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Sissejuhatus

Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete 
tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tal-
linna linnas, Harju maakonnas ja Eestis tervikuna on rohkem ohustatud ja millised on neis preva-
leerivad muutujad.

Rakendusuuringus kasutatud andmed pärinevad Päästeameti andmebaasidest PÄVIS ja OPIS (elu-
hoonete tulekahjud 2010–2015) ning Statistikaameti tellimustööna koostatud andmefailidest 
(rahvaloenduse REL 2011 elanikke ja eluruume iseloomustavad näitajad). Kõik tulekahju sünd-
mused geokodeeriti rohkem kui nõutud 85% ulatuses ning REL 2011 andmeid kasutati valdavalt 
ruudustike 100x100, 500x500 ja asustusüksuse põhiselt. Uuringu läbiviimiseks kasutati enam-
jaolt ruumianalüüsi rakendust ArcGis ArcMap 10.3.

Vastavalt püstitatud lähteülesandele keskenduti uuringu tulemuste formuleerimisel ennekõike 
suurematele linnadele: Tallinnale, Tartule, Narvale, Kohtla-Järvele ja Pärnule.
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Tulemused

Eluhoonete tulekahjude tekkimisega on oluliselt seotud uuringu töörühma järgmised teesid:

1. Sotsiaalmajanduslike muutujate kogumid, millel on olulised seosed eluhoonete tulekah-
jude asetleidmisega Tallinnas:

a. elanike otsene ebasoodus sotsiaalmajanduslik staatus (madal haridustase, 
madalapalgaline töökoht, töötus ; antud muutujad võivad mõjutada sissetulekut, 
nii et ei ole võimalik soetada uuemat eluruumi, mis tõstaks omakorda nii 
elamispinna ruutmeetrite suhtarvu kui ka selle kvaliteeti, vältimaks tulekahjude 
puhkemist);

b. elanike kõrge vanus ja ebasoodus leibkonna struktuur (elanikud 65+ ja/või 
üksikud inimesed – võivad olla nii vanaduspensionärid kui ka töövõimetus- ja 
toimetulekutoetuste saajad, nt ka invaliidid);

c. elanike rahvuslik kuuluvus (mitte-eestlased);
d. üürnikud, kes elavad enamasti üksinda (arvatavasti ei ole siinkohal tegemist 

elanike ebasoodsa sotsiaalmajandusliku taustaga).

2. Tulekahju süttimist soodustavate sotsiaalmajanduslike tegurite alusel moodustunud 
geograafiliselt segregeerunud piirkonnad Tallinnas:

a. Kakumäe–Pirita, mida iseloomustavad väga soodne sotsiaalmajanduslik kesk-
kond ning alla Tallinna keskmise väärtusega sündmuste kogu- ja suhtarvud;

b. Nõmme–Kristiine, mida iseloomustavad üsna soodne või keskmine sotsiaal-
majanduslik keskkond ning alla Tallinna keskmise väärtusega sündmuste kogu- ja 
suhtarvud;

c. Kopli, Lasnamäe, Mustamäe–Õismäe, mida iseloomustavad väga ebasoodne 
sotsiaalmajanduslik keskkond ning üle Tallinna keskmise väärtusega sündmuste 
kogu- ja suhtarvud. Antud piirkondades on ka mitte-eestlased tugevalt ülekaalus;

d. Kesklinn, mida iseloomustavad keskmine sotsiaalmajanduslik keskkond ning 
väga tugevasti üle Tallinna keskmise väärtusega sündmuste kogu- ja suhtarvud.

3. Tallinnas esineb tulekahju koguarvude, suhtarvude ja piirkonnas elavate mitte-eestlaste 
vahel selge seos st kõrgema tulekahjude koguarvuga piirkondades on enamjaolt üle Tal-
linna keskmise nii tulekahjude suhtarvud elaniku kohta kui ka mitte-eestlaste suhtarv (v.a 
Kesklinna piirkond, kus keskmise mitte-eestlaste suhtarvu juures on kõrged tulekahjude 
kogu- ja suhtarvud). Sama trend valitseb ka tulekahjude kogu- ja suhtarvude ning toi-
metulekut ja elanike vanuselist/perekonna stabiilsust iseloomustavate tegurite vahel. 
Tugev seos tulekahjude kogu- ja suhtarvude ning üksinda elavate üürnike vahel valitseb 
just Kesklinna piirkonnas.
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4. Tulekahjude esinemissagedus ööpäeva lõikes Tallinnas, kus kõikumised võrrelduna 
keskväärtusega on

a. -80% (hilisõhtust kuni hommikuni väga madal esinemissagedus)
b. +80% (esinemissagedus hakkab järsult tõusma pealelõunal ning saavutab 

oma tippväärtuse kella 20 ajal).

5. 5. Tulekahjude geograafiline esinemissagedus on kõige kõrgem Tallinna, Tartu, Narva, 
Pärnu ja Kohtla-Järve kesklinna- ning valdavalt 1961–1990 ehitatud kortermajade piir-
konnas. Analoogne on ka kiiret sekkumist nõudvate tulekahjude (vt alajaotist „MÕISTETE 
SELGITUS“) esinemissageduse muster.

6. Kõige inimkannatanute rohkemaid (vigastatud ja hukkunud) tulekahjusid esineb sageda-
mini Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus ja Valgas. Märkimisväärne osa hukkunutega seotud 
tulekahjudest antud linnades leiab aset päästekomandode efektiivses sekkumisraadiuses 
(vt alajaotist „MÕISTETE SELGITUS“).

7. Elanike arv piirkonnas tulekahjude arvu selgitava tegurina on usaldusväärne alates asus-
tusüksuse suurusest piirkonnast (keskväärtuseks u 10 km²) suurema poole liikudes.

8. Eluhoonete tulekahjude puhul kehtivad enamjaolt järgmised seosed:
a. asustusüksuses 1000 elaniku kohta 1 eluhoone tulekahju aastas;
b. viie eluhoone tulekahju kohta esineb üks joatoruga sekkumist nõudev elu-

hoone tulekahju (kiiret sekkumist nõudev tulekahju ennekõike just varakahjude 
ärahoidmiseks) st asustusüksuses 5000 elaniku kohta üks kiiret sekkumist nõu-
dev tulekahju aastas;

c. 8 eluhoone tulekahju kohta 1 suitsusukeldumisega sekkumist nõudev eluhoone 
tulekahju (kiiret sekkumist nõudev tulekahju ennekõike just inimkannatanute/
varakahjude ärahoidmiseks) st asustusüksuses 8000 elaniku kohta 1 kiiret sek-
kumist nõudev tulekahju aastas.
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Järeldused ja ettepanekud

1. Kitsal piirkondlikul baasil (ruut 500x500 m) sotsiaalmajanduslikke tegureid arvesse võttes 
on mõistlik sekkumismeetmeid planeerida ainult Tallinnas. Selleks on mõistlik kasutada 
üheskoos analüüsi kolme üksteist täiendavat osa, mille alusel valida välja piirkond ning 
kohane sekkumismeede. Näited:

a. Tulekahjude „kuumkoht“ analüüs näitab ära piirkonnad, kus tulekahjude esine-
missagedus on olnud aastatel 2010–2015 kõige suurem;

b. Grupeerimisanalüüs näitab ära sotsiaalmajanduslikult ebasoodsad piirkonnad, 
kus on potentsiaal tulekahjude süttimiseks;

c. Geograafiliselt kaalutud regressioonanalüüs näitab ära igast üksikust sotsiaalma-
janduslikust tegurist tuleneva tulekahju süttimispotentsiaali suuruse.

2. Tallinnas tuleks pöörata oluliselt rohkem tähelepanu venekeelsele kommunikatsioonile 
ning et sõnumi sisu, selle edastamiseks kasutatav viis ja kanal oleksid kohased.

3. Tallinnas tuleks linnaplaneerimise käigus vältida suuremate ainult munitsipaalelamuid 
sisaldavate piirkondade teket. See toob kaasa tulekahjude esinemissageduse märgatava 
tõusu (nt Raadiku tn munitsipaalelamute piirkond).

4. Tallinn on tulekahju põhjustamisele kaasaaitavaid sotsiaalmajanduslikke tegureid arvesse 
võttes väga segregeerunud linn, kus ebasoodsaid piirkondasid iseloomustab kõrge tule-
kahjude üld- ja suhtarv koos vaesuse ja mitte-eestlaste kõrgemate suhtarvudega. Linna-
planeerimise käigus oleks mõistlik antud piirkondadesse ehitada kaasaegsemaid eluhoo-
neid, mis võimaldaks seal segregatsiooni vähendada.

5. Tallinnas Kopli ja Lasnamäe piirkonnas on väga kõrge 45–64aastaste ennekõike mitte 
eestlaste suhtarv ning mõne aja pärast jõuavad selles vanuses elanikud rohkem haava-
tavamasse 65+ vanusesse. Nendes piirkondades oleks mõistlik juba praegu planeerida 
asjakohaseid sekkumismeetmeid ja neid rakendada. Nende kahe piirkonna elanikud moo-
dustavad 40% Tallinna elanikkonnast.

6. Tulekahjude esinemissageduse suured erinevused ööpäeva lõikes toovad esile tõsiasja, et 
nõudlus reageeriva teenuse järele on öösel ja varahommikul kordades väiksem kui tipp- 
ajal, samas aga teenuse pakkumine on kogu ööpäeva vältel sama. Kaaluda tasub lubada 
öösel ja varahommikul teenuse pakkumisel pikemaid reageerimisaegasid, kuna risk täien-
davate kahjude tekkeks on seoses tulekahjude madalama esinemissagedusega samuti 
kordades väiksem. Selline lähenemine annab võimaluse ööseks päästekomando sulgeda, 
tagades reageeringu kas järgmise päästekomando või koduvalve baasil.
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7. Eluhoone tulekahju on päästeteenistusele kõige rohkearvulisem kiiret sekkumist nõudev 
päästesündmus. Kuna aga kiiret sekkumist nõudvate eluhoone tulekahjude arv on enami-
kus Eesti territooriumil paiknevates asustusüksustes kaduvväike (alla 1 tulekahju aastas), 
siis oleks mõistlik alustada kriitilise pilguga olemasoleva kohese väljasõiduvalmidusega 
töökorralduse ülevaatamist.

8. Kuna asustusüksuse keskmine pindala (10 km²) on enamjaolt ka võrreldav pääste-
komando efektiivse sekkumisraadiusega ning asustusüksuse alal on elanike arvule tugi-
nedes võimalik usaldusväärselt prognoosida aastas juhtuvaid kiiret sekkumist nõudvaid 
eluhoonete tulekahjusid, siis oleks mõistlik rakendada antud kombinatsiooni ka päästeko-
mandode võrgustiku ja seal rakendatava töökorralduse planeerimisel. Ettepanekud pääs-
tekomando ja seal rakendatava töökorralduse osas on järgmised:

a. Päästekomando olemasolu koos kohese väljasõiduvalmidusega (vt alajaotist 
„MÕISTETE SELGITUS“) asustusüksuses, kus elab 5000 ja rohkem elanikku (kiiret 
sekkumist nõudvate eluhoone tulekahjude arv 1 või rohkem aastas);

b. Päästekomando olemasolu koos viivitatud või osaliselt viivitatud väljasõiduval-
midusega (vt alajaotist „MÕISTETE SELGITUS“) asustusüksuses, kus elab rohkem 
kui 1000 ja vähem kui 5000 elanikku (kiiret sekkumist nõudvate eluhoone tule-
kahjude arv 1 tulekahju 4 aasta kohta kuni alla 1 tulekahju aastas).

Seda planeerimise põhimõtet ei ole asjakohane rakendada Tallinnas, Tartus, Narvas, Koht-
la-Järvel ja Pärnus, kus tuleb vaadelda linna veelgi väiksemate osadena ning olla veen-
dunud, et oleks tagatud efektiivne sekkumisraadius nii tulekahjude kuumkohtades kui ka 
sotsiaalmajanduslikult ebasoodsates piirkondades (Tallinna grupeerimisanalüüs näitab 
ära). Päästekomando efektiivse sekkumisraadiuse määramiseks tuleb teha täiendavaid 
uuringuid, kuna see võib olla piirkonniti väga erinev (nt Tallinna Kesklinna piirkonnas on 
see 2,1 km, Nõmme-Mustamäe piirkonnas aga 2,9 km).

9. Kaaluda täiendavate päästekomandode kasutuselevõttu Tallinnas Väike-Õismäe asumis 
(elanikke u 30 000, piirkonnas esineb keskmiselt üks kiiret sekkumist nõudev tulekahju 
iga kahe kuu tagant) ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas (elanikke u 20 000, kiiret sekkumist 
nõudev tulekahju kord kvartalis) seoses nende kaugusega lähimast päästekomandost, mis 
praegu ületab efektiivse sekkumisraadiuse umbes kaks korda (6 km piirkonna kaugeimasse 
kolmandikku).

10. Kuna suuremates linnades aastatel 1961–1990 ehitatud kortermajade piirkondades 
on tulekahjude esinemissagedus kõrge ja seal viibiv elanikkond sotsiaalmajanduslikult 
suhteliselt ebasoodsas olukorras, siis planeerida antud piirkondadesse just ennekõike 
ehituslikke sekkumismeetmeid, mis vähendaks nendes hoonetes selliseid riske, mille 
tagajärjeks võivad olla elanike massilised vigastused või hukkumised (tulekahju hilise 
avastamise tõttu, selle tungimine nt öisel ajal hoone trepikotta, täites selle mürgiste põle-
misgaasidega, mis tungivad ennekõike ülemiste korruste elanike korteritesse). Soovitava 
tulemi võib kokku võtta kahe märksõnaga – kiirem avastamine ja arhitektuur-plaanilised 
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meetmed, mis on suunatud võimaliku ohutu evakuatsiooniaja pikendamisele (nt tihedam 
sektsioneeritus, evakuatsiooniteelt tulekahju põlemisgaaside tõhusam suitsueemaldus).

11. Vastavalt tõsiste ja vigastatutega eluhoonete tulekahjude väga suurele hulgale Tal-
linnas, Tartus, Ida-Virumaa „vöös“ (Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Narva) ja Pärnus 
(kokku suhteliselt väikesel pindalal u 2/3 Eesti elanikkonnast) võrreldes muu Eesti territoo-
riumiga, on sinna paigutatud kohest väljasõiduvalmidust omav ressurss oluliselt kuluefek-
tiivsem kui mujal Eestis (väga kõrget „hinnalipikut“ omavat kohest väljasõiduvalmidust 
on mõistlik ülal pidada ainult piirkondades, kus ümbritsev keskkond pakub ka võimalust 
seda tihedamini rakendada ning seeläbi ka rohkem väärtust luua; samuti ka seal, kus selle 
puudumine viiks teatud ajaraamis tekkivad kahjud aktsepteerimatult kõrgele).

12. Kuigi hukkunutega tulekahjudel ei ole tugevaid seoseid elanike arvu ega ka päästeko-
mandode kaugusega, on siiski märkimisväärne osa sellistest tulekahjudest leidnud aset 
suuremates linnades päästemeeskonna efektiivses sekkumisraadiuses. Antud nähtust ja 
seda põhjustavaid tegureid on vaja täiendavalt uurida, et seda tulevikus vältida, sest ela-
nike hukkumisega päästekomando „nina all“ ei saa leppida.
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Mõistete selgitus

1. Päästekomando efektiivne sekkumisraadius
a. USA-s ja Suurbritannias läbiviidud uuringud on leidnud, et urbaniseerunud 

piirkonnas on tulekahju avastamise aja keskväärtus alates selle süttimisest kuni 
avastamiseni ja teatamise alustamiseni 4–5 minutit. On leitud, et tulekahju ohv-
rite tekkimise leevendamiseks on vaja alustada päästetegevusi (otsest sekkumist) 
mitte hiljem kui üldsüttivad põlemisgaasid. Tavapäraste eluhoonete puhul on see 
keskmiselt 15 minutit pärast tulekahju süttimishetke. Selline kombinatsioon seab 
abisaamisajale maksimaalseks piiranguks 10–11 minutit, mis kõikide abisaa-
misaja etappide õnnestumisel tähendab, et tulekahju objekt võib asuda pääste-
depoost maksimaalselt 2–3,5 km kaugusel sõltuvalt piirkonna urbaniseerumise 
tihedusest.

Tulekahjudel hukkunute kujunemise polünoom seostatuna kulunud ajaga alates tulekahju süttimis-
hetkest (NFPA)

b. Inimese ellujäämise võime hoonetulekahju puhul sõltub tulekahju arengust ning 
põlevmaterjalist, inimese vanusest ja tervisest. Joonisel on välja toodud mürgiste 
osakeste arv õhus keskmise tulekahju arengu kiiruse puhul. USA NIST uuringu 
kohaselt keskmise sisetulekahju arengu kiirusel muutuvad lapsed ja vanurid 
iseseisvalt evakueerimisvõimetuks juba 11. minutiks (joonisel kollane joon). 
14. minutiks on 50% inimestest muutunud liikumisvõimetuks (joonisel punane 
joon). Kõige vastupidavam inimeste grupp muutub liikumisvõimetuks umbes  

Ajatelg tulekahju süttimisest alates

Süttimise
algushetk

Soovitatav max 
avastamisaeg
(4–5 min)

Soovitatav max 
abisaamisaeg
(10–11 min)

Tulekahju levik kogu
hoone (kõikide korruste) piires

Põlemisgaaside üldsüttimishetk (flashover) 
– tulekahju leviku algus oma esialgsest 
tekkekohast väljapoole (15 minutit pärast 
süttimist)
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18. minutiks (joonisel pruun joon). Enamasti hukkub keskmine inimene keskmise 
tulekahju arengu kiiruse korral 16,5. minutiks pärast tulekahju puhkemist (jooni-
sel must joon).

Mürgiste osakeste arv õhus keskmise tulekahju arengu kiiruse korral (NIST)

2. Päästemeeskonna väljasõiduvalmidus
a. Kohene väljasõiduvalmidus – päästemeeskonna kogunemis- ja väljasõiduaeg 80 s
b. Osaliselt viivitatud väljasõiduaeg – päästemeeskonna kogunemis- ja väljasõidu-

aeg päevasel ajal 80 s, öösel 300–600 s
c. Viivitatud väljasõiduaeg – päästemeeskonna kogunemis- ja väljasõiduaeg 300–

600 s

4. Kiiret sekkumist nõudev tulekahju – tekkida võivate kahjude eskaleerumise tõkestami-
seks on vaja päästetöö käigus rakendada tööle joatoru ja/või suitsusukeldujate lüli(d)
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Lisad

Lisa 1 a. 2010.–2014. a Tallinnas toimunud eluhoonete tulekahjud ajalises lõikes.
X-teljel on märgitud kellaaeg ja Y-teljel protsentuaalne erinevus keskmisest (-100% kuni +100%, 
0 märgib keskmist sündmuste arvu tunnis). Nagu tabelitest järeldub, on sündmuste esinemise 
intensiivsus olenevalt kellaajast väga erinev, kus kõikumine keskmise sündmuste arvu ning 
õhtuse tippaja ja öise-varahommikuse madalaja vahel on kuni 175% (+91% õhtul kella 19–20 
ajal, -84% hommikul kella 7 ajal). Päästeressurssi on aga olenemata kellaajast sama palju.

    a)
Kellaaeg
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Lisa 2 a, b. 2010.–2015. a Tallinnas toimunud geokodeeritud eluhoonete tulekahjud, mille kobar-
dumist on uuritud „kuumkoht analüüsiga“. a) on kujutatud sündmuste koguarv, kus on väga sel-
gelt näha sündmuste kõrge intensiivsusega kobardumist liinil Põhja-Tallinn–Kesklinn–Lasnamäe 
ning Mustamäe–Õismäe, väga madala intensiivsusega piirkonnad on Pirita ja Kakumäe, teistes 
piirkondades on tegemist juhuslikkusega; b) on kujutatud sündmuste suhtarv elaniku kohta, kus 
on väga selgelt näha sündmuste kõrge intensiivsusega kobardumist eriti just Kesklinnas, samuti 
on haaratud ka Põhja-Tallinn, Mustamäe ja Vana-Lasnamäe; väga madala intensiivsusega piir-
konnad on osaliselt Pirita ja Kakumäe. Näha on, et sündmuste koguarvu ja suhtarvu kuum- ja 
külmkohad suures osas üksteisega kattuvad, millest võib järeldada, et sündmuste koguarvu ainus 
prognoosija ei ole ainult piirkonna elanike arv, vaid selle kõrval eksisteerib ka väga tugevasti sot-
siaalmajanduslik taust. Näitena võib tuua asjaolu, et tavaliselt väikese elanike arvuga piirkonnas 
kipuvad suhtarvud elaniku kohta olema ebaloomulikult suured, kuna mõni juhuslik sündmus piir-
konnas tõstab suhtarvu seoses väikese elanike arvuga väga drastiliselt ülespoole ning vastupidi-
selt suure elanike arvuga piirkonnas mõjutab seda väga vähe. Siinkohal aga on märgata väikese 
elanike arvuga Kakumäel ja Pirital lisaks väikesele koguarvule ka väikest suhtarvu, samal ajal aga 
suure elanike arvuga Kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Mustamäel lisaks suurele koguarvule ka suurt 
suhtarvu.

a)
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b)
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Lisa 3a, b. Eluhoonete tulekahjude süttimisega seost omavate sotsiaalmajanduslikel muutujatel 
põhineva geograafilise segregatsiooni olemasolu Tallinnas. a) on kujutatud geograafilise segre-
gatsiooni piirjooned, kus eraldub üksteisest selgelt seitse erinevat piirkonda:
1) helepruuni värviga Kesklinn; 2) sinise värviga Mustamäe–Õismäe; 3) lilla värviga Nõmme–Kris-
tiine; 4) rohelise värviga Pirita; 5) punase värviga Kakumäe; 6) tumepruuni värviga Lasnamäe; 7) 
musta värviga Põhja-Tallinn; b) on kujutatud nende muutujate protsentuaalne erinevus Tallinna 
linna antud muutuja keskmisest väärtusest. Tabeli paremal küljel on välja toodud 13 seost oma-
vat sotsiaalmajanduslikku muutujat ning tabeli all on protsentuaalne skaala, kus 0-väärtus kuju-
tab antud muutuja Tallinna keskmist, sellest paremale poole jäävad väärtused näitavad mitu prot-
senti on antud muutuja üle Tallinna keskmise ning vasak pool omakorda näitab, mitu protsenti 
on muutuja alla Tallinna keskmise. Iga piirkonda on kujutatud oma värviga, mis on välja toodud 
legendis.
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b)  
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Lisa 4 a-f. Tulekahju kogu- ja suhtarvude võrdlus mitte-eestlaste, toimetulekuraskuseid ning 
elanike kõrget vanust ja perekonna stabiilsust iseloomustavate suhtarvudega. a) on kujutatud 
mitte-eestlaste ning tulekahju kogu- ja suhtarvude geograafilise segregatsiooni piirjooned, mille 
alusel on Tallinn jagunenud 10 piirkonnaks; b) on kujutatud nende tunnuste protsentuaalne eri-
nevus Tallinna linna antud tunnuse keskmisest väärtusest, tabeli all on protsentuaalne skaala, kus 
0-väärtus kujutab antud muutuja Tallinna keskmist, sellest paremale poole jäävad väärtused näita-
vad, mitu protsenti on antud muutuja üle Tallinna keskmise, ning vasak pool omakorda näitab, mitu 
protsenti on muutuja alla Tallinna keskmise. Nagu näha, siis kõikides piirkondades (v.a Kesklinn), 
kus on üle keskmise mitte-eestlaste suhtarvud, esinevad nendega samaaegselt ka üle keskmise 
tulekahjude kogu- ja suhtarvud; c) on kujutatud toimetulekuraskuseid iseloomustavate suhtarvude 
ning tulekahju kogu- ja suhtarvude geograafilise segregatsiooni piirjooned, mille alusel on Tallinn 
jagunenud 10 piirkonnaks; d) on kujutatud nende tunnuste protsentuaalne erinevus Tallinna linna 
antud tunnuse keskmisest väärtusest. Nagu näha, siis kõikides piirkondades (v.a suhtarvud Lasna-
mäel), kus on üle keskmise toimetulekuraskuseid iseloomustavad suhtarvud, esinevad nendega 
samaaegselt ka üle keskmise tulekahjude kogu- ja suhtarvud. e) on kujutatud elanike kõrgemat 
vanust ja perekonna stabiilsust iseloomustavate suhtarvude ning tulekahju kogu- ja suhtarvude 
geograafilise segregatsiooni piirjooned, mille alusel on Tallinn jagunenud 10 piirkonnaks; f) on 
kujutatud nende tunnuste protsentuaalne erinevus Tallinna linna antud tunnuse keskmisest väär-
tusest. Nagu näha, siis kõikides piirkondades (v.a Nõmme–Kristiine), kus on üle keskmise elanike 
kõrgemat vanust ja hapramat perekonna stabiilsust iseloomustavad suhtarvud, on ka tulekahjude 
kogu- ja suhtarvud üle keskmise.

a)
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b)
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c)
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d)
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f)
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Lisa 5 a, b, c, d. Kesklinna süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajandus-
likku keskkonda arvesse võttes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandus-
liku segregatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Kesklinna 
keskväärtustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)

b)
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c)
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d)
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Lisa 6 a, b, c, d. Lasnamäe süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajandus-
likku keskkonda arvesse võttes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandus-
liku segregatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Lasnamäe 
keskväärtustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)

b)
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c)
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d)
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Lisa 7 a, b, c, d. Kopli süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajanduslikku 
keskkonda arvesse võttes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandusliku 
segregatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Kopli keskväär-
tustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)

b)
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c) 
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d)
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Lisa 8 a, b, c, d. Mustamäe-Õismäe süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalma-
janduslikku keskkonda arvesse võttes. a) tulekahjude koguarvude kuumkohad; b) sotsiaal-
majandusliku segregatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses 
Mustamäe-Õismäe keskväärtustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna 
keskväärtustega.

a)

b)
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c)

d)
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Lisa 9 a, b, c, d. Nõmme-Kristiine süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajandus-
likku keskkonda arvesse vottes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandusliku 
segregatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Mustamäe-Õismäe 
keskväärtustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)
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b)
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c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150             -100              -50                 0                  50              100              150              200              250              300              350

Nõmme-Kristiine 11

Nõmme-Kristiine 10

Nõmme-Kristiine 9

Nõmme-Kristiine 8

Nõmme-Kristiine 7

Nõmme-Kristiine 5

Nõmme-Kristiine 3

Nõmme-Kristiine 1

 
üksik 65+ elanik 65+

mitte-eestlased sissetulek lihttöölised

põhiharidus elanik 0–14 elamispind suhteline vaesus töötud



PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT36

d)
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Lisa 10 a, b, c, d. Pirita süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajanduslikku kesk-
konda arvesse võttes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandusliku segre-
gatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Mustamäe–Õismäe 
keskväärtustega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)
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b)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-150           -100             -50                 0                 50              100             150            200             250             300             

 
töötu põhiharidus

mitte-eestlased elamispind sissetulek

elanik 65+ üksik 65+ lihttöölised elanik 0–14 suhteline vaesus

Pirita 9

Pirita 8

Pirita 7

Pirita 6

Pirita 3

Pirita 2

Pirita 1



39PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT

c)
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d)
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Lisa 11 a, b, c, d. Kakumäe süvaiseloomustus tulekahjude koguarvu ja sotsiaalmajanduslikku 
keskkonda arvesse võttes. a) tulekahju koguarvude kuumkohad; b) sotsiaalmajandusliku seg-
regatsiooni piirkonnad; c) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Kakumäe keskväärtus-
tega; d) sotsiaalmajanduslik segregatsioon võrdluses Tallinna keskväärtustega.

a)

b)
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c)
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d)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kakumäe 11

Kakumäe 10

Kakumäe 9

Kakumäe 8

Kakumäe 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-120           -100          -80            -60            -40            -20             0                20             40             60             80            100

 
mitte-eestlane töötu

põhiharidus lihttööline elanik 65+

elamispind üksik 65+ sissetulek suhteline vaesus

elanik 0–14



PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT44

Lisa 12 a–j. Otsesed seosed ning nende tugevused kitsal piirkondlikul baasil (veerandruut kilo-
meeter) sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahel. Sinine 
võrk sümboliseerib piirkondasid, kus antud muutuja determinatsioonikordajad (R2) on üle kesk-
mise suured (tegemist on piirkonnaga, kus antud muutuja on kõige tugevam tulekahju süttimise 
selgitaja). Värvid (tumepunasest kuni tumesiniseni) näitavad muutuja ees olevat koefitsienti, mis 
näitab, kui palju muutuja suurenemine või vähenemine muudab sündmuste koguarvu piirkonnas 
viie aasta jooksul. Kui järjestada kõige suuremat mõju omavad muutujad, mille prioritiseerimist 
võiks sekkumismeetmete kindlaksmääramisel kaaluda, on järjekord selline: 1) töötud, 2) mada-
lat haridustaset omavad inimesed, 3) lihttöölised, 4) üheliikmelised leibkonnad, 5) elamispinna 
ruutmeetrite suhtarv, 6) üheliikmeliste leibkondadena elavad vanurid, 7) vanurid, 8) pensionist, 
töövõimetuspensionist ja muust toimetulekutoetusest elatuvad inimesed, 9) mitte-eestlased; 
väga madalaid koefitsiente omasid eluhoonete tüübid (enamasti NSVL-i aegsed korrushooned ja 
uuemad eluhooned).

a) elanik 65+
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b)       pension töövõimetu muu

c)      lihttöölised
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d)      põhiharidus

e)      töötu
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f)      mitte-eestlased

g)      hoone 1961–1990
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h)     üheliikmeline leibkond

i)     üheliikmeline leibkond 65+
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j)     pind elanik m2
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Lisa 13 a, b, c. Otsesed seosed ning nende tugevused kitsal piirkondlikul baasil (veerandruut kilo-
meeter) sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahel Kesklinna 
piirkonnas, võttes sõltuva muutujana aluseks tulekahjude suhtarvu 100 elaniku kohta. Väga tuge-
vat seost näitas kombinatsioon üheliikmeliste leibkondadena elavate üürnike muutuja, mille 
suhtarvu kasvades kasvab ka sündmuste suhtarv Kesklinna piirkonnas. a) on kujutatud muutu-
jate kombinatsiooni üksinda elav üürnik lokaalsed determinatsioonikordajad (R2), mis selgitab 
Kesklinna piirkonnas sündmuste suhtarvu suurust 100 elaniku kohta kuni 88% ulatuses; b) on 
kujutatud antud kombinatsioonist üürnike koefitsientide väärtused, mis on suuremal osal piirkon-
nast vahemikus 0,04 kuni 0,09. Tegemist on väga suurt mõju omava koefitsiendiga, kuna näiteks 
üürnike 10% kasv antud piirkonnas tõstaks sündmuste suhtarvu elaniku kohta piirkonnas 0,4 
kuni 0,9 tulekaju võrra viie aasta jooksul (antud piirkonna suhtarvuks vahemikus 2010–2014 oli 
0,7); c) on kujutatud antud kombinatsioonist üheliikmeliste leibkondade koefitsientide väärtused, 
mis on suuremal osal piirkonnast vahemikus 0,01 kuni 0,025. Tegemist on muutujaga, mille mõju 
on ligikaudu neli korda väiksem kui üürnike suhtarvu iseloomustav muutuja. Samuti omab antud 
kombinatsioon olulist mõju ka Kopli tagumises piirkonnas, küll aga mitte nii jõuliselt kui Kesklin-
nas ning vastupidiselt on sealses kombinatsioonis määravamaks muutujaks üheliikmelised leib-
konnad, mis on kaks ja pool korda suurem kui üürnike suhtarvu iseloomustav muutuja.

a)



51PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT

b)

c)
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Lisa 14 a–f. Eluhoonete tulekahjude geograafiline jaotus Eesti territooriumil aastatel 2010–2015. 
a) on kujutatud kõikide eluhoone tulekahjuks kvalifitseerunud sündmuste kuumkohad. Selgelt on 
näha nende kontsentreerumine nelja erinevasse kohta: Tallinn, Tartu, Pärnu ja nende lähiümbrus, 
samuti ka Ida-Viru „vöö“ Kiviõlist Narvani; b) on kujutatud kõikide eluhoone tulekahjude jaotu-
mine asustusüksuste lõikes neljas kategoorias: hallid asustusüksused, kus on juhtunud vähem kui 
1 hoone tulekahju aastas; kollased asustusüksused, kus on juhtunud 1 kuni 4 (nt kord kvartalis) 
hoone tulekahjut aastas; oranžid asustusüksused, kus on juhtunud 5 kuni 11 hoone tulekahjut 
aastas; punased asustusüksused, kus on juhtunud 12 (nt kord kuus) ja rohkem hoone tulekahjut 
aastas; c) on kujutatud kiiret sekkumist nõudvate (vajadus on olnud kasutada tulekahju lokalisee-
rimiseks joatoru) tulekahjude jaotumine asustusüksuste lõikes neljas kategoorias: hallid asus-
tusüksused, kus on juhtunud vähem kui 1 hoone tulekahju aastas; kollased asustusüksused, kus 
on juhtunud 1 kuni 4 (nt kord kvartalis) hoone tulekahjut aastas; oranžid asustusüksused, kus on 
juhtunud 5 kuni 11 hoone tulekahjut aastas; punased asustusüksused, kus on juhtunud 12 (nt 
kord kuus) ja rohkem hoone tulekahjut aastas; d) on kujutatud kiiret sekkumist nõudvate (vajadus 
on olnud kasutada tulekahju lokaliseerimiseks ja/või kannatanute otsinguteks suitsusukelduslü-
li(sid)) tulekahjude jaotumine asustusüksuste lõikes kolmes kategoorias: hallid asustusüksused, 
kus on juhtunud vähem kui 1 hoone tulekahju aastas; kollased asustusüksused, kus on juhtunud 
1 kuni 4 (nt kord kvartalis) hoone tulekahjut aastas; oranžid asustusüksused, kus on juhtunud 5 
kuni 11 hoone tulekahjut aastas; e) on kujutatud kannatanutega tulekahjude jaotumine asustus-
üksuste lõikes; f) on kujutatud hukkunutega tulekahjude jaotumine asustusüksuste lõikes.

a)
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b)

c)
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d)

e)
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f)
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Lisa 15 a–f. Eluhoone tulekahjude arvu sõltuvus elanike arvust asustusüksuses. a) on kujutatud 
kõikide eluhoone tulekahjude arvu sõltuvus elanike arvust asustusüksuses. Ülemine rida tabeleid 
näitab, mitu tulekahjut kalendrikuus võib prognoosida erineva elanike arvu korral asustusüksuses. 
Alumine rida näitab sama, kuid ajavahemikuks on 1 aasta. Järeldada võib, et 1000 elaniku kohta 
asustusüksuses võib prognoosida 1 eluhoone tulekahju aastas; b) on kujutatud kiiret sekkumist 
nõudvate (vajalikuks osutub joatoruga sekkumine) eluhoone tulekahjude arvu sõltuvus elanike 
arvust asustusüksuses. Vasakpoolne rida tabeleid näitab, mitu tulekahjut kalendrikuus võib prog-
noosida erineva elanike arvu korral asustusüksuses. Parempoolne rida näitab sama, kuid ajava-
hemikuks on 1 aasta. Järeldada võib, et 5000 elaniku kohta asustusüksuses võib prognoosida 1 
kiiret sekkumist (joatoru töölerakendamisega) eluhoone tulekahju aastas; c) on kujutatud kiiret 
sekkumist nõudvate (vajalikuks osutub suitsusukeldumine) eluhoone tulekahjude arvu sõltuvus 
elanike arvust asustusüksuses. Vasakpoolne rida tabeleid näitab, mitu tulekahjut kalendrikuus 
võib prognoosida erineva elanike arvu korral asustusüksuses. Parempoolne rida näitab sama, kuid 
ajavahemikuks on 1 aasta. Järeldada võib, et 8000 elaniku kohta asustusüksuses võib prognoo-
sida 1 kiiret sekkumist (suitsusukeldumislüli töölerakendamisega) eluhoone tulekahju aastas.

a)
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b)

c)

b) 
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Lisa 16 a. Asustusüksuses elanike arvu aluseks võttev väljapakutav päästekomandode 
võrgustik koos väljasõiduaja kriteeriumitega. Punased ja oranžid asustusüksused (elanike 
arv alates 5000, prognoositav joatoruga kiiret sekkumist nõudvate tulekahjude arv aastas 
rohkem kui 1) kohese väljasõiduvalmidusega. Kollased asustusüksused (elanike arv 1000–
4999, prognoositav joatoruga kiiret sekkumist nõudvate tulekahjude arv 1 tulekahju 4 aasta 
jooksul kuni 1 tulekahju aastas) osaliselt viivitatud või viivitatud väljasõiduvalmidusega.

a)
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Lisa 17 a–e. Tartu linna eluhoone tulekahjude kuumkohad. a) kõik eluhoone tulekahjud; b) kiiret 
sekkumist (töölerakendatud joatoru) nõudvad tulekahjud; c) kiiret sekkumist (töölerakendatud 
suitsusukelduslüli) nõudvad tulekahjud; d) kannatanutega tulekahjud; e) hukkunutega tulekahjud 
(sinised täpid) kõikide tulekahjude (punased täpid) kuumkohtade taustal.

a)
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b)
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c)



PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT62

d)
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e)
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Lisa 18 a–e. Narva linna eluhoone tulekahjude kuumkohad. a) kõik eluhoone tulekahjud; b) kiiret 
sekkumist (töölerakendatud joatoru) nõudvad tulekahjud; c) kiiret sekkumist (töölerakendatud 
suitsusukelduslüli) nõudvad tulekahjud; d) kannatanutega tulekahjud; e) hukkunutega tulekahjud 
(sinised täpid) kõikide tulekahjude (punased täpid) kuumkohtade taustal.

a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Lisa 19 a–e. Pärnu linna eluhoone tulekahjude kuumkohad. a) kõik eluhoone tulekahjud; 
b) kiiret sekkumist (töölerakendatud joatoru) nõudvad tulekahjud; c) kiiret sekkumist 
(töölerakendatud suitsusukelduslüli) nõudvad tulekahjud; d) kannatanutega tulekahjud; e) 
hukkunutega tulekahjud (sinised täpid) kõikide tulekahjude (punased täpid) kuumkohtade 
taustal.

a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Lisa 20 a–e. Kohtla-Järve linna eluhoone tulekahjude kuumkohad. a) kõik eluhoone tule-
kahjud; b) kiiret sekkumist (töölerakendatud joatoru) nõudvad tulekahjud; c) kiiret sek-
kumist (töölerakendatud suitsusukelduslüli) nõudvad tulekahjud; d) kannatanutega tule-
kahjud; e) hukkunutega tulekahjud (sinised täpid) kõikide tulekahjude (punased täpid) 
kuumkohtade taustal.

a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Lisa 21 a–e. Tallinna eluhoone tulekahjude kuumkohad. a) kõik eluhoone tulekahjud; b) kiiret 
sekkumist (töölerakendatud joatoru) nõudvad tulekahjud; c) kiiret sekkumist (töölerakendatud 
suitsusukelduslüli) nõudvad tulekahjud; d) kannatanutega tulekahjud; e) hukkunutega tulekah-
jud (sinised täpid) kõikide tulekahjude (punased täpid) kuumkohtade taustal, kollased nööp-
nõelad kujutavad päästekomandosid.

a)
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b)
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c)
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d)
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e)







PÄÄSTE RAKENDUSUURINGU RAPORT86

�� www.sisekaitse.ee


