 
oma veekogudes kasutada. 

Saime kursuse käigus palju erialaseid 
teadmisi, samuti testida meie jaoks uud-
seid töövõtteid ja varustust. Loomulikult 
on sama tähtis ka kogemuste ja kontak-
tide vahetus teiste riikide kolleegidega. 

Isiklikult jäin kogemusega väga rahule 
ja loodan, et ka teised demi neeri mis-
keskuse tuukrid saaksid sarnastel kur-
sus tel osaleda. See tõstaks oluliselt meie 
võimekust.

1971. aasta suvel valmis Tallinnas Männikul staadion spetsiaalselt tuletõrjespordi tarbeks.
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J ah, ausa, sest ausus on ka üks 
SKA põhiväärtustest. Seega hei
dan pilgu sellele, kas minu aru-
saamad päästekolledži välja

kutse test, mida kujutasin ette Pääste  

Kui kandideerisin aasta alguses Sisekaitseakadeemia (SKA) 
päästekolledži direktoriks, pidin kirjutama essee teemal 
„Suurimad väljakutsed päästehariduses lähiaastatel“. Nüüd, 
olles mõne kuu päästekolledžit juhtinud, otsustasin, et ei 
mõtle Pääste Elu tarbeks välja uut lugu, vaid teen ausa 
tagasivaate sellest ajast, mil olen SKA-s tegutsenud.

Häli Allas, 
Sisekaitseakadeemia 
päästekolledži direktor

Uued väljakutsed
päästekolledžis

ameti teenistujana, on jäänud samaks 
või on tegelikkus minu arusaamu muut
nud. Ja kui on, siis kuidas...

Kirjutasin poole aasta eest nii: 
„Pääste kolledži üheks suurimaks välja
kutseks on leida viis, kuidas muuta 
õppi mine kolledžis piisavalt atraktiiv
seks. Seda just noorte jaoks, et oleks 
kandi daate, kelle hulgast valida pari-
maid, pakkuda neile huvitavat ja mitme
kesist õppeprogrammi, mis aga samal 

ajal katab tööandja vajaduse ja ootuse.
Siin tuleb arvestada viimaste aastate 

aina süvenevat trendi noorte hulgas 
teha mitut tööd või projekti korraga, 
saavutada kiiresti ja palju. Ka töökohti 
vahetatakse kohe, kui ei ole enam 
piisavalt huvitav jne. Seega aega 
väljaõppeks on üha vähem ning selle 
sisu peab olema huvitav. See viib aga 
edasi teise olulise märksõnani, milleks 
on oskus pidevalt õppida, oskus ümber 
õppida. Tasemeharidusest olulisemaks 
muutub täiendkoolitus ja õppe mitme
ke sisus. Koolide ülesanne on siin anda 
hea oskus õpetada õppurid õppima.

Peamine on paindlikkus ning eri ne-
vate võimaluste rohkus, seda nii 
õppimise kui õpetamise kontekstis. 
Pikema ajalised ning paindliku ajaga 
õppe vormid annavad võimaluse juba 

30.10.1974 asutati Eesti Tuletõrjemuuseum.
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tööta vate inimeste ümberõppeks 
ja ene se täiendamiseks.“

Seda mõtet jagan SKAs 
töötades aina enam. Tänapäeval 
väär tustatakse kõrgelt aega, mis
tõttu peab õpe muutuma aina 
paind li kumaks ning kompaktse-
maks, tead mised kiiremini 
oman datavaks, et mitte 
kuritarvitada osalejate aega. 
Siiski olen mitmel korral 
tõdenud, et tänased õppu rid või 
täiendkoolitustel osalejad 
hindavad oma eelteadmisi üle 
või alahindavad oma rolli ja 
vastutust õppeprotsessis.

Kursusel/hindamisel/eksamil 
osale mise eelduseks on tihti 
e-kursuse läbi mi ne, sest ainult 
nii saame tagada osa lejate sama
laadse n-ö stardi positsiooni ning 
me ei raiska teiste õppurite ega 
õppejõudude aega sellele, et 
ühtlustada osalejate taset. Ka 
austus on üks SKA väär tustest 
ning pean oluliseks, et õpe tame 
oma õppureid austama kaas
õppurite aega ja koolitaja soovi 
kasutada aega efektiivselt ja 
kasulikult kõikide jaoks. See aga 

eeldab ühetaolist ettevalmistust juba 
enne kursust/õpet. Kindlasti on see 
omaette proovikivi ning eel dab igaühe 
panust, kes koolitus protsessis osaleb.

Päästevaldkonna 
kompetentsikeskus
Kirjutasin aasta alguses veel ka nõnda: 
„Päästekolledžist peab saama 
partnerorganisatsioonide loomulik ja 
teadvustatud osa ning justkui nende 
struktuuriüksus, kes on kursis asutuste 
igapäevaste tegevustega, planeeritavate 
arengutega, kes räägib kaasa ja on 
võrdväärne ka teiste asutuse üksustega. 
Ainult nii saab kolledž piisavalt kiire ja 
asjakohase sisendi õppe osas, mida ame
tid vajavad ja ootavad.“ 

Just seetõttu ei puudu üheltki Pääste
ameti ega Häirekeskuse regulaarsetelt 
juhtide nõupidamistelt päästekolledži 
esin daja ning võimaluse korral kaasa
tak se kolledž strateegiliste eesmärkide 
seadmise aruteludesse ja vastupidi. Kaa
same kolledži töösse külalislektoritena 
pari maid praktikuid teenistusest ning 
paku me võimalusi katsetusteks ja testi
misteks. See on nii olnud juba varem 
ning pean oluliseks seda nii ka jätkata.

Siiski kõikides küsimustes minu eel
teadmised nii head ei olnud, kirjutasin 
essees küllaltki kriitiliselt: „Pääste-

Võrgustik

kolledžist peab saama teadvustatud ja 
tunnus tatud osa päästeteenistusest, 
mille ga arvestatakse, kuhu panustatakse 
ning mis on koht, kuhu pürgitakse ja 
soovitakse tulla nii õppima, õpetama 
kui ka kogemusi vahetama. Tänane 

mulje kolledžist ameti esindajana on 
see, et on jõutud nö mugavustsooni, 
kus ei tunnetata ennast mitte valdkonna 
tipu na, vaid positsioneeritakse pigem 
vahen dajana ja tellija poolt etteantu 
ellu viijana. Seda kurssi on vaja muuta 
ning astuda kindlaid ja julgeid samme, 
et olla kompetentsikeskus nii siseriik li-
kult, mida ootavad ametkonnad, aga ka 
rahvusvahelisel tasandil.“ 

Selles suhtes olen avastanud, et 
pääste kolledž on kujunenud kompe
tentsi keskuseks juba praegu ning siin 
on sisu palju rohkem, kui minuni infot 
varem jõudnud oli. Seda nii riigi sees kui 
ka rahvusvaheliselt. Teadsin küll SKA 
osalusest projektides, kuid tegevusi on 
siin palju rohkem.

Ühe näitena võiks tuua liialt vähe 
tähelepanu saanud fakti, et SKA on 
Euroopa Tuletõrje ja Päästekoolide 
Assotsiatsiooni (EFSCA) liige, mis 
koondab endas ligi 30 riiki ning mille 
eesistuja rolli SKA viimasel aastal täitis. 
Selle ühenduse kaudu tutvustatakse nii 
Eesti tegemisi (viimase aasta fookuses 

oli päästetöö juhtide hindamine) ning 
osa letakse teiste riikide uuringutes.

Päästekolledži lektorid on hinnatud 
esinejad rahvusvahelistel konverent
sidel, meil on kontaktide võrgustik, 
mida kasutada uuringute ja projektide 

ellu viimiseks, ning uurin gud, 
mille vas tu tuntakse huvi 
rahvus vahe liselt. Neid kom-
petent se ja kontakte jaga me 
hea mee lega.

Seega, kui peaksin praegu 
muutma mi  dagi oma aru saa-
mades võrreldes sel lega, mida 

teadsin pool aastat tagasi, on mul kaks 
konkreetset sõnumit.
• Esmalt see, et teadmisi ei saa peale 

sundi da, nende omandamiseks peab 
olema soov ja tahe ehk ka õppijal la
sub vastutus.

• Teiseks on oluline iseendast ja oma 
saa vutustest rääkida, neid tutvustada, 
sest muidu ei saa eeldada, et keegi 
oskaks ja teaks kasutada seda kom pe
tentsi ning võrgustikku, mis tege li
kult on juba praegu päästekolledžis 
olemas.

Sisekaitseakadeemia visioon on olla 
2025. aastaks Euroopa parim sise julge
oleku õppe ja teaduskeskus. Selle 
saavu tamine päästekolledži jaoks sõltub 
paljus ki just neist kahest asjast. Sestap 
tu leb fookus seada just sinna, et järgne
vatel aastatel teaksid kõik sisejulgeoleku 
vald konna inimesed, millega tegeleb 
pääste kolledž. Iga õppija, kes meie juur
de satub, peab aru saama ja teadma, 
miks ta siin on, ning tunnetama selgelt 
oma rolli kogu arenguprotsessis. n

Päästekolledži üheks suurimaks 
proovikiviks on leida viis, kuidas 
muuta õppimine kolledžis 
piisavalt atraktiivseks.

1983. aastal võeti kasutusele esimene liigendtõstuk, 32 m tõstekõrgusega Bronto Skylift.
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26.03.1991 sai esimesed Eestisse jõudnud tuletõrjeautod Viljandi kutseline tuletõrje – need 2 autot kinkisid Viljandile Porvoo vabatahtlikud.

E esti ühtsesse päästevõrgustikku 
kuulub 72 kutselist ja 118 vaba
tahtlikku komandot kokku 4100 
päästjaga. Aina enam räägib ka 

Päästeamet ühtsest päästevõrgustikust, 

Mailis Meesak,  
kommunikatsiooni-
osakonna nõunik

priitahtlikud 
on Roelas

kuhu kuuluvad nii kutselised kui ka va-
batahtlikud päästjad. Päästeameti peadi
rektori Kuno Tammearu sõnul on vaba
tahtlikel aasta-aastalt aina suurem roll 
– vabatahtlik pääste on palju rohkem kui 
punane auto ja sinine vilkur, pääste
sündmuste lahendamise kõrval on vaba
tahtlikud ka kohaliku elu kujundajad, 
kohaliku kogukonna eestvedajad ja see
tõttu üliolulised partnerid nii omavalit
sustele kui ka Päästeametile. 

Tammearu sõnul on tunnustuse osa
liseks saanud Roela vabatahtlik pääste-
komando pika tegutsemisaja jooksul 
väärtustanud just kogukonna turvali
sust ning suhtunud päästevaldkonda 
täie tõsidusega.

Tänavu Roela Tuletõrje Seltsi 110 aas
ta juubelit tähistanud Roela vabatahtli
kud päästjad on auhinna üle äärmiselt 
uhked. Roela vabatahtliku päästeko-
mando pealiku Kalno Vaarmetsa sõnul 
on nad tänulikud, et neisse usutakse 
ning nende tegevust kõrgelt hinnatakse 
ja jätkuvalt toetatakse.

Pikk ajalugu
Vaarmetsa sõnul ulatub Roela vabataht
liku pääste sünd eelmise sajandi algu
sesse, kui seltskond kohalikke talumehi 
1909. aastal maha istus ning otsustas 
asutada Roela vabatahtliku tuletõrje 

PARIMAD
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u

21.01.1992 moodustati valitsuse korraldusega sõjaväestatud päästeüksus, Tallinna Pääste- ja Juhtimiskompanii (likvideeriti 2005. aastal).

Auhind
Pritsimeeste 
pasun
Priitahtluse edendamise eest Eesti pääste-
alal antav rändauhind „Pritsimeeste pasun“ 
asutati 2005. aastal. Auhind loodi, et tun-
nustada ja motiveerida päästealase vaba-
tahtliku tegevuse eestvedajaid ning väärtus-
tada ohutusalast kogukondlikku tegevust ja 
kodanikualgatust. Rändauhinnaga tunnus-
tatakse üks kord aastas mittetulundusühen-
dust, sihtasutust, seltsingut või üksikisikut 
silmapaistvate saavutuste eest priitahtluse 
edendamisel päästealal.

ühingu. Loomulikult ei sündinud see 
idee üleöö, tegevusi selles suunas oli 
tehtud varemgi.

Ühing tegutses 1940. aastani, pärast 
seda olid ajad heitlikud ning konkreet
sed andmed vabatahtliku tuletõrje tege
vusest puuduvad. On vaid teada, et ko-
haliku sovhoosi hingekirjas olid nii 
tuletõrjeauto kui ka väljaõpetatud tule
tõrjujad. Üks tolleaegsetest tuletõrjeau
todest, GAZ66 väljalaskeaastaga 1976, 
on praeguse Roela vabatahtliku pääste-
komando kasutuses.

Tänapäev
Uus algus sai teoks 2004. aasta sügisel, 
kui Vinni vallavalitsus otsustas vaba-
tahtliku tuletõrje Roelas taastada. Mit
tetulundusühingu Roela Tuletõrje Selts 
alla koondunud Roela vabatahtlikud 
päästjad on valves ööpäev ringi ning sel
lega tagavad nad väljasõiduvõimekuse 
viie minuti jooksul pärast väljakutse 
saamist. Eelmisel suvel toimunud ula-
tuslike metsa ja maastikupõlengute 
kustutamisse panustati 225 töötundi.

Kalno Vaarmetsa sõnul leitakse lisaks 
aktiivsele päästesündmustel osalemise-
le aega ka ennetustööks – eelmisel aas-
tal nõustati vallas 200 kodu, tänavu loo
detakse nõustada veel paarisadat. Kõige 
selle kõrval korraldatakse ka regulaar
seid vee ja tuleohutuse infopäevi ning 
juba kolmandat aastat saavad kohalikud 
lapsed omandada päästealaseid teadmi-
si Roela vabatahtliku päästekomando 
noortele suunatud huviringis.

Roelas nähakse ka kaugemale – lisaks 
päästealasele tegevusele lüüakse kaasa 
muudes kogukondlikes tegevustes. Mit-
mel korral on osaletud lasteaedpõhi
koolis ja hooldekodus korraldatavatel 
evakuatsiooniõppustel, aidatakse eriva
jadustega ja eakaid inimesi ning nende 
peresid, osaletakse talgupäevadel ning 
ollakse iga päev eeskujuks nii noortele 
kui ka vanematele. Roela vabatahtlikud 
päästjad on suure südamega ja pühen
dunud kohaliku kogukonna liikmed. n

Kuno 
Tammeru,  
Päästeameti 
peadirektor: 

„Tänavu tähistame organiseeritud tule-
tõrje sajandat aastapäeva. Septembris 
1919 tulid vabatahtlikud ja kutselised 
tuletõrjeseltsid üle Eesti kokku ja hakka-
sid koostööd tegema. See oli üle-eestili-
se päästevõrgustiku algus. Organiseeri-
tud tuletõrje algusaastatel olid tule -
tõrje seltsid kohaliku kogukonna kesku-
sed ja elu kujundajad. Miks ei võiks vaba-
tahtlikud päästekomandod nüüd sama 
rolli täita? Mitmes kohas juba täidavadki. 
Nagu Roelas.“

Auhinda käisid vastu võtmas Roela vabatahtlikud päästjad Jaanus Lipvars, Kersti Lipvars 
ja Kalno Vaarmets.



PÄÄSTE ELU    Nr 1  201942

Võrgustik

25.05.1992 likvideeriti Riiklik Tuletõrjeamet ning varad ja funktsioonid anti üle Riiklikule Päästeametile.

Kalno Vaarmets:
Kuidas sai teist vabatahtlik päästja?
Minu tee vabatahtliku pääste juurde al
gas 2004. aasta septembris, kui ühel 
hommikul astus Roela põhikooli ees 
minu juurde Valter Allika, kohaliku va
batahtliku päästetegevuse koordinaator, 
ja rääkis, et temal on vaja kokku saada 
kuus meest vabatahtlikeks tuletõrjuja
teks. Üks autojuht olevat aga puudu ja 
ilma autojuhtideta asjaga ikka kuidagi 
pihta hakata ei saa.

Mina küsisin vastu, palju autojuhile 
makstakse ja milline on töögraafi k. Sain 
vastuseks, et oma kodus peab väljasõi
duvalmiduses olema 24 tundi, kokku on 
kaks vahetust ja tasuks on miinimum
palk. Hetke mõelnud, vastasin, et sellis
tel tingimustel ma küll end siduda ei 
taha.

Seepeale sõnas Allika, et tule siis liht
salt vabatahtlikuks pritsimeheks, siis 
olevat vaba valik, millal vahetusse min-
na, millal mitte. Nii ma nõusoleku and
sin ja vabatahtliku päästja koolitusega 
alustasin. Hiljem pidin asjaolude kokku
langemise tõttu ka rooli istuma. Nii see 
läks.

Milliseks kujunesid algusaastad?
Tegelikkus oli hoopis teistsugune, kui 
olin esiotsa mõelnud. Mingil ajal oli Ro
ela vabatahtlikus päästekomandos te-
gevliikmeid ainult kolm – kaks põhiau
tojuhti ja mina asendusautojuhina. 
Praegu on seis veidi parem.

2010. aastal saime tollase vallavane-
ma Toomas Väinaste eestvedamisel 
uued ruumid endisesse Roela katlamaj
ja, varem olime hoidnud tehnikat endi
ses kombainikuuris. Katlamaja sai veidi 
laiemaks ehitatud, et paakauto sisse ma-
huks. 2013. aasta suvel alustasime ka 
puhke ja olmeruumide ehitusega.

Praegu juhite Roela vabatahtlikku pääste-
komandot. Miks selle ülesande vastu võtsi-
te?
Vallavanem tegi ettepaneku 2011. aasta 
lõpus ja Roela vabatahtliku päästeko

abi peab hädasolijani 
jõudma võimalikult kiiresti



väljasõidu ning põhiautol 
peab olema peal kokku kolm 
päästjat.

Roela vabatahtliku pääste-
komando liikmeskond on jät
kuvalt väike ja see on hetkel 
kõige suurem probleem, sest 
sellise väikese koosseisu juu
res on liikmete koormus liiga 
suur.

Teie liikmetel on väga silma-
paistev vormiriietus. Kuidas 
see sündis?
Lugu on üsna lihtne. Idee 
mõlkus mõtetes juba pikka 
aega, aga raha polnud. Ühel 
hetkel võttis Kersti asja ette. 
Kasutasime valmisrõivaid, 
mis on saadud kas taaskasu-
tusest või mõnel inimesel oli 
sarnane rõivaese juba ka ole
mas. Kersti kujundas, õmbles 
ja asetas need detailid paika, 
mis teevad kõigest kokku vor
mirõiva. Kersti kuldsete käte
ga valmis ka Roela vabatahtli-
ku päästekomando lipp. 
Tegelikult on meie komandos 
Kersti liikmeksastumisest 
alates toimunud päris suur 

areng. Tal oli aega ja tahtmist pääste
valdkonnaga tegeleda ning sellesse pa-
nustada.

Kui laiemalt vaadata, siis meie liik-
meskond on nii väike, et igaühel on ol-
nud komando ülesehitamisel ja käima
lükkamisel väga suur roll. Kas või 
näiteks Armin, kes on vahelduva eduga, 
aga siiski liige komando algusaegadest 
peale.

Komando ei ole enam valla hingekirjas, 
tegutsete mittetulundusühinguna Roela 
Tuletõrje Selts.
Olime mittetulundusühingu asutamist 
juba mõne aasta arutanud, aga otsuseni 
ei jõudnud. 2016. aasta sügisel sai see 
asi ette võetud ja detsembri alguseks oli 
otsus olemas. Pärast jõulupühi sai asu
tamisleping allkirjastatud, vallavalitsu
sega asjalood läbi räägitud ning 1. jaa
nuarist 2017 oleme iseseisvad. n
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1993. aastal asutati Väike-Maarjas Päästekool.

mando pealikuks sain 1. jaanuaril 2012. 
Olin selleks ajaks juba seitse aastat ko
mandos igapäevaselt tegutsenud. Eks 
mulle oli hakanud see tegevus ikka 
meeldima ka. Mul oli selleks ajaks välja 
kujunenud ettekujutus, milline see ük
sus, millest kogukonnale praktilist kasu 
oleks, olema peaks – et kui häda käes, 
siis oleks abi võimalikult kiire tulema.

Vallavanemalt olin tegevuste elluvii-
miseks saanud suhteliselt vabad käed ja 
nii hakkasingi vähehaaval plaani ellu vii-
ma. Üheks suurimaks probleemiks oli ja 
on ka praegu inimeste puudus. Isegi kui 
leidub inimesi, kel tahtmist jagub, siis 
võimalust väga ei ole. Roela inimesed 
käivad suurelt osalt tööl Rakveres või 
siit niipalju kaugemal, nii et neid päeva
sel ajal sündmusele reageerimisel kasu
tada ei saa. Ka pole tööandjad huvitatud, 
et näiteks traktor põlluserva seisma jääb 
ja juht mitmeks tunniks kuhugi tuld 
kustutama läheb.

Vabatahtliku pääste juures on kogukonna 
kaasatus oluline. Te olete kaasanud lausa 
kogu oma pere?
Jah, nii on. Kui mu poeg täisealiseks saa-
ma hakkas, panin ta vabatahtliku pääste 
esimese astme koolitusele kirja, samal 
ajal läks koolitusele ka mu abikaasa. Kui 

ka tütar täisealiseks sai, tahtis ta ise va-
batahtlikuks päästjaks hakata ning pä
rast koolitust sai temagi päästetöödes 
kaasa lüüa. Sellest on olnud ka päris pal-
ju kasu. Näiteks kui Päästeametilt tuli 
pakkumine proovida valvevahetust kahe 
päästja ja viieminutilise reageerimisaja
ga, siis me tegime selle teoks pojaga ka
hekesi. Asja oli lihtne korraldada, sest 
olime üks pere.

Kui palju teil praegu liikmeid on?
Meie nimekirjas on kümme inimest, 
neist kaheksa on enam-vähem iga päev 
ka tegevad. Valvevahetused on viimasel 
ajal enamjaolt jäänud nelja inimese kan
da, mina ja Armin autojuhtidena, Karl ja 
Elina pea iga päev valves. Kuna meil on 
päästesündmustele reageerimisel 7. 
tase ehk teisisõnu tohime iseseisvalt 
liiklusavariidele reageerida, siis peame 
tagama kahe auto ehk paak ja põhiauto 

2019. aasta septembris autasustas Päästeamet Roela 
vabatahtliku päästekomando vabatahtlikke päästjaid 
Kalno Vaarmetsa ja Kersti Lipvarsi päästeteenistuse 
medaliga. Kalno Vaarmetsa on autasustatud ka varem, 
2014. aastal elupäästja III klassi medaliga.

Roela vabatahtlikud päästjad (vasakult: Laivi Vaarmets, Kersti Lipvars, Elina Vaarmets, Kalno Vaar-
mets, Jaak Janno (Päästeameti Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja), Karl Kongi, Raino 
Vaarmets ja Jaanus Lipvars. Pildilt puuduvad: Margus Eigi, Ivar Licht ja Armin Dunkel.
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Jüri Kolk,
kirjanik

O lete toibunud? Tahaks teiega vei
di vestelda. Üsna vabas vor mis, 
kui sobib.“ 

Markusel tekkis kiusatus sil-
mi pööri tada. Ta tuli siia tegutsema, en-
nast tões tama, hüppama üle kõigi latti
de. Ta ei tulnud selleks, et keegi ta 
laubalt higi pühiks ja talle unejuttu 
loeks. Toibuda, kurat ja põrgu, ei ole 
millestki. „See on lihtsalt uus olukord, 

püüan sellega toime tulla, mis mind ka 
ei ootaks – olgu või vestlus.“

„Hästi. Esimene küsimus: kas te tea-
te, olete te tegelikkuses või vir tuaa lis?“

Markus ei vajanud mõtlemisaega: 
„Tegelikkuses.“

„Õige. Miks te nii arvate?“
„Usun, et see oleks teie eelistus. Noh, 

milleks tulla minuga kohtuma virtuaali, 
kui olete samas majas. Te, ärge pange 
pa haks, tundute olevat vana kooli 
mees.“

„Ei pane pahaks.“ Päästeameti perso-
nali juht, härra Kukk, kes oli siiani 
küljetsi akna all seistes linna silmit
senud, pöördus ja istus Markuse vastu 

nõupidamistelaua taha. „Muidugi kahju, 
et ma nii läbipaistev olen. Samas, ma ei 
ole konspiraator. Kirjutan selle teie 
terasuse arvele.“

„Tänan.“
„Igatahes. Sama rada edasi minnes, 

nende testide kohta – kas te teate, millal 
te tegutsesite tegelikkuses ja millal 
virtuaalis?“

Markus naaldus tooli seljatoele. Ta 
vaatas ruumis ringi. Mõtles hetkeks 
järele. Tegi nagu mõtleks, püüdis endast 
mõõdukamat muljet jätta – või vähemalt 
tundus nii härra Kukele. „Küllap tege-
likkuses olid need, kus oli kõige vähem 
kaalul. Näiteks see kassiga. Teen terve 

28.06.1997 anti Kesklinna komandole üle esimene uus päästeauto Scania, ristinimega Kärmas Katariina.
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1.04.2000 võeti Eestis üleriigiliselt kasutusse hädaabinumber 112.

nimekirja?“ Kukk raputas vastuseks 
pead. „Mitte et ma tahaksin öelda, et 
kassi elu ei ole oluline, muidugi on,“ 
parandas Markus öeldut.

„Jälle õige. Kassiga on nii, et olukord 
oli tegelik, ruum oli päris, aga kass 
mitte. Ja muidugi on kassid olulised, aga 
noh. Igatahes, teie elu ega tervist me 
robot kassi pärast ohtu ei seadnud.“ 
Härra Kukk vajutas lauale lahti rullitud 
märkmikus mingit ikooni.

„Noh, oleks loll tööintervjuul surma 
saada. Või ma ei tea ka, kui juba, siis 
äkki just intervjuul?“

„Ma loodan, et te ei teadnud, et teie 
elu ei ole ohus. Või siis, et unustasite 
selle ära.“

„Ma ei karda eriti surma.“
„Mina kardan väga.“ Härra Kukk jäi 

noormehele otsa vaatama. „Teate, mida 
ma veel kardan ja mida ma kartmisest 
arvan?“

„Ei. Öelge mulle.“
„Ütlen. Aga kui te peaksite arvama?“
„Noh, see vana laul, et hirm on hea 

nõuandja, et kardate oma elu pärast, aga 
tänu sellele langetategi häid otsuseid. 
Ma ei alahinda teid. Ma tean, mida te 
põlengu ajal tegite ja ei usu, et te oleksite 
vanaks jäänud või et hirm teid kunagi 
kammitsenud oleks.“

„Tänan. Tegelikult kardan ma veel ka 
neid, kes ei karda. Tõsi, see on mõnes 
mõttes sama asi.“

Markus mõtles järele. „Teate, kui ma 
ütlesin, et ma ei karda surma, siis seda 
võib võtta tühja praalimisena. Või siis 
viletsa väljendusoskusena. Muidugi kar
dan. Ma usun, et kui keegi kõnnib köiel 

üle kuristiku, siis ta tingimata ei karda, 
aga temas on värin sees. See õige värin, 
mis sunnib keskenduma. Või mõnel ini
mesel, kes avalikult esineb – ta ei karda, 
aga kardab ka. Noh, mina ka kardan. 
Usun, parasjagu, et elus püsida.“

„Nojah. Saan aru.“ Kukk sügas lõuga. 
„Teie testide tulemused on väga head. 
Tähendab, me ei ole midagi nii head va-
rem näinudki. Aga ma kardan,“ Kukk jäi 
vait, laskis valitud sõnal ruumis rippu
da, „et meil pole sellega midagi peale 
hakata.“

Markus otsustas liht-
salt oodata: pani käed 
lauale ja vajus toolis paar 
senti meet rit tahapoole.

„Näete, te loete isegi seda 
olukorda õigesti, aga ikkagi jääb 

üks küsimus. Teie oivalistel lahen-
dustel on üks läbiv joon, mis mind sega
dusse ajab, häirib. Andke andeks, et ma 
teid niimoodi pinnin.“

„Tööintervjuu, selleks ma siia tulin. 
Aga ... kui tohib: kas selle vestluse jätka
misel on üldse mõtet? Kui ma teile mil
legipärast ei sobi, siis ei sobi ja asi 
klaar.“

Vanema mehe näole ilmus pilklik 
naeratus. „Just kiitsin teid. Ärge paris-
tage. Sellel vestlusel on mõte.“ Kukk jäi 
vait. Seinal uimerdas kell tik suda. Tun-
dus, et see oli paar sajandit vana, ilmselt 
pidi seda iga paari päeva tagant võtmega 
üles keerama. Kõik need augud, mis 
Kukk lausete vahele jättis, väsi tasid 
Markust, käisid talle närvidele. Sellistes 
võib, kui lasta tähelepanul hajuda, jala 
murda. Vanem mees laskis oma kõne
tempo aegajalt täiesti alla, jäi passima. 
Ta teadis ju täpselt, mida ta öelda tahab, 
kuhu jõuda. Milleks see mökitamine? 
Eks Markuse peedis ta miseks. Küllap 
näitas Kukk, et on leidnud tema nõrga 
koha – kärsituse. Markus püüdis tem-
pos püsida, mitte ette tormata, mitte lu-
bada kanna tama tusel võimust võtta.

„Küsiksin vanamoodsa küsimuse – 
kellena te ennast viie aasta pärast kuju
tate?“ 

Tase. Jajah, viie aasta pärast, hea küsi
mus, mõtles Markus. „Ma ei tea … kas 
mõni inimene seab endale tõepoolest 
nii rangelt rööpaid, et mõtleb välja kõik 
unistuste linnad, milleni kavatseb jõu
da? Kas see ei muuda elu mõnevõrra … 
tuimaks?

Ma ei tea, muidugi võib siin erandeid 
olla – võibolla poliitik peab selgelt mõt
lema, et ta tahab saada peaministriks. 

Või maalikunstnik … Ma ei tea …“ kor
das ta jälle ja vajus hetkeks mõttesse. 
„Ma ei ole selle üle juurelnud, aga tun
dub, et maalikunstnik peab tahtma maa-
lida, peab tahtma õppida, peab tahtma 
teha oma töid, sest mida muud ta tahta 
võiks? Kuulsaks saada? Aga see on ju 
hoopis teine eesmärk. Andestage, ma 
tõesti ei ole seda läbi mõelnud, aga kui 
ma kohe peaksin vastama, siis on minu 
arvates nii. Isegi poliitik peaks ju tahtma 
ennekõike midagi ära teha ja kui ta töö 
käigus peaministriks saab, siis käib see 
lihtsalt, noh, asjaga kaasas. Kui ta tahab 
peaministriks saada, siis ta selleks ei 
kõlba. Või kuidagi nii. Igatahes, ma 
usun, et see kirjeldab seda, kelleks ma 
viie aastaga saada tahan – inimeseks, 
kes tahab teha vajalikke asju ja kui see 
midagi kaasa toob, tunnustuse või roh
kem vastutust, siis muidugi, miks mitte. 
Või ei, mitte muidugi, aga sõltuvalt olu
korrast. Ei, mul ei ole viie aasta plaane ja 
loodetavasti ei teki ka.“

„Arvate, et plaanide tegemine on lol-
lus?“

„Ei arva. Riigi või ettevõtte puhul 
peab kogu aeg pikki plaane tegema, tea-
te küll. Mina enda jaoks selliseid plaane 
ei tee.“

„Hüva.“ Kukk püüdis nooremat 
meest veel veidi praadida, aga nägi, et 
see on kärsitusest üle saamas. „Mulle 
see vastus meeldib. Tunnistan, ma ise 
olen plaane teinud. Näiteks tegelesin 
poksiga. Kavatsesin kaugele jõuda. Aga 
poksimine õpetas mulle midagi. Tahate 
äkki arvata, mida?“

Jube palju arvamist, mõtles Markus. 
„Midagi ausa mängu, ei … oot, ei – ees
märkide saavutamise kohta?“

„Tegelikult eesmärkide seadmise koh-
ta. Minu jaoks oli poksi suurim õppe
tund, et kui keegi sulle vastu pead viru-
tab, siis targemaks sa sellest ei saa. Ja 
sellega kaasnes teine õppetund – minu 
eesmärk oli loll. Nutikam oli sellest loo-
buda.“

„Tundub, et see kinnitab minu ideed.“
„Kinnitab. Meie puhul. Aga pea-

minist riteks saavad ikka need, kes taha-
vad peaministriks saada. See selleks. 
Mul on veel üks küsimus – mis on teie 
arvates viimase saja aasta kõige suurem 
muudatus maailmas? Võibolla koguni 
terve inimajaloo suurim muuda tus? 
Noh, ma ei ole kindel, et sellele küsimu-
sele on õiget vastust, aga mul endal on 
teooria, noh, oma arvamus või mulje või 
midagi sellist, ja mind huvita vad teie 

septembris
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mõtted. Kui te pole sellele mõelnud, siis 
sellest pole midagi, aga ma küsin ikka-
gi.“

„Ei ole päriselt mõelnud, aga pakun, 
et selleks on lihtsalt tehnika areng – mul 
on sisseehitatud GPS ja kaamerad ja 
mikrofonid ja salvestusseadmed ja mis 
kõik veel. Igas põõsas ja majas passib 
mõni bot, valmis romantikahullude 
küünlaid ära puhuma või saatma 
päästeameti peale neile, kes vales kohas 
lõket teevad. Sellised asjad on maailma 
tundmatuseni muutnud.“

„Mhmh. Mulle tundub, et peamine 
nihe tuli planeedipõlengu kümnenditel. 
Me, ma räägin kõigi nimel,“ Kukk tegi 
kahe käega ümara liigutuse, mis pidi 
hõlmama midagi suuremat, „ei ehita 
enam kuigi palju, me remondime ja 
ehitame ümber. Me parandame ja muud
kui kontrollime, kontrollime, kontrolli-
me, et mitte magada maha õiget aega 
ümberehitamiseks. Me otsime võimalusi 
veel paremini kontrollida. Me oleme 
hakanud maju maavärinakindlaks ehita
ma sellistes paikades, kus maa pole 
tuhandeid aastaid mainimisväärselt 
värisenud. Me kolime inimesi hiidlainete 
ja üleujutuste teelt ära. Ehkki – võrreldes 
planeedipõlengu kümnenditega – ei ole 
neis paigus enam suuremat põhjust 
üleujutusi karta, oleme me muutunud 
kohutavalt ettevaatlikeks. Me oleme 
millestki aru saanud ja ma loodan, et me 
seda jälle ära ei unusta. Me muudkui 
ennetame ja mõtleme paremini läbi ja 
töötleme ümber ja oleme tegelikult üsna 
tüütud ja igavad.

Ja meid teiega puudutab see nii, et 
meie tööst on kadunud kangelaslikkus. 
Ja see, muide, ongi see asi, mis teie 
katsete juures silma torkas. Mõnele 
neist olukordadest oli, noh, aeglasem, 
rahulikum lahendus, aga teie valisite 
alati äkilisema, sööstsite tulle. Ma ei 
väida, et te poleks suuteline aeglasemate 
lahenduste peale tulema, küsimus on 
eelistustes, meelelaadis.“ Kukk 
trummel das sõrmedega lauale. „Kaldun 
arvama, loodan, et kangelaste aeg on 
pöördumatult läbi. Aga ometi kipuvad 
meile tööle paljud võimekad noored ini
mesed, kes loodavad siit adrenaliini, 
seda põlenguaegset heroilisust kui val
dav osa inimkonda oli korraga nii vaba-
tahtlikud päästjad ja/või pääste tavad.“

Markus pani sõrmed vaheliti. „Hüva. 
Kangelaslikkust ei ole enam vaja. Oleta

me, et see on nii. Võimalik, et see on mi
nus tõesti sügaval sees. Ma ei tea. 
Samas võib olla, et ma lähtu
sin eeldusest, et te just 
seda ootate. Ikkagi 
päästeamet. Ma ki-
pun ootustele vas-
tama, seegi on mu 
loomuses. Kui tean, 
et minult oodatak-
se, eh, ennetamist, 
siis ehk saan ka sel-
lega toime?“

„Väga võimalik. 
Aga kas te tahate?“

„Mitte väga,“ tun-
nistas Markus. „Aga ma 
usun, et suudan.“

Vaikus.
Oli otse füüsiliselt tunda, 

kuidas pruunidele seinapaneelidele tol-
mu koguneb.

Lõpuks hakkas Kukk uuesti rääkima. 
„Mul on teile pakkumine. Ühesõnaga, 
liiklusõnnetusi enam ei ole. Tulle jää
nud pole keegi juba kolm aastat ja 
kui viimati jäi, siis võis see olla 
terviserike või enesetapp. Me 
tema puhul ei saanudki tea-
da. Juhtub. Või ma loodan, 
et enam ei juhtu, edaspidi 
saame teada ja siis juba 
oskame ära hoida. Suure-
maid metsapõlenguid ei 
ole enam olnud, sest me 
saame kohe jaole. Eks 
meil on natuke vedanud ka 
– kuiva ilmaga, soodsa tuu-
lega jne võib tulekahju pai
suda väga suureks enne kui me 
kohale jõuame, aga üldiselt saame 
me kohe jaole. Nagu te enne ütlesite: 
igas põõsas kükitab bot. Muidugi juh
tub aegajalt suuremaid õnnetusi, aga 
meil ei ole enam suurt midagi teha. Ja 
me näeme hullupööra vaeva selle ni-
mel, et meil oleks veel vähem teha. 
Kiirabi käib püsti aitamas vaibanurga 
taha komis tanud vanainimesi. Vaban-
dust, see oli taktitu.

Ja siis tulete teie, eelmise sajandi saa
dik, vana kooli mees, ning tahate dra-
maatiliselt, otsekui aegluubis kohale 
tormata ja viimasel hetkel kaunitari või 
kassi kuristiku servalt päästa. See on nii 
kuradi õilis ja ilus.“ Kuke silmades säras 
segu siirast rõõmust ja pilkehimust. Ta 
kummardus üle laua lähemale ja ütles 

saladuslikul sosinal: „Teate, meil on 
teile üks töö, aga see on päris ohtlik.“

„Ma kuulan.“
„Meil oleks vaja kedagi, kes otsib see

nelisi.“
Jälle see tüütu venitamine.
„Selle asja jaoks võib teie kannatama

tusest pigem abi olla. Vaadake, vanasti 
ikka otsiti metsadest seenelisi ja marju
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lisi. Nüüd kaovad mõned tüübid nende 
uute väravate kaudu virtuaali. Te ilmselt 
teate sellest piisavalt. Sealne maailm on 
täiesti pahupidi, sõltub kasutajast mui
dugi. Igatahes hullem kui ma oskan ette 
kujutada ja väidetavalt isegi hullem kui 
kõige kangemad muistsed narkootiku
mid. Noh, nii palju kui me tagasitulijate 
jutust teame.“

Kukk jäi jälle vait. Siis ta tõusis ja 
kõndis akna alla.

„Nende väravaid me kinni panna ei 
saa, aga meil õnnestus vist teha üks uks, 
kust kaudu neile järele minna. Ja teie 
võik site seda proovida. Aga nagu öel
dud, on see maailm väga palju kordi pa
hupidi keeratud – ma ei tea, näiteks tae-
vas loovivad puud on lihtne muu datus, 

selle peale on kerge tulla, aga neid maa-
ilmu on pahupidi keeratud nii palju kor
di, et asjadest aru saada on tõesti raske. 
Ühesõnaga, te peaks peast segi keera
nud seenelisi tooma välja padrikuist 
nende endi peas. See võiks teile ehk so
bida? Kangelaslikkus on täitsa olemas. 
Samas, see on kohutavalt ohtlik. Mis te 
ütlete?“ n
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aasta
Eelmisel kevadel tähistas 
Mustvee päästekomando 
juubeli aastapäeva, mil täitus 
130 aastat ajast, kui Must-
vees sai valmis tuletõrje-
maja, mille asukohas ja 
osaliselt isegi ehitises siiani 
tegutsetakse. 

Üle sajandi tagasi said Mustvee ela
ni kud oma kodukandi turva li suse 
eest hoolitsemiseks tõuke 1866. 
aasta suurtulekahjust, mil les hä

vis praktiliselt kogu eestlaste küla osa. 
Aktiivsemate eestvõttel rajati 1882. aas
tal tuletõrjeselts ja ehitati 1888. aastaks 
uhke torniga „pritsi maja“. Turvalisuse 
eest panid edas pidigi muretsema traagi-
lised sündmused, kui 1918. aasta suur -
t ulekahjus hävis Mustvees 120 hoonet. 
Siis hakati pingsalt otsima võimalusi 
moo torpritsi ostmiseks. Pärast esimest 
maail masõda valitsenud rahaliste ras
kuste tõttu sai mootorpritsi „Renault“ 
soetamine teoks alles 1927. aastal.

Kahjutuli hävitas pea kogu küla
19. sajandi keskel elasid Peipsi järve 
ääres Mustvee külas peamiselt päris-
orjusest vabanenud talupojad, paiksed 
kalu rid ja mõned kaupmehed. 1866. 
aastal hävitas Mustveed tabanud kahju
tuli peaaegu kogu eestlaste külajao, mis 
tuli uuesti üles ehitada. Seda ka tehti ja 
uus külaosa sai varasemaga võrreldes 
kaunimgi. Külaelanikel kasvas soov seda 
ilu dust paremini tulekahjude eest 
kaitsta. Selleks otsustasid aktiivsemad 
elanikud luua 1882. aastal kahjutulega 
võitlemiseks tuletõrjeseltsi.

Tol sügaval Vene tsaariajal liikus asja
aja mine muidugi väga aeglaselt. Et seda 
kiirendada, loodeti abi kavalusest ja 
võeti seltsi nimeks valitseva keisriproua 
nimi Maria. Paraku ei aidanud esialgu 
märkimis väärselt seegi. Mustvee tule-
tõr jeselts sai tegevushoo sisse alles mit
me aasta pärast. Komando aktiiv sema 
tege vuse alguseks saab lugeda 1888. 
aasta 15. maid, kui Peipsi järve kaldal 
Must vee külas avati tuletõrjemaja. Sel
leks sai ühekorruseline ma dala puit-
torniga telliskivi hoone.

Annetused ja liikmemaksud
Algusaastatel tagas seltsi toimetuleku 
ko ha  like elanike ja ettevõtjate tugi, kes 

Marek Kiik, 
Lõuna päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

8/21/2019 Päästeamet: aknad-uksed tuleks kinni hoida - Uudised - Lõuna-Eesti Postimees

https://lounapostimees.postimees.ee/3483237/paasteamet-aknad-uksed-tuleks-kinni-hoida 1/2

järjepidevust

Ringkondlikust tuletõrjekursusest osavõtjad 
Mustvee pritsimaja ees (1934)130Üle
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anne tasid raha otse või toetasid vahen
ditega muude seltside kaudu. Annetused 
ja liikme maksud tagasid seltsi toi
mimise esma  selt, aga välja sõitudeks lae
nas näi teks oma hobuseid kohalik hobu-
jaa ma pidaja. Esimeste annetuste eest 
soetati kaks väiksemat ja kaks suuremat 
käsi prit si ning meeskonnale kiivrid. 
Vormi riie  tuse pidi aga iga mees ise 
muret sema.

Esimeseks Mustvee tuletõrjeseltsi 
esi me heks valiti kohalik suur kaupmees 
Martin Stahl berg, kellel oli jõudu ja 
taht mist vedada seda „vank rit“ järjepanu 
32 aastat. Esimese 25 tegevusaasta jook
sul käisid seltsi liikmed 56 tulekahjul. 

Neist 48 juhtusid Mustvee külas ja ka
heksa külast eemal.

Suurejoonelised plaanid
Enne esimest maailmasõda, üldise 
majan   duskasvu ajal, mõeldi tule tõrje
majale juba teisegi korruse peale
ehitamisest. Samuti sooviti tehnikat 
täienda da moodsa auru ja mootor prit
siga. Suurejoonelistele plaanidele pani 
pidurid peale alanud sõda. 1918. aastal, 
Saksa oku patsiooni ajal, hävis Mustvees 
järjekordses suur põlengus 120 hoo net. 
Sellest ajendatuna kerkis taas päeva
korda vajadus soetada moo tori jõul 
käita tav võimas tule tõrje pump. Raha

Mustvee tuletõrjujate rongkäik (1920-aastad).

Tuletõrjekursus Mustvees (1925).

Mustvee vabatahtlike pinevast 
tööst annavad aimu 1939. 
aasta 12. mai Tallinna ajalehe 
Teataja esilehel artiklid „Tuli 
hävitas Mustvee luteri-usu 
kiriku“ ja „Mustvees hukkus 
tules saeveski ja
riidevärvimise tööstus“.

Tuli hävitas 
Mustvee 
luteri-usu kiriku
Päästa saadi raamist väljarebitud altari-
pilt ja mõned lühtrid. Kahjusumma 
45.000 kr. Tulikahju põhjustajaks pee-
takse remonttööliste hooletust.

Neljapäeva õhtul kell 5.45 süttis 
põlema Mustvee evangeelse-luteriusu 
kirik, millel töölised parandasid katust. 
Varsti oli kiriku pilpakatus kuiva ilma 
tõttu üleni leekides ja tuld võttis ka kiriku 
lagi ja seinad. Tuld kustutama tõttasid 
Mustvee ja Kasepää tuletõrjujad oma 
pritsidega, kõrge hoone juures ei läinud 
aga kustutustööd kuigi libedasti. Kiriku 
puuosad põlesid maani maha, püsti jäid 
vaid hoone kiviseinad. Kirikust saadi 
välja tuua vaid altaripilt ja mõned lühtrid.

Tuli ähvardas ka vastas asuvat Eesti 
algkoolihoonet, kuid tuletõrje abil 
suudeti selle süttimine ära hoida. Tule 
tekkimise põhjuste kohta arvatakse, et 
süüdi on mõne töölise poolt hooletult 
katusele visatud paberossiots.

/…/

Mustvees hukkus 
tules saeveski 
ja riidevärvimise 
tööstus
Ööl vastu kolmapäeva süttis Mustvee 
linnas Tartu tänaval August Lubjale kuu-
luv maja põlema. Tules hukkus A. Lubja 
masinatekuur ja samas töötava Villem 
Võsu riidevärvimise tööstus ja saeveski. 
August Lubja hindab kahju 8500 kroonile 
ja V. Võsu 5000 kroonile. August Lubjal oli 
kinnitatud vaid elumaja 4500 krooni 
eest, kuna vallasvara oli kinnitamata. V. 
Võsu riidevärvimise tööstus oli kinnitatud 
1500 krooni eest, muu kraam aga kinni-
tamata. Tuli sai alguse riidevärvimise 
töös tusest. Kahjusaajad oletavad süüta-
mist. Kustutustöö, millest osa võttis 
linna vabatahtlik tuletõrje, vältas üle kol-
me tunni.

/.../
u
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Ajalugu

puudusel lükkus selle ost 1927. aastani, 
kui selts endale omavalitsuse toel 
lõpuks mootor pumba „Renault“ soetas. 
Oma kapitali selleks oli kogutud hea-
tegevus müükide, kontsertide, pidude ja 
korjandustega. Üks tõhusaid viise raha 
saada oli einelaua pidamine, kus muu 
hea parema kõrval müüdi ka alkoholi. 
Aktiivseks eesvedajaks oli tol ajal ühin
gu esimees Mihkel Koppel, kellele Eesti 
Tule tõrje Liit annetas 1929. aastal 
Hoolsus märgi 2. järgu risti.

Uhke torniga hoone
1929. aastal kuulus tuletõrjeseltsi 120 
liiget ja sel oli varasid 1588 krooni 

väärin gus. Tuletõrje
maja madala puu torni 
asemele kerkis 1931. aastal 
kõrge kivist torn, mis oli hädavajalik 
kahju tu lede avas tamiseks ning „Re
nault’“ mootorp um baga kasutatud pik-
kade voo li kute kuivatamiseks. Ajalooli
sest tule tõrje hoonest on praeguseni 
säilinud just põllukividest sokliga torn, 
mis tee nib Peipsil seilajate jaoks ka 
maamärgi üles annet. 1935. aasta Posti
mees kirju tab: „Mustvee tuletõrje
ühing on tuge vaim Peipsi ääres ja omab 
2 mootorpritsi, 4 käsipritsi ja 8 veetün
ni hulga vooli kute ga. Teine 15 h. j. 
mootor prits muretseti alles hiljuti „Ro

senbaueri“ tüüpi, milline maksis 3000 
krooni.“

1940. aastal oli ühingul juba 2 moo
tor pritsi, 5 käsipritsi, 10 veo ja sõidu
vankrit ja kaarikut, 3 veevaatkaarikut, 
3 hüdropulti, 880 meetrit surve vooli-
kuid ja 20 meetrit imi voo likuid. Ühingu 

esi meheks oli August Lubja. Tegev liik
metest oli mehi 142 ja naisi 22, 
noor liik meid oli 14, vanaliikmeid 
1, toetaja liikmeid 11, auliik meid 3.

131 aastat kogukonna 
heaks

Tuletõrjehoonele ehitati teine kor
rus alles 1960. aastal. Sinna rajati 
korterid, kus elasid peamiselt tule-

tõrjetööga seo tud inimesed. Eesti 
taasiseseisvumise järel on hoone 

muutunud veelgi laie maks ja kauni
maks. Kirikute kõrval on Mustvee pääs
tekomando linna kuues uhke torniga 
hoone. See on pealik Taavi Müür sepa 
sõnul koht, kust edastatavad sõnumid 
on teiste torniga hoonete omadega täht-
suselt võrdsed. „Nii nagu süda mekojast 
pumbatakse elus püsi miseks verd orga-
nismi, nii on meie komando hoonest 
elutähtsaid sõnumeid kogukonnale 
edastatud ja hädasolijaile appi tõtatud 
juba 131 aastat ning loodetavasti veel 
pikki aastaid edaspidigi,“ lausus Taavi 
Müürsepp. n

väärin gus. Tuletõrje
maja madala puu torni 
asemele kerkis 1931. aastal 

3 hüdropulti, 880 meetrit surve vooli-
kuid ja 20 meetrit imi voo likuid. Ühingu 

esi meheks oli August Lubja. Tegev liik
metest oli mehi 142 ja naisi 22, 
noor liik meid oli 14, vanaliikmeid 

tõrjetööga seo tud inimesed. Eesti 
taasiseseisvumise järel on hoone 

muutunud veelgi laie maks ja kauni

Mustvee 
komando -
hoone 1960.

Mustvee päästekomando 2018 (130 juubel).

Mustvee VTÜ 
50. aasta-
päeva märk.

7.09.2019 täitus organiseeritud tuletõrjel 100 aastat.
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Kas teate, milline kapp riietusruumis 
kuulub naissoost tuletõrjujale?
See, mille all on kõige rohkem 
tuletõrjuja saapaid.

Kogenud tuletõrjuja läheb konser-
vatooriumi sisseastumiskatsetele. 
Küsitakse siis seda ja teist ja 
kolmandat ning viimaks esitatakse 
küsimus: "Mis vahet on viiulil ja 
kontrabassil?"
Tuletõrjuja mõtleb natuke ja vastab 
siis: "Kontrabass põleb kauem."

Meelelahutus

Sütitaja
Kauges külas elav blond helistab häire-
kes kusse.
„Tulge ruttu! Mu heinaküün põleb!“
Dispetšer püüab helistajalt teada saada, 
kus ta asub: „Palun rahunege ja öelge, 
kuidas me peaksime sinna tulema?“
Blond imestunult: „Oh, kas teil ei olegi 
enam neid punaseid suuri autosid?“

Küsimus: Mille poolest on politseinikud 
ja tuletõrjujad sarnased?
Vastus: Nad mõlemad tahavad olla 
tuletõrjujad. 

Mu isa soovis, et minust saaks tuletõrjuja, 
seepärast paigaldas ta metallist 
laskumisposti lastetoast magamistuppa. 
Minust küll tuletõrjujat ei saanud, aga 
mõlemad mu õed on postitantsutreenerid.

Tuleohutuskoolitaja: „Millised sammud 
on tulekahju korral esmased?“
Õpilane: „Suured sammud.“

Kodus töötamine on jama…
…kui sa oled tuletõrjuja.

Miks kannavad tuletõrjujad 
punaseid trakse?
Et pükse üleval hoida.

Nalju otsisid Anett Taal ja Mailis Meesak
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