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MÕISTED JA LÜHENDID 

Abi osutamine – ametiabi osutamine politseile, kiirabile. (Päästeamet, 2014a) 

Abitus seisundis inimene – olukord, kus inimene on abitus seisundis ja vajab kiiret 

abi ellu jäämiseks. (Päästeamet, 2014a) 

ATV – All-Terrain Vehicle. Igat tüüpi maastiku sõiduk mille juhtimiseks 

kasutatakse juhtrauda ja meeskonnaliikmed saavad sõiduajal istuda järjestikku 

(Päästeamet PTO osakond, 2015a,  lk 2). 

Advanced Trauma Life Support (ATLS) Trauma patsiendi käsitlus 

HART – Hazardous Area Response Team, Ohtliku piirkonna päästemeeskond 

(NHS Foundation Trust, 2011) 

Hüpotermia – seisund, kus organismi kehatemperatuur on langenud normaalsest 

madalamale. Inimese kehatemperatuur püsib tänu termoregulatsioonile umbes 37 

°C juures, alajahtumine tekib kehatemperatuuri langemisel alla 35 °C  (Mayo Clinic 

Staff, 2014) 

Insult – ajurabandus (Key, 2003) 

Kriitiline valvekoosseis – madalaim valvekoosseisu suurus, millest allapoole 

langedes katkeb osaliselt või täielikult päästetöö valdkonna teenuste osutamine. 

(Päästemat, 2016a) 

Kuldne tund – Traumapatsient, kes on potentsiaalselt või reaalselt eluohtlikus 

seisundis ning vajab võimalikult kiirelt abi. Termin tuleneb  R. Adams Cowley’lt 

1960-ndatest, kes kirjeldas paremat elulemust esimese 60 min jooksul haiglasse 

jõudnud traumapatsientidel. (Bledsoe, 2002) 

Maastikusõiduk – mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend, mis 

ei ole liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk. (Liiklusseadus, 2017,  § 2 lg 36) 

Pneumaatilised päästevahendid – päästetöö tehnilised abivahendid, mille abil on 

võimalik tõsta väga kiiresti ja ohutult suuri raskusi. Pneumaatiliste päästevahendite 

komplekti kuuluvad regulaator, reduktor, voolikud, hingamisaparaadi õhuballoon, 

tõstepadjad. (Teder, 2015, lk 9) 
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PTO – Päästetöö osakond 

Päästeahel – Päästeameti päästetööde osakonna mõistes käsitleb päästetöö 

ajateljena kus on toodud ära õnnetuse algus, häirekeskusesse teatamise algus, 

päästeressursi alarmeerimise algus, päästeressursi väljasõidu algus, esmane 

päästeressurss kohal, päästetegevuse algus/ ressursi hindamine, päästetegevus, 

sündmuse lokaliseerimine, sündmuse likvideerimine, päästetöö lõpp, tagasi sõit 

komandosse, komandosse jõudmine, väljasõiduvalmidus taastatud. (Päästamet 

PTO osakond, 2015) 

Päästetöö – Päästetöö käesoleva seaduse tähenduses on päästesündmuse 

toimumisel, ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning päästesündmuse tagajärgede 

leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused. 

(Päästeseadus, 01.09.2010, § 3 lg 1 pk 1.1) 

Südamelihase infarkt – Südamerabandus. Enamasti põhjustab südameinfarkti 

südant toitvate pärgarterite ühe haru tugev ahenemine või umbumine 

ateroskleroosi, tromboseerumise või spasmi tagajärjel ning vereringluse järsk 

vähenemine või lakkamine kahjustatud arteri piirkonnas. (Viigimaa, 2009) 

Šokk – eluohtlik seisund, mida iseloomustab kudedesse suunduva vere hulga pidev 

vähenemine. Hapnikuvaegusest tingituna tekivad kudede rasked häired, mis 

põhjustab rakkude hävimist. (Starkopf, 2009) 

UTV – Utility Terrain Vehicle (igat tüüpi maastiku sõiduk mille juhtimiseks 

kasutatakse rooli või juhtrauda ning meeskonnaliikmed saavad sõiduajal istuda 

kõrvuti. Antud tüüpi maastikusõiduk omab täiendavat lisavarustust eriliigiliste 

tööülesannete tegemiseks mis annab suurema kasutusvõimaluse päästetöö 

toetuseks või läbiviimiseks). (Päästeamet PTO osakond, 2015a,  lk 4) 
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SISSEJUHATUS 

Oma lõputöös käsitleb autor maastikul juhtunud õnnetuste lahendamist 

Päästeametis kasutusel olevate maastikusõidukitega. Maastikusõidukid on 

Päästeametis 4x4 ja 6x6 veoskeemiga ATV-d lisaks amfiib ATV Argod ja 

roomiksõidukid Bandwagenid. Autor käsitleb oma töös ATV-sid 6x6 veoskeemiga, 

mis kuuluvad UTV klassi. Edaspidi käsitleb töös autor UTV klassi kuuluvaid ATV-

sid ATV-dena. ATV-sid kasutatakse praegu pigem maastiku-tulekahjudel 

(käesoleva töös lisa 1 lk 44). Autor teeb lõputöö katsed päästetöö ajatelge 

(käesolevas töös lisa 2 lk 45) arvesse võttes, väljasõidust kuni päästetööde 

lokaliseerimise/likvideerimiseni (kannatanu kiirabile üleandmiseni).  

 

Teema aktuaalsus tuleneb Päästeameti väljasõidukorrast kus ATV reageerimine 

on reguleeritud ainult ühele sündmuse liigile, milleks on metsa- ja 

maastikutulekahjud alates II-väljasõiduastmest, kus autovanemad peavad ise 

teadma seda ja ATV kaasama, sest otsest väljasõidukorraldust häirekeskuse poolt 

ei tehta. (Päästeamet, 2014c) 

Ülemaailmsel turvalisuse konverentsil SAFETY 2016 Tamperes on tõstatatud 

teema, et on kasvanud kukkumised ja muud vigastused matkadel ja seiklusradadel, 

kus reageerimiseks on võimekus ainult päästel. Kolmandal kohal on Eestis 

vigastussurmad, põhjusena kukkumised kuni 100 surma aastas. Sellest 80% 

õnnetusi juhtub kodudes. (Murd, 2016) Siseturvalisuse arengukava alaeesmärgid 

on vaadata üle praegu pakutavad teenused ja tehtavad tööd ja leida võimalused 

nende paremaks muutmiseks piiratud ressurssidega. (Siseministeerium, 2014,lk 11)  

Et päästetöö oleks tõhusam, läheb vaja selleks piisavalt varustust ja päästetehnikat. 

(Siseministeerium, 2014, lk 43) Päästetöö teenuse paremaks muutmisel on oluline 

kaasata uusi tehnoloogiaid, mis aitaksid vähendada kannatanuni jõudmis aega ning 

õnnetustega kaasnevaid kahjusid. (Päästeamet, 2014b, lk 16). 
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Lähtuvalt eeltoodust on autor sõnastanud oma lõputöö uurimisprobleemi: kas 

ATV-sid on lisaks metsatulekahjudele otstarbekas kasutada ka kannatanu 

transportimiseks päästeahela lühendamiseks maastikul juhtunud õnnetustel, et 

arvestada „kuldse tunni“ reeglit? 

Uuringu tulemusena soovitakse vastuseid leida järgnevatele uurimisküsimustele: 

1. Miks kasutada ATV-sid kannatanute transpordiks maastikul juhtunud 

õnnetustel? 

2. Millisest vahemaast maastikul hätta sattunud inimese transpordiks on 

otstarbekas kasutusele võtta ATV-d, et arvestada „kuldse tunni reeglit“ ? 

Käesoleva lõputöö eesmärk on katseliselt välja selgitada, millisest vahemaast 

(vigastatud inimese kaugus kiirabi auto ligipääsu kohani või kannatanu 

kogunemiskohani) on otstarbekas kasutusele võtta ATV-d kannatanute 

transpordiks päästeahela lühendamiseks maastikul juhtunud õnnetuste korral, et 

arvestada „kuldse tunni reeglit.“ 

Lõputöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade maastikest, metsadest, matkaradadest ja seal juhtuda võivatest 

õnnetustest ning jalgsi ja ATV-ga kannatanu transpordist, arvestades „kuldse 

tunni reeglit“. 

2. Viia läbi praktilised katsed, saamaks teada millisest vahemaast maastikul 

juhtunud õnnetustest kasutusele võtta ATV, et arvestada „kuldse tunni 

reeglit.“ 

3. Tulenevalt läbitöötatud teooriast ning tehtud katsetest teha ettepanekud ATV-

de kasutamiseks maastikul juhtunud õnnetuste korral. 

Autori uurimistööle on omane empiiriline või eksperimentaalne ehk katseline uute 

teadmiste hankimise meetod. (Hirsjärvi, 2005, lk 178) Autor teeb 11 maastikukatset 

ning 4 sõidukatset, kus läbitakse 7 km ainult põhiautoga ning põhiauto koos ATV 

haagisega. Kaks katset teeb autor pöörangute rohkel teel ja kaks sõidukatset 

pöörangute vähesel teel. 7 km vahemaa valis autor sellepärast, et maastikukatsete 

kaugus Paide päästekomandost oli 7 km. Autor valis maastiku katsete läbiviimiseks 

Paide päästekomando sellepärast, et autor ise töötab Paide korrapidamisgrupis. 

Paide päästekomando on üks 11-st Eesti päästekomandodest kus asub 6x6 ATV.  
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Lisaks viis autor läbi kuus komando katsest 11-s Eesti päästekomandos kus asuvad 

6x6 ATV-d. Lõputöö käigus viis autor läbi 66 komando katset ja 11 maastiku katset 

ning 4 sõidukatset, kokku 81 katset. 

Andmete kogumiseks koostatud valim moodustati eesmärgiga saada katsete 

aegadest terviklik ülevaade maastikul juhtunud õnnetuste korral, millal on 

otstarbekas kannatanut transportida jalgsi kanderaamiga ja millal kasutusele võtta 

ATV, et arvestada „kuldse tunni reeglit". Valimi meetod on kõiknevalim, 

sellepärast, et autor tegi komando katsed kõigis üheteistkümnes komandos, kus 

asuvad 6x6 veoskeemiga ATV-d.  (Rämmer, 2014) 

Antud lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis toob autor välja mis on 

maastik ja räägib matkaradadest ning seal juhtuda võivatest õnnetustest inimestega. 

Lisaks kirjeldab autor kui on vaja jalgsi kannatanut transportida kuidas tekib lihas 

väsimus ja piimhape lihastesse. Autor kirjeldab „kuldse tunni reeglit“ ja 

päästeahelat. 

Teine peatükk on empiiriline  uurimus, mis kätkeb uurimuse metoodikat ja valimit, 

katsete kirjeldust, katsete tulemusi, katsete analüüsi ning järeldusi ja ettepanekuid. 

Välja tuuakse uuringus kasutatav metoodika ja analüüsitakse jalgsi kannatanu 

transportimist kanderaamiga maastikult ja ATV-ga katsete tulemusi. Käesoleva 

uuringu põhjal koostab autor võrdlustabelid kannatanu transportimisel maastikult 

jalgsi ja ATV-ga. Lisaks toob autor välja katsete tulemused ning koostab maastiku- 

ja komando katsete põhjal keskmised tulemused. 
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1. MAASTIKUL JUHTUNUD ÕNNETUSES 

KANNATANU TRANSPORT 

1.1 Eesti maastikud, metsad, matkarajad ja seal juhtuda võivad 

õnnetused inimestega 
 

Maa-ameti seisukohalt on Eesti pindala täpsustatud, kuna on tehtud 

aeropildistamised ja laserskanneerimised. Enne aeropildistamisi ja 

laserskanneerimisi oli pindala 45 227 ruutkilomeetrit, kuid nüüd on 45 339 

ruutkilomeetrit. (Einmann, 2015) Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike – 

metsaga on kaetud ligi pool meie maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit. Iga inimese 

kohta teeb see umbes 3000 puud. 40% metsadest kuulub riigile ja neid metsi hoiab, 

kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus, ülejäänu on valdavalt 

eraisikute ja ettevõtete omandis. Igal aastal raiutakse umbes 8000 hektarit küpset 

metsa. Inimestel on hea metsas puhata ja sportida. (Eesti Maavara, 2015)  

Maastikulises metsakasvatuses on oluline see kuidas paikneb mets maastikul. 

Proportsioon metsa ja maastikul peab tagama loodusliku tasakaalu suhtelise 

püsivuse kultuuristamisel ning väljendama maakoha omapära ja pakkuma soodsaid 

tervistavaid töö- ja puhke tingimusi. (Eilart & Valk., 1974,lk 15). Valk ja Eilart 

toovad välja, et puhke metsades on palju üksikuid teid, mis omavahel moodustavad 

süsteemi. See soodustab paljude erinevate matkamarsruutide väljavalimist ning see 

paneb aluse sellele, et õpperajad on looduses hästi tähistatud. (Eilart & Valk, 1974, 

lk 17).  

Hannes Palang toob välja, et maastiku vaadeldakse sellisena nagu ta on, ning 

maastik on kui loodus, ning erinevate looduskomponentide summa või kui 

aineringetega seotud süsteem mis moodustab kõik, mis seal näha on. (Palang, 

Sooväli, 2001, lk 8). Maastik on  meie loodusliku elukeskkonna erinev olemus ja 

erineva ilmega osa. Iga maastik on oma olemuselt geograafiline kompleks see 

tähendab geokompleks ning see tähendab ka seda, et kui ühte selle koostisosa muuta 

näiteks taimkatet, muutub kogu kompleks ja areneb uues, senisest erinevas suunas. 

(Arold, 1991, lk 7) Arold toob välja, et maastik on geosfääride, litosfääri, atmosfääri 

ja biosfääri nende ainete mõjutusel kujunenud süsteem. Arold mainib samuti, et 
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geokomlpeks on teaduslikult termin rahva keeles ja geograafiliselt mõiste  

„maastik“. (Arold, 1991, lk 7-8) Maastikku vaadeldakse kui tervikut, mis hõlmab 

nii looduskeskkonda kui ka inimtegevust. Inimesed tajuvad maastikku, omistavad 

maastikule tähendusi ja väärtusi. (Eesti Loodus, 2006) 

Autor toob matkarajad sellepärast oma töös välja, et Eestis on neid väga palju, mis 

on nähtavad matkajuhi Interneti leheküljel 

(http://www.matkajuht.ee/et/matkarajad/). Kõige rohkem on RMK matkaradasid, 

mis asuvad metsades ja raskesti läbitavatel maastikel. Samuti on kaks kõige 

pikemat matkarada, mis läbivad Eestit ühest otsast teise (Peraküla-Aegviidu-

Ähijärve, mis on 192 km pikkune ja Oandu-Aegviidu-Ikla, mis on 375 km pikkune). 

Need matkarajad läbivad palju erinevaid maastikke ja metsi mis on kergemini ja 

raskemini läbitavad. (RMK, 2015) 

Autor toob välja millised õnnetusetüübid võivad juhtuda nii metsas kui 

matkaradadel. Näiteks kui metsas saemees vigastab saega jalga, langetatud puu on 

kukkunud inimesele peale ja kui inimene on jäänud puu alla kinni. Matkaradadel 

jalgrattaga sõites või tervisesporti tehes ja seal kukkudes võib saada erinevaid 

traumasid, mis vajavad meditsiinilist abi, aga ka muud tervise kahjustused näiteks 

infarkt või insult jms. Sellised võivad olla põhilised vigastused ja õnnetused, mis 

võib juhtuda metsades ja matkaradadel. Kuni 40-aastaste inimeste seas on trauma 

peamine surmapõhjus kogu maailmas. Kõige tõsisemad vigastused on kehatüve ja 

peaaju vigastused, mis põhjustavad 12% suremusest. (Murray & Lopez, 1997) 
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Joonis. 1 Abi osutamine aastatel 2012-2015 (Päästeameti arendusosakond, 2016a) 

Käesoleva töö joonisel 1 on näha, et 2013 aastal on abi osutamise kutseid olnud 

2569 korral, kuid see on järkjärgult kasvanud. Aastal 2015 on selliseid kutseid juba 

olnud 3085 korral, see tähendab, et võrreldes 2013 aastaga on see kasvanud 516 

võrra. (Päästeameti arendusosakond, 2016a) Lisaks on analüüsis välja toodud see, 

et sündmuse liigile abitus seisundis inimene on aasta-aastalt tõusnud (2012. aastal 

596 ja 2015. aastal 1369). (Päästeameti arendusosakond, 2016, lk 3) 

 

Abi osutamine 2014 2015 2016 (8 kuud) 

Kiirabile 5 8 10 

Politseile 6 5 2 

Muu 1 1 2 

Kokku 12 14 14 

 

Tabel 1 ATV-dega abi osutamine (sh abitus seisundis inimene) (Päästeameti 

arendusosakond, 2016a) 

Tabel 1 on välja toodud, et  ametiabi osutamine kus on näha, et 2014 kasutati ATV- 

sid kannatanu transpordiks 5 korda; 2015 8 korda; 2016 (10 kuuga, 10 korda) See 

näitab, et ATV-de kasutamine ametkondade abistamisel on suurenemas.  
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1.2 ATV ja selle kasutamine 
 

Päästeametis on kasutusel ATV Polaris Ranger 6x6 veoskeemiga, mis kuuluvad 

UTV klassi. (Päästeamet PTO osakond, 2015a, lk 2) Polaris Ranger 6x6 ATV-l  on 

3 istekohta ja kast, millega transporditakse vajalikke vahendeid. Kasti on 

paigaldatud kustutussüsteem ja 300-liitrine veepaak. Kui ATV kustutussüsteemi 

veepaak veest tühjendada on kustutussüsteemi lihtne kastist eemaldada ning siis 

saab ATV-d vajadusel kasutada kannatanu transpordiks. Kasti saab panna 

kannatanu kanderaamiga, et läbida raskesti läbitav maastik. ATV ees on vints, 

millega saab ATV välja vintsida kui maastikul kinni jäädakse. (Oviir, 2009, lk 15) 

Autor koostas Boat World veebilehelt saadud andmetest ATV tehniliste andmete 

tabeli, mis on tööle lisatud (käesolevas töös lisa 3 lk 46). ATV-d on Päästeametis 

arvele võetud nii traktoritena kui maastikusõidukitena. (Päästeamet PTO osakond, 

2015a, lk 2)  

ATV-de eesmärk on tagada raskesti läbipääsetavatel maastikel päästetöö 

läbiviimine ja selle jätkusuutlikkus. 6x6 ATV-sid on Eestis üheteistkümnes 

päästekomandos kokku üksteist ATV-d (Paide, Pärnu, Haapsalu, Lasnamäe, Keila, 

Narva, Jõhvi, Rakvere, Annelinna, Võru, Viljandi) (Päästeamet PTO osakond, 

2015a, lk 13). 

Viimasel ajal on  üha rohkem inimesi hakanud nautima loodusturismi ja vaba aja 

tegevusi looduses, mistõttu on suurenenud õnnetused maastikel. On suurenenud ka 

inimeste päästetööd, otsingud maastikel ja metsades. Inimest on tõhusam ja kiirem 

transportida ATV-ga, sest siis saab kannatanu kiiremini abi. ATV on parim 

maastiku transport, kuna sellega saab ligi ka raskesti läbipääsetavatesse kohtadesse. 

Itaalias on tehtud uuring erinevatel maastikel nii jalgsi liikumise kui ka ATV-ga ja 

neljaveoliste väikeautodega. Uuringust selgub, et maastikul juhtunud õnnetuste 

korral kannatanute päästmine ja otsimine on ATV-dega kiirem ja tõhusam kui 

jalgsi. (Ciesa, et al., 2014) Inglismaal Hazardousi piirkonna päästesüsteemis on 

eraldi maastikul juhtunud õnnetustele reageerimise meeskond nimega HART. 

Nende kasutuses on spetsiaalne ATV ja meeskond on spetsialiseerunud maastikel 

juhtunud õnnetustel kannatanute otsimisele ja abistamisele. Sellel ATV-l on olemas 

kastis kanderaami alus kuhu saab ilma kustutussüsteemi maha võtmata panna 
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kannatanu koos kühvelraamiga. Üks juhtum leidis aset 29. oktoobril 2015 aastal, 

kus naisterahvas kukkus mägisel maastikul ja murdis pahkluu, sündmusele 

reageeris päästemeeskond HART, kes transportisid kannatanu ATV-ga kiirabini. 

(Burnham-on-Sea.com, 2015)  

Ameerika Ühendriikide linnas nimega Hazleton asub vabatahtlik pääste grupp, mis 

tegeleb spetsiaalselt maastikul juhtunud õnnetustel kadunud jalgratturite või 

inimeste otsimisega, päästmisega ja transportimisega. Vabatahtlikud päästjad 

ütlevad, et ATV-ga on maastikul kergem liikuda ja kannatanutele ligi pääseda. 

(Christman, 2010) 

 

Joonis 2 ATV koos maastikuhaagisega (Medina, 2013) 

Floridas Ocala külas on päästemeeskond kasutusele võtnud ATV ja 

maastikuhaagised, kus peal on päästekorv kannatanu transpordiks (joonis 2).  

Sealsete maastike juures on sedasi kannatute transport kõige tõhusam, tõdevad 

sealsed päästemeeskonnad. (Medina, 2013) USA-s on ka mitmeid firmasid, kes 

pakuvad nii standardvarustusega ATV-dele võimalikke pääste- ja 

kustutusmooduleid kui ehitavad ümber spetsiaalselt vastavalt kliendi soovile. 
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1.3 Lihasväsimus ja piimhape lihastes 
 

Autor toob näite, et kui metsas on jäänud saemees puu alla, siis reageerivad 

päästemeeskond ja kiirabi sündmuse liigile abitus seisus inimene, kuhu võetakse 

kaasa ka ATV. Päästekomandodes asuvad ATV-d põhiauto taga või teises garaažis 

spetsiaalsel haagisel. Peale väljasõidu teate saamist haagib meeskond ATV haagise 

põhiauto haake konksu külge ja siis sõidetakse sündmuskohale. Kohale jõudes tuleb 

haagise pealt maha sõita ATV. Peale seda tühjendada ATV-e kastis 

kustutussüsteemi veepaak veest, siis saab maha tõsta ATV kastist kustutussüsteemi, 

et saaks sinna panna vajaliku varustuse kannatanu päästmiseks ning hiljem asetada 

kannatanu, kelle saab kiirelt transportida kiirabiautoni. Spetsiaalne varustus sellise 

õnnetuse puhul on: mootorsaag (puu saagimiseks), pneumaatilised päästevahendid 

(puu tõstmiseks), stabiliseerimis trepid (sündmuse koheseks fikseerimiseks/ 

kannatanu seisundi stabiliseerimiseks) kannatanu vabastatakse esmasest 

niinimetatud raskusjõust, mis tekib maha langenud puust, kanderaam (kannatanu 

transpordiks ja tõstmiseks), tekk (kannatanule peale asetamiseks, et ei tekiks 

hüpotermiat), kaelalahas (kaela fikseerimiseks, et ei tekiks uusi kaela vigastusi), 

meditsiini kohver (esmaabiks vajalike tarvete komplekt). See varustus on vaja kaasa 

võtta siis kui inimene on jäänud puu alla. Teiste õnnetuste puhul on varustus sama, 

kuid ei pruugi neid kõike vaja minna. Näiteks kui matkarajal on inimene saanud 

infarkti või rattaga kukkunud siis ei ole vaja kaasa võtta mootorsaagi ega 

pneumaatilisi päästevahendeid. Päästevahendite kaasavõtmine oleneb õnnetuse 

liigist. Kui häirekeskuse päästekorraldaja registreerib väljakutse kiirabi või politsei 

kutsena ja kohapeal selgub, et kannatanut on vaja transportida, siis kaasatakse 

päästeamet abi osutamise sündmuse liigile. 

Autor toob välja, et ilma ATV-ta kannatanu transportimisel tuleks kannatanu 

kühvelraamiga transportida jalgsi kiirabi autoni, mille tagajärjel võib päästjatel 

tekkida lihaseväsimus. Kingisepp väidab, et väsimusele eelneb kurnatus. Väsimust 

on kahte tüüpi füüsiline ja psüühiline väsimus. Füüsiline väsimus jaotatakse nii 

lokaalseks, regionaalseks kui ka globaalseks sõltuvalt sellest kui suur osa 

töötavatest lihastest on haaratud. Vähem kui 1 /3 lihastest on haaratud lokaalse 

väsimuse korral, 1/3 kuni 2/3 lihasmassist hõlmab regionaalne väsimus ja enam kui 

2/3 lihastest on haaratud  globaalse väsimuse puhul. (Kingisepp, 2000, lk 174-175) 
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Loogna toob välja, et „Lihase töö efektiivsus sõltub paljuski sellest, kuidas 

vereringe suudab toitaineid ja hapnikku lihastesse transportida, ning 

ainevahetusjääke, nagu piimhape, ära juhtida.“ (Loogna, 2001, lk 85) Kingisepa 

sõnul on füüsilise väsimuse tunnusteks kestva või raske kehalise töö ajal langev 

töövõime ja lihastöö nõuab ikka suuremat pingutust ning tekib väsimus. Väsimuse 

põhjuseid on mitmesuguseid. (Kingisepp, 2000, lk 175)  

Energiavarude vähenemine ja metaboliitide kuhjumine töötavates lihastes on 

peamisi asjaolusid, mis kutsuvad esile töövõime languse ehk siis väsimuse. 

(Hannus. A, et al., 2014, lk 17) 

Kingisepp toob välja olulisemad muutused (Kingisepp, 2000, lk 175): 

1) kui ainevahetuse produktid (piimhape) kuhjuvad lihastesse, siis väheneb 

energiarikaste ainete hulk ning hapnikuga varustamine halveneb; 

2) lihase kontraktsiooni juhtivates ja reguleerivates struktuurides, 

neuromuskulaarses sünapsis häirub erutuse ülekanne ja kesknärvisüsteemis 

arenevad muutused.  

Loogna sõnul raskuse tõstmisel näitab lihase efektiivsus, kui suure osa kasutatud 

energiast suudab ta muuta mehaaniliseks tööks. Kerge rütmilise töö korral on 

efektiivsus 40%, sageli veelgi kehvem. Nii raske kui ka kerge töö korral suudavad 

lihasensüümid tõhusalt talitleda. Inimese lihase ainevahetuse minimaalne väärtus 

on maksimaalväärtusest umbes sada korda väiksem. (Loogna, 2001, lk 86) 

Kõige tähelepanuväärsemad muutused, mis ilmnevad töötavates lihastes, on 

energiavarude vähenemine ning mitmesuguste ainevahetusproduktide 

kontsentratsiooni suurenemine neis. (Hannus, et al., 2014, lk 17) 

Loogna sõnul suudab organism lühikese aja jooksul toimida ka hapnikuvõlas, kui 

lihast intensiivselt pingutada. Näiteks, kui sportlane jookseb sada meetrit, hingab 

sportlane selle aja jooksul vaid paar korda, kuigi organismi energiatarbimine on 

väga kõrge. Pärast jooksu maksab sportlane hapnikuvõla tagasi hingeldamisega. Et 

täiendada lihaste energiamahukaid fosfaate ja taastada organismi hapnikusisaldust 

siis kulub sellisel juhul sportlasel palju hapnikku. Kui pingutus on pikemaajaline 

siis kulub hapnikku eelkõige glükoneogeneesi ja oksüdatsiooni abil organismist 

piimhappe eemaldamiseks. (Loogna, 2001, lk 84-85)  
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Glükogeenivarude vähenedes hakkavad töötavad lihased järjest enam kasutama 

veres ringlevat glükoosi. Viimase taset säilitatakse stabiilsena võrdlemisi pikka 

aega maksa glükogeenivarude lagundamise arvel, mis võimaldab glükoosi verre 

juurde suunata vastavalt sellele, kuidas lihased seda tarbivad. (Hannus, et al., 2014, 

lk 17) 

Loogna märgib enda raamatus, et kui harjutades ja treenides lihase töövõime 

paraneb, siis paraneb ka vereringe. Lihasrakud paksenevad ning lihasrakkudega ka 

kogu lihases, kuid uusi lihasrakke ilmselt ei teki. Lihase glükogeenivarud 

suurenevad ning mitokondrid paljunevad. Lihases, mis teeb pidevalt tööd 

(diafragma, müokard) on mitokondreid palju rohkem ja need on märgatavalt 

suuremad kui skeletilihastes. (Loogna, 2001, lk 86) 

1.4 „Kuldse tunni“ reegel ja päästeahel 

„Traumapatsient, kes on potentsiaalselt või reaalselt eluohtlikus seisundis ning 

vajab võimalikult kiirelt abi. Termin tuleneb  R. Adams Cowley’lt 1960-ndatest, kes 

kirjeldas paremat elulemus esimese 60 min jooksul haiglasse jõudnud 

traumapatsientidel. Ravi hilinemisega seotud suuremat suremust märkasid 

Prantsuse meedikud juba I Maailmasõja ajal“ (Bledsoe, 2002)  

Mõiste „kuldne tund“ on üldlevinud, mille mõte on see, et patsient peab arstide 

hoole alla jõudma 60 minuti jooksul. Society for Academic Emergency Medicine 

artiklist tuleb välja ka see, et kui ületatakse kuldse tunni reeglit, siis inimeste 

suremus kasvab kolmekordselt. (Lerner & Moscati, 2001)  (käesolevas töös joonisel 

3) on välja toodud kuidas sõltub inimese elu „kuldse tunni“ reeglist. 

 

Joonis 3 Kuldne tund (Puss, 2010) 

Virumaa Teatajas kirjutatakse, et kui juhtuvad õnnetused, siis nende puhul kehtib 

meedikute „kuldse tunni“ reegel: kui õnnetusse sattunud ja vigastatud inimene 

esimese tunni jooksul operatsioonilauale ei saa, siis vähenevad tema paranemis- või 



18 

 

ellujäämisvõimalused tunduvalt. Näiteks liiklusõnnetuste puhul ei võitle elude eest 

mitte ainult meedikud, vaid oma roll on siin päästjatel ja politseil. Nende koostööst 

sõltub, kui kiiresti kannatanud vajalikku abi saavad. (Herm, 2012) 

On teada, et erakorralises meditsiinis on kuldne tund tuntud ka kui kuldne aeg. See 

viitab ajavahemikule üks tund või vähem, mille jooksul pärast trauma saamist peaks 

inimene abi saama. On hästi teada, et patsiendil on suurem ellujäämisvõimalus, kui 

nad saavad ravi lühikese aja jooksul pärast tõsise vigastuse saamist. (Newgard, 

2010, lk 235-246) 

Ameerika kirurgide komitee töötas välja raske traumaga kannatanu esmase 

käsitluse, mis on algoritm, millest tuntuim on Advanced Trauma Life Support, 

edaspidi kasutatakse lõputöös lühendit ATLS (American College of Surgeons 

Committee on Trauma, 2004). Algoritmi kasutusele võtmisel on vähenenud, 

traumahaigete suremus 40 protsendilt 1970. aastatel 10 protsendini aastaks 2000. 

Algoritmi eesmärgiks on eluohtlike seisundite kiire diagnoosimine, ning kohene 

kannatanu kiire transport haiglasse. Esmase käsitluse aluseks sündmuskohal on 

esmane ülevaatus, sellele järgneb teisene ülevaatus. Esmasel ülevaatusel hinnatakse 

suuri väliseid verejookse ning teadvust. Teisesel ülevaatusel uuritakse kindlas 

järjekorras traumahaiget pealaest jalataldadeni, võimalusel täpsustatakse trauma 

põhjus ning määratakse tegevusplaan, mida tehakse sündmuskohal ning mida 

transpordi ajal. (Murruste, 2009) 

Päästeahel 

Päästeameti päästetöö osakonna kontekstis võetakse päästeahela mõiste aluseks 

päästetöö ajatelg, mis sisaldab õnnetuse algust ning lõppeb väljasõiduvalmiduse 

taastamisega (käesolevas töös lisa 2 lk 45 Sündmuse kulg ja päästetöö ajatelg) 

(Päästeamet PTO, 2016a). 

Autor toob välja punktid  päästetöö ajateljest, millest ta lähtus oma lõputöös: 

Väljasõit – Päästeressursid saadetakse sündmuskohale Häirekeskuse 

väljasõidukorralduse alusel. (Päästeamet, 2014d, lk 9) Eesti päästekomandodes 

asuvad haagised põhiautoga samas garaažis või kõrval garaažis, sellest sõltub 

väljasõidu aeg. „Autotehnikale haagise kinnitamisel on väljasõiduvalmidus kuni 2 
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minutit. Autotehnika ja haagise paiknemisel eraldi ruumides on väljasõiduvalmidus 

kuni 4 minutit.“ (Päästeamet, 2014e, lk 3)  

Sündmuskohale sõitmine – Sündmuskohale sõitmiseks kasutatakse kõige lühemat 

teed, mille otsustab autovanem juhul kui PTJ on määranud sündmuskohale muu 

lähenemise tee, siis tuleb sündmuskohale sõita seda kaudu. Väljakutsele sõites 

tehakse alarmsõitu. Juhul kui PTJ on andnud korralduse sõita sündmuskohale mitte 

tehes alarmsõitu siis ei tehta seda. (Päästeamet, 2014d, lk 10) 

Eeltegevused – Sündmuskohale jõudes, valmistatakse ette päästevarustus 

päästetegevuse teostamiseks. (Päästeamet, 2014d, lk 12)  

Päästetegevus – Päästetegevus algab siis kui vajalikud tegevused sündmuse 

likvideerimiseks on tehtud ja alustatakse liikumist kannatanuni. (Päästeamet, 

2014d, lk 12)  

Päästesündmuse lokaliseerimine ja likvideerimine – Sündmuse lokaliseerimine on 

kui sündmuskohal oleva päästeressursiga on takistatud tulekahju levik ja 

päästesündmuse lahendamine tagatud ja kannatanud päästetud. Sündmuse 

likvideerimine on siis kui sündmuskohal oleva päästeressursiga on sündmus 

lõpetatud. (Päästeamet, 2014d, lk 12)  

Lõputöös tõi autor välja, et Eestis on palju metsa ning matkaradasid, kus on 

võimalik sportida, puhata või metsa teha. Matkaradadel ja metsades võimalikud 

juhtuda võivad õnnetused inimestega. Autor tõi välja ka, et kui on juhtunud mõni 

õnnetus metsas/matkarajal siis tuleb kannatanuni kiiresti jõuda ehk siis „kuldse 

tunni“ reeglist kinni pidada. 
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2. PRAKTILISED KATSED ATV-GA 

2.1  Metoodika ja valim 
 

Lõputöö uurimisemetoodikaks valis autor eksperimentaalse uurimismeetodi, kus 

kasutatakse katselisi meetodeid. (Hirsjärvi, 2005, lk 178) Uuring tehti piiratud ja 

kontrollitud katsetingimustes, mis aitas tagada uurimuse korratavust ja võimaldas 

tulemust üldistada. Uuring viidi läbi 4. etapis, mis on välja toodud käesolevas töös 

tabelis 2, lk 21  

1. etapis valmistas autor ette maastikukatsed ja komandokatsed. Katsete 

läbiviimiseks võttis autor aluseks päästetöö ajatelje. (käesoleva töö lisa 2 lk 45) 

Autor uuris, kus Eesti päästekomandodes asuvad 6X6 ATV-d ning lepiti kokku 

komandopealikega katsepäevade osas. Maastikukatsete läbiviimiseks otsiti koht, 

maa/metsa omanikuga lepiti kokku ning autor tegi põhjaliku selgitustöö. Valimi 

meetod on kõiknevalim, sellepärast, et autor tegi komando katsed kõigis 

üheteistkümnes komandos, kus asuvad 6x6 veoskeemiga ATV-d. (Rämmer, 2014) 

2. etapis käis autor kõigis 11. Eesti päästekomandos kus asuvad 6X6 ATV-d ja viis 

läbi 6 katset valves oleva meeskonnaga (väljasõit põhiauto koos ATV-ga, 

eeltegevused põhiautoga reageerides, varustuse välja võtmine põhiauto kappidest, 

ATV haagise pealt maha võtmine, kustutussüsteemi veepagi tühjendamine 

pumbaga ja vabal voolul varustuse välja võtmine põhiauto kappidest ja ATV kasti 

panemine ja ATV kustutussüsteemi veepaagi täitmine). Maastikukatsed viidi läbi 

hooldamata metsasihil Paide päästekomando kahe meeskonnaga kannatanuks valiti 

Eesti keskmise kehakaaluga mehe millega on 82 kg. Kõik katsed protokolliti ja 

küsiti katsete osalejatelt nõusolekut andmete avaldamiseks. Kõikide katsete 

tegemise õigsust ja ausust kontrollisid kolmandad isikud. 

3. etapis koostas autor Exceli programmis tabelid, kuhu kandis katsete protokollis 

olevad katse tulemused ja arvutas katsete keskmised tulemused ning liitis need 

omavahel saades päästeahelad. Lisaks koostas autor Word programmis tabelid kus 

on kirjas juba katsete keskmiste tulemuste kokku liidetud päästeahelad.  

4. etapis tegi töö autor uuringu põhjal järeldused ning ettepanekud, mis on välja 

toodud käesoleva töö peatükkides 2.3 ja 2.4. 
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Tabel 2 Uuringu metoodika 4. etapp (autori koostatud) 

1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 

Katsete 

ettevalmistamine 

Katsete läbiviimine Andmete analüüs Järeldused 

Kokkulepped 

päästekomandodega 

Andmete kogumine  Ettepanekud 

Valim    

 

 

2.2 Katsete kirjeldus 
 

Lõputöö raames viidi läbi maastiku- ja komandokatsed. Katsete tulemused koondas 

autor Exceli  programmi tabelitesse. Komandokatsete tulemustest arvutas autor 

keskmise tulemuse millele liitis maastikukatsete ajad. Lisaks veel põhiauto ilma 

haagiseta ja haagisega 7 km kaugusele pöörangute rohkel ja pöörangute vähesel 

teel. Autor tegi kõik katsed 1+2 meeskonna suurusega kuna (käesolevas töös lisa 4 

lk 47-49) on Pävise statistikas kus tuli välja, et Eesti päästekomandode 73-st 

põhiautost ühe aasta keskmine meeskonna suurus on 41% 1+2. Ehk peaaegu pool 

meie põhiautodest on aasta jooksul mehitatud 1+2 meeskonnaga. 

Tabel 3 Katsete sooritamise ajagraafik (autori koostatud) 

JRK Katse Komando Kontrollivad isikud Kuupäev 

1. Maastiku katsed Paide  Meelis Hints; Valeri Ivanov; 

Mihkel Uueküla; Ivar Frantsuzov 

07.06.16 

2. Komando katsed Pärnu Meelis Hints; Toomas Sikk 08.08.16 

3. Komando katsed Haapsalu Meelis Hints; Rasmus Oha 16.08.16 

4. Komando katsed Viljandi Meelis Hints; Rauno Ruut 09.08.16 

5. Komando katsed Võru Meelis Hints; Erki Land 24.08.16 

6. Komando katsed Annelinna Meelis Hints; Erko Nugis 22.09.16 

7. Komando katsed Keila Meelis Hints; Roman Mägedi 27.09.16 

8. Komando katsed Lasnamäe Meelis Hints; Heiki Kurisoo 12.10.16 

9. Komando katsed Narva Meelis Hints 

Erko Kasikov 

28.03.17 

10. Komando katsed Jõhvi Meelis Hints 

Valvi Väli 

28.03.17 

11. Komando katsed Paide Meelis Hints; Kristo Kiik 18.08.16 

12. Komando katsed Rakvere Meelis Hints 

Luigi Oolma 

15.09.16 
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Komando katsete kirjeldus: 

1. Katse: Põhiauto ATV käru haakimine 

Meeskonna ülesanne on peale väljakutse teate saamist riietuda 

tulekustutusriietusse, peale seda sõidab autojuht põhiautoga garaažist välja ja 

tagurdab teise garaaži ette, kus asub ATV. Teised meeskonnaliikmed avavad teise 

garaaži ukse ja haagivad ATV  käru põhiauto haakekonksu külge, ning ühendavad 

käru juhtmed pistikuga. Peale seda istub meeskond autosse. Kui komandos asub 

ATV põhiauto taga siis ühendatakse ATV käru põhiauto haakekonksu külge enne 

garaažist väljumist. Aeg läheb käima peale väljakutse teate saamist ja läheb kinni 

kui ATV käru on ühendatud põhiauto haakekonksu külge ja juhtmed on ühendatud 

vastavasse pistikusse ning meeskond istub autos ja põhiauto koos haagisega on 

väljunud garaažist. 

2. Katse: Sündmuskohal põhiautost varustuse väljavõtmine 

Aeg läheb käima kui päästjad väljuvad põhiautost ja läheb kinni kui loetletud 

varustus on põhiauto kõrval, kühvelraami peal (pneumaatiliste päästevahendite 

komplekt, suruõhu hingamisaparaadi balloon, tekk, kaelalahaste komplekt,) ning 

päästjad võtavad kühvelraami üksteise vahele ja kolmas päästja võtab meditsiini 

kohvri ja mootorsae kätte.  Katse eesmärk on välja selgitada kui kaua läheb aega 

varustuse kappidest välja võtmisega. 

ATV sündmuskohale sõiduks ette valmistamine (eeltegevused) 

Katsete aega hakatakse mõõtma siis kui päästjad tulevad autost välja ja aeg 

pannakse kinni siis kui ATV kastis on vajalik varustus kühvelraami, kaelalahaste 

koti, meditsiinikohvri, mootorsae, pneumaatiliste töövahendite komplekti 

(reduktor, regulaator, voolikud, suruõhu hingamisaparaadi balloon), tekk  ja 

meeskond istub ATV peal ja on valmis sõitma sündmuskohale. 

3. Katse eeltegevus ATV tühja veepaagi kustutussüsteemiga 

Päästjad väljuvad põhiautost, võtavad lahti ATV käru peal kinni hoidvad 

koormarihmad ja sõidavad ATV-ga käru pealt maha, siis võtavad ATV kastis oleva 

kustutussüsteemi maha ja peale seda panevad vajaliku varustuse ATV kasti 
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(kühvelraami, kaelalahaste koti, meditsiinikohvri, mootorsae, pneumaatiliste 

töövahendite komplekti), seda katset tehakse ATV tühja kustutussüsteemi 

veepaagiga. 

4. Katse eeltegevus ATV täis kustutussüsteemi veepaagiga vabal voolul 

tühjendamisega 

Põhiauto taga on juba ühendatud ATV käru, koos ATV-ga. Päästjad väljuvad 

põhiautost, võtavad lahti ATV käru peal kinni hoidvad koormarihmad ja sõidavad 

ATV-ga käru pealt maha, siis võtavad ATV kastis oleva kustutussüsteemi maha ja 

peale seda panevad vajaliku varustuse ATV kasti (kühvelraami, kaelalahaste koti, 

meditsiinikohvri, mootorsae, pneumaatiliste töövahendite komplekti), seda katset 

tehakse ATV vett täis kustutussüsteemi veepaagiga vabal voolul tühjendamisega.  

5. Katse eeltegevus ATV täis kustutussüsteemi veepaagiga pumbaga 

tühjendamisel, kus ühendatakse voolik pumba külge ja vooliku otsa joatoru 

Päästjad väljuvad põhiautost, võtavad lahti ATV käru peal kinni hoidvad 

koormarihmad ja sõidavad ATV-ga  käru pealt maha, siis võtavad ATV kastis oleva 

kustutussüsteemi maha ja peale seda panevad vajaliku varustuse ATV kasti 

(kühvelraami, kaelalahaste koti, meditsiinikohvri, mootorsae, pneumaatiliste 

töövahendite komplekti), seda katset tehakse ATV vett täis kustutussüsteemi 

veepaagiga ATV kustutussüsteemi pumbaga tühjendamisel, kus ühendatakse 

voolik pumba külge ja vooliku otsa joatoru.  

6. Katse ATV kustutussüsteemi veepaagi täitmine 

Päästjad seisavad põhiauto tagaratta juures ja aeg läheb käima siis kui päästja võtab 

põhiauto kapist 42 mm vooliku ja ühendab põhiauto pumba väljundisse ja teise 

vooliku otsa ATV kustutussüsteemi veepaagi sisendisse. Avab ATV 

kustutussüsteemi veepaagi peal oleva korgi. Põhiauto pumbasurve 4 bar. Aeg läheb 

kinni kui ATV kustutussüsteemi veepaak on täitunud veega. 
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Maastiku katsete kirjeldus 

Maastikukatsed viidi läbi Paide päästekomando kahe 1+2 meeskonnaga. Kaugus  

Paide päästekomandost oli 7 km, hooldamata metsasihil. Kannatanuks oli 

meesterahvas kehakaaluga 82 kg, mis on Eesti keskmine mehe kehakaal (andmed 

statistikaametist). Maastikukatsed viidi läbi suvisel ajal, aluseks võeti ATV-de  

kandev pind ja takistusi (maastiku järsku erinevust või takistavat objekti) ei võinud 

olla üle 30 cm  100 meetri kohta olenemata ilmastikust.  Katsete tegemisel võeti 

aluseks päästeahela ajatelg väljasõidust kuni sündmuse 

lokaliseerimiseni/likvideerimiseni (kannatanu kiirabile üleandmiseni) (käesolevas 

töös lisa 2 lk 45). Komandokatsed viidi läbi üheteistkümnes Eesti päästekomandos, 

kus tegi autor kuus katset, lisaks võttis autor komandode kontrollharjutuse 

väljasõidukontroll aastase keskmise tulemuse, et saada komandode väljasõidu 

valmiduse keskmine aeg. Maastiku katsete sooritamist viis läbi lõputöö autor  ning 

läbi viimist kontrollisid Paide päästekomando pealik Valeri Ivanov, Päästeameti 

päästetöö osakonna valmisoleku talituse ekspert Ivar Frantsuzov ja Lääne 

päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Mihkel Uueküla. Komandokatseid 

viis läbi autor ning kontrollisid meeskonnavanemad, osades kohtades 

rühmapealikud ja komandopealikud. 

Maastikukatsed koosnesid jalgsi ja ATV-ga katsetest. Maastikukatseid tehti kokku 

üksteist. Jalgsi katseid tehti maastikul kokku viis, see tähendab, et kannatanut 

transporditi 100, 200, 300, 400 ja 500 meetri kauguselt katse algpunkti (kannatanute 

kogunemiskohta). Käesolevas töös tabel 4 lk 25 tehti ATV-ga kokku kuus katset, 

kus kannatanu transporditi 100, 200, 300, 400, 500 ja 1000 meetri kauguselt katse 

algpunkti (kannatanute kogunemiskohta). (käesolevas töös tabel 4 lk 25) Maastikul 

olevad vahemaad (100, 200, 300, 400, 500, 1000) mõõtis autor välja GPS garmin 

seadmega ning märgistas lindiga. Autor mõõtis katse aegu stopperiga (millega 

mõõdetakse komando hindamis kontrollharjutusi). Jalgsi maastiku katse aeg läks 

käima siis kui kahe päästja vahel oleval kanderaamil oli spetsiaalne varustus tekk, 

pneumaatiliste päästevahendite komplekt, stabiliseerimis trepid, kaelalahas  ja 

kolmanda päästja käes mootorsaag, meditsiini kohver ning kui nad hakkasid 

liikuma kannatanuni. Aeg läks kinni kui kannatanu oli transporditud katse 

algpunkti. ATV-ga katsete aega võeti samamoodi ainult spetsiaalne varustus 
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paiknes ATV-e kastis. Lisaks viis autor läbi neli sõidukatset, kus läbiti 7 km ainult 

põhiautoga ning põhiauto koos ATV haagisega. Kaks katset tegi autor pöörangute 

rohkel teel ja kaks pöörangute vähesel teel. 7 km vahemaa valis autor sellepärast, 

et maastikukatsete kaugus Paide päästekomandost oli 7 km. 

Tabel 4 Maastiku katsed (autori koostatud) 

JALA TRASNPORT (1+2 

meeskond) 

AEG ATV-GA 

TRANSPORT (1+2 

meeskond) 

AEG 

100 meetrit 

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

 100 meetrit  

200 meetrit 

Toomas K, Jaanus G, Erik E. 

 200 meetrit  

300 meetrit 

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

 300 meetrit  

400 meetrit 

Toomas K, Jaanus G, Erik E. 

 400 meetrit  

500 meetrit  

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

 500 meetrit  

  1000 meetrit 

Toomas K, Ilmar K, 

Erik E. 

 

 

2.3  Katsete tulemused ja analüüs 
 

Maastiku katsetele nii jalgsi kui ka ATV-ga liitis autor juurde komando katsete 

keskmised tulemused põhiautoga väljasõit, põhiautoga haagisega väljasõit, 

pöörangute rohke/vähese 7 km läbivusega tee aja ning sündmuskohal eeltegevused. 

Katsete tulemused ja nende keskmised on toodud välja (käesolevas töö lisades 5, 6, 

7, 8 lk 50-53). Lisaks koostas autor kõikide katsetest tabelid kus arvutas välja 

keskmise tulemused millest koostas päästeahelate aegadest tabelid (käesolevas töös 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lk 28-33). Ning sai kõige kiirema päästeahela  ja kõige 

aeglasema päästeahela. 

Käesolevas töös tabel 5 lk 26 on näha maastiku katsete tulemused kui palju kulub 

sündmuskohal aega tehnikakogunemis punktist kannatanuni liikumiseks ning sealt 

tagasi kannatanu kogunemis punkti. Katsetest tuli välja kui hakatakse 

tehnikakogunemis punktist liikuma kannatanuni jalgsi ja ATV-ga koos siis ATV-

ga on kannatanu transportimine kiirem ja ohutum juba 100 meetrist alates.  

Maastikul jalgsi katseid jälgides oli näha, kuidas päästjad väsisid ning nad iga saja 
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meetri pealt puhkasid ja panid kannatanu maha, sest neil tekkis lihasväsimus. Kui 

võtta arvesse ohutusnõudeid on ATV-ga ohutum kannatanut transportida, kuna 

jalgsi kanderaamiga maastikul võivad päästjad komistada oksa või  mätta otsa ja 

kukkuda, tekitades endale ja kannatanule rohkem vigastusi. Katsete läbiviimisel 

võtsid päästjad kasutusele käe rihmad mille nad koormarihmast vajaliku pikkusega 

lõikasid, mis nad panid ümber enda randme ja ümber kanderaami. Päästjad andsid 

hiljem tagasiside, et nii oli kergem kannatanut kanderaamiga jalgsi transportida.  

Käesolevas töös lisa 8 lk 53 on välja toodud sõidukatsed sündmuskohale kus tuleb 

hästi välja see, kui reageeritakse sündmusele ainult põhiautoga ja sündmuskohale 

viiv tee on pöörangute rohke siis sündmuskohale jõudmise aeg pikem kui 

sündmuskohale viiv tee oleks pöörangute vähene. Samuti tuleb välja ka see, kui 

põhiauto reageerib koos ATV-ga sündmuskohale ja sinna viiv tee on pöörangute 

rohke on sündmuskohale jõudev aeg pikem kui reageerida sündmuskohale ainult 

põhiautoga.  

Tabel 5 Maastiku katsed (autori koostatud) 

JALA TRASNPORT (1+2 

meeskond) 

AEG ATV-GA 

TRANSPORT (1+2 

meeskond) 

AEG 

100 meetrit 

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

5. min 03 sek 100 meetrit 4. min 35 sek 

200 meetrit 

Toomas K, Jaanus G, Erik E. 

9. min 10 sek 200 meetrit 6. min 57 sek 

300 meetrit 

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

11. min 33 sek 300 meetrit 7. min 11 sek 

400 meetrit 

Toomas K, Jaanus G, Erik E. 

15. min 51 sek 400 meetrit 8. min 53 sek 

500 meetrit  

Kristo K, Indrek M, Ilmar K. 

25. min 53 sek 500 meetrit 9. min 21 sek 

  1000 meetrit 

Toomas K, Ilmar K, 

Erik E. 

17. min 32 sek 

 

Komando katsetes toob autor välja sündmuskohal eeltegevuste ajad nii reageerides 

ainult põhiautoga kui ka põhiauto koos ATV-e haagisega. Põhiautoga reageerides 

sündmuskohal eeltegevusteks kulub keskmiselt aega 0.55 sek (käesolevas töös lisa 

7 lk 52), peale seda saavad päästjad hakata liikuma kannatanu suunas. Kui aga 

põhiauto reageerib sündmusele koos ATV haagisega kulub sündmuskohal 

eeltegevuste peale aega kui ATV-e kustutussüsteemi veepaak on eelnevalt veest 

tühi keskmiselt 2 min ja 18 sek (käesolevas töös lisa 7 lk 52) ning peale seda on 
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päästjad valmis alustama ATV-ga sündmuskohal vajaliku varustusega liikumist 

kannatanu suunas. Kui aga hakata ATV-e kustutussüsteemi veepaaki 

sündmuskohal tühjendama pumbaga, kulub eeltegevusteks aega keskmiselt 8 min 

ja 46 sek (käesolevas töös lisa 7 lk 52) ning peale seda on päästjad valmis ATV-ga 

sündmuskohal vajaliku varustusega liikuma kannatanu suunas. Kui aga 

tühjendatakse kustutussüsteemi veepaaki sündmuskohal vabal voolul, kulub kogu 

eeltegevuseks aega 24 min (käesolevas töös lisa 7 lk 52)  ning peale seda on päästjad 

valmis ATV-ga sündmuskohal vajaliku varustusega alustama liikumist kannatanu 

suunas. Nende katsete tegemisel selgus, et ATV kustutussüsteemi veepaak  peab 

olema veest tühi, kuna nii kulub sündmuskohal eeltegevusteks keskmiselt aega 2 

min ja 18 sek kui aga kustutussüsteemi veepaak oleks vett täis ja seda hakatakse 

sündmuskohal eeltegevuse käigus tühjendama vabal voolul, kulub selleks aega 24 

min ehk siis pool „kuldse tunni“ reegli (käesolevas töös lk 17) ajas eeltegevustele 

sündmuskohal. Veelgi kiirem oleks eeltegevus sündmuskohal selliselt kui ATV 

kastis oleks kanderaami alus kuhu saab kohe panna kannatanu koos kanderaamiga. 

Sellest tulenevalt analüüsib autor kahte jalgsi katset. Eeltegevusest tulenevalt 

analüüsib autor tühja kustutussüsteemi veepaagiga ATV päästeahela katseid 

omavahel ning lisaks nii ATV kui jalgsi päästeahela katseid.  

Tabel 6 (käesolevas töös lk 28) on välja toodud ainult põhiautoga reageerides kus 

autor liitis maastikukatsetele juurde komandode väljasõiduaja keskmise tulemuse, 

pöörangute rohke ja pöörangute vähese tee läbivuse aja mille pikkus oli 7 km ja 

komando katsete sündmuskohal eeltegevus keskmise aja (põhiautost varustuse 

välja võtmine). Ning sai ainult põhiautoga reageerides ja jalgsi kannatanu 

transportides kanderaamiga parima päästeahela ja halvima päästeahela.  
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Tabel 6 Jalgsi kannatanu transport katsed (autori koostatud) 

Põhiauto väljasõit, sõiduaeg pöörangute 

rohkel teel, sündmuskohal eeltegevus ja 

jalgsi kannatanu transport katse algpunkti 

 
Põhiauto väljasõit, sõiduaeg pöörangute 

vähesel teel, sündmuskohal eeltegevus ja jalgsi 

kannatanu transport katse algpunkti  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 14 min 32 sek 100 m 12 min 55 sek 

200 m 18 min 39 sek 200 m 17 min 02 sek 

300 m 21 min 02 sek 300 m 19 min 15 sek 

400 m 24 min 08 sek 400 m 23 min 03 sek 

500 m 35 min 12 sek 500 m 33 min 05 sek 

 

Tabel 7 tõi autor välja ATV-ga maastikukatsed millele liitis juurde põhiauto koos 

haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis põhiauto taga/teises garaaži 

boksis), kui  sündmuskohale viiv tee on pöörangute rohke, mille pikkus oli 7 km 

ning komando katsete sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost 

varustuse välja võtmine, ATV ettevalmistamine tühja kustutussüsteemi maha 

võtmine. Tabel 7  tuleb välja, kui päästekomandos asub ATV haagis koos ATV-ga 

põhiauto kõrval garaažis on päästeahel aeglasem kui ATV haagis koos ATV-ga 

asuks põhiauto taga.  

Tabel 7 ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega tühja veepaagi  

kustutussüsteemi maha võtmisega, sündmuskohale sõit pöörangute rohke tee. 

(autori koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 
rohke tee, eeltegevus (tühi kustutussüsteem), 

transport 

 
Põhiauto väljasõit, ATV haagise haakimine 

kõrvalt garaažist, pöörangute rohke tee, 

eeltegevus (tühi kustutussüsteem), transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 19 min 35 sek 100 m 20 min 11 sek 

200 m 21 min 17sek 200 m 22 min 33 sek 

300 m 22 min 11 sek 300 m 22 min 47 sek 

400 m 23 min 13 sek 400 m 23 min 29 sek 

500 m 23 min 21 sek 500 m 24 min 57 sek 

1000 m 32 min 32 sek 1000 m 33 min 08 sek 
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Tabel 8 tõi autor välja ATV maastikukatsed, millele liitis juurde põhiauto koos 

haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis põhiauto taga/teises garaaži 

boksis), sõit sündmuskohale on pöörangute vähene, mille pikkus oli 7 km ja 

komando katsete sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost varustuse 

välja võtmine, ATV ettevalmistamine tühja kustutussüsteemi maha võtmine. Tabel 

8 tuleb välja kui ATV haagis koos ATV-ga asub päästekomandos põhiauto taga ja 

sõit sündmuskohale on pöörangute vähene on päästeahel kiirem kui ATV haagis 

koos ATV-ga asub päästekomandos põhiauto kõrval garaažis.  

Tabel 8 ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega tühja kustutussüsteemi maha 

võtmisega, sündmuskohale sõit pöörangute vähene tee. (autori koostatud)  

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

vähene tee, eeltegevus (tühi kustutussüsteem), 

transport 

 
Põhiauto väljasõit, ATV haagise haakimine 

kõrvalt garaažist, pöörangute vähene tee, 

eeltegevus (tühi kustutussüsteem), transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 15 min 04 sek 100 m 16 min 01 sek 

200 m 17 min 26 sek 200 m 18 min 23 sek 

300 m 18 min 20 sek 300 m 19 min:17 sek 

400 m 19 min 22 sek 400 m 20 min 19 sek 

500 m 20 min 30 sek 500 m 21 min 27 sek 

1000 m 28 min 01 sek 1000 m 29 min 38 sek 
 

Tabel  9 (käesolevas töös lk 30) tõi autor välja ATV maastikukatsed, millele liitis 

juurde põhiauto koos haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis 

põhiauto taga/teises), sõit sündmuskohale on pöörangute rohke, mille pikkus oli 7 

km ja komando katsete sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost 

varustuse välja võtmine, ATV ettevalmistamine kustutussüsteemi veepaagi vabal 

voolul tühjendamine ja maha võtmine. Tabelis 9 (käesolevas töös lk 30) on näha 

kui sündmuskohal tehakse eeltegevusi tühjendamaks ATV kastis olevat 

kustutussüsteemi veepaaki vabal voolul,  milleks kulus keskmisel aega 24 min 

(käesolevas töös lisa 7 lk 52) ja kui ATV haagis koos ATV-ga asub põhiauto kõrval 

garaažis ja sündmuskohale viiv tee on pöörangute rohke on päästeahel kõige 

aeglasem võrreldes tabel 8 andmetega. Kus tuli välja, et tabel 8 päästeahel on kõige 

kiirem päästeahel. Kõige kiiremat ja aeglasemat päästeahelat võrreldes 200 meetri 

kauguselt kannatanu transportimisel tuleb välja, et kõige aeglasem päästeahel on 27 

minutit aeglasem kui kõige kiirem päästeahel. 
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Tabel 9  ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega vabal voolul kustutussüsteemi 

tühjendamine ja maha võtmine, sündmuskohale sõit pöörangute rohke tee. (autori 

koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

rohke tee, eeltegevus (vabal voolul 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport 

 

Põhiauto väljasõit, ATV haagise 

haakimine kõrvalt garaažist, 

pöörangute rohke tee, eeltegevus (vabal 

voolul kustutussüsteemi tühjendamine), 

transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 41 min 17 sek 100 m 42 min 14 sek 

200 m 43 min 39 sek 200 m 44 min 36 sek 

300 m 43 min 53 sek 300 m 44 min 05 sek 

400 m 45 min 35 sek 400 m 46 min 32 sek 

500 m 46 min 03 sek 500 m 46 min 06 sek 

1000 m 54 min 14 sek 1000 m 55 min 11 sek 

 

Tabel 10 (käesolevas töös lk 31) tõi autor välja ATV maastikukatsed millele liitis 

juurde põhiauto koos haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis 

põhiauto taga/teises), sõit sündmuskohale on pöörangute vähene, mille pikkus oli 7 

km ja komando katsete sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost 

varustuse välja võtmine, ATV ettevalmistamine kustutussüsteemi veepaagi vabal 

voolul tühjendamine ja maha võtmine. Tabel 10 (käesolevas töös lk 31) andmetest 

tuleb välja, et kui päästeahelas sündmuskohale viiv tee on pöörangute vähene ning 

ATV haagis koos ATV-ga asub põhiauto kõrval garaažis ja eeltegevus 

sündmuskohal on ATV kustutussüsteemi vabal voolul vee paagi tühjendamine ning 

200 meetri kauguselt kannatanu transportimisel on päästeahel 4 minutit ja 31 

sekundit kiirem kui  (käesolevas töös tabel 9 lk 30) andmetega. Kui päästeahelas 

sündmuskohale viiv tee on pöörangute rohke ning  ATV haagis koos ATV-ga asub 

põhiauto kõrval garaažis ja eeltegevus sündmuskohal on ATV kustutussüsteemi 

vabal voolul vee paagi tühjendamine ning 200 meetri kauguselt kannatanu 

transportimine. 
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Tabel 10 ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega vabal voolul kustutussüsteemi 

tühjendamine ja maha võtmine, sündmuskohale sõit pöörangute vähene tee. (autori 

koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

vähene tee, eeltegevus (vabal voolul 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport 

 

Põhiauto väljasõit, ATV haagise 

haakimine kõrvalt garaažist, 

pöörangute vähene tee, eeltegevus 
(vabal voolul kustutussüsteemi 

tühjendamine), transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 37 min 26 sek 100 m 38 min 23 sek 

200 m 39 min 08 sek 200 m 40 min 05 sek 

300 m 40 min 02 sek 300 m 40 min 59 sek 

400 m 41 min 04 sek 400 m 42 min 01 sek 

500 m 42 min 12 sek 500 m 43 min 09 sek 

1000 m 50 min 23 sek 1000 m 60 min 20 sek  

 

Tabel 11 tõi autor välja ATV maastikukatsed millele liitis juurde põhiauto koos 

haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis põhiauto taga/teises), sõit 

sündmuskohale on pöörangute rohke, mille pikkus oli 7 km ja komando katsete 

sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost varustuse välja võtmine, ATV 

ettevalmistamine kustutussüsteemi veepaagi pumbaga tühjendamine ja maha 

võtmine. Võrrelda (käesolevas töös tabel 11 lk 32 ja tabel 12 lk 33) päästeahelaid 

kus ATV haagis koos ATV-ga asub põhiauto kõrval garaažis ja sündmuskohale viiv 

tee on pöörangute rohke ja eeltegevus sündmuskohal ATV kustutussüsteemi 

veepaagi tühjendamine käib pumba abil, kulub selle päästeahelale 200 meetri 

kauguselt kannatanu transportimisel 4 min ja 31 sekundit rohkem aega, kui 

(käesolevas töös tabel 12 lk 33) kus sõit sündmuskohale on pöörangute vähene.  
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Tabel 11 ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega pumbaga kustutussüsteemi 

tühjendamine ja maha võtmine, sündmuskohale sõit pöörangute rohke tee. (autori 

koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

rohke tee, eeltegevus (pumbaga 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport 

 

Põhiauto väljasõit, ATV haagise 

haakimine kõrvalt garaažist, pöörangute 

rohke tee, eeltegevus (pumbaga 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 26 min 03 sek 100 m 26 min 06 sek 

200 m 28 min 25 sek 200 m 29 min 22 sek 

300 m 28 min 39 sek 300 m 29 min 36 sek 

400 m 30 min 21sek 400 m 31 min 18 sek 

500 m 30 min 49 sek 500 m 31 min 46 sek 

1000 m 38 min 06 sek 1000 m 39 min 57 sek 

 

Tabel 12 tõi autor välja ATV maastikukatsed millele liitis juurde põhiauto koos 

haagisega väljasõitude aja keskmise tulemuse (haagis põhiauto taga/teises), sõit 

sündmuskohale on pöörangute rohke, mille pikkus oli 7 km ja komando katsete 

sündmuskoha eeltegevuse keskmise aja (põhiautost varustuse välja võtmine, ATV 

ettevalmistamine kustutussüsteemi veepaagi pumbaga tühjendamine ja maha 

võtmine. Kui võrrelda (käesolevas töös tabel 8 lk 29) päästeahela andmeid 

(käesolevas töös tabel 12 lk 33) päästeahela andmetega. (Käesolevas töös tabel 8 lk 

29) eeltegevus sündmuskohal on kustutussüsteemi veepaak veest tühi ning 

sündmuskohale tuleb see maha tõsta ATV kastist kulub kogu päästeahelale 200 

meetri kauguselt kannatanu transportimisele 7 minuti ja 8 sekundit vähem aega. 

Kui (käesolevas töös tabel 12 lk 33), kus sündmuskohal eeltegevusel hakatakse 

ATV kustutussüsteemi veepaaki pumbaga tühjendama ja siis saab selle alles ma 

tõsta ATV kastist.  
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Tabel 12 ATV-ga kannatanu transport eeltegevusega pumbaga kustutussüsteemi 

tühjendamine ja maha võtmine, sündmuskohale sõit pöörangute vähene tee. (autori 

koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

vähene tee, eeltegevus (pumbaga 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport 

 

Põhiauto väljasõit, ATV haagise 

haakimine kõrvalt garaažist, pöörangute 

vähene tee, eeltegevus (pumbaga 

kustutussüsteemi tühjendamine), transport  

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 22 min 13 sek 100 m 23 min 09 sek 

200 m 24 min 34 sek 200 m 25 min 31 sek  

300 m 24 min 48 sek 300 m 25 min 45 sek 

400 m 25 min 09 sek 400 m 27 min 27 sek 

500 m 26 min 58 sek 500 m 27 min 55 sek 

1000 m 35 min 09 sek 1000 m 36 min 06 sek 

 

Lisaks tegi autor veel ühe katse. Kui kaua võtab aega sündmuskohale ATV-e 

kustutussüsteemi veepaagi täitmine? (käesolevas töös komando katse 6  lk 23). 

Sellest katselt tuli välja, et sündmuskohal ATV kustutussüsteemi veepaagi täitmine 

võtab aega keskmiselt 1. minut ja 5 sek (käesolevas töös lisa 9 lk 54). Siit ka 

järeldus, et päästekomandodes ATV-e kustutussüsteemi veepaagid peavad olema 

tühjad, et inimese päästmisel arvestada „kuldse tunni“ reeglit ning lühendada 

päästeahelat (käesolev töö lk 17), et see oleks kiirem ning sündmuskohal ei kuluks 

eeltegevuse jaoks liiga palju aega. Kui reageeritakse maastikutulekahjudele mis ei 

ole elupäästesündmus ja on vaja kasutada ATV-d siis selle kustutussüsteemi 

veepaagi täitmine võtab keskmiselt aega 1 minut 5 sek kui kasutatakse õigeid 

voolikuid õiget sisendit, õiget põhiauto survet (käesolevas töös katse 6 lk 23) on 

välja toodud. Pinnatuli levib keskmiselt 1-3 meetrit 1 minuti jooksul (Päästeameti 

PTO, 2016b). 

Autor võrdleb kõige kiiremat päästeahela ja kõige aeglasemat päästeahela aega 

ATV-ga. Kõige parem päästeahela aeg on see kui ATV asub põhiauto taga, 

eeltegevuseks kustutussüsteem veepaak on veest tühi, sündmuskohale sõit on 

pöörangute vähene (käesolevas töös tabel 6 lk 28),  ja kõige halvem päästeahela 

aeg on siis kui ATV asub teises garaažis, kustutussüsteem on vett täis ja eeltegevus 

sündmuskohal kustutussüsteemi tühjendamine vabal voolul ja sündmuskohale sõit 

on pöörangute rohkel teel (käesolevas töös tabel 6 lk 28). Arvesse on võetud, kui 
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kannatanu on maastikul 200 meetri kaugusel. Kõige aeglasemale päästeahelale 

kulub aega 27 minutit ja 1 sekundit rohkem, kui kõige kiiremale päästeahelale.  

Tabel 13 toob autor välja kõige kiiremad päästeahela milleks on põhiauto koos 

ATV-ga reageerides tühja kustutussüsteemi veepaagiga ja  kõige kiirema 

päästeahela ainult põhiautoga reageerides milleks on pöörangute vähene tee 

sündmuskohale ning nendest kahest päästeahelast tuli välja, et  põhiauto koos ATV-

ga päästeahel kannatanu transportimine 200 meetri kauguselt on 24 sekundit 

aeglasem kui ainult põhiautoga reageerides päästeahel.  

Tabel 13 Jalgsi ja ATV-ga transpordi parimate aegade võrdlused (autori koostatud) 

Põhiauto väljasõit, kuhu haagitakse taha ATV 

haagis, mis asub põhiauto taga, pöörangute 

vähene tee, eeltegevus (tühi kustutussüsteem), 

transport   

Põhiauto väljasõit, sõiduaeg pöörangute 

vähesel teel, sündmuskohal eeltegevus ja 

jalgsi kannatanu transport katse algpunkti 

Distants Aeg Distants Aeg 

100 m 15 min 04 sek 100 m 12 min 55 sek 

200 m 17 min 26 sek 200 m 17 min 02 sek 

300 m 18 min 20 sek 300 m 19 min 25 sek 

400 m 19 min 22 sek 400 m 23 min 03 sek 

500 m 20 min 30 sek 500 m 33 min 05 sek 

1000 m 28 min 01 sek   

 

Päästeametis on päästetöödel kolmteist teenust: päästetöö baasteenus, 

metsatulekahju kustutustöö teenus, vahtkustutustöö teenus, keemiapääste teenus, 

veepääste teenus, varingupääste teenus, nööripääste teenus, kõrgustest päästetöö 

teenus, päästetöö juhtimise teenus, päästetöö transpordi teenus, päästetöö 

toetusteenus, vee transpordi teenus, naftareostuskorje teenus. (Päästeamet, 2016b) 

Autor tugines enda lõputöö katsete tulemustele ja toob välja kus 13 päästetööde 

teenuses on võimalik kasutada päästetöödel ATV-sid päästeahela lühendamiseks ja 

toetamiseks. Autor leidis, et 13 teenusest 5 ei ole võimalik kasutada ATV-d 

päästeahela lühendamiseks, need teenused on: vee transporditeenus, nööripääste 

teenus, varingupääste teenus, päästetöö juhtimis teenus ja kõrgustest päästetöö 

teenus. Päästööde transpordi teenus jaguneb kuude tegevusvõimekusse. 

Päästetööde transpordi teenuse 3 tegevusvõimekus on 6x6 ATV-e kasutamine. 

Autor jõudis oma lõputöö katsete põhjal järeldusele, et ATV-d on võimalik 
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kasutada teenuste toetamiseks ja päästeahela lühendamiseks viies päästetöö 

teenuses, mis on teenuskaartidel juba kirjas. Need teenused on vahtkustutustöö 

teenus, päästetööbaas teenus, naftareostuskorje teenus, metsatulekahju kustutustöö 

teenus ja päästetöö toetusteenus. Autor leidis  lisaks, et kahes ülejäänud teenuses 

on võimalik päästeahela lühendamiseks vajadusel kasutusele võtta ATV-d. Need 

teenused on keemiapääste teenus (näiteks varustuse transpordiks, meeskonna ja 

kannatanu transpordiks kui keemiaõnnetus on juhtunud maanteel või raudteel). 

Veepääste teenuse 3 ja 4 tegevusvõimekuse korral (näiteks paadihaagise transpordi 

korral, mere kaldalt kannatanu transpordiks kannatanu kogunemiskohta).  

2.4. Ettepanekud 
Autor teeb ettepanekud tuginedes lõputöö katsetele maastikul juhtunud õnnetuse 

lahendamiseks päästeahela lühendamiseks kannatanu transpordiks.  

1. Garaažis olev ATV haagis peaks võimalusel paiknema põhiauto taga -  

lõputöö raames läbiviidud katsetest selgus, et päästeahel on kiirem ning  

lühem. (käesolev töö tabel 8 lk 29; lisa 7 lk 52) Uute päästekomandode 

ehitamisel võtta võimalusel arvesse, et päästekomando garaaž võimaldaks 

eelnimetatud tingimusi.  

2. Garaažis oleva ATV kustutussüsteem peaks olema veest tühi - lõputöö 

raames läbiviidud katsetel tuli välja, et eeltegevused sündmuskohal 

kustutussüsteemi veepaagi tühjendamine vabal voolul tühjendamine võtab 

aega keskmiselt 24 min, mis on pool „kuldsest tunnist“ (käesolevtöö lk 17) 

ning kui tühjendatakse pumbaga võtab see aega 8 min ja 46 sek. Kui aga 

kustutussüsteemi veepaak on veest tühi kulub sündmuskohal eeltegevusteks 

aega 2 min ja 18 sek. (käesolev töö lk 27; lisa 7 lk 52) Lähtuvalt eeltoodust 

on kiirema päästeahela tagamiseks otstarbekam hoida ATV 

kustutussüsteemi veepaak tühjana. 

3. Uute ATV’de hankel täheldada, et kustutussüsteemi kõrval oleks ruumi 

kühvelraamile – Tuginedes teoorias välja toodud lahenditele (käesolev töö 

lk 13-14) ning lõputöö katsete tulemustele selgus, et päästeahel on veelgi 

kiirem kui ATV kastis olevat kustutussüsteemi ei pea sündmuskohal maha 

võtma. 
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4. Edastada lõputöö andmed koostööpartneritele:  

 kohaliku omavalitsustele - kooskõlastusi saama kohalikku omavalitsusse 

matkaradade, seiklusradade rajamiseks siis oskaksid arvestada võimalike 

õnnetuste kannatanu transpordi võimalustega 

 matka- ja seiklusparkidele – Matka- ja seiklusparkide pidajad oleksid 

teadlikud kui juhtub õnnetus maastiku inimesega kuidas ja millega teda 

sealt kõige kiiremini transportida kiirabiautoni. 

 Terviseametile - töötajatel oleks teadmised vajadusel kaasata koheselt ka 

päästjad ATV-ga appi 

 Politsei-ja Piirivalveametile - töötajatel oleks teadmised vajadusel kaasata 

koheselt ka päästjad ATV-ga appi 

 Häirekeskusele - Kui hakatakse päästekorraldajale mõeldud  

päästesündmuste küsimustikke muutma siis saab antud lõputöö andmete 

põhjal panna lisa küsimuse kus maal asub kannatanu maastikul ning siis 

saab koheselt kaasata ATV. 

 Päästekomandodele - Meeskonnavanemad, rühmapealikud tutvuksid 

lõputöö andmetega ja oleksid ATV kaasamisel teadlikumad erinevate 

sündmuste liikidele. 

 Päästeameti PTO - Edastada lõputöö andmed Päästeameti päästetöö 

osakonnale kui muudetakse Päästeameti väljasõidukorda ja dünaamilist 

väljasõidu plaani. 
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KOKKUVÕTE 

Käesolev lõputöö otsis vastust uurimisprobleemile, kas ATV-sid on lisaks 

metsatulekahjudele otstarbekas kasutada ka kannatanu transportimiseks 

päästeahela lühendamiseks maastikul juhtunud õnnetustel, et arvestada „kuldse 

tunni“ reeglit?  

 Lõputöö eesmärk on katseliselt välja selgitada, millisest vahemaast (vigastatud 

inimese kaugus kiirabi auto ligipääsu kohani või kannatanu kogunemiskohani) on 

otstarbekas kasutusele võtta ATV-d kannatanute transpordiks päästeahela 

lühendamiseks maastikul juhtunud õnnetuste korral, et arvestada „kuldse tunni 

reeglit.“ 

Esimese uurimisülesandena andis autor ülevaate maastikest, metsadest, 

matkaradadest ja seal juhtuda võivatest õnnetustest ning jalgsi ja ATV-ga 

kannatanu transpordist, et arvestada „kuldse tunni“ reeglit. Autor tutvustas mis on 

maastik, tõi välja RMK matkarajad lisaks kaks pikemat Eestis olevat matkarada. 

Kuidas tekib lihasväsimus, millest koosneb päästeahel ja kui oluline on arvestada 

„kuldse tunni“ reegliga. 

Teise uurimisülesandena viis autor läbi maastiku ja komando katsed, millest 

selgus, et ATV-de kasutamine maastikul juhtunud õnnetuste lahendamiseks 

kannatanu transpordiks, et päästeahel oleks kiire on otstarbekam, sest siis on ka 

tagatud päästjate jõuvarude ratsionaalne kasutamine. See oleneb küll paljudest 

nüanssidest, kuid siiski on ATV-ga kannatanut transportida ohutum, kuna kui 

päästjad transpordivad kannatanut jalgsi kanderaamiga võivad päästjad komistada 

mõne oksa või mätta otsa tekitades endale ja kannatanule veel rohkem vigastusi.  

Kolmandaks uurimisülesandeks oli autori poolt läbitöötatud teooriast ning läbi 

viidud katsetest teha ettepanekud kasutada ATV-sid laiemalt kui seda hetkel 

tehakse. Autor esitas järgmised ettepanekud: 

1. ATV-e haagis koos ATV-ga peaksid asuma päästekomandodes põhiautode 

taga kui võimalik siis võiks praegustesse garaaži boksidesse nii paigutada. 

2. ATV-e kustutussüsteemi veepaagid peaksid olema veest tühjad nii tagatakse 

ka kiirem päästeahel. 
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3. Kui Päästeamet ostab uusi 6x6 ATV-sid siis selle kastis kustutussüsteemi 

kõrval peaks olema ka kanderaami alus. 

Autori hinnangul sai käesoleva lõputöö eesmärk täidetud. Uuringuga selgitati 

välja, et ATV-sid on võimalik laiemalt kasutada ning sellega lühendada 

päästeahelat. 

  



39 

SUMMARY 

This thesis is presented as a final research project for the professional higher 

education diploma programme in rescue service at the Estonian Acedemy of 

Security Sciences. The thesis is titled „Resolution of remote terrain incidents 

utilising all terrain vehicles in use by the Rescue Board“ and is written in Estonian, 

followed by an English summary. The thesis comprises 54 pages, including a 9 page 

chapter on theoretical background and an 15 page chapter on the empirical tests and 

their results. The author has used and referenced 44 different sources in Estonian 

and in English. The thesis includes 13 tables and 9 appendices. 

The objective of the thesis was to ascertain the optimal distance to deploy all terrain 

vehicles (ATV) to transport victims in cases of accidents on remote terrain. Optimal 

distance is relevant in the context of the „golden hour“ rule in emergency medicine. 

The thesis is based on experimental research conducted by the author. The research 

consisted of terrain experiments and rescue brigade experiments. The terrain 

experiments were conducted with the help of two rescue teams (1+2 formation) 

from the Paide brigade. The rescue brigade experiments involved 11 rescue 

brigades in Estonia, with 6 experiments conducted at each brigade. In addition to 

data from the experiments, one year average results of the brigades’ response time 

tests were taken into account to determine the average response preparedness of the 

involved brigades. Data from the conducted experiments were compiled in a 

spreadsheet to determine average results. 

Based on the experimentally determined optimal distance to deploy an ATV to 

transport victims, the author found solutions and made practical propsals to 

expedite the chain of incident resolution in cases of accidents on remote terrain. 
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LISAD 

Lisa 1 ATV-de väljakutsed sündmustele, väljakutse liigiti, 2014-

2015 ja 2016 (8kuud) 

 

Väljakutse liik 2014 2015 2016 

(8kuud) 

DEM-lõhkekeha 1 4 2 

Infosündmus 2 1 0 

Infra-elektrivõrkude avarii 0 1 0 

Objekti kontroll 1 0 0 

PT-abi osutamine 10 13 12 

PT-abitus seisundis inimene 2 1 2 

PT-abitus seisundis loom/lind 0 0 2 

PT-sügavusest ja kõrgusest 

päästmine 

0 0 1 

PT-loodusjõududest põhjustatud 

sündmus 

0 2 0 

Reostumine-naftasaadustega 1 0 1 

Tulekahju 1 0 37 

Tulekahju hoones 14 10 9 

Tulekahju metsas/maastikul 477 357 428 

Tulekahju väljaspool hooneid 30 23 18 

Tulekahju transpordivahendis 1 2 1 

Õnnetus veekogul 1 4 2 

Õppus 8 9 24 

Kokku 549 427 539 
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Lisa 2 Sündmuse kulg ja päästetöö ajatelg  
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Lisa 3 Polaris Ranger 6x6 tehnilised andmed 

 

Võimsus  40 Hj 

Mootor 4-taktiline 

Silindrite arv 2 

Kubatuur 760 cc 

Istekohtade arv 3 

Jahutussüsteem Vedelikjahutus 

Kütusesisselase Sissepritse ( EFI) 

Käivitus Elektriline 

Käigukast Automaat 

Käigud 2x edasi neutraal, tagasi, parkimine ( 

H-L-N-R-P) 

Vedav sild 4 WD/6WD 

Pidurid ees Hüdraulilised ketaspidurid 

Pidurid taga Hüdraulilised ketaspidurid 

Rehvid ees 25x10-12 

Rehvid taga 4x25x11-12 

Pikkus 3480 mm 

Laius 1524mm 

Kõrgus 1930mm 

Teljevahe 2667mm 

Kliirens 305mm 

Tühimass 704 kg 

Kütusepaak 34.1 L 
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LISA 4 

Komandode aastane koosseisu suurus protsendiliselt 

Päästekeskus; 

Päästepiirkond; 

Komando 

73 põhiauto 01.01.2016-31.12.2016 aastane 

koosseis 1+2  meeskonna suures protsendiliselt 

Põhja 

Päästekeskus 

Harjumaa 

päästekeskus 

 

 

1.Assaku 11 52% 

2.Kehra 11 67% 

3.Keila 11 0,5%                                                                ATV 

6X6 

4.Kesklinna 11 2,4% 

5.Kesklinna 12 11,7% 

6.Kopli 11 6% 

7.Kose 11 53% 

8.Lasnamäe 11 1%                                                                    ATV 

6X6 

9Lilleküla 11 0,8% 

10.Lilleküla 12 6% 

11.Loksa 11 43% 

12.Muuga 11 8,7% 

13.Nõmme 11 0% 

14.Nõmme 12 15% 

15.Paldiski 11 6,5% 

16.Pirita 11 38% 

  

Lääne 

Päästekeskus 

 

 

Hiiumaa 

Päästepiirkond 

 

 

17.Kärdla 11 97% 

18.Käina 11 97% 

Järvamaa 

Päästepiirkond 

 

19.Aravete 11 99% 

20.Koeru 11 98% 

21.Paide 11 50%                                                                   ATV 

6X6  

22.Türi 11 33% 

Läänemaa 

Päästepiirkond 
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23.Haapsalu 11 7,9%                                                                  ATV 

6X6  

24.Lihula 11 3,8% 

25.Risti 11 35% 

Pärnumaa 

Päästepiirkond 

 

26.Häädemeeste 11 94% 

27.Kilingi-Nõmme 

11 

92% 

28.Pärnu-Jaagupi 

11 

40% 

29.Pärnu 11 3%                                                                    ATV 

6X6  

30.Pärnu 12 51%                                                                  ATV 

6X6 

Raplamaa 

Päästepiirkond 

 

31.Rapla 11 0,5% 

32.Järvakandi 11 96% 

33.Märjamaa 11 41% 

34.Kohila 11 30% 

  

  

Saaremaa 

Päästepiirkond 

 

35.Kuresaare 11 0% 

36.Kihelkonna 11 99% 

37.Orisaare 11 14% 

Lõuna 

Päästekeskus 

 

Jõgevamaa 

Päästepiirkond 

 

38.Jõgeva 11 17% 

39.Mustvee 11 93% 

40.Põltsamaa 11 15% 

41.Tabivere 11 48% 

Põlvamaa 

Päästepiirkond 

 

42.Põlva 11 42% 

43.Räpina 11 89% 

Tartumaa 

Päästepiirkond 

 

44. Alatskivi 11 52% 

45.Annelinna 11 7,9%                                                                  ATV 

6X6 

46.Annelinna 12 0,2%                                                                   ATV 

6X6 

47.Elva 11 9,8% 
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48.Tartu 11 3% 

Valgamaa 

Päästepiirkond 

 

49.Otepää 11 90% 

50.Tõrva 11  26% 

51. Valga 11 62% 

Viljandi 

Päästekeskus 

 

52.Abja-Paluoja 11 52% 

53.Mustla 11 100% 

54.Suure-Jaani 11 6% 

55.Viljandi 11 0,2%                                                                  ATV 

6X6 

Võru 

Päästepiirkond 

 

56.Antsla 11 98% 

57.Mõniste 11 97% 

58.Vastseliina 11 99% 

59.Võru 11 5%                                                                     ATV 

6X6 

Ida Päästekeskus  

Ida-Virumaa 

Päästepiirkond 

 

60.Iisaku 11 94% 

61.Jõhvi11 4% 

62. Jõhvi 12 38%                                                                  ATV 

6X6 

63.Kiviõli 11 76%                                                                  ATV 

6X6 

64.Kohtla-järve 11 0,8% 

65.Narva-Jõesuu 11 96% 

66. Narva 11 0,5%                                                                  ATV 

6X6 

67 Narva 12 2,7%                                                                   ATV 

6X6 

68. Sillamäe 11 0,8% 

Lääne-Virumaa 

Päästekeskus 

 

69.Kunda 11 82% 

70.Rakvere 11 16%                                                                   ATV 

6X6 

71.Tapa 11 74% 

72.Väike-Maarja 

11 

88% 

Keskmine 

protsent  

Eesti põhiautodest aastane keskmine  1+2 on 41 

% 
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Lisa 5 Maastiku katsete tulemused  

 

Jknr 
Distants 

meetrites 

Kannatanu transport 

Jalgsi ATV  

 1. 100 05 min 03 sek 04 min 35 sek 

 2. 200 09 min 10 sek 06 min 57 sek 

 3. 300 11 min 33 sek 07 min 11 sek 

 4. 400 15 min 51 sek 08 min 53 sek 

 5. 500 25 min 53 sek 09 min 21 sek 

 6. 1000   17 min 32 sek 
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Lisa 6 Komando katsete väljasõidu ajad ainult põhiauto ning koos 

ATV haagisega 

Jknr Päästekeskus Komando 

Väljasõit 

ilma 

haagiseta 

Väljasõiduaeg haagisega 

Auto taga Teises kohas 

1. PPK Lasnamäe 00:50 sek 00:58 sek   

2. PPK Keila 00:50 sek 

01 min 34 

sek   

3. IPK Rakvere 00:40 sek   02 min 41 sek 

4. IPK Jõhvi 00:45 sek 

02 min 54 

sek   

5. IPK Narva 00:40 sek 

 02 min 57 

sek   

6. LäPK Haapsalu 00:52 sek 

01 min 33 

sek   

7. LäPK Paide 00:55 sek   03 min 35 sek 

8. LäPK Pärnu 00:46 sek   02 min 24 sek 

9. LõPK Võru 00:45 sek 

01 min 59 

sek   

10. LõPK Viljandi 00:50 sek 

01 min 08 

sek   

11. LõPK Annelinna 00:47 sek   02 min 16 sek 

  Keskmine aeg 00:47 sek 

01 min 57 

sek 02 min 54 sek 
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Lisa 7 Komando katsete eeltegevused 

 

Jrk 

nr 
Päästepiirkond Komando 

Ettevalmistused kannatanu transpordiks 

Päästevarustuse 

ettevalmistuse 

aeg min 

ATV 

ilma 

veeta 

Tühjendus 

ilma 

pumbata 

Tühjendus 

pumbaga 

 1. PPK Lasnamäe 01 min 13 sek 

02 min 11 

sek 

23 min 15 

sek 

08 min 02 

sek 

 2. PPK Keila 00:33 sek  

01 min 33 

sek 

28 min 04 

sek 

08 min 35 

sek 

 3. IPK Rakvere 00:48 sek  

01 min 49 

sek 

20 min 03 

sek 

09 min 58 

sek 

 4. IPK Jõhvi 00:54 sek  

02 min 58 

sek 

11 min 36 

sek 

08 min 15 

sek 

 5. IPK Narva 00:44 sek 

02 min 28 

sek 

25 min 50 

sek 

09 min 49 

sek 

 6. LäPK Haapsalu 00:30 sek  

01 min 40 

sek 

23 min 16 

sek 

09 min 52 

sek 

 7. LäPK Paide 00:56 sek  

02 min 41 

sek 

30 min 41 

sek 

09 min 57 

sek 

 8. LäPK Pärnu 01 min 05 sek 

01 min 18 

sek 

21 min 17 

sek 

08 min 30 

sek 

 9. LõPK Võru 00:47 sek  

01 min 29 

sek 

28 min 15 

sek 

07 min 34 

sek 

 10. LõPK Viljandi 00:28 sek 

01 min 25 

sek 

24 min 19 

sek 

06 min 50 

sek 

 11. LõPK Annelinna 00:43 sek 

02 min 32 

sek 

24 min 45 

sek 

08 min 24 

sek 

  Keskmine aeg 00:55 sek 

02 min 

18 sek 24 min  

08 min 46 

sek 

 

  



53 

Lisa 8 Sündmuskohale sõidu katsed 

  

Jkn

r 

Sõidupikku

s km`s  

                        Pöörangute 

rohke tee                                                       

            Pöörangute 

vähene tee 

Haagiseta Haagisega Haagiseta Haagisega 

1 7 08 min 27 sek 

11 min 25 

sek 

06 min 50 

sek 

07 min 34 

sek 
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Lisa 9 ATV kustutussüsteemi veepaagi täitmis katse 

 

 

Päästepiirkond Komando 

UTV kustutussüsteemi veepaagi 

täitmine põhiautoga 

  

PPK Lasnamäe 0.50 sek 

PPK Keila 1 min 18 sek 

IPK Rakvere 1 min 03 sek 

IPK Jõhvi 1 min 20 sek 

IPK Narva 1 min 35 sek 

LäPK Haapsalu 1 min 32 sek 

LäPK Paide 1 min 40 sek 

LäPK Pärnu 1 min 11 sek 

LõPK Võru 0.55 sek 

LõPK Viljandi 1 min 37 sek 

LõPK Annelinna 0.59 sek 

Keskmine aeg 01 min 05 sek 


