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LÜHENDID 
 

 

ATV – all-terrain vehicle, mis eesti keelde tõlgituna tähendab „eriti suure läbivusvõimega 

sõiduk“ ehk „maastikusõiduk“ 

AW-139 – AugustaWestland 139 on helikopter  

Bell-Hiller – kopteri rootoripesa juhtimissüsteemi liik 

CCPM swashplate – Electronic Cyclic Collective Pitch Mixing, ehk kopteri kallutusautomaadi 

juhtimissüsteem 

CD – Compact Disc ehk tuntud eesti keeles kui laserketas 

FireWire – on Apple'i ja Sony firmade poolt välja töötatud ühendustestandard, mida kasutatakse 

sarnaselt USB-ga erinevate seadmete ühendamiseks arvutiga (digikaamerad, videotehnika, 

salvestusseadmed) 

FSIV – FastStone Image Viewer, tasuta kättesaadav fototöötlemiseks mõeldud arvutitarkvara 

IEC – International Electronical Commission ehk eesti keeles Rahvusvaheline 

Elektroonikakomisjon 

IP67 – IEC standard, ehk täielik tolmukaitse ja vastupidavus 1m sügavas vees kuni 30 minutit 

ilma igasuguse lekketa 

L.A.M.P – Low Altitude Monitoring Platvorm ehk päästetöötajate poolt kasutatav nimi: 

„Dirišaabel“ 

LCD –  liquid crystal display ehk eesi keeles vedelkristallkuvar 

LDI – Laser Diagnostik Instruments ehk eesti keeles Laser diagnostika seadmed 

L*K*S – laius * kõrgus * sügavus  

Mpix – megapikslit 

PC – Personal computer ehk eesti keeles personaalarvuti 

SAR –  Search and Rescue ehk eesti keeles Otsing ja Pääste 

SWD –  Supersonic Wave Drive  

USB – Universal Serial Bus ehk järjestiksiinil töötav standardiseeritud port ühendamaks 

omavahel paljusid erinevaid seadmeid 
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SISSEJUHATUS 
 

 

„Päästetööd - inimeste ja vara päästmiseks ning keskkonna kaitseks tehtavad tööd tulekahjude, 

loodusõnnetuste, katastroofide, avariide, plahvatuste, liiklusõnnetuste ja muude õnnetuste korral, 

samuti õnnetustega kaasnevate ohtude likvideerimiseks tehtavad tööd.“  (Päästeseadus § 3 lg 1). 

 

Olenevalt olukorrast päästetöödel, ei saa alati maapeal olles õnnetuse kohta head ülevaadet, 

sellepärast oleks parem kui saaks sündmust vaadelda kõrgemalt, et saada kiiremini 

operatiivsemat pilti ja et õhuvaatlusel saadud andmetest lähtuvalt saaks teha päästetööde 

korraldamiseks paremaid otsuseid.  

 

Tänapäeval on päästeteenistuses olemas mitmeid erinevaid võimalusi, et teha päästetööde ajal 

õhuvaatlust. Arvestades, et kaasajal kasutatav tehnika ja võimalused arenevad kiiresti, on ka 

päästetöödel otstarbekas efektiivsuse parandamiseks pidevalt uuendada ja täiustada olemasolevat 

tehnikat ja vahendeid.  

 

Töö autori eesmärgiks ongi välja tuua õhuvaatluse olemasolevad võimalused. Samuti on autori 

eesmärgiks, peamiselt läbi intervjuude oma ala spetsialistidega ja muude uuringute, tutvustada 

uusi seadmeid, et parandada päästetööde efektiivsust.  

 

Käesoleva lõputöö eesmärgi saavutamiseks püstitas autor alljärgnevad hüpoteesid: 

1. Õhuvaatlused tõstavad päästetööde efektiivsust. 

2. Mehitamata lennumasinad on efektiivsemad kui praegused, õhuvaatluseks kasutust 

leidvad seadmed. 

 

Hüpoteeside kontrolliks viis töö autor läbi küsitluse Põhja-Eesti Päästekeskuse 

operatiivkorrapidajatega ning intervjuud Politsei- ja Piirivalveameti Lennusalga päästjate ja 

lennukipiloodiga, et kindlaks määrata olemasolevate seadmete kasutusvajadus, kasutustihedus, 

umbkaudsed hinnad, samuti nende seadmete efektiivsus. Oma ala spetsialistidega läbi viidud 

intervjuude kaudu ning kasutades ka interneti abi, uuris autor välja uue võimaliku lahenduse, 

milleks on raadioteel juhitav vaatlusseadmetega varustatud helikopter (mehitamata lennuseade).  
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Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldatakse Põhja-Eesti Päästekeskuse 

operatiivkorrapidajate vahel läbiviidud küsitlust ja küsitluse tulemusi. Samuti tuuakse ülevaade 

õhuvaatluse teostamisest olemasolevate seadmete kaudu. Autor kirjeldab ka vähe kasutust 

leidnud seadmete jaoks uusi töövõtteid. Räägitakse intervjuude tulemusena teada saadud 

mehitatud lennumasinatest ja nende kasutamise maksumustest. Peatüki lõpus on autor püüdnud 

kokku võtta olemasolevate seadmete efektiivsuse, tuginedes nende seadmete plussidele ja 

miinustele. 

  

Teises peatükis kirjeldatakse mehitamata lennumasinate erinevaid kasutamisvõimalusi ja  

tutvustatakse uut seadet, milleks on raadioteel juhitav helikopter. Intervjuude käigus oma ala 

spetsialistidega tuuakse selles peatükis välja kolm mehitamata lennumasina varianti, mis on 

Eestis olemas. Tutvustatakse vajaminevaid/soovituslikke seadmeid, mis oleksid helikopteri 

komplekteerimisel ja õhuvaatluse tegemisel vajalikud/kasulikud. Lühidalt vaadeldakse ka 

mõningaid kallimaid seadmeid, mida aga ei ole mõttekas soetada ainult päästetööde 

lihtsustamise otstarbel. Autor teeb omapoolse valiku väljapakutavate seadmete hulgast ja 

ettepaneku ühe seadme soetamiseks. 

 

Kolmas peatükk sisaldab tulemuste analüüsi, mis põhineb metsatulekahjudel, mis on suur oht 

elukeskkonnale ning kevadel ja suvel suhteliselt sageli esinevad õnnetused. Analüüsi paremaks 

mõistmiseks ja õhuvaatluse seadmete efektiivsuse võrdlemiseks on kasutatud andmeid 2006. 

aastal toimunud metsatulekahjust. Kirjeldatud on (Häirekeskuse protokolli järgi) toimunud 

sündmuste ajakava ning lisaks (tuginedes lõputöös välja toodud andmetele nii mehitatud kui ka 

mehitamata lennuseadmete kohta) modelleeritud sama sündmus olukorras, kui oleks olnud 

võimalik kasutada  mehitamata lennuseadet. 
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1 HETKEVÕIMALUSED ÕHUVAATLUSE TEOSTAMISEKS 
 

 

Tänapäeva tehnoloogia arenedes arenevad ka vaatlusseadmed kiiresti. Seadmed muutuvad 

kompaktsemaks, kergemaks, vastupidavamaks, nende valik on suur ja kättesaadavus hea. Kuna 

vaatlusvahendid muutuvad kaasaegsemaks ja tehniliselt keerukamaks, ning nende kasutusalad 

spetsiifilisemaks, muutub iga päevaga aktuaalsemaks fakt, et kõik kes puutuvad tööl või 

hobikorras kokku vaatlusvahenditega peavad omama ka mingisuguseid teadmisi nende seadmete 

kohta. Kui näiteks ornitoloog ei oska kasutada oma töövahendeid, on tulemuseks halb pilt või 

väheste linnuliikide leidmine, kuid eriti oluline on osata kasutada vaatlusvahendeid 

jõustruktuurides, sest vastasel juhul jäävad lahendamata kuritööd/õnnetused või halvemal juhul 

seatakse ohtu isegi riigi julgeolek. (Salumäe 2009:3-16) 

 

Tänase seisuga on päästeteenistustel lihtsaim ja kiireim võimalus teostada õhuvaatlust, õnnetuse 

mastaabi ja levikusuuna määramisel, redelautode ja tõstukautode abil. Samas ei ole sellise 

õhuvaatluse tegemine ainuke võimalus. Võimalik on ka dirižaabli ehk aerostaadisüsteemi 

L.A.M.P. kasutamine, millega saab teostada õhuvaatlust juba kõrgemalt. Kui aga on vaja üldpildi 

saamiseks veel kõrgemale tõusta, või siis on tegu väga suure maa-alaga, tuleb kasutada juba 

mehitatud lennumasinaid. Kõikide nende variantide kasutamisel mõjutavad päästetööde 

efektiivsust muuhulgas järgmised faktorid: 

- aeg  -  kui kiiresti vastav varustus kohale jõuab, kui kiiresti see on võimalik töökorda 

seada, kas on öö või päev, mis aastaaeg, jne.;  

- koht – milline on maastik kus õnnetus juhtus, linnas, metsas, soos, veekogul, jne.;  

- hind - olenevalt õnnetuse suurusest on vaja erinevat varustust ja kui palju see ametile 

maksma läheb (kas tekib lisaväljaminekuid või mitte).  

 

Saamaks teada olemasolevate seadmete kasutamise vajalikkust päästetöödel õhuvaatluseks ja 

kasutamise sagedust, on autor läbi viinud ankeetküsitluse Põhja-Eesti operatiivkorrapidajate 

hulgas. (vt. Lisa 1). Küsimustikus uuritakse ka operatiivkorrapidajate teadlikkust  mehitamata 

lennumasina kasutamise võimaluse kohta ning kas see oleks nende jaoks ka vastuvõetav variant. 

 

Küsimustik koosneb seitsmest põhiküsimusest ja kolmest lisaküsimusest. Kahele küsimusele on 

vastusevariantideks „JAH“ ja „EI“, neljale küsimusele vastatakse viiepallisüsteemis, kus kõige 
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positiivsemaks hindeks on „1“ ja kõige negatiivsemaks hinne „5“, ühele küsimusele tuleb vastata 

loeteluga. Lisaküsimused on negatiivse vastuse täiendamiseks, et saada põhjendust, miks on nii 

vastatud. 

 

Autor saatis ankeetküsitluse kõigile Põhja-Eesti operatiivkorrapidajatele ja täidetuna tuli tagasi 

80% ankeetidest. Saadud vastuste alusel tegi autor järgmised järeldused: 

1. 100% vastanutest väitis, et õhuvaatluse tegemine on päästetööde efektiivsuse 

suurendamiseks vajalik; 

2. Erinevatest õhuvaatluse tegemise võimalustest nimetasid vastajad: 

a. torni, masti või muud ehitist -   2 korda 

b. redelautot ja/või tõstukautot  -   7 korda 

c. dirižaablit    -   5 korda 

d. mehitatud lennumasinat  -   8 korda 

e. mehitamata lennumasinat  -   1 kord 

f. satelliiti    -   5 korda 

3. Olemasolevaid seadmeid on päästetööde käigus kasutatud: 

a. Redelauto/tõstukauto + vaatleja (võimalusel binokkel) – 87% vastanutest on 

kasutanud seda võimalust vähesel määral ja 13% pole üldse kasutanud. 

b. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + termokaamera – 63% vastanutest on  kasutanud 

seda võimalust vähesel määral ja 37% pole üldse. 

c. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + fotoaparaat – 50% on kasutanud seda võimalust 

vähesel määral ja 50% pole üldse. 

d. Dirižaabel  –  87% pole kasutanud seda varianti üldse ja 13% vastas, et ei tea 

sellist võimalust. 

e. Mehitatud lennumasinad  -  peaaegu 100% vastanutest ütles et on sellist varianti 

kasutanud vähesel määral. 

4. Olemasolevate seadmete mõttekust õhuvaatluse kasutamisel hinnatakse järgmiselt: 

a. Redelauto/tõstukauto + vaatleja (võimalusel binokkel) – 63% hindab seda 

kasulikuks, 37% on kahtleval seisukohal (oleneb olukorrast, enamasti kasulik).   

b. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + termokaamera – 63% hindab seda kasulikuks, 

37% kahtleb (oleneb olukorrast, enamasti kasulik).   

c. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + fotoaparaat  – 25% hindab seda kasulikuks ja 

75% kahtleb  (oleneb olukorrast, enamasti kasulik). 

d. Dirižaabel – 25% hindab kasulikuks, 75%  vähekasulikuks. 
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e. Mehitatud lennumasinad – 63% hindab seda väga arvestatavaks ja 37% vastab, et 

see oleks kasulik ja mõtekas tegevus.  

5. Uue variandi so. mehitamata lennumasina kaasamist päästetööde tegemisel pooldas  75% 

vastanutest. 

 

Ankeetküsitluse tulemusena saab autor väita, et Põhja-Eesti operatiivkorrapidajate arvamuse 

järgi on õhuvaatluse tegemine päästetööde lihtsustamiseks olemasolevaid vahendeid kasutades 

vajalik, aga mitte väga tihti kasutust leidev võimalus.  

- Redelauto/tõstukauto ja vaatleja kasutamine loetakse küsitluse põhjal korrapidajate 

arvates kasulikuks tegevuseks ja selle tegevuse mõttekust heaks. 

- Redelauto/tõstukauto, vaatleja ja termokaamera variant on vastajate arvates samuti 

kasulik, nagu ka redelauto/tõstukauto, vaatleja ja fotoaparaadi varjandi võimalus. 

- Küsitlusest selgub, et dirižaablit ei ole 87% vastanutest üldse kasutanud ja enamvähem 

sama suur osa vastanutest arvab, et selle seadme kasutegur oleks väga väike. Negatiivset 

vastust põhjendatakse enamasti sellega, et dirižaabel ei ole stabiilne (pilt ei ole selge), 

ning ei olda seda seadet ka kunagi (või on väga vähe) kasutatud.  

- Mehitatud lennumasinate kaasamist ja nende abil saadud andmete kasutamist loetakse 

enamasti kasulikuks võimaluseks saada päästetööde ajal sündmusest paremat ülevaadet.  

- Uue seadme kasutuselevõtmise poolt on suurem osa vastanutest ja sellele küsimusele 

eitavalt vastanud korrapidaja põhjendas oma vastust seadmest korraliku ülevaate 

puudumisega. 

Lähtudes küsitlusel saadud vastustest on autor järgnevates alapeatükkides vaadelnud 

hetkevõimalusi õhuvaatluse teostamiseks olemasolevate seadmete abil ja peatükis nr. 2 tutvustab 

autor erinevaid mehitamata lennuseadmeid ja vajaminevaid lisaseadmeid. 

 

 

1.1 Tõstukautod ja redelautod 
 

Tõstukautod ja redelautod on igapäevases operatiivarves olev tehnika, mis võimaldab töötada 

kõrgustes. Harjumuspäraselt kasutatakse selle tehnika potentsiaali otsestel tulekustutustöödel, 

kuigi nende masinate kasutusala võiks olla laiem. Ühe võimalusena vaatleb autor nende 

seadmete kasutamist õhuvaatluse tegemiseks. Vastavalt  seadmete tehnilistele parameetritele 

(mida on kirjeldatud Lisas 2), on nende kasutamise võimalused suhteliselt piiratud.  
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Suurim tõstuk Eestis, mille tõstekõrgus on 54 m, paikneb Tallinnas Lilleküla päästekomandos. 

Analoogseid tõstukeid, mille tõstekõrgus ulatub 42 meetrini, leidub veel lisaks Tallinnas ja 

Tartus. Tüüpilise redelauto ulatus Eesti päästeteenistustes on 30 meetrit. Sellistelt kõrgustelt on 

võimalik läbi viia õhuvaatlusi mitmes erinevas tehnilises lahenduses, mida autor on kirjeldanud 

järgnevalt. 

 

Lihtsaimaks õhuvaatluse võimaluseks on saata sündmuse kohal üles ainult vaatleja, kasutades 

selleks tõstuk- või redelauto. Detailsema pildi saamiseks võib kasutada binoklit, mis on olemas 

põhiauto ja juhtimisauto põhivarustuses. Selle variandi kohaselt saab vaatlust teostav isik küll 

ülevaate olukorrast, aga informatsiooni edastamine oleneb juba konkreetse isiku oskusest 

selgitada õnnetuskohal töötavatele lõigujuhtidele/sektorijuhtidele sündmuse kulgemisest ja 

tulenevalt sellest, milliseid jõudusid kusagil lõigus rakendada. See on, kuidas  kanda vaatluse 

teel saadud andmed kas kaardile või plaanile, kuid subjektiivsete faktorite (vaatleja oskused) 

suhteliselt suur osakaal võib mõjutada liialt informatsiooni täpsust. 

 

Järgmiseks analoogseks võimaluseks ja samas ka üha enam kasutust leidvaks variandiks on saata 

vaatleja üles koos termokaameraga. Selline vaatluse võimalus on ilmselt otstarbekas eriti hoone 

tulekahjude korral, sest on võimalik avastada tulekoldeid katusekonstruktsioonides ilma katust 

lammutamata. 

 

Näiteks võib tuua Põhja-Eesti Päästekeskuse, kus operatiivkorrapidajatel on võimalus kasutada 

Bullard´i firma poolt toodetud termokaameraid. Selline seadeldis on igal operatiivkorrapidajal 

auto põhivarustuses olemas ja töötajad on saanud vastava kasutaja koolituse. Praeguseks ajaks on 

suurem osa Tallinna komandodes töötavatest rühmapealikutest/meeskonna vanematest saanud 

teadmised selle aparaadiga töötamiseks ja järjest rohkem on hakatud seda seadet kasutama 

tulekahjude korral. 

 

Nimetatud kaameraid tootev firma Bullard on asutatud aastal 1898, ning on olnud üheks 

juhtivaks isiklike kaitsevahendite ja -süsteemide tootjaks kogu maailmas. Tootesarjade hulka 

kuuluvad peale termokaamerate veel ka tuletõrjuja ja päästja töödeks vajaminevad kiivrid, õhu 

respiraatorid ja õhukvaliteedi kontrollseadmed. Bullard T4 Thermal Imager ehk tõlkes 

termokaamera on seade, mis on tuletõrjumise juures suureks abiks. Selle konkreetse seadme 
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(Bullard T4) kasutusjuhendis on öeldud: „ ... see on tööriist, mis aitab tuletõrjujatel olla 

efektiivsemad ja võtta vastu paremaid otsuseid, mitte aga seade, mis on loodud asendamaks 

praegust tulekustutustaktikat  ...“ (Bullard 2006:1).  

 

Bullard T4 tehnilised andmed ja seadme mõõdud: 

� Mõõtmed (L*K*S)     148mm (5.5")*140 mm (7.9")*200 mm (5.8 ") 

� Kaal                             1,7 kg 

� Veekindlus                   vastab IEC poolt paika pandud standardile IP67  

� Põrutuskindlus             kuni 3m, ilma vigastusteta   

� Temperatuur               -20°C kuni 85°C 

� LCD ekraan                 4.3" 

 

Termokaamera on seade, mis paljastab varjatud tulekoldeid ja eristab kuumemaid esemeid. 

Põhja-Eesti Päästekeskuse operatiivkorrapidajate auto põhivarustuses olev seade kuvab soojad 

kehad ekraanile sinise värvusega põhimõttel – mida sinisem, seda kuumem. Päästetööde käigus 

saab seda kasutada nii tulekollete otsimiseks seina seest, kui ka inimeste otsimiseks (kas siis 

tulekahju kohal, või looduses). Tulekahju puhul on see seade tuletõrjujatele justkui silmade eest, 

sest väikesele LCD ekraanile on kuvatud suhteliselt selgelt pilt mitmesuguste erinevate 

temperatuurivärvidega (sõltuvalt seadme tüübist).(Bullard 2006:1)   

 

Bullard T4 termokaamera komplekti kuulub veel töötegemise jaoks muid vajalike seadmeid. 

Näiteks eemalt kasutamiseks käsiekraan ja termokaamerale lisatav käepide, mis töötab antennina 

(edastab pildi). Aparaadil on mäluseade, mis võimaldab teha lühikesi videoid või pilte. Pildid ja 

videod saab kiirelt juhtme kaudu sisestada arvutisse, misjärel on võimalik pilte kasutada juba 

vastavalt vajadusele.  Samuti on komplektis ka kaamera töötamiseks vajalikud akud, nende 

laadija, kinnitusrihmad, ja muu aparaadi tööks vajaminev varustus. (Bullard 2006:4) 

 

Termokaamerat kasutatakse Põhja-Eesti Päästekeskuses tulekahjude korral tulepesade leidmiseks 

järjest enam, et kiiremini ja efektiivsemalt kustutustöid teha. Kaamera kasutamine lihtsustab 

märgatavalt päästjate tööd, sest pole enam niipalju vaja teha aeganõudvat lõhkumistööd. Samuti 

vähendab õigetesse kohtadesse (põlemiskoldesse) veejoa täpsem suunamine nii veekulu, kui ka 

veest tingitud kahjustuste suurust.  Seda seadet on võimalik kasutada ka näiteks põlevast ruumist 

inimeste otsimiseks, kuna inimese kehatemperatuur on märgatavalt madalam, kui põlengu 

temperatuur.  
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Kirjeldatud võimaluse (redelauto/tõstukauto+vaatleja+termokaamera) abil on otstarbekas  

õhuvaatluse tegemine hoonetetulekahjude (ka kõrghoonete) korral, või ka tööstushoonete           

(-territooriumite) põlemise korral. Metsatulekahjude puhul on nimetatud komplekt 

väheefektiivne, sest vajadus on vaatlust teostada kõrgemalt ja suuremal territooriumil. 

 

Kolmandaks võimaluseks on saata üles vaatleja koos päästeautode/juhtimisautode varustuses 

oleva fotoaparaadiga. Peale pildistamist on võimalik ka teistele lõigujuhtidele/sektorijuhtidele 

näidata fotolt missugune antud olukord kõrgustest paistis, mis omakorda annab võimaluse ka 

teistel suuremat selgust saada õnnetuse ulatusest (illustreerivad pildid Bronto Skylift 54 korvist, 

vaata Lisa 3). Kui fotod on tehtud ja õnnetuspaigale on jõudnud ka juhtimisauto 

(operatiivkorrapidaja oma autoga), siis saab kasutada tema autos olevat arvutit, et vajaminev pilt 

printida. Selleks on operatiivkorrapidajate autodes olemas vajalik tehnika.  

 

Fotode abil saab õnnetuskoha kohta koostada kaardi, kus sündmus jaotatakse lõikudeks või 

sektoriteks, kus näidatakse erinevate päästejõudude jaotus (igaüks omas lõigus) ja ka muud, nagu 

näiteks peamised tegutsemiskohad, tegutsemissuunad, jne. Selliselt tekib päästetööde juhil 

ülevaade ja vajalikul hetkel on võimalik kaardilt vaadata, et kes, kus ja kui suure meeskonnaga 

tööd teeb. Selline ülevaade on väga hea ja vajalik ajaks, kui algavad töötavate meeskondade 

vahetused. Siis on võimalik kaardilt näidata, et kuhu uued vahetused peavad minema, ja mida 

tegema või näiteks, et kuhu on paigutatud olemasolevad või tuleb paigutada juurdetulevad 

ressursid (autod, pumbad jne). 

 

Viimase variandina välja toodud komplekti (redelauto/tõstukauto+vaatleja+fotoaparaat) 

kasutamise abil saadud ülevaade on tunduvalt vähem mõjutatud subjektiivsetest faktoritest 

võrreldes sellega, kui üldpildi loomiseks kasutatakse ainult ühe vaatleja jutu põhjal valmistatud 

plaani.  

 

Sellise õhuvaatluse puhul on peamiseks küsitavuseks/probleemiks fotoaparaadi võimekus, 

vastupidavus ja pildi kvaliteet. Samuti on oluline sündmuse ulatus, sest kõrgus, kust pildistada 

saab, on piiratud redelauto/tõstukauto kõrgusega. Tõstukauto püstitamisel on omakorda 

määravateks tuule olemasolu ja tugevus, muud ilmaolud (päev või öö, vihm, lumi),  aluspinnase 

tugevus (raske tõstuki paigaldamise võimalus), jne.. 
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Põhja-Eesti regioonis on põhiautode varustuses juba mõnda aega kasutuses Olympus´e firma 

poolt toodetud µ790SW tüüpi digitaalfotoaparaadid.   

 

Seadme (fotoaparaadi) tehnilised andmed ja mõõtmed: 

� 7.1 Megapikselit 

� 3 x optiline suum 

� 5 x digitaalne suum 

� Objektiivi ava suurus 3.5 - 5.0 mm  

� Kaal 136 g (ilma aku ja kaardita) 

� Mõõtmed (L*K*S) 93.6 x 60.9 x 21.3 mm 

� Mälu 14,7 MB 

� Pildi stabiliseerimise režiim 

� LCD ekraani suurus 6,4 cm/ 2,5“ 

 

Lisaks nendele näitajatele on fotoaparaadil veel mitmeid muid funktsioone, mis aitavad 

päästetöödel pildistamist lihtsamaks teha. Need on, et kaamera on kasutusjuhendi andmetel 

veekindel, ja veega on päästetööde käigus pidevalt tegemist. Aparaat peaks olema vastupidav ka 

kukkumisele/põrutusele (kuni 1,5 m kõrguselt kukkudes) ja külmale ilmale (külmumiskindel 

kuni -10°C). Samuti on kaameral olemas funktsioon, mis võimaldab juhtme abil seda ühendada 

otse printerisse (pole vaja arvuti olemasolu), et vajaminev pilt välja trükkida. (Olympus 2007)    

 

Üldiselt on väiksema sündmuse puhul selline variant kõige kiirem ja ka kõige odavam. Kuna 

tegu on Päästekeskustel olemasolevate seadmetega, mis on ka peaaegu alati operatiivarves, siis 

on ka nende kasutamine mõtekas, sest varustuse kohalejõudmine toimub kiiresti. Küsimused 

võivad tekkida ainult juhul, kui pole tõstukautot võimalik kuhugi paigaldada ja teatud 

piiranguteks on ka fotoaparaadi näitajad/võimekus. 

 

Võrreldes fotoaparaati termokaameraga, saab autor väita, et termokaamera on vähem tundlik 

ilmastikuoludele ja termokaamera kasutamist ei sega ka valgustus (öö või päev). Samuti on 

temperatuurile ja veele vastupidavus termokaameral parem kui fotoaparaadil, aga 

termokaameralt saadav pilt ei ole nii selge, kui on fotoaparaadiga tehtud pilt. 
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1.2 Õhupall ehk L.A.M.P 
 

Õhuvaatluse tegemiseks on Põhja-Eesti Päästekeskuse poolt soetatud õhupall L.A.M.P, ehk  Low 

Altiude Monitoring Platform, mida võib nimetada ka dirižaabliks (Õhupall L.A.M.P ja tema 

lisaseadmed vaata Lisa 4). 

 

OÜ ELI poolt loodud vaatlussüsteem on mõeldud õhuvaatluse teostamiseks erinevates 

kriisisituatsioonides, saamaks kiiret ja tõest ülevaadet kriisialast, õigete juhtimisotsuste 

vastuvõtmiseks kriisistaabi koosseisus. Loodud vaatlusseade koosneb kolmest põhilisest 

komponendist: 

1) aerostaat ehk õhupall koos vaatluskaameraga; 

2) portatiivne juhtimiskeskus;  

3) tööriistad, kaablid ja nööritrummel õhupalli vajalikule kõrgusele juhtimiseks.  

 

Tegemist on OÜ ELI poolt valmistatud sigari kujulise õhupalliga, mis koosneb kahest kihist: 

väline ja sisemine. Välimise kihi eesmärk on aerostaadile kuju andmine ja säilitamine. Sisemise 

kihi eesmärk on heeliumi hoiustamine tõstejõu saavutamiseks. Väline kiht on tehtud purjesiidist 

ja sisemine mülarkilest, mis pumbatakse õhkutõusmise jaoks heeliumi täis. Aerostaat on 

varustatud tagaosas stabiliseerivate tiibadega, stabilisaatoritega ja vaatlusmunaga. 

Vaatluskaamera asub spetsiaalses kaamerakambris (vaatlusmunas) koos juhtelektroonikaga, 

energiaallikaga, saate- ja vastuvõtusüsteemiga, mis on paigutatud aerostaadi alumisele küljele. 

(OÜ Eli 2006:2-5) 

 

Õhupalli hoitakse õigel kõrgusel nööriga (kevlar), mis on keritud nööritrumlile. Nööri üks ots on 

kinnitatud jäigalt nööritrumlile ja teine aerostaadi küljes olevatele aasadele. Nöör tuleb 

kinnitatada õhupalli külge juba enne selle gaasiga täitmist, et ei tekiks olukorda, kui täitmise ajal 

saaks õhupall ära lennata. Samuti peab alati kontrollima üle/vaatama nööri, et sellel ei oleks 

nähtavaid vigastusi, vastasel korral tuleks nöör asendada (soovitavalt pöörduda tootja poole). 

Aerostaadi täitmisel tuleb arvestada, et soojenedes pall paisub ja jahenedes gaasi rõhk väheneb. 

Seega kui aerostaat täita gaasiga soojas ruumis, siis sealt välja (külma) liikudes, tuleks palli 

täiendavalt väljas täita, kuna aerostaat ei pruugi omada enam piisavat tõstejõudu. Külmast 

ruumist soojemasse liikudes on aga oht, et pall võib rebeneda. Kui aerostaat on gaasi piisavalt 

täis, siis tuleb lisada vaatlusmuna, kontrollida ühendust juhtimiskeskusega ja pall on 

õhkutõusmiseks valmis. (OÜ Eli 2006:5) 
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Aerostaadi juhtimiskeskuse näol on tegemist firma poolt loodud portatiivse seadmega, mis on 

mõeldud kasutamiseks õhupallilt tuleva info edastamiseks operaatorile. Juhtimiskeskus koosneb 

kahest LCD monitorist, PC tüüpi arvutist, toitemoodulist, sõrmistikust koos kaamera 

juhtimiskangidega ja antennimoodulist. Kogu seadmestik on paigutatud veekindlasse 

plastikkohvrisse, ilmastikukindluse ja transporditavuse saavutamiseks. Aerostaadi 

juhtimiskeskus on autonoomse toitega, mis peab vastu umbes üks tund. Kui juhtub, et akud ei ole 

laetud enne õhupalli kasutamisele võtmist, siis saab juhtimiskeskuse ühendada sõiduki 

toiteahelasse (näiteks seadet kandva auto sigaretisüütajasse). Et saada ühendust juhtimiskeskuse 

ja aerostaadi vahel on vaja juhtimiskeskuse külge ühendada antennid. Parima vastuvõtusignaali 

saamiseks tuleb antennikomplet tõsta kuhugi kõrgemale (näiteks sõiduki katusele). Mida 

kõrgemale on antennimoodul paigutatud, seda parem on nii pildi kui ka side kvaliteet. Kui 

antennid on paigas ja toide korras, siis avades kohvri LCD monitoridega, ongi seade töövalmis. 

(OÜ Eli 2006: 6) 

 

Õhupalliga õhuvaatluse tegemiseks ei piisa ainult seadme kokkumonteerimisest ja selle õhku 

laskmisest - seade on suhteliselt kapriisne. Näiteks vajab aerostaat startimiseks vähemalt 100m2 

suurust, ilma takistusteta, võimalikult siledat ala. Probleemiks on ka elektriliinid: ei tohi lennata 

kõrgepingeliinidele lähemal kui 500m ja teistele elektriliinidele lähemal kui 350m. Enamasti 

kõik vertikaalsed objektid on takistuseks aerostaadi edukal lennul, õhkutõusmisel või siis 

maandumisel. Puud üldiselt õhkutõusmist ei sega, ehk ainult siis, kui hoidenöör jääb okstesse 

kinni (probleemid lendamisel ja ka maandumisel). Aerostaadi stabiilne lend on seotud ka 

paljuski ilmastikuoludega. Mida väiksem on tuul, seda stabiilsem on lend. Kui aga tuulekiirus on 

rohkem kui 10m/s (maa peal mõõdetuna), ei ole enam soovitav õhupalli vaatluseks üles lasta, 

kuna lennuseadeldis ei pruugi olla siis enam stabiilne ja saadava videopildi kvaliteet halveneb.  

 

Vihm ei ole küll otseseks takistuseks aerostaadi stardile, aga vihmaga kaasnevad muud  

probleemid. Näiteks palli märjemaks muutudes, muutub ta ka raskemaks ja väheneb tõstejõud. 

Samuti teeb vihm märjaks kaameraobjektiivi, mille tagajärjel kannatab videopildi kvaliteet ning 

pikaajalisel vihma käes lendamisel võib niiskus pääseda ka kaameramoodulisse ja põhjustada 

seadmete riknemist. (OÜ Eli 2006:4-16) 

 

 Kokkuvõtvalt -  L.A.M.P.´i kasutamiseks peab hoolikalt valima aega ja kohta, ning ka selle 

lennukorda seadistamise kiirus on tähtis. Kolm komponenti (koht, aeg ja kiirus) ongi päästetööde 
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edukusele väga tähtsad. Ei ole võimalik valida õnnetuse toimumise kohta, ei ole võimalik ette 

arvata õnnetuse aega (ilmastikuolud võivad olla ebasobivad) ning õnnetusest ülevaate saamine 

(kiirus) oleneb õigetest töövõtetest. 

 

 

1.3   Mehitatud lennumasinad      
                

Päästeteenistuse tulemusliku ning eduka tegevuse üheks aluseks on tihe siseriiklik -ja 

rahvusvaheline koostöö. Siseriikliku koostöö õiguslikud ja korralduslikud alused on reguleeritud 

organisatsioonide vahel sõlmitud koostöölepingute või koostööprotokollidega ning neid 

täiendatakse vastavalt väliskeskkonnas ja sisekeskkonnas toimunud muutustele. Põhilised 

siseriiklikud koostöövaldkonnad on teabevahetus, planeerimine, ennetustöö, koolitus ja õppused 

ning tegevus hädaolukorras. Päästeametil on sõlmitud ühiste huvide realiseerimiseks 

koostöölepingud Kaitseliidu, Kaitseväe, Politseiameti, Statistikaameti, Piirivalve ja veel mitmete 

muude organisatsioonidega. (Luht 2009, p7) 

 

Hädaolukorras, ehk siis juba suuremate tulekahjude korral, milleks on näiteks metsatulekahjud, 

on päästetööde lihtsustamiseks (vaatlemiseks, kustutamiseks, kriisi likvideerimiseks) võimalus 

kasutada ka mehitatud lennumasinaid. Nendeks on näiteks Politsei- ja Piirivalve lennusalk või 

Kaitseväe lennubaas oma tehnikaga, kes on võimelised tegema vaatluslende (õnnetuse ala 

kaardistamist), päästeoperatsioone ja muud, nii helikopterilt kui ka lennukilt. 

 

Uurimaks tänapäeva olukorda päästetööde ajal õhuvaatluse tegemiseks mehitatud lennumasinate 

pealt, käis autor intervjuusid tegemas Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgas. Intervjuud on läbi 

viidud lennusalga päästja Kalle Pent`iga, kes rääkis andmeid kopterite kohta. Lennuki kohta on 

autor saanud andmed intervjuust lennuki piloodi P.Pajusaar`ega. Intervjuud on salvestatud 

diktofoniga Olympus WS-331 CD`le. CD asub Lisas 5. Lähtudes intervjuu käigus saadud 

andmetest ongi järgnevates punktides tutvustatud  erinevaid lennumasinaid ja seadmeid, millega 

õhuvaatlust saab teha. Intervjuu põhjal toob autor välja ka lennumasinate umbkaudsed 

hinnavahemikud, et näidata, kui kalliks läheb mingi mehitatud lennumasina kasutamine 

vaatluslendude või päästelendude jaoks päästetööde ajal. 
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1.3.1 Mehitatud helikopterid 

 

Autori uurimusest selgub, et Politsei- ja Piirivalveameti lennusalgal on õhuvaatluse või ka 

päästetööde  tegemiseks olemas mitmeid erinevaid lennuvahendeid. Piirivalve lennusalga 

missiooniks on: „Tagada ööpäevaringne lennuüksuste valmisolek võimalikele õnnetustele või 

hädaolukordadele reageerimiseks ning riiklike vajaduste katmiseks lennunduse valdkonnas“ . 

(Politsei...10.04.2010) 

Piirivalveosakonna põhiülesanded on kirjas Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruses §17. 

Lennusalga tegevusvaldkonnaks on riiklik reageerimiskohustuslik ja operatiiv-teenistuslik 

lennutegevus.  Otsesteks lendamisega seotud tegevusteks on §17, punktid 2, 8, 9, 10, 11: 

2) riigipiiri valvamise korraldamine; 

8) merereostuse, mere ja lennupäästealase rahvusvahelise koostöö korraldamine; 

9) otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine ja 

juhtimine; 

10) Euroopa Liidu sisepiiril piirikontrolli taastamise korraldamine ja koordineerimine; 

11) operatiivteenistusliku ja reageerimiskohustusliku lennutegevuse korraldamine. 

(Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus) 

 

Patrull-lendude käigus jälgitakse ja fikseeritakse võimalikke piirireziimi rikkujaid, mereohutust, 

merereostust ja selle tekitamises kahtlustatavaid ujuvvahendeid, jääolusid ning suveperioodil 

metsa- ja maastikutulekahjusid. Samuti teostatakse koostöös Päästeametiga lende 

väliskandesüsteemiga tulekahjude kustutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades. Kiirabilende 

sooritatakse raskes seisundis haigete või õnnetuse ohvrite transpordiks selliste raviasutuste 

lähedusse, kus nad saavad kõrgel professionaalsel ja tehnilisel tasemel arstiabi. Otsimislende 

sooritatakse ujuv- või lennuvahenditega toimunud õnnetustes kannatanute asukoha 

kindalaksmääramiseks, samuti kadunud aluste ja inimeste otsimiseks merel. Otsingu- ja 

päästelend (SAR-lend) on lend, mida lennuvahend teostab kadunud või hättasattunud inimeste 

otsimiseks ja päästmiseks merel ja maismaal. (Politsei...10.04.2010) 

 

K. Pent`iga tehtud intervjuust sai autor teada ja on ka järgnevalt välja toonud erinevad kopterid, 

nende tehnilised näitajad, õhuvaatluseks olemasolevad seadmed ja mehitatud helikopterite 

tunnihinnad. Intervjuudest selgub, et mehitatud lennumasinate väljasõiduajaks on ette nähtud 
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tööpäevadel (kella 09:00-17:00 vahel) 15 minutit ning muul ajal, ka  nädalavahetustel ja 

riigipühadel (koduses valves oleva koosseisu korral) 1 tund. 

 

� AW-139 on keskmise suurusega twin mootoriga helikopter, valmistatud firma Agusta 

Westland poolt. Kopter on mõeldud nii päästetööde, kui ka vaatluslendude tegemiseks. 

Maksimaalseks kiiruseks loetakse 300 km/h ja maksimaalseks lennukauguseks  700 km. 

Reisijakohti on 12 või veose kaal kuni 2200 kg. AW-139 meeskond koosneb kahest piloodist 

ning ühest parameedik - pinnaltpäästjast. Kuna AW-139 on uuem helikopter kui Mi-8, siis on 

selle varustuses rohkem tänapäevast tehnikat. AW-139 helikopteri tunnihind (Piirivalve 

lennusalga andmetel) on umbkaudu 12000-14500 krooni. Peale GPS navigatsiooniseadmete ja 

öövaatlusseadmete on sellel helikopteril olemas veel digitaalne videokaamera koos Sea Flir II 

süsteemiga. (Pent 2009) 

Flir Systems on maailmas suurimaid infrapunakaamerate ja vaatlussüsteemide tootjaid õhu- ja 

veesõidukitele. Süsteeme on aktiivses kasutuses enam kui 58 riigis. Sea Flir II on seade, mis on 

integreeritud pardasüsteemidega ning muude sensoritega nagu radarid, GPS, elektroonilised 

kaardid, prožektorid, erinevad kommunikatsioonisüsteemid. Selle süsteemiga on võimalik nii 

päeval kui öösel teha luurelende ja otsingulende, kasutades infrapunakaamerat ja 

öövaatlusrežiimi. Sea Flir II on mitme erineva sensoriga soojuskujutise kaamerasüsteem, mis on 

güroskoobi abil stabiilseks muudetud ja mis suudab teha ümber oma telje 3600 kraadiseid 

pöördeid ilma, et tekiks küsitavust seadme juhitavuses. Nimetatud süsteem on põhiline seade, 

mida kasutab piirivalve igasuguste luure- või otsingulendude tegemisel. (Flir 2003:1-11) 

 

� Enström-480B on Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kõige väiksem helikopter, mida 

on kerge käsitleda, kerge hooldada, millel on madalad soetamis- ja hoolduskulud. Helikopteri 

maksimaalne stardikaal on 1361 kg (teiste helikopterite puhul on see oluliselt suurem), ning 

maksimaalseks kiiruseks loetakse 230 km/h. Maksimaalseks lennukauguseks on 640 km ja 

lennuajaks 3 tundi. Kuna tegu on väikese helikopteriga, siis tehakse sellega ainult vaatluslende. 

Meeskonnaks on, helikopteri suurusest olenevalt, 1 inimene - piloot, reisijakohti on 3-4. 

Intervjuust selgus, et metsatulekahju vaatluslendudel on kopteris tavaliselt 2 vaatlejat. Erilisi 

vaatlusseadmeid (jälgimisseadmeid) helikopteril ei ole, varustuse hulka kuulub ainult 

otsimisprozektor Night sun SX-5. Piirivalve lennusalga inimestega tehtud intervjuust selgus, et 

lennumasina tunnihind on umbes 3500-4000 krooni. (Pent 2009) 
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Lisaks Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga kopteritele, millega saab teha vaatlus- või 

otsingulende on Eesti Kaitseväel olemas kopter Robinson 44.  

 

� Robinson 44 on väike helikopter, millel on 2-3 reisijakohta. Meeskonna suuruseks on 1 

inimene - piloot. Kopteri maksimaalseks kiiruseks loetakse 209 km/h ja maksimaalseks 

lennukauguseks 740 km. Helikoptereid kasutatakse kaitseväe väljaõppes toetuseks, eskordiks, 

operatiivseks sideks, transport- ja metsakustutusülesanneteks ning vaatlus- (loodusõnnetuste 

ulatuse määramine, põlengute, reostuste avastamine), otsingu- (liiklusvahendite ja/või inimeste 

jälgimine/otsimine), aerofoto- ja VIP-lendudeks. Robinson 44 on varustatud mitmete vajalike 

seadmetega, milleks on: suunatav video- ja infrapunakaamera, prožektor, videosalvestus ja saatja 

digitaalinformatsiooni maale edastamiseks (reaalajas pildi edastamine), 2 VHF/UHF seadet  

sidepidamiseks maapealsete üksustega ja/või teiste õhusõidukitega ja GPS. Selle kopteri 

kasutamise tunnihind on umbes 7000-8000 krooni. (Kaitsevägi ... 10.03.2009.) 

 

 

1.3.2 Mehitatud lennuk 
 

Mehitatud lennuk on üheks võimaluseks teostada päästetööde käigus õhuvaatlust, samas on tegu 

suhteliselt kalli variandiga. Intervjuu käigus härra P. Pajusaar`ega, kes on Politsei- ja 

Piirivalveameti lennusalga piloot, sai autor järgmised andmed kasutusel oleva lennumasina ja 

selle varustuses olevate seadmete kohta.  

 

Piirivalve lennusalgal on kasutada kaks L-410 UVP tüüpi ning üks Cessna tüüpi lennuk. Põhilist 

kasutust leiab L-140, mida kasutatakse enamasti patrull-lendude käigus, aga ka transport-

lendudeks. Selle lennukiga jälgitakse ja fikseeritakse võimalikke piirireziimi rikkujaid, 

mereohutust, merereostust ja selle tekitamises kahtlustatavaid ujuvvahendeid, jääolusid ning 

suveperioodil metsa- ja maastikutulekahjusid. (Pajusaar 2009) 

 

Olemasolevad turbopropeller L-410 UVP lennukid on valmistatud Tšehhis 1981. aastal. Kuigi 

tegu on suhteliselt vana lennukiga, on see siiski (piloodi jutu järgi) turvaline, kergesti juhitav ja 

kergesti hooldatav lennuk. L-410 meeskonnaliikmete arv on 2, pluss päästjad. Reisija kohti on 

13, kui kasutada lisa kütusepaaki, siis on reisijaid vähem. Maksimaalseks lennukauguseks 

loetakse 1040 km (lisa kütusepaagi korral lisaks 1900 km). (Pajusaar 2009) 
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Pääste seisukohalt on lennukil mitmeid seadmeid, mis aitavad vaatlus-, patrulllendudele suuresti 

kaasa. Üheks paremaks, aga ka kallimaks seadmeks loetakse LIDAR FLS-A seadet. (Pajusaar 

2009) 

 

LIDAR FLS-A esindab firma AS Laser Diagnostic Instruments poolt väljatöötatud 

hüperspektraalsete LIF lennuradarite uut põlvkonda. AS LDI on teadus-ja arendusasutus, mis 

tegeleb laser- ja optiliste tehnoloogiate väljatöötluse, tootmise ja kasutamisega tööstuses, 

ökoloogias ja meditsiinis. Firma toodang on leidnud laialdast rahvusvahelist tunnustust. Firma 

pakub oma tellijatele toodete seeriat keskkonna, objektide ja protsesside kontakt- ja distants-

ekspressanalüüsi teostamiseks. Seade (LIDAR FLS) on mõeldud lennuki või helikopteri pardalt 

teostatava monitooringu läbiviimiseks. Seda mudelit kasutatakse vee- ja maapinnal leiduva 

naftareostuse avastamiseks (sadamate piirkonnad, naftaleiukohad), veekogude 

distantsmonitooringu või bioloogiliste objektide distantsdiagnostika läbiviimiseks, jne. Lidar on 

seade, mis teeb reostusanalüüsi, olles võimeline analüüsima lennu ajal avastatud reostuse kogust 

ning koostist. Seadme varustusse kuulub veel ka sisseehitatud laserkiirte skanner, digitaalne 

fotokaamera, kauguseotsija ja väljundmonitor pilootidele. (LDI...15.04.2009) 

 

Uurides andmeid seadme maksumuse kohta, leidis autor, et ajal kui Politsei- ja Piirivalveameti 

lennusalk selle seadme hankis, kirjutas Päevaleht: „... moderne reostusanalüüsi seade LIDAR on 

15,6 miljonit krooni maksev seade, mis on toodetud Eesti ettevõttes AS Laser Diagnostic 

Instruments poolt. Lidar suudab avastada ka aineid, mis on vajunud kuni kahe meetri sügavusele 

veepinna alla või imbunud maapinda. Lidari abil on võimalik kindlaks määrata reostuse mahtu 

ning koostist spektraal-analüüsi põhimõttel nii merel kui ka maismaal ...“ (Kaldoja 2008) 

 

Lähtudes alapeatükk 1.3 (Mehitatud lennumasinad) saadud andmetest väidab töö autor, et nende 

ressursside kaasamine päästetöödele on suhteliselt kulukas ja ka mõnevõrra keerukas tegevus. 

See tähendab, et alati ei hakka päästetööde juht kohe vastu võtma otsust, et rakendada 

päästetöödel lennumasinaid, mis omakorda tähendab, et õnnetuse alguse ja lennumasina 

kasutamise otsuse vahele võib jääda suhteliselt pikk ajafaktor. Samuti on lennumasinate 

kaasamine päästetööde tegemiseks suhteliselt kallis. Sellepärast ongi autor eelnevates 

peatükkides toonud välja iga lennuseadme kasutamise umbkaudse tunnihinna, kuhu kuuluvad 

hooldustasud, kütus, lennumasina kindlustus, navigatsiooni ja lennuväljatasud, meeskonna 

töötasud ja muud lennumasina juurde kuuluvad väljaminekud. 
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1.4 Olemasolevate seadmete plussid ja miinused 
 

Järgnevalt on autor välja toonud peamised plussid ja miinused õhuvaatluse kohta, võrreldes 

ainult neid seadmeid, mis on päästetööde läbiviimise juures juba käesoleval ajal kättesaadavad 

või varustuses olemas, ilma uut vaatlustehnikat hankimata. 

 
Õhuvaatluse plussid: Õhuvaatluse miinused: 

� seadmed on olemas – autode varustuses 

on fotoaparaadid, operatiivarves on   

tõstuk- ja redelautod, juhtimisautodel  on 

varustuses sülearvutid ja printerid; 

� seadmete töökorda seadmise kiirus – 

kiire ja operatiivne, ilma suurema vaevata 

teostatav; 

� tervikpildi saamise kiirus – fotode korral 

on õnnetusest ülevaate saamine kiire ja 

operatiivne, aitab kaasa päästetööde 

käigu kiiremale lahendamisele; 

� andmete salvestus – juhtimisautode 

varustuses on nii sülearvutid kui ka 

printerid, mille kaudu on võimalik pilt 

kiiresti paberile trükkida (või siis 

arvutiekraanile kuvada); 

� maksumus – kuna seadmed on olemas, 

siis lisanduvad ainult ekspluatatsiooni-

kulud. 

� ilmatundlik – vaatluse läbiviimine sõltub 

ilmastiku tingimustest (tuul, vihm, lumi 

segavad nii pildistamist, kui ka 

tõstukauto/redelauto püstitamist või  

dirižaabli kasutamist); 

� vaatlustundlik – pimedas on fotode 

tegemine raskendatud; 

� õnnetuse koht – sündmuskohale  ei pääse 

piisavalt lähedale vajamineva tehnikaga, 

ei saa sinna tõstukit püstitada; dirižaabli 

lennutamiseks on vaja piisavalt ruumi; 

� tehnilised rikked – probleemide 

ilmumisel peab suutma kiiresti teise 

lahenduse leida; 

� harva kasutatud  – tõstukautot/redelautot  

ja õhupalli L.A.M.P on päästetöödest 

ülevaate saamiseks kasutatud väga 

vähestel kordadel; 

� maksumus – mehitatud lennumasinate 

kaasamise korral tekivad täiendavad 

kulutused. 

 

Peatükis 1 kirjeldatud erinevate olemasolevate õhuvaatlusseadmete uurimise põhjal väidab autor, 

et nende aktiivsem kasutamine päästetööde lihtsustamiseks ja kiiremaks lahendamiseks oleks 

otstarbekas ja vajalik. Nagu küsitlusest selgub, arvavad ka Põhja-Eesti Päästekeskuse 

operatiivkorrapidajad, et selline tegutsemine aitaks päästetöid kiirendada. Samuti võivad  uued 

töövõtted olemasolevate seadmete aktiivsema kasutamise puhul (tõstukauto/redelauto ja 
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fotoaparaat/termokaamera) kaasa aidata väiksemate sündmuste paremale/kiiremale 

lahendamisele, mis omakorda tähendaks ressursi kokkuhoidu (päästetööde juht saab juhtumist 

kiirema ülevaate ülevalt tehtud fotode abil, ringijooksmise asemel).  Plusspoolele võib kanda ka, 

et eelmainitud seadmete väljasõitmise aeg (päästeauto väljasõidu aeg on 1 minut) ja 

sündmuskohale jõudmise aeg on suhteliselt kiire, kuna seadmed kuuluvad päästeautode 

varustuse juurde ja seega saabuvad koos nendega. Samuti ei nõua nende seadmete kasutamine 

lisakulutusi, sest seadmed on juba olemas ja midagi kuskilt juurde tellima ei pea. 

 

Natuke erinev on küsimus mehitatud lennumasinate kasutamisega. Autori uurimusest selgub, et 

helikoptereid ja lennukit on korduvalt kasutatud erinevatel päästetöödel nii tulekahjude 

kustutamiseks kui ka vaatluslendude läbiviimiseks. Selline tegevus on kasulik, sest aitab hoida 

kokku inimressursi arvelt (helikopter suudab suure koguse vett toimetada suhteliselt täpselt 

põlengukoldesse) ja annab hea ülevaate päästetööde juhile õnnetuseala suurusest. Samas aga 

nõuab nende seadmete kasutamine lisaraha (eelnevalt on välja toodud iga mehitatud lennumasina 

orienteeruvad tunnihinnad) ja nende reageerimiskiirus ei ole väga suur  (eespool on näidatud, kui 

kiiresti peavad lennumasinad ja nende meeskonnad reageerima). 

 

Kokkuvõtvalt väidab autor, et fotode tegemine ja kasutamine päästetööde efektiivsemaks ja 

kiiremaks lahendamiseks on igati kasulik töövõte. Arvestades olemasolevate seadmete 

võimekust ja nende kasutamiseks kuluvat raha ning aega, on autor järgmises peatükis välja 

pakkunud võimaliku uudse lahenduse.   
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2    MEHITAMATA LENNUSEADMED 
 

 

Aerofotode kasutamine päästetööde kiiremaks ja efektiivsemaks teostamiseks on võrreldes  maa-

ala kaartidega märgatavalt kasulikum, sest kõike, mida on näha aerofotol, ei pruugi alati olla 

kaardile märgitud. Kaardil märgitu ei pruugi anda terviklikku ülevaadet näiteks metsa tihedusest, 

kindlasti ei ole võimalik kaardilt välja lugeda põlenguala suurust, mis aga aerofoto olemasolu 

korral on heaks infoallikaks. Tänapäeval toimub kaardistamine põhiliselt aerofotode abil. 

Aerofotol näeb kõike seda, mida lennu ajal on võimalik ülevalt näha. (Raid 1999:11-12) 

 

Mehitamata lennuseadme kaasamine õhuvaatluseks aitab olukorrast kergema vaevaga ja 

kiiremini saavutada ülevaadet. Samas on sellise lennumasina kasutamise ampluaa väga lai ja 

peale päästetööde lihtsustamise on võimalik selliseid seadmeid kasutada ka koostöö eesmärgil 

teiste õigusorganite abistamiseks. Autor ongi siinkohal üritanud välja tuua uusi erinevaid 

kasutusvõimalusi, lähtudes Dave Heybourne`i ja Graham Libby poolt alguse saanud ja levinud 

andmetest ja nende isiklikest kogemustest. Dave Heybourne on Suurbritannias asuva, New 

Hampshire osariigi otsingu- ja päästerühma juht, kes tegeleb analoogsete seadmete kasutamisega 

päästetööde lihtsustamiseks (nende poolt kasutatav lennuseade, vaata pilti Lisa 6).  

 

Erinevaid olukordi, kus mehitamata lennuseade oleks heaks abiliseks päästetööde käigus, on 

palju. Linnades saaks kasutada sellist seadeldist kõrghoone tulekahju puhul, lennutades akna taha 

helikopter teada saamaks, kas akendest on õnnetuse parameetreid või asukohta võimalik 

täpsemalt tuvastada. Suuremate tööstushoonete või tööstusterritooriumite juures saab helikopteri 

õhku saata, et täpsustada põlenguala suurust, võimalusel ka täpsemat asukohta (ülevaade 

tööstusterritooriumist, vt Lisas nr 7). Keemiaõnnetuste puhul saaks mehitamata lennumasinat 

kasutada esmase vaatluse tegemiseks, et välja uurida, missuguse kemikaaliga on tegu. Selline 

tegutsemine minimaliseeriks päästetöötajate ohtusattumise riski. Samuti võib kasutada sellist 

seadet õppuste/treeningute käigus, et operatiivselt olukorda jälgida, või siis õppuse käigus 

koguda informatsiooni hilisema ülevaatamise jaoks. Loodusõnnetuste tagajärgede vaatlemiseks, 

üleujutuste korral  õnnetuse alast parema üldpildi saamiseks (vt Lisas nr 8), rannareostuse puhul 

rannikuala olukorrast ülevaate saamiseks, metsapõlengu korral andmete saamiseks põlengu 

pindala suuruse, põlengupiiride, suuremate tulekollete, jne.  kohta. Viimatinimetatud sündmuse 

korral on kasulik operatiivselt kursis olla erinevatel ajahetkedel õnnetuse muutunud 
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parameetritega  (suurenenud/vähenenud), ja et mitte kasutada selleks kalleid võimalusi 

(mehitatud lennumasinaid). Mehitamata lennumasinaid oleks võimalik oma päästeala 

spetsiifiliste vajaduste korral ka hõlpsasti kohandada ja täiendada. 

 

Ametkondadevahelise koostöö puhul saaks kasutada mehitamata lennuvahendeid mitmete 

erinevate situatsioonide korral. Näiteks kriisireguleerimise situatsioonis 

(pantvangikriis/terroriakt) info kogumisel, koostöös politseiga liiklusjärelvalve eesmärgil (pilt 

liiklussõlmest vt Lisa 9), suuremate rahvakogunemiste korral võimalikest massirahutustest 

ülevaate saamiseks, eestvedajate/ässitajate pildistamiseks või politseirühmade suunamiseks 

vajalikesse kohtadesse.  

 

Üldiselt oleks selline mehitamata lennuseade üks variantidest õnnetusest ülevaate saamiseks, 

samas on see ka suhteliselt odav võimalus. Lisaks aitaks selline lennumasin kokku hoida ka meie 

niigi vähest resurssi kallite lennutundide arvelt ning oleks suhteliselt lihtsalt kättesaadav 

vajalikul hetkel. Intervjuude kaudu oma ala spetsialistidega, on autor jõudnud ka järeldusele, et 

selline seade annaks võimaluse päästeametnikele endi täiendamiseks. 

 
 

2.1  Raadioteel juhitav helikopter  
 

1970. aastal 12. aprillil toimus esimene teadaolev mudelhelikopteri lennutamine Saksamaal, 

Frankfurdis. Lennutajaks oli Dieter Schlüter, kes laskis viieks minutiks kontrollitud lendu 

tegema enda poolt disainitud ja ehitatud mudelkopteri "Bell-Huey Cobra". Kaks aastat hiljem 

hakati neid koptereid valmistama seeriatootmises. See ala kogus kiiresti huvilisi ja 1985. aastal 

toimusid Kanadas esimesed Maailma Meistrivõistlused. Eestis ehitas esimese raadio teel juhitava 

mudelkopteri 1983. aastal Gunnar Allas. Esimene mudelkopterite võistlus Eestis  toimus 1999. 

aastal, 29. juulil Nurmsis ning 2004.a. toimus Eestis esimene rahvusvaheline võistlus. (Hiie 

2007:6) 

 

Mudelkoptereid on erinevaid, neid kasutatakse erinevaks otstarbeks, aga põhilise kasutamise 

eesmärgi järgi saab neid liigitada kahte kategooriasse: 

1. hobikasutus – pühapäeva lennutamine, võistlustel osalemine, jne. 

2. kommertskasutus – teenuse pakkumine väga erinevatel eesmärkidel. 

(Hiie 2007:4-10) 
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Autori läbiviidud uurimustest selgub, et Eestis on firmasid ja isikuid, kes tegelevad 

õhuvaatlusega mehitamata lennumasinate abil. Seoses sellega toob autor oma töös välja mitu 

võimalikku lahendust/seadet, mida oleks optimaalne kasutada päästetööde käigus õhuvaatluse 

teostamisel. Selleks on autor intervjuude kaudu välja selgitanud kolm firmat, kes tegelevad 

aerofotograafiaga, selleks vajaminevate seadmete ehituse ja seadmete müügiga ning oleksid 

huvitatud  tegema koostööd Päästeametiga. 

 

 

2.1.1 OÜ Eli 

 
OÜ Eli on simulatsiooniseadmete arendus- ja tootmisfirma, kes on juba koostööd teinud 

politseiga, kaitsejõududega ning ka Päästeametiga. Selle firma poolt on ehitatud õhupall 

L.A.M.P. ehk Low Altiude Monitoring Platvorm – mida autor kirjeldas  alapeatükis 1.2). Peale 

sõjategevust imiteerivate seadmete (erinevate simulatsioonide) valmistamise tegeleb firma veel 

ka mitmesuguste raadioteel juhitavate seadmete väljatöötamise, ehitamise ja juhtimisega. 

(Eli...28.04.2009).  

 

Autor käis intervjuud tegemas OÜ Eli juhatuse esimehe Tõnu Vaher`iga (intervjuu Lisas 10). 

Intervjuu eesmärgiks oli saada andmeid nende poolt pakutavate lennuseadmete kohta, mida 

saaks kasutada päästetööde käigus õhuvaatluse tegemiseks.  

 

Saadud info kohaselt on OÜ Eli juba kaks aastat läbi viinud katseid nende endi arendatud ja 

ehitatud mehitamata lennuseadmega, mille  põhieesmärgiks oleks õhuvaatluse teostamine 

õnnetuste korral, ja mis peaks sobima ka Päästeameti aitamiseks. (Vaher 2009) 

 

OÜ Eli poolt väljatöötatud seadme puhul on tegu akudelt töötava (elektrimootori jõul) 

neljarootorilise lennuvahendiga, mis on quadrotori laadne, aga täielikult nende endi kätetööna 

valminud. Hr. Vaher`i sõnul on sellise lennuseadme õhus püsimise ajaks orjenteeruvalt 20 

minutit ja lennukauguseks kuni 5 km (lennukaugus oleneb pildisidest ja datasidest). Lennumasin 

on mõõtmetelt umbes 30*30 cm suurune nelinurkne karp, mille igas nurgas on rootorid (tiivikud 

lisavad seadme mõõtmetele veel umbes 10 cm). Lennumasina juhtimiseks ja selle lennutamiseks 

on aparaadil palju abistavaid seadmeid, nagu näiteks  güroskoobid, kompass, kiiruseandurid, 

lendamist hõlbustavad automaatikaseadmed (autopiloot ja autostabilisaator), GPS 

positsioneerimissüsteem. Seade on varustatud statsionaarselt külge monteeritud kaameraga 
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(meenutab veebikaamerat) ja pildi edastamiseks sideseadmetega. Pildi vastuvõtmiseks on vaja 

arvutit või televiisori ekraani. Hr Vaher`i sõnul on tegu suhtelislt  vastupidava seadmega, mis 

(erinevalt mudelhelikopterist) kukkudes alati ei pruugi puruneda. Lennuseadme juhtimiseks saab 

kasutada nii pulti kui ka arvutit (vastavalt vajadusele ja seadet soetava firma soovile). Seadmest 

ühtegi fotot autor esitada ei suuda, kuna teist sellist aparaati olemas ei ole ja OÜ Eli ei soovi 

enda valmistatud seadet veel presenteerida. (Vaher 2009) 

 

Intervjuust hr.Vaher`iga selgus, et sellise lennumasina lennutamine (juhtimine inimese poolt)  ei 

peaks olema väga keeruline, kuna tänapäeval on süsteemid niipalju arenenud, et lennumasinale 

antavat käsku korrigeerivad automaatikaseadmed, et võimalikult vältida nn. „valesid käske“. 

Kindlasti on vajalik eelnev koolitus nendele inimestele, kes sellega hiljem tööle hakkavad, et 

saada ülevaade süsteemist, sellega töötamisest, ilmastiku hindamise oskusest, jne. Tõnu Vaher 

pakkus välja, et sellise koolituse pikkus oleks umbes 1 nädal. Seadme hind, mis peamiselt sõltub 

varustuse tasemest on hr. Vaher`i sõnul orjenteeruvalt 150 000 krooni.  (Vaher 2009) 

 
 

2.1.2 HeliCam 

 

HeliCam`i kohta on autor uurinud infot selle firma helikopteri ehitaja ja firma eestvedaja, 

Kristjan Tiimus`e käest. Hr. Tiimus`ega on autor läbi viinud intervjuu (intervjuu ja vastused vt 

Lisa 11) ja on jõudnud järgmistele järeldustele. Hr. Tiimus on tegelenud erinevate 

mudelkopteritega umbes 11 aastat ja tal on teadmisi kaamerakopterite alal umbes 6 aastat 

(kopterite ehitamisest kuni lennutamiseni). Peale selle, et hr. Tiimus tegeleb  www.helicam.ee`ga 

töötab ta  ka insenerina firmas OÜ Eli. 

 

Firma HeliCam tegeleb peamiselt aerofotograafiaga, kasutades selleks raadioteel juhitavat 

mehitamata lennuseadet. Üha rohkem on hakatud tegelema ka aerovideote valmistamisega, et 

neid kasutada ka filmides, muusikavideotes või reklaamides. (HeliCam ... 29.04.12:00)   

 

HeliCam on eriotstarbeline raadioteel juhitav helikopter (vt Lisa 12), mille aluseks on 

kopteritüüp nimega Maxi-Joker ja mis on kohandatud nii, et sinna oleks võimalik kinnitada 

digipeegelkaamera, videokaamera või infrapunakaamera. Lennumasin töötab elektrimootori  abil 

ja lennuajaks pakub ehitaja umbes 15-30 minutit. Lennu kestvus sõltub lennukiga kaasasoleva 

varustuse raskusest, mis on kuni 5 kg. Ettevalmistatud (laetud) akude olemasolu korral kulub 
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nende vahetamiseks kõigest mõni minut ja helikopter on jälle lennuvõimeline. Lennumasina 

varustusse kuuluvad sideseadmed, mille kaudu on võimalik kuvada operatiivselt pilt maapeal 

olevatele seadmetele, kas arvutiekraanile või LCD teleriekraanile. Fotoseadmeid, mida saab 

kasutada HeliCam lennumasina peal, on käesoleva töö autor käsitlenud alapeatükis 2.2 

(Õhuvaatluseks vajaminevad salvestusseadmed). (Tiimus 2009) 

 

HeliCami juhib tavaliselt 2 inimest - kopteripiloot ja kaameraoperaator ning süsteemi 

lõppproduktiks on kvaliteetsed aerofotod (vaata pildid Lisas 15) või aerovideo. Intervjuus selgus 

ka, et tänapäeval on võimalik mudelkopterile seadistada selliseid automaatikaseadmeid 

(autopiloot ja autostabilisaator), mis GPS koordinaate kasutades annaksid lennumasinale ise  

lendamiseks juhiseid. See on, et suunamuutuse soovi annaks inimene lennumasinale puldi kaudu 

teada ja edasise korraldab juba automaatika. Autor koos hr. Tiimus`ega jõudsid  järeldusele, et 

sellist seadet suudaks lennutada ka inimene, kes on saanud suhteliselt lühiajalise väljaõppe.  

 

Lennuseadme valmistaja sõnul maksab analoogse raadioteel juhitava helikopteri ehitamine 

orienteeruvalt 50 000 krooni, lisanduvad autopiloot ja autostabilisaator (olenevalt margist) 

umbes 40 000 kuni 150 000 krooni. Lisada tuleb veel fotografeerimis- ja/või videoseadmed. 

Seega, kui ehitada valmis töötav lennuseade (mitte kõige odavama autopiloodi ja –

stabilisaatoriga) ning komplekteerida ka keskmisse hinnaklassi kuuluva pisipeegelkaameraga, 

mille fotod oleksid piisava kvaliteediga, siis sellise seadme hinnaks tuleks ligikaudu 230 000 

krooni.  (Tiimus 2009) 

 
 

2.1.3 CopterCam 
 

CopterCam`i kohta on autor uurinud infot selle firma eestvedaja Joel Tammet`i käest. Hr. 

Tammet`iga on autor läbi viinud intervjuu (intervjuu vt Lisa 14) ja sellest lähtuvalt jõudnud 

järgmistele järeldustele.  

 

Firma on tegutsenud õhuvaatluse valdkonnas kaheksa aastat ning teeb koostööd avioonika, 

navigatsiooni ning mehaanika osas mitmete välisfirmadega (Tammet 2009). Eesmärgiks on 

pakkuda vajaminevaid seadmeid (mehitamata lennuvahendid, kaugjuhtimisseadmed,   

helikopteri autopiloodi XP3.1 müük ja installatsioon), ja õhuvaatluse teenust (aerofotode 
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tegemine, videofilmimine, õhuseire ja vaatluslennud) nii mehitamata lennumasinate abil, kui ka 

mehitatud väikelennukitega. (CopterCam...19.04.2009). 

 

CopterCam OÜ on firma, mis arendab ise süsteeme ja pakub ka valmistoodangut. Firmal on  

arendatud, testitud ja funktsioneeriv lahendus olemas, mida on müüdud mitmetele firmadele. Hr. 

Tammet`i sõnul on nemad valmis pakkuma oma süsteemi ka Päästeametile, kui neil peaks olema 

selleks soovi. Selleks koostas hr. Tammet näitena pakutava lennuseadme komplekti, mida töö 

autor siinkohal ka käsitleb (vt Lisa 17 - CopterCam UAV helikopteri tehnilised andmed). 

(CopterCam...19.04.2009). 

 

Tegemist on bensiinimootori jõul töötava lennumasinaga, mille pearootor on kahelabaline, 

komplektis on veel CCPM swashplate ja Bell-Hilleri mikseriga kallutusautomaatika.  

Bensiinimootor annab suhteliselt suure tõstejõu, kuni 7kg (suurema variandi puhul kuni 15kg) ja 

pika lennuaja, 1,5 kuni 3 tundi. (Tammet 2009)  

 

Kütuseks on bensiin, segatud õliga vahekorras 1/30, ehk tavaline mootorsae segu. Kopter on 

varustatud autopiloodiga, mis kopteri stabiliseerimiseks ning navigeerimiseks kasutab mitmeid  

integreeritud andureid: 

o GPS seade  

o INS/MEMS andurid  

o Baromeeter  

o Magnetomeeter  

o Güroskoobid  

 

Tulemuseks on isenavigeeriv ning isestabiliseeriv lennuplatvorm, mille lennukiiruseks loetakse 

manuaalse piloteerimise korral kuni 115 km/h ja autonoomselt 38 km/h. Fotode ning video 

tegemiseks on kopterile monteeritud spetsiaalne kaugjuhitav ning stabiliseeritud alus, millele 

kinnitatakse kas fotokaamera, videokaamera, termokaamera, nähtava spektri 

kõrgresolutsioonkaamera või mõni muu vajamineva seadme. Piiranguks on kaal - kuni 7 kg või  

kuni 15 kg. Konstruktsioon on ehitatud selliselt, et tehnikat saaks kiiresti vahetada. Kopterit saab 

kasutada ka veel väiksekaaluliste esemete transpordiks. (Tammet 2009) 

 

Lennu ajal edastab kopter pidevalt maal asuvale monitorile otsepildi (PAL formaadis), mille 

järgi toimub kaamera suunamine ja võtteprotsessi juhtimine. Samaaegselt saab kopter edastada 
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ka avioonikaandmeid (GPS positsioon, lennukiirus, suund, lennukõrgus, pardaelektroonika 

parameetrid). Seade on kompaktne ning mahub suuremasse sõiduautosse. Sündmuskohale 

jõudmisest kuni lennuseadme stardini kulub ~5 minutit. (Tammet 2009) 

 

Autori läbiviidud intervjuust selgub, et sellise aparaadiga lendamiseks ei olekski vaja oma ala 

spetsialisti (spetsialisti olemasolu on soovitatav), vaid seda oleks võimeline lennutama ka 

inimene (päästetöötaja), kellel on läbitud vastav koolitus. Hr. Tammeti andmetel oleks koolitus 

erineva pikkusega, sõltudes inimese uute teadmiste omandamise kiirusest, ja koosneks neljast 

põhilisest osast: 

� aerodünaamika; 

� kopteri ehitus, tööpõhimõte, hooldus, ekspluatatsioon; 

� lennuohutus, lennundusreeglistik; 

� praktiline kasutus, piloteerimine.                                                             (Tammet 2009) 

 

Autori poolt läbiviidud intervjuust selgub, et eespool kirjeldatud komplekti hind, mis sisaldaks 

ka juhitavat, tavaspektris töötavat kaamerat, selle monitori, ning kaugjuhtimisseadet oleks 

orienteeruvalt 200 000 krooni (Tammet 2009).  Sellest lennumasinast fotot ei saa autor esitada, 

sest firma ei ole nõus lennumasinat presenteerima.  

 
 

2.2  Õhuvaatluseks vajaminevad salvestusseadmed  
 

Salvestusseadmete (kaamerate) tutvustamisel on aluseks võetud intervjuu OÜ OLYMPUS 

ESTONIA juhataja Arvo Viilup`iga (intervjuu on lisatud CD`le, Lisa 5). Hr. Viilup on 

fotograafiaga kaua tegelenud, seda õppinud ja õpetanud, mistõttu võib teda nimetada oma ala  

spetsialistiks.  

 

Siinkohal lühike kokkuvõte tema tegevusest fotograafia alal: 

� Tallinna Tehnikakool nr. 2, lõpetas fotograafia eriala, lend nr. 8; 

� Kinostuudio "Tallinnfilm", töötas fotograafina; 

� Mitmes ajakirjas töötas fotokorrespondedina; 

� Tartu Ülikoolis fotograafina (samuti andnud loenguid); 

� Tallinna Tehnikaülikoolis fotograafina (samuti andnud loenguid); 

� Alates 1993. aastast töötanud OÜ Olympus Estonia esindajana. 
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Fotoseadmeid, mille abil on võimalik teha õhuvaatlust on erinevaid. Alustades jaotusest, et kas 

on vajalik teha fotot või filmi, vastavalt kas vajatakse fotoaparaati või kaamerat. Järgmiseks, et 

kui kaugelt või kõrgelt on vaja saada pilt (näiteks mehitamata lennuseadmelt, siis vahemaad 

jäävad piiridesse, mis on silmaga nähtav). Järgnevalt, kas pilt peab olema kuvatud kohe online`is 

ekraanile või on aega, kuni lennuseade jõuab tagasi ja siis ühendada fotoseade arvutiga.  

 

Firmad toodavad erineva kvaliteediga seadmeid (näiteks parimateks videokaamerate 

valmistajateks loetakse Sony ja Panasonic). Siiski on käesoleva töö salvestusseadmete komplekti 

koostamisel aluseks autor valinud firma Olympus toodangu. Peamiseks põhjuseks on see, et  

Põhja-Eesti Päästekeskus on juba selle firmaga eelnevalt koostööd teinud.  

 

Võrreldes paljusid seadmeid on autor proovinud koos spetsialistiga välja selgitada optimaalse 

seadmete komplekti, mis oleks sobilik selliseks tööks. Kaameraks on valitud fotoaparaat, kus 

suuruse (kaal, mõõtmed), kättesaadavuse (on müügis) ning hinna ja kvaliteedi suhe oleks 

optimaalne, aga ikkagi oleks tegu professionaali tööriistaga. Spetsialisti arvates ei oleks alla 10 

Mpix`line aparaat piisav. Uurimustest on selgunud, et samuti peaks fotoaparaadil olema hea 

vastupidavus ilmastiku tingimustele (vihm, lumi, tolm) ning võimalikult hea pildistabilisaator. 

Seega peaks kaamera olema professionaalne töövahend nii kiiruse, pildikvaliteedi kui 

vastupidavuse osas. (Viilup 2009) 

 

Töö koostamise käigus tutvus autor põgusalt ka seadmetega, mida kasutatakse näiteks USA`s 

ning  mujal maailmas aerofotode tegemiseks. 

 

Kõige optimaalsemaks variandiks on töö autor välja valinud käsimüügis oleva professionaalse 

pisipeegelkaamera OLYMPUS E-3, mis on praegu müügil olevatest seadmetest oma näitajate 

poolest kõigiti vastav püstitatud kriteeriumitele. (Viilup 2009) 

 

E-3 kaameral on kiire autofookussüsteem (D-SLR kaamerate vahetatavate objektiivide hulgas). 

Olukordades, kus iga sekund on arvel, saab teha aparaadiga sarivõtteid ehk intervallvõtteid 

(lennuseadme külge paigutades), mille kiirus ulatub maksimaalse megapiksilte arvuga režiimis 

kuni 5 võtteni sekundis. Piltide arvu piirab kaamera mälumaht, mitte aku vastupidavus. Kaamera 

liikumisest põhjustatud pildihägu vastu võitlemiseks on Olympus E-3 kaameral kõrgkvaliteetne 

SWD mootorit kasutav integreeritud stabiliseerimissüsteem. Seega on pildid alati teravad - 
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olenemata kasutatavast objektiivist. Töökekskonna iseloomustamiseks on öeldud, et 

töötemperatuur on 0 – (+)40 °C, samas spetsialisti andmete kohaselt töötab seade ka kuni -20 °C 

juures (mõnevõrra nõrgeneb aku vastupidavus ja natuke ka pildistamise kiirus). Kaamera 

mõõtmed on (L*K*S) 142.5 x 116.5 x 74.5 mm (ilma eenduvate osadeta), korpuse kaal on 

810grammi, millele lisandub objektiivi raskus. (Olympus...15.04.2009) 

 

Objektiivid, mis tagaksid piisavalt hea pildikvaliteedi, võiksid olla (A.Viilup`i soovitusel) 

fikseeritud objektiivid ZUIKO DIGITAL ED 50mm ja ZUIKO DIGITAL ED 150mm. Seadmed 

on kaubanduses saadaval. Nimetatud objektiivid oleksid alustuseks piisavad, et suudaks teha 

fotosid kuni 200 meetri kõrguselt. 50mm-ne objektiiv oleks objekti/õnnetuskoha pildistamiseks 

umbes kuni 80 meetri kõrguselt ja 150mm-se objektiiviga saaks selgeid pilte kuni 200 meetri 

kõrguselt. Suurema objektiivi miinuseks on tema kaal, vastavalt 300grammi ja ~1500 grammi. 

(Olympus... 17.04.2009) 

 

ZUIKO DIGITAL ED 50mm on valgusjõuline, fikseeritud fookuskaugusega objektiiv. See on 

spetsiaalne lähivõtete objektiiv, mis sobib hästi ka kõrgustest pildistamiseks. (Olympus... 

17.04.2009) 

 

ZUIKO DIGITAL ED 150mm on äärmiselt kompaktne ja ere teleobjektiiv. See on suure 

valgusjõuga, fikseeritud fookuskaugusega objektiiv, mis ühendab endas hea suurendusvõime 

kõrge valgustundlikkusega. Ka selle objektiivi optiline täpsus on suurepärane, pakkudes 

parimate fotograafide ootustele vastavat selgust ja kontrastsust. (Olympus... 17.04.2009) 

 

Pildi töötlemiseks on piisav internetist saada olev fototöötlusprogramm FSIV (Fast Stone Image 

Viewer). See on tasuta programm, mille abil saab hallata arvutis olevaid fotosid. Võimalik on 

koostada slaidiesitlusi. Saab teha lihtsamaid pildiparandusoperatsioone, konverteerida pilte ühest 

vormingust teise, pilte kadreerida, muuta suurust, värvitasakaalu jm. Samuti on aga ka enamuse 

aparaatidega tänapäeval juba kaasas vajalik (piisav) programm, mis laadides arvutisse võimaldab 

teha vajalikke fotode töötlusi. (Fast Stone...16.04.2009)  

 

Intervjuu käigus tutvustas hr.Viilup autorile märgatavalt kallimaid ja kindlasti ka paremaid 

seadmeid, milleks olid näiteks firma Hasselblad poolt toodetavd kõrgresolutsiooniga laiformaat 

kaamerad, mida on kasutatud ameeriklaste poolt ka Apolloga kuud pildistades. Sama firma 
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süsteemid on laialdaselt kasutamist leidnud ka mujal maailmas, kui on vaja kõrgelt (samas väga 

hea teravusega) maaalasid kaardistada. Firma Hasselblad olevat tuntuim kaamerate tootja, mis 

valmistab väga proffessionaalset fototehnikat.  Näiteks aparaat H3DII-50`l, mille resulutsioon on 

50 Megapikslit ja suurepärased on ka muud parameetrid, maksab firma kodulehekülje andmetel 

35 000.- EUR`i. Aparatuur on valmistatud osaliselt käsitööna, korpus on roostevabaterasest ja 

sisemuseks on tugev alumiiniumi sisaldusega südamik, mis tagab aparaadile usaldusväärse ja 

püsiva tegevuse, olgu siis töö stuudios või välitingimustes. (Hasselblad...16.04.2009.) 

 

Kuna inimesel pole võimet näha pimedas, siis on selleks tänapäeval võimalik kasutada 

mitmesuguseid spetsiaalseid seadmeid, mis aitavad meil ka öösel küllaltki selgelt näha. Näiteks 

videokaamerad, mis töötavad infrapuna kiirguse (soojuskiirguse) lainepikkustel, ehk  

infrapunakaamerad. Infrapunakaamera tuntumad kasutusvaldkonnad on päästeoperatsioonid, 

turvamine, militaaroperatsioonid, jne. Päästetööde valdkonnas on nende abil võimalik saada 

sündmusest või objektist soojuspilt. Kuna soojust on raske peita, siis seetõttu võimaldab 

soojuskaamera termoviisorite abil avastada sooje objekte, näiteks inimkeha, ka läbi takistuste, 

seinte ja varinguprügi. Liigne soojus viitab sageli potentsiaalsele probleemile, milleks 

päästetööde valdkonnas võib olla näiteks metsatulekahju. Samas on aga infrapunakaamerad  

suhteliselt kallid seadmed, mida autori arvates ei oleks otstarbekas kohe soetama hakata. 

(Wright, Patel 2000:164) 

 

Kokkuvõtteks jõudis autor koos spetsialist Arvo Viilup`iga järeldusele, et tavakasutuses olevatest 

seadmetest on võimalik koostada aparatuur, mis suudaks teha piisavalt häid fotosid, et selle järgi 

õnnetuskohal tööd koordinerida. Nende seadmete, mida on kirjeldatud eelnevas peaükis 

(peegelkaamera OLYMPUS E-3, ja objektiivid ZUIKO DIGITAL ED 50mm ja ZUIKO 

DIGITAL ED 150mm) maksumus tuleks Hr. Viilup`i sõnul umbes 65 000.- krooni. Erinevatel 

firmadel on pakkuda erinevaid seadmeid ja sellest lähtuvalt muutub ka hind.  (Viilup 2009) 

 
 

2.3   Mehitamata lennuseadmete võrdlus 
 

Tuginedes eelpool kirjutatule väidab autor, et mehitamata lennuseade oleks hea abivahend 

päästetööde kiiremaks ja operatiivsemaks lahendamiseks. Taolise seadme olemasolu puhul on 

tema operatiivtöösse lülitamine kiire, ning seadmelt saadud piltide abil on õnnetusest ülevaade 

tõepärane (subjektiivsete faktorite – vaatleja oskused nähtut edasi anda – mõju on väike). 
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Ankeetküsitlustest selgus samuti, et õhuvaatluse kaasamine päästetööde lihtsustamise eesmärgil 

on soovitatav. Selle tulemusena on autor valinud mõned mehitamata lennuseadmed, millede 

omadusi on kirjeldatud allpool toodud tabelis. 

 

 OÜ Eli HeliCam CopterCam 

Seadme suurus: 

 

 

 

 

 

 

Mootor: 

 

 

 

Lennuaeg: 

 

 

 

Pildi kvaliteet: 

 

 

 

 

 

 

Töökorda seadmise 

kiirus: 

 

 

Seadme hind: 

Lennuseade mahub 

koos juhtimispuldi, 

ekraani ja/või 

arvutiga kahte 

seljakotti. 

Lennuseade 30*30cm 

 

Akudelt töötav 

elektrimootor. 

 

 

Umbes 20 minutit 

 

 

 

Veebikaamera – ei 

ole väga hea pilt. 

 

 

 

 

 

Kiire – paar minutit. 

(seljakottide  

avamine)  

 

150 000 krooni 

Lennuseade mahub 

(suurema) sõiduauto  

pagasiruumi. 

Lennuvalmis seatult on 

töötava tiiviku 

diameeter  ~1,5 meetrit. 

 

Akudelt töötav 

elektrimootor. 

 

 

Umbes 15-30 minutit 

(sõltub fotoseadmete 

raskusest). 

 

Pisipeegelkaamera – 

piisava kvaliteediga  

(vajadusel võimalik 

juurde monteerida  

paremaid, (teisi) 

salvestusseadmeid).  

 

Kiire – u. 5 minutit. 

 

 

 

230 000 krooni 

Lennuseade mahub 

(suurema) sõiduauto 

pagasiruumi.  

Lennuvalmis seatult on 

töötava tiiviku 

diameeter  ~2 meetrit. 

 

Bensiinimootor – (õli 

ja bensiini segu 1/30) 

tagavaraks akud. 

 

1,5-2 tundi. (sõltub 

lennuseadme 

suurusest). 

 

Pisipeegelkaamera –  

piisava kvaliteediga  

(vajadusel võimalik 

juurde monteerida  

paremaid, (teisi) 

salvestusseadmeid). 

 

Kiire – u. 5 minutit. 

 

 

 

200 000 krooni 
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Mõned näited aruteluks: 

- Coptercam võib püsida õhus kauem, kui Helicam;  

- OÜ Eli seade on kompaktsem kui CopterCam; OÜ Eli seade on kiiremini lennuvalmis, 

kuid pildi kvaliteet on kehvem;  oma kerguse tõttu on teistest ebastabiilsem ilmastiku 

tingimustele; õhus püsimise aeg on kõige lühem; 

- seadmete hind, jne.  

 

Kokkuvõtvalt väidab autor, et taolise seadme kasutuselevõtmine oleks vajalik ja kasulik, mitte 

ainult päästetööde efektiivsuse suurendamise ja lihtsustamise eesmärgil. Seadmega kaasnevad 

vajalikud  koolitused annaksid ka võimaluse ja kohustuse töötajatele endid täiendada. Samuti 

võimaldaks  sellise seadme olemasolu vähendada kulusid kallite lennutundide arvelt ja teha 

paremat  ametkondadevahelist koostööd erinevate situatsioonide lahendamisel, mida autor juba 

eelnevalt mainis.  

 

Mehitamata lennuseadmeid pakuvad Eestis mitmed firmad, nii et valikuvõimalus on kindlasti 

olemas. Enne ostmist oleks otstarbekas selgeks mõelda, kus hakkab seade paiknema, kuidas 

toimub selle kasutamine, kes hakkab lennumasinat juhtima, võibolla on võimalik ja piisav osta 

kasutamise teenust, jne. 

 

Autori arvates oleks parim valik käesolevas töös vaadeldud seadmetest CopterCam`i lennumasin, 

arvestades seadme suutlikkust, varustatust ja hinda. Otsused, kas ja millist seadet ostetakse, tuleb 

teha vastavate eeskirjade alusel vastavate ametnike poolt.  
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3  TULEMUSTE ANALÜÜS METSATULEKAHJU NÄITEL JA 
SOOVITUSED 

 
 

Metsatulekahjud on suur oht loodusele ja nad võivad võtta katastroofilise iseloomu, mille 

tagajärjed annavad tunda aastakümneid, rääkimata hetkekahjudest. Väiksemate metsatulekahjude 

all, on autor silmas pidanud igakevadisi ja –suviseid sündmusi, millele tuleb päästemeeskondadel 

reageerida. Samas ei ole haruldased ka mastaapsed metsatulekahjud, mille kustutamiseks ei piisa 

paarist päästemeeskonnast, vaid läheb vaja juba suurel hulgal varustust ja isikkoosseisu. (Alton; 

Kiil 2003:3-4) 

 

Kasutades Päästeameti statistikat metsatulekahjude kohta on autor leidnud mõtlemapanevaid 

fakte metsatulekahjudest. Aastal 2004. põles 379,2 hektarit ja 2005. aastal hävines 86,46 hektarit 

metsa. 2006. aasta suurimaks tulekahjuks oli Ida-Virumaal toimunud Agusalu metsatulekahju, 

kus hävines 1200 hektarit ning suuruselt teiseks loetakse Harjumaal Kuusalus toimunud 

metsatulekahju, milles hävines 500 hektarit metsa. 2006. aastal laastas tuli kokkuvõttes 3095,57 

hektarit metsa. 2007. aastal toimus üks suurem põleng, kus tules oli ligikaudu 200 hektarit. Kogu 

aasta kohta tehtud statistikast leiab aasta põlengupindalaks 292,37 hektarit. 2008. aastal laastas 

tuli kokkuvõttes umbes 1200 hektarit metsa. See tähendab, et aastatel 2004-2008 on Eestis 

matsatulekahjudes hävinud keskmiselt 1000 hektarit metsa aastas. (Päästeamet 2009) 

 

Eelnevatele andmetele põhinedes, ja käesoleva töö sissejuhatuses esitatud teise hüpoteesi  

analüüsi paremaks arusaamiseks, püüab autor alljärgnevas, reaalselt toimunud metsatulekahju 

näitel (28. juulil, 2006.a.), tuua välja olemasolevate seadmete ja uue – mehitamata lennuseadme 

– kasutamise efektiivsuste erinevused. Selle näite põhjal väidab autor, et mehitamata 

lennuseadme kasutamise korral oleks analoogseid õnnetusi võimalik tulevikus efektiivsemalt  

likvideerida. Kasutatud info metsatulekahju ja päästeressursi kohta on võetud häirekeskuse 

väljasõiduprotokollist (Häirekeskuse protokoll v.t. Lisa 16). Mehitamata lennuseadme võimaliku 

kasutamise korral on autor tuginenud eelnevates peatükkides uuritud ja kirjeldatud andmetele. 

 

28. juulil, 2006.a. kell 02:26 sai häirekeskus telefonikõne metsapõlengu kohta Keila-Joa ja 

Vääna piirkonnas. Koheselt reageeris sellele väljakutsele Paldiski 11 (ehk siis Paldiski esimene 

põhiauto – järgnevalt lühendina PL11). Kohale jõudnud esimese päästeauto vastutav tegi esmase 
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luure ja andis meeskonnale ka esmased tegevuskäsud.  Kella 03:57 oli kustutatud esmase luure 

käigus märgatud 60m2 metsaalust/turvast. Kell 04:10 tuli aga uus teade, et esmasest 

põlengukohast 200m eemal olevat uus põleng. PL11 saadeti seda infot kontrollima. Kohale 

jõudes palus päästetöödejuht kiirema luure tegemiseks abi kohalikelt elanikelt, kes olid tulnud 

sündmust uudistama isiklike ATV-dega ja kes olid väga abivalmid sõidutamaks päästetöödejuhti. 

Võib ainult oletada ajakulu, kui päästetöödejuht oleks pidanud luuret teostama jalgsi. Kell 04:29, 

kui PL11 oli saanud uue ülevaate põlengualast palus ta appi veel kustutusmasinaid (põlenguala 

oli ühe meeskonnaga hakkama saamiseks liiga suur). Olukord muutus kiiresti järjest hullemaks 

ja kell 05:19 antti HÄIRE 3 (see tähendas, et 6 põhiautot + muu lisavarustus: paakautod, 

metsakustutus konteiner, juhtimisautod, pumbajaamad jne.).  

 

Kell 04:51 jõudis sündmuskohale ka operatiivkorrapidaja (edasi lühendina op.karrapidaja), kes 

võttis juhtimise üle ja pidas põleangualast reaalse ülevaate saamiseks esmase staabi koosoleku 

infovahetuseks päästetööde juhiga ja muude kohalolevate ametkondadega. Häirekeskuse 

protokollist on võimalik välja lugeda, et juba kell 05:09 andis op.korrapidaja käsu uurida 

mehitatud helikopteri kaasamise võimalust. Kell 05:41 tuli aga vastus, et kopterit oleks võimalik 

saada alles paari tunni pärast, sest kopter asub hetkel Ida-Virumaal. Kell 06:00 teatati 

päästetöödejuhile, et oleks võimalik saada õhuseireks Robinsoni Ämari lennujaama poolt. 

Selleks ajaks oli aga op.korrapidaja kohalejõudmisest kulunud juba 1 tund ja 10 minutit. Kui 

op.korrapidajal oleks olnud kasutada (operatiivarves) autori poolt käesolevas töös kirjeldatud 

mehitamata lennuseade, siis selle kasutamine oleks andnud uuele päästetööde juhile operatiivse 

pildi hetkeolukorrast juba kella 04:56-eks.  

 

Mehitamata lennuseadme abil, põlengualal järjepidevat kontrolli teostades, oleks suutnud 

päästetöödejuht kiiremini ennetada põlengu levikusuunda ning sellele reageerida. Samas selle 

seadme olemasolu korral oleks  informatsiooni saamise aeg olnud palju lühem, sest tulekahju 

korral on ajaline faktor väga suure tähtsusega. Kui võrrelda nüüd mehitatud ja mehitamata 

lennuseadme kasutamisel tekkivaid lisakulusid, siis selle sündmuse korral oleks raadioteel 

juhitava helikopteri kasutamine tähendanud kokkuhoidu mehitatud lennumasinate kasutamisega 

võrreldes, ehk siis kallite lennutundide arvelt. Kuna tegu oli suuremastaabilise metsatulekahjuga, 

siis sellest ülevaate saamiseks kaasati päästetöödele ka mehitatud helikopter – see tähendas aga 

lisaressursside kasutamist (mehitatud lennuseadmete tunnihinnad on autori poolt eelnevalt töös 

välja toodud) ja aja kulu (helikopter jõudis sündmuskohale alles mitu tundi pärast sündmuse 

algust). 
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Vaadeldes siinkohal ka päästetöötajate füüsilist koormust, teades  lõigujuhtide tööülesandeid 

oma töölõigus, (mis nõuab raskesti läbitaval maastikul kiiresti ringiliikumist, oma info jagamist 

päästetööde juhiga, et olla pidevalt kursis põlengu levikuga, jne.) võib väita, et mehitamata 

lennuseadme olemasolu korral oleks saanud selleks kulunud energiat rohkem suunata otsese 

kustutustöö tegemisele. Samuti tuleb arvestada lõigujuhi subjektiivsete faktorite (vaatleja 

oskused) suhteliselt suure osakaaluga, mis võib mõjutada informatsiooni täpsust ja mitte alati 

paremuse suunas.  

 

Siintoodud metsatulekahju näite puhul ei arutle autor ka võimalust kasutada õhuvaatluse 

tegemiseks - info saamiseks - redelautot/tõstukautot. Eelnevates peatükkides on välja toodud, et 

sellised päästemasinad vajavad töökorda seadmiseks/paigaldamiseks kindlat ja tugevat alust, 

maapinda, mida selle tulekahju puhul ei olnud. Sellise mastaabiga tulekahju puhul on vähe kasu 

tõstukauto korvist piltide tegemisest, sest tulekahjust hõlmatud maa-ala on piisavalt suur, ja 

õnnetuse kogumahust rahuldava üldpildi saamiseks on vaja palju kõrgemalt tehtud fotosid. 

 

Selles peatükis esitatud andmete põhjal väidab autor, et mehitamata lennumasina olemasolu 

korral oleks sellest olnud kasu nii päästetöödest kiirema ülevaate saamiseks, selle tagajärjel 

parema ja kiirema vasturünnakuplaani koostamiseks, ka oleks seadme kasutamisest tekkinud 

kokkuhoid rahalisest küljest ja päästetöötajate füüsilise koormuse arvelt.  
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KOKKUVÕTE 
 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli tutvustada ja kirjeldada päästetööde korraldamisel  

õhuvaatluse läbiviimiseks olemasolevaid võimalusi, kuid mida käesoleval ajal väga laialdaselt 

veel ei kasutata. Samuti oli töö üheks eesmärgiks vastava ala spetsialistidega läbi viidud 

intervjuudest ja kirjandusest kogutud andmete abil tutvustada uusi seadmeid, mida oleks 

võimalik kasutada päästetööde efektiivsuse suurendamiseks.  

 

Selleks, et teada saada olemasolevate seadmete õhuvaatluseks kasutamise vajadust ja  

kasutustihedust, korraldas autor ankeetküsitluse Põhja-Eesti Päästekeskuses töötavate 

operatiivkorrapidajatega. Küsitluse tulemus näitas, et peaaegu igasugune õhuvaatluse tegemine 

aitab arvestatavalt kaasa päästetööde lihtsustamiseks ja sündmustest parema ülevaate saamiseks. 

Operatiivkorrapidajate vastustest selgus, et olemasolevate seadmetega õhuvaatluse tegemine on 

päästetööde jaoks kasulik ja 87% vastanutest pidas heaks töös pakutud uue võimaluse - 

mehitamata lennuseadme kaasamist päästetöödesse.  

 

Töös kirjeldab autor kõigi olemasolevate seadmetega õhuvaatluse läbiviimise võimalusi ja 

selgitab nende variantide plusse ja miinuseid. Uue võimaluse - mehitamata lennuseadme  kohta 

uuris autor nii internetist, kirjandusest kui ka vastava ala spetsialistidega korraldatud 

intervjuudest, et pakkuda uusi ja mitmekülgsemate võimalustega variante, mida saaks kasutada 

päästetööde efektiivsemaks korraldamiseks. Töös on kirjeldatud kolme erinevat mehitamata 

lennuseadme komplekti, mida pakuvad Eestis asuvad firmad. Igal seadmel on omad plussid ja 

miinused -  üks on väiksem ja kergem ning operatiivsemalt kasutatav, teine aga suurem, kuid 

suudab õhus viibida kauem ja saada sündmusest paremaid andmeid. Uute seadmete hankimiseks 

tuleks eelnevalt variante analüüsida, et valida nendest nii võimaluste kui ka maksumuse poolest  

optimaalseim komplekt. See ei olnud küll käesoleva töö ülesandeks, kuid siinkohal soovitab 

autor seadmekomplekti, mis oleks firma CopterCam`i poolt loodud. 

 

Kokkuvõtvalt väidab töö autor, et õhuvaatluse kasutamine päästetöödel on igati abiks, sest maa 

peal olles ei ole kogu sündmuse mastaabist alati võimalik parimat ülevaadet saada. Enamasti on 

õhuvaatlus kasutatav ka mitmete muude õnnetuste korral, kasutades selleks siis kas 

olemasolevaid vahendeid või töös pakutud uusi seadmeid. 
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РЕЗЮМЕ 
 
 

Цель этой дипломной работы была представить и описать возможности использования 

воздушной разведки при спасательных работах, которые на данный момент широко не 

используются. Также одной из целей этой работы является, с помошью проведённых 

интервью со специалистами и собранными данными из соответсвуюшей литературы, 

познакомить с новым оборудованием, которое можно использовать при спасательных 

работах для  увеличения её эфективности 

 

Для того чтобы выяснить потребность использования    оборудования для воздушной 

разведки и частоту его использования, автор провёл опрос оперативных дежурных 

Северного спасательного департамента Эстонии. Опрос показал, что почти каждая 

воздушная разведка упрощает проведение спасательных работ и даёт лучшее 

представление места происшествия. Из ответов оперативных дежурных выяснилось, что с 

имеющимся оборудованием воздушная разведка полезна для спасательных работ, также 

87% опрошенных одобрили новую возможность использования беспилотных летательных 

аппаратов при спасательных работах. 

 

В работе автор описывает возможности проведения воздушной разведки с помошью всего 

имеющегося оборудования и разъясняет их плюсы и минусы. Для получения новой 

информации о возможности использования беспилотных летательных аппаратов, автор 

исследовал предложенные возможности в интернете, литературе, а также с помошью 

интервью со специалистами, чтобы предложить новые многосторонние возможности для 

эффективного проведения работ. В работе описывается три вида беспилотних 

летательных аппаратов, которые предлагают фирмы, находящиеся в Эстонии. У каждого 

аппарата есть свои плюсы и минусы - один меньше, легче и манёвреннее; другой же 

больше, но может дольше находиться в воздухе и получать лучшую информацию с места 

событий. Для приобретения этих аппаратов надо провести предварительний анализ,  

чтобы выбрать из них наиболее оптимальный комплект, как по его возможностям, так и 

по его стоимости. Это конечно не было целью этой работы, но здесь автор предлагает 

комплект, производимый фирмой "CopterCam". 
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В обощении автор утверждает, что воздушная разведка при спасательных работах 

помогает их проведению, так как с земли не всегда возможно получить полную картину 

масштаба проишествия. В большинстве случаев воздушную разведку можно использовать 

на многих других происшествиях,  используя для этого,  как имеющиеся средства, так и 

предложенные в работе  устройства. 
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LISA 1. Põhja eesti operatiivkorrapidajate vahel läbiviidud küsitlus 

 

Tere. Olen Päästekolledži neljanda kursuse üliõpilane, Ivo Remmelga ja seoses oma lõputöö 

kirjutamisega palun teil vastata mõnele alljärgnevale küsimusele. 

Lõputöö teemaks on „PÄÄSTETÖÖDE EFEKTIIVSUSE TÕSTMINE ÕHUVAATLUSTEGA“. 

Sellest tulenevalt on küsimustik koostatud olemasolevate seadmete kasutamise kohta. 

 

Töökoht:......................................... 

Ametinimetus:................................. 

Tööstaaž:......................................... 

 

1. Kas teie arvates on õhuvaatluse teostamine päästetööde effektiivsuse suurendamiseks 

vajalik? 

1. JAH 

2. EI 

 

2. Milliseid võimalusi õhuvaatluse tegemiseks teie välja pakuksite? 

(Kirjutage palun: alustadest teie arust odavamast võimalusest ja liikudes kallimate poole) 

1........................................................ 

2........................................................ 

3........................................................ 

4........................................................ 

5........................................................ 

6........................................................ 

 

3. Kui tihti olete oma töös kasutanud alljärgnevaid õhuvaatluse viise? 

1 = väga tihti 
2 = tihti 
3 = vähesel määral 
4 = ei ole üldse kasutanud 
5 = ei teagi sellise võimaluse olemasolust 
 

1.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja (võimalusel binokkel) 1 2 3 4 5 

2.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja + termokaamera 1 2 3 4 5 

3.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja + fotoaparaat 1 2 3 4 5 
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4.   Dirižaabel 1 2 3 4 5 

5.   Mehitatud lennumasinad 1 2 3 4 5 

 

4. Kuidas hindate tõstukauto ja/või redelauto mõttekust õhuvaatluse teostamisel 

viiepallisüsteemis? 

1 = aitab päästetöödel märgatavalt kaasa 
2 = kasulik 
3 = olenevalt olukorrast 
4 = vähene kasu 
5 = ei ole mõtekas 
 

1.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja (võimalusel binokkel) 1 2 3 4 5 

2.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja + termokaamera 1 2 3 4 5 

3.   Redelauto/tõstukauto + vaatleja + fotoaparaat 1 2 3 4 5 

 

4.a.  Kui eelmisel küsimusel vastasite mõnele varjandile numbriga 4 või 5, siis palun täpsustage, 

et MIKS ON TEIE ARUST SELLEST VÄHE KASU? või MIKS EI OLE SELLINE VAATLUS 

MÕTEKAS? 

a. Redelauto/tõstukauto + vaatleja (võimalusel binokkel) 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

b. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + termokaamera 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

c. Redelauto/tõstukauto + vaatleja + fotoaparaat 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

5. Kuidas hindate dirižaabli mõttekust õhuvaatluse teostamisel viiepallisüsteemis? (tõmmake 

õigele varjandile ring ümber!) 

1 = aitab päästetöödel märgatavalt kaasa  

2 = kasulik 

3 = olenevalt olukorrast 
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4 = vähene kasu 

5 = ei ole mõtekas 

5.a.  Kui vastasite eelnevas küsimuses numbriga 4 või 5, siis palun täpsustage! 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

6. Kuidas hindate mehitatud lennumasina mõttekust õhuvaatluse teostamisel viiepallisüsteemis? 

(tõmmake õigele varjandile ring ümber!) 

1 = aitab päästetöödel märgatavalt kaasa  

2 = kasulik 

3 = olenevalt olukorrast 

4 = vähene kasu 

5 = ei ole mõtekas 

 

6.a.  Kui vastasite eelnevas küsimuses numbriga 4 või 5, siis palun täpsustage! 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. Mis TEIE arvate, kas uue võimalusena MEHITAMATA LENNUMASINA (raadio teel 

juhitava helikopteri) kaasamine päästetööde käigus õhuvaatluse tegemiseks oleks hea idee? 

 

1.  JAH 

2.  EI   ---- (vastuse EI korral palun põhjendage mõne sõnaga oma 

seisukohta) 

 

 

 

 

 

Suur tänu vastuste eest! 
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LISA 2. Bronto Skylift F42HDT ja Bronto Skylift F54HDT tehnilised 
andmed 
  Bronto Skylift F42HDT Bronto Skylift F54HDT 

Tööpiirkond     

Maksimaalne töökõrgus 42 m 54 m 
Maksimaalne kõrgus korvi põhjani 40 m 52 m 
Maksimaalne külgulatuvus 19, 5 m 21 m 
Maksimaalne ulatuvus korvi 
põhjani maapinnast allapoole  5, 5 m  4, 5 m 

Korvi kandejõud     
Maksimaalne lubatud korvi 
kandejõud 

400 kg ( 4 inimest + 40 
kg ) 

400 kg ( 4 inimest + 40 
kg ) 

Maksimaalne lubatud toetusjõud  500 N 500 N 

Pöörderaadius     
Pidev  360° 360° 

Tehnilised näitajad     
Pikkus ~11, 7 m ~12, 7 m 
Kõrgus ~3, 7 m ~4 m 
Laius 2, 5 m 2, 5 m 
Auto mass ilma aluseta ~16, 8 t ~21, 5 t 
Auto täismass ~26, 5 t ~32 t 

Tugijalad     
Maksimaalne laius 5, 5 m 6, 0 m 
Maksimaalne jõud 170 kN 215 kN 

Maksimaalne surve  7, 2 kg/cm
0 11, 9 kg/cm

2 
Maksimaalne surve kasutades     

tugijalaplaate ( 50X750X750 ) 3, 0 kg/cm
1 3, 0 kg/cm

2 

Hüdraulikasüsteem     

Peapumba tootlikus ~150 l/min ~170 l/min 
Töösurve 180 bar 210 bar 
Akupumba töösurve 155 bar 200 bar 
Teleskoobi raskuse 
langetusventiilid 345 bar 345 bar 
Soovitav väliskeskkonna 
temperatuur -25° C …+ 35° C -25° C …+ 35° C 
Müratugevus alla 85 dB alla 85 dB 
 



 48 

LISA 3. Fotod Bronto Skylift 54 korvist fotoaparaadiga OLYMPUS 
µ790SW 
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 LISA 4. Õhupall L.A.M.P. koos vaatluskaameraga ja vajamineva 
varustuse kohvritega 
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LISA 5. Intervjuude CD 
 

1. Intervjuu Kalle Pent`i ja P.Pajusaar`ega 
2. Intervjuu Arvo Viilup`iga 
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LISA 6. Dave Heyborne poolt kasutuses olevad lennuseadmed 
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LISA 7. Ülevaade tööstusterritooriumist 
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LISA 8. Üleujutus 
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LISA 9. Liiklussõlmed 
 

Järvevana tee pikenduse ja Pärnu maante rist 

 
 
 

Jüri ring 
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LISA 10. Intervjuu Tõnu Vaher`iga, OÜ Eli 
 
Mehitamata lennumasinate kohta esitatavatele küsimustele sai autor Tõnu Vaher`i käest 

järgmised vastused: 

1. Missuguse aparaadiga on tegemist? – „Kui Sa asjast tead, siis tegime Päästeametile ka 

õhupalli vaatlusteks, millest esimene häbiväärselt venemaale ära lendas. Andsime uue. 

Süsteem vaatlusteks on neil seega olemas. Kasutavad vähe. Parim lahendus  just nimelt on 

selline neljarootoriline lennuvahend. Malli on võetud maailmas kasutatvatest Quadrator 

tüüpi lennuvahenditest, mis aga on ostes väga kallid, sellepärast  teebki neid meie firma ise, 

käsitööna. Tänaseks on ca 2 aastat katseid läbi, hetkel just eesmärgiga tulekahjude 

vaatlemine. Päästeameti avitamiseks. Sarnaseid seadmeid toodavadmaailmas veel erinevad 

firmad, nagu näiteks, Dragonflyer - usa firma ja Microdrone- saksa firma. OÜ Eli seade on 

varustatud autopiloodi ja statsionaarse kaameraga. Aparaadil igasugused lendamist 

abistavad lisaseadmed – kiirendusandurid, kompass, güroskoobid, igasugused sideantennid, 

GPS positsioneerimisseadmed (mõne meetri täpsusega) ja muid lendamiseks vajaminevaid 

seadmeid. Tegu väga stabiilse seadmega, pilt ei värise“. 

2. Lennumasina parameetrid? – „Suhteliselt väike. Kokkupandult mahub tavalisse seljakotti. 

Neljakandiline umbes 30*30 cm suur + igas nurgas asuvad rootorid. Lahti tehtult mitte 

suurem kui 50*50 cm. Tegu siis selle aparaadiga, mida oleme juba 2 aastat katsetanud. 

Suurus oleneb sellest, missugust vaatlusseadet see kandma peab, ehk siis raskema asja 

taevasse lennutamise jaoks tuleb ehitada suurem seade ja võibolla lisada ka mõni rootor. 

Koos juhtimispuldiga ja muude lisaseadmetega tuleks umbes kaks seljakotti“. 

3. Kui kõrgele ja kui kaugele lendab? – „Lennukaugus oleneb mitmetest asjadest, nagu 

näiteks pildisidest ja datasidest aga muidu jääb umbes 5 km raadiusesse. Olenb jällegi 

sellest, et kui kaugelt on võimalik veel piltti edasi anda, saatja võimsus. Pildi kvaliteet on 

nagu videokasseti pealt filmi vaatamine“. 

4. Kütus? Aku? Vastupidavus? – „Töötab elektri peal, akude peal. Õhus püsimise ajaks saab 

lugeda kuni 20 min, jällegi oleneb näiteks akust“. 

5. Lennuvalmis seadmise kiirus? – „Olenevalt inimesest, kui kiiresti end liigutada jõuab ja 

seadme seljakotist välja võtab – arvan, et umbes paar minutit“. 

6. Mismoodi käib juhtimine?  – „Juhtimiseks on mitu võimalust, kas siis puldi kaudu (midagi 

raadioteel juhitava auto puldi sarnast) või arvuti kaudu. Piisab ühest inimesest. Tegelikult on 

seadmel niipalju tarkka automaatikat peal, et valesid lendamisvõtteid seade teha ei lase. 
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Seade käittub inimese soovituse järgi, tegelikult juhib end suuremalt osalt ise. Kaamera pealt 

tuleb pilt kuvarisse (ekraani), ja selle järgi juhtimine käibki.“ 

7. Kes juhivad lennuseadet? – „Üheks võimaluseks on meie poolt keegi, aga ei kujuta etta 

mismoodi see kokkulepe välja näeks. Teine võimalus oleks mingi grupi päästetöötajate 

väljakoolitamine. Arvan, et koolitamise aeg oleks umbes 1 nädal. Vaja oleks inimestele 

selgeks teha süsteem, ilmastikuga arvestamine, lennuharjutused jne“. 

8. Lennumasina maksumus? Soetamisvõimalused? – „Nagu sai räägitud, siis oleme seda 

seadet juba pikalt katsetanud, lõpetame kaatsetustega umbes selle aasta suve lõpuks (2009 – 

autor) ja siis oleme valmis. Vaja ainult avaldada soovi. Hinnaks kujuneks umbkaudselt 

150 000 EEK`i, muidugi sõltuvalt varustusest“. 
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LISA 11.  Intervjuu Kristjan Tiimus`ega, HeliCam 
 
Mehitamata lennumasinate kohta esitatavatele küsimustele sai autor Kristjan Tiimus`e käest 

järgmised vastused: 

1.  Missuguse aparaadiga on tegemist? – „Elektrimootoriga mudelhelikopter. Kopter ise on 

www.minicopter.de saidi pealt Maxi-Joker tüüpi lennumasin, aga täiesti ümbertehtud, ise 

tehtud. Samuti kaamerate paigaldamiseks süsteem on ise aretatud. Külge saab kruttida 

digipeegelkaamera, videokaamera või infrapunakaamera.  Kopteril on peal ka autopiloot ja 

autostabilisaator igasugu muid elektroonikasedameid, mis abistavad lendamisel. Küroskoop, 

GPS seadmed, sideseadmed (-kanalid) jne. Ühesõnaga kõik vajalik, et juhtimine võimalikult 

lihtne oleks ja sideseadmed, et maapeal olles piltti oleks võimalik vaadata“.    

2.  Lennumasina parameetrid? – „Vaata Maxi-Jokker tüübi parameetreid, ega ma seda 

suuremaks venitanud ei ole“. 

3.  Kui kõrgele ja kui kaugele lendab? – „Ei ole kaugust proovinud, ei taha aparaati ära 

lõhkuda, aga nii kõrgustesse, kui ka kaugustesse olen lasknud nii, et enam silmaga ei suuda 

peale TÄPI midagi seletada. Arvan, et mingi 500 meetrit kõrgustesse kindlasti pole mingi 

probleem ja kaugustes mõned kilomeetrid on OK“. 

4.  Kütus? Aku? Vastupidavus? – „Elektri peal töötav. Aku peab vastu 20-30 minutit. Oleneb 

sellest, kui rasked seadmed vaja lennutada taevasse. Akude vahetus läheb mingi 1 minu, nii et 

kui akusid on palju siis saab pikalt lennata“. 

5.  Lennuvalmis seadmise kiirus? – „Umbes 5 minutit. Mahub tavalise sõiduauto pakasnikusse, 

või tahaistmele“. 

6.  Mismoodi käib juhtimine? – „Juhtimise jaoks peal igasugu süsteemid, mis ei lase kergelt 

valesid otsuseid teha. Piloot juhib ikkagi tavaliselt lennumasinat silmside abil ja fotoseadmete 

jaoks on ekraanide taga teine inimene“. 

7.  Kes juhivad lennuseadet? – „Tavaliselt 2 inimest, piloot ja siis keegi kes juhib kaameraid. 

Aga peal ka autopiloot ja autostabilisaator niiet on võimalik kergemad tööd ka üksi ära teha. 

Väljaõppe kohta oskaks öelda nii palju, et tänu just nendele automaatikasüsteemidele võin 

suvalise mehe näiteks mingi päästetöötajate rühma välja õpetada. Aega ei oska kindlalt öelda, 

pakun et aktiivselt tegeleda, siis mingi 1-2 kuud“. 

8.  Lennumasina maksumus? Soetamisvõimalused? – „Kopteri hind on 50 000 EEK`i, aga 

sellele lisandub autopiloot, sõltuvalt margist 40000kuni 150000 ja siis veel igausgu 

elektroonika näiteks videosaatjad, akulaadijad, monitorid jne. Kõige kallim asi on autopiloot, 
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see võib maksta mitu korda rohkem kui kopter ise.  Muud seadmed on umbes 3000 EEK`i iga 

asi. Ühesõnaga arvan, et natuke alla 200 000 krooni jääks samasuguse lennumasina hind, 

mida mina kasutan. Ja loomulikult oleks tegu lennumasinaga, millele VAJA JUURDE 

SOETADA ka fotografeerimisseadmed. Tutvu tehtud piltidega ja pakutavate teenustega 

www.helicam.ee “. 
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LISA 12.  HeliCam`i kopter 
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LISA 13. HeliCam`iga tehtud fotod 
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LISA 14. Intervjuu Joel Tammet`iga, CopterCam OÜ 
 
 
Mehitamata lennumasinate kohta esitatavatele küsimustele sai autor Joel Tammet`i käest 

järgmised vastused: 

 

Oleme heameelega valmis pakkuma igakülgset abi süsteemi väljatöötamisel. Tegutseme samas 

valdkonnas juba 8 aastat ning teeme koostööd kopterite avioonika, navigatsiooni ning mehaanika 

osas ka mitmete välistootjatega. Vajaduste kaardistamiseks palun võtta minuga ühendust 

telefonil 56 605865 või e-mailiga aadressil joel@coptercam.ee. Teadupärast on ELI tänu ajaloole 

millegipärast soosingus, ning väidetavalt nad tegelevad ka UAV helikopteri väljatöötamisega. 

See võib olla tõsi, võib ka mitte olla. Sain aru, et neil pakkuda quadratori laadne seade – toon 

välja siis enda kogemustel põhinevad miinused sellise seadme kasutamisel: 

1) peaaegu olematu tõstevõime, ehk mingit vähegi kasulikku aparatuuri ta tõsta ei jõua 

2) äärmiselt tuuletundlik, ehk kui puhub tuul, siis puhutakse see riistapuu lihtsalt minema 

3) lennuaeg (tänu akutoitele) imelühike 

ehk kokkuvõttes tore, aga paraku kasutu vidin. 

Meie firma lehekülg (www.coptercam.ee), kus on ometigi kirjas, et me mitte ainult ei tööta 

süsteeme välja, vaid lausa pakume valmistoodangut. Ja mul on 100% kindel info, et teist, 

testitud, töötavat ning funktsionaalset süsteemi lähikonnas pole, rääkimata eestist.  

 

1.  Missuguse aparaadiga on tegemist? – „Saatsin sulle meie kopteri kärbitud spetsifikatsiooni. 

Meie helikopteril on peal bensiinimootor, mis annab suure tõstejõu. Piltte selle kohta sulle 

praegu veel ei saada, arutan siin teistega läbi ja tegelen natuke hiljem. Võimsus on 

valitav.Väiksema võimsusega (tõstejõud kuni 7 kg) mootor arendab ca 4 hj, suurema 

võimsusega (tõstejõud kuni 15 kg) mootor arendab ca 10 hj. Spetsifikatsioonis (mille saatsin) 

oli kirjeldatud väiksemat kopterit. Tegu on bensiinimootoriga, pearootor kahelabaline, CCPM 

swashplate, Bell-Hilleri mikseriga kallutusautomaatika. Konstruktsioon on selline, et tehnikat 

saab kiiresti vahetada, ehk mõne minutiga võib näiteks termokaamera vahetada fotokaamera 

vastu jne. Lisatehnika nimekiri, mida saab kopterile installeerida on pikk: termokaamera, 

nähtava spektri kõrgresolutsioonkaamera, videokaamera, fotoaparaat jne.. Lisaks saab 

kopterit kasutada ka väiksekaaluliste esemete täpseks ümberpaigutamiseks ning kasutuskohale 

viimiseks. Väljundeid on palju. Kopter on kasutatav ka öösel. Filmimisel kasutame Canoni 
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digivideokaamerat (PAL). Fotografeerimisel on kasutuses Canoni peegelkaamera. Fotod ning 

video edastame kliendile kas CD/DVD plaadil või üleslaetuna meie ftp serverisse“. 

2.  Lennumasina parameetrid? – „Seadme transpordiks vähemalt sõiduauto, soovitavalt aga 

mahtuniversaal“ 

3.  Kui kõrgele ja kui kaugele lendab? –  

4.  Kütus? Aku? Vastupidavus? – „Kasutab tavalist bensiini, segatuna õliga, vahekorras 1/30, 

ehk tavaline mootorsae segu. Ühe paagitäiega sõidab umbes 50 minutit. Manuaalse 

piloteerimise korral on kopteri maksimaalne lennukiirus 115 km/h, autonoomselt 38 km/h“. 

5.  Lennuvalmis seadmise kiirus? – „Suhteliselt operatiivne, maksimum 5 minutit“ 

6. Mismoodi käib juhtimine? – „Põhiliselt käib juhtimine automaatikaseadmete kaudu 

(kopteril on peal autopiloot ja autostabilisaator), operaator annab suunamuutusteks kõigest 

’soovitusi’. Juhtimine kerge. Lennu ajal edastab kopter pidevalt maal asuvasse monitori 

otsepilti, mille järgi toimub kaamera suunamine ja võtteprotsessi juhtimine. Lisaks sellele saab 

kopter edastada koos otsepildiga ka avioonikaandmeid (GPS positsioon, lennukiirus, suund, 

lennukõrgus, pardaelektroonika parameetrid)“. 

7.  Kes juhivad lennuseadet? – „Tavaolukorras käib kopteriga kaasas 2 inimest. Piloot ja 

vaatlusseadmetega tegelev/neid juhtiv inimene. Tänu automaatikasüsteemidele võimalik ka 

lennutada üksinda. Peale meie firma poolt pakutavat koolitust on operaator iseseisvalt 

võimeline kopterit juhtima. Operaatorikoolituse pikkus on individuaalne. Mõni hoomab 

kiiremini, mõni aeglasemalt, seega me ei saa öelda, et koolitus kestab näiteks 5 päeva. Kellel 

läheb kiiremini, kellel aeglasemalt. 

Koolitus koosneb 4 osast: 

1) aerodünaamika, 

2) kopteri ehitus, tööpõhimõte, hooldus, ekspluatatsioon 

3) lennuohutus, lennundusreeglistik 

4) praktiline kasutus, piloteerimine 

Ühesõnaga turvalisem oleks lasta juhtida kopterit omaala spetsidel aga vajadusel õpetame ka 

kogemusteta inimesi välja“ 

9. Lennumasina maksumus? Soetamisvõimalused? – „Mõistlik on ta nähtavasti esialgu 

teenust sisse osta, tuleb ehk odavam. See on kahtlemata koht kalkulatsioonideks. Valmis 

komplekti hind sõltub tema parameetritest. See, mis oli kirjas spetsifikatsioonis, maksab koos 

juhtmisseadmete ning õhk-maa duplex-sidega ca 200 000.-EEK. Kopteri hind sisaldab ka 

juhitavat, tavaspektris töötavat kaamerat, selle monitori, ning kaugjuhtimisseadet. Ehk 

kopterist tuleb alla juhitav videopilt PAL formaadis“. 
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Hetkel on meie arendatud, testitud, funktsioneeriv ning mitmetel klientidel juba kasutuses olev 

lahendus olemas, seega kui on valmis ning töötava süsteemi järgi nõudlus, oleme valmis tegema 

pakkumise. 
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LISA 15. CopterCam UAV helikopteri tehnilised andmed 
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 67 

LISA 16. Häirekeskuse protokoll 28.07.2006. aastal toimunud 
metsatulekahju kohta 
 

 15.04.2010 

 PÕHJA-EESTI KESKUS 
 

 
Tulekustutus- päästemeeskondade ja kiirabibrigaadide sündmuskohale 

väljasõidu protokoll-arvestuskaart  
         

 
 

  Maakond     HARJUMAA 

  Väljakutse 
nr.     

152018608 

  Dispetser      
 
Sündmuse liik   METSA/MAASTIKU TULEKAHJU 
Esialgne prioriteet   HÄIRE   

    

Leidis aset:      

       Kuupäev   28.07.2006 02:26 
       Esialgne aadress   KEILA , KEILA LINN 
       Tegelik aadress   KEILA-JOA : KEILA-JOA ALEVIK, HARJUMAA 
       Objekt    
       Objekti tüüp   MUUD VÄLJASP. HOONEID AS. OBJ. 
       Sündmuse tekkekoht    
Teatas kod.    Tel   55632244 
Väljakutse aeg   28.07.2006 02:26 
Oletatav tekkepõhjus:    
Oletatav kannatanute arv:    
Tööde käik:  

Kutsung R Korraldus Väljsõit 
Saab. 
kohal 

Hospit. Haigla Vaba Depoo 

PALDISKI 
11 

 
28.07.2006 
02:27:04 

28.07.2006 
02:31:21 

28.07.2006 
03:16:57 

  
28.07.2006 
03:58:35  

 

 

PALDISKI 
11 

JAH 
28.07.2006 
04:08:03 

 
28.07.2006 
04:21:59 

  
28.07.2006 
23:27:25  

28.07.2006 
23:58:00 

 

KEILA 11 JAH 28.07.2006  28.07.2006   28.07.2006  
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04:37:59 05:04:50 08:03:00  

 

PÕHJA 
52 

JAH 
28.07.2006 
04:44:35 

 
28.07.2006 
04:51:01 

  
29.07.2006 
13:38:05  

 

 

KOPLI 11 JAH 
28.07.2006 
04:45:17 

 
28.07.2006 
05:15:26 

  
28.07.2006 
07:59:56  

28.07.2006 
08:27:17 

 

MUSTAMÄE 
663 

JAH 
28.07.2006 
04:53:10 

 
28.07.2006 
09:27:09 

  
28.07.2006 
09:27:12  

28.07.2006 
09:27:16 

 

KOHILA 
11 

 
28.07.2006 
05:21:35 

28.07.2006 
05:23:26 

28.07.2006 
06:02:56 

  
28.07.2006 
07:43:58  

28.07.2006 
08:21:17 

 

PADISE 
32 

 
28.07.2006 
05:23:19 

28.07.2006 
06:11:37 

28.07.2006 
06:11:39 

  
29.07.2006 
23:23:18  

30.07.2006 
01:30:02 

 

MUUGA 
11 

 
28.07.2006 
05:37:59 

28.07.2006 
05:40:41 

28.07.2006 
06:30:01 

  
28.07.2006 
07:47:41  

 

 

PÕHJA 
51 

 
28.07.2006 
05:49:22 

28.07.2006 
05:49:27 

28.07.2006 
06:05:21 

  
28.07.2006 
07:18:04  

 

 

PÕHJA 
53 

 
28.07.2006 
05:50:56 

28.07.2006 
05:51:04 

28.07.2006 
06:16:17 

  
28.07.2006 
09:25:44  

28.07.2006 
23:02:50 

 

MUSTAMÄE 
63 

 
28.07.2006 
06:06:58 

28.07.2006 
06:09:25 

28.07.2006 
07:11:37 

  
28.07.2006 
07:11:49  

28.07.2006 
07:37:47 

 

MUSTAMÄE 
662 

JAH 
28.07.2006 
06:08:49 

 
28.07.2006 
07:46:09 

  
28.07.2006 
18:56:10  

 

 

PADISE 
62 

 
28.07.2006 
06:46:41 

28.07.2006 
06:46:51 

28.07.2006 
08:58:51 

  
29.07.2006 
23:23:18  

30.07.2006 
08:55:44 

 

PADISE 
21 

 
28.07.2006 
08:20:05 

28.07.2006 
08:20:39 

28.07.2006 
08:58:45 

  
29.07.2006 
10:11:15  

29.07.2006 
11:16:24 

 

KEILA 11 JAH 28.07.2006  28.07.2006   29.07.2006 29.07.2006 
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08:35:36 08:59:32 00:01:33  00:16:26 

 

KEILA 21  
28.07.2006 
08:35:36 

28.07.2006 
09:01:12 

28.07.2006 
09:01:14 

  
28.07.2006 
11:20:33  

 

 

PALDISKI 
31 

 
28.07.2006 
09:00:07 

28.07.2006 
09:00:11 

28.07.2006 
09:00:13 

  
29.07.2006 
09:23:13  

29.07.2006 
09:23:32 

 

KOPLI 11  
28.07.2006 
09:45:10 

28.07.2006 
09:45:15 

28.07.2006 
09:45:17 

  
28.07.2006 
23:25:19  

29.07.2006 
00:14:08 

 

KEILA 21 JAH 
28.07.2006 
16:27:09 

 
28.07.2006 
17:31:05 

  
29.07.2006 
00:01:33  

29.07.2006 
11:08:33 

 

KEILA 11  
29.07.2006 
08:33:14 

29.07.2006 
08:33:22 

29.07.2006 
09:34:45 

  
29.07.2006 
23:20:56  

29.07.2006 
23:38:59 

 

PÕHJA 
52 

 
29.07.2006 
09:39:56 

29.07.2006 
09:40:01 

29.07.2006 
10:40:06 

  
29.07.2006 
23:23:18  

30.07.2006 
08:55:55 

 

KOPLI 11  
29.07.2006 
11:07:48 

29.07.2006 
11:12:24 

29.07.2006 
11:51:06 

  
29.07.2006 
23:18:37  

 

 

PALDISKI 
11 

 
29.07.2006 
11:07:48 

29.07.2006 
12:28:17 

29.07.2006 
13:09:49 

  
29.07.2006 
23:18:00  

 

 

KEILA 21  
29.07.2006 
11:08:41 

29.07.2006 
11:08:52 

29.07.2006 
11:24:05 

  
29.07.2006 
23:21:02  

29.07.2006 
23:40:04 

 

KEILA 11  
30.07.2006 
08:53:56 

30.07.2006 
08:54:04 

30.07.2006 
23:11:52 

  
30.07.2006 
23:56:06  

 

 

KEILA 21  
30.07.2006 
08:53:56 

30.07.2006 
08:54:04 

30.07.2006 
13:38:16 

  
30.07.2006 
13:38:20  

30.07.2006 
14:00:14 

 

PALDISKI 
11 

 
30.07.2006 
09:02:18 

30.07.2006 
09:02:24 

30.07.2006 
09:27:33 

  
30.07.2006 
23:12:06  

31.07.2006 
00:05:06 

 

PÕHJA  30.07.2006 30.07.2006 30.07.2006   30.07.2006  
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51 09:11:06 11:09:52 11:09:55 23:09:30  

 

TONDI 
11 

 
30.07.2006 
12:05:05 

30.07.2006 
12:55:18 

30.07.2006 
12:55:20 

  
30.07.2006 
22:51:48  

31.07.2006 
08:00:57 

 

KEILA 11  
31.07.2006 
09:00:28 

31.07.2006 
09:04:48 

31.07.2006 
11:07:47 

  
31.07.2006 
19:50:37  

 

 

PÕHJA 
52 

JAH 
31.07.2006 
10:10:28 

 
31.07.2006 
11:06:46 

  
31.07.2006 
12:27:16  

 

 

KOPLI 11  
31.07.2006 
11:17:06 

31.07.2006 
11:22:07 

31.07.2006 
11:51:15 

  
31.07.2006 
19:50:42  

31.07.2006 
20:47:41 

 

PÕHJA 
52 

JAH 
31.07.2006 
13:04:14 

 
31.07.2006 
13:36:41 

  
31.07.2006 
19:33:57  

31.07.2006 
19:34:01 

 

PALDISKI 
11 

 
31.07.2006 
14:08:42 

31.07.2006 
14:08:53 

31.07.2006 
15:12:11 

  
31.07.2006 
17:43:13  

 

 

MUSTAMÄE 
663 

 
31.07.2006 
14:28:45 

31.07.2006 
14:31:36 

31.07.2006 
15:49:30 

  
31.07.2006 
15:49:52  

31.07.2006 
16:47:49 

 

MUSTAMÄE 
663 

 
31.07.2006 
18:33:49 

31.07.2006 
18:34:01 

31.07.2006 
19:22:21 

  
31.07.2006 
20:54:07  

31.07.2006 
20:54:11 

 

 
Sündm. aeg:   28.07.2006 02:26:41 Kustut. algus:          

Lokaliseerimine:   28.07.2006 14:19:58 Likvideerimine:   31.07.2006 19:50:21       

Lisainfo:   Inimene vaatab Keila- Joalt 5. korruselt, et Keila SOS lasteküla juures 
põleb mets; 02:27>LHP5; 03:22>põleb 60 m2 metsaalust, 1C.Lok., 
abi ei vaja/PLP11; 03:57>põles 60 m2 turvast, 1C(vett 2t). Paldiski 11 
sõidab Vääna-Jõesuule appi K21 ja LK 11/PLP11; 04:08>IHP5; 
04:10>uus teade: 200m eemal eelmisest põlengust näha suitsu. 
Paldiski 11 tangib ja läheb tagasi.; 04:21>põleb metsaalune, luurele; 
04:29>tulejoon 150m, appi saata põhimasin/PLP11; 04:34>IHP5; 
04:38>appi sõidab Keila 11; 04:39>kinnit. Häire 2/PL P11; 
04:40>LHP5 04:51>saata MM metsakonteiner 1/LHP5; 05:02> SMS; 
05:09> uurida kopteri kaasamise võimalust.Lhp5; 05:11>KK; 
05:14>110; 05:19> väljasõit häire 3 järgi.Lhp5; 05:21>SMS; 
05:24>Rapla P5; 05:41> kopterit on võimalik saada alles paari tunni 
päras, kopter on hetkel Ida Virumaal.KK; 05:43>teeme luuret/LHP5; 
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06:00> on võimalik saada õhuseire robinsone Ämari lennujaam 
7173108; 06:07>Mustamäe 63 viib haagise kohale/ MP63; 
06:22>saata politsei, et teha tee sulg/LHP5 06:22 110 06:22 põleb 
ligikaudu 100 ha metsa, Põhja p3; 06:30 Pöörduti Alo Tammsalu 
poole, et saada Ida Virumaal varustust .Pp4; 06:46>Padise 62 
(pumbajaam) sõidab välja/IHP5; 07:09>07:15 hakkab Ida Virumaal 
sõitma auto mis toob varustust.Pp4; 07:17> Idahp5 sõidab 
Luigele.Ihp5 07:50kohale on kutsutud politsei kiirusepiirangu märkide 
tellimine, Keilast tuleb metskonna ülem, kohale jääb Keila 11, Kopli 
11, Paldiski 11 ja Padise mõlemad autod.Pp3; 08:07>Meeskonna 
vahetus/AS P21; 08:20>Padise 21 sõidab mehi välja vahetama/PA 
P21; 08:21>Kinnitatud Häire 2 saata Keila 21 Mumma; 08:29>Keila 
21 ei ole juhti, arvest maas; 09:13>juhtimine üle võetud LHP5 
Tkatsenko, kehtib Häire 2, toimub tuleluure ja töötab 2C juga/LHP5; 
09:25>PP 3 lahkub sündmuskohalt; 09:32>Keila Joal põleb 8, 1 ha 
metsniku andmetel. Raidna; 09:33>Teat KK; 10:31>Paldiski P6 
sõidab Vääna-Jõesuusse; 10:34 sms; 11:47>Saata staapi 110/LH P5; 
13:13>kustutustööd jätkuvad, 2/3 tulefrontil on piir peale pandud, 
veevedu toimub Keila jõest, töötab 9 c juga.LHP-5; 
14:01>Logistikuks on määratud PL P6, kohal töötab 17 inimest/PL 
P6; 22:43>lokaliseeritud, kohale jäävad Padise 21, 31, Paldiski 
11.Juhtimine üle antud Keila 11 le, LHP-5 lahkub Tammemäele.Põles 
8, 1 hektarit metsaalust, töötas 9c juga, vesi võeti jõest, töötas 
moototpump.LHP-5; 23:25>Kohapeale jäävad ööseks Padise 21, 32, 
Paldiski 31 2 mehega.Keilap-11; 11:06>KP11, K21, PL 11 saata Keila 
Joale /LHP5/; 20:31>kustutustöödel osalesid Reservpäästerühma 
liikmed Jaan Tammtikk, Mart Arrak ja Eliko Petser/LHP5/; 
23:22>tänaseks tööd lõpetatud 29.07.06.a., voolikuliinid jäävad maha 
maha /LHP5/; 30.07.06a. 11:44>IHP5:lähen luurele, sündmust juhib 
KP11.; 13:08>IHP5:sündmuskoha luure on tehtud.IHP5 võttis 
juhtimise üle, sündmuskoha ülemaks jääb Keila P11.Moodustatud on 
2 töölõiku: ühte lõiku juhib Keila meeskonnavanem ja teise lõigu juht 
on Paldiski P11.Nendele alluvad pooleks tehtud 
reservpäästerühm.Vesivarustus on üles ehitatud GAZ 66 pealt, vett 
võtab jõest.Tondi 11 teostab ülepumpamist.Töötab 5-6 käsitööjuga ja 
Otterpump.Kohapeal käis kohaliku vallavalitsuse esindaja.Tööle on 
rakendatud üks inimene metskonnast.; 20:24>IHP5:RPR lahkus kell 
20:15.Töötavad Keila, Paldiski ja Tondi meeskonnad.Kella 16:00-st 
kuni käesoleva hetkeni töötas 12 juga, nüüd 5juga.Tööd jätkuvad.; 
22:15>IHP5:Töötab 5C juga.Hakkame varsti lahti võtma 
armatuuriosa, joatorusid ja jagajaid, liinid jäävad metsa.; 
23:09>IHP5:kustutustööd on tänaseks lõppenud.Homme hommikul 
tuleb K11 metsa hindama olukorda ja tegema järelkustutustöid.; 
12:26>töötab 6c juga, toimub järelkustutus, juhtimine üle antud K 
P11. LHP 5. 19:50>lik 6c joaga, põles 8, 1 ha, vesi looduslikust 
veekogust, homme sõidavad järelkontrolli tegema. LHP 5. 

 
 


