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Referaat 
 

 

KÄESOLEVA TÖÖ KOGUMAHT ON 54 LEHEKÜLGE, MIS SISALDAVAD ÜHTE 

TABELIT, KAHTE KAARTI JA NELJA NIMEKIRJA. TÖÖ KOOSNEB VIIEST 

PEATÜKIST. 15 LISA ON 20. LEHEKÜLJEL. 

TÖÖ ON KIRJUTATUD EESTI KEELES, VÕÕRKEELNE KOKKUVÕTE SAKSA 

KEELES. 

 
 
LÕPUTÖÖ EESMÄRK ON ANALÜÜSIDA PÕLVAMAA PÄÄSTETEENISTUSE 

TULETÕRJE VEEVARUSTUSE KORRALDUST JA OLUKORDA NING LEITUD 

PROBLEEMIDELE JA KITSASKOHTADELE OTSIDA LAHENDUSI JA 

EFEKTIIVSEMAT KASUTUST. 

 
TÖÖ UURIMISOBJEKTIKS ON VEEVÕTUKOHAD, HÜDRANDID, VASTAVAD 

KAARDID JA NIMEKIRJAD, VEEVÕTUKOHTADE HOOLDUS JA KONTROLL. 

LISAKS VEEVARUSTUSE ALANE KOOSTÖÖ NING VÄIKELINNADE 

ÜHISVEEVÄRGI  ARENGUKAVAD. TÖÖ KOOSTAMISE MEETODITENA ON 

KASUTATUD KÜSITLUST JA ANALÜÜSI. 
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Sissejuhatus 
 
 
 
 
Nagu vanasõna ütleb: “Kui varas jätab vähemalt seinad püsti, siis tuli võtab kõik.”  

Tulega võitlemiseks on meil loodud spetsiaalsed asutused. Et tuld võita, tuleb ta lihtsalt 

kustutada. Peamiseks kustutusvahendiks on aga vesi – pole vett, pole kasu kustutajatest ja 

tuli võtab ikkagi kõik. 

Käesoleva lõputööga püütakse läbi olemasoleva olukorra analüüsimise saavutada paremat 

efekti tuletõrje veevsrustuse korralduses Põlvamaal. 

 

Lõputöö teemat “Põlvamaa tuletõrje veevarustuse analüüs” ajendaski autorit valima tõsiasi, 

et veevõtukohtade ja veevarustuse korralduse valdkonnas esineb tõsiseid arendamist 

vajavaid kitsaskohti. Sama tõestas ka eri maakondade päästeteenistuste küsitlemine, kus 

kõik vastanud tõid esile veevarustuse korralduse probleemsuse ning arenguvajaduse. 

 

Puutudes päästeteenistujana ka ise pidevalt tulekahjudega kokku, teab autor, et põlengul 

vee puudumine on kustutajatele tõsine probleem. Seega otsustas uurimuse autor anda 

omapoolse panuse, et edaspidi midagi paremaks muuta. 

  

Sellest tulenevalt on töö eesmärk analüüsida Põlvamaa tuletõrje veevarustuse korraldust ja 

olukorda ning leitud probleemidele ja kitsaskohtadele otsida lahendusi ja efektiivsemat 

kasutust. 
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1. Küsitlus tuletõrje veevarustusest teistes päästeteenistustes 

Eestis. 
 

 

Kuna diplomitöö teema tuli valida aktuaalne, viis autor läbi küsitluse teistes Eesti pääste-

teenistustes, tõestamaks, et valdkond on uurimist ja parandamist vajav.  

 

Peale Põlvamaa Päästeteenistuse saatis autor teistesse maakonna päästeteenistustesse ja 

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametisse elektronkirjad vastava küsimustikuga, millele saabus 

9 vastust 15-st.  

Küsitluse tulemused andsid ka hea võrdlusmomendi autori poolt tehtava tööga. 

 

Küsimused olid:  

1. Kas on piisavalt veevõtukohti ja hüdrante? 

2. Kas tuletõrje veevõtukohtade hooldus- ja kontrollmehhanism toimib? 

3. Kas on piisavalt head tuletõrje veevarustuse alased kaardid ja nimekirjad? 

4. Kuidas hindate koostööd komandode – operatiivosakonna – järelevalveosakonna – 

kohaliku omavalitsuse – häirekeskuse vahel? 

5. Kas näete tulevikus vajadust parandada või täiendada olemasolevat süsteemi? 

 

 

Saadud vastustest selgus, et linnades jäädi hüdrantide võrguga üldiselt rahule. Väljaspool 

linnu on üksikud hüdrandid vaid mõnes ettevõttes või asulas, enamjaolt aetakse läbi aga 

looduslike või tehisveevõtukohtadega. Piirkondades, kus hüdrante pole, valitseb kogu Eesti 

ulatuses suur segadus. Nõukogude pärandina on küll jäänud veevõtukohtade süsteem, kuid 

enamasti on nendest kohtadest vett äärmiselt raske kätte saada. 

Linnadesse luuakse pidevalt uusi hüdrante ja ka maapiirkondades esinevatest puudustest on 

päästeteenistused teadlikud, et asjaga tuleb tõsisemalt tegelema hakata. 
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Linnades jäävad päästeasutused hüdrantide kontrolliga nii trassi valdaja kui 

päästeteenistuse poole pealt enamvähem rahule. Kontroll teiste veevõtukohtade üle on 

praktiliselt olematu, seda osaliselt seoses keeruliste omandisuhetega. 

Kaarte ja nimekirju, kus on märgitud veevõtukohtade asukohad ja muu vajalik info, 

täiendatakse pidevalt ning seda ei peeta kõige problemaatilisemaks valdkonnaks. Vastajate 

üldhinnang on rahuldav. 

 

Päästeasutuste koostöö teiste organitega on maakonniti erinev – näiteks Lääne-Virumaal 

paigaldab hüdrantide viitasid päästeteenistus. Sedasi tullakse vastu vee-ettevõttele ning 

samuti saadakse kindlus, et viit saab õigesti paigaldatud. Samas kurdab Raplamaa 

päästeteenistus loiu suhtlemise üle operatiiv- ja järelevalveosakonna vahel ning Järvamaa 

päästeteenistus kritiseerib kohaliku omavalitsuse ükskõikset suhtumist veevõtukohtade 

rajamisel. Valdavalt informatsioon siiski liigub ja koostööd erinevate üksuste vahel 

hinnatakse heaks. 

 

Kuigi päästeteenistus ise hüdrante ja veevõtukohti looma ei hakka, püütakse seda protsessi 

oma soovide järgi mõjutada. Kõik vastajad väidavad, et arenguruumi tuletõrje veevarustuse 

vallas on ning probleemidega tegeletakse vastavalt võimalustele. 

 

 

 

Väikestes maakonna päästeasutustes pole piisavalt inimressurssi, et panna konkreetselt 

keegi ainult tuletõrje veevarustuse alaste probleemidega tegelema, seega arenetakse ja 

arendatakse jõudumööda. Kaks vastajat on kurtnud, et oleks vaja kehtestada riiklikult 

karmimad nõuded või standartid, et päästeteenistused saaksid ka näiteks kohalikult 

omavalitsuselt nõuda veevõtukohtade ehitust ja hooldamist. 
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2. Tuletõrje veevarustust hõlmava ressursi loetelu 

 
 

Põlva maakonnas on ainult kaks linna (Põlva ja Räpina) ning 13 valda (Kõlleste, Kanepi, 

Ahja, Laheda, Valgjärve, Veriora, Värska, Vastse-Kuuste, Mikitamäe, Orava, Mooste, 

Räpina vald ja Põlva vald). 

Maakonna päästeteenistus on Põlvamaa territooriumi jaganud ühe keskkomando (Põlva) ja 

kolme tugikomando (Räpina, Värska ja Kanepi) vahel neljaks väljasõidupiirkonnaks.  

Neid toetab aastaringselt neli lepingulist abikomandot (Vastse-Kuuste, Ahja, Krootuse ja 

Orava) ning kevade saabudes kuni külmade tulekuni sõlmitakse lepingud ka Tilsi, 

Holvandi ja Mooste abikomandodega. 

 

 

 

 

2.1. Olemasolevad veevõtukohad 

 
 

Maakonnas koguvad andmeid veevõtukohtade kohta vastava väljasõidupiirkonna 

komandopealikud koostöös operatiivkorrapidaja, järelevalve- ja planeerimisosakonna, 

valla- ja linnavalitsuse ning komando meeskondadega. 13-s vallas, Räpina ja Põlva linnas 

on kokku teadaolevalt 192 tuletõrje veevõtukohta. 192-st on täpsemaid andmeid 138 

veevõtukoha kohta, millest moodustavad: tiigid – 51, veehoidlad – 27, järved – 28, 

paisjärved – 8, ojad – 5, ülepumpamiskaev – 1, jõed – 18. Veehoidlatest on teada, et 

kinniseid on 12 ja lahtiseid 6.  

 

Veevõtukohad piirkonniti: 

 Kõlleste vald – 13 

 Kanepi vald – 15 

 Ahja vald – 2 

 Laheda vald – 12 
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 Mooste vald – 9 

 Mikitamäe vald – 12 

 Orava vald – 4 

 Põlva vald – 23 

 Räpina vald – 23 

 Valgjärve vald – 14 

 Vastse-Kuuste vald – 7 

 Veriora vald – 29 

 Värska vald – 29 

 

 

 

 

2.2. Olemasolevad hüdrandid 

 
 

Koostöös hüdrante haldavate ettevõtetega saadakse informatsiooni nii uute kui ka 

olemasolevate tuletõrje hüdrantide kohta.  

Põlva maakonnas on kokku 66 tuletõrje hüdranti. Neist enamik, 56, asuvad Põlva linnas. 

56-st omakorda 51 hüdranti on “Moskva”-tüüpi ja 4 hüdranti maapealsed “T”-tüüpi. 11 

hüdrandi juures on probleeme vee kättesaamisega ning 14- l hüdrandil puudub silt.  

Räpina linnas on 5 maapealset “T”-tüüpi hüdranti, Kanepis üks “T”-tüüpi maapealne ning 

Värskas 2 “Moskva”–tüüpi ja 2 “T”-tüüpi maapealset hüdranti. 

 

 

 

2.3. Olemasolev vee võtmiseks ja veoks vajalik tehnika 

  
 

Põlvas    - 2 põhiautot 

- 1 paakauto 

- 2 mootorpumpa 
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- reservis 2 põhiautot 

Räpinas  - 2 põhiautot 

- 1 paakauto 

- reservis 0 põhiautot 

Kanepis  - 2 põhiautot 

-  reservis 1 põhiautot 

Värskas  - 2 põhiautot 

- reservis 2 põhiautot 

Abikomandodes – 7 põhiautot 

 

Kokku- 15 põhiautot 

- 2 paakautot 

- 2 mootorpumpa 

- reservis 5 põhiautot 

 

 

 

 

2.4. Olemasolevad veevõtukotade kaardid ja nimekirjad 

 
 

Põlvamaa iga valla ja kahe linna kohta on päästeteenistusel olemas eraldi kaardid, kus on 

märgitud põhilised tuletõrje veevõtukohad. Valla kaartide mõõtkava 1:100 000, formaat 

A4, must-valge trükk. 

Põlva ja Räpina linna kaartide mõõtkava 1:10 000, formaat A4, samuti mustvalge trükk. 

Kaardid on mõeldud kasutamiseks abivahendina tulekustutus- ja päästetöödel.  

 

Nimekirjad tuletõrje veevõtukohtade kohta sisaldavad täpsustatud andmeid ja kirjeldusi. 

Põlva linna kohta on olemas linna kõigi hüdrantide nimekiri.  
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3. Olemasoleva olukorra analüüs 

 
 

3.1. Veevõtukohad 

 
 

Praeguse seisuga on Põlva maakonnas valdade ja linnade peale kokku 192 kaardistatud ja 

osaliselt nimekirjadesse kantud veevõtukohta. 192-st on ainult 27 teadaolevalt spetsiaalselt 

ehitatud tuletõrje veehoidlad, milles omakorda 12 on kinnised, maa-alused mahutid või 

ehitised ja 6 lahtised. Üheksa veehoidla kohta täpsemad andmed puuduvad.  

Kokku on maakonna päästeteenistusel 192-st kaardistatud veevõtukohast nimekirjadesse 

kantud 138, aga nendegi puhul on andmed paljuski ebapiisavad ja pealiskaudsed, puudub 

korralik ülevaade.  

Siit järeldub, et kontrolli süsteem on ebaefektiivne ning vajab arendamist. Sellegipoolest 

kasutatakse tulekahjude ajal ka nimekirjades mitteolevaid veevõtmise kohti, kuid nende 

leidmine põhineb suuresti kohalike elanike ning piirkonda hästi tunvate tuletõrjujte 

kogemustel ja teadmistel. 

 

Nagu ka peatükis 1 juba mainitud, on tehis ja looduslike tuletõrje veevõtukohtade olukord 

suhteliselt sarnaselt kehv üle kogu Eesti. Nii ka Põlvamaal. Selles ei saa sugugi süüd panna 

päästeteenistusele, kellele on neid just kõige rohkem vaja. Põhjused on väga erinevad. 

  

Nõukogude Liidu ajal ehitati jõudsalt ja arvukalt igasuguseid tehisveehoidlaid ning tehti 

kõikvõimalik, et ka looduslikust veekogust saaks tuletõrje autoga vett kätte.  

Ehitati tiikidele, jõgedele, järvedele vee võtmiseks vajalikud platvormid või estakaadid, 

kas siis puidust, metallist või betoonist. Samuti maa-alused mahutid, pealevoolutorud, 

viidad jne. 

Kuna olid kehtestatud veevõtukoha ehituse, kontrolli ja hoolduse normid, siis see süsteem 

ka toimis. 
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Vahepeal, taasiseseisvumise ajal, oli üsna segane periood. Vana kord enam ei kehtinud ja 

uut veel polnud. Tuletõrje- ja päästeasutused olid ümberstruktureerimisel ning alles 

hakkasid Eestile kohast dokumentatsiooni ning nõudeid välja töötama.  

 

Samal ajal käisid suured erastamisprotsessid ja varem riigile kuulunud asutused anti 

erakätesse. Sellega seoses on praeguseks tekkinud omandiprobleemid ka veevõtukohtade 

kuuluvuse üle. 

On esinenud olukordi, kus maa koos hoonetega on ära erastatud, kuid tuletõrje veehoidla 

või veevõtukoht on sellest komplektist üldse välja jäetud – järelikult peremeheta. Siinkohal 

oleks võinud valla- ja linnavõimud olukorda korrigeerida näiteks ettevõtte tegevuslubades 

vastavaid sätteid kohaldades. 

 

Teisalt, kui varem suurte sohvoosi või kolhoosi karjalautade, töökodade, küünide ja 

kuivatite juures olid kindlasti veevõtukohad, siis praeguseks on kolhoosid kõigi oma 

osadega kas pankrotti läinud, ära likvideeritud või üldse laiali veetud. Jällegi probleem – 

kes peaks vastutama tuletõrje veevõtukohtade korrasoleku eest.  

 

Kui ühest küljest erastamise käigus jäid veevõtukohad  omanikuta, siis teisest küljest 

kahjustab neid ka aeg. Seda seetõttu, et vahepealse võimuvaakumi ja tegevusetuse tõttu 

jäeti lihtsalt veevõtukohtade hooldus unarusse.  

Miski pole eluaegne, siis ka varem ehitatud puidust platvormid ja estakaadid on ära 

mädanenud. Betoonist kaevud ja maa-alused mahutid on ehituspraagi või 

ilmastikutingimuste tõttu sedavõrd kahjustada saanud, et ei pea enam vett. Mahutitele ja 

kaevudele ehitatud metallist pealevoolutorud on juba läbi roostetanud ja sisse vajunud. 

Vanadest viitadest rääkimata, mis on pehkinud, roostetanud, pleekunud, mädanenud või 

vandalismi ohvriks langenud. Osa seisva veega tiike on kinni kasvanud. 

 

Kui ka asutuse, ettevõtte või eraisiku krundile on jäänud mõni kasutuskõlblik veevõtukoht, 

siis esineb tihti juhtumeid, kus peremehel pole oma hoonetegi hoolduseks vahendeid, 

veevõtukohast rääkimata. Samuti on veevõtukohtade korrashoiu eest vastutavad isikud 

sageli lihtsalt kas saamatusest, oskamatusest või teadmatusest objekti suhtes mittehoolivad. 
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Tõsine probleem on veevõtukohtadega, mis on täis vajunud, kinni kasvanud, pooltühjad 

või nad ongi nii madalad, et arvestades meie aastaaegasid, suvel põuaajal on tühjad ning 

talvel suure pakasega külmuvad põhjani läbi. 

 

Kuigi probleem on tõsine ja paistab üsna sünge, tundub, et kõige hullemast on üle saadud 

ning asjad hakkavad paremuse poole liikuma. Tänu suuremale teadlikkusele, ohu- või 

peremehetundele on mitmed asutused ja ettevõtted oma kohustuseks võtnud nende 

valduses olevad tuletõrje veevõtukohad korda seada. 

 

Siinkohal võib takistavaks teguriks pidada seda, et riik pole kehtestanud ühtseid 

standardeid või nõudeid, mis reguleeriks tehis- ja looduslike veevõtukohtade ehitust, 

hooldust ja kontrolli. Olemas on küll dokument “Ehitiste projekteerimise tuletõrjevee 

norm” (eelnõu, Tallinna Tehnikaülikooli keskkonnatehnika instituut, Tallinn 2001), ning 

seda ja ka veel nõukogude aegseid dokumente võetakse veevõtukohtade ehitusel aluseks, 

kuid kehtiv normdokument on siiski veel puudu. 

Tulevaste nõuete kohaselt saaks nõuda ka näiteks vallalt või linnalt veevarustuse 

parandamisega seonduvat. Samuti oleks see aluseks füüsilisele või juriidilisele isikule 

nõuete esitamisel lisaks praegustele nõuetele tulenevalt “Tuleohutuse üldnõuetest” 

(siseministri 08.09.2000. määrus nr.55) 

 

Vallad püüavad küll päästeteenistuse pealekäimisel tegeleda ka tuletõrje veevõtu-

kohtadega, kuid valdade suhtumine on kohati ükskõikne. Seda sellepärast, et 

veevõtukohtadega seonduvat peetakse teisejärguliseks, puudu on raha ning et on ka 

tähtsamaid valdkondi, millega peaks esmajärjekorras tegelema. 

 

Praegust veevõtukohtade paiknemist analüüsides, kus näiteks Veriora vallas on 29 

veevõtukohta ja Orava vallas ainult 4,  järeldub, et nende paiknemine just hajaasustus 

piirkonnas võiks kohati olla tihedam ja süsteemsem.  

Keskmine veevõtukohtade arv Põlvamaa valdades on 14,8 valla kohta ning nad paiknevad 

keskmiselt üks veevõtukoht 11,2 km2 kohta ( Põlvamaa pindala 2164,77 km2 -  2000. aasta 

rahva ja eluruumide loendus.  leibkond VI. Statistikaamet. Tallinn 2002.).  
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Mida rohkem on veevõtukohti, seda kiiremini saavad tuletõrjujad vett tulekahjule 

toimetada piisaval hulgal. 

 

Tänapäeval, kus ehitustegevus on suhteliselt intensiivne, võib rahule jääda ka 

veevarustusega uute suuremate objektide juures. Reeglina projekteeritakse ja ka ehitatakse 

asutuste või ettevõtete uusehitiste rajamisel veevõtukohad hüdrantide või veehoidlate näol. 

 

 

 

 

3.2. Hüdrandid 

 
 

Hüdrantidega on olukord Põlvamaal natuke parem kui tehis- ja looduslike tuletõrje 

veevõtukohtadega.  

Kokku on maakonnas 66 hüdranti.  56 hüdranti asuvad Põlva linna territooriumil jagatuna 

erinevate torustikuvaldajate vahel. 5 hüdranti asub maakonna suuruselt teises linnas 

Räpinas, Värskas 4 ja Kanepis kõigest 1 hüdrant. Ülejäänud alad jäävad teiste 

veevõtukohtade kanda. Üheksas vallakeskuses puudub hüdrandisüsteem üldse.  

 

Kui tavaliste veevõtukohtade seisukord jääb järjest kehvemaks, siis hüdrantidega on 

vastupidi. “Moskva”-tüüpi hüdrante vahetatakse uute, “T”-tüüpi hüdrantide vastu. 

Uuendatakse ka veetorustikke ning uutele torustikele kavandatakse uusi hüdrante. Ka 

praegune hüdrantide olukord on üpris hea – Räpinas, Kanepis ja Värskas töötavad kõik, 

Põlvas 56-st 11-ga on väikeseid probleeme. Vaid Põlva mõnes hüdrandis on surve alla 

vajaliku või puudub üldse. Viidad puuduvad 14-l Põlva hüdrandil. 

 

Veetorustike ja samas ka tuletõrje hüdrantide valdajad on Räpinas –AS Revekor, Värskas – 

AS Verska Kalor, Põlvas – suurem osa AS Põlva Vesi, lisaks AS Põlva KEK ja AS Põlva 

EPT ja AS Põlva Piim. Kanepis alates 2003. aasta 1. juunist AS Karjäär. 
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Kuna hüdranti tuleb vesi samast torustikust, millest elanikenigi, siis joogivee kvaliteedi 

parandamiseks tehtavatest töödest lõikab uute hüdrantide näol kasu ka päästeteenistus. 

Juba on valmis mitmed linnade ühisveevärgi arengukavad, mille raames paigaldatakse uusi 

tuletõrje hüdrante (lähemalt peatükis 4). 

Samuti seoses Kanepi – Otepää teelõigu asfalteerimisega on koostamisel projekt, kus uue 

torustiku rajamisel peaks rajatama ka uued hüdrandid. Projekt on seisuga 05.05.2003 veel 

algfaasis. 

Linnade arengusuunad ongi planeeritud tuletõrje veevarustuse vallas just hüdrantide 

süsteemi arendamisele, kuigi ei välistata vajadusel ka veehoidlate rajamist.  

 

Siiski on hüdrantidel tavaveevõtukohtade ees teatud eelised:  

 Ei saa kunagi tühjaks 

 Ei jäätu läbi 

 Kiiresti ja mugavalt kasutatavad 

 Hea ligipääs, teede lähedus 

 Asulates tiheasustuse keskel, tihedamalt kui tavaveevõtukohad 

 Maapealsed hüdrandid hästi nähtavad ja ülesleitavad 

 Võimalik lasta survet tõsta 

 Tihedam kontroll 

 

 

 

 

3.3. Veevõtukohtade kontrolli ja hoolduse korraldus 

 
 

Põlvamaa päästeteenistuses tegeleb veevarustusega operatiivteenistuseosakond. Tuletõrje 

veevõtukohtade kohta kogub informatsiooni ja viib läbi kontrolli vastava väljasõidupiir-

konna komandopealik.  

Infot võimalikest veevõtukohtadest saadakse mujaltki. Tuleohutusjärelevalve inspektorid, 

kes käivad regulaarselt objekte kontrollimas, teavad ju täpselt, millises olukorras on vee 

saamise kohad objektil või selle läheduses. Siinkohal võib info mitteliikumises süüdistada 
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üksnes koostöö puudulikkust. Samuti käivad ka tulekustutus- ja päästemeeskonnad tule-

kahjudel ning nende kaudu tuleb informatsioon komandopealikule kasutatud veevõtukoha 

korras- või mittekorrasolekust. 

 

Siiani pole välja töötatud ühtset veevõtukoha kontrollimise blanketti ja kasutamise akti 

(v.a. hüdrandid – vastavalt siseministri määruse nr. 58 13.09.2000 “Nõuded tuletõrje-

veevarustuse seadmetele” kohaselt - Tuletõrje hüdrantide kasutamise akt). Seega liigub 

informatsioon enamjaolt suuliselt. 

Lisaks saadakse uute veevõtukohtade kohta teavet siis, kui asutus, ettevõte või eraisik 

kutsub päästeteenistust osa võtma või kontrollima äsja renoveeritud või ehitatud 

veevõtukohta. 

 

Komandopealikud edastavad veevõtukohtadest kogutud materjali operatiivteenistuse-

osakonda, kus kokkuvõttes saab olukorrast hea ülevaate ning on võimalik saadud infor-

matsiooni analüüsida.  

Siiani pole päästeteenistuse juhtkond paika pannud intervalli, mille järgi komandopealikud 

oma piirkonna veevõtukohtasid uuesti kontrollima peaksid. Hooldama ja korrastama 

peaksid tehis- ja looduslikke veevõtukohtasid nende omanikud või haldajad (sh eraisikud, 

asutused, ettevõtted, omavalitsused). Kuigi ka siin kerkib esile seadusandluse puudulikkus 

(vt. punkt 3.1.). 

 

Siiani on kontrollimise käigus vaadatud:  

 Juurdesõiduteed ja nende korrasolekut 

 Viitade olemasolu ja nendel olevat infot  

 Vajadusel veekogu mahtuvust 

 Täpset aadressi või asukohta 

 Veevõtukoha omaniku või valdaja kontaktandmeid 

 Muud märkused 

Kontrollimise käigus on ülimalt soodne aeg selgitada inimestele tuletõrje veevõtukoha 

korrasoleku vajalikkust, sest see on kasulik eelkõige just neile endile. 
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Hüdrantide kontrolli- ja hooldusmehhanism toimib suhteliselt hästi, kuigi arenguruumi on. 

Siseministri määruse (13.09.2000) nr.58 “Nõuded tuletõrje veevarustuse seadmetele” 

kohaselt kontrollib hüdrantide tehnilist seisu veetorustiku valdaja, kes vajadusel kutsub 

sellest osa võtma ka päästeteenistuse esindaja.  

Siinkohal vähemalt Põlva ja Räpina linna vee-ettevõtted seda vajadust ei näe. Pääste-

teenistuse huvist lähtuvalt käiakse hüdrante koos kontrollimas vaid kord kahe aasta 

jooksul. Kaootiliselt kontrollib neid ka veetorustiku valdaja, kuid neilt pole päästeteenistus 

veel vastavat informatsiooni saanud. Teave ei liigu maakonnas torustike valdajatelt 

päästeteenistusele ka siis, kui mõnda hüdranti või trassi kauem kui 24 tundi remonditakse 

ning hüdrandid pole töökorras. Samas puudub ka vastassuunaline koostöö, sest 

päästeteenistus ei teavita vastavalt siseministri määrusele nr. 58 igakuiselt veetorustiku 

valdajat hüdrantide kasutamisest. 

 

Kontrolli tulemustest ning puudustest saabub info veetorustiku valdajale ning puuduste 

kõrvaldamine kuulub tema kompetentsi. 

 

Kontrolli käigus tuvastatakse: 

 Viida olemasolu ja seisukord, paigutus ning sellel olevate andmete õigsus 

 Keerme olukord 

 Vee surve trassis 

 Püsttoru tühjenemine 

 Muu tehniline seisukord 

 

 

 

3.4. Tuletõrje veevarustust puudutavad kaardid ja nimekirjad 

 
 

Põlvamaa päästeteenistuses kasutatakse tuletõrje veevõtukohtade leidmiseks ning muude 

täpsemate andmete talletamiseks vastavaid kaarte ja nimekirju.  
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Kaardid iga valla kohta (formaadis A4, mõõtkava 1:100 000, must-valge trükk) on 

operatiivteenistuseosakonnas, komandopealikel ning vähemalt igal kesk- ja tugikomando 

esimesel põhiautol. Teiste autode kaartidega varustamine on jäetud komandopealike endi 

otsustada. Samuti on veevarustust puudutavad kaardid olemas operatiivkorrapidaja töö-

autos. Lepingulistes abikomandodes kaarte pole. 

 

Kaartide olemasolu üleüldse on positiivne, sest Vabariigi Valitsuse määruse (22.12.2000) 

nr. 456 “Riigi päästeasutuste struktuurile, varustusele, dokumentatsioonile ja 

töökorraldusele esitatavad nõuded” kohaselt ei nõuta tuletõrje veevarustuse kaarte vaid 

ainult nimekirju. 

Kuna aga kaardid pole Põlvamaa päästeteenistusel veel digitaalsel kujul arvutis, siis on 

neisse üsna tülikas uuendusi ja täiendusi sisse viia. Samuti võib raskusi esineda tule-

tõrjujatel, kes näiteks öösel tulekahjule välja sõites peavad juba teel sündmuskohale 

kaardilt lähimat veevõtukohta otsima, kuid must-valge kaardi väikese mõõtkava tõttu on 

sellelt väikseid musti täppe ja numbreid (nii tähistatakse veevõtukohti) suhteliselt raske 

kiiresti eristada (Lisa 3). 

Kaardid Räpina ja Põlva linna kohta on paremad, suurema mõõtkavaga (1:10 000) ja neile 

on märgitud ka teised veevõtukohad peale hüdrantide. Maakonna teiste suuremate asulate 

kohta eraldi täpsemaid kaarte pole. Samas on veevõtukohtade kaardid autodes ka 

ainukesed piirkonna kaardid, v.a. operatiivkorrapidaja masinas. 

 

Hüdrantide ja teiste veevõtukohtade nimekirjad asuvad samuti operatiivteenistuse-

osakonnas, operatiivkorrapidajal, komandopealikel ning vähemalt iga kesk- ja 

tugikomando esimesel põhiautol. Nimekirjade (v.a. hüdrandid Põlvas) kõige suurem 

probleem on see, et iga valla veevõtukohtade nimekiri on erinev ja erinevate andmetega 

(Lisa 4). Andmed on lünklikult kogutud ja puudulikud. Laheda valla ja Põlva valla, 

osaliselt ka Veriora valla kohta puuduvad andmed üldse. Vastse-Kuuste valla, Räpina 

linna, Orava ja Ahja valla veevõtukohtade nimekirjad on kirjutatud kaartide allserva, teistel 

valdadel on need eraldi lehtedel. Puudub ühtne blankett, mille alusel saaks kõik vajalikud 

andmed koondada ja üles kirjutada. 
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Kaardid ja nimekirjad, millel on märgitud veevõtukohad ja nende täpsemad andmed, 

saadeti 2001. aastal ka Lõuna-Eesti häirekeskusele. 

Siinkohal oleks autori arvates vaja arendada paremat koostööd. Näiteks 2002. aastal 

Põlvamaal möllanud metsatulekahjul ei saanud operatiivkorrapidaja häirekeskuselt 

veesaamiskohtadest informatsiooni, sest seal ei leitud vastavaid kaarte üles. 

 

 

 

 

3.5. Koostöö erinevate osakondade ja asutuste vahel 

 
 

Kui asutus tahab hästi töötada, siis peab ta koostööd tegema nii organisatsioonisiseselt kui 

ka üksustega endast väljaspool. Kuna tuletõrje veevarustusega tegeleb Põlva maakonnas 

Põlvamaa päästeteenistuse operatiivosakond, aga hüdrandid kuuluvad veetorustiku 

valdajale, teised veevõtukohad territooriumi omanikule või kasutajale, siis tuleb 

paratamatult koostööd teha. 

Eelkõige on hüdrandid ja veevõtukohad mõeldud siiski tulekustutus- ja päästetöödeks ning 

siinkohal on õigus kaasa rääkida ka päästeteenistusel. 

 

Koostöö operatiivteenistuseosakonna ja järelevalve- ja planeerimisosakonna vahel toimib 

suhteliselt normaalselt, kuna informatsioon veevarustuse vallas liigub mõlemal suunal. Kui 

tuleohutusjärelevalve inspektor avastab objekte kontrollides veevõtmise kohtade 

vajakajäämisi, siis saab sellest teada ka operatiivteenistuse osakond ja vastupidi. 

 

Ühise keele leidmine on siiamaani aga raske olnud hüdrantide valdajate ja päästeteenistuse 

vahel. Üksteist ei teavitata hüdrantide kasutamisest ega kontrollimisest, välja arvatud 

juhtudel, mil seda tehakse koos. Läbi arutamata on trassides vajadusel veesurve tõstmisega 

seonduv – kelle kaudu käib teavitamine, kui kiiresti suudetakse reageerida, jne. Lisaks pole 

veetorustike valdajad teavitanud päästeteenistust veetorustike pikemaajalisest remondist. 
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Siiski oli vestlusel AS Põlva Vesi juhtkonnaga näha huvi ja koostöövalmidust, kui 

kokkulepped rahuldavad mõlemaid pooli või saavutatakse kompromissid. Olgugi, et 

seadlusandluses on kehtestatud koostöövormid, täidetakse neid ainult osaliselt. 

 

Valla- ja linnavalitsuste ning päästeteenistuse vahel areneb koostöö veevarustuse osas 

paremuse poole. Kui valla- ja linnavalitsustes arutatakse tuletõrje veevõtukohtade 

paremaks muutmist, ehitamist, hooldust või basseinide ostmist, siis kohatise ükskõiksuse 

kõrval esineb tõsist huvi kaasa aidata ja midagi ära teha. 

 

Samuti tegeldakse 2002. aasta sügisest saadik AS Eesti Raudteega maakonda läbiva 

raudtee haruteedele suuremate asulate juurde veetsisternide paigutamisega (pikemalt 

punktis 5.3.). 
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4. Linnade ühisveevärgi arengukavad 

 
 

4.1. Põlva linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 
2003 – 2013 

 
 

Rahvaarvu suurenemine, uued ehitised, karmimad nõuded ning seadmete amortiseerumine 

sunnib linnavõimusid tõsiselt mõtlema linnade ühisveevärgi rekonstrueerimisele. Kuna 

päästeteenistus oma vahenditest veevõtukohti ei ehita ja hüdrante ei paigalda, siis 

tulekustutus- ja päästetööde seisukohalt on äärmiselt positiivne, kui linnades tekib 

operatiivseid veevõtmise võimalusi juurde. 

Suund Euroopa Liiduga ühinemisele on avanud võimalused saada eri fondidest lisatoetusi 

või totatsioone, mis aitavad kaasfinantseerida just taolisi projekte nagu Põlva linna 

ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 2003 – 2013. (www.polvalinn.polvamaa.ee) 

 

Arendatav projekt teeks elu lihtsamaks ka Põlva linna päästetöötajatele. Praegu pole 

võimalik suurtulekahjude korral survet mõnes trassi osas tõsta, sest trassid on nii ohtlikus 

seisus, et surve suurendamine tooks kaasa nende purunemise. Kui paremas seisus trassides 

olekski võimalik survet tõsta, siis protsess päästetööde juhi palvest trassivaldaja reaalsete 

tegudeni on niivõrd aeglane, et kokkuvõttes poleks sellest midagi kasu. 

 

2003. aasta veebruari seisuga oli Põlvas 6 survetõste pumplat, millest 4 töötasid. Veel enne 

suurt rekonstrueerimisprotsessi saaks autori arvates vajadusel vee surve tõstmise 

tegutsemisvalmidust koostöölepingiga pumplate kaudu parandada või siis trassi valdajaga 

lihtsalt kokku leppima teabe edastamise viisis ja inimestes, kes häda korral operatiivselt 

reageeriksid. 

 

Kui arengukava saab täide viidud, peaks linnale lisanduma umbes 40 uut tuletõrje hüdranti. 

Samuti näeb arengukava ette ehitada praegu töös olevate pumplate asemele üks, piisavalt 

võimas pumpla, mis hakkaks tööle täisautomaatsel režiimil. Siinkohal olekski tarvilik 
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päästeteenistusel sõna sekka öelda, et uue süsteemi kaudu oleks võimalik survet trassis 

kiiremini muuta. 

 

Arusaadavalt on vee-ettevõtted kohustatud elanikkonnale tagama kvaliteetse joogivee. 

Tuletõrje hüdrandid asuvad aga joogiveetrassil. Sellega seoses tekibki ebakõla 

seadusandluses, kus ühe normi järgi peab vesi olema kvaliteetne, aga teise normi järgi 

peavad trassid olema hüdrantide jaoks vastava läbimõõduga. Kuna Põlva linnas on 

suhteliselt väike puhta vee tarbijaskond (ligikaudu 7000 inimest) ja ka ettevõtted ei tarbi 

kuigi palju, siis jääb suurtes trassides vesi lihtsalt seisma. Vee kvaliteet langeb märgatavalt. 

Samas ei saa tuletõrjujad väga peenikestest trassidest piisavat kogust vett korraga kätte. 

Kui siiski ehitatakse jämedamate torudega trassid, siis on vee-ettevõte sunnitud trassi 

mõned lõigud sulgema, silmas pidades linna iseärasusi ja vee kvaliteeti. Aga kui sellisel 

puhul puhkeb trassi suletud osa piirkonnas suurem tuleõnnetus ja trass on vaja avada, 

liigub seisnud roiskunud vesi elamurajooni. Süsteemi, mis aitaks sellistel puhkudel vastava 

piirkonna elanikke teavitada, meil siiani loodud pole. Sellised küsimused tuleks läbi 

arutada maakonna kriisikomisjoni või linna pädevate komisjonide tasemel. 

 

 

 

 

4.2. Räpina linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 

aastani 2012 

 
 

Räpina, Põlva linna järel suuruselt teine asula maakonnas kavandab samuti elanike heaolu 

nimel parandada joogivee kvaliteeti ning kanalisatsioonisüsteemi. Kuna aga kõik ehitus-

tööd on ühekorraga tegemiseks väikelinnale ülejõu käivad, siis teostatakse töid vastavalt 

projektile -  Räpina linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastani 2012. 

 

Olgugi, et arengukava näeb ette uute trasside ehitust ja vanade rekonstrueerimist, ei ole 

veel kehtivas arengukavas ette nähtud ühegi hüdrandi paigaldamist. Põhjus on selles, et 

senised plaanid olid üles ehitatud Räpina veetornile, mille 50m3 mahuti oleks pidanud 
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toitma kogu linna, aga sedasi olnuks võimatu tagada hüdrantidele vajalik veesurve ja 

vooluhulk. Praeguseni oleneb surve linna 5-s hüdrandis mahuti veetasemest. Lisanduvad 

sellised probleemid nagu Põlvas: põhitorustik on maksimaalselt 100 mm läbimõõduga, 

enamik torusid aga veel peenemad.  

Kuna aga 2002. aastal otsustasid Räpina Linnavalitsus ja Räpina Vallavalitsus ühineda 

Räpina Vallavalitsuseks, siis on uuel omavalitsusel plaanis ühisveevärgi arengukavva 

väikeseid ümberkorraldusi teha. Veel 2003. aasta jooksul vaadatakse arengukava üle ning 

uue kava kohaselt on ka uusi hüdrante oodata. Kuna idee kohaselt on plaanis veetorn 

hoopis likvideerida ning selle asemele ehitada maapealne pumpla koos kahe üle 100m3 

veemahutiga, siis laheneks ka vajaliku vooluhulga probleem hüdrantides. Samuti tulevad 

pumplasse 3 täisautomaatikal töötavat survetõste pumpa, mis tagavad vajaliku surve 

trassides. Isegi mitmest hüdrandist korraga võetav vesi ei tohiks oluliselt ülejäänud linna 

veevarustust mõjutada. 

 

Kui hakatakse uuesti linna ühisveevärgi arengukava ümber vaatama, tuleks 

päästeteenistusel aktiivselt kaasa rääkida hüdrandisüsteemi arendamisl ka nendel vähestel 

võimalikel trassilõikudel.  
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5. Tulevikunägemus 

 

 

5.1. Veevõtukohad 
 

 

Kuna juba kümmekond aastat pole tuletõrje veevõtukohtadele piisavalt tähelepanu 

pööratud ning seeläbi pole nad kõik ka töökorras, oleks viimane aeg midagi ette võtta.  

Juba aastakümneid tagasi on väljaspool suurasulaid välja kujunenud tuletõrje veevõtu-

kohad kas looduslike veereservuaaride või vajadusest tingitud tehisveekogude, mahutite 

näol. 

 

Eelkõige tuleks diplomandi arvates korda teha olemasolevad veevõtukohad ning seejärel 

alles uusi ehitada. Kuna paljud lohakile jäetud veevõtukohad asuvad valla või linna 

territooriumil, kuid seaduslikku alust nende kordategemise nõudmiseks pole, siis oleks 

mõistlik rõhuda vastavate ametnike mõistmisele, et midagigi tehtud saaks. 

 

Autori arvates võiks operatiivteenistuseosakond koos komandopealike ja komandode 

meeskondadega välja töötada plaani, milles oleks välja toodud kõige kriitilisemad 

veevõtukohad, mis oleks vaja korda teha lähimate aastate jooksul ning esitada plaan 

omavalitsusele. Et ka ametivõimud kõike ühekorraga teha ei jõua, siis võiks plaani teoks 

tegemise tähtaeg olla näiteks kolm kuni viis aastat. Selle möödudes tuleks koostada juba 

uus plaan järgmiste probleemsete veevõtukohtade korrastamiseks.  

 

Rekonstrueerimist vajavate kohtade eelisjärjekorda seadmisel võiks arvestada näiteks 

asustuse ja rahvastiku tihedusega, suuremate tuleohtlike ettevõtete paiknemisega, 

tähtsamate objektidega, võiks vaadata viimase aja piirkonna tulekahjude statistikat, 

veevõtukohtade kasutustihedust, korrasolekut ning nende paiknemist ümbruskonnas. Kõik 

remonditud või uuesti ehitatud veevõtukohad peaksid olema aastaringselt kasutatavad, sest 

tulekahjud ei ole ainult suviti. 
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5.2. Koostöö parandamine 

 

 
Juba eespool sai mainitud, et asutus, mis tahab edukalt töötada, peab teiste asutuste, 

ettevõtete ja isegi eraisikutega koostööd tegema. Mida rohkem ühtsete jõupingutustega 

tehtud saab, seda parem. 

Kui tulevikus tahetakse ja suudetakse maakonna omavalitsuste veevarustuse kaardid ja 

nimekirjad päästeteenistuse arvutitesse elektroonilisele kujule viia, siis võiks need 

kokkuleppel ja võimalusel edastada ka Lõuna-Eesti häirekeskusele. Autori arvates aitaks 

see häda korral vajaliku info saamist kiirendada. 

 

Üks aspekt, kus tuleks koostöö nimel kindlasti rohkem pingutada, on suhtlus veetorustike 

valdajate ja päästeteenistuse vahel. Siseministri määruse nr. 58 – “Nõuded tuletõrje 

veevarustuse seadmetele” – kohaselt on paika pandud veetorustiku valdaja ja 

päästeteenistuse õigused ning kohustused. Kuna siiani pole see määrus vähemasti 

Põlvamaal hästi toiminud, siis võiks päästeteenistus torustike valdajatega eraldi 

suusõnalised või kirjalikud lepped sõlmida. Neis oleks välja toodud veetrassis vajadusel 

surve tõstmisega seonduv – milline teave, läbi milliste kanalite ja kellele oleks vaja 

edastada.  

Veel tuleks antud määrusele tuginedes kokku leppida mitmes punktis. Näiteks, et 

veetorustiku valdaja kutsub alati ka tulekustutus-päästemeeskondi hüdrantide kontrollile, 

teavitab uutest või väljavahetatud hüdrantidest. Samuti peaks veetorustiku valdaja 

päästeteenistust kindlasti teavitama hüdrantide mittekorrasolekust, kui neid või trassi 

remontima hakatakse. Samas teataks päästeteenistus omalt poolt hüdrantide kasutamisest ja 

hüdrantide või viitade mittekorrasolekust. 

 

Kõigis valla- ja linnavalitsustes tuleks autori arvates maakonna päästeteenistusel tõsisemalt 

arutluse alla võtta tuletõrje veevõtukohtade ehitus, remont ja hooldus. Tõsine probleem on 

meie aastaaegasid arvestades lumi ja kehvad teeolud. Korras veevõtukohast ei ole ju kasu, 

kui sellele autoga ligi ei pääse. Talvel lume lükkamine veevõtukohtadeni viivatel teedel ja 

muul aasta-ajal teede hööveldamine oleks tuletõrjujatele äärmiselt tänuväärne tegevus. 
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Sama probleem kehtib ka eraisikute ja ettevõtete või asutuste kohta, kelle maale tuletõrje 

veevõtukohad jäävad.  

 

Koostööst operatiivteenistuseosakonna ja järelevalve- ja planeerimisosakonnaga võikski 

panna tuleohutusjärelevalve inspektoritele südamele, et nad objekte kontrollimas käies ei 

alahindaks veevõtukohtade mittekorrasolekut. Samas on sellistel puhkudel inspektoritel 

hea võimalus teha objekti omanikule selgitustööd, et tõsta nende endi turvalisust. 

 

 

 

 

5.3. Raudtee kaasamine 

 

 
Kuna päästeteenistusel on ülesanne Päästeseaduse seaduse (RT I 1994,28,424) alusel 

teostada temale määratud piirkonnas tulekustutus- ja päästetöid, siis üheks võimalikuks 

abimeheks võiks olla ka maakonda läbiv raudtee. Raudteest üksinda abi ei ole, pigem 

vastupidi, kuid tehes koostööd raudtee valdajatega, on võimalik leida üsna mõistlikke 

lahendusi.  

 

Eestis on olemas spetsiaalsed päästerongid, vagunid, tsisternid ja seadmed suuremate 

rongiõnnetuste ja metsatulekahjude jaoks, kuid selliseid suurõnnetusi juhtub küllaltki 

harva. Siiski toimuvad raudteede kõrval ja lähiümbruses pidevalt kulupõlengud, 

metsatulekahjud ja muud tuleõnnetused. Kuna veevõtukohtasid on linnades ja valdades 

vähevõitu või need paiknevad suhteliselt kaootiliselt, siis on Põlvamaa päästeteenistus 

tulnud heale ideele kaasata veevõtukohtadeks raudteedel liikuvaid veetsisterne.  

2003. aasta kevadel päästeteenistuse eestvedamisel korraldatud teabepäeval arutatigi AS 

Eest Raudteega vastavaid probleeme ja sellest sündisid veel esialgu suusõnalised 

kokkulepped. Lepiti kokku, et kuna maakonda läbiva raudtee jaamade veevarustus on 

praktiliselt olematu, aga nende läheduses tegutsevad mitmed puidukäitlusettevõtted, tegi 

päästeteenistus ettepaneku paigutada kevadest sügiseni võimalikele haruteedele 60m3-

veetsisternid.  
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Haruteed, kuhu veetsisterne vaja oleks, asuvad Vastse-Kuustes, Põlvas, Verioral ja Oraval. 

Tsisternid tagaks tulekahjude korral raudteejaamade ning nende ümbruskonna 

veevarustuse.  

Samas leidus ka vastakaid arvamusi. Nimelt väideti, et suvi otsa seisvad ratastel mahutid 

võiksid samal ajal omanikule suuremat tulu teenida. Raudtee haldajad ise on paljud depood 

või selle äärsed maad rentinud aga erinevatele ettevõtetele, kuigi lepingutes pole 

reguleeritud veevarustuse tagamine. 

 

Seega võib 2003. aasta saada Põlvamaal esimeseks, kus veevõtukohad tekivad ka 

raudteele. Selline koostöö raudtee ja päästeteenistuse vahel võiks diplomandi arvates saada 

järjepidevaks. 

 

 

 

 

5.4. Basseinide kasutamine 

 

 
Päästeteenistuse kasutuses on praegu peaaegu 200 tuletõrje veevõtukohta, lisaks 

hüdrandid, kuid ikkagi jääb maakonnas palju kõrvalisi kohti, millest veevõtukohad on 

kaugel või pole korras. 

Seega tekib neis paigus suurtulekahjude või metsatulekahjude ajal tõsine veepuudus. 

Seetõttu hakatakse veevedu organiseerima tuletõrjeautodega. Õnnetuskohal saab vett 

vedada ka põhiautodega, kuid viimaste väikeste paakide tõttu kulub veeveoks rohkelt 

tehnikat, aega ning inimressurssi, mida on niigi vähe. 

Põlvamaa päästeteenistusel on kasutada ainult kaks paakautot - Põlvas ja Räpinas, 

mõlemad 10m3-veemahutavusega. Kanepi ja Värska tugikomandodes paakautosid pole.  

Autori arvates võiks ka nendes komandodes olla paakautod, mis lahendaksid veevaeses 

piirkonnas esialgse veepuuduse probleemi, kuniks abijõud kohale jõuavad. 

 

Põlvamaa päästeteenistuses on tuldud mõttele võtta kasutusele veebasseinid. Sellist 

tehnikat ja taktikat kasutatakse ka mujal Eestis. Basseinide kasutamisel saadakse suur eelis, 
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kuna nad annavad võimaluse tagada sündmuskohal pideva veevarustuse ning võita aega. 

Oma mobiilsuse tõttu annab neid paigaldada peaaegu igale poole. Reeglina kasutatakse 

basseine koos paakautodega. Kui paakauto jõuab sündmuskohale, saab ta kiiresti mõne 

minuti jooksul üles seada basseini ning tühjendada kiiresti paagitäis vett samasse basseini 

ja seejärel ise juba uue vee järgi sõita. Samuti saavad basseinidesse vett vedada ka teised 

põhiautod. Basseinist vett imev pump või tuletõrjeauto saab aga katkematult vett anda, 

tulekahju kohalt ise liikumata. Suurtulekahjude ja metsatulekahjude ajal on võimalik mitu 

basseini kõrvuti panna või ühendada ja nii tekitada suur kunstlik veehoidla. Lihtsalt ja 

kiiresti teisaldatav bassein on tulekustutus- ja päästetöödel suureks abiks. 

 

2003 aasta jaanuaris esitas Põlvamaa päästeteenistus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule 

taotluse raha saamiseks kahe uue originaalbasseini jaoks. Samal ajal hakati ühte basseini 

ise konstrueerima. Kui taotlus täidetakse, saaks Räpina ja Põlva komandod pärast 

paakautode väikest ümberehitust oma kasutusse uue efektiivse vahendi, mis leevendaks 

veevarustusprobleeme suuremate tuleõnnetuste korral. 

Kui kunagi saavad ka Värskas ja Kanepis olema paakautod, siis võiks autori arvates 

samamoodi nendelegi paigaldada veebasseinid. 

 

 

 

 

5.5. Kaardid ja nimekirjad 

 
 

Põlvamaa päästeteenistuses enamikul tulekustutus-päästeautodel olevad kaardid on väikese 

mõõtkavaga ja must-valged, kuigi need on mõeldud nii veevõtukohtade leidmiseks kui ka 

piirkonnas orienteerumiseks.  

 

Autori arvates võiksid uued kaardid olla värvitrükis ning asuda senise A4-formaadi asemel 

formaadil A3 ehk poole suuremad, sest ühel kaardil on ikkagi kogu vald. Seega suureneks 

ka valla kaartide mõõtkava seniselt 1:100 000-lt poole võrra ehk 1:50 000-ni.  
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Diplomandi arvates oleks sellised kaardid tunduvalt täpsemad ja arusaadavamad nii 

orienteerumisel kui ka veevõtukohtade leidmisel. Veevõtukohtasid võiksid tähistada 

väikesed numbrid mingil kindlal värvitaustal, numbrid aga peaksid kokku minema vastava 

valla või linna kohta koostatud tuletõrje veevõtukohtade nimekirja numbritega, kus on 

täpsemad andmed vastava veevõtukoha kohta. Komandode kõikidel operatiivarves olevatel 

põhi- ja paakautodel võiksid olla taolised kaardid spetsiaalsetes nende jaoks mõeldud 

kaustades kasutatavatena koos vastavate nimekirjadega oma väljasõidupiirkonna ning 

vähemalt sellega piirvevate valdade kohta.  

 

Kaardid võiksid olla vihma, määrdumise, niiskuse ja kulumise vastu kindlustamiseks 

pandud kilede vahele. Samuti võiksid sellised kaustad olla ka tulekustutus- ja 

päästetöödeks maakonna päästeteenistusega lepingu sõlminud abikomandode põhiautodel.  

 

Kuna Põlva ja Räpina linn on maakonnas suhteliselt suured asulad koos oma rohkete 

tänavate ja Põlvas ka hüdrantidega, siis võiks autori arvates Põlva keskkomando tuletõrje-

päästeautodel olla Põlva linna kohta suure mõõtkavaline kaart, kuhu oleks märgitud 

hüdrandi asukohad, veevõtukohad, tänavanimed ning ka majade numbrid. Ka peaks selline 

kaart olema Räpina tugikomandol Räpina kohta. 

Eelpool kirjeldatud kaardid ja nimekirjad kõigi valdade ja linnade kohta peaksid olema 

kogu väljasõidupiirkonna ulatuses operatiivkorrapidaja masinas. 

 

Andmete muutmiseks, uute tuletõrje veevõtukohtade või hüdrantide juurde ehitamisel, 

vanade likvideerimisel oleks parim variant, kui omavalitsuste kaardid oleksid digitaalselt 

töödeldavad ka operatiivteenistuseosakonna arvutites. Samas aitaksid elektroonilised 

kaardid ja nimekirjad häirekeskusele saadetuna sealset tööd lihtsustada. 

 

Kuna praeguseks probleemiks on andmete puudulikkus veevõtukohtade kohta, siis peab 

autori arvates päästeteenistus vastu võtma veevõtukohtasid kontrollivate isikute jaoks ühtse 

blanketi. Blanketil oleksid põhilised andmed, mida peaks vastava veevõtukoha kohta 

teadma.  
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Seal võiks olla näiteks: 

1 - veevõtukoha järjekorra number nimekirjas ja kaardil 

2 - Veevõtukoha võimalikult täpne aadress või asukoha kirjeldus 

3 - veevõtukoha tüüp 

4 - veevõtukoha mahutavus ( m3 ) 

5 - veevõtukoha kasutamisvõimalus sõltuvalt aastaajast või ilmastikutingimustest 

6 - muud märkused 

7 - veevõtukoha hooldaja kontakt andmed 

8 - veevõtukoha kontrollija või kasutaja nimi, allkiri ja kuupäev 

         Lisa 2. 

 

Sellise blanketi alusel kogutud informatsioon on ühtselt ja hästi analüüsitav ning annab 

ülevaate veevarustuse olukorrast. 

Needsamad blanketid võiksidki olla koos kaartidega kasutatavateks nimekirjadeks. 

 

Päästeteenistuse siseselt tuleks paika panna ka intervall, millise aja tagant peavad 

komandopealikud või komandod veevõtukohti ja andmeid uuesti kontrollima. See periood 

võiks olla näiteks iga kahe aasta tagant.  

Samas võiks tuletõrje veevõtukohtade kontrollimise omas väljasõidupiirkonnas jagada 

komandopealiku ja meeskondade vahel, mis annaks võrdselt mõlemale võimaluse tutvuda 

ja meelde tuletada oma piirkonna veevarustuse võimalusi. 
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Kokkuvõte 
 

 

Kuigi ühiskond areneb, toimuvad tänapäevalgi tulekahjud ja muud suurõnnetused. 

Efektiivsemad preventiivsed meetmed, profesionaalsem tuletõrjujate ja päästjate tegevus 

ning uuem tehnika peavad õnnetuste toimumise riski viima võimalikult madalale ja 

tagajärgede likvideerimise võimalikult valutuks. Kuna siiani on ikka põhiliseks 

tuleõnnetuste kustutusaineks vesi, siis vee hea kättesaadavus ja kiire sündmuskohale 

transport on üks oluline osa päästeteenistuse arengus. 

 

Käesolevas töös on analüüsitud Põlvamaa päästeteenistuse veevarustuse korraldust. On 

välja toodud nii positiivseid külgi kui ka vajakajäämisi, mille peaks tulevikus likvideerima. 

Töö eesmärk oli analüüsist tulenevalt probleemidele lahendust leida. 

Enamjaolt ongi töö viiendas peatükis esile toodud autori pakutud lahendused, mida võiks 

Põlvamaa päästeteenistus kasutusele võtta. 

 

Lõputöö koostamise käigus Eesti teistes päästeteenistustes läbi viidud küsitluses sealse 

veevarustuse korralduse kohta selgus, et valdkond on arendamist vajav igal pool. 

Seega loodan, et käesolev töö on vajalik ning praktiliselt kasulik ka Põlvamaa 

Päästeteenistusele. 
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Die Zusammenfassung 
 

 

Unabhängig von der Entwicklung der gesellschaft und des umgebenden 

Siedlungsbereiches passieren heute und in Weiterer Zukunft die Feuersbrunste und andere 

Grossunfälle. Wirksame Präventivmittel, das professionelle Wirken der Feuerwehrmänner 

und Retter, und die besten technische Geräte müssen beim Unfall das geringste Risiko 

sichern und die hinterbliebene Schaden möglichst harmlos beseitigen. Bis  Heute noch 

benutzt man beim Feuerlöschen hauptsächlich das Wasser. Dabei spielt  gute 

Wassererreichbarkeit und schneller Wassertransport zum Unglücksort für das Rettungsamt 

wichtige Rolle. 

 

Im vorliegenden Arbeit analysiert man die Wasserwerkregelung in dem Rettungsamt des 

Landkreises Põlvamaa. Das Ziel des Arbeits ist die Lösung zu finden von der Analyse 

aufgeworfenen Fragen. 

 

Hauptsächlich bietet der Author im fünften Abschnitt an seine Lösungen für die reale 

Verwendung im Rettungsamt Põlvamaa. 

Beim verfassen der Abschlussarbeit ist herausgekommen die Befragung über 

Wasserwerkregelung in anderen Rettungämten über ganz Estland. Das Ergebnis: um das 

bessere Wirken der Retter das Bereich braucht Weiterentwicklung überall in Estland. 

Damit versuche ich mit dem Arbeit meinen Anteil zu der Entwicklung beifügen. 
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Lühendid 
 

 

AS – aktsiaselts 

nr. – number 

v.a. – väja arvatud 

sh. - sealhulgas 

vt. - vaata 

jne. – ja nii edasi 

m3 – kuupmeeter 

TTÜ- Tallinna Tehnikaülikool 

OÜ - osaühing 

PT – päästeteenistus 

RT – Riigi Teataja  

RTL – Riigi Teataja Lisa 

SIMm – siseministri määrus 
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Lisa 1.1. Jõgevamaa päästeteenistuse vastus 
 

JÕGEVAMAA TULETÕRJE VESIVARUSTUSE ANALÜÜS 
 
 
Jõgevamaa tuletõrje vesivarustuses kasutatakse õnnetuste likvideerimisel vajamineva 

veehulga tagamiseks järgnevaid võimalusi: tuletõrjehüdrandid, looduslikud või tehis 

veekogud ja tuletõrje veehoidlad. Tuletõrjehüdrantide võrgustik on välja ehitatud 

maakonna territooriumil paiknevates linnades. Samuti on tuletõrjehüdrantide võrgustik 

olemas maakonna territooriumil kolmes alevis või alevikus (Tabivere, Vägari, Adavere). 

Loodulikest või tehis veekogudest kasutatakse maakonna territooriumil paiknevaid järvi, 

jõgesid, eraisikute või riigi poolt rajatud tiike, veehoidlaid ja paisjärvi. Samuti kasutatakse 

vee hankimiseks eraisikutele või riigile kuuluvate objektide juures olevaid tuletõrje-

veehoidlaid.  

Viimase kümne aasta jooksul on Jõgevamaal rajatud kaheksa uut tuletõrje-veehoidlat. 

Nendest kaks on ehitatud riigi vahenditega seoses uute haridusasutuste rajamisega 

maakonna territooriumile. Ülejäänud kuus tuletõrje-veehoidlat on ehitatud erafirmade 

poolt seoses uute tööstushoonete rajamise või firma tegevuse laienemisega. Heaks näiteks 

erafirmade soovist teha maakonna päästeteenistusega igakülgset koostööd on Jõgeva linnas 

asuv AS Valmeco, kes on firma vahenditega rajanud kaks nõuetele vastavat veehoidlat 

ning läbi viinud töötajate tuleohutusalase koolituse. Samuti on AS Valmeco initsiatiivil 

korraldatud ettevõtte territooriumil tulekahjuõppus, et harjutada töötajate käitumist 

tulekahju korral ning välja selgitada võimalikud puudused. Alljärgnevalt on tabelina 

toodud andmed iseloomustamaks Jõgevamaa tuletõrje-vesivarustuse hetkeolukorda. 

Omavalitsus Hüdrante Veehoidlaid Veevõtukohti(lood) 
Jõgeva linn 50 - - 
Põltsamaa linn 50 4 3 
Mustvee linn 20 - 1 
Jõgeva vald - 23 17 
Põltsamaa vald - 8 13 
Kasepää vald - - 12 
Pajusi vald 8 7 11 
Pala vald - 9 14 
Palamuse vald - 3 13 
Puurmani vald - 7 9 
Saare vald - 1 33 
Tabivere vald - 3 12 
Torma vald - 11 3 
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Tuletõrje hüdrandid 
Maakonnas olevatest tuletõrjehüdrantidest paikneb Jõgeva linnas 50 tk, Põltsamaa linnas 
50 tk ja Mustvee linnas 20 tk. Valdav osa  Jõgeva maakonna territooriumil asuvatest 
tuletõrje-hüdrantidest on Moskva tüüpi hüdrandid. Enamus maakonna territooriumil 
paiknevatest veetrassidest on rendilepingute alusel antud haldamiseks erafirmadele. Kuna 
tuletõrje-hüdrant on veetrassi lahutamatu osa, siis on tuletõrje-hüdrantide hooldamise 
kohustus pandud veetrasse haldavale firmale. Maakonnas paiknevatest hüdrantidest on 
enamus märgistatud. Tuletõrje-hüdrantide kontrolli teostatakse valdaja ja päästeteenistuse 
koostöös üks kord kahe aasta jooksul. Teostatud kontrollimiste kohta koostatakse 
vastavasisulised aktid. 
Maakonnas paiknevate tuletõrjehüdrantide kohta on päästeteenistusel olemas nimekirjad. 

Iga kuu lõpus esitab päästeteenistus veetrassi haldajale aruande hüdrantide kasutamise 

kohta. Kõige suurema kasutustihedusega on Jõgeva linna hüdrandid. See asjaolu on 

tingitud sellest, et keskkomandos paiknev paakauto teeb kõige rohkem väljasõite ja selle 

tankimine veega toimub linnas. Samas tuleb tõdeda, et linnades olevad veetrassid on 

paljuski vananenud ja amortiseerunud.  

 
Tuletõrje veehoidlad 
Valdades aset leidnud tulekahjude likvideerimiseks saadakse kustutusvesi tuletõrje 
veehoidlatest või looduslikest veevõtukohtadest. Möödunud aasta jooksul viidi 
operatiivkorrapidajate ja komandopealike koostööna maakonnas läbi tuletõrje veehoidlate 
kontroll. Pistelist veehoidlate kontrolli teostab ka järelvalvetalitus. Maakonnas paiknevate 
tuletõrje veehoidlate kohta on olemas nimekirjad. Samuti on plaanis käesoleva aasta 
jooksul koostada digitaalsed kaardid maakonnas paiknevate tuletõrje veehoidlate kohta. 
Kokkuvõtteks tuleb siiski kahjuks tõdeda et tuletõrje veehoidlate seisukord maakonnas 
jätab soovida.  
Suurimaks probleemiks veehoidlate puhul on keerulised omandisuhted. Pahatihti on 

erastatud mingi objekt mille juurde kuulub ka veehoidla, kuid veehoidla on jäetud 

erastamata ja sisuliselt ei kuulu enam kellelegi. Samas tuleb tõdeda, et kui objekti 

omanikul ei ole piisavalt vahendeid isegi hoonete ja seadmete hooldamiseks ja 

uuendamiseks siis ei sunni mistahes sanktsioonid teda hooldama tuletõrje veehoidlat. 

Sellest tulenevalt ei vasta paljud veehoidlad nõuetele või on hoopis kasutuskõlbmatud. 

Viimasel ajal on kasvanud tendents investeerida turvalisusse ning üha rohkem huvituvad 

firmad ja eraisikud tuletõrje veehoidlate korrasolekust.  

 
Looduslikud ja tehisveekogud 
Looduslike ja tehisveekogude puhul millistest päästeteenistus saaks vajaduse korral vett 

võtta on suurimaks probleemiks juurdepääs veekogule. Oluliseks probleemiks just 

loodulike veekogude puhul on suunavate viitade ja märgistuse puudumine. Väga palju 

kasutatakse vee saamiseks maakonnas olevatel jõgedel paiknevaid sildu kuna juurdepääs 
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jõgedele ja järvedele on suurte ja raskete päästeteenistuse autodega praktiliselt võimatu. 

Kahjuks ei ole eraisikud ja riik suutnud või tahtnud pärast nõukogude aja lõppu ehitada 

spetsiaalseid teid ja estakaade jõgede või järvede juurde mis tagaksid päästeteenistusele 

aastaringse veesaamise võimaluse. Samuti ei ole suudetud säilitada ja töökorras hoida 

nõukogude ajal ehitatud juurdepääsuteid ja pumbajaamu ning veetrasse. Kohalikud 

omavalitsused on ilmutanud valmisolekut oma võimaluste piires hoida aastaringselt 

läbitavad jõgede ja järvede juurde viivad teed. 

Looduslike ja tehisveekogude kohta millistest on päästeteenistusel vajadusel võimalik vett 

võtta on olemas nimekirjad. Samuti on plaanis käesoleva aasta jooksul koostada digitaalsed 

kaardid maakonnas paiknevate looduslike ja tehisveekogude kohta millistest 

päästeteenistusel on võimalik vett võtta. 

 
Vee transport 
Vajaliku vee transportimiseks kasutatakse maakonna päästeteenistuses põhiautosid 

paagimahuga(2,0-2,5t) ja kolme paakautot(18t, 16t ja 5t). Et tagada pideva veevaru 

olemasolu sündmuskohal ja stabiliseerida suurõnnetustel vesivarustuse olukorda 

sündmuskohal on maakonna päästeteenistusel olemas ka üks kummist bassein 

mahutavusega 18t. Paakautod paiknevad Põltsamaa ja Palamuse tugikomandodes ja Jõgeva 

keskkomandos. Bassein paikneb Jõgeva keskkomandos ja on paigaldatud paakauto Jõgeva-

2.1 peale. Suurimaks probleemiks vee transportimise valdkonnas on hetkel paakauto 

puudumine Mustvee tugikomandos. 

 
Kokkuvõte 
Kokkuvõtvalt võib öelda et maakonna tuletõrje vesivarustuse seisukord on rahuldav. 
Maakonnas on piisavalt veevõtukohti ja hüdrante et tagada õnnetuste likvideerimiseks 
vajaliku veekoguse olemasolu. On olemas vesivarustuse alased nimekirjad ja hüdrantide 
kohta ka kaardid. Samuti on kogu Jõgevamaa tuletõrje vesivarustuse kohta käiv 
informatsioon olemas Lõuna Eesti häirekeskusel. Samas tuleb tõdeda et arenguruumi ja 
tööd mis parandaks tuletõrje vesivarustuse olukorda Jõgevamaal on teha veel palju. Vaja 
on parandada veevõtukohtade hooldus ja kontrollmehhanismi, samuti on vaja koostada 
kaardid maakonnas paiknevatest veevõtukohtadest, muuta kohalike omavalitsuste, firmade 
ja eraisikute suhtumist tuletõrje veehoidlatesse. 
Paraku ei sõltu tuletõrje veevõtukohtade olukord ainult päästeteenistusest ja hetke olukord 
tuletõrje vesivarustuses on tingitud ühiskonna prioriteetide asetusest. 
 
Koostas: Imre Tõekalju 
    operatiivkorrapidaja  
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Lisa 1.2. Hiiumaa päästeteenistuse vastus 
 

 

Tere 

Usun et see kiri on juba paar nädalat vastust oodanud ja kui ma ka praegu ei vasta siis jääbki 

vastus tegemata. 

1. Kas on piisavalt veevõtukohti ja hüdrante? 

Veevõtukohtadega on Hiiu maakonnas nii nagu rahaga - alati võiks rohkem olla. Hüdrantidega on 

lood veel tõsisemad. Tsentraalne vesivarustus on hiiumaal välja ehitatud vaid Kärdla linnas (45 

hüdranti)  ja Käina alevikus (4 hüdranti). Olemasolevad trassid hõlmavad vaid osa nimetatud 

asustusüksuste territooriumist. On valminud ka vesivarustuse arengukavad mis on meie poolt 

kooskõlastatud. Vee-ettevõtja aga ei soovi rajada selliseid trasse mis meie vajadusi rahuldavad ( 

hüdrandi võib veeetrassile paigaldada kui selle läbimõõt on vähemalt 100 mm) st seda et 

veeettevõte sooviks paigaldad trassid mille läbilaskevõime oleks lähedane iluaianduses 

kasutavatele voolikutele ning seadmetele. Nad põhjendavad seda sellega et suurte trasside 

rajamisega väheneb vee liikumiskiirus ja ei suudeta tagada piisavat veekvaliteeti. 
  

2. Kas veevõtukohtade hooldus ja kontrollimine toimib. 

Kuigi SM määrusest tulenevalt peab vee- ettevõte ise hudrante kontrollima, on senini seda tehtud 

koos Hiiumaa Päästeteenistusega. Igal kevadel oleme selleks planeerinud umbes päeva. Kontrolli 

kaasame vee- ettevõtja esindaja Op osakonna esindaja ja valvemeeskonna. Koostame akti kus 

märgimee tulemused ning puudused. 

Veevõtukohtadega toimub samasugune pull. Veevõtukohtade hooldus peaks toimuma omaniku või 

haldaja poolt, kuid paraku seoses endiste ettevõtete ning kolhooside lagunemisega ei ole 

veevõtukohtadel omanikke ja ka hoonete kasutusotstarve on muutunud. Sageli on omanikuks vald, 

kellel aga puuduvad vahendid veevõtukoha korrashoiuks. Kontrolli viiakse läbi järelevalve ametnike 

poolt. Siis saavad kontrollitud nende objektide veevõtukohad mille kontroll viiakse läbi vastavalt SM 

määrusele.  Kevadel aga planeerime nädala kogu Maakonna territooriumil paiknevate 

vevõtukohtade kontrolliks. Kontrolli viivad läbi OP osakond koos vastava väljasõidupiirkonna 

valvemeeskonnaga. Kontrolli tulemusena märgitakse kaardile ( tavaline turustidele mõeldud, kuid 

suhteliselt täpne kaart) korrasolevate veevõtukohtade asukoht. Koostatakse ka nimekiri millele 

lisatakse veevõtukoha asukoht, maht ja ka puudused. Kaart ja nimekiri paigutatakse kõikide 

komandode autodele ja ka järelevalveosakonda. 

Sel aastal on plaanis ka veevõtukohtadelt ise võsa maha saagima hakata. Sest tundub et 

kõige kasulikemaks rajatisteks on nad meile. 
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3. Kas on piisavalt headt. vesivarustuse alased kaardid ja nimekirjad?. Kaardid on suhteliselt 

halvad. Võiks olla maakonna kaart  arvutis digitaalsel kujul. Siis oleks täiendusi ja parandusi 

lihtsam teha. 

Nimekirjadega tuleb rahul olla sest me koostame need ju ise. 
  

4. Kuidas hindate koostööd........? 

Koostöö on hea. Seda ilmselt seetõttu et kollektiiv on väike - HP töötab 50 inimest ning ega teised 

asutused kellega me koostööd teeme palju suuremad ei ole. 
  

5. Kas näete tulevikus vajadust parandada/täiendada olemasolevat süsteemi? 

Olemasolevat süsteemi on vaja kindlasti parandada ja edasi arendada. Ise me kül seda arenama ei 

hakka kuid püüame arengut oma soovide järgi mõjutada. 

Esimeseks sammuks peaks olema Kärdla linna Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni eeskirja muurmine. 

Eeskirja kohaselt peame praegusel hetkel õppuste käigus kasutatava vee koguse eelnevalt 

veeettevõttega kooskõlastama - tundub vist naljakas.  

Samas aga loodame et hiljemalt märtsiks õnnestub hankida veel üks paakauto. Kogemustele 

tuginedes võin õelda et kustutustööde edukaks läbiviimiseks tuleb kustutusvesi ise kaasa võtta. 

Paakautod sobivad selleks ideaalselt. 
  

Küsimused, taotlused ettepanekud? 

  

Õnne töös ja isiklikus elus! 
  

Lugupidamisega  

Marko Pruul 

Hiiumaa Päästeteenistus 
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Lisa 1.3. Viljandimaa päästeteenistuse vastus 
 
 
Tere hr. Leho Lemsalu. 
 
 
Vasustuseks Teie kirjale teatan järgmist: 
 

1. Viljandi maakonnas on piisavalt tuletõrjeveevõtu kohti ja hüdrante.(näiteks 
Viljandi linnas 16.01.2003 seisuga  324 hüdranti, 54 veehoidlat ja veevõtu kohta, 
Viljandimaal on kaardistatud  valdades ja linnades (lisaks Viljandi linnale) 300 
tuletõrje veehoidlat ja tuletõrje veevõtu kohta.) 

2. Veevõtu kohtade hooldusega  tegelevad objekti haldajad(omanikud) kontrolliga  
Viljandimaa Päästeteenistuse operatiiv osakond ei tegele. Kontrolliga tegeleb 
planeerimis ja järelvalve osakond, (inspektorid) ja seda ainult nende objektide 
lõikes, kus on ette nähtud perioodiline tuleohutus ülevaatus. Seaduse järgi on 
hoolduse ja järelvalve kohustus ning vastutus nende korrasoleku eest pandud 
omanikule. 

3. Vesivarustuse kohta Viljandi maakonnas on head kaardid ja nimekirjad veevõtu 
kohtadest,  kaardid  ja nimekirjad on dubleeritud ja nad asuvad nii tugikomandodes 
ja eraldiseisvates meeskondades ja on esimeses põhiautos.. Originaaalid nii öelda 
asuvad operatiivkorrapidaja operatiivautos ja kordineerib muutusi neis üks 
operatiivkorrrapidaja kelle ülesandeks on teha vastavaid muutusi neis kui kusagil  
toimub mingi muutus.  

4. Kuna kõik veevõtu kohtade nimekirjad on olemas arvitis, näeksime tulevikus, et 
arvutisse saaksid ka topograafilised kaardid mis oleksid töödeldavad vastavalt 
muutustele. Saadan ühe näidise Viljandi linna veevõtu kohtade 
nimekirjast.(vt..lisa). 

 
 
 
 

Veehoidlad Viljandi linnas 
      
      
      

Nr Aadress Asutus (kuuluvus) Maht (m ) Tüüp Märkused 
1 Riia mnt.56 Dold Puidutööstus 250 MA   
2 Riia mnt.56 Dold Puidutööstus 250 MA   
3 Riia mnt. Puhastusseade ~   Basseinid 
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Lisa.1.4. Järvamaa päästeteenistuse vastus 
 
Tere üliõpilane! 
  
Jõudis Sinu kiri, kus Sa tahtsid, et analüüsiksime oma maakonna vesivarustuse olukorda lõpuks 
minuni ja ma üritan siis lühidalt vastata Sinu esitatud küsimustele. 
 
1. Kas on piisavalt veevõtukohti ja hüdrante? 
 Sellele küsimusele võiks vastata nii, et alati võiks olla rohkem. Paide linn näiteks on suhteliselt 
hästi varustatud hüdrantide süsteemiga millest enamuse moodustavad uut tüüpi maapealsed 
hüdrandid. Sammuti võib rahule jääda ka Türi linnas oleva olukorraga, kus on viimasel ajal palju 
hüdrante juurde ehitatud. Hoopis hullem on aga olukord maakonna teistes väiksemates asulates, 
kus puuduvad hüdrandid ja vett tuleb võtta kas suuremate asutuste pumbajaamadest või siis tuleb 
loota lahtistele veekogudele. Seoses sellega, et tootmise on lõpetanud ka paljud põllumajandus 
ettevõtted on kas tühjad või hoopis likvideeritud ka paljud veehoidlad, mis olid rajatud suurfarmide, 
kuivatite ja küünide juurde. Siit järeldus selline, et ega maakonnas tervikuna olukord 
vesivarustuses eriti hea ei ole. Ka täravune talv näitas, et ega ei saa loota ka lahtiste 
veevõtukohtade korrasolekule, kuna enamik neist olid kas põhjani külmunud või siis põua tõttu juba 
sügisel kuivaks jäänud. 
  
2. Kas veevõtukohtade hooldus- ja kontrollmehhanism toimib? 
 Hooldus ja kontrollmehhanism toimib hästi hüdrantide puhul, mida kontrollitakse kohaliku 
päästekomando poolt vähemalt kord aastas. Riketest ja puudustest teavitatakse veevõrgu haldajat. 
Selline süsteem toimib Paides ja Türil. Järelvalve töötajad ja komando pealikud kontrollivad ka 
suuremate objektide juures olevaid veevõtu kohtade korrasolekut. 
 
3.  Kas on piisavalt head t.vesivarustuse alased kaardid ja nimekirjad? 
Meie maakonnas on see korraldatud nii, et iga komando pealik korraldab oma komando 
väljasõidupiirkonna veevõtukohtade kontrollimise ja kaardistamise. Komandode pealikud 
edastavad informatsiooni op. osakonnale ja teistele komandodele. 
Kaartidega on aga olukord ikka nii nagu ta on ja hädasti oleks vaja korralike kaarte mis 
oleks kõigil ühesugused ja hästi loetavad. 
  
4. Kuidas hindate koostööd komando meeskondade-operatiivteenistuse-
järelevalveteenistuse-kohaliku omavalitsuse-häirekeskuse vahel? 
Koostöö komandode- operatiivteenistuse vahel antud teemal võiks hinnata heaks. Informatsioon 
veevõtukohtade kohta levib päris hästi. Ei ole aga palju abi saanud järelvalveteenistuselt ja ka 
omavalitsuste suhtumine veevõtukohtade ehitamisse ja hooldamisse on üsna ükskõikne. Seda 
muidugi jälle ei saa öelda linnade kohta. 
  
5.  Kas näete tulevikus vajadust parandada/täiendada olemasolevat süsteemi? 
Ega siin enne midagi ei muutu kui veevõtukotadele esitatakse jälle karmimad nõuded ja 
kui veevõtukohad hakkavad kellegile kuuluma siis saab ka kellegi käest nõuda nende 
korrasolekut. Praegu on ju olukord selline, et mõnes kohas on isegi korralik veevõtukoht 
vanast ajast olemas aga juurdepäsuteed ja tähistus puuduvad täielikult ja selle tulemusena 
on neid kasutada võimatu. 
 
Kui tahad midagi täpsemalt teada siis võta ühendust, aitame hea meelega. 
 
Toomas Metsaots 
Operatiivkorrapidaja 
Järvamaa Päästeteenistus 
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Lisa 1.5. Lääne-Virumaa päästeenistuse vastus 
 
LÄÄNE-VIRUMAA PÄÄSTETEENISTUSE VESIVARUSTUSE OLUKORD 
 
Lääne-Virumaa Päästeteenistuse (LVPT) teeninduspiirkond on jaotud kuueks komando 
väljasõidupiirkonnaks (VSPK). Komando väljasõidupiirkonnas on otseseks 
veevõtukohtade kohta informatsiooni kogujaks komando pealik ja kontrolli nende 
tegemiste kohta hoiab operatiivteenistus, üks operatiivkorrapidaja (OPK). OPK täiendab ja 
uuendab pidevalt infot veevõtukohtade kohta (tuletõrjehüdrandid, tuletõrjeveehoidlad, 
looduslikud veevõtukohad). Info fikseeritakse tabelitena ja kaartidel. Kaartidel hüdrandid 
ja mõne VSPK talvised veevõtukohad. Kaardistamine toimub pidevalt samuti nimekirjade 
uuendamine. 
HÜDRANDID 
Hüdrantide seisukorraga kursis olemiseks on meil konkreetsed suulised lepped iga 
veetorustiku valdajaga eraldi. Üldplaanis on need sarnased, kuid vastavalt asutuse 
suurusele on ka investeeringute suurused ja seega olukord väga erinev. Väiksemates 
veeettevõtetes on hüdrantide korrashoiule ja remondile investeeringud väiksemad, 
vastavalt sellele saame leida ka mõistlikud lahendused.  
Veetorustiku valdajaga otsest koostööd koordineerib komando pealik ja kontroll lasub 
operatiivteenistuse spetsialistil. Oleme kokkuleppinud kohustused, mida kumbki pool 
täidab. Seda valdkonda koordineerib küll seaduslikult siseministri määrus (SIM), kuid 
oleme teinud vee-ettevõttele mõningaid mööndusi oma initsiatiivil koostöö parandamiseks. 
Hüdrantide kontrolli mehhanism 
Seisukorra kontrolliks ja ka asukohtade meeldejätmiseks nägemismäluga toimub meil 2 
korda aastas kõikide hüdrantide kontroll koos veetorustiku valdaja esindajaga, mille käigus 
fikseeritakse rikked ja puudused. Rikked ja puudused fikseeritakse ka kasutamisel ning 
edastatakse läbi komandopealiku veetorustiku valdajale, mis SIM paneb veetorustiku 
valdaja ülesandeks. Samuti teavitab meid koheselt ka valdaja mõne hüdrandi rikkest. 
Rikked avastatakse üldjuhul ikkagi meie poolt, sest meie oleme hüdrantide ainukasutajad.  
 
Teavitamine kasutamisest. 
Tulekahju korral Rakvere linnas teavitame koheselt ka veetorustiku valdajat kokkulepitud 
telefonil. Päevasel ajal tuleb valdaja esindaja ka peale teate saamist sündmuspaigale, kuigi 
seda me neilt ei nõudnud. Kokkuleppe kohaselt peaks veetorustiku esindaja sekkuma alles 
siis kui meil on probleeme hüdrantide kasutamisel. Surve tõstmine teatatud hüdrantides 
küsimise peale ei ole probleem.  
Hooldus ja paigaldamine 
Hüdrantide hooldus ja paigaldamise töid teostab veetorustiku valdaja ning remonditud ja 
paigaldatud hüdrandid võtame vastu meie teostades selle käigus korrasoleku kontrolli.  
Kui paigaldatakse uus hüdrant või võrgustik võtab päästeteenistus selle vastu ja koostab 
vastuvõtmisakti ja lisab selle (need) oma andmebaasi. Hüdrantide parandamine toimub 
sama järjekorra alusel (rikke teade torustiku valdajale- parandamine- teade korras 
hüdrandist päästeteenistusele- päästeteenistus võtab vastu (kontrollib)- sisestab oma 
andmebaasi hüdrandi seisukorra. 
Sarnane süsteem toimub ka ettevõtetega, kes omavad oma hüdrandivõrku sõltumata asula 
veetorustikust.  
 
Hüdrandi viitasid paigutab LVPT. 
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Hüdrandi viitade paigaldamisega on meil vee-ettevõtetega selline kokkulepe, et viidad ja 
märgistuse kleebised soetab vee-ettevõte ning toob meile, meie paigaldame need ise tulles 
vastu vee-ettevõttele, mis vastavalt SIM-ile on torustiku valdaja kohustus. See ei ole meile 
suur koorus ning sellega seoses saame meelde tuletada hüdrantide asukohti ja saame olla 
kindlad, et viit paikneb meie soovitud kohas.  
Kõik meile teadaolevad hüdrandid on meie asutuses nimekirjastatud ja kaardistatud. Igal 
väljasõidumeeskonnal ja häirekeskusel on vesivarustuse kogu, mis sisaldab nimekirjasid ja 
kaarte. Andmeid koondab pidevalt üks operatiivkorrapidaja, kes muutuste korral edastab 
info vajalikesse kohtadesse. 
 
TULETÕRJE VEEHOIDLAD JA LOODUSLIKUD VEEVÕTUKOHAD 
Veehoidlatega on lood natuke halvem, kuna pole päris selge omandi suhe. Enamus 
veehoidlaid pole kellegi bilansis. Erastati või osteti firma, kuid veehoidla jäeti välja või 
unustati registreerida ehitisena. Paljude veehoidlate eest hoolitsevad ka kohalikud 
omavalitsused, kellega on tunduvalt lihtsam suhelda, kuid korrastamise raha on vähem, kui 
ettevõtetel. On ka ettevõtteid, kes on väga huvitatud oma veehoidlate korrasolekust ja 
kutsuvad ise meid veehoidlaid üle vaatama. Omanikke on erinevaid, seega on seis segane. 
On väga heas seisukorras veehoidlaid ja kasutuskõlbmatuid veehoidlaid. Probleemi pole 
uute ehitistega. Iga aastaga muutuvad ka teadlikumaks ja ettenägelikumaks inimesed ning 
sellega seoses paraneb ka olukord veehoidlatega. 
Nimekirja ja kaardile oleme püüdnud kanda ka kõik looduslikud veekogudest veevõtu 
võimalused. Need sõltuvad palju ka aastaaegadest ja ilmasikuoludest. 
Veehoidlate täitmisel oleme kasutanud võimalust veeveo kulusid rahastada riigi 
reservfondist. Väljasõidumeeskondadel on kaasas Vabariigi Valitsuse määrus, millise 
alusel on veehoidla haldajal võimalik otsesed kulud hüvitatud saada. Selleks on vaja teatud 
paberite määrimist ja mõni kuu aega kuid siiani on see toiminud. 
Veevõtukohtade nimekiri on meil häirekeskuses ja iga väljasõiduauto peal. Nimekirja 
uudsuse eest vastutab üks operatiivkorrapidaja, kellele edastatakse info selle kohta. Infot 
laekub sündmustega seoses, järelevalve inspektoritelt, operatiivkaarte koostades ja 
komando pealikelt, kes peaksid oma väljasõidupiirkonnas palju infot omama. 
Eraldi on meil kasutusel ka talviste veevõtukohtade nimekiri, mis on komandopealike 
koostatud ning millistest saab vett võtta iga ilmaga ka talvel. Jõudu mööda oleme neid 
lisaks nimekirjale ka kaardisatanud. Kaardistatud on ka hüdrandid.  
Vesivarustuse kaartide ja nimekirja täiendame ja arendame pidevalt kuid rahul ei saa olla, 
arvan, et see on loomulik, siis toimub ka areng. 
Paremaks muutuvad teadmised, tehnilised võimalused, tulevad kogemused. Tuleb vaid 
probleemidest teha õiged järeldused ja leida neile lahendused. 
Koostööd erinevate struktuuriüksuste ja struktuuriallüksuste ning kohaliku omavalitsuse 
vahel hindan mina hea poolseks rahuldavaks ning teeme iga päev kõik selleks, et koostöö 
veel parem oleks.  
Oma vesivarustuse korrastamise süsteemi täiendame pideval, tehtud töö pole kindlasti nii 
hea, et sellele puhkama jääda, töö on pidev ja ettepanekud on alati teretulnud.  
 
Lugupidamisega 
Heigo Olu 
Peaspetsialist 
Lääne-Virumaa Päästeteenistus 
Heigo.olu@rescue.ee 
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Lisa 1.6. Pärnumaa päästeteenistuse vastus 
 
 
Lgp Leho Lemsalu 

  

Teie küsimustikule on keeruline üheselt ja objektiivselt vastata. Parim lahendus siin oleks muidugi, kui Te ise tulete 

siia ja selle korraga tutvuksite. Küll aga saan ma anda lühiülevaate meie hetkeolukorrast Pärnumaal. 

  

1) veevõtukohti võiks alati rohkem olla, eriti mis puudutab hajaasustatud maapiirkondi. Linnades ja suuremates 

asulates reeglina ei ole eriti probleeme, kuigi siingi võiks tingida ja soovitada enam hüdrante paigaldada; 

2) hüdrantide vastuvõtmise kord ning kontroll toimib heal tasemel, eriti Pärnus (koostöös "Pärnu veega"), kuid 

looduslike ja tehislike veevõtukohtade korrashoid ja kontroll on nigel. Veevõtukohti maakonnas on ligi 500 va Pärnu 

linna hüdrandid st, üsna raske oleks selle üle ka edukalt kontrolli teostada. Alternatiiviks on muidugi 

lahterdada looduslikud ja tehislikud veevõtukohad talvisteks ja suvisteks, mis tagab selle et meil oleks pidev 

ülevaade, millised veevõtukohad on antud aastaajal kasutusel ; 

3) on head! Koostöös Pärnu Maavalitsusega tegime vastavad kaardiatlased, kuhu on märgitud veevõtukoha number, 

tema kasutuse aastaaeg ning veevõtukoha tüüp. Lisaks sellele kuulub kaardi juurde veevõtukoha nimekiri kust on 

võimalik välja võtta üksikasjalik kirjeldus selle asukoha ja ehituse ja mahtuvuse üle. Kaardiatlastega ja nimekirjadega 

on varustatud kõikide komandode esimesed autod ning operatiivteenistus; 

4) kommunikatsiooni probleeme ei ole, seega ei oska kommenteerida antud küsimust. Häirekeskuses on ainult 

Pärnu linna ja Sindi-Paikuse hüdrantide nimekirjad. Muud veevõtukohad on ülesleitavad kõik veevõtukohtade 

kaardiatlaselt autodest; 

5) alati on arenemisruumi ja võiks midagi parandada! Kindlasti ei ole see lõplik ja parim variant. 

  

Kui Teil on soov millegagi täpsemalt tutvuda, siis peate paraku kohapeale tulema! 

  

  

jaanis otsla 

operatiivteenistuse osakond 

peaspetsialist 
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Lisa 1.7. Valgamaa päästeteenistuse vastus 
 

 

Tere Leho 

  

1) Hüdrandistatud on Valga maakonnas Valga, Tõrva ja Otepää. Valga linnas  on  hüdrantidest 

katmata ligi 1/3, Tõrvas 2/3 ja Otepääl 3/4. 

    Looduslike veevõtukohti on maakonnas piisavalt. 

    Reservuaare napib, kuigi suuremate ettevõtetete territooriumidel on olemas 

2) Vastavalt Sim 13.09.2000 määrusele nr.58 peab teostama tuletõrjehüdrantide kontrolli (§ 16-20) 

veetorustiku valdaja ja esitama päästeasutustele 1 kord kuus kontrolli tulemused. Antud momendil ei 

taha see kuidagi toimida. 

3) Tuletõrjehüdrantide nimekirjad on olemas ja osaliselt on need ka kaardistatud. 

    Looduslike veevõtukohade nimekiri on olemas ja kaardistatud. 

4) Koostööd hindan viiepallisüsteemis heaks (4). 

5) Kindlasti  

  

Lugupidamisega, 

  

Rando Rimm 

Valgamaa PT 

Operatiivteenistuse osakonna juhataja 
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Lisa 1.8. Raplamaa päästeteenistuse vastus 
 

 

Tere! 
  

Kuna olen pidevalt väga hõivatud ja vastamine Sulle võib meelest minna siis teen seda parem 

kohe, kuid samal põhjusel lühidalt ja konkreetselt, kui mu vastus liiga napp on, siis võid lisa küsida- 

vastan kui vähegi jõuan. 
  

1.Veevõtukohti ei ole enamus Raplamaakonna asulais kohe kindlasti mitte piisavalt on mõni 

piirkond, kus neid üldse ei ole. Hüdrantide tihedusega võib Rapla linnas rahule jääda, Suuremate 

alevites nagu Märjamaa ja Kohila leidub hüdrante, kuid on vähe ja paljud ei tööta või on nendega 

töötamisel probleeme, väiksemates alevikes on olukord selles vallas katastroofiline. Ühesõnaga 

nagu ikka majanduses elavad paremini suuremad keskused. 

2. Veevõtukohtade kontroll toimib kehvasti, kuna sellega peame tegelema meie ise aga töömaht 

selle juures on meeletu- õnneks on palju abi inspektorite tööst, kes obiekte kontrollides esitavad 

nõudeid ka veevõtukohtade suhtes. Hooldusega on lood veelgi täbaramad. Külla aga võib öelda, et 

selge on pilt hüdrantide suhtes- kus asuvad, kas töötavad- kuna teeme iga aastast hüdrantide 

kontrolli, iga komando omas piirkonnas. Sellele järgneb ettekirjutus a/s (?) Rapla Vesi´le, kes 

üldjuhul meie "köhimisele" ei reageeri. 

3. Meil on piisavalt head vesivatustuse kaardid hüdrantide poolelt, veevõtukohtasi esineb meie 

kaartidel üsna staatiliselt. 

4. Arvan , et Rapla maakonnas on side allnimetatud struktuuride vahel normaalne, võibolla pisut 

peaks ergastama koostööd operatiiv- ja järelevalveosakonna vahel. 

(Häirekeskus on meil veel oma väike- see toimib ideaalselt ja probleeme koostööga ei esine). 

5. Jah ja näen seda oma mätta otsast- väikseid muudatusi tuleb teha operatiiteenistuse osakonna 

juhtimisstruktuuris ameti kohtade, nimetuste ja kohustuste suhtes. 
  

Vabandan tõenäoliste trükivigade esinemisel, ei jõudnud läbi lugeda. 
  

Jõudud Sulle! 

Heiki 

 

 47



 
 Lisa 2.  T uletõrje v eevõt ukohtade blanketi  näidis  
        
Näidis       
        
Räpina valla tuletõrje veevõtukohtade nimekiri   
Räpina tugikomando väljasõidupiirkond    
        
A B C D E F G H 

1. Pääsna küla tiik ~100m3 aastaringselt kinni kasvanud   A.Mets 
              12.03.2002 
2. Linte katla- kinnine ~50m3 aastaringselt pealevoolutorud Toivo Loog K.Raud 
  maja juures veehoidla     puuduvad 51226478 07.07.2002 
3. Jaama küla I lahtine ~250m3 aastaringselt juurdepääs kahe AS Matrix A.Mets 
  lauda taga veehoidla     lauda vahelt   12.03.2002 
4. Leevaku Võhandu   suurveeajal        
  kauplus jõgi           
5. Meelva töö- Meelva   aastaringselt veevõtmis-     
  koja juures Järv     platvorm katki     
6. Toolamaa Abikäitse   aastaringselt ei pääse Oü Varola   
    paisjärv     autoga ligi U.Vane 51 244   
7. Mehikoorma- Naha oja   ainult koolimaja   A.Mets 
  Räpina tee     suvel vastas   18.05.2001 
8.               
                
9.               
                
10.               
                
     Tabel 1.    Autori   väljapakutud näidis 
 
A - veevõtukoha järjekorra number nimekirjas ja kaardil   
B - veevtukoha võimalikult täpne aadress või asukoha kirjeldus   
C - veevõtukoha tüüp      
D - veevõtukoha mahutavus ( m3 )     
E - veevõtukoha kasutamisvõimalus sõltuvalt aastaajast või ilmastikutingimustest 
F - muud märkused      
G - veevõtukoha hooldaja kontakt andmed    
H - veevõtukoha kontrollija või kasutaja nimi, allkiri ja kuupäev   
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