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Eessõna

Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks 

tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja 

rahuldada liikmete vajadused (Üksvärav 2008).

Päästetöö juht kannab üldist vastutust juhtimisel, püstitades selleks eesmärgid, planeerib stra-

teegia ning rakendab taktikaid strateegia elluviimiseks (Fire and Rescue Manual, 2008)

 

Praegu puudub Päästeametil ja Sisekaitseakadeemial päästetöö juhtimise aluste eestikeelne 

õppematerjal. Samuti on erialakirjandust eesti keelde tõlgitud vaid vähesel määral. See raamat 

on rakenduslik eestikeelne õppematerjal, mis on kasutatav nii õppeasutustes kui ka päästetee-

nistuses juhtimisteadmiste omandamisel.

Raamatu koostamise lähteandmed on saadud Sisekaitseakadeemia lõputöödest ning teema- 

kohastest võõrkeelsetest raamatutest, teadusartiklitest ja juhenditest.

Raamatu peaeesmärk on „Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhendi” põhjalik  

lahtiseletamine. Teoses on kõrvutatud Eesti ja Suurbritannia päästeteenistuses kasutuses olevaid 

päästetöö juhtimise taktikalisi põhimõtteid. Lisaks on teadusartiklite põhjal käsitletud päästetöö 

eri juhtimistasandite juhtimispsühholoogiat ja riskide hindamist.

Autorid loodavad, et see raamat aitab täita lünka päästetöö juhtimise aluste õpetamisel ning või-

maldab teemat edasi arendada ja uurida.
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1. Päästetöö juhtimise alused

Päästetöö juhtimist reguleerivad tähtsamad õigusaktid ja dokumendid:

�� päästeseadus;

�� Vabariigi Valitsuse määrus „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

asutuste ning isikute koostöö kord”;

�� Päästeameti peadirektori käskkiri „Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise 

juhend”

�� asendab endist siseministri määrust „Päästetööde üldeeskiri”;

�� on suunatud I ja II juhtimistasandi päästetöö juhtimiseks;

�� Sündmuskoha staabi töökorraldusjuhend.

1.1. Tegevusvaldkonnad päästetöö juhtimisel

Iga tasandi päästetöö juhil on tähtis mõista, et päästetöö juhtimine hõlmab teatud tegevuste 

kogumit, mida võib nimetada tegevusvaldkondadeks. 

Tegevusvaldkondadeks on:

�� operatsioonid – päästeliste, meditsiiniliste ja korrakaitseliste tegevuste elluviimine;

�� planeerimine – informatsiooni kogumine, selle analüüsimine ning selle põhjal edasiste 

tegevuste ja vajaminevate ressursside planeerimine operatsioonide elluviimiseks ehk 

lahingplaani koostamine;

�� logistika – operatsioonide ja planeerimise jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalike ressurs-

side hankimine;

�� teavitus – avalikkusele ning riiklikele institutsioonidele ja huvigruppidele adekvaatse ja 

asjakohase info edastamine;

�� administreerimine – sündmuse lahendamist puudutavate otsuste dokumenteerimine 

logisse, kuluarvestuse pidamine, juhtgrupi töökeskkonna haldamine. Selle tegevusvald-

konna käivitamise eelduseks on sündmuse pikaajalisus ja päästetööga kaasnevate suurte 

kulude tekkimine ning vajadus dokumenteerida olulisi otsuseid.

Tegevusvaldkondasid tuleb silmas pidada juba esimese päästemeeskonna väljasõidust alates. 

Kui lahendada teatud ülesandeid poolikult või need sootuks unustada, võib päästesündmuse 

lahendus olla poolik või negatiivse tulemusega.
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Igal päästesündmusel peab päästetöö juht tegema otseseid tegevusi inimeste, vara ja keskkonna 

päästmiseks või tagajärgede leevendamiseks ehk operatsioonilisi tegevusi. Päästetöö juht peab 

mõtlema mitu sammu ette ja kavandama tegevusi sündmuse edukaks lahendamiseks ehk tegema 

planeerivaid tegevusi. Logistilised tegevused on vajalikud kogu päästesündmuse lahendamise 

jätkusuutlikkuse tagamiseks. Teavitavate tegevustena annab päästetöö juht informatsiooni 

asjast huvitatud osapooltele. Administreerivad tegevused dokumenteerivad sündmuskohal 

langetatavaid otsuseid ja tekitavad nende kohta kulude arvestuse. 

Sündmuse algfaasis tegeleb päästetöö juht kõikide tegevusvaldkondadest tulenevate ülesannete 

lahendamisega ainuisikuliselt. Sündmuse kulmineerumisel on päästetöö juhil tähtis mõista, et 

juhtimisvõimekuse säilitamiseks ei piisa ainuüksi töö jaotamisest ja delegeerimisest, mis sisuli-

selt tähendab juhtimisvastutuse delegeerimist ainult operatsioonide valdkonna sees. Sündmuse 

kulmineerumine ei tähenda tegevuste suurenemist ja mitmekesistumist mitte ainult operatsioo-

nide valdkonna sees, vaid ka teistes valdkondades, kuna:

�� on vaja rohkem ja oluliselt intensiivsemalt tegevusi planeerida;

�� suurenevad tegevused ja ressursid vajavad intensiivsemat logistilist tuge;

�� suurenev sündmus mõjutab rohkem eri osapooli ja avalikkust;

�� kogu eespool väljatoodu nõuab kiiremat otsuste dokumenteerimist ja kuluarvestuse 

pidamist.

Seepärast on tähtis, et päästetöö juht mõistaks juhtimisvastutuse delegeerimist tegevusvald-

kondade kaupa, kuna sündmuse kulmineerumine muudab päästetöö juhi kognitiivsed protses-

sid intensiivsemaks ja võib teatud hetkel põhjustada mõttetegevuse ülekoormuse. See tähendab 

juhtimisvõimekuse vähenemist, mis toob kaasa päästesündmuse halvema lahendamise. 

Esimene delegeeritav tegevusvaldkond on tavaliselt logistika tagalajuhi määramine, kes hakkab 

vastutama operatsioonide jätkusuutlikkuse eest. Sellises olukorras tegeleb päästetöö juht otseselt 

operatsioonide (selle valdkonna sees on juba varem toimunud juhtimisvastutuse delegeerimine 

töökorralduslike jaotiste moodustamise tulemusena), planeerimise ja teavituse valdkonna 

juhtimisega. Suuremat osa sündmustest juhitaksegi sellisel viisil nii I kui ka II juhtimistasandil. 

Sündmuse kulmineerumisel delegeeritakse tavapäraselt järgmisena planeerimise ja teavituse 

valdkond, mis nõuab juhtimisgrupi moodustamist. Selle tegevusega suurendab päästetöö 

juht oma juhtimisvõimekust ennekõike operatsioonide valdkonnas. Viimasena delegeeritakse 

tavaliselt operatsioone (selles valdkonnas toimunud töökorralduslike jaotiste moodustamisel 

üle kriitilise piiri) ning sellises olukorras keskendub juht ainult kõikide tegevusvaldkondade 

ülesele juhtimisele ja koordineerimisele. See tähendab sündmuskoha staabi moodustamist 

päästesündmusel. 
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Oluline on mõista, et igas tegevusvaldkonnas moodustab selle juht vajaduse korral 

töökorralduslikud jaotised, et suuta täita päästetöö juhi poolt valdkonnale püstitatud taktikalisi 

ülesandeid. Näiteks logistika tegevusvaldkonnas teeb päästetöö juht tagalajuhile ülesandeks 

tagada veevarustus, võtta vastu saabuvad jõud, paigutada nad kohtadele ja pidada arvet, saata nad 

koordineeritult päästetöö juhi käsutusse ning tagada varustuse ja isikkoosseisu jätkusuutlikkus. 

Vastavalt püstitatud ülesandele loob tagalajuht oma valdkonna sees juhtimisstruktuuri, mille 

käigus moodustab kas töökohad või töölõigud ning delegeerib nõnda osa juhtimisvastutust 

tegevusvaldkonnas allapoole. Samamoodi võib tegutseda igas tegevusvaldkonnas. 

1.2. Päästeteenistuse, politsei ja kiirabi koostöö päästesündmuse 
juhtimisel 

Päästesündmuse lahendamisel koostöö tegemisel kasutatavad mõisted.   

�� Päästesündmuse juhtimisse kaasatud rollid:

�� vastutav politseinik – politseiametnik staabis või juhtimisgrupis, kes vastutab 

päästesündmuse lahendamisel politseilise tegevuse juhtimise eest;

�� vastutav meedik – tervishoiutöötaja staabis või juhtimisgrupis, kes vastutab pääs-

tesündmuse lahendamisel meditsiinilise tegevuse juhtimise eest;

�� sündmuskoha juht – päästeteenistuja, kes korraldab sündmuskohal päästesünd-

muse lahendamist;

�� sündmuskoha politseinik – politseiametnik, kes korraldab sündmuskohal politsei-

list tegevust;

�� sündmuskoha meedik – tervishoiutöötaja, kes korraldab sündmuskohal meditsiini-

lise abi andmist;

�� ravipunkti meedik – tervishoiutöötaja, kes korraldab tööd ravipunktis ja korraldab 

kannatanute suunamise haiglatesse.

(Vabariigi Valitsuse määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asu-

tuste ning isikute koostöö kord”, 2011)
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�� Päästesündmuse juhtimisel inimeste ohutuse ja päästetööde turvalisuse tagamiseks 

vajalikud alad:

�� keeluala – eluohtlik ala, kus viibivale inimesele antakse korraldus alalt lahkumi-

seks ning kuhu sisenemine on keelatud;

�� ohuala – eluohtlik ala, kus viibiv inimene päästetakse või evakueeritakse ning 

kuhu võib siseneda vaid asjakohase väljaõppega ja kaitsemeetmeid kasutav ini-

mene päästetöö juhi antud ülesande täitmiseks;

�� turvaala – ala, kus viibiv inimene evakueeritakse või antakse korraldus varjumi-

seks ning kuhu lubatakse ainult päästetööga otseselt seotud inimesed ja pääste-

töö juhi lubatud inimesed ja tehnika;

�� hoiatusala – ala, kus viibivat inimest teavitatakse ja hoiatatakse päästesündmuse 

mõjudest ning kust ta vajaduse korral evakueeritakse;

�� sündmuskoht – keelu-, ohu- ja turvaalast koosnev päästetöö juhi poolt määratud 

ala, kus võivad viibida vaid päästetööga otseselt seotud inimesed ja päästetöö 

juhi lubatud inimesed ja tehnika, kus paiknevad kannatanud ja asitõendid ning 

leiavad aset sündmusest põhjustatud kahjustused.

(Vabariigi Valitsuse määrus nr 5 "Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asu-

tuste ning isikute koostöö kord", 2011)
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�� Päästesündmuse juhtimisel päästesündmusest mõjutatud inimeste ja varaga seotud alad:

�� kannatanute kogumispunkt – koht, kuhu kõigepealt kogutakse kannatanud;

�� ravipunkt – koht, kus ravitakse kannatanuid ja korraldatakse kannatanute transport 

haiglasse;

�� mittekannatanute kogunemispunkt – koht, kuhu kogunevad või pärast esmast 

triaaži kogutakse päästesündmuse tagajärjel kergelt vigastada saanud või vigasta-

mata inimesed;

�� hukkunute kogumispunkt – koht, kuhu kõigepealt kogutakse päästesündmuse 

tagajärjel hukkunud inimesed;

�� evakueeritute kogunemispunkt – koht, kuhu kõigepealt kogunevad või kogutakse 

evakueeritud inimesed;

�� evakueeritute evakuatsioonikoht – koht, kuhu kogunevad või kogutakse evakuee-

ritud inimesed ning kus tagatakse inimeste pikemaajaliseks viibimiseks esmavaja-

likud tingimused;

�� varade kogumispunkt – koht, kuhu kogutakse sündmusega seotud ja järelevalvet 

vajavad esemed.

(Vabariigi Valitsuse määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asu-

tuste ning isikute koostöö kord”, 2011)
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�� Päästesündmuse juhtimisel tehnikaga seotud teed ja punktid:

�� juurdesõidutee – sündmuskoha poole viiv tee päästesündmuse lahendamisele 

kaasatud ressursside koordineeritud ja ohutuks suundumiseks päästesündmuse 

lahendamisele;

�� tehnika kogunemispunkt – koht juurdesõiduteel või sündmuskohta viival teel, 

kuhu kõigepealt kogunevad päästesündmuse lahendamisele kaasatud ressur-

sid, et tagada nende koordineeritud ja optimaalne kasutamine päästesündmuse 

lahendamisel;

�� kontrollpunkt – koht juurdesõiduteel või sündmuskohale viival teel, millest luba-

takse läbi ning kus registreeritakse vaid päästesündmuse lahendamisega seotud 

ressursid, ning koht väljasõiduteel või sündmuskohalt välja viival teel, kus regist-

reeritakse päästesündmuse lahendamiselt lahkuvad ressursid;

�� väljasõidutee – tee sündmuskohalt välja päästesündmuse lahendamisele kaasa-

tud ressursside koordineeritud ja ohutuks väljasõiduks päästesündmuse lahenda-

miselt;

�� transpordivahetuspunkt – koht, kus vahetatakse kannatanu transpordiks kasutata-

vaid sõidukeid;

o helikopteri maandumispunkt – koht, mis määratakse helikopteri maandumiseks.

(Vabariigi Valitsuse määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asu-

tuste ning isikute koostöö kord”, 2011)
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1.3.  Juhtimisorganid ja juhtimisstruktuurid päästesündmusel

See alampeatükk selgitab lahti juhtimisorgani ja juhtimisstruktuuri mõiste ning võrdleb skemaa-

tiliselt Eesti Vabariigis ja Suurbritannias kasutusel olevaid juhtimisorganeid ja juhtimisstruktuure. 

Sündmuskoha päästetöö juhtimise alusdokument on Päästeameti peadirektori käskkiri „Sünd-

muskoha tasandi päästetöö korraldamise juhend”. Sündmuskoha päästetöö korraldamise juhend 

reguleerib päästesündmuse juhtimist ja lahendamist, sündmuskohaga seotud ohu tõrjumist ja 

kõrvaldamist ning tagajärgede leevendamist. Eelnimetatud juhend defineerib ka juhtimisorgani 

ja juhtimisstruktuuri mõiste. Juhtimisorgan on päästetöö juht (edaspidi PTJ) ja vajaduse korral 

päästetöö korraldamisele kaasatud vastutavad isikud, kes täidavad PTJ poolt määratud rolle ja 

ülesandeid oma vastutusala piires. Juhtimisstruktuur on päästesündmuse lahendamiseks loodav 

ajutine ühtsete eesmärkide saavutamiseks tegutsev isikute koosseis, mis koosneb juhtimisorga-

nist ja töökorralduslikest jaotistest.
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Tabel 1. Päästeteenistuse, politsei ja kiirabi juhtimistasandite ja vastutusalade võrdlus Eesti Vabariigis ja  
Lääne-Euroopas 

Juhtimis- 
tasand:  
Eesti

Juhtimis- 
tasand:
Lääne- 
Euroopa

Juhtimis- 
alane
vaade

Juhtimis- 
organ

Töökorralduslik 
jaotus juhtimis- 
vastutuse  
omamisel

Vastutus-
ala,
vaade

Ametikoht

Pääste Politsei Kiirabi

I
operational/

bronze
tehniline

PTJ  
ainu- 

isikuliselt

töökoht sündmus-
koht,

eesliin

meeskonna
vanem

patrull- 
toimkonna 

vanem

brigaadi
juht

II
tactical/ 

silver
taktikaline

juhtimis- 
grupp

töölõik sündmus-
koht

operatiiv- 
korrapidaja

välijuht brigaadi 
juht,  

välijuht

III
strategical/ 

gold

taktikaline,
strateegi-

line

sündmus-
koha  
staap,  
regio-
naalne 
staap

sektor,
tegevus- 
valdkond

sündmus-
koht,
regio-
naalne

regiooni  
vastutav  

korrapidaja

operatiiv-
juht

kiirabi-
teenuse 
osutaja, 
tervise-

amet

IV
strateegi-

line

üleriiklik 
staap

riiklik PÄA  
vastutav  

korrapidaja

PPA  
vastutav tervise- 

amet
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1.4. Päästeameti juhtimisorganid ja juhtimisstruktuurid 

Juhtimisstruktuuride joonistel olevate lühendite loetelu 

P11…P17 – päästemeeskonna vanemad kohalejõudmise järjekorras

P5 – operatiivkorrapidaja

P2 – regiooni vastutav korrapidaja

P3 – regiooni vastutava korrapidaja abi

P51…P52 – operatiivkorrapidajad kohalejõudmise järjekorras

PTJ – päästetöö juht

TJ – tagalajuht

TLJ – töölõigu juht

TKV – töökoha vanem

PÄ – päästja(d)

AJ – autojuh(id)t

TK – töökoht

TL – töölõik

MED – kiirabi

POL – politsei

OP/SKJ – operatsioonide tegevusvaldkonnas sündmuskoha juht/sektori juht

LOG/TJ – logistika tegevusvaldkonnas tagalajuht

PLAN – planeerimise tegevusvaldkonna juht

TEAV – teavituse valdkonna juht
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Joonis 5. I juhtimistasand ehk tehniline tasand

Joonis 6. I juhtimistasandi vaade päästesündmusele

P11

PTJ
P11

TKV

TK 1

EESLIIN TAGALA

TK 2 TK 3

PÄ PÄ PÄ AJ AJ AJ
MED
POL

TKV TKV
TJ

P12

Päästemeeskonna vanem
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Joonis 5. I-juhtimistasand ehk tehniline tasand 

 

 

Joonis 6. I-juhtimistasandi vaade päästesündmusele 

 

Päästemeeskonna vanem 
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Joonis 7. II juhtimistasand ehk taktikaline tasand

Joonis 8. II juhtimistasandi vaade päästesündmusele

21 
 

Joonis 8. II-juhtimistasandi vaade päästesündmusele 

 

 

Joonis 9. III-juhtimistasand ehk taktikaline/strateegiline tasand 

  

 

 

 

   Regiooni vastutav korrapidaja 

P5 POL
VJ

MED
VJ

PTJ
P5

TL 1 TL 3 TL 2

TLJ
P11

TK 1

TKV

PÄ PÄ PÄ PÄ PÄ PÄ PÄ

TKV TKV TKV TKV TKV TKV

TLJ
P14

TLJ
P12

TLJ
P13

POL MED

II juhtimistasandi
juhtimisstruktuur
(tagalajuht P12)

Lisa 2

EESLIIN TAGALA

AJ AJ AJ
TK 1 TK 2 TK 1 TK 2

 

 
Operatiivkorrapidaja

JUHTIMISGRUPP

II juhtimistasandi
juhtimisstruktuur
(tagalajuht P52)
JUHTIMISGRUPP

TK 2 TK 3

PTJ
P51

TJ
P52

TL 1 TL 1 TL 3TL 2 TL 2

TLJ
P11

TK 1

TKV

PÄ PÄ PÄ PÄ PÄ

TKV TKV TKV TKV

TLJ
P14

TLJ
P13

POL MED
Lisa 3

EESLIIN TAGALA

AJ AJ
TK 1 TK 2TK 2 TK 3

TLJ
P12

AJ AJ

TLJ
P15

AJ AJ
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Joonis 9. III juhtimistasand ehk taktikaline/strateegiline tasand

P2
PTJ

MED
OPJ PRESSEVAK POL

OPJ
P53
PLAN

P51
OP/SKJ

P3
LOG

STAAP

 

 

III juhtimistasandi
juhtimisstruktuur

PTJ
P2

EVAK MED LOG/TJ
P3/P52

TLJ
P12

TLJ
P17

TLJ
P...

TLJ
P15

TLJ
P16

TLJ
P...

TLJ
P11

TLJ
P13

TLJ
P14

TLJ
P16

OP/SKJ
P51

PLAN
P53

POL TEAV

Lisa 4

Regiooni vastutav korrapidaja
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Joonis 10. III juhtimistasandi vaade päästesündmusele

22 
 

 

 

 

Joonis 10. III-juhtimistasandi vaade päästesündmusele 
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OPJ PRESSEVAK POL

OPJ
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III juhtimistasandi
juhtimisstruktuur

PTJ
P2

EVAK MED LOG/TJ
P3/P52

TLJ
P12

TLJ
P17

TLJ
P...

TLJ
P15

TLJ
P16

TLJ
P...

TLJ
P11

TLJ
P13

TLJ
P14

TLJ
P16

OP/SKJ
P51

PLAN
P53

POL TEAV

Lisa 4

Regiooni vastutav korrapidaja
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Joonis 11. Juhtimisorganite ja juhtimisstruktuuride kujunemine Suurbritannia päästealase juhendi näitel (Fire and 
Rescue Manual, 2008). Joonisel 11 esitatud Suurbritannia juhtimisstruktuuri põhimõtted võeti aluseks Päästeametis 
kehtiva „Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhendi” koostamisel. Joonis näitab päästesündmuse suure-
nemisel juhtimisstruktuuri kasvamist ning aitab määrata ja väärtustada tagalajuhtimist 

23 
 

Joonis 11. Juhtimisorganite ja juhtimisstruktuuride kujunemine Suurbritannia päästealase juhendi 
näitel (Fire and Rescue Manual, 2008). Joonisel 11. väljatoodud Suurbritannia juhtimisstruktuuri 
põhimõtted võeti aluseks Päästeametis kehtiva Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise 
juhendi koostamise töögrupi poolt. Eelnimetatud joonis näitab päästesündmuse suurenemisel 
juhtimisstruktuuri kasvamist ning aitab määratleda ja väärtustada tagalajuhtimist.  
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Päästetöö juht

Tagalajuht
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25 
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5 põhiauto päästesündmus

Töölõigu juht 1 Töölõigu juht 2

Päästetöö juht

Tagalajuht

Tagala töölõigu juht

Töölõik 1 Töölõik 2
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8 põhiauto päästesündmus

8 põhiauto päästesündmus
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15 põhiauto päästesündmus koos sündmuskoha määramisega
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28 
 

 

29 
 

 

15 põhiauto päästesündmus koos sündmuskoha määramisega Ressursimahukas päästesündmus 2 sündmuskoha 
juhi määramisega
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2. Operatiivtegevuste juhtimise
  psühholoogia

Sissejuhatus

See ülevaade on koostatud operatiivjuhtimist käsitlevate teadusartiklite põhjal, mis on välja 

antud USA-s ja Suurbritannias. Ülevaate peamine osa põhineb Suurbritannia päästeteenistuse 

juhtimisalasel juhendmaterjalil, mille operatiivjuhtimise psühholoogia kokkuvõtva lisa on kirju-

tanud 1996. aastal Šotimaa Aberdeeni ülikooli professor Rhona Flin, kelle uurimisvaldkond on 

rakenduspsühholoogia.

Terminit „operatiivjuhtimine” võib vastandada terminile „administratiivjuhtimine”, kus esimese 

puhul saame iseloomustada tegevusi ja inimeste juhtimist olukorras, kus valitseb ebamäärasus, 

informatsiooni nappus või hoopis selle üleküllus ning ajakriitilisus. Operatiivjuhtimisele on ise-

loomulik see, et puudub olukorda lahendav ajutine organisatsiooni ja seda hakatakse olukorra 

tekkimisel järk-järgult üles ehitama. Operatiivjuhtimise käigus peab otsustusprotsess olema 

välkkiire ning otsuste kvaliteet ei saa seetõttu olla iga kord optimaalne, vaid on orienteeritud 

ennekõike rahuldavale tulemile. Administratiivjuhtimist iseloomustab juba varem loodud orga-

nisatsiooni olemasolu, piiramatu ajaressurss ning võimalus segamatult hankida piiramatul hulgal 

informatsiooni, mille analüüsimise ja sünteesimise tulemusel saab vastu võtta optimaalseima 

otsuse. Operatiivjuhtimises osalejateks on tuletõrjujad, sõjaväelased, politseinikud, reanimat-

siooniõed, lendurid, ohtlike tööstusettevõtete juhtimisruumide töötajad ja teiste organisatsioo-

nide esindajad, kelle tegevuses võib leida operatiivjuhtimisele iseloomulikke jooni. Administra-

tiivjuhtimine toimub igapäevaselt kõikide teiste asutuste töökorralduses, mida ei iseloomusta 

ennekõike ajakriitilisus (nt koolid, lasteaiad, äriettevõtted, samuti sõjaväe ja operatiivteenistuste 

planeerimise ja majandamisega tegelevad osakonnad). (Fire and Rescue Manual, 2008)

Operatiivjuhtimise psühholoogia on viimasel ajal pakkunud huvi psühholoogidele, kes tegelevad 

uuringutega sellistes valdkondades nagu personalivärbamine, treenimine, kompetentsi hinda-

mine, otsuste tegemine, stressijuhtimine, eestvedamine ja meeskonnatöö (Klein, 1997).

Otsuste tegemise oskus on üks kõige tähtsamaid valdkondi, et saavutada operatiivjuhtimist 

nõudvatel sündmustel (edaspidi sündmustel) tõhus lahendus. Kuigi otsuste tegemise kiirus on 
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väga tähtis nii päästeteenistuses kui ka teistes analoogsetes asutustes, on psühholoogid hakanud 

alles viimasel ajal tundma huvi selle vastu, kuidas juhid teevad otsuseid väga nõudlikes ja ajakrii-

tilistes olukordades (Klein, 1997).

 

Traditsiooniline juhtimispsühholoogia kirjandus sisaldab väga vähe kirjeldusi selle kohta, milline 

on operatiivjuhtimisel otsuse tegemise protsess, mille tunnusteks on ebamäärasus, dünaamilisus, 

eluohtlikud olukorrad ja ajakriitilisus (Klein, 1997). 

Samuti ei ole seda teemat käsitletud ka üldpsühholoogia kirjanduses. Juhtimispsühholoogia on 

keskendunud ennekõike uuringutele, mis kirjeldavad indiviidide strateegiliste otsuste tegemise 

protsesse, mida iseloomustab piiramatu ajalimiit valikuvariantide väljatöötamiseks, seejärel hoo-

likalt oma eesmärkide (näiteks ärieesmärkide) reastamine koos hilisema hindamisega, kasutades 

selleks erinevaid otsuse tegemise metoodikaid. Teaduskirjandus pakub laia selgitava raamistiku, 

mis annab juhtidele suurt tuge, kui nad teevad analüütilisi otsuseid. Selline otsuse tegemise stiil 

on omane strateegilistele juhtidele, kuid ei sobi taktikalistele juhtidele. Analüütilise otsuse tege-

mine koosneb neljast osast, milleks on: 

�� probleemi tuvastus;

�� probleemi lahendavate tegevuste väljatöötamine;

�� nende omavaheline võrdlemine ja kaalumine;

�� sobivaima lahendusvariandi leidmine ja selle rakendamine. (Fire and Rescue Manual, 

2008) 

Teoorias võimaldab selline lähenemine leida probleemile parima lahenduse juhul, kui otsusta-

misel suudetakse ära kasutada kogu vaimset energiat, piiramatut ajalimiiti ja kogu saadaolevat 

informatsiooni. Sellisel viisil otsuste tegemist õpetatakse tavaliselt ettevõtete juhtidele. Kuid iga-

päevaelus ei kasuta me eespool kirjeldatud analüütilist toimimisviisi, vaid teeme otsused kiiresti 

ja automaatselt ning tugineme ainult oma kogemusele. Me ei tööta pidevalt välja erinevaid lahen-

dusi ega võrdle neid omavahel, vaid teame täpselt, mida peame tegema. Selline otsustusprot-

sess võib tunduda lihtsana ning seepärast nimetatakse seda intuitsiooniks või kõhutundeks. Kuid 

tegelikkuses on isegi kõhutundel/intuitsioonil põhinevaks otsustusprotsessiks vajalikud varem 

korduvad läbikäidud vaimsed keerukad protsessid. Väga huvitav on võrrelda omavahel neid kaht 

otsuste tegemise stiili, millest üks on aeglasem, kuid samal ajal põhjalikum analüütiline otsuste 

tegemine, ning teine on kiirem, intuitiivne otsustamine. See kirjutis aitab selgitada, kuidas teevad 

otsuseid operatiivjuhid päästesündmustel (Fire and Rescue Manual, 2008).

Viimase kümne aasta jooksul on rakenduspsühholoogid hakanud üha enam huvituma natura-

listlike otsuste tegemisest (naturalistic decision making, NDM), mis toimub väga keerukas komp-

leksses maailmas (Klein, 1997; Flin, 1996). Naturalistliku keskkonna all peetakse silmas reaalses 
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maailmas toimuvaid dünaamilisi ja ajakriitilisi sündmusi, kus eri tegevusvaldkondade inimesed 

peavad kiiresti otsuseid vastu võtma (Klein, 1997). Sellisteks dünaamilisteks keskkondadeks on 

lennukikabiinid, sõjaväeoperatsioonid, tulekahjud, haiglate reanimatsiooniosakonnad ning suure 

riskiga tööstusettevõtted (nt tuumaelektrijaama juhtimisruum). NDM-uuringud on väga tähtsad, 

kuna suudavad kirjeldada, kuidas juhid tegelikult otsuseid vastu võtavad. Alljärgnevalt on esita-

tud kümme tegurit, mis iseloomustavad otsuse vastuvõtmist naturalistlikus keskkonnas: 

�� halvasti defineeritavad eesmärgid ja halvasti struktureeritavad ülesanded;

�� ebakindlus, ebamäärasus ja info puudulikkus;

�� vahetuvad ja omavahel konkureerivad eesmärgid;

�� dünaamilised ja pidevalt muutuvad tingimused;

�� võimetus reaalajas arvestada muutuvate tingimustega;

�� ajakriitilisusest tingitud stress;

�� kõrged panused;

�� meeskonnatöö;

�� organisatsioonilised eesmärgid ja normid;

�� kogenud juhid (Klein, 1997). 

Tüüpilises NDM-keskkonnas saabub informatsioon paljudest allikatest, on tihti puudulik ja eba-

määrane ning võib välkkiirelt muutuda. Juhi ja tema meeskonna töökeskkonda iseloomustab suur 

stressitase, kõrge riskitase ja ajakriitilisus, mistõttu sõltuvad päästetöö juhi otsustest inimeste 

(nii päästetavad kui ka päästjad) elud. Paljude NDM-i uurijate arvates ei sobi NDM-tausta ees-

pool kirjeldatud traditsioonilised otsuste tegemise mudelid, mille käigus tihtilugu võrreldakse 

ja kaalutakse erinevaid lahendusvariante. Uurijate arvates otsivad juhid suure surve ning aja- ja 

riskipiirangute tõttu optimaalse lahenduse asemel hoopis rahuldavat lahendust (Klein, 1997). 

Äratundmisele põhineva otsuse tegemise mudeli (recognition-primed decision making, RPD) käis 

välja dr Gary Klein, kes uuris päästesündmustel päästetöö juhtide otsuste tegemist ning jõudis 

järeldusele, et need ei sobitu traditsioonilise otsustamine raamistikku. Päästetöö juhid väitsid, et 

nemad ei tee valikuid, ei kaalu eri võimaluste vahel ega hinda tõenäosust. Nad käituvad vastavalt 

oma kogemusele, mille käigus nad loovad, kontrollivad ja teisendavad oma plaane, et lahendada 

probleeme. Väga harva võrdles juht sündmuse käigus isegi kaht erinevat lahendusvarianti. Leidis 

kinnitust, et traditsioonilist otsuste tegemise mudelit ei saa sellises olukorras rakendada ning 

optimaalse lahendusvariandi otsimisel võib juht piisavalt kauaks takerduda, mille käigus võib 

tal sündmuse üle kontroll kaduda. Päästetöö juhid otsisid pigem lahendusi, mis olid teostatavad, 

õigeaegsed ja kuluefektiivsed (Klein et al, 1993). Sündmusejärgse arutelu käigus kirjeldasid juhid 

ka teisi valikuvariante, kuid kinnitasid, et sündmuse käigus ei kuluta nad aega nende variantide 

tugevuste ja nõrkuste analüüsimiseks. Ilmsiks tuli, et sündmuse ajal on päästetöö juhid keskendu-

nud olukorra hindamisele ja klassifitseerimisele. Niipea kui nad tundsid ära teatud tüüpi olukorra 
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ehk mustri, teadsid nad kohe, millist lahendusvarianti rakendada. Seepeale hindasid päästetöö 

juhid kiiresti oma lahendusvariandi teostatavust, kujutasid ette, kuidas nad seda rakendavad, 

ning kontrollisid, kas midagi võiks valesti minna. Kui nad täheldasid selle käigus mõningaid prob-

leeme, siis teisendasid nad lahendusvarianti. Alles siis, kui nad said aru, et esialgne lahendus-

variant ikkagi ei sobi, hakkasid nad mõtlema hoopis teise strateegia/lahendusvariandi peale. 

Klein ja tema kaaslased uurisid ka teiste organisatsioonide otsusetegijaid, nagu tankimeeskonna 

komandöre, mereväekomandöre ja reanimatsiooniõdesid. Uuringutulemustes jõudsid nad sama-

dele järeldustele kui päästetöö juhtide puhul. Nende uuringute taustal arendasidki nad välja ära-

tundmisel põhineva otsuse vastuvõtmise (RPD) mudeli, mis kirjeldab, kuidas kogenud otsustajad 

suudavad välkkiirelt tuletada asjakohase tegevusskeemi, kuigi viibivad ise suure vaimse surve 

all. RPD-mudel on esitatud joonisel 12. RPD-mudel jaguneb kolmeks otsuse tegemise tasemeks.

Esimesel tasemel (tase 1 – äratuntav muster) otsuse tegija tunneb kohe sündmuse ära, teab sobi-

vat lahendusvarianti ja rakendab seda. Selle olukorra äratundmise lahend on ka kõige lihtsam.

Teisel tasemel (tase 2 – tundmatu muster) on olukord keerulisem ning otsuse tegijal on raskusi 

sündmuse klassifitseerimisega. Sellel tasemel muutub olulisemaks sündmuse hindamise etapp.

Kolmandal tasemel (tase 3 – äratuntav muster, aga tundmatu tegevusskeem) otsuse tegija suu-

dab küll sündmuse klassifitseerida, kuid kahtleb lahendusvariandi teostatavuses. Ta püüab kõi-

gepealt lahendusvarianti vaimse simulatsiooni abil teisendada ja seeläbi rakendada ning alles 

pärast selle kõlbmatuks tunnistamist pöördub uue strateegia poole.

Joonis 12. RPD-mudel (Klein, 1997)
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RPD-mudeli peamised omadused on:

�� fookus olukorra hindamisel;

�� eesmärk on leida rahuldav, mitte optimaalne lahendus;

�� kogenud otsustajale on esimene lahendusvariant tavaliselt ka teostatav;

�� tegevusskeemi kontrolliks kasutatakse vaimset simulatsiooni;

�� fookus on tegevusskeemi edasiarendamisel ja täiustamisel;

�� otsuse vastuvõtja on orienteeritud tegutsemisele (Fire and Rescue Manual, 2008).

Paljudele otsuste tegijatele ja psühholoogidele tundub NDM-tüüpi strateegia (sealhulgas RPD) 

rohkem intuitiivse reageerimisena, kui võrrelda seda analüütilise otsuste tegemise mudeliga, kus 

otsuse tegijal on rohkem aega võrrelda ja kaaluda erinevate valikuvariantide vahel. Tegelikku-

ses sisaldab RPD-tüüpi otsuse vastuvõtmine väga keerukaid kognitiivseid protsesse. RPD-tüüpi 

otsuste tegemise strateegia järgi ei võrdle otsustajad (näiteks tehnilise ja taktikalise tasandi pääs-

tetöö juhid) eri võimalusi ega tee ratsionaalseid valikuid alternatiivide hulgast, vaid otsustavad 

pärast olukorra hindamist välkkiirelt. Kui RPD-tüüpi otsuste vastuvõtjad on tuvastanud sündmusel 

mingid kindlad tunnusjooned/mustrid, siis nad kõrvutavad neid mustreid sobiliku tegevusskee-

miga oma mälust. 

Praegu peetakse RPD-d üheks parimaks otsuste tegemise mudeliks operatiivtöös nii tsiviil- kui ka 

militaarorganisatsioonides (Fire and Rescue Manual, 2008). Kuid loomulikult ei rahulda RPD-mu-

del kõikide operatiivolukorras töötavate juhtide vajadusi. Seepärast on mõned NDM-uurijad 

hakanud arendama ka teisi taksonoomiaid, mis käsitlevad otsuste tegemist veidi teistsugustes 

operatiivolukordades (nt hävituslendurid). NASA uurijad on leidnud, et kaks kõige tähtsamat fak-

torit olukorra esmasel hindamisel on ajakriitilisus ja riski suurus ning alles pärast nende kahe fak-

tori väljaselgitamist annab see otsuse tegijale võimaluse rakendada sobivat strateegiat (Orasanu, 

1995). Orasanu mudeli puhul on kõige tähtsamaks oskuseks see, kui otsuse tegija suudab välja 

selgitada sobiva otsustamismudeli. Näitena võib tuua loobumise RPD-mudelist, kui olukorras 

puudub ajakriitilisus, mis võimaldab analüütiliselt võrrelda ja kaaluda eri lahendusvariante. Veel 

enam võib tulla ette olukordi, kus strateegilise tasandi päästetöö juhid vajavad eraldi treeningut, 

mis julgustab neid loobuma RPD-mudelist olukorras, kus puudub ajakriitilisus ning asjakohasem 

oleks toimida analüütilise otsuste tegemise mudeli järgi. Joonisel 13 on kujutatud otsuse vastu-

võtmise protsess hävituslendurite puhul.
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Joonis nr. 13 Otsuse vastuvõtmise protsess hävituslendurite puhul (Orasanu, 1995) 

 

Seega on olemas väga suured erinevused erineva tasandi juhtidelt nõutavate kognitiivsete 

oskuste tasakaalus. Need ei sõltu mitte juhi ametikohast ja auastmest, vaid just rollist, mis on 
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Joonis 13. Otsuse tegemise protsess hävituslendurite puhul (Orasanu, 1995)

Seega on väga suured erinevused eri tasandi juhtidelt nõutavate kognitiivsete oskuste puhul. 

Need ei sõltu mitte juhi ametikohast ja auastmest, vaid just rollist, mis on talle kindlal sündmu-

sel määratud. Juhtimistasanditeks kasvavas järjekorras on tehniline, taktikaline ja strateegiline 

tasand. Need juhtimistasandid kasutavad otsuste vastuvõtmisel erinevaid mudeleid. Tabel 3 kir-

jeldab otsuste tegemise liike (mudeleid) ning esitab selgituse, millist konkreetset kognitiivset 

protsessi otsuse vastuvõtja kasutab.
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Seega on olemas väga suured erinevused erineva tasandi juhtidelt nõutavate kognitiivsete 

oskuste tasakaalus. Need ei sõltu mitte juhi ametikohast ja auastmest, vaid just rollist, mis on 
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 Tabel 2. Otsuste tegemise liigid (Fire and Rescue Manual, 2008)

Otsuse vastuvõtmise liik (mudel) Kognitiivne protsess

Loominguline probleemi lahendamine
Senitundmatu olukorra väljaselgitamine, mis nõuab väga laiaulatuslikku 
infootsimist ja -analüüsi. Täiesti uute tegevusskeemide väljaarendamine/
süntees. Teadmistepõhine arutlemine.

Analüütiline lahendusvariantide võrdlus
Paljude tegevusskeemide meeldetuletamine ja võrdlemine. Suur töö-
koormus mälule. Teadmistepõhine arutlemine. 

Protseduuriline /  
standardtegevustele tuginev

Olukorra tuvastamine. Varem väljatöötatud normipõhise tegevusskeemi 
taasleidmine ja olukorda sobitamine. Selgesõnaline reeglitele tuginev 
arutluskäik. Kui on olukord x, siis lahendus on olukord y.

Intuitiivne/RPD
Välkkiire olukorra tuvastamine, tuginedes olukorda iseloomustavale 
mustrile, mis tuletatakse meelde pikaajalisest mälust. Kaudsetel reeglitel 
või oskustel põhinev. Kõhutunne.

Strateegilise tasandi juht kasutab ennekõike just loomingulist ja ka analüütilist otsuste tegemise 

mudelit, kuna tema tegevused ei ole nii palju seotud ajakriitilisusega. Strateegilise tasandi juhi 

otsus on pikaajaliselt tulevikku vaatava iseloomuga, mis võimaldab leida optimaalse lahendus-

variandi. Strateegilise tasandi vaade on seotud rohkem kogu geograafilise vastutusala vaatega, 

nähes sündmus(t)est ka väljapoole. 

Taktikalise tasandi juht kasutab ennekõike protseduurilist / standardtegevustele tuginevat 

mudelit, kuna tema tegevused on seotud ajakriitilisusega, sest ta asub sündmuskohal ning tema 

vaade piirdub ainult sündmuskohaga. Olukorras, kus on suudetud sündmuse juhtimiseks tagada 

piisav hulk töökorralduslike jaotiste juhte, annab see juhile võimaluse kasutada analüütilist 

mudelit, mis lubab juhil sündmuse lahendamisel rohkem planeerida (Fire and Rescue Manual, 

2008). 

Tehnilise tasandi juht asub kõige ebameeldivamas keskkonnas, otse epitsentris/ohualas ning tal 

on ülevaade sündmuskoha ainult mingist konkreetsest osast. Olukorra muutused võivad olla väga 

kiired ning risk väga suur, mistõttu on tehnilise tasandi juht sunnitud otsuste tegemisel kasutama 

ainult protseduurilist / standardtegevustele tuginevat või intuitiivset mudelit, sest ajakriitilisus 

ei võimalda lahendusvariante võrrelda ega kaaluda. Kui tehnilise tasandi juht hakkab kasutama 

analüütilist otsuste tegemise mudelit, siis võib see lõppeda vaimse kinnikiilumisega, kuna olu-

kord muutub kiiresti ja valitseb saabuva informatsiooni üleküllus (Fire and Rescue Manual, 2008). 

Seetõttu peetakse järjest rohkem vajalikuks suunata otsuste tegijat järgima kindlat menetlust või 

standardtegevuste juhiseid. Sellisel juhul tuleb otsustamisel läbida kindlas järjekorras teatud eta-

pid, mis on üksteisega seotud. Need eri astmed, mis tuleb läbida, moodustavad otsuse tegemise 

mudeli (edaspidi otsustusmudel). Otsustusmudeli positiivsed küljed on järgmised: 
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�� julgustab juhti kasutama initsiatiivi otsuse vastuvõtmisel;

�� julgustab vastutuse võtmist;

�� lihtsustab otsuse tegija otsustusoskuse hindamist;

�� võimaldab paremini liita väljaõpet ja tegelikku kogemust.

Väga ettevaatlikult tuleb suhtuda olukorda, kus tehnilise tasandi juht võtab otsuse vastu ainult 

emotsioonide põhjal. Päästetöö juhti mõjutab sündmusel psühholoogiline surve, mis tuleneb 

otsuse tegemise kohustusest ja inimlikust soovist päästa. Päästmiskohustusest mõjutatuna 

on sündmusel vastamisi otstarbekus ja tunded, mistõttu on oht teha ka ebasoovitavaid ehk 

suvalisi otsuseid (Üksvärav, 2008, lk 355). Esimese näitena saab tuua raske, kannatanutega 

transpordiavarii, kus päästetöö juht hakkab päästma kannatanut, kes kõige rohkem valudes karjub, 

kuid jätab tähelepanuta kannatanu, kes on transpordiavarii tagajärjel teadvusetuna üliraskes 

seisundis. Teise näitena saab tuua hoone tulekahju, kus inimene karjub akna peal, mistõttu 

päästetöö juht otsustab kogu ressursi suunata tema päästmisele, kuid hiljem selgub, et suitsu 

täis trepikojas lamab teadvuseta kannatanu. Kolmas näide on olukord, kus hoone põleb lahtise 

leegiga, kõrvalhoone on ohus ning sündmuskohal viibivad kõrvalised pealtvaatajad, kes karjuvad 

päästetöö juhi peale. Pealtvaatajate emotsioonide survel suunab päästetöö juht kogu ressursi 

lahtise leegiga hoone põlengu kustutamiseks, mida enam päästa ei õnnestu, ning seetõttu sütib 

põlema ka kõrvalhoone.

Siit edasi minnes jõuame otsustusjulguse mõisteni, mis on oluline iseloomujoon otsuse tege-

misel ja päästetöö juhtimisel. Sageli on otsustusjulguse puudumine põhjus, miks erialaselt tark 

spetsialist muutub juhiametis ebakindlaks. Sellisel juhul (ebakindel või kogenematu juht) võib abi 

olla otsustusmudelist. Otsustusmudel sisaldab konkreetseid otsustusaluseid, mida tuleb otsuse 

tegemisel hinnata. Ka riskihindamine on üks otsustusmudeli etapp ning selle teadlik lisamine 

sinna on eelduseks, et otsuse tegemisel hakatakse riske hindama. Kui otsustusmudeli toimimist 

mõista õigesti, siis on see üks võimalik vahend, mis aitab üle saada ebakindlusest või ärevustun-

dest, mis võib tekkida olukorras, kus ei osata otsust langetada. Selline tunne võib tekkida, kui 

sündmuse arengust jäädakse vaimselt maha või on puudujäägid teadmistes ja/või kogemustes. 

Sellisesse olukorda sattumine on tõenäolisem kiiresti arenevatel ja harva ettetulevatel sündmus-

tel. Näitena võib tuua karjääri alustava, kogemuseta päästetöö juhi tehtud otsused tööstushoone 

põlengul. Päästetöö juht kasutab sellisel juhul otsuste tegemiseks mingit muud kogemust (nt 

eluhoone tulekahju) koos vastava standardtegevuse juhisega, mis ei võimalda üldjuhul saavutada 

rahuldavat tulemust. Sellist liiki päästesündmusel tulevad esile kogemuste puudujäägid, mis väl-

jenduvad näiteks päästetöö juhi valitud ebapiisavas veevooluhulgas või väheses isikkoosseisus 

ning mille tõttu on raskendatud optimaalse tulemuse saavutamine ja kannatab ka tööohutus. Pea-

mine põhjus on asjaolu, et kogemuseta päästetöö juhil puudub võime prognoosida tööstushoone 

põlemiskoormust, riske ja levikusuundi. Seega aitab otsustusmudel nii ebakindlal kui ka karjääri 
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alustaval päästetöö juhil vähendada ebakindlust otsuse tegemisel ning tagatud on ka kvaliteetne 

riskide hindamine, kuna otsustusaluseid on analüüsitud süsteemselt.

Otsuse tegemise mudeli rakendamisel on ka mõned miinused. Suurim probleem on ajakulukus, 

sest otsuse tegemine põhineb otsustusalustel ning iga otsustusaluse analüüs muudab otsusta-

mise pikemaks. Lisaks muudab iga täiendava otsustusaluse lisamine otsuse tegemise keerulise-

maks ning esitab otsuse tegijale suuremaid nõudmisi. Peatükk 2.1 seletab lahti otsuse tegemise 

mudeli.

Kokkuvõttes võib öelda, et teaduskirjandus peab ajakriitiliste otsuste tegemise puhul kõige stres-

sikindlamaks otsuse tegemise mudeliks RPD-d ning kõige rohkem stressi poolt haavatavamaks 

analüütilisi strateegiaid (Klein, 1997). Loomulikult kasutavad eri tasandi juhid suuremal või vähe-

mal määral kõiki otsuse tegemise mudeleid. Otsuse tegemise mudeli dikteerib sündmuse ise-

loom, info kättesaadavus, kasutada olev aeg, riski tase, olukorra keerukus ja tuttavlikkus ning selle 

lahendamiseks vajaliku ressursi kättesaadavus (Fire and Rescue Manual, 2008).

2.1. Otsuse tegemise mudel

See peatükk on refereering Sisekaitseakadeemia õpilase Tambet Küti lõputööst „Riskide hindamise 

alused päästetööl”.

Otsuse tegemise mudel põhineb kahel peamisel tegevusel, milleks on otsustamine ja tegutse-

mine. Otsustamise all peetakse silmas info kogumist ja selle analüüsimist, sobivate eesmärkide 

seadmist, plaani defineerimist ning eesmärgile hinnangu andmist. Tegutsemise all peetakse sil-

mas sündmuskohal olevale ressursile eesmärgi ja plaani tutvustamist, taktikaliste ja tehniliste 

tegevuste kontrollimist ning tulemusele hinnangu andmist. 
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Joonis 14. Otsuse tegemise mudel (Fire and Rescue Manual, 2008)

Joonisel 14 kujutatud mudel on ülesehituselt põhimõtteliselt diagramm, mis suunab kasutajat 

organiseeritult läbi otsuse tegemise protsessi. Sellise ülesehitusega mudel vähendab võimalust 

jätta kahe silma vahele informatsiooni ning nõuab eesmärkide seadmist ja elluviimist. Otsustus-

mudel lihtsustab üksikisikule antavat pidevat tagasisidet ja toob välja nii positiivsed kui ka nega-

tiivsed küljed nende tegevuses. 

Mõned positiivsed küljed:

�� julgustab üksikisikut kasutama oma initsiatiivi ja võtma vastutust;

�� lihtsustab pidevat organiseerimisoskuse hindamist;

�� liidab kokku ja tugevdab treeningut ja tegelikku kogemust.

Otsustamise ja tegutsemise sisu on lahti seletatud järgmiselt. Esimeses etapis mõeldakse ja 

kogutakse kokku piisav informatsioon, mis võimaldab teha mõistlikke otsuseid. Tihti ei ole enne 

tegutsema hakkamist võimalik saada kogu vajaminevat informatsiooni. Informatsiooni puudulikku 

kogumist mõjutavad sündmuse iseloom ja ajalised piirangud, kuid ohutusnõuetele vastamiseks 

on oluline saada piisavalt teavet, mille põhjal teha kvaliteetne ostus. Informatsiooni kogumise 

algstaadiumis on vajalik koguda asjakohast teavet. Päästesündmusel on vaja silmas pidada nelja 

informatsiooniallikat:

�� info ülesandest;

�� info ressurssidest;

�� info riskidest ja eesmärgist;

�� info progressist.
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Otsustusmudeli esimene samm on situatsiooni ja ülesande mõistmine ning sündmuskohal ole-

vate riskide hindamine nii päästjate kui ka päästetavate seisukohast. Asjakohase informatsiooni 

kogumine on olulise tähtsusega, et võtta vastu tõhusad otsused. Mõned näited informatsiooni 

kogumisest.

�� Milline on keskkond?

�� Mis toimub?

�� Kas situatsioon on staatiline või areneb?

�� Mis on sündmuse põhjuseks?

�� Kes on sellega seotud?

�� Kas on otseseid riske päästjatele ja päästetavatele?

Nimekiri ei ole lõplik ja ka muu informatsioon võib olla otsuse tegemisel oluline. Otsuse tegemi-

seks tuleb kokku koguda teavet olemasolevate ressursside kohta. See võib sisalda informatsiooni:

�� isikkoosseisu arvu kohta;

�� vajamineva ressursi arvu kohta;

�� kokkulepitud meetodite ja protseduuride kohta; 

�� informatsiooniallikate (nt tuleohutuspaigaldiste) kohta;

�� teiste ametkondade vajaduste ja nende väljaselgitamise kohta.

Edasi kogutakse informatsiooni sündmusega kaasnevate riskide ja saavutatava kasu kohta. Selleks 

et langetada tasakaalustatud otsus, peab otsuse tegija potentsiaalseid riske võrdlema tajutavate 

positiivsete tagajärgedega ehk saavutatava eesmärgiga. Otsuse vastuvõtja peab silmas pidama 

järgmist.

�� Keda või mida võib risk ohustada?

�� Millised on positiivsed saavutatavad eesmärgid teatud käitumise korral?

Algselt võib informatsiooni kogumine sündmuse arengu kohta olla minimaalne, kuid sündmuse 

arenedes saab teave oluliseks allikaks, mis võib muuta ka eesmärke.

Eesmärgid
Pärast info kogumist ja analüüsimist saab otsuse tegija kindlaks määrata mõned detailsed eesmär-

gid. Need arendab otsuse tegija vaimse ettekujutuse abil plaaniks. Tulemus tuleb saavutada rahul-

dava riskimääraga. Detailseid eesmärke määrates peab otsuse tegija arvestama peamisega ehk 

kuidas vähendada riski sündmusega seotud inimestele (päästjatele/päästetavatele). Eesmärgid, 

mis pakuvad küll häid lahendusi päästesündmuse lokaliseerimiseks või likvideerimiseks, kuid 

panevad ohtu päästjad ja/või päästetavad, ei ole seetõttu aktsepteeritavad. Seega on eesmärkide 

seadmisel oluline järgida dünaamilise riskihindamise algoritmi (joonis 15), mida käsitletakse 

järgnevas peatükis. 
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Plaan
Järgnev osa otsuse tegemise mudelist nõuab prioriteetsete eesmärkide arendamist saavutata-

vaks plaaniks. Planeerimisstaadiumis peab otsuse tegija arendama tegevusi, mis loovad eeldused 

aktsepteeritava riskitaseme tekkimiseks. Olles plaani välja töötanud, peab otsuse tegija hindama, 

kas tal on selle elluviimiseks piisavalt ressurssi. Aktsepteeritav riskitase saavutatakse piisava res-

sursi korral tehniliste/operatsiooniliste tegevustega.

 

Kommunikatsioon
Kommunikatsioon on oluline osa plaani elluviimisel. Kommunikatsiooni osa on eriti tähtis dünaa-

milistes situatsioonides, kus toimuvad muutused ei pruugi olla kõikidele sündmusel osalejatele 

lihtsalt tuvastatavad. Olulised osad tõhusa kommunikatsiooni juures on: 

�� informatsiooni asjakohasus;

�� info täpsus;

�� info aktuaalsus;

�� asjakohase info edastamisviis.

Info peab selle saajale olema asjakohane. Kõikide detailide edasiandmine ei pruugi tuua mingit 

tulu. Kommunikatsiooni efektiivsust saab tihti suurendada ainult detailide lisamisega, mis antakse 

edasi ja seeläbi hoitakse informatsioon selge ja täpsena. Sellest hoolimata peab tähelepanu pöö-

rama sellele, et informatsioonist ei võetaks välja seda, mis võib kaudselt mõjutada individuaalset 

taju, turvalisust või teiste inimeste ohutust. Individuaalse taju all peetakse silmas, et ühesuguse 

info edastamisel eri inimestele tuleb kasutada erinevaid info edasiandmise viise. Näiteks saavad 

mõned inimesed infost paremini aru verbaalsel viisil, kuid teised seevastu vajavad juurde ske-

maatilist seletamist ning võimalust näost näkku lisaküsimusi esitada. Informatsioon peab olema 

täpne, et vältida segadust ja valesti tõlgendamist. Hea kommunikatsioon ei jäta info saajale kõhk-

lusi selle kohta, mida on oodata. Edastatav teave peab olema aktuaalne. Informatsiooni edasiand-

misel on oluline kasutada meetodit, mis sobib situatsiooni. Siinkohal mõni näide:

�� suuline kommunikatsioon, näost näkku või raadioside kaudu;

�� visuaalne, näiteks käemärguanded;

�� kirjalik kommunikatsioon.

Sobilik meetod sõltub olukorrast ja info iseloomust. Kommunikatsiooni tulemina peab info andja 

olema veendunud, et info saaja on vajamineva teabe kätte saanud ja seda mõistnud.

Kontrollimine
Pärast plaani edastamist on oluline kontrollida, et vajalikud ressursid asuvad õiges kohas ning 

plaani elluviimiseks vajalikud tegevused ja kaitsemeetmed on kasutusele võetud. Delegeeritava 

vastutuse tase oleneb sündmuse keerukusest ja võib sündmuse arenedes muutuda. Delegeerimise 
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eesmärk on vähendada kommunikatsioonist tulenevat vaimset koormust otsuse tegijale. Info üle-

küllus võib põhjustada ebakvaliteetsete otsuste tegemist, mille tagajärjeks võib olla riskide ja 

ohtude mittearvestamine. Seega aitab delegeerimine parandada ohutust ning lisakontrollimeet-

mete kasutuselevõttu, kui risk ei ole tasakaalus või proportsioonis saavutatava tulemusega.

Hindamine
Selles etapis kogub otsuse tegija kokku töökorralduslike jaotiste situatsiooniraportid ning annab 

seejärel hinnangu progressile. Otsuse tegijale koguneb sündmuse ajal informatsiooni eri allika-

test. Selle abil saab hinnata plaani toimimist. Otsuse tegija vastutab selle eest, et kõik isikud 

käsuliinis oleksid pidevalt varustatud asjakohase infoga. Selles etapis on oluline hinnata ka tak-

tikaliste ja tehniliste tegevuste ning kõikide kontrollimeetmete tõhusust. Kui risk ei ole ikka veel 

proportsioonis positiivsete saavutustega, siis ei tohi päästetöödega jätkata. Siin on otsene seos 

dünaamilise riskihindamise viienda sammuga „Hinda uuesti töös olevaid taktikalisi ja tehnilisi 

tegevusi ning kontrollmeetmeid”. 

Informatsioon progressi ehk edusammude kohta
Informatsioon edusammude kohta on ülimalt oluline. Mudeli selles etapis peab päästetöö juht 

üle vaatama tsükli ja kolm esimest elementi koos informatsiooniga edusammudest. Selles eta-

pis võrreldakse loodetud edusamme tegelikega. Loodetud edusammud on eesmärkide täitmi-

seks sõnastatud plaan, rakendatud ressurss, loodud töökorralduslikud jaotised ja eeldatav aeg 

sündmuse lahendamiseks. Tegelikud edusammud määrab otsustaja situatsiooniraportite ja kät-

tesaadava informatsiooni põhjal. Loodetud edusammude ja tegelike edusammude võrdlemisel 

saab otsuse tegija hinnata, kas plaan on tõhus või vajab muudatusi. Seda informatsiooni saab 

kasutada, et täiendada olemasolevat informatsiooni ning lisada etappi „Kokku kogumine ja mõt-

lemine”. Varem kogutud lisainformatsiooni põhjal peab otsuse tegija uuesti hindama eesmärke ja 

plaani. Selline hinnangu andmine paneb lõpu informatsiooni kogumise tsüklile ja kindlustab, et 

ülesande või situatsiooni kontrollimine jääb dünaamiliseks.

Tulemus
Tulemus on edukas juhul, kui eesmärgid saavutatakse minimaalse riskiga.

Lõpetuseks peab rõhutama, et otsuse tegemise mudelit tuleb rakendada pidevalt kogu pääste-

sündmuse vältel. Alguses, kui sündmus on dünaamilisem, võib mudelit kasutada sagedamini. Kui 

sündmus muutub rohkem kontrollitavaks ja vähem dünaamiliseks, võib mudelit kasutada harve-

mini.
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3. Päästesündmuse riskide
 hindamise alused 

See peatükk on refereering Sisekaitseakadeemia õpilase Tambet Küti lõputööst „Riskide hinda-

mise alused päästetööl”.

Riskijuhtimine aitab kaasa eesmärkide tõendatud saavutamisele ja tegevuste parendamisele sel-

listes valdkondades nagu inimese elu ja tervis, turvalisus, õiguslik regulatiivne vastavus, avalik 

tunnustus, teenuse kvaliteet, tegevuste efektiivsus ja reputatsioon. Riskijuhtimine ei ole isesei-

sev tegevus, mis on eraldatud organisatsiooni teistest tegevustest ja protsessidest, vaid on nende 

lahutamatu osa. Samuti on riskijuhtimine osa otsustusprotsessist. Riskijuhtimise protsessi sisen-

did põhinevad mitmesugustel infoallikatel, nagu ajalooline teave, kogemus, huvipoolte tagasi-

side, vaatlus ja eksperdihinnangud. Riskijuhtimine aitab teha põhjendatud otsuseid, prioriseerida 

tegevusi ja eristada neid teiste alternatiivsete tegevuste hulgast. Riskijuhtimine võtab otseselt 

arvesse määramatuse, selle loomuse ja käsitlemise viisid. Määramatuseks peetakse niisuguse 

teabe puudumist või vaegust, mis on seotud mingi sündmuse, selle tagajärgede ning nende või-

malikkusega või nende mõistmise ja teadmisega. Riskijuhtimine on dünaamiline, korduv ja vastu-

võtlik muutustele. Riskijuhtimine tajub pidevaid muutusi ja reageerib vastavalt muutustele. Riski-

juhtimine on osa juhi vastutusest.

3.1. Ühiskonna põhiväärtused

Selleks et hinnata päästesündmuse riske, tuleb esmalt mõista, mida tajutakse peamise positiivse 

või negatiivse tagajärjena. Teiseks tuleb leida olulised tegurid, mis põhjustavad sündmuskohal 

tegutsemist ehk asjaolude teket ning mis mõjutavad tegutsemist. 

Väärtused on kogukonnale iseloomulikud ideed, tavad ja uskumused, mis on omavahel põimunud 

inimese individuaalseteks vajadusteks (Vihma, 2006, lk 76). Ühiskonna põhiväärtused on laial-

dased tõekspidamised, kuidas üht või teist ühiskondlikku väärtust tunnetatakse ja hinnatakse.  

Ühiskonna kõige olulisem põhiväärtus on elu ja tervis. Elu ja tervis on iga inimese esmane indivi-
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duaalne vajadus. Elu on inimese kõige olulisem põhiõigus, mis on eelduseks kõigi teiste õiguste 

ja vabaduste kasutamisele (Jaan Sootak; Priit Pikamäe, 2009, lk 360). Sündmuse käigus eluoht-

likusse olukorda sattunud inimene vajab viivitamatut ja tõhusat abi, et säilitada oma elu ja ter-

vis. Eluohtlikuks peetakse olukorda juhul, kui on reaalne võimalus surma saabumiseks. Seega on 

ühiskonna põhiväärtuste, seaduste, organisatsiooni hoiakute ja ajalise surve tõttu päästetöö juhi 

esmane prioriteet inimese päästmine eluohtlikust olukorrast. Inimese elu päästmiseks tuleb ta 

esmalt eemalda eluohtlikust keskkonnast, mis tähendab sageli päästjate asetamist sama agres-

siivsesse ümbrusesse.

Ka päästjate elu on ainulaadne, kordumatu ja hindamatu ning enne otsuse langetamist tuleb 

kaaluda sündmuskohal leiduvate ohtude mõju nende elule ja tervisele. Selline kaalutlus paneb 

päästetöö juhi keerulisse olukorda. Kaalukausil on päästjate saatmine elupääste eesmärgil agres-

siivsesse ohtlikku keskkonda versus eluohtlikus olukorras viibivale inimesele abi andmine. Elu-

ohtlikus olukorras viibivale inimesele abi andmine ei ole vajalik juhul, kui abi osutamise võima-

likkuse hetkel on täiesti selge, et osutatav abi ei suuda ära hoida või edasi lükata surma vahetut 

saabumist. Seega tuleks otsustajal hinnata, kas eluohtlikus keskkonnas viibinud inimesel on vähi-

matki tõenäosust säilitada eluks vajalikud funktsioonid või mitte. Sellise hinnangu andmine on 

emotsionaalselt äärmiselt raske, kuid oluline otsuse tegemise juures. Asetades päästjad sedavõrd 

agressiivsesse keskkonda, mis on juba nõudnud inimelu, tuleb arvestada, et sama agressiivne 

keskkond mõjub ka päästjatele ning tegemist ei ole enam elupäästmisega, vaid ohtlikus keskkon-

nas viibinud inimese faktilise tuvastamisega. Peamise põhimõttena peab päästetöö juht tagama 

päästjatele töökeskkonna, mis vähendab ja aitab ohtusid vältida ning ohtude muutumisel kiiresti 

eemalduda. Seega tuleb sündmuskohal tagada tegevused, et eluohtlikku keskkonda asetatud 

päästjatel on võimalik neid ümbritseva keskkonna muutusi jälgida ja hinnata.

 

Ühiskonna põhiväärtuselt järgmine on omand. Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaits-

tud. Eraomand on vabas ühiskonnas erainitsiatiivi põhialus. Eelnimetatud mõistet kirjeldatakse 

nii sõnaga „vara” kui ka „omand”. Selles peatükis käsitletakse neid termineid materiaalsete 

väärtustena. Materiaalne väärtus võib olla ainulaadne, suure ajaloolise, kultuurilise, rahalise 

või hingelise väärtusega, mistõttu materiaalsete väärtuste päästmise olulisust ja vajadust ei 

saa alahinnata. Materiaalsete väärtuste päästmiseks on vajalik eemaldada sellele mõjuva ohu 

kahjulik toime. Siin kehtib kuldreegel, et kahjustava toime eemaldamiseks rakendatud tege-

vustega tuleb vältida suurema materiaalse kahju tekkimist kui tegevustega ära hoitakse. Ase-

tades päästjad argessiivsesse keskkonda materiaalse väärtuse päästmise eesmärgil, peab neil 

olema võimalus ohtusid hinnata, jälgida, vältida ja neist kiiresti eemalduda. Lisaks peab olema 

võimalus kõrvaldada või piisavalt maandada materiaalset väärtus kahjustavate ohtude toimet. 

Materiaalsete väärtuste päästmine kestab ajaliselt kauem kui elu päästmine. Seetõttu on elu 

ja materiaalsete väärtuste päästmisel rakendatav ressurss erinev ning seda tuleb ka erinevalt  

hinnata. 
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Ühiskonna põhiväärtustelt järgmine on keskkond. Igaühe kohustus on säästa elu- ja looduskesk-

konda ning hüvitada kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Siinkohal on tegemist säästmisko-

hustusega, mis on suunatud parema keskkonnaseisundi tagamisele. Keskkonnakaitse eesmärk 

on vähendada keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses, et kaitsta keskkonda, inimese 

tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit. Keskkonnahäiring on inimtegevusega kaasnev kesk-

konna kaudu toimiv mõju inimese tervisele, heaolule või varale. Olulisi keskkonnahäiringuid peab 

üldjuhul vältima ning igaühel on kohustus vähendada tema poolt tekitatavaid keskkonnahäirin-

guid alati, kui see on isikult mõistlikult oodatav. Ka päästeala organisatsioonikultuur on käsitle-

tav elukeskkonnana ning selle kvaliteeti mõjutab ühe osana usaldusväärsus, maine ja sisemine 

rahulolu.

Kokkuvõtlikult on ühiskonna kõige olulisemad põhiväärtused elu, materiaalsed väärtused ja kesk-

kond. Ühiskonna põhiväärtustest tulenevatel sündmustel on kaks olulist riskihindamise alustala. 

Esmalt tulenevad nendest väärtustest päästmisprioriteedid ehk ühiskonna vajadused ja ootused 

päästjate tegevusele ning teisest küljest tuleneb ühiskonna väärtustest tagajärgede tajumine. 

Tagajärgede tajumisena ühiskonna poolt võib välja tuua olukorra, kus ühiskond tunnetab ja saab 

aru, millistel juhtudel päästjad riskivad oma eluga ning millistel juhtudel ei ole suure riski tõttu 

otstarbekas päästjaid ohtu asetada. Näitena võib tuua mahajäetud hoone lahtise põlengu, kus 

päästetöö juht peab tõsiselt kaaluma, kas on otstarbekas saata päästjad agressiivsesse ohtlikku 

keskkonda, kus tõenäoliselt inimesi ei viibi ning inimelu päästmine tulenevalt inimese organismi 

vastupanuvõimest ei ole enam võimalik. 

3.2. Risk ja selle hindamine 

Päästeorganisatsioon peab päästesündmustega seotud riskide hindamist tõsiselt võtma, kuna 

tagajärjeks võivad olla moraalne, majanduslik või fataalne kahju. 

Viis peamist põhjust, mis põhjustavad päästjate surma: 

�� puudulik päästetöö juhtimine;

�� puudulik riskianalüüs;

�� päästjate vastutuse puudumine;

�� puudulik kommunikatsioon;
�� tõhusate standardtegevuste juhiste puudumine

 (Fire and Rescue Manual, 2008).
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Riskihindamine hõlmab riski põhjuseid ja allikaid ning nende tagajärgi, võttes arvesse võima-

like riskiohjemeetmete olemasolu ja tõhusust. Riskitaseme saab kindlaks määrata, kui tuvastada 

võimalikud tagajärjed ja tõenäosust mõjutavad tegurid. 

Riskihindamine peaks andma vastuseid järgmistele põhiküsimustele.

�� Mis võib juhtuda ja miks?

�� Millised on tagajärjed?

�� Milline on nende esinemistõenäosus?

�� Kas on mingeid tegureid, mis leevendavad riski tagajärgi ja vähendavad selle tõenäo-

sust?

3.3. Riskihindamine ja tulemus

Kui läheneda päästesündmuse riskihindamisele filosoofiliselt, siis äärmiselt kaalutletud viisil 

päästjad:

�� võtavad mõningase riski, et päästa päästetavaid elusid;

�� võivad võtta riski, et päästa omandit;

�� ei võta üldse mingit riski, et proovida päästa elu või omandit, mis on juba 
kaotatud (Fire and Rescue Manual, 2008).

Paljud ohud ja nendest tulenevad riskid on enim levinud sündmustel etteaimatavad. Üldine riski-

hindamine tehakse organisatsioonis ära enne sündmusele reageerimist. Seega on selline üldine 

riskihindamine turvalisuse tagamiseks väga oluline. Sündmuskohal võib kogu riskihindamise 

läbiviimine olla aeganõudev tegevus. Selleks et vältida sündmusel analüüsiga tekkivat ajakulu 

ning vähendada dubleerimist ja vastuolulist lähenemist, on peamisi ohutust tagavaid nõudeid 

kirjeldatud õigusaktides, juhendites ning erinevatel infokandjatel. 

Sündmuskohal tehakse detailsem riskihindamine. Päästetööl võib riskihindamist võrrelda inves-

teeringu analüüsiga, mis suunab otsustajat kaaluma, mida millises olukorras investeeritakse ning 

mida selle investeeringuga soovitakse saavutada. Sündmustega kaasneb paratamatult risk, sest 

algfaasis ei ole võimalik täpselt hinnata kõiki tagajärgi mõjutavaid tegureid. Riski võtmine ei 

tähenda automaatselt kaotust, see võib tähendada ka võitu. Riske tuleb võtta, kuid seda tuleb 

teha kaalutletult. Võttes arutult kaalutlemata või teadvustamata riske, on tagajärjeks kaotused. 

Lisaks lähteandmetele peab riskide hindamine sisaldama meetodit, mis aitab valida sündmuse 

lahenduseks sobiva tegevusvariandi. Sündmuste algfaasis on informatsioon, aeg ja ressurss piira-
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tud. Seega on ka võimalikud rakendatavad riskihindamise meetodid piiratud. Sündmuste algfaasi 

sobib kõige paremini esmase ohuanalüüsi meetod ehk dünaamiline riskihindamine. Ohuhinda-

mine on oluline tegevus ning selle juures tuleb arvestada järgmisi aspekte:

�� ohud sündmuskohal;

�� ohtude võimalik koostoime;

�� ohtude mõju põhiväärtustele;

�� ohtude dünaamilisus või staatilisus;

�� ohtude avaldumise tõenäosus;

�� ohtude avaldumise intensiivsus;

�� ohte maandavate meetmete tõhusus.

Seega tuleks ohtude maandamisel pidada esmalt silmas, kas ohte on võimalik tuvastada ja jälgida, 

ning hinnata rakendatud kaitsemeetmete tõhusust. Riski maandavaid meetmeid on erinevaid. 

Suurbritannia päästejuhendi kohaselt on riski maandavaid meetmed nimetatud kontrollmeetmete 

hierarhiaks ning seda kasutatakse detailselt soovituslikus järjekorras.

�� Elimineerida risk või asendada see millegi vähem ohtlikuga, näiteks kaitsva taktikalise 

suuna kehtestamisega, eemaldades personali ohupiirkonnast. Näiteks tööstushoone 

katuse lahtise põlengu korral ei saadeta päästjaid katusele (ohualasse), vaid kustutatakse 

autoredeli lafettjoaga ohualast väljaspool.

�� Vähendada riski, vähendades isikkoosseisu, kes puutub kokku riskiga, või lühendades 

riskiga kokkupuutumise aega. Näiteks kiireloomulisel keemiasukeldumisel kannatanute 

päästmine tulekustutusriietuse ja hingamisaparaadiga, kui spetsiaalse keemiapäästevõi-

mekusega meeskond on teel. Sellisel juhul ei ole mõtet riskida kogu põhiauto meeskon-

naga, vaid ohualale saadetakse päästma minimaalseim hulk päästja(id). 

�� Isoleerida risk, eraldades inimesed riskist, võimaluse korral kasutada füüsilist barjääri. 

Näiteks plahvatusohu või naftaprodukti ülekeemise korral määratakse esmane tehnika ja 

isikkoosseisu kogunemispunkt ohutusse kaugusesse, mõne kõrvaloleva hoone või kaitse-

valli taha. 

�� Kontrollida riski. Päästetöö juht võtab kasutusele võimalikud tuleohutuspaigaldised. 

Näiteks taktikaline tuulutus, et vähendada hoonesisest suitsukontsentratsiooni, enne kui 

suitsusukeldujad sisenevad ohualasse.

�� Personali kaitsevarustus on alati viimane kaitse, kuna see ei anna turvalisema keskkonna 

loomiseks midagi juurde. Siin eeldatakse, et igal päästesündmusel on kogu personal 

varustatud nõuetekohase ja hästi hooldatud kaitsevarustusega. 

�� Distsipliin – distsipliin peab olema tagatud kogu riski püsimise ajal. Õnnetuskohal dist-

sipliini hoidmisel on väljaõppel väga suur tähtsus. Näitena saab tuua olukorra, kus kee-

miasukeldumise sisenemiskohas peetakse kinni nõuetekohastest protseduuridest, kuid 
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saasteärastuse protseduuridest ei peeta kinni, ning tulemuseks on puhkealas olevate 

keemiasukeldujate terviseseisundi halvenemine. 

3.4. Dünaamiline riskihindamine

Dünaamiline riskihindamine on induktiivne analüüsimeetod, mille eesmärk on tuvastada ohud, 

mis võivad tegevusi kahjustada. Eelnimetatud meetodit kasutatakse sageli sündmuse varajases 

arenguastmes, kui on vähe teavet. Dünaamilist riskihindamist tuleb tegevuste kestel uuendada, 

et avastada uusi ohte ja teha vajaduse korral parandusi. Dünaamilise riskihindamise väljundite 

hulka kuuluvad ohtude ja riskide hindamine, soovitused riski aktsepteerimiseks, soovitatavate 

ohjemeetmete kirjeldus ja lisanõuded põhjalikumaks hindamiseks. Dünaamiline riskihindamine 

on sündmustel ohu ja ohu maandamiseks rakendatavate kaitsemeetmete tõhususe võrdlus. Kui 

eesmärgi täitmiseks suudetakse ohtu piisavalt maandada, on risk õigustatud. Mida madalama 

põhiväärtuse nimel tegutsema asutatakse, seda põhjalikumalt riski kaalutakse ja maandatakse. 

Mida põhjalikumalt soovitakse riski maandada, seda tõhusamad peavad olema rakendatavad 

meetmed. Dünaamiline riskihindamine on läbimõeldud tegevusjoon, mis on suunatud sündmus-

kohal tegutsejate turvalisuse tagamiseks.

Dünaamilise riskihindamise protsess sisaldab kuut etappi, mille käigus antakse hinnang esmas-

tele riskidele. 

Hinda olukorda

Kas risk on
proportsionaalne
eesmärgiga?

Hinda ümber
operatsioonilised
tegevused

Ära jätka operatsiooniliste
tegevustega, kui riski
maandavad meetmed ei ole
tõhusad. Kaalu teisi alternatiivseid 
operatsioonilisi tegevusi. 

Taktika
kontroll

Ülevaade

Lisa/alternatiiv-
kontrolli meetmed

Taktikaline suund

Vali operatsiooni-
lised tegevused

Tuvasta ohud (nt kemikaalid),
mis võivad ohustada
päästjaid. Riski hinnang
baseerub ohu tõsidusel ja
esinemise tõenäosusel.

Tuvasta ja kehtesta
taktikaline suund.
RÜNDAV vs. KAITSEV

Vali ja kehtesta optimaalsed
tegevused, mis on ülesande
täitmiseks vajalikud.

Jätka valitud operatsiooni-
liste tegevustega, kui riski
maandavad meetmed on
tõhusad prioriteetse
eesmärgi saavutamiseks.

Kontrolli operatsioonilisi 
tegevusi, mis sisaldavad
kõiki võimalikke kontroll-
meetmeid personali kaitseks.

Mõtle, kas lisakontroll-
meetmeid saab/peaks
kasutama.

Jälgi sündmust ja kontrolli
protsessi enne uue
taktikalise suuna kehtes-
tamist. Prioriteetide muutu-
misel alusta uuesti 
dünaamilist riskide hindamist.

Dünaamiline riskide hindamine
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Joonis 15. Dünaamilise riski hindamise algoritm (Fire and Rescue Manual, 2008) 

Hinda olukorda

Kas risk on
proportsionaalne
eesmärgiga?

Hinda ümber
operatsioonilised
tegevused

Ära jätka operatsiooniliste
tegevustega, kui riski
maandavad meetmed ei ole
tõhusad. Kaalu teisi alternatiivseid 
operatsioonilisi tegevusi. 

Taktika
kontroll

Ülevaade

Lisa/alternatiiv-
kontrolli meetmed

Taktikaline suund

Vali operatsiooni-
lised tegevused

Tuvasta ohud (nt kemikaalid),
mis võivad ohustada
päästjaid. Riski hinnang
baseerub ohu tõsidusel ja
esinemise tõenäosusel.

Tuvasta ja kehtesta
taktikaline suund.
RÜNDAV vs. KAITSEV

Vali ja kehtesta optimaalsed
tegevused, mis on ülesande
täitmiseks vajalikud.

Jätka valitud operatsiooni-
liste tegevustega, kui riski
maandavad meetmed on
tõhusad prioriteetse
eesmärgi saavutamiseks.

Kontrolli operatsioonilisi 
tegevusi, mis sisaldavad
kõiki võimalikke kontroll-
meetmeid personali kaitseks.

Mõtle, kas lisakontroll-
meetmeid saab/peaks
kasutama.

Jälgi sündmust ja kontrolli
protsessi enne uue
taktikalise suuna kehtes-
tamist. Prioriteetide muutu-
misel alusta uuesti 
dünaamilist riskide hindamist.

Dünaamiline riskide hindamine
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1. etapp. Hinda olukorda 
Päästetöö juht peab alustama sündmusele hinnangu andmist nii vara kui võimalik. Olukorda haka-

takse hindama kohe pärast väljasõidukorralduse saamist ning saadud informatsiooni alusel pla-

neeritakse eeltegevusi. Õnnetuskohale jõudes tuleb päästetöö juhil tuvastada ohud ning hinnata 

riske meeskonnale, elanikkonnale ja keskkonnale. Seejärel peab hindama ressursse ja otsustama 

kõige prioriteetsema tegevussuuna (otsustav suund). 

Ohu tuvastamisel peab päästetöö juht silmas pidama:

�� operatiivseid luureandmeid, mida on võimalik saada andmebaasidest;

�� võimalikku informatsiooni vastutavalt personalilt või inimestelt sündmuskohal;

�� objekti kasutusviisi, tuleohutuspaigaldiste olemasolu;

�� olulisi ohte, mis tulenevad õnnetusest (oht inimestele, plahvatusoht jne);

�� riske, mis puudutavad

�� päästjaid;

�� teisi operatiivteenistusi;

�� elanikke;

�� keskkonda.

2. etapp. Tuvasta ja kehtesta taktikaline suund 
Taktikaline suund on lihtne väljendus sellest, kas on sobilik jätkata tööd ohualas või mitte. Takti-

kaline suund on vahend, mis suunab päästetöö juhti õnnetustel riskihindamise põhimõtete jäl-

gimisele. Hinnates riski õigustatuks, saab päästetöö juht tajutaval ohualal kehtestada ründava 

taktikalise suuna, mis on levinuim taktikaline suund päästesündmustel. Kui hinnatakse riski 

õigustamatuks, peab päästetöö juht kehtestama väljaspool tajutavat ohuala kaitsva taktikalise 

suuna seniks, kuni on kogutud piisavalt lisainformatsiooni ning rakendatud meetmed selleks, et 

saaks kehtestada ründava taktikalise suuna. 

3. etapp. Vali tehnilised tegevused ja standardtegevuste juhised 
Päästetöö juht peab kaaluma võimalikke tehnilisi tegevusi ja standardtegevuste juhiseid ning 

valima sündmuse lahendamiseks sobivaima. Esmased tehnilised tegevused lepitakse kokku eel-

planeerimise faasis ning need peavad olema treeningutel läbi harjutatud. Sündmuskohal tegut-

sev isikkoosseis peab olema piisavalt kompetentne, et ülesannet turvaliselt täita.

4. etapp. Hinda püstitatud eesmärke, rakendatud tehnilisi tegevusi ja standardtege-
vuste juhiseid
Kui päästetöö juht on kehtestanud ründava või kaitsva taktikalise suuna, tuleb tal teha otsus, kas 

risk on proportsionaalne saavutatavate eesmärkidega või mitte. Päästetöö juht peab hindama, 

kas püstitatud eesmärgid on saavutatavad ning rakendatud riskiohjemeetmed on tõhusad. Kui 



51PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED I JA II JUHTIMISTASANDILE

riski maandavad meetmed on tõhusad, siis jätkatakse valitud taktikalise suunaga ning veendu-

takse, et:

�� eesmärgid on isikkoosseisule arusaadavad;

�� vastutusalad on jagatud;

�� turvameetmed ja protseduurid on arusaadavad ning nendest peetakse kinni.

5. etapp. Rakenda lisakontrollmeetmeid
Päästetöö juht peab kõrvaldama või maandama allesjäänud riskid võimalikult madalale tasemele, 

rakendades võimaluse korral lisakontrollmeetmeid:

�� spetsiaalse personaalse varustuse kasutamine (keemiaülikonnad, turvarakmed, 

hingamisaparaadid jne);

�� objekti toestus varinguohu korral;

�� kaitsev parkimine maanteel toimunud liiklusõnnetuse korral;

�� lisajulgestus, näiteks julgestus- või reservlüli;

�� nähtavuse parandamine, näiteks valgustuse paigaldamine või taktikaline tuulutus.

6. etapp. Hinda uuesti töösolevaid tehnilisi tegevusi ja kontrollmeetmeid 
Dünaamilise riskihindamise protsessi oluline osa seisneb selle pidevas ülevaatamises ja vajalike 

muudatuste tegemises. Päästetöö juht peab oma plaani üle vaatama, lähtudes kättesaadavast 

informatsioonist ja meeskonda mõjutavatest riskidest. Kui taktikaline suund on välja kuulutatud, 

siis algab uuesti hindamisprotsess. Selle käigus minnakse tagasi esimese etapi („Hinda olukorda”) 

juurde ja tsükkel algab otsast peale.

Isegi siis, kui ohutusnõuded on paigas, peab päästetöö juht võtma arvesse muutuvaid prioriteete, 

kuna see võib mõjutada riskide tajumist. 

3.5. Taktikaline suund

Termin „taktikaline suund” kirjeldab päästetöö juhi otsuse tulemust. See on tihti ainus stratee-

giline otsus, mis sündmuskohal tehakse. Taktikaline suund tuleb määrata kõikidel õnnetustel 

ja see peab olema toimiv kogu aeg. Sündmuskohal tervikuna või vajaduse korral töölõikudeks/

sektoriteks jagatud sündmustel on üldjuhul kaks võimalikku operatsioonide taktikalist suunda: 

ründav või kaitsev. Ründavat taktikalist suunda tohib kasutada juhul, kui päästesündmusel 

rakendatakse asjakohaseid kontrollmeetmeid ning ohutuse eesmärgil vajalikke tehnilisi tegevusi. 

Päästesündmusel, kus hoolimata taktikast ja kontrollmeetmetest on risk meeskondadele 

liiga suur, kasutatakse kaitsvat taktikalist meetodit. Sündmusi, mis on jagatud töölõikudeks/
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sektoriteks ning kus kasutatakse samal ajal nii ründavat kui ka kaitsvat taktikalist suunda, 

nimetatakse üleminekumeetodiks. Kui sündmuskoht on jagatud töölõikudeks/sektoriteks, 

siis vastutab päästetöö juht igal ajahetkel taktikalise suuna eest ning töölõikude/sektorite 

juhid on kohustatud küsima heakskiitu igale taktikalisele muutusele. Näiteks, kui töölõigu juht 

soovib isikkoosseisu saata ohualale, liikudes kaitsvalt suunalt üle ründavale suunale, siis selle 

otsuse peab ta kooskõlastama päästetöö juhiga. Eelnimetatud toiming on ülioluline, et tagada 

päästetöö juhi üleüldist teadlikkust sündmuskohal toimuvast. Sellest hoolimata peab töölõigu 

juht kiiresti muutuvas keskkonnas, mis võib kujuneda hädaolukorraks, kiiresti reageerima ning 

muutma taktikalist suunda. Näiteks märgid varisemisohust, surveballoonid jne. Seega teeb ka 

töölõigu juht pidevalt oma töölõigus dünaamilist riskihindamist ning vajaduse korral algatab 

asjakohased toimingud, liigutades isikkoosseisu ohualalt eemale ning seejärel informeerides 

päästetöö juhti. Ainult äärmuslikel juhtudel, kui on kindlaid teateid ohus olevatest inimestest või 

ohus olevast isikkoosseisust, võib töölõigu juht minna üle kaitsvalt suunalt ründavale suunale ja 

seejärel informeerida päästetöö juhti. Päästetöö juht muudab selles töölõigus/sektoris vastavalt 

taktikalist suunda. Töölõikudeks/sektoriteks jagatud sündmustel teeb taktikalise suuna muutmise 

ettepaneku tavaliselt lõigu/sektori juht. (Fire and Rescue Manual, 2008)

3.5.1. Ründav taktikaline suund 
Ründavat taktikalist suunda kohaldatakse kas mingile kindlale töölõigule/sektorile või tervele 

sündmusele. Ründava suuna taktikalisi operatsioone tehakse tajutaval ohualal. Kui päästetöö juht 

on otsustanud, et potentsiaalselt saavutatav kasu ületab tuvastatud riskid, kohustab ta sobiliku 

varustuse ning sobilike tehniliste tegevuste ja standardtegevuste juhistega meeskonna sisenema 

võrdlemisi ohtlikule alale. Rakendades ründavat taktikalist suunda, suurendatakse kontrolli, 

mille rakendamine võib nõuda lisakontrollmeetmeid. Ründav suund on normaalne operatsiooni 

taktikaline suund, mida kasutatakse näiteks hoonete tulekahjudel ja liiklusõnnetustel. Näiteks 

suitsusukeldumine kõrgendatud riskikeskkonnas läbi mitme suitsusukeldumise lähtekoha, kus 

päästetöö juht määrab suitsusukeldumist korraldava isiku ning ohutuse tagamiseks rakendatakse 

julgestuslülisid. Ründava taktikalise suuna saab kehtestada pärast piisavate kontrollmeetmete 

kasutuselevõtmist, kui suitsusukeldumisega kaasnevad ohud on maandatud.

Näited ründavast suunast.

�� Saata hingamisaparaatides isikkoosseis põlemisgaasidega täitunud hoonesse, et päästa 

inimesi või tagada tulekustutustegevus. 

�� Saata meeskond varingualale inimeste päästmise eesmärgil.

�� Saata meeskond liiklusõnnetuse ohualale inimeste päästmise eesmärgil.
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Joonis 16. Ründav taktikaline suund (Fire and Rescue Manual, 2008)

3.5.2. Kaitsev taktikaline suund 
Kaitsvat taktikalist suunda kohaldatakse kas konkreetsele lõigule/sektorile või tervele sündmu-

sele. Kaitsvas suunas tuvastatud riskid kaaluvad üles saadava kasu. Hoolimata sellest, et on raken-

datud kõik võimalikud lisakontrollmeetmed, on päästesündmusega kaasnevad riskid liiga suured. 

See asjaolu nõuab päästetöö juhilt kaitsva suuna määramist. Kaitsev suund on näiteks võitlemine 

tulekahjuga maapealsete või redelauto lafettjugadega, et kustutada ja/või takistada tulekahju levi-

kut ilma meeskonda ohualale saatmata. Näiteks lõpetatakse kandekonstruktsioonide varisemise 

tõttu hoonesisene suitsusukeldumine ning hakatakse kustutama mehitamata lafettidega.

Näited kaitsvast suunast.

�� Kasutatakse veejugasid, ohualale sisenemata.

�� Oodatakse ära ohtlike ainete eksperdi nõu, enne kui sisenetakse ohualale. 

�� Oodatakse varinguõnnetuse korral ära spetsiaalne varustus, enne kui sisenetakse 

ohualale.

�� Ohtliku kemikaali lekke korral, kus ohus pole inimesi, oodatakse ära spetsialistist nõu-

andja, kes annab hinnangu kemikaali ümberpumpamise vajalikkuse kohta.
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Joonis 17. Kaitsev taktikaline suund (Fire and Rescue Manual, 2008)

3.5.3. Üleminekumeetod
Üleminekumeetodit kasutatakse juhul, kui ründav ja kaitsev taktikaline suund on kehtestatud 

sündmusel eri sektorites/töölõikudes ühel ja samal ajal. Üleminekumeetodit ei kasutata kunagi 

üheainsa töölõigu/sektori sees. Üleminekumeetod ei ole iseenesest rangelt taktikaline käitumis-

meetod, vaid on sündmuse staatuse kirjeldus, mis näitab, et ründav ja kaitsev suund on kasutusel 

ühes või mitmes töölõigus/sektoris. Selle suuna eesmärk on hoiatada, et ühes või teises töölõi-

gus/sektoris määratud erinev taktikaline suund võib mõjutada nende meeskondade turvalisust, 

kes töötavad teises töölõigus/sektoris. Kogu isikkoosseisule peab olema teada antud, et sünd-

muskohal on kehtestatud üleminekumeetod. Näitena saab siin tuua tööstushoone põlengu, kus 

lahtiselt põlevale tuletõkkesektsioonile on kehtestatu kaitsev suund (isikkoosseis ohualast väljas, 

töötavad ainult lafettjoad) ning tulekahjuga külgnevas tuletõkkesektsioonis on kasutusele võe-

tud ründav taktika (isikkoosseis teeb suitsusukeldumist). 
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Joonis 18. Üleminekumeetod (Fire and Rescue Manual, 2008)
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4. Elupäästevõimekus

Pidades silmas ohutegureid ja prioriteete, peab päästeteenistus olema valmis tagama elupääste- 

võimekust piirkondades, mis on tihedasti asustatud ning kus on suurema tõenäosusega suur 

tulekahjude esinemissagedus.

Soome riiklik standard A:71 määrab päästeteenuse kättesaadavuse eesmärgina asjaolu, kui on 

välistatud tulekahju levik naabersektsioonidesse ning inimesed on evakueerunud põlevast sekt-

sioonist iseseisvalt enne päästemeeskonna saabumist. Eesmärgi saavutamiseks peab pääste-

meeskond sekkuma tulekahju arengusse enne põlemisgaaside üldsüttimist ruumis (flashover). 

Põlemisgaaside üldsüttimise ajaks on Soome standardi järgi ajavahemik 5−15 minutit. Selle 

dokumendi kohaselt peab päästemeeskond olema võimeline sekkuma tulekahju arengusse kor-

termajadega täidetud piirkonnas 13 minutit pärast hädaabikõne vastuvõtmist häirekeskuses. 

(Sisäasiainministeriö, 2012) 

USA-s kasutatakse riikliku standardit NFPA 1710, mis esitab ajalised kriteeriumid inimeste elu ja 

vara maksimaalselt tõhusaks päästmiseks. Standard seab eesmärgiks kriteeriumid, mis välista-

vad tulekahju levikut naabersektsioonidesse, seetõttu on võimalik tagada inimeste ja vara mak-

simaalne kaitse. (NFPA, 2010) 

Analoogselt Soome standardile on ka NFPA 1710 määranud põhikriteeriumina päästemeeskonna 

võime sekkuda tulekahju arengusse enne põlemisgaaside üldsüttimist. Tabel 1 näitab, et pärast 

põlemisgaaside üldsüttimist ruumis levib tulekahju naabersektsioonidesse, mis toob kaasa nii 

inim- kui ka varakahju ligikaudselt kaheksakordse suurenemise. Selle allika põhjal võib järeldada, 

et pärast põlemisgaaside üldsüttimist väheneb inimese päästmise tõenäosus märkimisväärselt 

(umbes kaheksa korda).
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Tabel 3. USA tulekahju arengu statistika eluhoonetes 1000 tulekahju kohta aastatel 1994−1998 (NFPA, 2010)

Tulekahju ulatus Hukkunud Vigastatud
Keskmine majanduslik 
kahju (USA dollarites)

Üks ruum   2,32 35,19    3185

Väljunud ruumist, kuid korruse 
piires

19,68 96,86 22 720

Mitmel korrusel 25,54 63,48 31 912

Tabelist nähtub, et kui tulekahju jääb ühe ruumi või korteri piiridesse, siis on statistika järgi 1000 

tulekahju kohta 2,32 hukkunut, vigastatuid 35,19 inimest ning varaline kahju on ca 3185 USA 

dollarit.

Joonis 19 illustreerib tabel 3 andmeid. Horisontaalteljel on ajaline väärtus minutites, vertikaalteljel on tulekahjus huk-
kunute arv 1000 tulekahju kohta. Punktid kõveral vasakult paremale: tulekahju süttimine, tulekahju ühe ruumi piires, 
tulekahju ühe korruse piires, tulekahju mitmel korrusel.

Joonis 20 illustreerib tabel 3 andmeid. Horisontaalteljel on ajaline väärtus minutites, vertikaalteljel on tulekahju kesk-
mine majanduslik kahju 1000 tulekahju kohta. Punktid kõveral vasakult paremale: tulekahju süttimine, tulekahju ühe 
ruumi piires, tulekahju ühe korruse piires, tulekahju mitmel korrusel. 
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Käesolev refereering on elupäästevõimekuse määramisel aluseks võtnud Soome A:71 ja NFPA 

1710 standardi. Kuna Soome standard määrab üldsüttimise faasi alguseks 5−15 minutit ja USA 

NFPA 1710 standard määrab üldsüttimise faasi ajaks alla 10 minuti, siis võib teha järelduse, et ini-

mese tulemuslikuks päästmiseks põlevast korterist on vaja päästemeeskonnal sekkuda tulekahju 

arengusse alates tulekahju puhkemisest 10 minuti jooksul. Juhul kui päästemeeskond ei jõua 

selle aja jooksul sekkuda tulekahju arengusse, siis inimese päästmise võimalus kahaneb umbes 

kaheksa korda.

Inimese ellujäämine korteritulekahju puhul sõltub tulekahju arengust ja põlevmaterjalist, inimese 

vanusest ja tervisest. Joonisel 22 on esitatud mürgiste osakeste arv õhus keskmise tulekahju 

arengu kiiruse puhul. USA NIST 1661 standardi kohaselt pole keskmise sisetulekahju puhul lap-

sed ja vanurid enam võimelised iseseisvalt evakueeruma juba 11. minutil (joonisel kollane joon). 

Kuid 14. minutiks on 50% inimestest muutunud liikumisvõimetuks (joonisel punane joon). Kõige 

vastupidavam inimgrupp muutub liikumisvõimetuks umbes 18. minutiks (tabelis pruun joon). 

Üldjuhul hukkub inimene keskmise tulekahju arengu kiiruse puhul 16,5. minutil pärast tulekahju 

puhkemist (joonisel must joon). (NIST, 2010)

Joonis 21. Mürgiste osakeste arv õhus (ppm) keskmise tulekahju arengu kiiruse puhul (NIST, 2010)

Seega on elupäästevõimekuse ajaliseks kriteeriumiks 10−11 minutit, kuna:

�� keskmiselt toimub põlemisgaaside üldsüttimine enne 10. minutit;

�� kõige tundlikum inimgrupp (vanurid, lapsed ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed) 

vajavad päästmist keskmise tulekahju kiiruse puhul 11 minuti jooksul.
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Kuna päästetöö koosneb paljudest etappidest, siis elupäästevõimekuse täpsemaks määramiseks 

on vajalik koostada tegevuste ajatelg, kus igal etapil on ajaline väärtus. Allpool oleva ajatelje 

koostamisel on lähtutud Soome ja USA standardis välja pakutud lahendustest. Elupäästevõime-

kuse ajatelje alguspunkt on tulekahju süttimine ning lõpp-punkt on kannatanu eemaldamine hin-

gamiskõlbmatust keskkonnast. Järgnev joonis kujutab tegevuste ajatelge elupäästevõimekuse 

tagamisel.

Joonis 22. Tegevuste ajatelg elupäästevõimekuse tagamiseks (NFPA, 2010)

Vastavalt ajateljele on elupäästevõimekust võimalik täpselt määrata järgmise valemiga, kus igal 

etapil on ajaline väärtus.

XE = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6, 
    

 kus                      (1)

XE – elupäästevõimekuse ajaline kriteerium ning eelnevalt oli leitud, et XE ≤ 10−11 min; 

x1 - tulekahju avastamise ja hädaabikõne tegemise aeg;

x2 – häirekeskuse kutsetöötluse ja alarmeerimise aeg;

x3 – päästemeeskonna kogunemise ja väljasõidu aeg;

x4 – päästemeeskonna sündmusele sõidu aeg;

x5 – päästemeeskonna eeltegevuste aeg;

x6 – päästetegevuse aeg.
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Elupäästevõimekuse täpsel määramisel tuleb leida igale etapile omane või prognoositav ajaline 

väärtus. Järgnevalt on esitatud iga väärtuse kohta kindel ajakriteerium või väärtuse selgitus:

x1 – nõuab järgnevat dokumendi ja uuringute analüüsi;

x2 – häirekeskuse kutsetöötluse aeg on esitatud Vabariigi Valitsuse 23.02.2012. a määruses  

nr 18 „Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemiseks vajalikele vahendi-

tele esitatavad nõuded”, selleks on üks minut; 

x3 – päästemeeskonna kogunemise ja väljasõidu aeg, selleks on üks minut;

x4 – päästemeeskonna sündmusele sõidu aega on võimatu täpselt määrata, kuna kohalesõidu 

aega mõjutab märkimisväärselt palju tegureid (näiteks hoonete geograafiline paiknemine pääs-

tekomando asukoha suhtes);

x5 – päästemeeskonna eeltegevuste aega on võimalik kindlaks määrata nii varasemate sündmuse 

lahendamise protokollide abil kui ka eksperimendi teel;

x6 – päästetegevuse aega on võimalik kindlaks määrata nii varasemate sündmuse lahendamise 

protokollide abil kui ka eksperimendi teel.

Seega võib järeldada, et kõiki väärtusi peale x4 (päästemeeskonna sündmusele sõidu aeg) on või-

malik täpselt või ligikaudselt kindlaks määrata. Seepärast muutub elupäästevõimekuse planee-

rimisel kõige olulisemaks päästemeeskonna kohalesõidu aeg, mis on otseses sõltuvuses pääste-

komando paiknemisega. Kuid samal ajal on see ka kõige raskemini kindlaksmääratav väärtus. Kui 

võtta arvesse valem (1), on elupäästevõimekust võimalik täpsemalt määrata järgmise valemiga:

x4 = XE – (x1 + x2 + x3 + x5 + x6)                    (2)

Lisaks uuriti lõputöös tulekahju avastamise aja (x1) väärtusi ning jõuti järeldusele, et x1 väärtuste 

leidmine praegusel hetkel olemasoleva info põhjal ei anna tulemusi. Selle kriteeriumi uurimi-

sega on maailmapraktikas vähe tegeletud, mistõttu olemasolev info hulk ei ole piisav. Autor uuris 

Soome päästeteenistuse lõppraporteid, kus oli esitatud selle etapi ajaline väärtus ainult hukku-

nutega tulekahjude korral (Kokki, 2011). Info puudulikus on tingitud väikesest valimist kogu tule-

kahjude arvu suhtes ning märkimisväärselt suurest hälbest (tulekahju avastamine ulatus minuti-

test tundidesse). Selle tulemuse põhjal võrdsustab autor x1 nulliga ehk x1=0. 

Samal ajal sõltuvad päästemeeskonna eeltegevuste aeg (x5) ja päästetegevuse aeg (x6) ehitise 

eripärast, tulekolde asukohast ning isikkoosseisu suurusest.
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Olemasolevate väärtuste põhjal toob lõputöö autor välja elupäästevõimekuse definitsiooni, mil-

leks on 10−11-minutiline ajakriteerium, mida ennetades on päästemeeskond võimeline ohutult 

sekkuma tulekahju arengusse süttimisfaasis, mis võimaldab ära hoida nii inimelude kui ka mate-

riaalsete väärtuste eksponentsiaalselt kasvavat kahju. Kokkuvõtlikult tugineb päästeteenistuse 

elupäästevõimekus kolmele põhikomponendile.

1. Sündmuskoha kaugus päästeteenistuse depoost.

2. Sündmuskohale saabuv ressurss (tegevusvõimekus).

3. Ehitise arhitektuurilisest eripärast.
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5. Otsuse elluviimine 
 päästesündmusel

5.1. Juhtimistegevuse komponendid

�� I etapp – Luureprotsess

�� Sündmuse kohta andmete kogumine (luure teostamine) ja nende töötlemine.

�� II etapp – Otsustusprotsess 

�� Luureandmete töötluse põhjal otsuste vastuvõtmine.

�� III etapp – Käsklemisprotsess 

�� Vastuvõetud otsuste ellurakendamine käskude kaudu. 

�� IV etapp – Kontrollimisprotsess 

�� Kontroll käskude täitmise üle.

Luureprotsess
�� Sündmuse kohta andmete kogumine (luure teostamine) ja nende analüüsimine.

�� Sündmuskohale sõites toimub raadio teel.

�� Sündmuskohal nii väliste tundemärkide, tuleohutuspaigaldiste kui ka hoone plaanide 

kaudu.

�� Luure teostamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et pigem kaotada aega info kogumisel, kui 

pärast puuduliku info põhjal vastuvõetud otsuse negatiivsete tagajärgede likvideerimisel 

(eriti suured objektid).

Otsustusprotsess 
�� Tegevussuunad. 

�� Luureandmete analüüsi tulemusel päästesündmuse eesmärgipäraseks lahendami-

seks vajalike tegevuste kindlaksmääramine:

�� kannatanute otsing;

�� kannatanute päästmine;

�� kustutusrünnak;

�� kindlustamine;

�� kontrollimine;

�� ventileerimine; 

�� jne. 
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�� Otsustav suund. 

�� Kõige prioriteetsem tegevussuund sellel päästesündmusel, mille eesmärgi saavu-

tamiseks on töölerakendatud maksimaalne vajaminev ressurss.

�� Tegevusvõimekus.

�� Abistab P11 kohalejõudmisel, et hinnata sündmuskohal oleva päästeressursi 

võimekust lahendada väljakujunenud olukorda ning seda eesmärgipäraselt tööle 

rakendada. 

�� Tegevusvõimekuse hindamisel lähtutakse, et teisena saabuva päästeressursi 

ajaline intervall ei ole märkimisväärne (kuni 3 minutit) – P11 luure teostamise ja 

lahinghargnemise aeg.

5.2. Tegevusvõimekuse liigid

Tegevusvõimekuse liikide lahtikirjeldamise aluseks on Sisekaitseakadeemia kutseõppe juhti-

mise õppeaine konspekt. Kehtivas „Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhendis” ei 

ole tegevusvõimekuse liigid lahti kirjutatud, kuna juhendi koostamise töögrupp ei pidanud seda 

vajalikuks. Raamatu autorid leiavad, et tegevusvõimekuse liikide kirjeldamine aitab päästetöö 

juhil hinnata sündmuskohal oleva päästeressursi võimekust lahendada väljakujunenud olukorda 

ning seejärel rakendada eesmärgipäraselt tööle päästeressursi. (Mumma, 2014)

Tegevusvõimekuse liigid väiksemalt võimekuselt suurema võimekuse poole.

Osavõimekus
�� 1 + 3.

�� Tavaolukord 1 SSL (1 x 2).

�� Inimeste päästmisel 1 SSL (1 x 3) – P11 tagab üksinda julgestuse, hinnata täiendavalt 

riske ning kasutada riskide maandamise lisameetmeid.

�� Tagalajuhtimine primitiivne – teostab 11 autojuht.

�� Veevarustus põhiautost ja/või kuni 100 meetri kaugusel asuvast veevõtukohast. 

Tugevdatud osavõimekus
�� 1 + 3, 0 + 1.

�� Tavaolukord 1 SSL (1 x 2).

�� Inimeste päästmisel 2 SSL (2 x 2) – P11 üksinda tagab julgestuse, hinnata täiendavalt 

riske ning kasutada riskide maandamise lisameetmeid.
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�� Tagalajuhtimine primitiivne – teostab 11 või 21 autojuht.

�� Veevarustus põhiautost ja paakautost ja/või kuni 100 meetri kaugusel asuvast 

veevõtukohast. 

Täisvõimekus
�� 1 + 3, 1 + 3. 

�� 2 SSL (2 x 2).

�� Tagalajuhtimine täismahus.

�� Otsus võetakse vastu tegevussuundade (või otsustava suuna), tegevusvõimekuse ning 

riskide hindamise tulemuse kokkusobitamisel.

 

5.3. Käsklemisprotsess

Tegevuskäsk on juhi poolt alluvatele antav korraldus tegevuste elluviimiseks. Tegevuskäsk jagu-

neb tehniliseks käsuks ja taktikaliseks käsuks. 

Tehniline käsk peab olema korrektne, arusaadav ja vastutust tekitav.

�� Päästemeeskonna vanemalt päästjale/autojuhile

�� Kes

�� Koht, vastutusala

�� Ülesanne

�� Milliste vahenditega

�� Vastutava isiku määramine

Taktikaline käsk peab olema korrektne, arusaadav ja vastutust tekitav, üldjuhul tehnilisi üksik-

asju ei täpsustata.

�� Operatiivkorrapidajalt päästemeeskonnavanemale

�� Päästemeeskonnavanemalt teisele päästemeeskonnavanemale

�� Päästemeeskonnavanemalt teise teenistuse esindajale (politsei, kiirabi)

�� Kes

�� Koht, vastutusala

�� Ülesanne

�� Millise ressursiga

�� Milliste vahenditega (vajaduse korral)

�� Sidekanal (vajaduse korral) 

LUUREPROTSESS
LUUREANDMETE KOGUMINE+ ANALÜÜS

OTSUSTUSPROTSESS

OTSUSTAV 
SUUND

TEGEVUSVÕIMEKUS
  • Osavõimekus (1+3)
  • Tugevdatud osa-
     võimekus (1+3, 0+1)
  • Täisvõimekus  
    (1+3,1+3)

RISKID
  • Ohud sündmuskohal 
     (päästjad/päästetavad)
  • Ohtude võimalikud koos-
     toime mõjud
  • Kas ohud on dünaamilised
     või staatilised
  • Ohtude avaldumise tõe-
     näosus
  • Ohtude avaldumise inten-
     siivsus
  • Ohtu maandatavate meet-
     mete tõhususe kontroll

OTSUS
Tegevussuundade prioritiseerimine

  
OTSUSTAV SUUND

Ressursside grupeerimine

Grupeeritud ressurside sidumine tegevussuundadega

Max resurss  Ülejäänud ressurss:
OTSUSTAV SUUND Muud tegevussuunad vastavalt  
   valitud prioriteedile

KÄSKLEMISPROTSESS
TEGEVUSKÄSK

KONTROLLIMISPROTSESS

 

 

 

TEGEVUSSUUND
  • Kannatanute otsing
  • Kannatanute päästmine
  • Tulekahju kustutamine
  • Ventileerimine
  • Kindlustamine
  • Kontrollimine
  • Veevarustuse tagamine
  • Saabuva ressursi vastuvõtmine
     ja paigutus
  • Jne
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5.4. Kontrollimisprotsess

Annab ülevaate tegevuste tulemuslikkusest ning aitab hankida vajalikku luureinfot otse ohukol-

dest edasiste juhtimisotsuste vastuvõtmiseks.

Kontrollimisprotsessi etapid:
�� tegevuskäsust arusaamise kontroll;

�� pidev ja regulaarne kontroll tagasisidestamise kaudu, et reageerida võimalikult kiiresti 

olukorra muutustele;

�� tulemuslikkuse kontroll.

Joonis 23. Esimese juhtimistasandi teenistuja otsuse töölerakendamise mudel osavõimekuse, tugevdatud osavõimeku-
se ja täisvõimekuse korral

LUUREPROTSESS
LUUREANDMETE KOGUMINE+ ANALÜÜS

OTSUSTUSPROTSESS

OTSUSTAV 
SUUND

TEGEVUSVÕIMEKUS
  • Osavõimekus (1+3)
  • Tugevdatud osa-
     võimekus (1+3, 0+1)
  • Täisvõimekus  
    (1+3,1+3)

RISKID
  • Ohud sündmuskohal 
     (päästjad/päästetavad)
  • Ohtude võimalikud koos-
     toime mõjud
  • Kas ohud on dünaamilised
     või staatilised
  • Ohtude avaldumise tõe-
     näosus
  • Ohtude avaldumise inten-
     siivsus
  • Ohtu maandatavate meet-
     mete tõhususe kontroll

OTSUS
Tegevussuundade prioritiseerimine

  
OTSUSTAV SUUND

Ressursside grupeerimine

Grupeeritud ressurside sidumine tegevussuundadega

Max resurss  Ülejäänud ressurss:
OTSUSTAV SUUND Muud tegevussuunad vastavalt  
   valitud prioriteedile

KÄSKLEMISPROTSESS
TEGEVUSKÄSK

KONTROLLIMISPROTSESS

 

 

 

TEGEVUSSUUND
  • Kannatanute otsing
  • Kannatanute päästmine
  • Tulekahju kustutamine
  • Ventileerimine
  • Kindlustamine
  • Kontrollimine
  • Veevarustuse tagamine
  • Saabuva ressursi vastuvõtmine
     ja paigutus
  • Jne
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Osavõimekus

Joonis 24. Osavõimekus 

Tugevdatud osavõimekus

Joonis 25. Tugevdatud osavõimekus
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Täisvõimekus

Joonis 26. Täisvõimekus 
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Joonis 27. Teise juhtimistasandi teenistuja otsuse töölerakendamise mudel 

LUUREPROTSESS
LUUREANDMETE KOGUMINE+ ANALÜÜS

P11

 

OTSUSTUSPROTSESS

TEGEVUSVÕIMEKUS
  • Osavõimekus (1+3)
  • Tugevdatud osa võimekus (1+3, 0+1)
  • Täisvõimekus (1+3,1+3)

OTSUS
Tegevussuundade prioritiseerimine

  
OTSUSTAV SUUND

Ressursside grupeerimine

Grupeeritud ressurside sidumine tegevussuundadega

Max resurss Ülejäänud ressurss:
OTSUSTAV  Muud tegevussuunad vastavalt    
SUUND  valitud prioriteedile

KÄSKLEMISPROTSESS
TEGEVUSKÄSK

KONTROLLIMISPROTSESS

 

TEGEVUSSUUND
  • Kannatanute otsing
  • Kannatanute päästmine
  • Tulekahju kustutamine
  • Ventileerimine
  • Kindlustamine
  • Kontrollimine
  • Veevarustuse tagamine
  • Saabuva ressursi vastuvõtmine ja paigutus
  • Jne

Ülevaate andmine P5-le

P5 võtab juhtimise üle P5 ei võta juhtimist üle

Määratleb P11
töölõiguks juba
P11 poolt valitud
tegevussuunad/
otsustava suuna

Läbi tervikpildi
sündmusest
määratleb edasised
tegevussuunad

Töökohta

Allutab resursi juba
olemasolevasse
töölõiku

Määrab järgmise
töölõigu juhi

Allutab
töölõigu juhile
ressursi

Töölõiku

Kaasab koostööpartnerid
ja moodustab juhtimisgrupi

Edasiste tegevussuundade
elluviimiseks kasutab

P11 jätkab PTJ-na

OTSUSTAV 
SUUND

Luuakse kontakt ja
püstitatakse esmased
ülesanded koostööpartneritele
(politsei, meditsiin)
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6. Taktikalised tegevused päästetöö
 juhtimisel

6.1. Päästesündmuse jaotus

Päästesündmuse jagamine muudab juhtimise efektiivsemaks ja paindlikumaks ennekõike dünaa-

miliste õnnetuste korral.

�� Päästesündmus tuleb jagada kaheks:

�� eesliin;

�� tagala.

Joonis 28. Päästesündmuse jagamine eesliiniks ja tagalaks („Päästeameti sündmuskoha tasandi päästetöö 
korraldamise juhend”, 2014)
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�� Mõlemale jaotise juhtimisele tuleb tagada vastutav isik:

�� eesliin – esimesena kohalesaabuv päästemeeskonna vanem (P11);

�� tagala – teisena kohalesaabuv päästemeeskonna vanem (P12).

Joonis 29. Päästesündmus koos päästetöö juhi (PTJ) ja tagalajuhiga (TJ)

Joonis 30. Päästesündmuse juhtimine ilma tagalajuhita (tagalajuhti pole veel määratud)
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�� Tagalajuhtimise puudumine.

�� Ei eristu sündmuskohal ohukoldega külgnev ala, kuhu on organiseeritult koonda-

tud kõik jõud ja vahendid, mis on seotud sündmuse likvideerimisega (tagala).

�� Ei ole määratud rolliisikut (tagalajuhti), kes vastutab ohukoldes tehtavate tege-

vuste jätkusuutlikkuse eest (tagalategevused).

�� PTJ ülekoormatus:

�� ohukoldes tehtavate tööde tulemuslikkus;

�� tagalategevuste tulemuslikkus.

Näitena saab tuua maapiirkonnas toimuva II astme päästesündmuse  

(2 põhiautot, paakauto, kiirabi, politsei), kus eluhoone põleng vajab nii suitsu- 

sukeldumist, veevarustuse tagamist kui ka ametkondlikku koostööd politsei ja 

kiirabiga. Tagalajuhi puudumise tõttu ei suudeta tagada tehnika kogunemis-

punkti toimepidevust, veevarustust (mahalaadimispunkt/täitmispunkt/vooru-

vedu) ning jääb märkamata või kesiseks koostöö teiste ametkondadega.

6.2. Ressursihaldus

Teenistujad päästemeeskonnas:

�� päästemeeskonna vanem; 

�� päästja;

�� autojuht.

Joonis 31. Teenistujate grupeerimine ja allutamine meeskonnapõhiselt – meeskonnapõhine ressursihaldus74 
 

• Tagalajuhtimise puudumine 

o Ei eristu sündmuskohal ohukoldega külgnev ala, kuhu on organiseeritult 

koondatud kõik jõud ja vahendid, mis on seotud sündmuse likvideerimisega 

- tagala 

o Ei ole määratud rolliisikut – tagalajuht, kelle vastutusala oleks 

ohukoldes tehtavate tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine - tagalategevused 

o PTJ ülekoormatus 

 Ohukolde tehtavate tööde tulemuslikkus 

 Tagalategevuste tulemuslikkus 

Näitena saab tuua maapiirkonnas toimuva II astme päästesündmuse (2 

põhiautot, paakauto, kiirabi, politsei), kus eluhoone põleng vajab nii 

suitsusukeldumise teostamist, vesivarustuse tagamist kui ka 

ametkondlikku koostööd politsei ja kiirabi. Tagalajuhi puudumise 

tulemusena ei suudeta tagada, tehnika kogunemispunkti toimepidevust, 

vesivarustust (mahalaadimispunkt/täitmispunkt/vooruvedu) ning jääb 

märkamata või kesiseks koostöö teiste ametkondadega. 

6.2 Ressursihaldus 

Teenistujad päästemeeskonnas 

• Päästemeeskonna vanem  

• Päästja 

• Autojuht 

Joonis nr. 31 Teenistujate grupeerimine ja allutamine meeskonnapõhiselt – meeskonnapõhine 

ressursihaldus 
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Joonis 32. Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt – rollipõhine ressursihaldus

�� Päästetöö teostajad (eesliin):

�� P11 (PTJ);

�� päästjad.

�� Tagalatöö teostajad (tagala):

�� P12 (TJ);

�� autojuhid.

6.3. Rollipõhise ressursihalduse rakendamine erinevate 
tegevusvõimekuste korral
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Joonis nr. 32 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt – rollipõhine ressursihaldus 

 

• Päästetöö teostajad (eesliin) 

o P11 (PTJ) 

o Päästjad 

• Tagalatöö teostajad (tagala) 

o P12 (TJ) 

o Autojuhid 

6.3 Rollipõhise ressursihalduse rakendamine erinevate tegevusvõimekuste korral 

Joonis nr. 33 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt täisvõimekuse (1+3, 1+3) 

korral 
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Joonis nr. 32 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt – rollipõhine ressursihaldus 

 

• Päästetöö teostajad (eesliin) 

o P11 (PTJ) 

o Päästjad 

• Tagalatöö teostajad (tagala) 

o P12 (TJ) 

o Autojuhid 

6.3 Rollipõhise ressursihalduse rakendamine erinevate tegevusvõimekuste korral 

Joonis nr. 33 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt täisvõimekuse (1+3, 1+3) 

korral 
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Joonis 33. Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt täisvõimekuse (1 + 3, 1 + 3) korral
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Joonis nr. 34 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt tugevdatud osavõimekus 

(1+3, 0+1) korral 
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Joonis nr. 35 Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt osavõimekus (1+3) korral 

 

 

Joonis 34. Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt tugevdatud osavõimekuse (1 + 3, 0 + 1) korral
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Joonis 35. Teenistujate grupeerimine ja allutamine rollipõhiselt osavõimekuse (1 + 3) korral



PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED I JA II JUHTIMISTASANDILE80

83 
 

Joonis nr. 36 Rollipõhise ressursihalduse rakendamine alates II juhtimistasandist (alates 3-nda 

või 4-nda päästemeeskonna saabumisest) 
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Joonis 36. Rollipõhise ressursihalduse rakendamine alates II juhtimistasandist (alates 3. või 4. päästemeeskonna  
saabumisest)

6.4. Töökorralduslike jaotiste moodustamine

Töökorralduslik jaotis on geograafilises asukohas ja/või teatud ülesannet täitev päästeressurss, 

millele on määratud vastutav isik. Vastutav isik peab olema vähemalt päästemeeskonnavanema 

kvalifikatsiooniga teenistuja.

�� Töökoht (I juhtimistasand/tehniline) – juhib tehnilisi tegevusi töökoha vanemate kaudu; 

väiksema mastaabiga sündmustel suudab omada ka taktikalist vaadet ning olla päästetöö 

juht, kuigi ei moodusta paikset juhtimisorganit ning koostöö teiste teenistustega piirdub 

infovahetuse ja ülesannete püstitamisega, pärast seda suundutakse eesliinile tagasi.

�� Töölõik (II juhtimistasand/taktikaline) – juhib kogu sündmuskohta taktikalisel 

tasandil töölõigu juhtide kaudu, kelleks on I juhtimistasandi (tehniline) teenistujad; 

on moodustatud paikne juhtimisorgan juhtimisgrupi näol, milles tehakse pidevat ja 

katkematut paikset koostööd teiste teenistuste esindajatega; juhul kui sündmuse 

kõrvalmõjud ei ole piisavalt suured, siis suudab olla päästetöö juht ning juhtida ka kogu 

sündmust. 
83 
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või 4-nda päästemeeskonna saabumisest) 
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6.4 Töökorralduslike jaotiste moodustamine 

Töökorralduslik jaotis on geograafilises asukohas ja/või teatud ülesannet täitev  päästeressurss, 

millele on määratud vastutav isik. Vastutav isik peab olema vähemalt  päästemeeskonnavanema 

kvalifikatsiooni omav teenistuja. 

o Töökoht (I juhtimistasand/tehniline) – juhib tehnilisi tegevusi läbi töökoha 

vanemate; väiksema mastaabiga sündmustel suudab omada ka taktikalist vaadet 

ning olla ka päästetöö juht, kuigi ei moodusta paikset juhtimisorganit ning koostöö 

teiste teenistustega piirdub info vahetuse ja ülesannete püstitamisega pärast mida 

suundutakse eesliinile tagasi 

o Töölõik (II juhtimistasand/taktikaline) – juhib kogu sündmuskohta taktikalisel 

tasandil läbi töölõigu juhtide, kelleks on I juhtimistasandi (tehniline) teenistujad 

moodustades selleks paikse juhtimisorgani juhtimisgrupi näol, milles tehakse 

pidevat ja katkematut paikset koostööd teiste teenistuste esindajatega; juhul kui 

sündmusega seonduvad kõrvalmõjud ei ole piisavalt suured, siis suudab olla ka 

päästetöö juht ning juhtida ära ka kogu sündmuse   
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�� Töösektor/tegevusvaldkond (III juhtimistasand/taktikaline) – juhib kogu sündmust takti-

kalisel tasandil töösektorite/tegevusvaldkonna juhtide kaudu, kelleks on operatsioonide 

ja planeerimise valdkonnas (teiste tegevusvaldkondade juhid määratakse asutuse juhtiv-

koosseisu või spetsialisti tasandi hulgast) II juhtimistasandi teenistujad; on moodustatud 

paikne juhtimisorgan sündmuskoha staabi näol, milles tehakse pidevat ja katkematut 

koostööd teiste teenistuste ja teiste tegevusvaldkonna juhtidega; mõistlik moodustada 

juhul, kui operatsioonide valdkonna tegevuste hulk nõuab paljude töölõikude moodus-

tamist, mis omakorda tekitab kohe juurde koormust teistele tegevusvaldkondadele, mis 

nõuavad lisatähelepanu ja -juhtimist.

Samas ei tohi ära unustada, et sündmuskoha staap on taktikaline juhtimisorgan, mis on kesken-

dunud sündmuse juhtimisele, mitte strateegiliste probleemide lahendamisele. Juhul kui seda ei 

mõisteta ning sündmuskoha staabis hakatakse ka neid lahendama, võivad kannatada sündmuse 

taktikaline lahendamine ja sündmuse suurte kõrvalmõjude lahendamine, mis nõuab juba stra-

teegilist vaadet. Niisuguses olukorras võib juhtuda, et luuakse sündmuskohale tohutu struktuur 

– juhtimisorgan sündmuskoha staabi näol, millega püütakse nii taktikalisi kui ka strateegilisi prob-

leeme lahendada, kuigi keskkond strateegiliste probleemide lahendamiseks ei ole õige (sünd-

muskoha olustik on oluliselt dünaamilisem ja seetõttu ka vaenulikum strateegiliste otsuste vastu-

võtmiseks), sest strateegiliste probleemide lahendamine nõuab juba loomingulist või analüütilist 

otsustamisstiili. Seepärast tuleb sündmuskoha staabi loomisel käivitada samal ajal ka regionaalne 

kriisireguleerimismeeskond või regionaalne staap. Sündmuskoha staabi liiga kergekäeline moo-

dustamine ei ole samuti eesmärgipärane, kuna eri protseduuride kogumik juhtimisgrupilt juh-

timise ülevõtmisel võib tekitada mingiks ajaks juhtimisseisaku, mis võib kiiresti kulmineeruval 

sündmusel halvata kogu juhtimisstruktuuri tegevuse. Nii tekitatakse infovaakum, mis võib viia 

kommunikatsiooniahela halvamise või koguni katkemiseni. Sellist olukorda iseloomustab vastu-

tava juhtimisorgani eraldumine töötavatest ressurssidest, mille tõttu võib kannatada kogu operat-

siooni tulemuslikkus või satuvad töötavad ressursid ohuolukorda.

Sündmuskoha staabi moodustamise põhiline indikaator on eeskätt operatsioonide valdkonna 

suurenev tegevuste maht, mille tagajärjel tekkinud töölõikude paljusus nõuab töösektori(te) moo-

dustamist. Selle tagajärjel kasvab automaatselt ka koormus teistes tegevusvaldkondades, kuna 

enamik tegevusvaldkondi on loodud ennekõike operatsioonide valdkonna toetamiseks (logistika 

ja planeerimine). Samuti on operatsioonide valdkonna juhtimine kõige dünaamilisem ja seetõttu 

kõige intensiivsem. Kui olla päästetöö juhi rollis samal ajal ka kriitiliste töölõikude piiri ületanud 

operatsioonide valdkonna juht, võib halveneda nii päästesündmuse tegevusvaldkondade ülene 

üldjuhtimine kui ka operatsioonide valdkonna juhtimine. Viimases on panused aga väga kõrged, 

kuna ühelt poolt päästetakse inimesi, vara ja keskkonda ning teiselt poolt asetatakse sündmust 

lahendavad ressursid tavaliselt vaenulikku ümbrusesse. 
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Kindlasti vajab lisauurimist ainult teavitustegevuste suurenev maht ilma operatsioonide vald-

konna suurenemiseta (kas ja millistes olukordades on see üldse võimalik) ning sündmuskoha 

staabi moodustamise eesmärgipärasus sellises olukorras.  

Töökorralduslike jaotiste moodustamisel tuleb ennekõike lähtuda:

�� moodustamise alusest:

�� geograafiline (kindlalt piiritletud ruum või maa-ala);

�� funktsionaalne (kindlalt piiritletud funktsioonide kogum);

�� suurusest:

�� geograafiliselt (kui suur ruum või maa-ala);

�� jaotiste arv (kui mitu jaotist ühe juhi alluvuses on).

Töökorralduslike jaotiste moodustamisel tuleb suuruse kriteeriumite hindamisel jaotiste arvu 

puhul lähtuda nii-öelda vihastest kommunikatsiooniliinidest, mis asuvad üldjuhul operatsioo-

nide valdkonnas. I juhtimistasand (tehniline) suudab ära juhtida 2–3 nii-öelda vihast kommu-

nikatsiooniliini, milleks on töökohad ja nende juhtimine töökoha vanemate kaudu, kelleks on 

päästjad. II juhtimistasandi teenistuja (taktikaline) suudab ära juhtida 4–5 nii-öelda vihast kom-

munikatsiooniliini, milleks on töölõigud ja nende juhtimine töölõigu juhtide kaudu, kelleks on 

I juhtimistasandi teenistujad. Teaduslik erialakirjandus ei anna juhiseid, kui palju võib olla teisi 

kommunikatsiooniliine (nt tagalajuht, koostööpartnerid, teised tegevusvaldkonna juhid) ning kui 

palju võib olla teiste tegevusvaldkondade juhtidel kommunikatsiooniliine, seda võib pidada juba 

tunnetuslikuks.

Geograafilise suuruse puhul tuleb arvesse võtta ainult I juhtimistasandi teenistuja vaadet, kuna 

tema juhib otseselt tehnilisi tegevusi ning seepärast peab töölõigu geograafiline suurus olema 

selline, et I juhtimistasandi teenistuja suudaks oma vastutusalas teha pidevat ja kiiret visuaalset 

luuret ja kontrollida tehniliste tegevuste tulemuslikkust ka visuaalselt ilma suurema ajakaotuseta. 

Juhul kui töölõik on geograafiliselt või jaotiste arvu koha pealt liigselt suur või ülekoormatud, 

võib tekkida olukord, kus: 

�� töölõigu juht koormatakse üle sissetuleva kommunikatsiooniga, mida ta ei suuda 
enam vastu võtta, töödelda ja edastada, ning seetõttu kannatab tulemuslikkus ja 
ohtu võivad sattuda nii päästetavad inimesed, vara, keskkond kui ka sündmust 
lahendav isikkoosseis;

�� töölõigu juht ei suuda kiiresti muutuvas dünaamilises keskkonnas piisavalt 
lühikese aja jooksul teha visuaalset luuret ning seetõttu võib mõni kriitiline 
olukord jääda märkamatuks, seetõttu kannatab tulemuslikkus ja ohtu võivad 
sattuda nii päästetavad inimesed, vara, keskkond kui ka sündmust lahendav 
isikkoosseis.
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II juhtimistasandi (taktikaline) teenistuja tulemuslikkust võib halvata liiga suur jaotiste arv, mis-

tõttu juht koormatakse üle sissetuleva infoga, mida ta ei suuda enam vastu võtta, töödelda ja 

edastada ning seetõttu kannatab tulemuslikkus ja ohtu võivad sattuda nii päästetavad inime-

sed, vara, keskkond kui ka sündmust lahendav isikkoosseis. Samuti mängib rolli juhtimisgrupi 

koostööpartnerite arv, kelle kriitilise hulga kindlaksmääramine on aga tunnetuslik, nagu eespool 

mainitud.

Üldjuhul on mõistlik töölõikude moodustamisel lähtuda varem väljapakutud kriteeriumitest ning 

püüda töölõigud nende kriteeriumite piires maksimaalselt ära mehitada, sest alamehitatud töö-

lõik võib tekitada ülejuhtimist (juhte on sündmusel samaväärne arv tehniliste tegevuste teosta-

jatega) või asjatult koormata II juhtimistasandi teenistuja moodustatud juhtimisstruktuuri töölõi-

kude paljususega.

Päästesündmuse juhtimisel võiks P11 üldjuhul piirduda töökohtade moodustamisega. Töölõi-

kude moodustamine P11 poolt toimub erandjuhul, kui:

�� enamik sündmusi leiab aset geograafiliselt väiksel alal ehk P11-l on ülevaade kogu sünd-

musest;

�� kasutada teisena kohale saabuvat päästemeeskonna vanemat (P12) eesmärgipärasemalt 

tagalajuhi rollis:

�� algatada tagalajuhtimine;

�� P11 eesliini juhtimine juba toimib, vajadus on ainult lisatöökohtade järele;

�� on vaja vältida ülejuhtimist, juhtimisefektiivsuse suurendamine võimaldab sünd-

must juhtida võimalikult madalal juhtimistasandil (pole vajadust kutsuda järgmist 

juhtimistasandit); 

�� P11 poolt töölõikude moodustamine tähendab kohe korraliku tagalajuhtimise edasilük-

kumist:

�� P12 hõivatud lõigujuhi kohustustega;

�� esmase tagalajuhtimise eest vastutab P11; 

�� võimalik on P11 ülekoormatus seoses eri funktsioonide üleküllusega ning nende liigse 

mitmetaolisusega:

�� võib kannatada eesliini juhtimise tulemuslikkus;

�� võib kannatada tagalategevuste tulemuslikkus;

�� erandjuhud, mille puhul on P11-l mõistlik moodustada töölõigud:

�� kohe on vaja rakendada tagalajuhtimisest oluliselt tähtsamaid tegevusi P12 poolt;

�� tulekahju on suurel alal ja seda tuleb rünnata samal ajal mõlemalt tiivalt (nt loo-

dustulekahju);

�� takistuste või tõkete olemasolu sündmuskohal (nt aiad, tarad, sündmuskohalt 

ligipääsmatud naaberhoovid);



85PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED I JA II JUHTIMISTASANDILE

�� kahe või enama eri funktsiooni teostamine samal ajal (nt transpordiavarii kahe või 

enama sõiduvahendiga);

�� tulekahju esimestel minutitel massilise inimeste päästmise käigus hoone eri kül-

gedelt;

�� P11 poolt töölõikude moodustamine nõuab minimaalselt 3. päästemeeskonna alarmeeri-

mist, selle meeskonnavanema (P13) määrab P11 tagalajuhiks.

6.5. Töökorralduslike jaotiste moodustamine I juhtimistasandi poolt

P11-l on mõistlik moodustada üldjuhul töökohad, kuna geograafiline suurus ja jaotiste arv jääb 

lubatud kriteeriumitesse, tagalajuhi rolli täidab P12.

Joonis 37. Töökohtade moodustamine P11 poolt

�� Kui otsustavaks suunaks on valitud tulekahju leviku tõkestamine mõlemalt tiivalt, siis 

P11-l on mõistlik moodustada töölõigud, kuna geograafiliselt oleks ainult töökohtade 

moodustamine jaotunud ära liiga suure maa-ala peale, tagalajuhi rolli täidab P13.

�� Juhul kui otsustavaks suunaks on tulekahju leviku tõkestamine ainult ühelt tiivalt, siis 
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6.5 Töökorralduslike jaotiste moodustamine I juhtimistasandi poolt 

P11  on mõistlik moodustada üldjuhul töökohad, kuna geograafiline suurus ning jaotiste arv 

jääb lubatud kriteeriumitesse, tagalajuhi rolli täidab P12. 

Joonis nr. 37 Töökohtade moodustamine P11 poolt 

 

• Kui otsustavaks suunaks on valitud tulekahju leviku tõkestamine mõlemalt 

tiivalt, siis P11 on mõistlik moodustada töölõigud, kuna geograafiliselt oleks ainult 

töökohtade moodustamine jaotunud ära liiga suure maa – ala peale, tagalajuhi rolli 

täidab P13 

• Juhul, kui otsustavaks suunaks on tulekahju leviku tõkestamine ainult ühelt 

tiivalt, siis oleks mõistlik moodustada töökohad, kuna geograafiline suurus ning jaotiste 

arv jääb lubatud kriteeriumitesse, tagalajuhi rolli täidab P12 

Joonis nr. 38 Töölõikude moodustamine P11 poolt (geograafiliselt suur maa-ala)  
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oleks mõistlik moodustada töökohad, kuna geograafiline suurus ja jaotiste arv jääb luba-

tud kriteeriumitesse, tagalajuhi rolli täidab P12.

Joonis 38. Töölõikude moodustamine P11 poolt (geograafiliselt suur maa-ala) 

�� Kui otsustavaks suunaks on valitud tulekahju leviku tõkestamine mõlemalt küljelt, siis 

P11-l on mõistlik moodustada töölõigud, kuna geograafiliselt oleks ainult töökohtade 

moodustamine jaotunud ära liiga suure maa-ala peale ning tegemist on ka piiratud vaate-
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�� Juhul kui otsustavaks suunaks on tulekahju leviku tõkestamine ainult ühelt küljelt, siis 

oleks mõistlik moodustada töökohad, kuna geograafiline suurus, vaateväli ja jaotiste arv 
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Joonis 39. Töölõikude moodustamine P11 poolt (tööstushoone eri sektsioonid) 
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Kokkuvõttes võib öelda, et töökorralduslike jaotiste moodustamise kriteeriumite järgimiseks 

peab I juhtimistasandi teenistuja päästesündmuse juhtimiseks tagama:

�� aruandekohustuse häirekeskusele;

�� sündmuskoha juhtimises läbi töökoha vanemate;

�� tagalajuhtimise tagalajuhi rolli kaudu, kelleks on üldjuhul teisena kohalesaabuv pääste-

meeskonnavanem.

Joonis 40. Esimese juhtimistasandi juhtimisstruktuur
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Kokkuvõttes võib öelda, et töökorralduslike jaotiste moodustamisele määratletud kriteeriumite 

järgimiseks peab I juhtimistasandi teenistuja päästesündmuse juhtimiseks tagama: 

• Aruandekohustuse häirekeskusele 

• Sündmuskoha juhtimises läbi töökoha vanemate 

• Tagalajuhtimise läbi tagalajuhi rolli, kelleks üldjuhul on teisena kohalesaabuv 

päästemeeskonnavanem 

Joonis nr. 40 Esimese juhtimistasandi juhtimisstruktuur 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED I JA II JUHTIMISTASANDILE88

Joonis 41. Negatiivse juhtimispraktika näide (ülejuhtimine)
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Joonis nr. 41 Negatiivse juhtimispraktika näide (ülejuhtimine) 
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6.6. Töökorralduslike jaotiste moodustamine II juhtimistasandi poolt

Joonis 42. Töökorralduslike jaotiste moodustamise näited II juhtimistasandi (taktikaline) teenistuja poolt
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6.6 Töökorralduslike jaotiste moodustamine II-juhtimistasandi poolt 

Joonis nr. 42 Töökorralduslike jaotiste moodustamise näited II juhtimistasandi (taktikaline) 

teenistuja poolt 
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6.7 Tagalajuhtimine 

Teostab reeglina teisena kohalejõudnud päästemeeskonna vanem – P12 

Eesmärk on tagada ohukoldes töötavale P11-le 

• Kustutusaine ja side tõrgeteta kättesaadavus 

• Saasteärastuse tagamine 

• Saabuvate jõudude paigutamine ja isikkoosseisu tõrgeteta kättesaadavus ja 

kontrollitud vahendamine – kogunemispunkti toimepidevus 

o Tehnika vastuvõtmise ja paigutamise P11 poolt määratud esmases 

kogunemispunktis (ummikute vältimine) 

o Vajadusel esmase kogunemispunkti ümberpaigutamine  

o Isikkoosseisu ja varustuse koondamine, nende üle arve pidamine ning 

koordineeritud saatmine PTJ käsutusse (reserv)  

o Töötavale eesliini isikkoosseisule nende jätkusuutlikkuse tagamise läbi 

moodustatava ja töös hoitava puhketsooni  

o Ametkondade vaheline koostöö ennekõike meditsiinilise abi kiire 

kättesaadavuse ning sündmuskoha piiramisega turvalise töötsooni 

moodustamine 

o Muude logistiliste probleemide lahendamine 

Tagalajuhtimine P12 poolt võimaldab  

• P11 julgemalt fokusseerida vahetult ohukoldes tehtavate tööde tulemuslikkusele 

säilitades samaaegselt ka sündmuse üldjuhtimise 

Tööstushoone tulekahjul töölõikude järkjärgiline moodustamine päästeresursside lisandumisega

Töölõikude moodustamine transpordiavariil

Töölõikude moodustamine laevatulekahjul
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6.7. Tagalajuhtimine

Tagalajuhtimisega tegeleb üldjuhul teisena kohalejõudnud päästemeeskonna vanem – P12.

Eesmärk on tagada ohukoldes töötavale P11-le

�� kustutusaine ja side tõrgeteta kättesaadavus;

�� saasteärastus;

�� saabuvate jõudude paigutamine ja isikkoosseisu tõrgeteta kättesaadavus ja kontrollitud 

vahendamine – kogunemispunkti toimepidevus:

�� tehnika vastuvõtmise ja paigutamise P11 määratud esmases kogunemispunktis 

(ummikute vältimine);

�� vajaduse korral esmase kogunemispunkti ümberpaigutamine; 

�� isikkoosseisu ja varustuse koondamine, nende üle arve pidamine ning koordinee-

ritud saatmine PTJ käsutusse (reserv); 

�� töötavale eesliini isikkoosseisule nende jätkusuutlikkuse tagamine moodustatava 

ja töös hoitava puhketsooni kaudu;

�� ametkondade koostöö, ennekõike meditsiinilise abi kiire kättesaadavus ja 

sündmuskoha piiramisega turvalise töötsooni moodustamine;

�� muude logistikaprobleemide lahendamine.

P12 tagalajuhtimine võimaldab P11-l julgemalt keskenduda vahetult ohukoldes tehtavate tööde 

tulemuslikkusele ja säilitada samal ajal ka sündmuse üldjuhtimine.

Joonis 43. Tagalajuhi rolli määramise näited 

P12 tagalajuhtimine võimaldab ka P5-l keskenduda tagalajuhtimise asemel sündmuse üldjuhti-

misele põhirõhuga eesliinile.
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Joonis nr. 43 Tagalajuhi rolli määramise näited  

 

• P5 keskenduda tagalajuhtimise asemel sündmuse üldjuhtimisele põhirõhuga 

eesliinile 

 

 

Suurema tagalajuhtimise mahuga sündmustel tuleb tagalas töökorralduslike jaotistena kasutada 

tagala töölõike ning sellisel juhul peab tagalajuhtimise võtma üle teisena sündmuskohale 

saabuv operatiivkorrapidaja P52. Indikaatorid teise operatiivkorrapidaja (kõrgema tasandi 

tagalajuhi kaasamiseks): 

• Palju funktsioone 



91PÄÄSTETÖÖ JUHTIMISE TAKTIKALISED ALUSED I JA II JUHTIMISTASANDILE

Suurema tagalajuhtimise mahuga sündmustel tuleb tagalas töökorralduslike jaotistena kasutada 

tagala töölõike ning sellisel juhul peab tagalajuhtimise võtma üle teisena sündmuskohale saabuv 

operatiivkorrapidaja P52. Indikaatorid teise operatiivkorrapidaja (kõrgema tasandi tagalajuhi kaa-

samiseks):

�� palju funktsioone;

�� palju ressurssi;

�� geograafiliselt suur pindala;

�� pikad vahemaad;

�� väga spetsiifilised tegevussuunad:

�� suured veevooluhulgad (arvutused);

�� suure läbimõõduga pikkade voolikumagistraalide moodustamine;

�� vahtkustutusoperatsioonil vahuaine tagamine;

�� suurem ja arvukama isikkoosseisuga juhtimisorgan ja juhtimiskeskkond;

�� logistiline jätkusuutlikkus: 

�� toitlustamine;

�� kütus; 

�� hooldus; 

�� remont.

Sündmuskoha staabi moodustamisel hakkab kogu logistikavaldkonda juhtima regiooni vastutava 

korrapidaja abi P3, kes võtab tagalajuhtimise üle P52-lt. Seejärel jääb P52 tegelema operatsioo-

nide valdkonna juhi toetamisega taktikalise logistika näol (nt veevarustuse tagamine, ressursihal-

dus tagalas, isikkoosseisu töövõimelisena ja varustuse töökorras hoidmine). P52 allub P3-le, kes 

vastutab kogu logistika valdkonna eest.
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Joonis nr. 43 Tagalajuhi rolli määramise näited  
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Joonis 44. Tagalajuhtimise printsiibid juhtimisgrupi moodustamisel

Joonis 45. Tagalajuhtimise printsiibid sündmuskoha staabi moodustamisel 
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• Palju ressurssi 

• Geograafiliselt suurel pindalal 

• Pikad vahemaad 

• Väga spetsiifilised tegevussuunad: 

o Suured veevooluhulgad (arvutused) 

o Suure läbimõõduga pikkade voolikumagistraalide moodustamine 

o Vahtkustutusoperatsioonil vahuaine tagamine 

• Suurem ja arvukama isikkoosseisuga juhtimisorgan ja juhtimiskeskkond 

• Logistiline jätkusuutlikkus  

o Toitlustamine 

o Kütus  

o Hooldus  

o Remont 

Sündmuskoha staabi moodustamisel võtab kogu logistika valdkonna enda juhtida regiooni 

vastutava korrapidaja abi P3, kes võtab tagalajuhtimise üle P52-lt. Seejärel jääb P52 tegelema 

operatsioonide valdkonna juhi toetamisega taktikalise logistika näol (nt vesivarustuse tagamine, 

ressursihaldus tagalas, isikkoosseisu ja varustuse töökorras ning töövõimelisena hoidmine jne). 

P52 allub P3-le, kes on kogu logistika valdkonna eest vastutav. 

 

Joonis nr. 44  Tagalajuhtimise printsiibid juhtimisgrupi moodustamisel 
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Joonis nr. 45 Tagalajuhtimise printsiibid sündmuskoha staabi moodustamisel  

 

 

6.8 Negatiivne juhtimispraktika II-juhtimistasandi tagalajuhi puudumisel 

Negatiivne juhtimispraktika juhul, kui mastaapse sündmuse korral ei teki P52, kes võtaks 

tagalajuhtimise üle ( Jälgi joonisel nr. 46 PTJ P5 ja hiljem operatsioonide valdkonna juhile P51-

le alluvate töökorralduslike jaotiste arvu ning tegevuste mitmekesisust – eesliini tegevused vs 

tagalategevused). Joonis nr. 46 näitab päästeressursside kasvades P51 alluvuses liigselt suurt 

töökorralduslike jaotiste arvu, mis koormab päästetöö juhi üle sissetuleva kommunikatsiooniga, 

mille tagajärjel ta ei suuda töödelda, vastu võtta ja välja anda informatsiooni ning seetõttu 

kannatab tulemuslikkus. Seega võivad ohtu sattuda nii päästetavad inimesed, sündmust 

lahendav isikkoosseis, vara kui ka keskkond. 
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Joonis nr. 45 Tagalajuhtimise printsiibid sündmuskoha staabi moodustamisel  
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jaotiste arvu, mis koormab päästetöö juhi üle sissetuleva infoga, mistõttu ei suuda ta töödelda, 

vastu võtta ja edastada informatsiooni ning seetõttu kannatab tulemuslikkus. Seega võivad ohtu 

sattuda nii päästetavad inimesed, sündmust lahendav isikkoosseis, vara kui ka keskkond.
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Joonis nr. 46 Negatiivne juhtimispraktika II-juhtimistasandi tagalajuhi puudumisel 
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Joonis nr. 46 Negatiivne juhtimispraktika II-juhtimistasandi tagalajuhi puudumisel 
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Joonis 46. Negatiivne juhtimispraktika II juhtimistasandi tagalajuhi puudumisel
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6.9 Positiivne juhtimispraktika II-juhtimistasandi tagalajuhi moodustamisel 

Juhul, kui P52 võtab tagalajuhtimise õigeaegselt üle, langeb koormus nii I juhtimistasandi 

tagalajuhil kui ka loob päästetöö juhile P51 rohkem võimekust olla oma fookusega ennekõike 

eesliinil (jälgi joonisel nr. 47, kuidas P51 ja P52 vastutusalades on kindlalt piiritletud 

funktsioonide ühetaolisus, mis omakorda hõlbustab juhtimist, mille tulemusena ei pruugi olla 

vajalik moodustada sündmuskoha staap). 

Joonis nr. 47 Positiivne juhtimispraktika II-juhtimistasandi tagalajuhi moodustamisel 
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6.9. Positiivne juhtimispraktika II juhtimistasandi tagalajuhi 
moodustamisel

Juhul kui P52 võtab tagalajuhtimise õigel ajal üle, langeb nii I juhtimistasandi tagalajuhi koormus 

kui ka tekib päästetöö juhil P51 rohkem võimalust keskenduda eesliinile (vt joonisel 47, kuidas 

P51 ja P52 vastutusalades on kindlalt piiritletud funktsioonide ühetaolisus, mis omakorda 

hõlbustab juhtimist, seetõttu ei pruugi olla vaja moodustada sündmuskoha staap).
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Joonis nr. 48  Autorite poolt väljapakutav tabel ressursihalduse teostamiseks ja 
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Joonis 47. Positiivne juhtimispraktika II juhtimistasandi tagalajuhi moodustamisel

Joonis 48. Tagalajuhti abistav tabel ressursside haldamiseks ja dokumenteerimiseks 
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Joonis 49. Tagalajuhti abistav täidetud tabel ressursihalduse teostamiseks ja dokumenteerimiseks. Tabel on soovitatav 
lamineerida, kuna olukorra muutumisel tuleb ressursihalduses pidevalt korrektuure teha

6.10. Sidekorraldus sündmuskohal

Joonis 50. Esimese juhtimistasandi sidekorraldus: sündmus väikesel maa-alal107 
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Joonis 51. Esimese juhtimistasandi sidekorraldus: sündmus suurel maa-alal

Joonis 52. Teise juhtimistasandi sidekorraldus: sündmus väikesel maa-alal
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Joonis 53. Teise juhtimistasandi sidekorraldus: sündmus suurel maa-alal
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Joonis nr. 53 Teise juhtimistasandi sidekorraldus: sündmus suurel maa – alal 

 

7 Standardtegevuste juhised 
Käesolev peatükk on refereering kahest Sisekaitseakadeemia lõputööst.  Esimese refereeritava 

lõputööd autor on Aleksandr Smirnov. Lõputöö teemaks on „I juhtimistasandi 

standardoperatsioonide protseduuride väljatöötamine kustutusvee tagamisel“. Teise 

refereeritava lõputöö autor on Asko Veetamm. Lõputöö teemaks on „Päästeameti ja lennujaama 

päästeteenistuse juhtimisalaste standardtegevuste juhiste (SOP)  väljatöötamine“.  

“Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhend“ defineerib lahti standardtegevuste 

juhiste mõiste. Standardtegevuste juhised on  detailsed juhised konkreetsete tegevuste 

ühetaoliseks läbiviimiseks. Raamatu autorid lisavad juurde, et enne eelnimetatud juhendi 

jõustumist kasutati Sisekaitseakadeemias kaitstud lõputöödes mõistet „standardoperatsioonide 

protseduurid“.  

Aleksandr Smirnov märgib oma lõputöös, et “standardoperatsioonide protseduurid“ on 

kasutusel USA-s ning Suurbritannia päästeteenistuses nimetusega SOP (Standard Operating 

Procedures). SOP on taktikaliste ja tehniliste tegevuste kogum, mis standardiseerib erinevad 

tegevused. SOP-ga kõrvaldatakse mittevajalik variatiivsus päästetöö läbiviimisel, mis 
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7. Standardtegevuste juhised

See peatükk on refereering kahest Sisekaitseakadeemia lõputööst: Aleksandr Smirnovi lõpu-

töö „I juhtimistasandi standardoperatsioonide protseduuride väljatöötamine kustutusvee taga-

misel” ja Asko Veetamme lõputöö „Päästeameti ja lennujaama päästeteenistuse juhtimisalaste 

standardtegevuste juhiste (SOP) väljatöötamine”. 

„Sündmuskoha tasandi päästetöö korraldamise juhend” defineerib standardtegevuste juhiste 

mõiste. Standardtegevuste juhised on detailsed juhised konkreetsete tegevuste ühetaoliseks 

läbiviimiseks. Enne eelnimetatud juhendi jõustumist kasutati Sisekaitseakadeemias kaitstud 

lõputöödes väljendit „standardoperatsioonide protseduurid”. 

Aleksandr Smirnov märgib oma lõputöös, et „standardoperatsioonide protseduurid” on kasutu-

sel USA-s ja Suurbritannia päästeteenistuses ning neid kutsutakse nimetusega SOP (Standard 

Operating Procedures). SOP on taktikaliste ja tehniliste tegevuste kogum, mis standardiseerib eri 

tegevused. SOP-ga kõrvaldatakse päästetöö mittevajalik variatiivsus, mis võimaldab päästetöö 

juhil vastu võtta otsuseid kindla algoritmi järgi, et vältida tegutsemist ainult intuitsioonist ja 

situatsioonist lähtuvalt. Päästeteenuse juhtimiskvaliteedi parandamiseks soovitab lõputöö autor 

tegutsemist kindlate reeglite ja algoritmide järgi. 

Standardtegevuste juhiste väljatöötamine ja asutusesisene kinnitamine loob võimaluse nõuda 

päästetöö juhilt SOP-de korrektset täitmist. SOP olemasolu võimaldab lihtsamalt ja selgemalt 

kontrollida päästetegevust ning anda hinnangut päästeteenuse kvaliteedile. Päästeteenuse 

kvaliteedi hindamise osa on SOP täitmine või päästetöö vastavuse kindlakstegemine SOP-ga. 

Lõputöö autor kui suure praktilise päästetöö kogemusega meeskonnavanem tõdeb, et kindla 

tegevuse algoritmi järgi on palju lihtsam töötada. 

Suurbritannia päästeteenistuses väljatöötatud juhtimisalane juhendmaterjal peab oluliseks jär-

gida päästetegevusel kindlaid protseduurireegleid (SOP) ja meetmeid. Sellisel juhul tuleb otsuse 

vastuvõtmiseks läbida kindlad järjestatud etapid, mis on üksteisega seotud. Eri osad, mida otsuse 

vastuvõtmiseks tuleb läbida, moodustavad otsuse vastuvõtmise mudeli. Otsustusmudeli positiiv-

sed küljed on järgmised: 

�� julgustab juhti kasutama initsiatiivi otsuse vastuvõtmisel;

�� julgustab vastutuse võtmist;
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�� lihtsustab otsuse vastuvõtja otsustusoskuse hindamist;

�� võimaldab paremini liita väljaõpet ja tegelikku kogemust.

Kõige tõhusam on SOP loomine siis, kui järgitakse hästi planeeritud programmi, tegevused on 

standardiseeritud ja kogu protsess on põhjalikult läbi mõeldud. Seevastu SOP-ga, mis on loodud 

kiirustades ja süsteemse lähenemiseta, võib olla palju probleeme. 

Kõige levinumateks probleemideks peetakse kiirustades loodud SOP-de puhul järgmist (FEMA, 

1999):

�� SOP on loodud, kuid seda ei võeta kasutusele;
�� SOP ei sisalda kõiki aspekte, mis on selles valdkonnas olemas;
�� SOP kasutusele võtmisel võivad ilmneda seisukohad, mida enne ei nähtud;
�� SOP kinnitanud isikul ei ole piisavat pädevust;
�� SOP ei ole läbinud piisavat katseperioodi enne kasutuselevõttu; 
�� SOP ja muude valdkonda reguleerivate õigusaktide vahel on vasturääkivused;
�� SOP loomisel on algandmed ja dokumentatsioon olnud ebapiisav.

Käesoleval hetkel ei ole Päästeamet vastu võtnud otsust, kas SOP on kohustuslik või soovituslik. 

Kohustuslik SOP ei jäta paindlikkust, kui päästesündmusel on erisused või teistsugused tingi-

mused võrreldes SOP-ga. Soovitusliku juhendmaterjali probleem seisneb selles, et ühe ja sama 

juhtimistasandi SOP kasutajad ei hakka samalaadsete indikaatoritega päästesündmusel SOP-d 

kasutama. Põhjuseks võib olla kogenematus, enesekindlus, laiskus vms. Selle raamatu lisades on 

esitatud erinevaid SOP-sid, mis on praegu kasutuses Sisekaitseakadeemia kutseõppes ja pääste-

keskustes. 
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Lisa 1. Standardtegevuste juhised päästetöödel ühe- ja kahepereelamutes 

Ühe- ja kahepereelamud on enim levinud eluhoonetüüpe üle Eesti Vabariigi, samuti on tulekah-

jude osakaal ning hukkunute ja vigastatute arv neis hoonetüüpides üks märkimisväärsemaid. 

Samas aga on esimesena kohale saabuvate päästemeeskondade isikkoosseisuline võimekus 

väga erinev. Tulekahjude iseloom neis hoonetüüpides on aga sarnane igas piirkonnas. Olenemata 

päästemeeskonna suurusest, on tulekahjul vajaminevate tegevuste arv alati ühesugune:

�� hoonesse sisenemine ukse lammutamise teel;

�� lahinghargnemine;

�� kustutusrünnak (leekide summutamine);

�� kannatanute päästmine;

�� tagalatöö (veevarustuse tagamine, kiirabiressursi rakendamine).

Kogu selle ülesannete kogumi määrab tulekahju iseloom. 

Eluhooned jagatakse funktsiooni ja tüübi järgi:

�� korteritüüpi elamud;

�� eramud;

�� kaksikelamud;

�� ridaelamud;

�� ühe- ja mitmesektsioonilised eramud.

Eramud on tavaliselt ehitatud linnade lähedale miljööväärtuslikku piirkonda. Kvaliteetselt ehita-

tud elumaja kestab mitu inimpõlve. Seega võib Eesti mis tahes paigas näha renoveeritud arhitek-

tuurilise väärtusega eramuid. Rohkelt on 1950.−1980. aastatel ehitatud eramuid, kuid ka uusi ja 

tänapäevase lahendusega ühe- ja kahepereelamuid. Uuselamute piirkondi ehk kinnisvaraaren-

dusi on tekkinud peamiselt suuremate linnade äärepiirkonda. (Tallinna Tehnikaülikool, 2008)

Tuleohutusnõuded ühe- ja kahepereelamutes
Tuleohutusnõuded on reguleeritud ühe- ja kahepereelamutes Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a 

määrusega nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. 

§ 1. Määruse reguleerimisala. Määrus sätestab tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele ja selle 

osale esitatavad nõuded (edaspidi tuleohutusnõuded).

§ 2. Olulised tuleohutusnõuded. (1) Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis taga-

vad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral:

1. säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime;
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2. on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;

3. on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud; 

4. on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud; 

5. on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda; 

6. on võimalik inimesi ehitisest evakueerida; 

7. on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega.

Ehituslik seos tulekahju käitumisega
Ühe- ja kahepereelamud Eestis jäävad suurusjärku 100−400 ruutmeetrit. Keskmise üksikelamu 

suurus on 100 ruutmeetrit. (Masso, 1990, lk 5)

Kõiki tüüpprojekte ja üksikprojekte läbib üks sarnasus, magamisruumide paiknemine. Kõikides 

kahekorruselistes ühe- ja kahepereelamutes ning kahekorruselistes ja pooleteistkorruselistes 

suvemajades asuvad magamisruumid teisel korrusel. Erandina saab välja tuua eelmise sajandi 

alguses ja veel varem valminud taluhooned. (Masso, 1990, lk 10−15)

Öösel või uneajal puhkenud põleng esimesel korrusel lõikab suitsu ja kuumade põlemisgaaside 

kiire levikuga ära evakuatsiooniteed. Suitsu mürgisust ja suure põlemiskoormuse teket suuren-

dab tänapäeval kodudes kasutatav elektroonika ning plasti ja vaiguga töödeldud materjalid. (Nor-

man, 2010)

Päästemeeskondade võimekus
Päästemeeskonnad grupeeritakse võimekuse järgi:

�� osavõimekus;

�� tugevdatud osavõimekus;

�� täisvõimekus;

�� tugevdatud täisvõimekus.

Osavõimekus:

�� üks põhiauto;

�� isikkoosseis 1 + 3;

�� tavaolukorras 1 suitsusukelduslüli (2 liiget);

�� eriolukorras 1 suitsusukelduslüli (3 liiget);

�� veevarustus põhiauto tsisternist.

Tugevdatud osavõimekus:

�� üks põhiauto ja üks paakauto;

�� isikkoosseis 1 + 3 ja 0 + 1;
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�� tavaolukorras 1 suitsusukelduslüli (2 liiget);

�� eriolukorras 2 suitsusukelduslüli (2 x 2 liiget);

�� veevarustus põhiautost ja paakauto tsisternist.

Täisvõimekus:

�� kaks põhiautot;

�� isikkoosseis 1 + 3 ja 1 + 3;

�� tavaolukorras 2 suitsusukelduslüli (2 x 2 liiget);

�� tagalajuhtimine:

�� veevarustus hüdrandist või lahtisest veevõtukohast;

�� ametkondade koostöö vahendamine.

Päästemeeskonna suurusest olenemata on tulekahjul vajaminevate tegevuste arv alati ühe- 

sugune:

�� hoonesse sisenemine ukse lammutamise teel;

�� lahinghargnemine; 

�� kannatanute päästmine;

�� kustutusrünnak (leekide summutamine);

�� tagalatöö (veevarustuse tagamine, kiirabiressursi rakendamine).

Neid toiminguid sooritatakse piirkonniti erineva isikkoosseisu arvuga.

Standardtegevuste juhiste loomisel on võetud aluseks olukord, kus on:

�� kaks päästmist vajavat teadvuseta täiskasvanut teise korruse magamistoas;

�� tulekahju asukoht on esimesel korrusel.

Kannatanute asukoht teisel korrusel põhineb viie viimase aasta statistikal ning suurel põlengute 

osakaalul ruumides, mis asuvad esimesel korrusel. Saadud andmed on võetud päästeala statisti-

katabelist.

Võimalikud tegevussuunad
Kaks võimalikku tegutsemissuunda vastavalt isikkoosseisu arvule:

�� akendest päästmine tuletõrje käsiredelitega;

�� trepikoja kaudu päästmine.

Otsustava suuna valik
Kõige kiirem, tulemuslikum ja turvalisem päästmissuuna valik, lähtuvalt isikkoosseisu suurusest:

�� isikkoosseisuga 1 + 3 ja 1 + 3 täisvõimekus on päästmissuuna valik uksest kõige kiirem, 

tulemuslikum ja turvalisem päästmisteekond kannatanule ja päästjatele;

�� isikkoosseisuga 1 + 3 ja 0 + 1 tugevdatud osavõimekus on päästmissuuna valik uksest 

kõige kiirem, tulemuslikum ja turvalisem päästmisteekond kannatanule ja päästjatele;
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�� isikkoosseisuga 1 + 3 osavõimekus võib kaaluda päästmisteekonda aknast;

�� kui otsustav suund on aknast päästmisel, peab esimese tasandi päästetööde juht tead-

vustama riske:

�� sisetulekahju kontrollimatu areng;

�� põlemisgaaside progresseeruv kogunemine teisele korrusele paneb tõsiselt ohtu 

kannatanute ja päästjate elu;

�� pidevalt halvenev päästetööde keskkond;

�� hoone ümbrus ei võimalda redelit ohutult ja korrektselt paigaldada.

Lisaks võivad päästetegevust oluliselt raskendada:

�� pesunöörid;

�� puuriidad ja ehitusmaterjalid;

�� transpordivahendid;

�� viljapuud;

�� elamukrundi ebatasasused;

�� akende suurus.

�� Otsustava suuna valikul ka väiksema isikkoosseisu 1 + 3 puhul on soovitatav valida 

päästmisteekond trepikojast (uksest), kuna ülaltoodud loetelu ohtudest ning elulised 

tingimused ei kaalu üles eeldatavalt võidetud aega.

Standardtegevuste juhised

Osavõimekus 1 + 3, uksest päästmine

1. Rühmapealik (meeskonnavanem, edaspidi P11 (P12)) teeb ringi ümber hoone. Üks ring 

ümber hoone tagab ülevaatliku esmase luuretegevuse (Norman, 2010).

2. Suitsusukelduslüli (edaspidi SSL) saab korralduse lammutada uks. 

3. Autojuht saab korralduse moodustada tüviliin hargmikuni ja survestab.

4. P11 (P12) paigaldab tööliini (2 voolikut) ja survestab.

5. Pärast ukse avamist lülitub SSL aparaatidesse, siseneb hoonesse ja alustab kustutustege-

vust.

6. Kustutustegevus, mis tagab turvalise teekonna päästetöödeks.

7. Autojuht saab korralduse hingamisaparaati lülitumiseks. Aparaati lülitunud, võtab SSL-i 

käest üle survestatu tööliini ja julgestab ukselävelt SSL-l sukeldumist teisele korrusele, et 

otsida ja päästa kannatanuid. Pidev side P11 (P12)-ga.

8. Kannatanu leidmisel teatab SSL kohe P11 (P12)-le ja alustab kannatanu väljatoomist.

9. SSL annab kannatanu välisukse juures üle P11 (P12)-le, kes toimetab kannatanu kogu-

mispunkti. Kohe pärast kannatanu üleandmist sukeldub SSL otsima teist kannatanut.
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10. Teise kannatanu leidmisel teatab SSL sellest P11 (P12)-le ja toob kannatanu välja kanna-

tanute kogumispunkti.

Osavõimekus 1 + 3, aknast päästmine

1. P11 (P12) teeb ühe ringi ümber hoone. Üks ring ümber hoone tagab ülevaatliku esmase 

luuretegevuse (Norman, 2010).

2. SSL saab korralduse paigaldada aknani tõmberedel.

3. Autojuht moodustab tüviliini hargmikuni ja survestab.

4. P11 (P12) moodustab tööliini ja survestab.

5. SSL siseneb hoonesse teisele korrusele, et otsida ja päästa kannatanuid.

6. Kannatanu leidmisel teatab SSL kohe sellest P11 (P12)-le.

7. Autojuht julgestab redelil ronivat SSL-i.

8. Kannatanu leidmisel julgestab redelit P11 (P12), autojuht võtab kannatanu vastu ja jul-

gestab kannatanu allatoomist redelil.

9. Kannatanu vastuvõtnud, toimetavad P11 ja autojuht kannatanu kannatanute kogumis-

punkti.

10. Teise kannatanu leidmisel teatab SSL sellest P11-le ja alustab kannatanu väljatoomist.

11. P11 ja autojuht võtavad kannatanu vastu ja toimetavad ta kannatanute kogumispunkti.

Tugevdatud osavõimekus 1 + 3 ja 0 + 1, uksest päästmine

1. P11 (P12) teeb ringi ümber hoone. Üks ring ümber hoone tagab ülevaatliku esmase luu-

retegevuse (Norman, 2010).

2. SSL saab korralduse lammutada uks. 

3. 11 autojuht moodustab tüviliini hargmikuni ja survestab.

4. 21 autojuht saab korralduse moodustada toiteliin 11-le ja survestab.

5. P11 moodustab tüviliini ja survestab.

6. SSL siseneb tööliiniga (joaga) hoonesse ja alustab kustutustegevust.

7. Kustutustegevus, mis tagab turvalise teekonna päästetöödeks.

8. Autojuhid (21 ja 11) saavad korralduse aparaati lülituda ja võtavad SSL-ilt üle tööliini.

9. SSL alustab kannatanute otsinguid teisel korrusel. SSL turvab autojuhtidest moodustatud 

SSL-i.

10. Kannatanu leidmisel teatab SSL kohe sellest P11-le ja alustab kannatanu väljatoomist.

11. Kannatanu trepist alla toomisel abistab esimest SSL-i autojuhtidest SSL. Autojuhtidest 

SSL võtab kannatanu üle ja transpordib hoone välisukseni.

12. Hoone välisuksest transpordib kannatanu kogumispunkti P11.

13. Teise kannatanu leidmisel teatab SSL kohe sellest P11-le ja alustab kannatanu väljatoo-

mist.

14. Kannatanu trepist alla toomisel abistab esimest SSL-i autojuhtidest SSL. Koos autojuhti-

dest SSL-iga transporditakse kannatanu kogumispunkti.
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Täisvõimekus, 1 + 3 ja 1 + 3, uksest päästmine

1. P11 teeb ringi ümber hoone. Üks ring ümber hoone tagab ülevaatliku esmase luuretege-

vuse (Norman, 2010).

2. P12 saab korralduse moodustada tagala. Tegevused, mida peab tagalas tegema: lisakus-

tutusvee tagamine, kogunemiskoht, saabuva ressursi vastuvõtmine ja päästetöödejuhi 

informeerimine saabunud jõudude suurusest. 12 meeskond allutatakse P11 alluvusse.

3. Esimene SSL saab korralduse lammutada uks. 

4. Korraldus põhiliini hargnemiseks, 11 autojuht moodustab tüviliini ja survestab, teine SSL 

moodustab tööliini ja survestab.

5. Teine SSL alustab kustutustegevust, et luua turvatud teekond teisele korrusele kannata-

nute päästmiseks.

6. Kustutustegevus, mis tagab turvalise teekonna päästetöödeks.

7. Esimene SSL alustab pärast leekide summutamist kannatanute otsinguid teisel korrusel.

8. Kannatanu leidmisel teatab SSL kohe sellest P11-le.

9. Teine SSL saab korralduse minna esimesele SSL-ile vastu ja kannatanu ülevõtmisel trans-

pordib kannatanu kogumiskohta.

10. Samal ajal jätkab esimene SSL otsinguid.

11. Teise kannatanu leidmisel teatab SSL kohe sellest P11-le.

12. Teine SSL saab korralduse minna esimesele SSL-ile vastu ja kannatanu ülevõtmisel trans-

pordib kannatanu kogumiskohta.

P12 tegevused ja korraldused:

1. 12 autojuht saab korralduse sõita autoga hüdrandile.

2. 12 autojuht saab korralduse paigaldada auto hüdrandile.

3. 11 autojuht ühendab paagitoitega tüviliini 5 vooliku pikkuselt ja liigub 12 poole (koguja 

asukoht, pärast esimest voolikut).

4. P12 liigub 5−6 voolikuga 11 poole.

5. Kui toiteliin on paigas, saab 12 autojuht korralduse lasta vesi toiteliini 12 paagist, kui 

auto on hüdrandiga ühendatud, siis tuleb vesi hüdrandist.

Tagalategevus hõlmab mitmeid toiminguid või toimingute kogumit, nagu saabuva ressursi paigu-

tamine ja vastuvõtt, informatsiooni edastamine päästesündmust juhtivale isikule ning lisakustu-

tusvee tagamine. Tagalategevus on jätkusuutliku päästetöö alus. 

Iga päästetöö, mille korral tehakse sündmuse lahendamise alguses teatud hulk õpitud ja harjuta-

tud tegevusi kindla rütmi, järjekorra ja kindlusega, tagab eduka lahenduse.
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Lisa 2. Standardtegevuste juhised päästetöödel korterelamutes

Eesti Vabariik on Põhjamaade hulgas esimeste seas tulekahjus hukkunute arvu poolest (World 

Fire Statistics, 2012). Eestis elab märkimisväärselt palju rahvastikust korterelamutes ning statis-

tika näitab, et enamik eluhoonete tulekahjusid toimub korterites ning nende tõttu hukkub või 

saab vigastada märkimisväärselt palju inimesi. Korteritulekahjude päästetööde maksimaalselt 

tõhusaks muutmiseks on koostatud täpsed taktikalised ja tehnilised juhised, mis suurendavad 

päästetööde kiirust ja ressursi parimat kasutamist. Need juhised on esitatud standardtegevustena, 

mille kasutamine tõstab päästetööde kvaliteeti.

USA päästeteenistuses on kasutusel standardtegevuste juhised nimetusega SOP (Standard Ope-

rating Procedures). SOP on taktikaliste ja tehniliste tegevuste kogum, mis standardiseerib eri tege-

vused. (FEMA, 1999) Standardtegevustega kõrvaldatakse mittevajalik valikute variatiivsus. Stan-

dardtegevused on vajalikud, kuna tuleb vältida tegutsemist või lõpetada see ainult situatsiooni 

asjaolusid arvestades. Teenuse kvaliteedi tõstmiseks peab tegutsema kindlate reeglite järgi. 

(Smirnov, 2012, lk 5)

Korteritulekahju areng ja ohutegurid
Sektsioontüüpi korrushoones levib tulekahju peamiselt sektsiooni sees horisontaalses suunas 

mööda korteris asuvat põlevmaterjali. Väljapoole sektsiooni on tulekahju levimine piiratud, kuid 

võib siiski mingitel tingimustel toimuda (põleva korteri välisuks on lahti jäetud). Tulekahju levib 

eelkõige põlemisproduktide ja temperatuuri kaudu läbi seintes olevate avade, pragude, šahtide, 

liftide ja ventilatsioonikanalite kaudu. (Побзик, 2004, cтр 141−142)

Tänapäeva korterites on põlemiskoormus tõusnud võrreldes nõukogude ajaga. Nüüdisajal on 

kasutatud korterite sisustamiseks rohkem tehnikat ja elektroonikat, mis on toodetud plastist. 

Tulekahju puhul eralduvad plastist ja muudest sünteetilistest materjalidest väga mürgiseid ühen-

deid, mille põlemiskoormus on suur – võrreldes 1950. aastatega on põlemiskoormus suurenenud 

neli korda. (Pajupuu, 2011, lk 16) Seetõttu tähendab tulekahju suuremat ohtu inimelule. Põlemis-

gaase tekib rohkem, mis raskendab päästetööde tegemist.

Ehitise elukaare teooria kohaselt on elamu keskmiseks tööeaks ligikaudu 50−70 aastat. Selli-

sesse eluikka jõudnud elamu konstruktsioone ja tehnosüsteeme võib lugeda nii füüsiliselt kui ka 

moraalselt vananenuks. Suurem osa Eesti eluasemefondist on praeguseks oma eluea saavutanud 

või läheneb sellele. (Kalamees, 2009, lk 7)
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Nõukogude ajal ehitatud korterelamutel on palju puudusi, mis kiirendavad tulekahju levikut ja 

raskendavad päästetöid. Peamised puudused on tule ja suitsu leviku takistamisega seotud prob-

leemid (Kalamees 2009, lk 35):

�� korterite välisuksed ei ole tuletõkkeuksed;

�� vaheseinte ja -lagede väike õhupidavus ei takista suitsu levikut läbi tuletõkkepiirete;

�� torustike vahetamisel ei ole tuletõkkesektsioonidest läbiviikude juures tagatud tuletõk-

kepiirde tulepüsivusnõuded.

Kuna Eestis olevad nõukogudeaegsed sektsioontüüpi korrushooned on aja jooksul amortiseeri-

tud, on tulekahju leviku takistamise meetodid oma omadused kaotanud. See põhjustab tulekahju 

kiiremat arengut ning suurema ala täitumist suitsu ja põlemisgaasiga. Tänapäeval on inimesed 

muutnud oma korterid mugavamaks ja ehitanud need ümber. Korteriuste asendamisel on esmane 

eesmärk kaitse kuritegevuse vastu ning enamasti pole uued uksed tuleohutuse osas sertifitseeri-

tud. Tehnosüsteemide tuletõkketarinditest läbiviigud ei ole tihendatud nõutava tulepüsivusega. 

Kui trepikojas on peaväljapääsule lisaks tagavaraväljapääs, siis enamasti on see lukus, samuti 

kuhjatakse põlevmaterjali keldritesse, trepikodadesse ja koridoridesse. Seetõttu on takistatud 

ohutu evakuatsioon ja raskendatud päästetööd. Samuti on rõdud, mis on ettenähtud evakuatsioo-

niks alates viiendast kuni kümnenda korruseni, kinniehitatud ja luugid mahavõetud, et tagada 

korterite turvalisus. Seega on sealt evakueerimine võimatu, mis raskendab päästetöid. (Kalamees, 

2009, lk 30)

Sõltuvalt ehituslikust eripärast ja inimeste arvust on sektsioontüüpi korrushoonete korteritule-

kahjudel järgmised ohutegurid (Методические рекомендации, 2006, cтр 4−5):

�� palju inimesi väikesel pindalal, nende hulgas võivad olla inimesed, kes ei ole võimelised 

iseseisvalt evakueeruma (vanurid, väikesed lapsed, puudega inimesed);

�� tulekahju kiire areng mööda põlevmaterjali;

�� ehitise suur pindala;

�� trepikodade kiire täituvus suitsuga;

�� tulekahju levik järgmistesse sektsioonidesse läbi avade, pragude ja ventilatsioonišahtide, 

paneelide kuumenemise tõttu ning samuti akende kaudu läbi avatud tule;

�� lifti- ja prügišahtid soodustavad suitsu levikut;

�� tulekahju puhul on hargnemine kõrgematel korrustel raskendatud;

�� evakuatsiooniteed on ülekuhjatud põlevmaterjaliga;

�� päästetehnika juurdepääsu hoonetele takistavad pargitud sõidukid (eriti talvel);

�� korterite rauduksed raskendavad päästetöid.

Korterhoonetes on vähene ohutustase, kuna puuduvad tulekustutussüsteemid ja tuleohutus-

paigaldised (v.a suitsuandur). Inimeste käitumine korterites on tuleohtlik, inimesed suitsetavad,  
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tarvitavad alkoholi, käsitlevad elektriseadmeid ohtlikult ning lasevad toidu kõrbema. Enamik tule-

kahju põhjused on tingitud inimese hooletusest, näiteks 2011. aastal toimus 1984 tulekahju, 

millest 1317 oli põhjustatud inimese hooletusest.

Päästetöö prioriteedid
Päästeseaduse mõistes peab päästeteenistus osutama professionaalset teenust, mille peamine 

eesmärk on inimelu päästmine. Seega on korteritulekahjude peamine prioriteet inimeste pääst-

mine. 

Kortermaja tulekahju lokaliseerimisel mängib kõige suuremat rolli aeg, kuna tulekahju areneb 

kiiresti ning väljaarenenud tulekahju lokaliseerimine on problemaatiline ja põhjustab lisaohtu 

teistes sektsioonides olevatele inimestele. Seetõttu on korteritulekahjude puhul tulekahju leviku 

piiramine ehk lokaliseerimine teisel kohal olev eesmärk.

Tulenevalt päästeseadusest on päästetegevus suunatud ka päästesündmuse tagajärgede leeven-

damisele ja inimese vara päästmisele. Seetõttu on korteritulekahju puhul päästetegevuse kolmas 

eesmärk materiaalse kahju minimeerimine.

 

Seega on juhtimisprotseduuride ja -taktika rakendamisel kortermajade kustutus- ja päästetege-

vusel järgmised prioriteedid:

1. inimeste päästmine;

2. tulekahju lokaliseerimine;

3. materiaalse kahju minimeerimine.

Päästemeeskondade tegevusvõimekus ja korteritulekahju likvideerimise  
tegevussuunad
I juhtimistasandi ülesanded korteritulekahjul on kuni kolme töökoha töölerakendamine ja seal 

tehtava töö tulemuslikkuse tagamine, tagalatöö rakendamine tagalaülema vastutuse kaudu ning 

ametkondade koostöö tagamine. I juhtimistasandil tuleb valida selle päästesündmuse kõige prio-

riteetsem tegevussuund, mille eesmärgi saavutamiseks rakendatakse tööle maksimaalselt vaja-

minev ressurss. Korteritulekahjudel kasutatakse üldjuhul ründavat kustutustaktikat. (Mumma, 

2012, lk 11)

Tegevusvõimekus aitab P11-l kohalejõudmisel hinnata sündmuskohal oleva päästeressursi või-

mekust ja seda eesmärgipäraselt tööle rakendada. Tegevusvõimekuse hindamisel lähtutakse sel-

lest, et esimestena kohalesaabuvate päästeressursside ajalise intervalli vahe ei ole märkimis-

väärne võrreldes P11 luure teostamisel ja lahinghargnemise ajaga. Päästesündmuse taktika ja 

ressursikasutus valitakse sõltuvalt olemasolevast tegevusvõimekusest, mida määrab meeskonna 

suurus. (Mumma, 2012, lk 46)
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Järgnevas loetelus on moodustatud tegevusvõimekuse liigid, mille aluseks on võetud riiklike 

päästekomandode koosseisu standard aastatel 2012−2013 ning T. Käiti lõputöö „Standardtege-

vuste juhiste väljatöötamine päästetöödel ühe- ja kahepereelamutes”.

Osavõimekus – üks põhiauto, mille meeskonna suurus on 1 + 3, tavaolukorras 1 SSL (1 x 2), 

inimeste päästmisel 1 SSL (1 x 3). Tagalajuhtimine on primitiivne, veevarustus tagatakse ainult 

põhiautost.

Tugevdatud osavõimekus – üks põhiauto ja üks paakauto, mille meeskonna suurus on 1 + 3 ja 0 

+ 1, tavaolukorras kasutatakse 1 SSL (1 x 2), inimeste päästmisel 2 SSL (2 x 2). Tagalajuhtimine on 

primitiivne, veevarustus tagatakse põhiautost ja paakauto tsisternist.

Täisvõimekus – kaks põhiautot, mille meeskonna suurus on 1 + 3 ja 1 + 3, kasutatakse 2 SSL  

(2 x 2). Tagalajuhtimine toimub täismahus P12 kaudu, veevarustus tagatakse hüdrandist või lahti-

sest veevõtukohast. Toimub ametkondade koostöö.

Päästesündmuse juhtimise muudab efektiivseks ja paindlikuks, kui jagada sündmus kaheks jao-

tiseks. Rollipõhise ressursihalduse ideoloogia eeldab, et eesliini ja tagala juhtimisega peavad 

tegelema eri isikud: eesliin (P11) ja tagala (P12). Ideaalis saadetakse eesliinile saabuvad päästjad, 

autojuhid töötavad tagalas. (Mumma, 2012, lk 51) 

Märkus:  

TMO − võrgurežiim, DMO − otserežiim, MED − kiirabi, POL − politsei, * kasutuselevõtt TÜ poolt.

Joonis 54. Rollipõhine ressursihalduse ideoloogia sideskeemidega (Smirnov, 2012, lk 19)

 

Päästjad

EESLIIN TAGALA

Kõnegrupp: TMO - Häirekeskus

Kõnegrupp: TMO - 
Lõik 11*

Märkus: * kasutuselevõtt TJ poolt

Kõnegrupp: DMO - Pääste

Autojuhid POL
MED

Tugevdatud osavõimekus – üks põhiauto ja üks paakauto, mille meeskonna suurus on 1+3 ja 

0+1, tavaolukorras kasutatakse 1 SSL (1x2), inimeste päästmisel 2 SSL (2x2). Tagalajuhtimine 

on primitiivne, vesivarutus tagatakse läbi põhiauto ja paakauto tsisternist. 

Täisvõimekus – kaks põhiautot, mille meeskonna suurus on 1+3 ja 1+3, kasutatakse 2 SSL 

(2x2). Tagalajuhtimine toimub täismahus läbi P12, vesivarustus tagatakse läbi hüdranti või 

lahtisest veevõtukohast ning toimub ametkondadevaheline koostöö. 

Päästesündmuse juhtimise efektiivsemaks ja paindlikumaks muutmine on võimalik saavutada 

sündmuse jaotamisel kaheks jaotiseks. Rollipõhise ressursihalduse ideoloogia eeldab, et 

eesliini- ja tagala juhtimisega peavad tegelema erinevad persoonid eesliin (P11) ja tagala (P12). 

Ideaalis eesliinile saadetakse saabuvad päästjad, aga autojuhid töötavad tagalas.22  

 

joonise märkused: TMO - võrgurežiim, DMO - otserežiim, MED - kiirabi, POL - politsei, * 

kasutuselevõtt TÜ 

poolt. 

Joonis nr. 54 Rollipõhine ressursihalduse ideoloogia sideskeemidega.23 

Allpool toodud tabel illustreerib erinevate võimekuste tehnilist ressurssi ning isikkooseisu arvu. 

TMO – HK
DMO - Pääste

PTJ
P11

TJ
P12
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Tabel 4 illustreerib erinevate võimekuste tehnilist ressurssi ja isikkoosseisu arvu.

Tabel 4. I juhtimistasandi päästeressursi võimekus ja isikkoosseis (Smirnov, 2012, lk 20)

Võimekus
Tehniline 
ressurss

Minimaalne
koosseis

Detailiseeritud inimressurss
Tagala 
inimressurss

P11 P12
AJ
arv

P
arv

SSL
arv

Täisvõimekus
11 1 + 3

PTJ TJ 2 4 2
3

12 1 + 3

Tugevdatud  
osavõimekus

11 1 + 3

PTJ/TJ - 2 2
1 2 

21 0 + 1 2 0

Osavõimekus 11 1 + 3 PTJ/TJ - 1 2
1 1

1* 0

Märkus: TJ – tagalajuht, P – päästjad, SSL – kaheliikmeline suitsusukelduslüli, * – SSL on kolmeliik-

meline.

Standardtegevuste juhiste jaoks on vajalik määrata peamised tegevussuunad, mis aitavad pääs-

tesündmust edukalt lahendada. Vastavalt korteritulekahjude prioriteetidele on esitatud tegevus-

suunad, mille määramisel on lähtutud vajalike tegevuste loogilisest järjestusest. Alljärgnevas loe-

telus on kirjeldatud tegevuste otsustavad suunad. 

1. Inimeste päästmine

 1.1. Kiire ohukolde kindlaksmääramine

 1.2. Ohukoldele ligipääsu tagamine

  1.2.1. Trepikoda ja/või koridor/tambur

  1.2.2. Korter

 1.3. Tulekolde kindlaksmääramine ja riskihinnang

 1.4. Kannatanu otsing

 1.5. Kannatanu transport ohukoldest välja

 1.6. Kannatanu üleandmine meedikutele

2. Tulekahju lokaliseerimine

 2.1. Kiire lahinghargnemine

 2.2. Ventileerimine või ülerõhustamine

 2.3. Naabersektsioonide kontroll

3. Materiaalse kahju minimeerimine
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Otsused võetakse vastu tegevussuundade (või otsustava suuna) ja tegevusvõimekuse omavahe-

lise sobitamise tulemusel. 

Korterelamu tulekahju likvideerimise otsustatavad asjaolud on tulekahju kiire avastamine, täpne 

väljakutsetöötlus, kiire reageerimine ja kohalejõudmine, ohukolde kindlaksmääramine, kiire kan-

natanuni jõudmine ja tema kiirabile üleandmine ning tulekahju kiire lokaliseerimine või pidurda-

mine. (Mumma, 2012, lk 77)

Korteritulekahju puhul on võimalik siseneda põlevasse ruumi kas läbi akna redeli abil või läbi 

ukse. Tiit Käidu lõputöö käigus tehtud eksperimendi kohaselt kontrolliti hargnemissuunda eramu 

tulekahju puhul, kus hargneti teise korruse aknast või esimese korruse uksest. Eksperimendi 

tulemused näitasid, et üldjuhul on kannatanu päästmine ukse kaudu kiirem. (Käit, 2012, lk 16−17) 

Sissetungimiseks efektiivseim teekond on enamasti trepikoda, mis võimaldab päästjatepaaril 

kõige kiiremal ja ohutumal viisil läheneda võimalikele kannatanutele, kuna ei pea kasutama 

redeleid ja tõstukmehhanisme, mille paigaldamine nõuab lisaaega ja -ressurssi. Redelite ja 

tõstukmehhanismide paigaldamine ei ole iga kord võimalik kitsaste liiklusolude tõttu. Samuti 

on need tunduvalt ebastabiilsemad ning tulekahju tingimuste järsu muutuse korral ei pruugi 

päästjad enam kontrollida taganemisteed. (Mumma, 2011, lk 5) Kannatanu väljatoimetamiseks 

on enamasti efektiivseimaks teekonnaks samuti trepikoda, kuna nii teadvusel kui ka ennekõike 

teadvuseta kannatanu väljatoimetamine mööda redelit või tõstukmehhanismi võib olla ohtlik või 

väga raskesti teostatav selle ebastabiilsuse tõttu. (Mumma, 2011, lk 5)

Korteritulekahju puhul on lahinghargnemise põhisuund trepikoja kaudu ning vajaduse korral 

toetavalt läbi fassaadi (kasutades redeleid ja tõstukmehhanisme), sest akna kaudu päästmise 

puhul on hargnemine aeglasem, ohtlikum, kannatanu transport redelil ebastabiilne ja aega 

nõudev.

Tegevusalgoritmid tulenevad kolmest põhikomponendist, milleks on tehniliste tegevuste kiirus, 

nende ohutus isikkoosseisule suitsusukeldumisel ning esimese juhtimistasandi päästetööjuhi 

positsiooni valik.

Tegevuste kiiruse käsitlemisel on määrav asjaolu kahe kõige rohkem aega nõudva tehnilise 

tegevuse üheaegne omavaheline kokkusobitamine, need tegevused on lahinghargnemine ja 

jõuga sisenemine ohualasse (põlev korter). (Dunn, 2013, pp. 26−30) Põhjuseks on kortermajade 

korruselisus, sopiline ja kitsas planeering, mis aeglustab lahinghargnemist. Korteri ukse avamine 

nõuab samuti aega. Siinkohal tuleb rõhutada tegevuste üheaegsust. Näiteks, kui lahinghargnemine 

võtab aega 3 minutit ja ukse lammutamine 2 minutit, siis olukorras, kus neid tegevusi ei tehta 

samal ajal, kulub eeltegevuste sooritamiseks 5 minutit. Olukorras, kus neid tegevusi sooritatakse 
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koos, kulub eeltegevuste sooritamiseks kõige rohkem aega nõudva tegevuse sooritamise aeg – 3 

minutit. Tegevuste üheaegse sooritamisega suudetakse eeltegevusi kiirendada kahe minuti võrra.

Tegevuste ohutuse tagamiseks analüüsiti USA ja Soome suitsusukeldumise ohutuse tagamist 

reguleerivaid normdokumente. Selgus, et minimaalne isikkoosseis on 4 suitsusukeldust teha 

võivat teenistujat, kes töötavad printsiibil „kaks sees, kaks väljas” (two in, two out). (NFPA, 2007)

�� Ohualas teostavad suitsusukeldumist vähemalt kaks päästjat (edaspidi SSL).

�� Ohualas töötava SSL-i julgestavad vähemalt kaks teenistujat. Juhul kui SSL satub ohtu, 

saavad vanem ja autojuht moodustada täiendava SSL-i päästemeeskonna. 

Kuna I juhtimistasandi teenistuja juhib otseselt töökohti, kus töötavad päästjad, siis seetõttu 

on tema ennekõike tehniliste tegevuste juht. Samuti töötab esimese juhtimistasandi päästetöö 

juht otsustavas suunas, milleks on üldjuhul kõige enam ohustatud ala (näiteks kortermajas on 

see põlev korter). Selleks et saavutada maksimaalne ülevaade otsustavas suunas toimuvast ja 

tehniliste tegevuste tulemuslikkusest, peab I juhtimistasandi PTJ positsioneerima ennast korteri 

tulekahju korral suitsupiirile, kuna üldjuhul on kortermaja tulekahju puhul otsustavaks suunaks 

inimeste otsing hoone sees. Erandjuhul, kui otsustavaks suunaks on kannatanute päästmine väl-

jastpoolt hoonet (fassaadilt), peab I juhtimistasandil PTJ positsioneerima ennast väljaspool hoo-

net. 

Korteritulekahju puhul on eeltegevuste aja lühendamiseks soovitatav kasutada esimese SSL-i 

lahinghargnemisel tulekustutit. Meeskondade hargnemise eksperimendi tulemused näitavad, et 

osavõimekuse puhul tagab kiirema töö tulekustuti kasutamine suitsusukeldumisel. Tulekustutiga 

sisenemisel põlevasse korterisse on eelis, kuna ukse avamine on kiirem, kui töö- või põhiliini 

hargnemine. Eksperiment näitas, et keskmine ajaerinevus osavõimekuse puhul, kui SSL siseneb 

tööliini või tulekustutiga, on 50 sekundit, mis on korteritulekahju puhul märkimisväärselt palju. 

Juhul kui korteri uks ei ole lukustatud, siis selle lammutamiseks ettenähtud üheminutilise ajakri-

teeriumi eemaldamisega toimub lahinghargnemine tulekustutiga 1 minuti ja 50 sekundi võrra 

kiiremini kui töö- või põhiliiniga. Seega, kui tulekahju areng võimaldab, tuleb esimesel SSL-il teha 

suitsusukeldumist tulekustutiga.

Korteritulekahjude tegevusalgoritm 
Tegevusalgoritm näitab erinevate tegevusvõimekuste tehnilisi tegevusi, mis on järjestatud eri 

etappideks. Allpool on esitatud tegevusalgoritmid erinevate tegevusvõimekuste puhul, kus 

otsustavaks suunaks on inimeste otsing ohualas.

Osavõimekus 1 + 3 (joonis 54)
1. P11 + SSL sisenevad trepikotta, et teostada luure ja siseneda jõuga ohualasse esmase 

otsingu tegemiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua otsingu ohutuse tagamiseks joatoru, 
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siis siseneb SSL tulekustutiga. Kui ohutuse tagamiseks on vajalik tööliin, siis ootab SSL 

seda. Lisavarustus: termokaamera, lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör. 

2. Samal ajal moodustab AJ11 tööliini trepikoja ees ning kas P11 tõstab tööliini põlevale 

korrusele nööri abil või P11 tuleb tööliinile esimesele korrusele järele ja viib üles. Auto-

juht ei tohi jätta autot ilma järelevalveta. 

3. Kui autojuht saab vabaks, siis paigaldab ta ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning 

vastava käsu saades rakendab ÜRV tööle.

4. SSL siseneb korterisse survestatud tööliiniga ning teeb otsingu ja kustutusrünnaku.

5. Kui SSL leiab kannatanu, siis viib ta ohukoldest välja P11 juurde, kes viib kannatanu oma-

korda ühe korruse võrra allapoole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu juurde.

6. SSL jätkab otsingud või lokaliseerib tulekahju.

7. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, kontrollib ülemisi korruseid P11. Juhul kui 

trepikoda on täitunud suitsuga, siis kontrollib ülemisi korruseid SSL, kui ta on lokaliseeri-

nud alloleva korruse tulekahju.

Tugevdatud osavõimekus (joonis 55)
1. P11 ja SSL sisenevad trepikotta, et teostada luure ja siseneda jõuga ohualasse esmase 

otsingu tegemiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua otsingu ohutuse tagamiseks joatoru, 

siis siseneb SSL tulekustutiga. Kui ohutuse tagamiseks on vajalik tööliin, siis ootab SSL 

seda. Lisavarustus: termokaamera, lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör. 

2. Samal ajal moodustab AJ11 tööliini trepikoja ees. AJ21 paneb sündmuskohale saabudes 

hingamisaparaadi selga. P11 kas tõstab tööliini põlevale korrusele või läheb põlevale 

korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Autojuht ei tohi jätta autot ilma järelevalveta. 

3. Kui AJ11 saab vabaks, siis paigaldab ta ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning vas-

tava käsu saades rakendab ÜRV tööle.

4. SSL siseneb korterisse survestatud tööliiniga ning teeb otsingu ja kustutusrünnaku.

5. AJ21 liitub SSL-iga ning abistab kannatanu otsingul ja transportimisel.

6. Kui SSL leiab kannatanu, siis viib ta ohukoldest välja ning AJ21 viib kannatanu ühe kor-

ruse võrra allapoole. Autojuht saadab meedikud üles kannatanu juurde.

7. SSL jätkab otsingud või lokaliseerib tulekahju.

8. Juhul kui trepikoda ei ole täitunud suitsuga, kontrollib ülemisi korruseid AJ21. Juhul kui 

trepikoda on täitunud suitsuga, siis kontrollib ülemisi korruseid SSL, kui ta on lokaliseeri-

nud alloleva korruse tulekahju.

Täisvõimekus (joonis 56)
1. P11 ja SSL sisenevad trepikotta, et teostada luure ja siseneda jõuga ohualasse esmase 

otsingu tegemiseks. Kui tulekahju staadium ei nõua otsingu ohutuse tagamiseks joatoru, 

siis siseneb SSL tulekustutiga. Kui ohutuse tagamiseks on vajalik tööliin, siis ootab SSL 
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seda. Lisavarustus: termokaamera, lammutusriistad, tulekustuti, tuletõrjenöör. 

2. Samal ajal moodustab 2SSL tööliini trepikoja ees ning kas tõstab tööliini põlevale korru-

sele või läheb põlevale korrusele ning tõstab tööliini nööriga. Lisavarustus: tuletõrjenöör, 

tööliin.

3. 2SSL annab tööliini 1SSL-ile (juhul, kui 1SSL ei ole sisenenud tulekustutiga), kes siseneb 

põlevasse korterisse ning otsib kannatanuid ja teeb kustutusrünnaku. 

4. AJ11 paigaldab ülerõhuventilaatori trepikoja ukse ette ning vastava käsu saades raken-

dab ÜRV tööle.

5. 2SSL kontrollib ülemisi korruseid. Varustus: tulekustuti, lammutusriistad.

6. Kui SSL-id leiavad kannatanu, siis P11 annab sellest teada P12-le, kes saadab meedikud 

põlevast korterist korrus allapoole. SSL toob kannatanu suitsu piirile, kus P11 võtab kan-

natanu vastu ja viib korrus alla meedikute kätte.

7. SSL-id jätkavad otsingud või kustutavad tulekahju.

8. P12 täidab tagalajuhi ülesandeid.

Tulenevalt tegevusalgoritmist võib järeldada päästemeeskondade isikkoosseisude suurusest tin-

gitud erinevused. Täisvõimekuse eelised võrreldes osavõimekusega:

�� meeskonnavanema vabastamine käelistest tegevustest (näiteks töö- või põhiliini hargne-

mine) võimaldab teha põhjalikumat luuret;

�� teise SSL-i olemasolu tagab kiirema töö- või põhiliini hargnemise. Üldjuhul moodustab 

teine SSL kiiremini tööliini, kui esimene SSL avab korteri ukse;

�� Täisvõimekus võimaldab samal ajal rakendada kahe SSL-i tööd, mis kiirendab lahingharg-

nemist, võimaldab kontrollida teisi kortereid, tegeleda suitsutuulutusega (avada aknad 

suitsuses keskkonnas) või abistada esimest SSL-i (kannatanu(te) transport).

Need lahendused võimaldavad kasutada päästeressursi ja varustust võimalikult efektiivselt. 

Tegevusalgoritm lihtsustab I juhtimistasandi päästetööde juhi otsuseid, võimaldab õige varustuse 

kohest kasutust ning piirab valede otsuste vastuvõtmise tõenäosust.

Järgnevalt on esitatud jooniste abil tegevuste algoritmid erinevate tegevusvõimekuste puhul.
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Joonis 55. Standardtegevuste juhised (SOP) osavõimekuse (1 + 3) puhul korteritulekahjudel1

1  Autori koostatud.

OSAVÕIMEKUS 1+3

SSL
Ukse avamine

P11
kontrolli teostamine

Kannatanu otsing

Otsingute jätkamine

Tulekahju kustutus

TäitmataTäidetud

Kannatanu transport suitsupiirist
välja

Olukorra hindamine SSL sisenemiseks

AJ
Tööliini hargnemine

trepikoja ees

AJ
ÜRV paigaldamine

AJ
Meedikute saatmine üles

P11 + SSL
Luure

P11 
Liini tõstmine põlevale korrusele

Sisenemine 
tulekustutiga

Sisenemine liiniga

Võimaldab Ei võimalda

SSL
kontrolli teostamine

Ülemiste korruste suitsuga täidetuse hindamine
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Joonis 56. Standardtegevuste juhised (SOP) tugevdatud osavõimekuse (1 + 3) puhul korteritulekahjudel2

2  Autori koostatud.

TUGEVDATUD OSAVÕIMEKUS 1+3, 0+1

SSL
Ukse avamine

AJ (21)
kontrolli teostamine

Kannatanu otsing

Otsingute jätkamine

Tulekahju kustutus

TäitmataTäidetud

SSL + AJ (21)
Kannatanu transport suitsupiirist

välja

Olukorra hindamine SSL sisenemiseks

AJ
Tööliini hargnemine

trepikoja ees

AJ (21) liitub SSL-iga

AJ
ÜRV paigaldamine

AJ
Meedikute saatmine üles

P11 + SSL
Luure

P11 
Liini tõstmine põlevale korrusele

Sisenemine 
tulekustutiga

Sisenemine liiniga

Võimaldab Ei võimalda

SSL + AJ (21)
kontrolli teostamine

Ülemiste korruste suitsuga täidetuse hindamine
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TÄISVÕIMEKUS 1+3, 1+3

SSL1
Ukse avamine

SSL1
Kannatanu otsing

SSL2 liitub 
SSL1-ga

Otsingute jätkamine

Tulekahju kustutus

SSL2  Kannatanu transport 
suitsupiirist välja

Olukorra hindamine SSL1 sisenemiseks

SSL2
Tööliini hargnemine

trepikoja ees

AJ
ÜRV paigaldamine

P12
Meedikute saatmine üles

P11 + SSL1
Luure

SSL2
Liini tõstmine põlevale korrusele

Sisenemine 
tulekustituga

Sisenemine liiniga

Võimaldab Ei võimalda

SSL2
Ülemiste korruste kontroll

133 
 

 

 

Joonis57. Standardtegevuste juhised (SOP) täisvõimekuse (1+3, 1+3) puhul 

kortertulekahjudel.33 

 

 

                                                 
33

Joonis 57. Standardtegevuste juhised (SOP) täisvõimekuse (1 + 3, 1 + 3) puhul korteritulekahjudel3

3 Autori koostatud.
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TÄISVÕIMEKUS 1+3, 1+3

SSL1
Ukse avamine

SSL1
Kannatanu otsing

SSL2 liitub 
SSL1-ga

Otsingute jätkamine

Tulekahju kustutus

SSL2  Kannatanu transport 
suitsupiirist välja

Olukorra hindamine SSL1 sisenemiseks

SSL2
Tööliini hargnemine

trepikoja ees

AJ
ÜRV paigaldamine

P12
Meedikute saatmine üles

P11 + SSL1
Luure

SSL2
Liini tõstmine põlevale korrusele

Sisenemine 
tulekustituga

Sisenemine liiniga

Võimaldab Ei võimalda

SSL2
Ülemiste korruste kontroll

133 
 

 

 

Joonis57. Standardtegevuste juhised (SOP) täisvõimekuse (1+3, 1+3) puhul 

kortertulekahjudel.33 
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Lisa 3. Standardtegevuste juhised: kustutusvee tagamine päästetööl
I juhtimistasandi poolt

See lisa standardiseerib tehnilised protseduurid kustutusvee tagamisel. Fookuses on põhi- ja 

paakautod ning nende varustus. Seega on peamised kustutusvee tagamise vahendid surve-

voolikud 77 mm diameetriga toite- ja tüviliini puhul, 42/51 mm tööliini puhul ning imivoolikud 

125/77 mm. Enim levinud autopumpadeks on MAN FPN15 ja Ruberg 30R30 ning mootorpumbad 

on Rosenbauer Otter ja Niagara ujuvpump. Voolikuautod, pumbajaamad (HFS), portatiivsed bas-

seinid ning tänapäevased paakautod (siin: Wawrzaszek ISS Scania P 380 CB 6 x 6 HHZ) rünnaku-

auto rollis kustutusvee tagamiseks jäävad sellest käsitlusest välja. 

I tasandi päästetöö juhi juhtimise valmioleku piir on kuni kolm põhiautomeeskonda. Teise 

väljasõiduastme järgi väljasaadetava minimaalse ressursi arv (kaks põhiautot, üks paakauto) on 

kustutusvee tagamiseks piisav: rünnakuautoks on esimesena kohalesaabuv põhiauto, VVK autoks 

on teine kohalesaabuv põhiauto. Ülejäänud kohalesaabuvat ressurssi (siin: kolmas põhiauto 

ja/või teine paakauto) kasutatakse vajaduse korral veeveoautona või kustutusvee puudujäägi 

kompenseerimisautona, mis liidetakse olemasolevale toiteliinile. Optimaalne ressurss kustutusvee 

tagamiseks on kaks põhiautot ning kolm inimest (siin: TJ-tagalajuht, AJ1, AJ2) ehk täisvõimekus.

Kustutusvee tagamise protsess hõlmab kustutusvee hankimise viisi, transportimisviisi ja selle 

protsessi juhtimist. 

Veevõtukohtade kvalifikatsioon
Päästesüsteemis hõlmab termin „veevõtukoht” (edaspidi VVK) kõikvõimalikke veeallikaid, kust 

saab hankida kustutusvett: hüdrant, tuletõrjeveehoidla, looduslik juurdepääsetav veekogu ja loo-

duslik mittejuurdepääsetav veekogu. Need VVK-d saab grupeerida seisukorra järgi (siin: tootlik-

kus ja juurdepääsetavus). Saadava vooluhulga ehk tootlikkuse järgi võib VVK-d jagada piisavaks 

ja ebapiisavaks, kus piisavaks loetakse seda VVK-d, kust kättesaadav vooluhulk on võrdne või 

suurem kui sündmuskohal tarbitav vooluhulk. Sama printsiibi järgi on ebapiisav VVK see, kust 

kättesaadav vooluhulk on väiksem kui tarbitav. Ebapiisav VVK ei tähenda, et seda ei saa kasutada. 

Seda võib edukalt kasutada kustutusvee tagamiseks, rakendades eri meetmeid. Esiteks, ebapiisav 

VVK nõuab lisaveeveo korraldamist, et kompenseerida kustutusvee puudujääki. Selleks annab 

võimaluse teiste põhi- ja/või paakautode siselülitamine olemasolevale toiteliinile. Teiseks, eba-

piisava VVK puhul tuleb kasutada kustutusvee ülepumpamist pumbast tsisterni, mis eeldab kus-

tutusvee kogumist rünnakuauto tsisternis. 

VVK juurdepääsetavust hinnatakse autopumba paigaldamise võimaluse järgi. Juurdepääsetavast 

VVK-st saab kustutusvett autopumbaga vabalt hankida. Mittejuurdepääsetavast VVK-st ei ole 

kustutusvett võimalik autopumbaga kätte saada. Juurdepääsetavad VVK-d on hüdrant, tuletõrje-
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veehoidla ja juurdepääsetav looduslik veekogu. Mittejuurdepääsetav on ainult selline mittejuur-

depääsetav looduslik veekogu, kust saab kustutusvett mootorpumbaga. Siinkohal tuleb eraldi 

märkida, et mootorpumba abil ei ole võimalik tagada kustutusvee vajalikku vooluhulka, sest moo-

torpumpa on vaja kütuse lõppemisel tankida ning need vajavad perioodiliselt imiosa puhastust. 

Lähtuvalt töökindluse printsiibist kuuluvad kõik mittejuurdepääsetavad VVK-d ebapiisava VVK 

hulka. Juurdepääsetavad VVK-d võib jagada kaheks: juurdepääsetav piisav VVK ja juurdepääsetav 

ebapiisav VVK. Saadava vooluhulga ja juurdepääsetavuse järgi saab kvalifitseerida VVK-d kolme 

rühma: A, B ja C, mida kirjeldab tabel 6.

Tabel 6. VVK kvalifikatsioon seisukorra järgi

Rühm Juurdepääsetavus Vooluhulk Tüüp

A juurdepääsetav piisav hüdrant, looduslik juurdepääsetav vee-
kogu, tuletõrjeveehoidla

B juurdepääsetav ebapiisav hüdrant

C mittejuurdepääsetav ebapiisav looduslik mittejuurdepääsetav veekogu

Kustutusvee hankimine
Lähtuvalt VVK tüübist võib rakendada meetmeid kustutusvee hankimiseks. Kustutusvee hanki-

mise detailsed skeemid kommentaaridega on esitatud allpool tabelites. Iga skeem koosneb mit-

mest joonisest, kus igal joonisel on oma etapp, ehk kustutusvee hankimise võimalikud toimingud 

on samm-sammult visualiseeritud. Kõikidel tabelitel on noolega märgitud, kust tuleb kustutus-

vesi, kas tsisternist või VVK-st. Prioriteediks on toiteliini moodustamine ja tsisternis oleva kustu-

tusvee suunamine otseselt sündmuskohale rünnakuauto kaudu.

Hüdrandile paigaldatakse autopump läbi imiava. Imivooliku kasutamise eesmärk on eelkõige 

tõhustada hüdrandi tootlikkust ning vältida survevooliku kokkutõmbamiste põhjustatud veekat-

kestusi. Surve- ja  imivoolikut kasutatakse paralleelselt, kui hüdrandi trassi surve ei ole teada. 

Ainult survevoolikut võib kasutada, kui kustutusevesi saabub autopumpa üle 5-barise survega. 

Paralleelselt kaht imivoolikut kasutatakse siis, kui kustutusevesi saabub autopumpa kuni 3-barise 

survega. Kustutusvee hankimist hüdrandist illustreerivad allpool olevad tabelid.
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Tabel 7. Etapiline kustutusvee hankimine hüdrandist 

Piisav Kommentaar Ebapiisav 

1 Auto on paigaldatud hüdrandi juurde –  
on positsioonil hüdrandile panemiseks.

2 On moodustatud toiteliin,  
kuhu antakse kohe tsisternist vett.

3
Hüdrandile on paigaldatud hüdrandi püstik.

4 Autopumba imiavasse on paigaldatud 
125 mm x 77 mm x 77 mm koguja.

5 Hüdrandist antakse vett surve-
vooliku kaudu auto pumpa ja 
sealt edasi toiteliini.

Hüdrandist antakse vett 
imivooliku kaudu auto 
pumpa ja sealt edasi 
toiteliini.

6 Auto on ühendatud hüdrandiga 
ühe surve- ja ühe imivoolikuga.

Auto on ühendatud 
hüdrandiga kahe imivoo-
likuga.
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Tabel 8. Etapiline kustutusvee hankimine hüdrandist 125 mm püstikuga

Skeem Kommentaar Foto

1

Auto on paigaldatud 
hüdrandi juurde – on 
positsioonil hüdran-
dile panemiseks.

2
On moodustatud toi-
teliin, kuhu antakse 
kohe tsisternist vett.

3
Hüdrandile on pai-
galdatud hüdrandi 
125 mm püstik.

4

Hüdrandist antakse 
vett 125 mm surve-
vooliku kaudu auto 
pumpa ja sealt edasi 
toiteliini.

Juurdepääsetavast VVK-st saab kustutusvett imiliiniga. Allpool olev tabel illustreerib kustutusvee 

hankimist imiliiniga.

Tabel 9. Etapiline kustutusvee hankimine imiliiniga

Skeem Kommentaar

1 Auto on VVK juures – positsioonil VVK panemiseks.

2 On moodustatud toiteliin, kuhu antakse kohe tsisternist vett.

3 Imiliin on moodustatud, ühendatud autoga ja asub kaldal.

4
Auto on paigaldatud VVK-le imiliiniga. Vesi läheb VVK-st.

Tabel 10 illustreerib kustutusvee hankimist mittejuurdepääsetavast VVK-st mootorpumpade abil. 

Eeldatakse, et autod, eriti need, mis reageerivad väljakutsetele veevaesesse maapiirkonda, on 

varustatud mootorpumpadega. 
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Tabel 10. Etapiline kustutusvee hankimine mittejuurdepääsetavast VVK-st

Mootorpumbaga Kommentaar Ujuvpumbaga

1 Auto on VVK juures – positsioonil VVK panemiseks.

2 On moodustatud toiteliin, kuhu antakse kohe tsisternist vett.

3 Esimene pump on ühendatud läbi koguja ja asub kaldal.

4
Auto on paigaldatud VVK-le esimese pumbaga. Vesi läheb VVK-st.

5 Teine pump on ühendatud autoga läbi koguja ja asub kaldal.

6 Auto on paigaldatud VVK-le kahe pumbaga.

Kustutusvee transportimine
VVK-st hangitud kustutusvesi tuleb transportida sündmuskohale. Kustutusvesi transporditakse 

kas voolikuliinidega (ülepumpamiseta, ülepumpamisega) või veeveoga. 

Ülepumpamise viise on kaks: pumbast pumpa, tsisterni kaudu ning vahemahuti kaudu. See mater-

jal ei käsitle portatiivse basseini võimalusi kustutusvee tagamisel ehk ülepumpamist vahemahuti 

kaudu. Ülepumpamisel tuleb jälgida, et pumpa suubuv rõhk oleks pumbast pumpa vähemalt 1 

bari. See on vajalik selleks, et 1-barise surve juures jääb pumpa pisut lisavett, et vältida kavitat-

siooni. Pumbast paaki transportimisel peab rõhk olema vähemalt 0,3–0,4 bari. Allpool olev tabel 

illustreerib voolikuliinidega seotud kustutusvee transportimise viisi.

Tabel 11. Kustutusvee transportimise viisid – ülepumpamiseta ja ülepumpamisega

ülepumpamiseta

ülepumpamine tsisterni kaudu ehk lahtise toiteliiniga

ülepumpamine pumba kaudu ehk kinnise toiteliiniga

Veevedu tulekahjukohale korraldatakse katkematult: üks auto annab kustutusvett tulekahjuko-

hale (siin: rünnakuauto), teist tangitakse kustutusveega ning ülejäänud asuvad teel VVK-le või 
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tulekahjukohale. Selleks moodustatakse VVK juures veeveoautode kustutusvee täitmispunkt ja 

sündmuskohal mahalaadimispunkt. Veeveoautod täidetakse auto- ja/või mootorpumpadega, mis 

on paigaldatud VVK-le. Täitmispunktis peaks olema ette valmistatud mugav plats täitmispunkti 

saabuvate autode manööverdamiseks. VVK-le paigaldatud autost moodustatakse üks või kaks 

vajaliku pikkusega voolikuliini, mille lõppu pannakse hargmik. Hargmikust edasi moodustatakse 

täitmisliin, mille kaudu täidetakse täitmispunkti saabuvat autot. Täitmisega tegelevad kaks ini-

mest, üks töötab hargmikuga ja teine veeveoautoga. Joonis 58 illustreerib veeveo korraldamist.

Joonis 58. Veeveo logistilised punktid

Lähtuvalt ülaltoodust on veeveo korraldamiseks otstarbekas kohe määrata mahalaadimis- ja täit-

mispunkti asukoht ning nendevaheline sõidumarsruut. Seega hõlmab veeveo üks tsükkel kus-

tutusvee mahalaadimist mahalaadimispunktis, sõitu täitmispunktile, kustutusveega täitmist täit-

mispunktis ja sõitu mahalaadimispunkti.

Voolikuliin vs. veevedu
Kustutusvee transportimise viis sõltub VVK kaugusest ehk vahemaast rünnakuauto või rünnaku-

auto hargmiku ja VVK vahel (siin: ülepumpamiseta transportimisviisi korral). Sõltuvalt ressursi või-

mekusest pakutakse (vt tabel 12) VVK kauguse kriitilised piirid, mille ületamisel tuleb rakendada 

uut kustutusvee tagamise skeemi. VVK kriitilise kauguse otsimisel tuleb lähtuda sellest, et Eestis 

kasutusel olevatel põhiautopumpadel on optimaalne töörõhk 10 bari. Otstarbekam on mõõta 

VVK kaugust vooliku pikkusega, arvestades, et ühe vooliku pikkus on 20 meetrit. Piirid on välja 

töötatud, tuginedes hüdraulilisele arvutusele, arvestades tegevusvõimekusega ning eeldades, et 

üks inimene suudab teostada toiteliini (77 mm) hargnemist autost 5 vooliku pikkuse kaugusele. 

Saadud andmeid VVK kauguste kohta illustreerib allpool olev tabel.
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Tabel 12. VVK kauguse kriitilised piirid sõltuvalt võimekusest

Võimekus Täisvõimekus Tugevdatud ja osavõimekus

VVK kaugus
(voolikutes)

kuni 3* 4−10 üle 10 kuni 5 6−10 üle 10

Transportimis-
viis

ülepumpamiseta ülepumpamisega veeveoga ülepumpamisega veeveoga

Märkus: * kaugus võetakse VVK-st rünnakuauto hargmikuni.

Kui VVK on kaugemal kui 200 meetrit või 10 voolikupikkust, tuleb korraldada veevedu. Osavõi-

mekuse ja tugevdatud osavõimekuse puhul ülepumpamiseta variant ei sobi, sest rünnakuautot ei 

saa kohe VVK-le paigaldada. Teiseks võib üks inimene vedada maksimaalselt 5 voolikut. Seega on 

inimressursi puuduse tõttu VVK kauguse alampiiriks 5 voolikut.

Kuni 3 voolikupikkuse kaugusel olev VVK ei nõua teist pumpa, seega on tegemist ülepumpamiseta 

transportimisviisiga. Kui VVK on kaugemal kui 10 voolikupikkust, transporditakse kustutusvett 

veeveoga. Kui VVK kaugus on 4−10 voolikupikkust, on otstarbekas kasutada juba ülepumpamist. 

VVK kauguseid võib eristada optimaalselt või täpsemalt. Nende variantide elluviimise eelduseks 

on piisava ressursi olemasolu ehk täisvõimekuse kriteeriumi täitmine. Tugevdatud osavõimekuse 

ja osavõimekuse puhul on inimressurss ebapiisav, järelikult ei saa optimaalselt skeeme raken-

dada. Seepärast vajavad VVK kauguse piirid täpsustamist. 

Esiteks, tugevdatud osavõimekuse ja osavõimekuse puhul on puudu teine põhiauto ehk VVK auto. 

Ülepumpamiseta variant ei sobi, sest rünnakuautot ei saa kohe VVK-le paigaldada. Teiseks võib 

üks inimene maksimaalselt vedada 5 voolikut. Seega on inimressursi puuduse tõttu (osavõimekus 

ja tugevdatud osavõimekus) VVK kauguse alampiiriks 5 voolikupikkust. Ülemine piir oli kõikidel 

juhtudel võrdne ehk üle 10 voolikupikkuse puhul tuleb rakendada veevedu. Vahemikus 6−10 

voolikupikkust tuleb kustutusvett transportida ülepumpamise abil. 
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Kustutusvee tagamise lahendused
Tulemuste kokkuvõtteks on andmed koondatud tabelisse 13. 

Tabel 13. SOP kustutusvee tagamise koondtabel

Võimekus

Ressurss
VVK kaugus
voolikutes

Transportimisviis
VVK
rühm

Skeemi
nrtehnika

hargnemises
osalejad

Täisvõimekus 11 + 12 3

kuni 3* ülepumpamiseta

A 1

B 2

C 3

4−10 ülepumpamisega

A 4

B 5

C 6

üle 10 veeveoga
A 7

B 8

Tugevdatud 
osavõimekus

11 + 21 2(0)**

kuni 5 ülepumpamisega

A 9

B 10

C 11

6−10 ülepumpamisega

A 12

B 13

C 14

üle 10 veeveoga
A 15

C 16

Osavõimekus 11 1 (0)***
kuni 5 ülepumpamisega

A 17

B 18

C 19

6−10 ülepumpamisega

A 20

B 21

C 22

üle 10 veeveoga
A 23

C 24

Märkus: * kaugus võetakse VVK-st rünnakuauto hargmikuni; ** elupäästevõimekuse tagamiseks rakenda-

takse kaks SSL-i; *** elupäästevõimekuse tagamiseks on SSL kolmeliikmeline.

Tuleb märkida, et veevedu ei saa korraldada VVK B-rühmast, sest lähtuvalt töökindluse printiibist 

ei ole ratsionaalne paigaldada VVK-le (siin: looduslik juurdepääsetav veekogu) autot, kui sealt 

ei saa imiliiniga piisavat vooluhulka. Sellisel juhul tuleb otsida alternatiivne VVK, kus on piisav 

vooluhulk. 

Kustutusvee tagamise lahendused on vormistatud skeemidena – SOP skeemid kustutusvee taga-

misel. Tabelist selgub, et on vaja koostada 24 hargnemisskeemi. Skeemide koostamisel on tähtis 
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täita etapilisus, et visualiseerida infot arusaadavaks ning näidata samm-sammult võimalikud toi-

mingud. Seega koosneb iga skeem mitmest joonisest, kus igal joonisel on oma etapp. Skeemid 

kommentaaridega on esitatud tabelites. Tabelid on tehtud võimekuse kaupa ehk täisvõimekuse, 

tugevdatud osavõimekuse ja osavõimekuse kohta on oma tabel.

Esimene etapp (edaspidi I etapp) on kõikidel skeemidel sama – on moodustatud tüviliin. I etapp 

illustreerib algtingimusi ehk kohal olevat ressursi. Iga järgmise etapiga tuuakse välja uued tege-

vused. Eeldatakse, et skeemides esitatud hargnemisega tegelevad vastavalt rollipõhise ressursi-

halduse ideoloogiale kohalolevad AJ-d TJ-ga. Tööjaotuse kriteeriumiks toiteliini moodustamisel 

on see, et üks inimene võib maksimaalselt vedada 5 voolikut. 

Skeemides on VVK tüübiks hüdrant, sest see võiks olla nii piisavaks VVK-ks (A-rühm) kui ka eba-

piisavaks (B-rühm), ning looduslik mittejuurdepääsetav veekogu (C-rühm). 

Tuleb silmas pidada, et hargnemise prioriteediks on alati toiteliini moodustamine ning tsisternis 

oleva kustutusvee suunamine otseselt sündmuskohale rünnakuauto kaudu. Kompenseerimis- 

auto siselülitamine toiteliinile toimub koguja 77 x 77 x 77 (edaspidi püksid) kaudu, mis pannakse 

varem toiteliini. Pükste asukoha liinis määrab TJ. Kompenseerimisautod peavad kiiresti andma 

oma tsisternist kustutusvee rünnakuautole ning kohe sõitma uue kustutusvee järele. Seega peab 

pükste juures olema piisavalt ruumi kompenseerimisautode manööverdamiseks.

Skeemid koosnevad etappidest. See ei tähenda, et kõiki skeemides esitatud etappe tuleb alati 

rakendada. Võib juhtuda, et sündmuskohal täidetakse näiteks ainult I etapi kriteeriume. TJ päde-

vuses on etappide piiramine. Juhul kui TJ kahtleb etappide piiri määramisel, tuleb alati teha kaht-

lase etapi toimingud lõpuni. Kuid väljaõppe käigus tuleb kõik skeemis olevad etapid lõpuni soo-

ritada. 

Iga etapi juures on kommentaarid, kus on määratud nii tegevuse sooritaja kui ka iga tegevuse sisu. 

I etapi tegevus on kõikidel skeemidel ühesugune − AJ 11 moodustab rünnakuautost tüviliini. 
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Lisa 4. SOP-skeemid kustutusvee tagamisel 

Tabel 14. Täisvõimekuse SOP-skeemid kustutusvee tagamisel

Nr. Joonis Kommentaarid

1 AJ11 moodustab tüviliini.

P12 moodustab toiteliini hargmikuni. 12 annab 
vett hargmikuni tühikäigul ja kui 11 tühjaks saab, 
siis tõstab AJ12 survet.

AJ12 paigaldas auto VVK-le ja annab vett hüdran-
dist.

2 AJ11 moodustab tüviliini.

P12 moodustab toiteliini 12-st hargmikuni.  
12 annab vett hargmikuni tühikäigul ja kui  
11 tühjaks saab, siis tõstab AJ12 survet.

AJ12 paigaldas auto VVK-le. 21 saabumisel 
annab vett 12 tsisterni. 21 on kustutusvee puu-
dujäägi kompenseerimisauto. 13 ja/või 22 on 
perspektiivsed kompenseerimisautod.

3 AJ11 moodustab tüviliini.

P12 moodustab toiteliini 12-st hargmikuni.  
12 annab vett hargmikuni tühikäigul ja kui  
11 tühjaks saab, siis tõstab AJ12 survet.

P12 ja/või AJ11 toob 12 juurde mootorpumba 
(11 oma). P12 ja AJ12 paigaldavad 12 VVK-le 
kahe mootorpumbaga.

21 saabudes annab vett 12 tsisterni. 21 on kustu-
tusvee puudujäägi kompenseerimisauto.  
13 ja/või 22 on perspektiivsed kompenseerimis- 
autod.
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4 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini 11 pumbast 12 poole 
ja P12 12-st 11 poole. Toiteliin on valmis ja 12 
annab vett 11 pumpa tühikäigul ning kui 11 tüh-
jaks saab, siis tõstab AJ12 survet.

AJ12 paigaldas 12 VVK-le.

5 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini 11 tsisternist 12 poole 
ja P12 12-st 11 poole. Toiteliin on valmis ja 12 
annab vett 11 tsisterni tühikäigul ning kui 11 
tühjaks saab, siis tõstab AJ12 survet.

AJ12 paigaldas 12 VVK-le. Pükste asukoha mää-
rab P12.

21 saabudes annab vett toiteliini pükste kaudu. 
21 on kustutusvee puudujäägi kompenseerimis- 
auto. 13 ja/või 22 on perspektiivsed kompen- 
seerimisautod.

6 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini 11-st 12 poole ja P12 
12-st 11 poole. Toiteliin on valmis ja 12 annab 
vett 11 tsisterni tühikäigul ning kui 11 tühjaks 
saab, siis tõstab AJ12 survet.

TÜ ja/või AJ11 toob 12 juurde mootorpumba (11 
oma). TÜ ja AJ12 paigaldavad 12 VVK-le kahe 
mootorpumbaga.

21 saabumisel annab vett toiteliini pükste kaudu. 
21 on kustutusvee puudujäägi kompenseerimis- 
auto. 13 ja/või 22 on perspektiivsed kompen- 
seerimisautod.
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7 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab 11 tsisternist toiteliini pükstega 
viimase vooliku lõpus 12 poole. AJ12 moodustab 
toiteliini 12-st püksteni ja annab vett 12-st 11 
tsisterni. Kui 12 on tühi, siis sõidab see täitmis-
punkti.

21 saabudes annab vett toiteliini. Kui 21 on tühi, 
siis sõidab see täitmispunkti. 21 on veeveoauto. 
13 ja/või 22 on perspektiivsed veeveoautod.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. P12 moodustab 
toiteliini hargmikuga. Vett lastakse hargmikuni. 
AJ21 ühendab 21 toiteliiniga ja annab märku 
P12-le hargmiku avamiseks.

8 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab 11 tsisternist toiteliini pükstega 
viimase vooliku lõpus 12 poole. AJ12 moodustab 
toiteliini 12-st püksteni ja annab vett 12-st 11 
tsisterni. Kui 12 on tühi, siis sõidab see täitmis-
punkti VVK-le koos 11 mootorpumbaga.

21 saabudes annab vett toiteliini. Kui 21 on tühi, 
siis sõidab see täitmispunkti. 21 on veeveoauto. 
13 ja/või 22 on perspektiivsed veeveoautod.

AJ12 paigaldab 12 VVK-le mootorpumbaga. P12 
moodustab toiteliini hargmikuga. Vett lastakse 
hargmikuni. AJ21 ühendab 21 toiteliiniga ja 
annab märku P12-le hargmiku avamiseks.
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Tabel 15. Tugevdatud osavõimekuse SOP-skeemid kustutusvee tagamisel

9 AJ 11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja annab 
vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini pükstest hüdrandini. 
AJ21 paneb püstiku hüdrandile ja ühendab 
toiteliini hüdrandiga või etapp jääb ära*.

12 saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva 
toiteliini sisse või moodustab toiteliini 12-st 
pükstesse*.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. 21 on vaba.

10 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja annab 
vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini pükstest hüdrandini. 
AJ 21 paneb püstiku hüdrandile ja ühendab 
toiteliini hüdrandiga või etapp jääb ära*.

12 saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva 
toiteliini sisse või moodustab toiteliini 12-st 
pükstesse*.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile.

11 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja annab 
vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini pükstest VVK-ni. 
AJ21 paneb mootorpumba VVK-le ja  
ühendab toiteliini mootorpumbaga või etapp 
jääb ära*.

12 saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva toite-
liini sisse või moodustab toiteliini 12-st püks-
tesse ja toob 12 juurde 11 mootorpumba*.

AJ12 paigaldab 12 VVK-le kahe mootorpum-
baga.

12 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) 
pükstega. AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste 
kaudu ja annab vett 11 tsisterni.
AJ11 moodustab toiteliini osa pükstest 
hüdrandi poole või etapp jääb ära*.

12 kohale saabudes P12 moodustab toiteliini 

12-st 11 poole − lülitab 12 toiteliini või 
moodustab toiteliini osa 11 poolt ja AJ12 12 
poolt*.
AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. 21 on vaba.
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13 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja 
annab vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini pükstest hüdrandi 
poole või etapp jääb ära*.

12 kohale saabudes P12 moodustab toite-
liini 12-st 11 poole − lülitab 12 toiteliini või 
moodustab toiteliini osa 11 poolt ja AJ12 12 
poolt*.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile.

14 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja 
annab vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini pükstest hüdrandi 
poole või etapp jääb ära*.

12 kohale saabudes P12 moodustab toite-
liini 12-st 11 poole − lülitab 12 toiteliini või 
moodustab toiteliini osa 11 poolt ja AJ12 12 
poolt*.

AJ11/AJ21 või P12* toob 12 juurde 11 moo-
torpumba. AJ12 paigaldab 12 VVK-le kahe 
mootorpumbaga.

11 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja annab 
vett 11 tsisterni.

12 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini pükste kaudu ja 
annab vett 11 tsisterni.

AJ11 moodustab toiteliini osa pükstest hüd-
randi poole või etapp jääb ära*.

12 kohale saabudes P12 moodustab toiteliini 
12-st 11 poole − lülitab 12 toiteliini  
või moodustab toiteliini osa 11 poolt ja AJ12 
12 poolt*.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. 21 on vaba.
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15 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini sisse pükste kaudu 
ja annab vett 11 tsisterni.

12 kohale saabudes AJ12 moodustab toiteliini 
12-st pükstesse. 12 ja 21 lähevad täitmis-
punkti moodustama. 13 ja/või 22 on perspek-
tiivsed veeveoautod.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. P12 moodus-
tab toiteliini hargmikuga. Vett lastakse harg-
mikuni. AJ21 ühendab 21 toiteliiniga ja annab 
märku P12-le hargmiku avamiseks.

16 AJ 11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (1 voolik) pükstega. 
AJ 21 lülitab 21 toiteliini sisse pükste kaudu 
ja annab vett 11 tsisterni.

12 kohale saabudes AJ12 moodustab toiteliini 
12-st pükstesse. 12 ja 21 lähevad täitmis-
punkti moodustama. 13 ja/või 22 on perspek-
tiivsed veeveoautod.

AJ12 paigaldab 12 VVK-le kahe mootorpum-
baga. P12 moodustab toiteliini hargmikuga. 
Vett lastakse hargmikuni. AJ21 ühendab 21 
toiteliiniga ja annab märku P12-le hargmiku 
avamiseks.

Märkus: * AJ11 ja AJ21 rakendatakse suitsusukeldumiseks.
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Tabel 16. Osavõimekuse SOP-skeemid kustutusvee tagamisel

17 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse 
viimase vooliku ette) hüdrandini. Paneb püstiku 
hüdrandile ja annab vett hüdrandist 11 tsisterni.

12 kohale saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva 
toiteliini sisse. AJ 12 ühendab 12 püstikuga ja 
annab vett toiteliini hüdrandist.

18 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse 
viimase vooliku ette) hüdrandini. Paneb püstiku 
hüdrandile ja annab vett hüdrandist 11 tsisterni.

12 kohale saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva 
toiteliini sisse. AJ 12 ühendab 12 püstikuga ja 
annab vett toiteliini hüdrandist.

21 kohale saabudes kompenseerib kustutusvee 
puudujäägi olemasolevale toiteliinile siselülitumi-
sega. 13 ja/või on 22 perspektiivsed kompensee-
rimisautod.

19 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse vii-
mase vooliku ette) VVK-ni. Paneb mootorpumba 
VVK-le ja annab vett mootorpumbast 11 tsisterni.

12 kohale saabudes P12 lülitab 12 olemasoleva 
toiteliini sisse. 

AJ12 ühendab 12 mootorpumba 12 autopum-
baga.

AJ12 paigaldas 12 VVK-le kahe mootorpumbaga. 
21 kohale saabudes kompenseerib kustutusvee 
puudujäägi olemasolevale toiteliinile sisselülitu-
misega. 13 ja/või 22 on perspektiivsed kompen-
seerimisautod.
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20 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini pükstega (püksid pan-
nakse viimasele voolikule) hüdrandi poole. 

12 kohale saabudes annab vett olemasolevale 
toiteliinile ja läheb hüdrandile.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. P12 moodustab toi-
teliini 12-st püksteni ehk lülitab 12 toiteliini sisse.

21 AJ 11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse viima-
sele voolikule) hüdrandi poole. 

AJ12 kohale saabudes annab vett olemasolevale 
toiteliinile ja läheb hüdrandile.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. P12 moodustab toi-
teliini 12-st püksteni ehk lülitab 12 toiteliini sisse.

21 kohale saabudes kompenseerib kustutusvee 
puudujäägi olemasolevale toiteliinile siselülitumi-
sega. 13 ja/või 22 on perspektiivsed kompensee-
rimisautod.

22 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse viima-
sele voolikule) VVK poole.

12 kohale saabudes annab vett olemasolevale 
toiteliinile ja läheb VVK-le.

P12 moodustab toiteliini 12-st püksteni ehk lüli-
tab 12 toiteliini sisse. AJ12 paigaldab 12 VVK-le 
mootorpumbaga ja annab vett toiteliini.

21 kohale saabudes kompenseerib kustutusvee 
puudujäägi olemasolevale toiteliinile siselülitumi-
sega. 13 ja/või 22 on perspektiivsed kompensee-
rimisautod.
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23 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse 
viimasele voolikule).

12 kohale saabudes annab vett olemasolevale 
toiteliinile ja läheb täitmispunkti hüdrandile.

21 saabudes annab vett toiteliini ja läheb täitmis-
punkti veeveoautona. 13 ja/või 22 on perspek-
tiivsed veeveoautod.

AJ12 paigaldab 12 hüdrandile. P12 moodustab 
toiteliini hargmikuga. Vett lastakse hargmikuni. 
AJ21 ühendab 21 toiteliiniga ja annab märku 
P12-le hargmiku avamiseks.

24 AJ11 moodustab tüviliini.

AJ11 moodustab toiteliini (püksid pannakse 
viimasele voolikule).

12 kohale saabudes annab vett olemasolevale 
toiteliinile ja läheb täitmispunkti VVK-le.

21 saabudes annab vett toiteliini ja läheb täitmis-
punkti veeveoautona. 13 ja/või 22 on perspek-
tiivsed veeveoautod. 

AJ12 paigaldab 12 VVK-le mootorpumbaga. P12 
moodustab toiteliini hargmikuga. Vett lastakse 
hargmikuni. AJ21 ühendab 21 toiteliiniga ja 
annab märku P12-le hargmiku avamiseks.
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