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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleval ajal on põhimõtted päästeteenistuste vahel majandamiskuludeks eraldatud 

finantsvahendite jaotuse osas ebaselged. Selgusetu on koefitsiendi kooslus, mille alusel 

jaotust teostatakse ning kaheldav ka võrdväärne finantsvahendite hulk päästeteenistuse 

põhitegevust ning selleks valmisolekut mõjutavate tegurite kohta.  

 

Arvestades päästeteenistuste eelarveliste vahendite suuruse suhet riiklike kohustuste 

mahtu, tuleb analüüsida sisemiste ressursside senist jaotust ning leida optimaalne, 

tegelikest teguritest sõltuv finantseerimisvajadus, et võimalik ümberjaotus looks eeldused 

ühtlasele päästeteenistuse põhitegevusele piirkonnas. Käesolevas uurimustöös lähtutakse 

hetkevõimalustest ja –olukorrast, arvestamata ideaalseid lahendeid. 

 

Töös on käsitletud järgnevad punktid: 

 

1) kirjeldatud lühidalt päästeteenistuse eelarve kujunemist ja majandamiskulude osa 

selles ning analüüsitud päästeteenistuste 2001. aasta tegelike majandamiskulude 

aruandeid; 

2) vaadeldud statistilisi andmeid rahvastiku kohta, samuti linnastumist, rännet, 

liiklussagedust ja turismi ning seostatud neid päästeteenistuse tegevusega, välja on 

toodud ka päästeteenistuse paiknemist mõjutavad tegurid ja päästeteenistuse 

töökoormus; 

3) lähtudes analüüsitud andmetest on esitatud võimalik tegelikest vajadustest lähtuv 

finantsvahendite ümberjaotus. 

 

Töö koostamise meetodid: 

1) tutvumine päästeteenistuse eelarve kujunemisega, samuti päästeteenistuste 

eelarvete jaotuvuse ja tegelike majandamiskulude aruannetega; 

2) statistiliste andmete vaatlus ning seoste otsimine; 

3) kirjanduse läbitöötamine majandusgeograafia valdkonnast; 

4)   vestlus Päästeameti peadirektori asetäitja Ain Karafin`iga. 
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1. PÄÄSTETEENISTUSE EELARVE  
 

1.1 Päästeteenistuse eelarve ajalugu ning tänapäevane koostamine 

 

Iseseisvuse taastanud Eestis esitati päästeteenistuse taotlus riigieelarvesse esmakordselt 

1993. aastal. Muutuste keerises, kus arusaamad polnud veel päris selged, otsustas 

tolleaegne Vabariigi Valitsus oma istungil päästeteenistuse eelarve riigieelarvest välja 

jätta. Põhjenduseks oli senine tuletõrje finantseerimissüsteem, kus enamik struktuuri 

rahalistest vahenditest tulid muudest allikatest. Läbi raskuste, teiste valdkondade arvelt, 

sai päästeteenistus hiljem siiski oma osa riigieelarvest. Süsteemi ülesehitamine üle Eesti 

võttis aega, teatud maakondade päästeasutused soovisid jätkata endisel viisil. 

 

Päästeteenistuse eelarve jaotuses olid esialgu prioriteetsed päästeasutused, kus seni oli 

tegutsenud sõjaväestatud tuletõrje. Järkjärgult vähendati nende asutuste isikkoosseisu, 

millega langes ka osakaal eelarves. Kuid ikkagi puudus Päästeametil ülevaade rahaliste 

vahendite otstarbekast kulutamisest, päästeasutused majandasid oma äranägemise järgi, 

mistõttu ei saanud päästeteenistuse areng olla terviklikult ühtlane. (A.Karafin, 

02.05.2003.a)  

 

Siiani on jäänud päästeasutuste (antud töös Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet ning 

maavalitsuste hallatavad päästeasutused) finantseerimise aluseks üldjoontes kaasaegse 

päästeteenistuse algusaegne eelarve jaotus.  

 

Praegusel ajal teostatakse tuletõrje- ja päästetöid, antud töös vaadeldavana tulekustutus- ja 

päästetöid ning riiklikku tuleohutusjärelevalvet valdavalt maavalitsuste hallatavate 

päästeasutuste poolt, mille organisatsioonilisest vormist tulenevalt peaks nende eelarve 

kujunema läbi maavalitsustele esitatavate taotluste Siseministeeriumi kaudu. 

Tegelikkuses on päästeteasutuste eelarve koostajaks ja kaitsjaks Päästeamet. Kui 

Siseministeerium on Päästeameti poolt koostatud eelarve heaks kiitnud ning sellele ka 

Rahandusministeeriumis kinnituse saanud, läheb eelarve Vabariigi Valitsusse ja sealt 

edasi Riigikokku, kus see saab seaduse jõu. Pärast seda teostab Päästeamet jaotuse 

päästeasutuste vahel, kasutades selleks väljakujunenud koefitsienti. 
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Et koefitsient on lihtsalt kujunenud, võib eeldada, et selles ei ole arvesse võetud 

objektiivseid näitajaid, millest lähtuvad riskid ja reaalsete õnnetuste teke ning sellega 

kaasnevad kulutused. Samuti ei põhine tõenäoliselt võrdsetel objektiivsetel alustel 

valmisoleku tagamiseks ja riikliku tuleohutusjärelevalve teostamiseks vajalike 

finantsvahendite jaotus. 

 

 

1.2 Majandamiskulud päästeteenistuse eelarves 

 

Võttes aluseks "Kulukontode ja artiklite vastavustabeli" (01.01.2003.a) (Lisa 1) on 

majandamiskulude kuluartikkel 212. Päästeteenistuse majandamiskulud jagunevad: 

 

• 212.01  Administreerimiskulud; 

• 212.03  Lähetuskulud (v.a koolitusega seotud lähetus ja piirmäärasid ületav osa); 

• 212.04  Koolituskulud; 

• 212.11  Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud; 

• 212.13  Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud; 

• 212.14  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud; 

• 212.15  Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud; 

• 212.16  Masinate- ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a infotehnoloogia ja 

       kaitseotstarbelised kulud; 

• 212.22  Meditsiinikulud ja hügieenitarbed (nii töövõtjatele ja kolmandatele  

                   isikutele, nt patsiendid, vangid, ajateenijad); 

• 212.32  Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud (politseinikele,  

                   päästetöötajatele, vanglaametnikele jne); 

• 212.39  Muu erivarustus ja erimaterjalid (nt teenistuskoerte toit, loomasööt, 

       kemikaalid). 

 

Ülaltoodud kuluartiklid jagunevad omakorda kulukontodeks. Näiteks artikli 212.13 

"Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud" alla on koondatud kontod: 

 

• 5510  Sõidukite kütus; 

• 5511  Sõidukite remont ja hooldus; 
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• 5512  Sõidukite kindlustus; 

• 5513  Sõidukite rent (kasutusrent); 

• 6320  Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kompensatsioon ; 

• 5515  Muude sõidukite ülalpidamise kulud. 

 

Siinkohal võib päästeasutuse majandamiskulud üldiselt jagada kahte kuluallikasse. 

Esimeseks on püsikulud, mida iseloomustab tuletõrje- ja päästetöödeks valmisoleku 

tagamine. Teiseks muutuvkulud, mis on otseses seoses tuletõrje- ja päästetööde mahuga.  

 

Püsikuludeks on päästeteenistusel administreerimiseks, kinnistute ülalpidamiseks, 

inventariks, koolituseks jm. vajaminevad summad, mis on tegelikkuses samuti teatud osas 

sõltuvad tuletõrje- ja päästetööde mahuga. Muutuvkuludeks on enamjaolt sõidukite 

kütusele, remondile ja hooldusele kuluvad summad.  

 

 

1.2.1 Tegelike majandamiskulude analüüs 

 

2003. aasta päästeasutuste vahelist finantsvahendite jaotust (Päästeamet. Päästeteenistuste 

eelarve jaotus majandamiskulude osas 2003.a.) vaadeldes on näha, et see on ligilähedases 

sõltuvuses kinnitatud töötajate arvust (tabel 1, lk 8). Võrdeline on rahaliste vahendite ja 

töötajate arvu osakaal Rapla- ja Tartumaa PT-l. Praeguse jaotuse järgi on 

finantsvahendeid eraldatud töötajate arvust rohkem Harjumaa PT-le (0,3 %) ja Tallinna 

TPA-le (3,6 %). Teistel päästeasutustel on finantsvahendite hulk kerges vähemuses 

võrreldes töötajate arvuga.  
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Tabel 1. Finantsvahendite ja töötajate osakaalude võrdlus. 
 
 

Päästeteasutus 
 

 
Majandamis-

kulude eelarve 
2003.a. (tuh.kr)

Osakaal 
maj.kulude 

kogueelarves 
2003. a. (%) 

 
Kinnitatud 

töötajate arv 
2003.a. 

Osakaal 
kinnitatud 
töötajate 

koguarvus (%)
Kogu Eesti PT-d 56 482,8 100,0 3 242 100,0
Tallinna TPA  13 348,6 23,6 649 20,0
Harjumaa PT 4 655,6 8,2 256 7,9
Hiiumaa PT  833,0 1,5 55 1,7
Ida-Virumaa PT  6 445,5 11,4 395 12,2
Jõgevamaa PT 2 027,7 3,6 121 3,7
Järvamaa PT 2 140,8 3,8 130 4,0
Läänemaa PT 1 757,7 3,1 114 3,5
Lääne-Virumaa PT 3 478,3 6,2 217 6,7
Põlvamaa PT 1 647,9 2,9 107 3,3
Pärnumaa PT 4 161,9 7,4 243 7,5
Raplamaa PT 2 135,9 3,8 123 3,8
Saaremaa PT  2 094,8 3,7 131 4,0
Tartumaa PT 4 800,4 8,5 277 8,5
Valgamaa PT  1 861,0 3,3 117 3,6
Viljandimaa PT  3 101,5 5,5 185 5,7
Võrumaa PT  1 992,2 3,5 122 3,8
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste eelarve jaotus majandamiskulude osas 2003.a; Päästeteenistuse 
töötasud 2003.a. 
 

Võrdluseks eelnevale tuleb analüüsida päästeasutuste tegelike majandamiskulude 

aruandeid (Päästeteenistuste 2001. aasta tegelike kulude aruanded. Päästeamet). 2001. 

aasta aruanded on näiteks sobivad, kuna tegu oli tulekustutus- ja päästetööde osas tavalise 

aastaga. Siinjuures tuleb selgitada, et 2003. aasta eelarve jaotuses ei ole võrreldes 2001. 

aasta eelarvega (Maakondade Päästeteenistused, 2001. aasta eelarve. Päästeamet) olulisi 

erinevusi.  

 

Antud töö lisas 2 on välja toodud päästeasutuste 2001. aasta tegelikud majandamiskulud 

ning eraldi näidatud erinevatele kuluartiklitele tehtud kulutused summades ja protsentides 

vastava päästeasutuse tegelikest majandamiskuludest. 2001. aastal kehtis küll teine 

kulukontode ja artiklite vastavustabel, kuid see on vaadeldavas osas enamjaolt samaks 

jäänud. Alljärgnevalt 2001. aastal kehtinud majandamiskulude artiklid, mille alusel on 

teostatud ka järgnevad võrdlused: 

 

• 31 – kantseleikulud; 

• 32 – kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud; 

• 33 – renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud;  
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• 34 – inventar, eri- ja ametiriietus; 

• 35 – sõidukite ülalpidamise kulud; 

• 36 – lähetused; 

• 49 – muud kulud. 

 

Päästeasutuste 2001. aasta tegelike majandamiskulude aruandeid analüüsides võib 

järeldada, et päästeasutuse tegelikest majandamiskuludest moodustab keskmiselt kulu: 

1. Kantseleile 11,4 %; 

2. Kinnistutele- ja renditud kinnistutele, hoonetele ja ruumidele 28,8 %; 

3. Inventarile, ameti- ja eririietusele 16,4 %; 

4. Sõidukite ülalpidamisele 36,1 %; 

5. Lähetustele 1,6 %; 

6. Muudele kuludele 5,8 %. 

 

Olulisemad erinevused artiklite osakaaludes päästeasutuste 2001. aasta tegelikes 

majandamiskuludes: 

 

• Kantseleikulude osakaal tegelikes majandamiskuludes on suurim Hiiumaa PT-l (20,7 

%) ja väikseim Tallinna TPA-l (7,5 %), teised päästeasutused jäävad 14,8 ja 8,0 (%) 

vahele. 

• Kuludest kinnistutele- ja renditud kinnistutele, hoonetele ja ruumidele on tegelikes 

majandamiskuludes suurim osakaal Jõgevamaa PT-l (36,5 %) ja väikseim Võrumaa 

PT-l (19,4%), teised päästeasutused jäävad 35,8 ja 23,2 (%) vahele. 

• Kuludest inventarile, ameti- ja eririietusele on tegelikest majandamiskuludes suurim 

osakaal Tallinna TPA-l (29,9 %) ja väikseim Saaremaa PT-l (5,1 %), kusjuures alla 

kümne protsendi jäävad veel Läänemaa PT (9,6%) ja Harjumaa PT (9,7%), teised 

päästeasutused jäävad 24,7 ja 10,7 (%) vahele. 

• Kuludest sõidukite ülalpidamisele on tegelikes majandamiskuludes suurim osakaal 

Harjumaa PT-l (50,2 %) ja väikseim Tallinna TPA-l (23,5 %), teised päästeasutused 

jäävad 28,2 ja 44,8 (%) vahele. 
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• Kuludest lähetustele tegelikes majandamiskuludes on suurim osakaal Saaremaa PT-l 

(5,1 %) ning väikseimad Hiiumaa, L.-Virumaa ja Raplamaa PT-l (0,4 %), teised 

päästeasutused jäävad 3,0 ja 0,7 (%) vahele.  

• Muude kulude osakaal tegelikes majandamiskuludest on suurim Võrumaa PT-l (9,3%) 

ja väikseim Põlvamaa PT-l (2,7 %), teised päästeasutused jäävad 8,9 ja 3,0 (%) 

vahele. 

 

Tabelis 2 on jaotatud päästeasutuste 2001. aasta sõidukite ülalpidamise kulud ja kulud 

kantseleile, inventarile, eri- ja ametiriietusele, ning muudele kuludele summaarselt. Samas 

on toodud ka antud artiklite osakaal tegelikes majandamiskuludes. Selline jaotus näitab 

üldjoontes tuletõrje- ja päästetööde teostamiseks ning selleks valmisolekule tehtavaid 

kulutusi, ehk muutuv- ja püsikulusid. Lisaks on tabelis näidatud ka päästeasutuste 2001. 

aasta majandamiskulude eelarved.  

 

Tabel 2. Päästeasutuste muutuv- ja püsikulud. 

 
 

Päästeasutus 

 
Art. 35 
2001.a. 
(tuh.kr) 

 
Osakaal 
tegelikes 
maj.kulu-
des (%) 

Art. 
31+32+33+
34+36+49 

2001.a. 
(tuh.kr) 

 
Osakaal 
tegelikes 
maj.kulu-
des (%) 

 
2001.a. 

Tegelikud 
maj.kulud 

(tuh.kr) 

 
2001. a. 

maj.kulude
eelarve 
(tuh.kr) 

Tallinna TPA  3 055,5 23,5 9 951,9 76,5 13 007,4 13 139,4
Harjumaa PT 2 282,6 50,2 2 264,7 49,8 4 547,3 4 302,7
Hiiumaa PT  190,1 31,0 423,1 69,0 613,2 829,5
I.-Virumaa PT  2 561,4 38,6 4 069,0 61,4 6 630,4 6 682,3
Jõgevamaa PT 640,2 32,9 1 306,6 67,1 1 946,8 1 868,5
Järvamaa PT 858,1 40,3 1 271,3 59,7 2 129,4 2 011,7
Läänemaa PT 759,1 44,2 956,7 55,8 1 715,8 1 694,3
L.-Virumaa PT 1 206,7 37,8 1 982,4 62,2 3 189,1 3 200,5
Põlvamaa PT 581,6 40,9 842,0 59,1 1 423,6 1 389,4
Pärnumaa PT 1 420,8 34,0 2 756,5 66,0 4 177,3 4 157,1
Raplamaa PT 590 28,2 1 495,9 71,4 2 085,9 2 058,0
Saaremaa PT  906 44,8 1 115,2 55,2 2 021,2 2 010,9
Tartumaa PT 1 611,4 35,5 2 929,7 64,5 4 541,1 5 160,3
Valgamaa PT  589,2 32,7 1 212,2 67,3 1 801,4 1 765,6
Viljandimaa PT  911,4 31,1 2 016,2 68,9 2 927,6 3 014,0
Võrumaa PT  561,4 31,6 1 213,5 68,4 1 774,9 1 894,5
Kogu Eesti PT-d  55 178,7
Keskmine 36,1 63,9  
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste 2001. aasta tegelike kulude aruanded; Maakondade Päästeteenistused 
2001. aasta eelarve 
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Keskmiselt kulub päästeasutustel artiklile 35 36,1 % ja teistele kuluartiklitele 63,9 % 

tegelikest majandamiskuludest. Suurimad erinevused antud tabelis on Tallinna TPA, kelle 

kulud on vastavalt 23,5 % ja 76,5 % ning Harjumaa PT, vastavalt 50,2 ja 49,8 (%). Teiste 

päästeasutuste vastavad protsendid on keskmistest vähem nihkes, jäädes Hiiumaa PT 

vastavalt 31,0 ja 69,0 (%) ning Saaremaa PT 44,8 ja 55,2 (%) vahele.  

 

Tabelis 2 toodud arvudest on märgata, et päästeasutuste kulud artiklile 35 ja teistele 

artiklitele kokku ei ole võrdse osakaaluga tegelike majandamiskulude summast, seega on 

paremaks võrdluseks absoluutarvud, mis näitavad reaalseid kulutatud summasid 

võrreldavatele artiklitele. Siinkohal tekib küsimus, kas summad näitavad kulusid tingituna 

reaalsetest vajadustest või on finantsvõimalused küllalt head, et teha kulutusi ühele või 

teisele artiklile rohkem. Täpsema ülevaate saamiseks tuleks kõikide päästeasutuste 

majandamiskulude aruandeid analüüsida kulukontode lõikes, kuid antud töös oleks see 

liiga mahukas. Seega tuleb antud juhul lähtuda loogilisest mõtlemisest, et leida alused, 

millest üks või teine kuluartikkel sõltub.  

 

Kindlasti on kulutused sõidukite kütusele, remondile ja tehnohooldusele vältimatud, ning 

sõltuvuses tehnikapargi suurusest, vanusest ning töökoormusest, mitte aga töötajate 

arvust. Samuti ei saa ära jätta hoonete majandamiskulude juures väljaminekuid rendile, 

küttele, elektrile, veele ja kanalisatsioonile, mis olenevad olemasolevate hoonete 

suurusest ja seisukorrast ning küttesüsteemist, kuid töötajate arvust väheses osas. 

Kantselei-, inventari, eri- ja vormiriietuse-, lähetuste- ja muud kulud on küll vajalikud, 

kuid näiteks sõidukite ülalpidamiskulude suuruse tõttu ei ole võimalik teha vajalikke 

kulutusi inventarile. Kuna näiteks bürootarbeid, tulekustutus- ja päästevahendeid, vormi- 

ja eririietust ning koolitust kasutavad otseselt inimesed, võib väita, et väljaminekud 

viimastele artiklitele olenevad töötajate arvust. 

 

Et leida ligikaudne päästeasutuste kulu ühele sündmusele, on tabelis 3 (lk 12) artikli 35 

alljaotusest välja toodud kulutused kütusele ja määrdeainetele (artikkel 351) ning 

jooksvale remondile ning tehnohooldusele (artikkel 353), samuti on näidatud ka osakaal 

tegelikes majandamiskuludes. Sündmuse ligikaudne maksumus on leitud 2001. aasta 

päästeteenistuste reageeritud sündmuste (Sündmuste statistika 2001.a. Päästeamet) 
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jagamisel artiklite 351 ja 353 summaga. Sündmuste arvust on siinkohal ja ka edaspidi 

lahutatud "õppused, teenused, kiirabi ja muud". "Teenused ja õppused" ei ole 

päästeasutusele kohustuslikud ning "muud" ei näita, kas tegu oli teenistusliku sõidu, 

heatahtliku abistamise või ebamäärase probleemiga. Sündmuste "kiirabi" osakaal on suur 

ainult päästeasutustel, kes seda teenust pakuvad, teistel peaaegu olematu. Sündmuse 

maksumus on ligikaudne seetõttu, et artiklite 351 ja 353 alla käivad ka administratsiooni 

ja tuleohutusjärelevalve vastavad kulutused.   

 
Tabel 3. Päästeasutuse kulu ühele sündmusele 
Päästeasutus Art.351+353

(tuh.kr) 
Osakaal tegelikes 
maj. kuludes (%) 

Sündmuste arv 
2001.a. 

Sündmuste arv /  
art. 351+353 (tuh.kr)

Tallinna TPA  2 055,5 15,8 5 016 0,410
Harjumaa PT 1 778,7 39,1 1 683 1,057
Hiiumaa PT  145,5 23,7 167 0,871
I.-Virumaa PT  2 216,2 33,4 1 781 1,244
Jõgevamaa PT 543,8 27,9 268 2,029
Järvamaa PT 606,8 28,5 468 1,297
Läänemaa PT 503,6 29,4 260 1,937
L.-Virumaa PT 851,9 26,7 870 0,979
Põlvamaa PT 486,7 34,2 296 1,644
Pärnumaa PT 854,3 20,5 809 1,056
Raplamaa PT 503,9 24,1 396 1,272
Saaremaa PT  728,8 36,1 294 2,479
Tartumaa PT 1 375,7 30,3 1 512 0,910
Valgamaa PT  420,6 23,3 393 1,070
Viljandimaa PT 691,1 23,6 399 1,732
Võrumaa PT  491,8 27,7 431 1,141
Keskmine 27,8  1,321
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste 2001. aasta tegelike kulude aruanded; Sündmuste statistika 2001.a 
 

Tabelist 3 selgub, et päästeasutuste kulud ühe sündmuse kohta on 0,410 tuh. kroonist 

(Tallinna TPA, 5016 sündmust) kuni 2,479 tuh. kroonini (Saaremaa PT, 294 sündmust). 

Keskmine kulu päästeasutustes ühe reageeritud sündmuse kohta 2001. aastal on 1,321 

tuh. krooni. Vaadeldes reageeritud sündmuste arvu, on näha kui erinevad on ligikaudsed 

väljasõitude maksumused erinevates piirkondades ning osakaalud tegelikes 

majandamiskuludes. Kui Tallinna TPA-l kulub antud artiklitele 15,4 %, siis Harjumaa 

PT-l seevastu 39,1 % kuludest. Absoluutarvudes on suurim kulu Ida-Virumaa PT-l, kes 

kulutas 2001. aastal artiklitele 351 ja 353 kokku 2216,2 tuh. krooni, mis on Tallinna TPA-

st ligi 150 tuh. rohkem. Siinjuures on oluline ka teada, millise osa moodustab artikkel 351 

artiklite 351 ja 353 summast ning tegelikest majandamiskuludes (tabel 4, lk 13).   
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Tabel 4. Artikli 351 osakaal  

 
Päästeasutus

 
Art. 351 
(tuh.kr) 

 
Art. 353 
(tuh.kr) 

Art. 
351+353 
(tuh.kr) 

Art. 351 
osakaal artiklis 
351+353 (%) 

Osakaal 
tegelikes maj. 
kuludes (%) 

Tallinna TPA  1 422,1 633,4 2 055,5 69,2 10,9
Harjumaa PT 1 165,0 613,7 1 778,7 65,5 25,6
Hiiumaa PT  105,2 40,3 145,5 72,3 17,2
I.-Virumaa PT  1 768,0 448,2 2 216,2 79,8 26,7
Jõgevamaa PT 312,0 231,8 543,8 57,4 16,0
Järvamaa PT 393,0 213,8 606,8 64,8 18,5
Läänemaa PT 273,2 230,4 503,6 54,2 15,9
L.-Virumaa PT 605,5 246,4 851,9 71,1 19,0
Põlvamaa PT 376,2 110,5 486,7 77,3 26,4
Pärnumaa PT 588,6 265,7 854,3 68,9 14,1
Raplamaa PT 322,1 181,8 503,9 63,9 15,4
Saaremaa PT  460,5 268,3 728,8 63,2 22,8
Tartumaa PT 941,4 434,3 1 375,7 68,4 20,7
Valgamaa PT  280,0 140,6 420,6 66,6 15,5
Viljandimaa PT 462,9 228,2 691,1 67,0 15,8
Võrumaa PT  343,2 148,6 491,8 69,8 19,3
Keskmine  67,5 18,7
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste 2001. aasta tegelike kulude aruanded  

 

On näha, et artikli 351 osakaal 351 ja 353 summast on enamuses võrdne, väikseim 

Läänemaa PT-l (54,2 %) ja suurim Ida-Virumaa PT-l (79,8 %). Keskmine on 67,5 %, 

seega võib öelda, et artiklite 351 ja 353 summast kulub 2/3 kütusele ja määrdeainetele 

ning 1/3 jooksvale remondile ja tehnohooldusele. Samas on näha suurt erinevust, 

tegelikes summades ja osakaalus tegelikes majandamiskuludes. Kõige vähem kulub 

kütusele ja määrdeainetele tegelikes majandamiskuludes Tallinna TPA-l (10,9 %) ja kõige 

rohkem Ida-Virumaa PT-l (26,7 %), teiste päästeasutuste osakaal on 14,1 ja 26,4 (%) 

vahel. Peale selle on näha, et kuigi Tallinna TPA reageeritud sündmuste arv on Harju-, 

Ida-Viru- ja Tartumaa PT arvudest ca 2,5 korda suurem, ei kajastu see tegelikes kuludes 

artiklile 351. 

 

Järgnevalt on tabelis 5 (lk 14) näidatud artiklitele 32 ja 33 tehtud kulud, osakaalud 

tegelikes majandamiskuludes ning kulud kinnistute, hoonete ja ruumide ühele 

ruutmeetrile. Pindalad on leitud Päästeameti 2003. aasta dokumendist "Päästeasutuste 

hoonete ehitamine ja renoveerimine" ning näitavad päästeasutuse kinnistute, hoonete ja 

ruumide köetavat, seega kasutatavat pinda summaarselt. Kindlasti ei ole andmed ülitäpsed 

ja võib arvata, et viimase kahe aastaga on hoonete juures muutusi läbi viidud. 
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Tabel 5. Päästeasutuse kulu hoonete ühele m²-le 
Päästeasutus Art. 32+33 

(tuh.kr) 
Osakaal tegelikes 
maj. kuludes (%) 

Köetav pindala 
kokku (m²) 

Art. 32+33 / 
pindala (tuh.kr) 

Tallinna TPA  4 423,2 34,0 7 457 0,593
Harjumaa PT 1 258,1 27,7 3 964 0,317
Hiiumaa PT  195,8 31,9 549 0,357
I.-Virumaa PT  2 202,8 33,2 7 467 0,295
Jõgevamaa PT 711,3 36,5 3 043 0,234
Järvamaa PT 600,6 28,2 2 316 0,259
Läänemaa PT 398,1 23,2 1 579 0,252
L.-Virumaa PT 776,2 24,3 3 322 0,234
Põlvamaa PT 431,4 30,3 3 249 0,133
Pärnumaa PT 1 068,6 25,6 2 984 0,358
Raplamaa PT 748,9 35,8 *  
Saaremaa PT  509,2 25,2 1 789 0,285
Tartumaa PT 1 169,0 25,7 4 134 0,283
Valgamaa PT  497,5 27,6 1 841 0,270
Viljandimaa PT 919,7 31,4 3 809 0,241
Võrumaa PT  343,8 19,4 * 
Keskmine  28,8  0,270
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste 2001. aasta tegelike kulude aruanded; Päästeasutuste hoonete 
ehitamine ja renoveerimine. 2003.a.                            
* Andmed ebatäiuslikud           

  

Vaadeldes eelnevat tabelit, selgub, et päästeasutuste keskmine kulu ühele ruutmeetrile on 

0,270 tuh. krooni. Esireas on Tallinna TPA (0,593 tuh.kr), väikseim on kulu Põlvamaa 

PT-l (0,133 tuh. kr), teiste päästeasutuste kulu ühele ruutmeetrile on 0,234 ja 0,358 tuh. 

krooni vahel. Artiklite 32 ja 33 summa osakaal tegelikes majandamiskuludes on 

keskmiselt 28,8 %, Jõgevamaa PT-l moodustab see 36,5 ja Võrumaa PT-l 19,4 (%) 

tegelikest majandamiskuludest. Tuleb lisada, et artiklite 32 ja 33 summas võib teatud osa 

moodustada ka kulu jooksvale remondile. 

 

Lähtudes sellest, et kulud artiklitele 31, 34, 36 ning 49 sõltuvad töötajate arvust, on 

tabelis 6 (lk 15) leitud maksumus kinnitatud töötaja kohta. Antud artiklite summa on 

jagatud 2001. aastal kehtinud kinnitatud töötajate arvuga. Samuti on tabelis näidatud 

artiklite summa absoluutarvudes ning artiklite summa osakaal tegelikest 

majandamiskuludest.  
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Tabel 6. Kulu ühele töötajale 
 

Päästeasutus 
Art. 

31+34+36+49
(tuh. kr) 

 
Osakaal tegelikes 
maj. kuludes (%)

 
Töötajate arv 

2001.a. 

Art. 31+34+36+49 / 
töötajate arv 

(tuh.kr) 
Tallinna TPA  5 528,7 42,5 672 8,227
Harjumaa PT 1 006,6 22,1 252 3,994
Hiiumaa PT  227,3 37,1 55 4,133
I.-Virumaa PT  1 866,2 28,1 433 4,310
Jõgevamaa PT 595,3 30,6 126 4,725
Järvamaa PT 670,7 31,5 130 5,159
Läänemaa PT 558,6 32,6 114 4,900
L.-Virumaa PT 1 206,2 37,8 217 5,559
Põlvamaa PT 410,6 28,8 107 3,837
Pärnumaa PT 1 687,9 40,4 257 6,568
Raplamaa PT 747,0 35,7 123 6,073
Saaremaa PT  606,0 30,0 131 4,626
Tartumaa PT 1 760,7 38,8 301 5,850
Valgamaa PT  714,7 39,7 120 5,956
Viljandimaa PT 1 096,5 37,5 190 5,771
Võrumaa PT  869,7 49,0 122 7,129
Keskmine 35,1  5,426
Allikas: Päästeamet. Päästeteenistuste tegelike kulude aruanne 2001.a; Maakondade Päästeteenistused, 
2001. aasta eelarve 

 

Keskmine kulu ühele töötajale on 5,426 tuh. krooni. Väikseim on see arv Põlvamaa PT-l 

(3,837 tuh.kr) ning suurim Tallinna TPA-l (8,227 tuh.kr). Keskmiselt moodustab artiklite 

31, 34, 36 ja 49 summa 35,1 % päästeasutuste tegelikest majandamiskuludest. Suurima 

osakaalu tegelikes majandamiskuludes moodustab antud artiklite summa Võrumaa PT-l 

(49,0 %) ja väikseim Harjumaa PT-l (22,1 %). 

 

Analüüsi tulemusena on alljärgnevalt välja toodud keskmised kulud ühele sündmusele, 

ruutmeetrile ja töötajale, ning suurimad erinevused päästeasutuste vahel.  

 

• Keskmiselt kulub päästeasutustel artiklile 35 36,1 % ja teistele kuluartiklitele 63,9 % 

tegelikest majandamiskuludest. Suurimad erinevused on Tallinna TPA, kelle kulud 

sõidukite ülalpidamisele on 23,5 % ja teistele artiklitele 76,5 % ning Harjumaa PT, 

vastavalt 50,2 ja 49,8 (%). 

• Keskmine kulu (art. 351+353) päästeasutustes ühe reageeritud sündmuse kohta 2001. 

aastal on 1,321 tuh. krooni. Väikseim kulu ühe sündmuse kohta on Tallinna TPA-l 

(0,410 tuh.kr, 5016 sündmust) ja suurim Saaremaa PT-l (2,479 tuh.kr, 294 sündmust) 
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Väikseima osakaalu tegelikes majandamiskuludes moodustab artiklite 351+353 

summa Tallinna TPA-l (15,4 %) ja suurima Harjumaa PT-l (39,1 %). 

• Artiklite 351 ja 353 summast moodustab keskmiselt 67,5 % artikkel 351 ning 32,5 %. 

artikkel 353. 

• Kõige vähem kulub artiklile 351 tegelikest majandamiskuludest Tallinna TPA-l (10,9 

%) ja kõige rohkem Ida-Virumaa PT-l (26,7 %). 

• Päästeasutuste keskmine kulu ühele ruutmeetrile (art. 32+33) on 0,270 tuh.kr. Suurim 

on see arv Tallinna TPA-l (0,593 tuh.kr), väikseim Põlvamaa PT-l (0,133 tuh. kr). 

Artiklite 32 ja 33 summa osakaal tegelikes majandamiskuludes on keskmiselt 28,8 %, 

Jõgevamaa PT-l moodustab see 36,5 % ja Võrumaa PT-l 19,4 %. 

• Keskmine kulu ühele töötajale (art. 31+34+36+49) on 5,426 tuh.kr. Väikseim on see 

arv Põlvamaa PT-l (3,837 tuh.kr) ning suurim Tallinna TPA-l (8,227 tuh.kr). 

Keskmiselt moodustab artiklite 31, 34, 36 ja 49 summa 35,1 % päästeasutuste 

majandamiskuludest. Suurima osakaalu tegelikes majandamiskuludes moodustab 

antud artiklite summa Võrumaa PT-l (49,0 %) ja väikseima Harjumaa PT-l (22,1 %). 

 

Et jõuda selgusele, kas erinevused päästeasutuste tegelikes majandamiskuludes on 

õigustatud, tuleb lähemalt vaadelda reaalseid tegureid, millest teatud osas peaks lähtuma 

ka finantsvahendite jaotus. 
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2. TULETÕRJE- JA PÄÄSTETÖÖDE TEOSTAMIST NING 

SELLEKS VALMISOLEKUT MÕJUTAVAD TEGURID 
 

Tuletõrje- ja päästetöödeks valmisolek ja teostamine peaks olema korraldatud 

elanikkonna suurust, paiknemist ja liikumist ning sellest sõltuvat elukeskkonda arvestades 

parimal võimalikul viisil. Eesti Vabariigi taastatud iseseisvuse algusaastatest, mil 

tuletõrje- ja päästeala reorganiseeriti, on toimunud arvatavaid rahvastikuga seonduvaid 

muutusi. Kuna päästeteenistus on avalikku teenust pakkuv organisatsioon, mõjutavad 

võimalikud muutused rahvastikus ka päästeteenistuse põhitegevust. 

 

2.1 Rahvaarv Eestis 

 

Statistikaameti andmetel elab 1. jaanuari 2002. a seisuga Eestis 1 361 242 inimest 

(Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a). Maakondade 

lõikes on rahvaarvult suur osakaal Harju-, Ida-Viru- ja Tartu maakonnal, moodustades 

summaarselt ligi 60 % kogurahvaarvust. Maakondadest väikseima rahvaarvuga on Hiiu- 

Lääne- ja Põlva maakond, kelle rahvaarv on kokku ligi 5 % kogurahvaarvust. Ülejäänud 

üheksa maakonna elanikud moodustavad kogurahvaarvust summaarselt ligi 35 %. 

 

Tabel 7. Rahvaarv haldusüksustes  

 
Haldusüksus 

Elanikke 
01.01.2002.a. 

Elanikke haldusüksuses 
kogurahvaarvust (%) 

Kogu Eesti 1 361 242 100,0
Harju maakond 523 588 38,5
..Tallinna linnata 125 154 9,2
..Tallinna linn 398 434 29,3
Hiiu maakond 10 385 0,8
Ida-Viru maakond 177 471 13,0
Jõgeva maakond 38 060 2,8
Järva maakond 38 514 2,8
Lääne maakond 28 394 2,1
Lääne-Viru maakond 67 364 4,9
Põlva maakond 32 308 2,4
Pärnu maakond 90 507 6,6
Rapla maakond 37 319 2,8
Saare maakond 35 746 2,7
Tartu maakond 149 160 10,1
Valga maakond 35 479 2,6
Viljandi maakond 57 482 4,2
Võru maakond 39 465 2,9
Allikas: Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
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Aastate 1990-2002 andmete põhjal on Eestis märgata rahvaarvu vähenemist ligi 200 000 

inimese võrra, mis on 13.3% vähem 1. jaanuari 1990. a rahvaarvust. Aastatel 1990-1995 

vähenes rahvaarv ligi 120 000 ning aastatel 1995-2000 ligi 80 000 inimese võrra. Aastatel 

2000-2002 on rahvaarv langenud oluliselt vähem, ligi 11 000 inimese võrra 1. jaanuari 

2002. a rahvaarvust. 

 

Tabel 8. Rahvaarv Eestis 1990.-2002.a.  

 
Haldusüksus 

Elanikke 
1990.a.* 

Elanikke 
1995.a.* 

Elanikke 
2000.a.* 

Elanikke 
2002.a. 

Kogu Eesti 1 570 599 1 448 075 1 372 071 1 361 242
Harju maakond 607 158 553 193 526 155 523 588
..Tallinna linnata 127 492 123 630 125 374 125 154
..Tallinna linn 479 666 429 563 400 781 398 434
Hiiu maakond 11 332 11 170 10 458 10 385
Ida-Viru maakond 221 807 197 899 180 143 177 471
Jõgeva maakond 42 607 40 598 38 372 38 060
Järva maakond 43 715 41 152 38 871 38 514
Lääne maakond 33 694 30 606 28 695 28 394
Lääne-Viru maakond 79 767 70 604 67 910 67 364
Põlva maakond 36 186 34 760 32 743 32 308
Pärnu maakond 99 863 94 424 91 363 90 507
Rapla maakond 39 717 38 560 37 671 37 319
Saare maakond 39 890 38 233 36 010 35 746
Tartu maakond 162 924 153 307 149 744 149 160
Valga maakond 41 515 38 407 35 861 35 479
Viljandi maakond 65 135 62 043 58 087 57 482
Võru maakond 45 289 43 119 39 988 39 465
*Andmed seisuga 1. jaanuar 1990-2000 on korrigeeritud 1989. ja 2000.aasta  rahvaloenduste andmeid 
korrigeerides. 
Allikas: Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a  
 

1990.-2002. aasta rahvastikumuutusi üldisemalt vaadeldes on näha, et rahvaarv ei ole 

kasvanud üheski maakonnas ega Tallinna linnas. Piirkonniti on aastatel 1990-2000 

rahvaarv 1. jaanuari 1990. a rahvaarvust enim vähenenud Ida-Viru maakonnas (18,8 %), 

järgnevad Tallinna linn (16,4 %) ja Lääne-Viru maakond (14,9 %). Eeltoodud 

ajavahemikul on rahvaarv vähim kahanenud Harju maakonnas (1.7 %, Tallinna linnata), 

järgnevad Rapla- (5,2 %) ja Hiiu maakond (7,7 %). Aastatel 2000-2002 on rahvaarv enim 

langenud 1. jaanuari 2000.a rahvaarvust Ida-Viru maakonnas (1,5 %), järgnevad Põlva- ja 

Võru maakond (mõlemad 1,3 %). Samal perioodil on rahvaarv vähim kahanenud Harju 

maakonnas (0,2 %, Tallinna linnata), järgnevad Tartu maakond (0,4 %) ja Tallinna linn  

(0,6 %).  
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Tabel 9. Rahvaarvu vähenemine haldusüksustes 1990-2002.a. 

Rahvaarvu vähenemine haldusüksuses (%)  
Haldusüksus 1990. – 2000.a.* 2000. – 2002.a.* 

Kogu Eesti 12,6 0,8
Harju maakond 13,3 0,5
..Tallinna linnata 1,7 0,2
..Tallinna linn 16,4 0,6
Hiiu maakond 7,7 0,7
Ida-Viru maakond 18,8 1,5
Jõgeva maakond 9,9 0,8
Järva maakond 11,1 0,9
Lääne maakond 14,8 1,0
Lääne-Viru maakond 14,9 0,8
Põlva maakond 9,5 1,3
Pärnu maakond 8,5 0,9
Rapla maakond 5,2 0,9
Saare maakond 9,7 0,7
Tartu maakond 8,1 0,4
Valga maakond 13,6 1,1
Viljandi maakond 10,1 1,0
Võru maakond 11,7 1,3
*Andmed seisuga 1. jaanuar 1990-2000 on korrigeeritud 1989. ja 2000.aasta  
rahvaloenduste andmeid korrigeerides. 
Allikas: Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika  
15.04.2003.a 
 

Olulisemad põhjused kogurahvaarvu vähenemisel on loomulik iive, rändeiive, 1989. ja 

2000. aasta rahvaloenduste erinev metoodika ning mõningasest alaloendusest tingitud 

ebatäpsus. Eestis oli elukoha registreerimine 1992. aastast kaheksa loenduse vahele jääva 

aasta jooksul vabatahtlik, mistõttu suurt osa rändesündmustest ei registreeritud. (Eesti 

statistika aastaraamat 2002. Statistikaamet 2002.) 

 

Kuna rahvaarv on Eestis vähenenud, võib oletada, et on vähenenud ka tuletõrje- ja 

päästetööde maht. Et sellele kinnitust saada, tuleb antud töös vaadelda ka päästeteenistuse 

töökoormust aastate lõikes. 

 

 

2.2 Linnastumise üldareng 1990. aastatel 

 

Kuigi on teada, et rahvaarv on Eestis vähenenud, ei tähenda see tuletõrje- ja 

päästetöödeks valmisoleku ja teostamise lihtsamaks muutumist. Oluline tähendus on ka 

siserändel, millest sõltub rahvastiku asustustihedus ning seega ka vajadus päästeteenistuse 

valmisolekule.   
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/--/ Linnarahvastiku domineeriv mõju rahvastiku tervikarengule  1990. aastatel on toonud 

kaasa ka rahvastiku kontsentratsiooni vähenemise. Ühelt poolt ei ole see päris 

ootuspärane majanduses toimuvate kontsentratsiooniprotsesside taustal. Teisalt on 

rahvastiku kontsentratsiooni vähenemine olnud tingitud välisrändest ehk peamiselt 

suuremates linnades elanud mitte-eestlaste lahkumisest Eestist. Samas on tõenäoline, et 

järgmisel kümnendil hakkab rahvastiku kontsentratsioon uuesti suurenema. Põhjust 

selliseks arvamuseks annab asjaolu, et välisränne ei mõjuta rahvastiku arengut enam 

tõenäoliselt nii ulatuslikult ning olulisemaks muutub siseränne, mille domineeriv suund 

on suurtesse linnadesse ja nende lähitagamaale. 

 

Märkimisväärselt on vähenenud just Harju- ja Ida-Viru maakonna linnarahvastiku osakaal 

kogulinnarahvastikus. Tartu maakonna kogurahvaarvu osakaalu kasv on samuti toimunud 

just linnarahvastiku arvel. Lõuna-Eestis tervikuna on seetõttu linnarahvastiku kahanemine 

olnud kõige väiksem. Seega kahanes kõige enam kõrge mitte-eestlaste osakaaluga 

maakondade rahvastik. 

 

Nii nagu kogurahvastiku puhul, vähenes ka linnarahvastik kõikides maakondades ning 

osakaalude muutus sõltus linnarahvastiku kahanemise kiirusest erinevates maakondades. 

Linnarahvastiku osakaalude muutused olid samas väiksemad kui maakondade 

kogurahvastiku muutused.  

 

Maarahvastiku osas on aga kahe maakonna elanikkond võrreldes 1989. aastaga ka 

suurenenud – need on Harju- ja Tartu maakond. Eriti märgatavalt on suurenenud Harju 

maakonna maarahvastik (enam kui 4%), mistõttu on oluliselt kasvanud ka Harju 

maakonna maarahvastiku osakaal kogumaarahvastikus. Ida-Viru maakonnas on sarnaselt 

linnarahvastikule ka maarahvastiku osakaal kahanenud kõige enam. Maakondadest on 

maarahvastik koondunud kõige enam Harju maakonda, kuid ka Tartu- ja Pärnu 

maakonda. Harju maakonna maarahvastiku kasvu tõttu on ka Põhja-Eestis tervikuna 

maarahvastiku koguarv püsinud stabiilsena. 
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Asjaolu, et lisaks Harju maakonnale on maarahvastiku osakaal kasvanud ka Tartu- ja 

Pärnu maakonnas, annab tunnistust maarahvastiku koondumisest suurte linnade 

igapäevasesse mõjualasse ning suburbaniseerumise süvenemisest. Seda tõendab 

maarahvastiku muutuse täpsem analüüs valdade tasandil. Valdade rahvaarvu muutus 

kinnitab ka teist selget arengut – maarahvastiku koondumist Lõuna-Eestist Põhja-

Eestisse. Seega näitab maarahvastiku muutus kahte paralleelset arengut: koondumist 

Põhja-Eestisse ja suuremate linnade tagamaale. Kui linnarahvastiku arengut on mõjutanud 

enam välisränne, siis maarahvastik kasvus nendes kolmes maakonnas on olulisem roll 

siserändel. Kokku kasvas Harju-, Tartu- ja Pärnu maakonnas maal elavate inimeste 

osakaal Eesti kogumaarahvastikus 34%-lt 37%-le. Majanduses toimuvad struktuursed 

muutused ei pruugi neid inimesi tuua maalt linna elama, vaid nende üheks valikuks võib 

olla maal elamine ja linna töölkäimine ehk pendelränne /--/. (Tammaru,T. Eesti linnade 

mõjualad ja pendelränne. Lühiaruanne. 2001 http://www.riik.ee/rahvastik/tammaru.htm 

19.04.2003.a.) 

 

Eelnev uuring annab kinnitust rahvaarvu vähenemisele haldusüksustes ning toob välja 

olulisemad põhjused selles. Senine ning jätkuv rahvastiku koondumine suuremate linnade 

mõjualasse ning maarahvastiku osakaalu suurenemine võib tähendada päästeasutuste 

valmisoleku suurendamise vajadust ning teatud osas ka töökoormuse tõusu. Olulisim on 

see arvatavalt Harjumaa Päästeteenistuse jaoks, kes erinevalt teistest maavalitsuse 

hallatavatest päästeasutustest ei teosta tuletõrje- ja päästetöid maakonna keskuses. 

 

 

2.3 Asustustihedus 

 

Kui eelnevas peatükis on kirjeldatud Eestis toimunud rändesündmusi, mille tõttu on 

rahvastik ümber paiknenud, tuleb siinkohal vaadelda viimaste andmete põhjal tegelikke 

arve. Kuigi hiljuti on Eestis toimunud mõningaid muutusi kohalike omavalitsuste 

ühinemise näol, on arvud üldjoontes samaks jäänud 

 

1. jaanuari 2002.a seisuga elab Eestis 1 361 242 inimest. Eesti kogurahvaarvust elab 917 

986 inimest (67,5%) linnades ja 443 256 (32,5%) valdades, seega on linna- ja vallaelanike 

suhe ligikaudu 2/1. Asustustihedus on Eestis 31,3 elanikku 1 km² kohta, linnades 
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keskmiselt 1361,2 ja valdades 10,4 elanikku 1 km² kohta. (Statistikaameti kodulehekülg. 

http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a) 

 

Administratiivse jaotuse järgi on Eestis haldusüksustena 42 linna ja 205 valda, valdade 

asustusüksustena 5 linna, 9 alevit, 173 alevikku ning 4 423 küla (seisuga 1. jaanuar 2001. 

a. Eesti piirkondlik statistika 2000, Statistikaamet 2001). Eesti pindala on 43 432 km², 

sellest 1,6% moodustavad linnade ja 98,4% valdade pindala. Eesti maakondade, linnade 

ja valdade keskmine pindala on vastavalt 2895,5, 16,1 ja 208,6 km². 

 

Tabel 10. Üldine asustustihedus Eestis  

 Haldusüksus Linnade 
arv 

Valdade 
arv Rahvaarv Pindala* 

(km²) 

Asustus- 
tihedus  

(in/1 km²) 

Kogu 
Eesti 

pindalast (%)
Kogu Eesti 1 361 242 43 432,31 31,3 100,0
Linnad 42 917 986 674,41 1361,2 1,6
Vallad  205 443 256 42 757,90 10,4         98,4
*Maa-ameti andmed, 30. märts 2001. Ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata  
Allikas: Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
 

Võib väita, et Eestis on hajaasustusega riik. Seega on oluline, millised on maakondade 

asustustihedused ja millised neist valla- ning linnaelanike osas enim asustatud. 

 

Maakondade lõikes on tinglikult asustus tihedaim Harju maakonnas (120,8 in/1 km²), mis 

on sõltuv Tallinna linna asustustihedusest (2 517,4 in/1 km², rahvaarv 398 434). Tallinna 

linnale järgneb Ida-Viru maakond (52,8 in/1 km²), samas suurusjärgus on ka Tartu 

maakond (49,8 in/1 km²) ning hõredam on asustatus Harju maakonnas, Tallinna linnata 

(30,0 in/1 km²). Teiste maakondade asustustihedus jääb 10,1 (Hiiu) ja 19,4 in/1 km² 

(Lääne-Viru) vahele. Ka Ida-Viru ja Tartu maakonna suur asustustihedus on seotud 

rahvarohkete linnadega. Narva linna rahvaarv on 68 117, Kohtla-Järve 47 106 ja Tartu 

linna rahvaarv 101 140 inimest (Eesti piirkondlik statistika 2000, Statistikaamet 2001). 

Seega, kui vaadelda Ida-Viru maakonda Narva ja Kohtla-Järve linnata ning Tartu 

maakonda Tartu linnata, oleks asustustihedused neis maakondades vastavalt 19,2 ja 16,3 

in/1 km². Selline võrdlus seab ligikaudselt võrdseks rahvaarvult suuremate maakondade 

asustustiheduse väljaspool "suurlinnu", kui Tallinna linn Harju maakonnast välja arvata. 
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Tabel 11. Asustustihedus Eestis: Maakonnad, linnad ja vallad   

Haldusüksus Linnade 
arv 

Valdade 
arv Rahvaarv Pindala* 

(km²) 

Asustus- 
tihedus 

(in/ 1 km²) 

Kogu Eesti 
pindalast (%) 

Harju maakond   523 588 4 333,13 120,8 10
..Tallinna linnata   125 154 4 174,86 30,0 9,6
 6  42 037 78,21 537,5
  19 83 117 4 096,66 20,3
..Tallinna linn 1  398 434 158,27 2 517,4 0,4
Hiiu maakond   10 385 1 023,26 10,1 2,4
 1  3 765 4,50 837,0
  4 6 620 1 018,76 6,5
I.-Viru maakond   177 471 3 364,05 52,8 7,7
 7  156 130 169,33 922,1
  16 21 341 3 194,72 6,7
Jõgeva maakond   38 060 2 603,83 14,6 6,0
 3  12 946 15,30 846,4
  10 25 114 2 588,53 9,7
Järva maakond    38 514 2 622,79 14,7 6,0
 2  15 925 19,82 803,4
  14 22 589 2 602,97 8,7
Lääne maakond   28 394 2 383,12 11,9 5,5
 1  11 977 10,59 1 130,9
  11 16 417 2 372,53 6,9
L.-Viru maakond   67 364 3 464,58 19,4 8,0
 4  30 176 41,94 719,6
  14 37 188 3 422,64 10,9
Põlva maakond   32 308 2 164,77 14,9 5,0
 2  9 402 9,17 1 025,1
  13 22 906 2 155,60 10,6
Pärnu maakond   90 507 4 806,68 18,8 11,1
 3  51 368 41,49 1 238,1
  20 39 139 4 765,19 8,2
Rapla maakond   37 319 2 979,71 12,5 6,9
 1  5 742 4,64 1 237,0
  13 31 577 2 975,07 10,6
Saare maakond    35 746 2 922,19 12,2 6,7
 1  14 971 14,95 1 001,1
  15 20 775 2 907,24 7,1
Tartu maakond   149 160 2 992,74 49,8 6,9
 3  108 322 50,64 2 139,0
  19 40 838 2 942,10 13,9
Valga maakond   35 479 2 043,53 17,4 4,7
 2  17 367 21,35 813,6
  11 18 112 2 022,19 9,0
Viljandi maakond   57 482 3 422,49 16,8 7,9
 4  24 623 20,98 1173,6
  14 32 859 340,51 9,7
Võru maakond    39 465 2 305,44 17,1 5,3
 1  14 801 13,24 1118,2
  12 24 664 2292,20 10,8
*Maa-ameti andmed, 30. märts 2001. Ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata 
Allikas: Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
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Valdade lõikes on asustatus suurim Harju maakonnas, kus 19 valla asustustihedus on 20,3 

in/km². Tartu maakonnas on sama valdade arvu juures asustustihedus 13,9 in/km², mida 

seletab ligi kaks korda väiksem vallaelanike arv võrreldes Harju maakonnaga. Hõredaim 

on vallaelanike asustatus Hiiu maakonnas, kus nelja valla juures on asustustihedus 6,5 

in/km². Samas suurusjärgus on asustatus Ida-Viru maakonnas, kus 16 valla kohta on 

asustustihedus 6,7 in/km². Rahvaarvud viimastes maakondades on vastavalt 10 385 ja 177 

471 inimest. Teiste maakondade valdade asustatus jääb eeltoodud maakondade 

asustustiheduste vahele, valdade arv on kümnest (Jõgeva maakond) kahekümneni (Pärnu 

maakond).  

 

Päästeteenistuse seisukohalt oleks parim, kui elanikkond paikneks konkreetsel maa-alal, 

küllaltki tihedalt asustatuna. Ühtlaselt saaks korraldada tuletõrje- ja päästetöödeks 

valmisolekut ning teostamist, millest tulenevalt ka finantseerimist. Võib arvata, et 

tegelikkuses on päästeteenistusel hajaasustusega piirkondades reaalne töömaht väiksem, 

kuid kindlasti peab olema tagatud piisav valmisolek. Seega on rahvastiku paiknemisega 

seotud tegurid kindlasti olulised.  

 

 

2.4 Pendelränne    

 

Pendelränne on üks osa laiematest rände- ja linnastumisprotsessidest, olles tihedalt seotud 

töökohtade olemasolu ja inimeste elukohaeelistustega. Pendelrände olulisus seisneb 

tööjõuareaalide tekkes. Päästeteenistusele võib see mõju avaldada teatud piirkondades 

inimvoogude liikumisega kaasnevate õnnetuste tekkes. 

 

/--/ Tööl käivaid inimesi oli Eestis Mõjualauuring 2000 küsitluse ajal kokku 615 000, 

neist 165 000 elas maal ja 450 000 linnas. Kolm neljandikku kõikidest töölkäivatest 

inimestest töötas koduomavalituse üksuses. See tähendab, et iga neljas inimene töötab 

väljaspool koduvalda või linna, neist 18% on seejuures pendelrändajad ning 7%-l 

inimestest on liikuv töökoht. Maal ja linnas on aga olukord väga erinev. Linnaelanikest 

töötab enam kui 82% kodulinnas ning pendelrändajaid on 11%, maal töötab koduvallas 

vaid 52% töötajatest ja pendelrändajaid on 38%. Alla poolte kõikidest töötajatest töötavad 
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koduvallas siiski vaid kahes maakonnas – Harjumaal ja Tartumaal. Pendelrändajad 

moodustavad seega 18% kõikidest töötajatest ehk neid on 115 000 inimest.  

 

Kui jagada pendelrände vood neljaks põhisuunaks: maa-linn, linn-maa, linn-linn ja maa-

maa selgub, et pooled pendelrändajatest moodustavad maalt linnadesse töölkäivad 

inimesed. Ühtlasi tähendab see, et kolmandik maal elavatest töölkäivatest inimestest 

töötab tegelikult linnades. 

 

Kuigi käesoleva uurimuse põhjal ei saa täpsemaid hinnanguid anda, võib siiski arvata, et 

Harjumaal ning osaliselt Tartu ja Pärnumaal kajastab maa-linn pendelränne kindlasti 

osaliselt inimeste teadlikku valikut: inimesed on vahetanud elukohta – st. kolinud 

linnadest lähipiirkondadesse – ilma töökohta vahetamata. Teistes, eelkõige 

(põllumajanduslikes) maakondades on tõenäoliselt olulisem 1990. aastate majanduse 

restruktureerimise mõju, mille tulemusena on maal kadunud oluliselt töökohti. Töökoha 

muutusega paralleelselt ei soovi või ei saa paljud inimesed vahetada elukohta ning see 

omakorda on pannud aluse pendelrändele 

 

Pendelrände põhisuund on maalt linna ning peamisteks tõmbekeskusteks on suuremad 

linnad. Kui analüüsida pendelrände mahtusid absoluutarvudes selgub, et peamisteks 

tõmbekeskusteks on Eestis eelkõige maakonnakeskused. Neist omakorda eristuvad selgelt 

kuus linna: Tallinn (kokku käib mujalt tööle 30 000 inimest), Tartu (7800), Pärnu (4500), 

Rakvere (3500), Viljandi (3200) ja Kohtla-Järve linnastu (3200) /--/. (Tammaru,T. Eesti 

linnade mõjualad ja pendelränne. Lühiaruanne. http://www.riik.ee/rahvastik/tammaru.htm 

19.04.2003.a.) 

 

Pendelränne, nagu eelnevalt mainitud, on seotud siserändega. Päästeteenistusele on 

inimene riskiks kõikjal, olenemata kas ta on tööl või kodus. Mõnevõrra ohutum on 

inimese tegevus suures hulgas ja kontrollmehhanismide tähelepanu all, antud juhul 

töökohal. Kindlasti võib ulatuslik reageerimist vajav õnnetus tekkida ka seal, kuid 

reaalses elus on neid vähe. Seega ei saa päästeteenistuse jaoks oluliseks pidada inimeste 

kogunemisest tingitud rahvaarvu suurenemist, kuna olulisi kulusid see ei tekita. 
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Pendelrände mõju avaldub rohkem inimeste liikumise näol, mille olulisimaks näitajaks 

päästeteenistusele on liiklussagedus maanteedel.  

 

 

2.5 Liiklussagedus 

 

Maanteeameti uuring "Liiklussagedus 2002 a. põhi- ja tugimaanteedel" (http:// 

www.mnt.ee/uuringud/sagedus2002/htm 20.04.2003.a), mille ülevaatlik kaart on toodud 

lisas 3, annab põhjaliku ülevaate liiklusintensiivsusest, mis on piirkonniti väga erinev. 

Olulisemad, kolme kuni kuue tuhande ja enama sõiduki ööpäevase läbimisega on kõik 

Tallinnast väljuvad maanteed, Tallinna ringtee kaasa arvatud. Edasi kulgevad suuremad 

liiklusvood Pärnu, Tartu, Narva ja Rapla suunas. Liiklussagedus on suur ka Tartust 

väljuvatel maanteedel, kuid mitte nii pikalt ja tihedalt kui Tallinna juures. Ülejäänud 

linnade ümbruses ning maapiirkondades on arvud väiksemad.    

 

Otseselt nõuavad päästeteenistuse reageerimist liiklusõnnetused, millest võivad omakorda 

tekkida erineva ulatusega tulekahjud, plahvatused, saastumised jm. Kaudselt mõjutab 

liiklussagedus tulekahjude teket maanteedeäärsetel aladel, ekslikke väljakutseid jm.  

 

Kui tulekahjude likvideerimiseks on enamasti vaja tulekustutus- päästemeeskonda, siis 

tavaliste, sõiduautodega juhtunud liiklusõnnetustele reageerimise vajalikkus oleneb 

rohkem päästekorraldajate professionaalsusest, kiirabi ja/või politsei töökoormusest ning  

-töötajate oskustest ning päästeasutuse väljasõiduplaanist. Arvatavalt ei ole vaja igale 

liiklusõnnetusele päästeteenistusel reageerida, olenevalt sündmuse raskusastmest peaks 

politsei- ja/või kiirabitöötajad ise toime tulema. Ka ei tohiks päästeasutus või häirekeskus 

fikseerida õnnetustega kaasnevaid saneerimis- ja teenustöid liiklusõnnetustena.  

 

Kuna liiklus otseselt päästeasutusele olulist kulu ei tekita, võib seda siiski lugeda üheks 

piirkonna eluaktiivsuse näitajaks, mis võib koos teiste teguritega teatud mõõtmete 

saavutamise juures nõuda päästeasutuse valmisoleku suurendamist.  
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2.6 Turism  

 

Turism on antud töös võetud vaatluse alla, kuna teatud piirkondades on hooajaliselt ja ka 

igapäevaselt märgata suurt turistide osakaalu. Kuigi üleriigilised turismi puudutavad 

andmed on päästeteenistuse seisukohalt napid, saab siiski turismi mõjust teha osalisi 

järeldusi. 

 

Piirivalveameti ja Turismiameti või Eesti Turismiagentuuri andmete järgi (Eesti statistika 

aastaraamat 2002. Statistikaamet 2002.) saabus 2001. a Eesti piiripunktide kaudu Eestisse 

ligi 3,23 mln. väliskülastajat. 2000. a oli see arv 3,31 ja 1999. a 3,18, mis teeb kolme 

aasta lõikes keskmiselt 3,24 mln. inimest aastas.  

 

Eesti reisifirmade vastuvõtuturismi andmetel võtsid reisifirmad 2001. aastal vastu ligi 

1,23 mln. väliskülastajat, 2000. a 1,37 mln. ja 1999. aastal 1,35 mln. väliskülastajat. 

Kolme aasta keskmine reisifirmade vastuvõetud väliskülastajate arv on seega 1,32. mln 

inimest aastas (41 % väliskülastajate koguarvust), millest keskmiselt 1,04 mln. (79 %) 

moodustavad ühepäevakülastajad ning 0,28 mln. (21 %) ööbivad külastajad aastas.  

 

1999.-2001. a. majutati Eesti majutuskohtades aastas keskmiselt 1,11 mln. inimest, 

millest 0,81 mln. olid väliskülastajad ja 0,30 mln. sisekülastajad. Majutatud 

väliskülastajate arv moodustab 25 % samal ajavahemikul Eestisse saabunud 

väliskülastajate koguarvust. Keskmiselt on majutatud väliskülastajate hulgast 60 % 

puhkusereisil ja 33 % tööreisil. Kolme aasta keskmiselt moodustavad majutatud 

väliskülastajate hulgast Soome Vabariigi kodanikud 67 %.  

 

Ainsad Eesti külastatavust piirkonniti näitavad andmed on Eesti majutuskohtades 

ööbinute kohta. Sellest võib ligikaudselt järeldada, kui suur on turismi osa erinevates 

piirkondades.  

 

Tabelis 12 on toodud ööbimiste koguarv ning väliskülastajate- ja Eesti püsielanike 

ööbimiste arv haldusüksustes. Keskmine ööbimiste arv ööpäevas on saadud ööbijate 

koguarvu jagamisel päevade arvuga aastas. Rahvaarvu suurenemise arvutamisel on 

aluseks võetud 2001. aasta 1. jaanuari rahvaarv. Rahvaarvu suurenemine näitab, palju 
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suureneb haldusüksuse rahvaarv ühes või teises haldusüksuses protsentuaalselt, kui 

aastane ööbimiste koguarv jagada võrdselt ööpäevadele aastas.  

 

Tabel 12. Ööbimine ning rahvaarvu suurenemine 2001.a.  

 
Ööbimisi 

keskmiselt ööpäevas (tuh.)

Rahvaarvu keskmine 
suurenemine ööpäevas 

kokku (%) 

 
 

Haldusüksus 

 
2001.a. 

ööbimised 
(tuh.) Välis- 

külastajad 
Ööbijad 
kokku 

Rahvaarv 
2001.a. 

Suurenemine 
(%) 

Kogu Eesti 1 962 3,96 5,38 1 366 959 0,39
Tallinna linn  1 123 2,75 3,08 399 685 0,77
Harju maakond 40 0,04 0,11 125 287 0,09
Hiiu maakond 21 0,03 0,06 10 438 0,60
I.-Viru maakond 24 0,02 0,07 178 896 0,04
Jõgeva maakond 10 0,01 0,03 38 223 0,08
Järva maakond 21 0,02 0,06 38 682 0,15
Lääne maakond 50 0,06 0,14 28 548 0,48
L.-Viru maakond  51 0,04 0,14 67 610 0,21
Põlva maakond 24 0,01 0,07 32 527 0,21
Pärnu maakond 257 0,52 0,70 90 998 0,77
Rapla maakond 5 0,01 0,01 37 505 0,03
Saare maakond 61 0,12 0,17 35 877 0,47
Tartu maakond 124 0,18 0,34 149 488 0,23
Valga maakond 103 0,12 0,28 35 683 0,78
Viljandi maakond 22 0,02 0,06 57 798 0,10
Võru maakond 26 0,02 0,07 39 714 0,18
Allikas: Eesti statistika aastaraamat 2002. Statistikaamet 2002.  
Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
 

Ei ole kaheldav, et Tallinna linnas on ööbimiste arv suurim (1 123 tuh.). Peale Tallinna on 

ööbimisi palju Pärnu maakonnas (257 tuh.), mis on sõltuv kuurortlinnast Pärnu. Tartu 

maakonna ööbimiste arv (124 tuh.) on ilmselt seoses Tartu linnaga, mis on rahvaarvult 

Eestis teine (ligi 100 tuh. in.), kui ka Tartu Ülikooli tõttu. Valga maakonna näitajat (103 

tuh.) mõjutab arvatavalt Valga kui piirilinn. Rahvaarvu olulisemat suurenemist 

ööbimistest sõltuvalt võib tähendada Valga maakonnas, Tallinna linnas ja Pärnu 

maakonnas. Tuleb tõdeda, et majutuskohtades ööbinute arv ei näita tegelikku piirkonna 

külastatavust ning arvatavalt on turistide arvud mitu korda suuremad.  

 

Turismi mõjust päästeteenistusele on arvatavasti oluline majutusasutustega seonduv 

tuleohutusjärelevalve alane töö. Tulekustutus- ja päästetööde küljest on majutatud turisti 

tegevus suhteliselt kontrolli all, samuti nagu ka ühepäevakülastaja tegevus, kes oma 

lühiajalise riigis viibimisega üldjuhul reageerimist nõudvat sündmust ei tekita. Küll võib 

päästeteenistuse tööd mõjutada omal käel liikuv turist, kelle tegevusest võivad tekkida 
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enamjaolt hoonetevälised sündmused nagu tulekahju, liiklusõnnetus, õnnetus veekogul 

jm. Kui suure rahvaarvuga maakondades turistide tekitatud väljakutsed sündmuste 

koguarvust silma ei hakka, siis teatud mõju võivad turistid avaldada vähese rahvaarvuga 

turismipiirkondadele, nagu näiteks Hiiu- ja Saare maakond. Samas on turism suures osas 

hooajaline ning sõltuv ka ilmastikuoludest. Kui suviti on rahvaarv teatud piirkonnas 

suurem, siis aastale jagatuna suhteliselt tagasihoidlik. Üldiselt võib arvata, et turismist 

tekkinud tuletõrje- ja päästetööde kasv ei ole märkimisväärne, kuna inimene riskiallikana 

on ühesugune ning turismi osa ei ole igapäevases eluaktiivsuses suur. 

 

 

2.7 Päästeteenistuse paiknemine 

 

Tulekustutus- ja päästedepoode paiknemise aluseks on kindlad kriteeriumid, mis lähtuvad 

rahvastikust ja selle asustustihedusest. Nendest teguritest sõltub ka komandode 

operatiivne valmisolek. Samuti on rahvastikust sõltuvuses riikliku tuleohutusjärelevalve 

tööülesanded ning eelnevate töövaldkondade olemasolust tingitud ka administratsiooni 

vajadus. Antud töö eesmärk ei ole komandode paiknemise tegelikule vajadusele vastavuse 

analüüs, vaid päästeasutuste optimaalse finantseerimisvajaduse väljaselgitamine 

olemasolevatest komandodest tulenevalt. Seega on töös aluseks võetud tulekustutus- ja 

päästetööde teostamiseks vajalike komandode arv ning eeldatud, et tuleohutusjärelevalve 

ja administratiivtöö vajadus lähtub komandode arvust või selle aluseks olevatest 

teguritest. 

 

 

2.7.1 Päästeteenistuse paiknemine järelevalve- ja administratiivtöö teostamiseks 

 

Päästeteenistuse põhitegevuse üks valdkond on riiklik tuleohutusjärelevalve, mida 

päästeasutused teostavad vastaval territooriumil teatud ulatuses. Tuletõrje- ja päästetööde 

teostamise toetamiseks on päästeteenistuse administratsioon, mille moodustavad laias 

plaanis järelevalve-, operatiivteenistuse-, tehnika-, personali- ja finantsosakond, 

raamatupidamine ning üldjuhtimine. Päästeasutuse tuleohutusjärelevalve osakond asub 

tavaliselt administratiivhoones, milles töötavate inspektorite vahel on maakonna või linna 

territoorium jaotatud teeninduspiirkondadeks. Olenevalt piirkonna eripäradest võib 

riikliku tuleohutusjärelevalve teostamine olla erinev. Olulisemateks mõjuteguriteks on 
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ehitusaktiivsus, kord aastas kontrollitavate- ja kõrgendatud riskiastmega objektide rohkus 

ja tulekahjude arv, mis on sõltuv elanike arvust ning territooriumi pindalast. Võimaliku 

lahendusena on päästeasutustes nähtud osakonna töötajate jaotamist maakonnas või linnas 

paiknevate komandode juurde ning teatud osa riikliku tuleohutuse järelevalve ülesannete 

jagamist komandopealikele või nende asetäitjatele. 

 

Samuti ei saa öelda, et päästeasutuse administratiivtöö pole seotud teeninduspiirkonnaga. 

Keerukamaks ja kulukamaks muutub kõikvõimalik teenistusalane tegevus. Näiteks 

dokumendivahetus struktuuriüksustega, kord aastas läbiviidav teadmiste kontroll ja 

füüsiliste võimete katsed, operatiivse valmisoleku kontrollimine ning ka kõrgema taseme 

operatiivjuhtimine. 

 

 

2.7.2 Paiknemine tulekustutus- ja päästetööde teostamiseks 

 

Tulekustutus- ja päästetööde teostamise juures on oluline, et tulekustutus- ja 

päästemeeskond jõuaks õnnetuspaigale vähima ajaga, et õnnetus saaks likvideeritud 

optimaalsete ressurssidega ning et tekkinud kahjud oleks omaniku jaoks minimaalsed. 

Samas ei ole riigil otstarbekas päästeteenistuse komandosid üleval hoida igas linnas, 

vallas, alevis, alevikus ja külas, kui reageerimist nõudvate sündmuste arv ja tõenäosus on 

väike.  

 

Tulenevalt tihedalt asustatud piirkondade omavahelisest kaugusest on erinevate 

komandode väljasõidupiirkonnad erinevate suurustega ning ka elanike arvuga, mistõttu ei 

saa komandosid staatuse järgi päris üheseks pidada. Kui tiheasustusega piirkonnad 

paiknevad üksteisest kaugel ning kahe komando vahelisele maa-alale ei jää suuremat 

tegevusvalmidust nõudva inimeste arvuga piirkonda, võib siiski piirkonna elanike arv 

moodustada väikestest asulatest kokku hulga, mille tegevuse kaudu tekib tõenäosus 

kaheks üheaegseks õnnetuseks. Paraku enamiku elanikkonna iseteadlikkust ja sotsiaalset 

seisundit silmas pidades, on just hajaasustusega piirkondades päästeteenistus enamasti 

tekkinud sündmuste fikseerijaks kui peatajaks. 
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Komandode paiknemisele on aluseks Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrus nr 

456, "Riigi päästeasutuste struktuurile, varustatusele, dokumentatsioonile ja 

töökorraldusele esitatavad nõuded" (RT I 200, 104, 686) 

 

Päästeasutuste komandod peavad paiknema selliselt, et asustusüksuste sirgjooneline 

kaugus komandost on: 

 

1) üle 5000 elanikuga asustusüksuste korral – kuni 15 kilomeetrit; 

2) 100 kuni 5000 elanikuga asustusüksuste korral – kuni 25 kilomeetrit. 

 

Alla 100 elanikuga asustusüksustes, väljaspool asustusüksusi ja alla 100 elanikuga 

väikesaartel korraldatakse tulekustutus- ja päästetööd vähima võimaliku aja jooksul. 

 

Keskkomandod peavad asuma: 

1) asustusüksuses elanike arvuga üle 200 000 – mitte vähem kui üks keskkomando 100 

000 elaniku kohta; 

2) asustusüksuses elanike arvuga üle 50 000; 

3) maakonnakeskuses; 

4) Harju maakonnas Keila linnas. 

 

Kesk- ja tugikomando väljasõidupiirkonnas võib vastava komando koosseisus vajadusel 

moodustada komandost eraldi paikneva meeskonna, mille operatiivse valmisoleku määrab 

päästeasutuse juht. 

 

Lähtudes siseministri 14. detsembri 2002.a määrusest nr 130, "Riigi päästeasutuste 

struktuuriüksuste paiknemine" (RTL 2001, 5, 64; 2002, 149, 2182), on riigi 

päästeasutuste struktuuriüksused maavalitsuse hallatavate päästeasutuste kesk- ja 

tugikomandod ning kesk- ja tugikomandode eraldipaiknevad meeskonnad (EPM). Kokku 

määrab antud õigusakt ära 100 komando paiknemise, millest: 

 

Keskkomandosid 20, nende EPM-e 11; 

Tugikomandosid 57, nende  EPM-e 12. 
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Tabel 13. Kinnitatud komandode arv päästeasutustes  

Päästeteasutus Komandod 
kokku Keskkomandod Tugikomandod  

EPM-id 
Tallinna TPA  7 4 1 2 
Harjumaa PT 9 1 5 3 
Hiiumaa PT  3 1 1 1 
Ida-Virumaa PT  10 2 6 2 
Jõgevamaa PT 5 1 3 1 
Järvamaa PT 5 1 3 1 
Läänemaa PT 7 1 3 3 
Lääne-Virumaa PT 6 1 5 - 
Põlvamaa PT 4 1 3 - 
Pärnumaa PT 8 1 5 2 
Raplamaa PT 5 1 3 1 
Saaremaa PT  6 1 3 2 
Tartumaa PT 7 1 6 - 
Valgamaa PT  5 1 3 1 
Viljandimaa PT  9 1 4 4 
Võrumaa PT  4 1 3 - 
Märkus: Tabelis ei ole eristatud kesk- ja tugikomandode eraldipaiknevaid meeskondi 
Allikas: Siseministri 14. detsembri 2002.a määrus nr 130 "Riigi päästeasutuste struktuuriüksuste 
paiknemine" 
 

Samas määruses on sätestatud, et päästeasutuse operatiivteenistuse töö tuleb korraldada 

vastavalt määruses toodud komandode paiknemisele ning Päästeamet peab võtma esitatud 

komandode arvu ja paiknemise aluseks päästeala üldriiklike arengukontseptsioonide ja     

-programmide väljatöötamisel. Seega ei ole mõtet antud töös arvestada tegelikku 

olukorda, kus teatud komandosid ei eksisteeri ning nende tööülesanded on täidetud mõne 

teise (päästeasutuse) struktuuriüksuse poolt või on päästeasutus täiendavalt sõlminud 

lepingu tulekustutus- ja päästetööde teostamiseks kohaliku omavalitsuse, ettevõtte või 

mittetulundusühinguga. 

 

Tabelis 14 (lk 33) on toodud päästeasutuste kesk- ja tugikomandode ning nende 

eraldipaiknevate meeskondade keskmised teeninduspiirkonnad ning neis elavate inimeste 

arvud. Samuti ka keskmised komandode väljasõidupiirkondade raadiused, oletades, et 

teeninduspiirkonnad on ringikujulised. Tegelikkuses oleneb sündmusele reageeriva 

tehnika valik ja hulk õnnetuse toimumiskohast, iseloomust ja ulatusest, seega ei ole ka 

reaalsed komandode väljasõidupiirkonnad täiesti jäigad. Keskmiste võrdlust õigustab 

asjaolu, et päästeteenistus peab reageerima igale seda nõudvale sündmusele ning jõudma 

iga abivajajani. Samuti on kulud sõidukite ülalpidamisele terve päästeasutuse, mitte 

üksiku komando kanda.  
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Tabel 14. Keskmised rahvaarvud, väljasõidupiirkonnad ja raadiused  

 
Päästeasutus 

 
Komandode 

arv kokku 

Elanikke kesk-
miselt komando 
kohta 2002.a. 

Keskmine komando 
väljasõidupiirkonna 

pindala (km²) 

Keskmise 
väljasõidupiirkonna 

raadius (km) 
Kogu Eesti PT-d 100 13 612 434,3 11,8
Tallinna TPA 7 56 919 22,6 2,7
Harjumaa PT 9 13 906 463,9 12,2
Hiiumaa PT  3 3 462 341,1 10,4
I.-Virumaa PT 10 17 747 336,4 10,3
Jõgevamaa PT 5 7 612 520,8 12,9
Järvamaa PT 5 7 703 524,6 12,9
Läänemaa PT 7 4 056 340,4 10,4
L.-Virumaa PT 6 11 227 577,4 13,6
Põlvamaa PT 4 8 077 541,2 13,1
Pärnumaa PT 8 11 313 600,8 13,8
Raplamaa PT 5 7 464 595,9 13,8
Saaremaa PT  6 5 958 487,0 12,5
Tartumaa PT 7 21 309 427,5 11,7
Valgamaa PT  5 7 096 408,7 11,4
Viljandimaa PT  9 6 387 380,3 11,0
Võrumaa PT  4 9 866 576,4 13,5
Allikas: Siseministri 14. detsembri 2002.a määrus nr 130 "Riigi päästeasutuste struktuuriüksuste 
paiknemine"; Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
 

Olulisim näitaja tabelis 14 on keskmise väljasõidupiirkonna raadius. See toob ära 

erinevused komandode võimalike sündmuste maksimaalse toimumiskoha kauguses. Nagu 

öeldud, on kulud sündmusele reageerimiseks päästeasutuse kanda, seega näiteks ei ole 

oluline, kas viiest komandost reageerib teatud sündmusele üks komando viis korda või 

teevad seda kõik viis ühe korra. Päästeasutuse rahakotile on tähtis, millised on keskmised 

väljasõitude pikkused, seega milline on kulu keskmisele väljakutsele sõitmisele. Samuti 

näitab raadius, milline on naaberkomando ligikaudne kaugus, kui tuleb reageerida teise 

komando väljasõidupiirkonda (mis sõltub komandode tehnika- ja meeskonnavalmidusest 

ning üheaegsete sündmuste tekke tõenäosusest). Kuna paiknemisest tulenevad kulud on 

tingitud reaalsest töö mahust, võib arvata, et need kasvavad võrdeliselt sündmuste arvuga. 

Et leida kinnitust kulude suurenemisele paiknemise tõttu tuleb vaadelda päästeasutuste 

reageeritavate sündmuste arvu ning sündmuste jaotumist linnadesse ning valdadesse. 

 

 

2.8 Päästeteenistuse töökoormus  

 

Töö autor on seisukohal, et sarnaselt komandode staatusele ei saa ka päästeteenistuse 

reageerimist nõudvate sündmuste liike üheselt käsitleda. Erinev on sündmuste toimumise 
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koht, laad kui ka ulatus. Tuues näiteks sündmuse "tulekahju", on teada, et sellist nimetust 

kannavad kõik "väljaspool spetsiaalset kollet aset leidvad kontrollimatud 

põlemisprotsessid". Tulekahju võib puhkeda nii tööstushoones, elumajas, 

prügikonteineris, tühermaal kui ka metsas, seega kõikjal, kus on põlevmaterjali. Erinevus 

seisneb selles, et linnas ei võta tulekahju üldjuhul suuri mõõtmeid, kuna avastamishetk on 

varajane ja reageerimine kiire. Ka linnarahvastikul puuduvad üldjuhul võimalused ja 

tahtmine probleemiga toime tulla, mistõttu on linnades palju oluliste mõõtmeteta 

sündmusi. Samuti ei ole linnas võimalik tekkida märkimisväärse suurusega kulu- ja 

metsatulekahjusid, mis on päästeteenistusele kurnav ning mõttetu tegevus. Võrdluseks on 

2003. aasta aprillikuu, kus Tallinna TPA reageeris 282-le ja Harjumaa PT 341-le 

kulutulekahjule (http://www.ttpa.ee/tallinn.htm; Harjumaa PT 03.05.2003.a). Kui võrrelda 

antud kahe päästeasutuse teeninduspiirkonda ja rahvastiku paiknemist, on näha selget 

vahet kuludes.  

 

Päästeamet on aastatel 1993-2002 Eestis kokku registreerinud 252 630 sündmust 

(Päästeala sündmuste statistika Eesti vabariigis1993.-2000.a. Päästeamet). Kümne aasta 

sündmuste koguarvust on suurim osakaal "tulekahjul" (42,4 %). Sündmused "kiirabi, 

muud, teenus ja õppus" moodustavad kõikidest sündmustest summaarselt 42,9 %, ja on 

ligilähedaselt võrdsed "tulekahjude" arvuga. Ülejäänud reageerimist nõudvad sündmused 

moodustavad 14,7 % sündmuste koguarvust ning on "tulekahjude" arvuga ligikaudselt 

suhtes 1/3.  

 

Tabel 15. Sündmuste arv Eestis 1993-2002. a 

Aasta 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Kokku
Sündmuste 
koguarv 8 707 15 978 20 265 21 581 27 362 27981 30 183 30 957 31 184 38 432 252 630
Tulekahju 5 416 7 569 7 957 9 657 11 660 10 758 13 546 12 349 10 848 17 311 107 071
Teised 
sündmused 2 084 3 446 3 564 3 729 3 529 3 725 4 640 3 533 4 168 4 681

 
  37 099

Teenus 9 1 651 3 096 3 463 3 751 2 998 2 544 1 436 733 514 20 195
Õppus 47 361 947 1 150 1 190 1 530 1 412 1 007 662 685 8 991
Muud 1 151 1 844 2 384 2 518 2 390 2 659 3 458 3 358 3 760 3 403 26 925
Kiirabi 0 1 107 2 317 1 064 4 842 6 311 4 583 9 274 11 013 11838 52 349
Allikas: Päästeamet. Päästeala sündmuste statistika Eesti vabariigis 1993.-2000.a; Sündmuste statistika 
2000.a, 2001.a, 2002.a.  
 

On märgata, et alates 1993. aastast on tulekahjude, teiste sündmuste, kui ka sündmuste 

koguarv kasvanud. Seega ei pea paika rahvaarvu vähenemisega kaasnev reageerimist 
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nõudvate sündmuste langus. Kuigi sündmuste arv on kasvanud, on oluline teada, kas see 

on piirkonniti ühtlane. Seetõttu tuleb võrrelda rahvaarvu haldusüksustes seal teenindava 

päästeasutuse reageeritud sündmuste arvuga. 

 

Tabeli 16 esimeses tulbas on toodud 2000.-2002. aasta päästeasutuste keskmine 

reageeritud sündmuste arv, millest on välja jäetud "teenused, õppused, kiirabi ja muud". 

Tabeli teises tulbas on leitud päästeasutuste teeninduspiirkondade sama perioodi 

rahvaarvudest keskmine. Järgnevalt on esitatud antud perioodil reageeritud sündmuste 

keskmisest koguarvust tulenev vastava päästeasutuse sündmuste osakaal ning võrreldud 

päästeasutuse teeninduspiirkonnas elavate inimeste osakaaluga keskmises 

kogurahvaarvus. 

 

Tabel 16. Keskmiste sündmuste- ja rahvaarvude osakaalu võrdlus 

 
 

Päästeasutus 

Keskmine 
sündmuste 

arv 
2000.-2002.a. 

Keskmine rahva-
arv teenindus-

piirkonnas 
2000.-2002.a. 

Osakaal 
keskmisest 

sündmuste kogu-
arvust  (%) 

Osakaal 
keskmisest 

kogurahvaarvust 
(%) 

Kogu Eesti PT-d 17 701 1 366 757 100,0 100,0
Tallinna TPA 5 651 399 633 31,9 29,2
Harjumaa PT 2 127 125 272 12,0 9,2
Hiiumaa PT  170 10 427 1,0 0,8
I.-Virumaa PT 2 191 178 837 12,4 13,1
Jõgevamaa PT 375 38 218 2,1 2,8
Järvamaa PT 486 38 689 2,7 2,8
Läänemaa PT 308 28 546 1,7 2,1
L.-Virumaa PT 1 039 67 628 5,9 4,9
Põlvamaa PT 378 32 526 2,1 2,4
Pärnumaa PT 975 90 956 5,5 6,7
Raplamaa PT 428 37 498 2,4 2,7
Saaremaa PT  302 35 878 1,7 2,6
Tartumaa PT 1 773 149 464 10,0 10,9
Valgamaa PT  459 35 674 2,6 2,6
Viljandimaa PT  504 57 789 2,8 4,2
Võrumaa PT  535 39 722 3,0 2,9
Allikas: Päästeamet. Sündmuste statistika 2000.a,2001.a, 2002.a; Statistikaameti kodulehekülg. 
http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
 

On märgata, et protsendid on võrdsed ainult Valgamaa PT-l, kuid enamikes piirkondades 

suurusjärgud ühtivad. Tuleb lisada, et 0,1 % sündmuste arvust võrdub 17,7 sündmusega 

ning 0,1 % rahvaarvust 1366,7 inimesega. Sündmuste arvu osakaal on rahvaarvu 

osakaalust suurem Harjumaa PT-l (2,8 %), Tallinna TPA-l (2,7 %), Lääne-Virumaa PT-l 

(1,0 %), Hiiumaa PT-l (0,2 %) ning Võrumaa PT-l (0,1 %). Sündmuste arvu osakaal on 
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rahvaarvu osakaalust väiksem Viljandimaa PT-l (1,4 %) Pärnumaa PT-l (1,2 %), Saare- ja 

Tartumaa PT-l (0,9 %), Jõgeva- ja Ida-Virumaa PT-l (0,6 %), Läänemaa PT-l (0,4 %), 

Rapla- ja Põlvamaa PT-l ning Järvamaa PT-l (0,1 %).  

 

Täpsem ülevaade 2000.-2002. aasta päästeasutuste reageeritud sündmuste jaotusest ning 

võrdlusest rahvaarvu osakaaluga aasta lõikes on toodud antud töö lisas 4. See annab 

kinnitust, et olenemata aastast päästeteenistuse töörohkusele on reageeritud sündmuste 

osakaal peaaegu samas suhtes rahvaarvu osakaaluga teeninduspiirkonnas. Seega on 

tabelis 16 keskmiste põhjal leitud protsendid küllaltki tõesed. 

       

Kuigi on teada, et päästeasutuste reageeritud sündmuste arv on olenemata aastast küllaltki 

ühtlases suhtes sündmuste koguarvu- ning rahvaarvuga teeninduspiirkonnas, jääb 

selgusetuks, miks mõnedes piirkondades on sündmuste arv stabiilselt suurem ja teistes 

väiksem. Üheks oletuseks on tegelik rahvaarv päästeasutuse teeninduspiirkonnas. Seega 

võivad antud töös käsitletud linnastumisprotsessid ning pendelränne reaalsuses teatud 

osas tõele vastata. On võimalik, et inimesed on vahetanud elukohta või elavad töö tõttu 

teises kohas, kuid rahvastikuregistris on andmed muutmata. Samas võib olla üheks 

põhjuseks inimeste teadlikkus, mistõttu ei ole erinevates piirkondades sündmuste arv 

võrdeline rahvaarvuga. Kindlasti on erinevad ka sündmuste liigid ja tekkekohad, mida 

tuleks täpse selguse saamiseks põhjalikult analüüsida. Kuid siinkohal ei ole see oluline, 

sest on fakt, et päästeasutuste reageeritud sündmuste arv ei ole kõikjal 

teeninduspiirkonnas elava rahvaarvuga võrdeline. 

 

Kuna päästeteenistuse reageerimist nõudvad sündmused leiavad rahvastiku paiknemise 

tõttu aset kas linnas või vallas, peab vaatlema ka päästeasutuse teeninduspiirkonna linna- 

ja vallarahvastiku suhet, millest tulenevad ka kulude erinevused sündmusele 

reageerimiseks. 

 

Tabelis 17 (lk 37) on välja toodud päästeasutuste teeninduspiirkondade vallarahvastiku 

osakaal ning selle põhjal sündmuste arvust leitud, kui palju võiks teooria järgi sündmusi 

toimuda valdades. Kindlasti vajaks see täpsemat analüüsi, millised vastavate 

päästeasutuste komandod peale keskkomandode asuvad linnades, alevites, alevikes ja 

külades ning võrrelda päästeasutuste tegeliku reageeritud sündmuste arvuga valdades.  
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Tabel 17. Sündmuste arv valdades. 

 
Päästeasutus 

Rahvaarv 
teeninduspiirkonnas

01.01.2002.a. 

 
Vallarahvastiku 

osakaal (%) 

Keskmine 
sündmuste arv 
2000.-2002.a. 

 
Sündmusi 
valdades 

Tallinna TPA 398 434 0,0 5 651 0,0
Harjumaa PT 125 154 66,4 2 127 1 412,6
Hiiumaa PT  10 385 63,7 170 108,4
Ida-Virumaa PT 177 471 12,0 2 191 263,5
Jõgevamaa PT 38 060 66,0 375 247,4
Järvamaa PT 38 514 58,7 486 285,0
Läänemaa PT 28 394 57,8 308 178,1
Lääne-Virumaa PT 67 364 55,2 1 039 573,6
Põlvamaa PT 32 308 70,9 378 268,0
Pärnumaa PT 90 507 43,2 975 421,6
Raplamaa PT 37 319 84,6 428 362,1
Saaremaa PT  35 746 58,1 302 175,5
Tartumaa PT 149 160 27,4 1 773 485,4
Valgamaa PT  35 479 51,0 459 234,3
Viljandimaa PT  57 482 57,2 504 288,1
Võrumaa PT  39 465 62,5 535 334,4
Allikas: Päästeamet. Sündmuste statistika 2000, 2001, 2002.a; Statistikaameti kodulehekülg 
http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
 

Tabelist 17 selgub, et rahvaarvu jäik sidumine sündmuste arvuga ning sellest lähtuvalt 

sündmuste jaotamine valdadesse ja linnadesse toob välja piirkondade suured erinevused. 

Teooria järgi avaldab vallarahvastik suurimat mõju Harjumaa PT-le, kelle 2 172-st 

sündmusest toimunuks valdades 1 412,6. Sündmuste arvult samas suurusjärgus oleva Ida-

Virumaa PT-l on võrdluseks 263,5 sündmust valdades. Ka Tartumaa PT suur sündmuste 

arv on seotud enamuses linnadega, 1 773-st sündmusest peaks olema valdades toimunud 

485,4. Lääne-Viru PT linna- ja vallasündmuste osakaalud on peaaegu võrdsed, 1 039 

sündmusest 573,6 valdades. Kindlasti avaldab sündmuste jaotumine valdadesse mõju ka 

teistele päästeasutustele, olenevalt vastavatest suurustest. Kuigi on teada, et Tallinna TPA 

reageerib teatud osas vastutulelikkusest kui ka lähima printsiibist ka Harjumaa PT 

väljasõidupiirkonda, ei ole saa seda siinkohal võrrelda, kuna nende väljasõitude arv ei ole 

suur. 

 

Et leida teooriale kinnitust, on näiteks Harjumaa PT järelevalveosakonna koostatud 2002. 

aasta sündmuste statistika linnade ja valdade lõikes (16.01.2003.a). Harjumaa PT 

keskkomando asub Keila linnas, tugikomandod Paldiski, Maardu, Kehra, Loksa linnas 

ning Kose alevikus, EPM-id Saku alevikus ja Kiiu ning Harju-Risti külas. Kokku on 

Harjumaa PT teeninduspiirkonnas 6 linna, neist ühes komandot ei ole. 2002. aastal 
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fikseeriti Harjumaa PT-s 3 016 sündmust, milles 152 olid "teenused, õppused, kiirabi ja 

muud". Kuna antud statistikas ei ole linnade ja valdade lõikes "teenuseid, õppused, kiirabi 

ja muud" välja toodud, tuleb oletada, et need jaotuvad valdadele ja linnadele 

proportsionaalselt. Statistika järgi toimus 3016-st sündmusest 2 002 valdades, mis teeb 

66,38 % Harjumaa PT reageeritud sündmuste arvust. Kui võrrelda leitud protsenti Harju 

maakonna vallarahvastiku osakaaluga, mis on 66,41 %, võib järeldada, et Harju 

maakonnas sõltub sündmuste tekke asukoht linna- ja vallarahvastikust. 

 

Selgub, et päästeasutuse reageerimist vajavate sündmuste arv on olenemata aastast 

ligilähedaselt ühesuguse osakaaluga terves Eestis reageeritud sündmuste koguarvus. Seni, 

kuni Eestis pole nõutud tegeliku elukoha registreerimist, ei saa aluseks võtta sündmuste 

arvu sõltuvust rahvaarvust. Oluliseks tuleb pidada ka linna- ja vallarahvastiku osakaalu, 

mis erinevates piirkondades avaldab päästeasutuse tööle erinevat mõju.  

 

Seega tuleks finantsvahendite jaotusel arvestada päästeasutuse reageeritud sündmuste 

arvu osakaalu sündmuste koguarvus ning teeninduspiirkonna maa- ja linnarahvastiku 

suhet, kuna kulud sündmustele reageerimiseks ning likvideerimiseks on erinevad. 
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3. MAJANDAMISKULUDEKS ERALDATAVATE FINANTS-

VAHENDITE ÜMBERJAOTUS  
 

Lähtudes töös analüüsitud andmetest, on töö autor seisukohal, et praegust 

finantsvahendite jaotuse alust tuleb muuta. See peaks põhinema võrdsetel alustel ning 

lähtuma optimaalsest reaalsest vajadusest, arvestades tänast majandamiskulude 

üldeelarvet. Seega on siinkohal esitatud nägemus, millistele alustele peaks toetuma 

päästeteenistustele majandamiskuludeks eraldatavate  finantsvahendite jaotus: 

 

• 36,0 % majandamiskulude üldeelarvest artiklile 212.13. 36 % moodustaks 3 aasta 

keskmine sündmuste koguarv, millest 1/3 oleks väärtustatud linna- ning 2/3 

vallaelanike arvuga Eestis. Päästeasutuse osa sõltuks teeninduspiirkonnas elava linna- 

ja vallaelanike osakaalust tulenevatest protsentidest ja 3 aasta keskmise reageeritud 

sündmuste arvu osakaalust sündmuste keskmises koguarvus.    

 

• 29,0 % majandamiskulude üldeelarvest artiklile 212.11. Päästeasutuse osa sõltuks 

pidevalt kasutatavast (köetavast) hoonete pindala osakaalust päästeasutuste pindalade 

summas. 

 

• 35,0 % majandamiskulude üldeelarvest artiklitele 212.01, 212.03, 212.04, 212.14, 

212.14, 212.15, 212.16, 212.22, 212.32, 212.39. Päästeasutuse osa sõltuks osakaalust 

kinnitatud töötajate koguarvus.  

 

1. 36,0 % juures on lähtutud antud töö esimeses osas, tabelis 2 ("Päästeasutuste muutuv- 

ja püsikulud") leitud päästeasutuste kulude osakaal sõidukite ülalpidamisele tegelikest 

majandamiskuludes, mis on keskmiselt 36,1 %. Et leida tegelik vajadus, tuleb 

arvestada päästeasutuse kolme aasta keskmise reageeritud sündmuste arvu protsenti 

sama perioodi keskmisest sündmuste koguarvust ning olulisena sealjuures 

teeninduspiirkonna linna ja vallarahvastiku osakaalu. Sündmuste arvu ei ole hea 

aluseks võtta selle muutumise tõttu, aga kuna ei leidu seletust, miks teatud 

piirkondades see iga-aastaselt rahvaarvust nihkes on, peab seda siiski arvestama. 

Linna- ja vallaelanike suhe on Harjumaa PT näitel (pt. 2.8) oluline, kuna ligikaudselt 

jaotuvad sündmused vastavalt inimeste paiknemisele, seega suurenevad ka kulud 
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sündmustele reageerimise ning likvideerimise osas. Linnaelanike osakaal on 

väärtustatud 1/3-ga, kuna tabelis 3 toodud päästeasutuste sündmuste maksumuste 

põhjal on leitud, et linnas reageeritud sündmus on ligikaudselt 3 korda odavam. 

Päästeasutuste tegelike majandamiskulude aruannetest ei selgu, millised on 

administratiiv- ja järelevalvetööga seotud kulud artiklile 35, seega on antud artiklis 

eeldatud nende kulude võrdelist suhet sündmustele reageerimisega. 

 

2. 29 % on leitud tabelis 5 ("Päästeasutuse kulu hoonete ühele m²-le"), kus selgus, et 

keskmine osakaal päästeasutuste tegelikes majandamiskuludes artiklitele 32 ja 33 

summaarselt oli 28,8 %. Võttes aluseks päästeasutuse kasutatavate hoonete köetava 

pindala, leiab ligilähedaselt tegeliku vajaduse hoonete ülalpidamisele. Pole välistatud, 

et eraldi tuleks arvestada ka kesk- ja tugikomandosid ning nende EPM-e. 

 

3. 35 % tuleneb tabelist 6 ("Kulu ühele töötajale"), milles päästeasutuste keskmine 

osakaal antud artiklitele moodustas 35,1 %. Kuigi artiklite jaotus võrreldes 2001. 

aastaga erineb, on sisuliselt tegu kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude 

ning sõidukite ülalpidamiskuludest ülejäänud artiklitega. Kuna tänaseni on kogu 

finantsvahendite jaotus töötajate arvust sõltuvuses, ei tohiks see aluseks võetuna 

vastuoluline olla. 

 

Töö autor ei hoia jäika seisukohta ülaltoodud jaotuses. Osakaalud võivad vajada 

kohendamist, ning täpsemat analüüsi. Samuti võib olla veel tegureid, mida tuleks 

arvestada ning analüüsida. 

 

Võimalik üleminek sellisele jaotusele võib kujuneda keeruliseks, seetõttu tuleks see läbi 

viia järk järgult või eelarve suurenemisele toetudes. 

 

Töö autor on arvamusel, et sellest uurimustööst lähtudes või edasise analüüsi põhjal 

tehtavad muudatused looks eeldused tõhusale finantsvahendite kulutamisele ning 

ühtlasele päästeteenistuse toimimisele üle Eesti.   
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KOKKUVÕTE 
 

Töö eesmärgiks oli leida optimaalne, tegelikest mõjuteguritest sõltuv 

finantseerimisvajadus, mille alusel oleks võimalik läbi viia muudatused 

päästeteenistustele majandamiskuludeks eraldatavate finantsvahendite jaotuses.  

 

Töös selgub, tänane päästeasutuse eelarve on suures osas sõltuv kinnitatud töötajate 

arvuga. Samuti on päästeasutuste kulutused erinevatele majandamiskulude artiklitele  

erinevad, mis tuleneb erinevast kohustuste mahust kui ka tegelikele vajadustele 

mittevastavast finantsvahendite eraldatusest.  

 

Leidsin, et päästeasutuste reageeritud sündmuste osakaal on ühes suurusjärgus sündmuste 

koguarvust, olenemata aastast, mis tingib viimase suuruse. See lubab arvata, et sündmuste 

teke on sõltuvuses teeninduspiirkonnas elavast inimeste hulgast, kuid samas ei kinnita 

seda ametlikud rahvaarvud. Võib arvata, et teatud piirkondades on tegelik rahvaarv 

suurem. Samuti selgus reageeritavate sündmuste asukoha ja seega ka kulutuste sõltuvus 

linna- ja vallarahvastikust. Kuigi see sai tõestatud ainult ühe päästeasutuse juures, näitab 

see siiski linna- ja vallarahvastiku osakaalu olulisust. 

 

Järeldasin, et päästeteenistuse finantseerimisel majandamiskulude juures tuleb lähtuda 

reaalsest keskmisest kulust, mida antud töös näitasid päästeasutuste võrdlused erinevate 

kuluartiklite osas. See looks erinevate suurustega päästeasutusele võrdse aluse oma 

põhitegevuse läbiviimiseks. 

 

Tegin ettepaneku muuta päästeteenistuste majandamiskuludeks eraldatavate 

finantsvahendite jaotuse põhimõtet, milles oleks teatud osa reageeritavate sündmuste 

arvul, päästeasutuse hoonete kasutataval pindalal ning töötajate arvul. Kindlasti nõuab 

antud teema sügavamat ja põhjalikumat käsitlust, et jõuda välja reaalse rakenduseni.  
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SUMMARY 
 

The main goal of the diploma work was to find an optimal need of finances that is 

depending on the objective aspects. Those aspects could be considered as the basis for 

carrying out changes of financing of Estonian rescue Services. 

 

The work shows that nowadays the budget of Rescue Services is very much dependant on 

the number of workers. Also it is noticeable that different expenditures differ a lot within 

the budget articles, which is caused by the amount of functions as well as the insufficient 

financial means. 

 

The structure of fire and rescue calls is always the same, although the number can vary in 

different years. That allows us to raise a hypothesis, that the number of calls is closely 

related to the population within the area. Due to the statistical system of counting 

population, these numbers may not be absolutely accurate.  

 

I found out in this work, that to achieve the same equal level of financing in the Rescue 

Services, we must analyze real average expenses.  That could lead us to equal basis for 

carrying out main activities. 

 

I have made a suggestion to change the financing system of Rescue Services. The new 

principle, I have suggested, would consider the number of rescue calls, the area of fire 

and rescue real estate square meters and the number of workers. There should be pointed 

out also that the work needs further developing to achieve the results that could be used in 

reality. 
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LISAD 
 
Lisa 1. Kulukontode ja artiklite vastavustabel 
 

212  Majandamiskulud 
212.01  Administreerimiskulud 

 5720 Kuulutused 
 5750 Asutuse enda erialaajakiri 
 5771 Esindamine (s.h kultuuriline teenindamine, külaliste transport, oma personali 
  vabaajaüritused, mis ei ole erisoodustus) 
 5790 Muu informatsioon 
 5811 Kontorimaterjal, paber, trükised 
 5812 Paber ja paberkaubad 
 5813 Trükised (v.a asutuse poolt väljaantud ajakiri) 
 5821 telefon 
 5822 Telefaks, teleks, telegraaf 
 5830 Postikulu 
 5831 Pangateenused 
 5882 Ebatõenäoliselt laekuvate muude lühiajaliste nõuete kulu (kohtutäituritele tehtud 
  ettemaksed, mis tagasi ei laeku) 
 5891 Paljunduskulud 
 5892 Aruandlusteenused 
 5893 Andmetöötlusteenused (s.h registrite haldamiskulud) 
 5894 Audiitortasud 
 5895 Konsultatsioonitasud 
 5897 Advokaadi ja kohtukulud 
 5899 Muud teenused (s.h notaritasud) 
 5911 Muud majandustegevuse kulud (kulud varude haldamisele) 
 6516 Töötajatele jagunev esinduskulu (erisoodustus) 
 6843 Kuulutused ja reklaam personali töölevõtmisel 
 6849 Muud võõrteenused personali töölevõtmisel 
 6891 Personali ajaleht (s.h aastaraamatute väljaandmine) 
 6899 Muud personalikulud (vabaajaüritused, näit tervisekeskuse külastus, kui see 
  ei ole erisoodustus) 
  

212.03  Lähetuskulud (v.a koolitusega seotud lähetus) 
 5821 Telefon (kui seotud töö- ja teenistuslähetusega) 
 5611 Piletid (s.h ajateenijate puhkusele ja puhkuselt tagasi sõitmine, töövõtja  
  (välisesinduses oleva) perekonnaliikmete reisimine) 
 5612 Hotell ja majutus 
 5613 Sõidud kohapeal bussi ja taksoga 
 5614 Isikukindlustused 
 5619 Muud sõidukulud (näit. lennujaamamaks) 
 5589 Muud veod ja transport (näit. töövõtja (välisesinduses oleva isiku, valitsusliikme) 
  kolimisteenused) 
 6310 Töö- ja teenistuslähetuste päevaraha 
 6320 Autohüvitused (v.a erisoodustused) 
 6411 Hüvitus arstimite eest (välislähetuses või -teenistuses oleku ajal) 
 6412 Ravikulude hüvitus (välislähetuses või -teenistuses oleku ajal) 
  

212.04  Koolituskulud 
 5611 Piletid (koolitusega seotud lähetus) 
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 5612 Hotell ja majutus (koolitusega seotud lähetus) 
 5613 Sõidud kohapeal bussi ja taksoga (koolitusega seotud lähetus) 
 5614 Isikukindlustus (koolitusega seotud lähetus) 
 5619 Muud sõidukulud (koolitusega seotud lähetus) 
 6810 Kursustasud asutusväliste kursuste eest 
 6821 Hotell ja restoran 
 6822 Ruumide rent 
 6823 Toiduained 
 6824 Publikatsioonid ja trükised (s.h CD-romid, raamatud, loengumapid) 
 6825 Muud võõrteenused 
 6830 Muud koolituskulud 
 6310 Töö- ja teenistuslähetuste päevaraha (kui eesmärgiks koolitus) 
 6320 Autohüvitus (kui eesmärgiks koolitus, v.a erisoodustus) 
  

212.11  Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 
 5010 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide rent/üür 
 5020 Rent eriruumide eest 
 5030 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide elekter (v.a küte) 
 5040 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide vesi, kanalisatsioon 
 5050 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide küte 
 5060 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide korrashoid ja koristamine 
 5070 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide ruumitarvikud 
 5080 Renditud kinnistute, hoonete ja ruumide remont ja hooldus 
 5090 Muud kulud renditud kinnistuteke, hoonetele ja ruumidele 
 5130 Elekter (v.a küte) 
 5140 Vesi, kanalisatsioon 
 5150 Küte 
 5160 Korrashoid ja koristamine (s.h koristusvahendid) 
 5170 Kindlustusmaksed 
 5180 Kinnistute, hoonete ja ruumide remont ja hooldus 
 5191 Kinnisvaramaks 
 5199 Muud kinnistuskulud 
 5898 Valvekulud (turvamine, tööohutuse tagamine, vajalikud töövahendid) 
  

212.13  Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud 
 5510 Sõidukite kütus 
 5511 Sõidukite remont ja hooldus 
 5512 Sõidukite kindlustus 
 5513 Sõidukite rent (kasutusrent) 
 6320 Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kompens. (piirmäära ulatuses, üle 
  piirmäära makstav kompens. kajastatakse art 211.23 ja kontol 6518) 
 5515 Muud sõidukite ülalpidamise kulud 
  

212.14  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 
 5331 Infotehnoloogiline riist- ja tarkvara (alla 10,0 tuh. kr maksumusega, ka printerid) 
 5332 Infotehnoloogilise riist- ja tarkvara hooldus 
 5333 Infotehnoloogilise riist- ja tarkvara rent (s.h kasutusõigus) 
 5334 Infotehnoloogiline arendustöö (alla 10,0 tuh.kr.) 
 5335 Andmeside teenused 
 5339 Muud infotehnoloogiaga seotud kulud ( IT kaupade vedu, kindlustus)  
  

212.15  Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotstarbelised kulud 
 5220 Inventari kasutusrent, v.a infotehnoloogilised seadmed 
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 5310 Väheväärtuslik kuluinventar, v.a infotehnoloogiline ja kaitseotstarbeline inventar 
 5360 Kulumaterjal 
 5390 Muu kuluinventar ja kulumaterjal 
 5410 Remont ja hooldus 
 5581 Veod ja transport kaupade laialisaatmisel 

 5589 Muud veod ja transport 
 5840 Kindlustus 

  
212.16  Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseots- 

  tarbelised kulud 
 5210 Masinate ja seadmete kasutusrent 
 5310 Väheväärtuslik kuluinventar, v.a infotehnoloogiline ja kaitseotstarbeline inventar 
 5390 Muu kuluinventar ja kulumaterjal 
 5410 Remont ja hooldus 
 5840 Kindlustus 
  

212.22  Meditsiinikulud ja hügieenitarbed (töövõtjatele ja kolmandatele isikutele, 
  nt. patsiendid, vangid, ajateenijad) 
 5361 Ravimid 
 6411 Hüvitus arstimite eest (nägemisvahendite kompens.) 
 6412 Ravikulude hüvitus 
 6413 Maksed töötervishoiule (esmaabikursused, läbivaatus) 
  

212.32  Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud (politseinikele, pääste- 
  töötajatele, vanglaametnikele jne) 
 5380 Tööriietus, kaitseriietus, kaitsevahendid 
 5410 Remont ja hooldus 
  

212.39  Muu erivarustus ja erimaterjalid (nt. teen. koerte toit, loomasööt, kemikaalid) 
 4011 Tooraine ja materjali kulu 
 5310 Väheväärtuslik kuluinventar 
 5360 Kulumaterjal  
 5390 Muu kuluinventar ja kulumaterjal 
 5410 Remont ja hooldus 
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Lisa 2. Päästeasutuste 2001.a. tegelike majandamiskulude võrdlus   
  

       
 

Artikkel 31-36, 49 31 32+33 34 35 36 49 
tuh.kr       tuh.kr % tuh.kr % tuh.kr % tuh.kr % tuh.kr % tuh.kr %Päästeasutus 

   
Tallinna TPA  13 007,4 972,1 7,5 4 423,2 34,0 3 883,8 29,9 3 055,5 23,5 68,2 0,5 604,6 4,6 
Harjumaa PT 4 547,4 365,8 8,0 1258,1 27,7 440,1 9,7 2 282,6 50,2 53,3 1,2 147,4 3,2 
Hiiumaa PT  613,2 126,7 20,7 195,8 31,9 74,0 12,1 190,1 31,0 2,3 0,4 24,3 4,0 
I.-Virumaa PT  6 630,5 671,1 10,1 2 202,8 33,2 820,4 12,4 2 561,4 38,6 97,1 1,5 277,6 4,2 
Jõgevamaa PT 1 946,7 234,4 12,0 711,3 36,5 208,9 10,7 640,2 32,9 39,7 2,0 112,3 5,8 
Järvamaa PT 2 129,3 222,9 10,5 600,6 28,2 283,3 13,3 858,1 40,3 19,9 0,9 144,6 6,8 
Läänemaa PT 1 715,8 254,0 14,8 398,1 23,2 165,2 9,6 759,1 44,2 51,4 3,0 88,0 5,1 
L.-Virumaa PT 3 189,0 339,4 10,6 776,2 24,3 571,1 17,9 1 206,7 37,8 11,9 0,4 283,8 8,9 
Põlvamaa PT 1 423,5 170,9 12,0 431,4 30,3 171,2 12,0 581,6 40,9 29,5 2,1 39,0 2,7 
Pärnumaa PT 4 177,4 362,3 8,7 1 068,6 25,6 884,7 21,2 1 420,8 34,0 79,7 1,9 361,2 8,6 
Raplamaa PT 2 094,5 178,0 8,5 748,9 35,8 433,0 20,7 590,0 28,2 8,7 0,4 127,30 6,1 
Saaremaa PT  2 021,2 261,4 12,9 509,2 25,2 102,6 5,1 906,0 44,8 103,0 5,1 139,0 6,9 
Tartumaa PT 4 541,9 493,8 10,9 1 169,0 25,7 903,9 19,9 1 611,4 35,5 31,1 0,7 331,9 7,3 
Valgamaa PT  1 801,3 212,3 11,8 497,5 27,6 349,8 19,4 589,2 32,7 33,7 1,9 118,9 6,6 
Viljandimaa PT 2 927,6 263,0 9,0 919,7 31,4 697,1 23,8 911,4 31,1 49,6 1,7 86,8 3,0 
Võrumaa PT  1 774,9 243,7 13,7 343,8 19,4 438,1 24,7 561,4 31,6 23,0 1,3 164,9 9,3 
Keskmine  335,7 11,4 1 015,9 28,8 651,7 16,4 1 170,3 36,1 43,9 1,6 190,7 5,8 
"%" - artiklist 31-36, 49   

  Artikkel Alus: Rahandusministri "16"mai 2001.a määrus nr. 52 
 31-36, 49 Majandamiskulud kokku 33 Renditud kinnistute, hoonete  36 Lähetused 
 31 Kantseleikulud ja ruumide majandamiskulud 49 Muud kulud 
 32 34 Inventar, ameti-  ja eririietus   
 

Kinnistute, hoonete ja 
ruumide majandamiskulud 35 Sõidukite ülalpidamise kulud   

    
Allikas: Päästeamet. Päästeasutuste 2001.a tegelike kulude aruanded   
 





Lisa 4. Sündmuste ja rahvaarvu osakaalu võrdlus 2000, 2001 ja 2002.a. 
 

Sündmuste arv Osakaal sündmuste koguarvust (%) Osakaal kogurahvaarvust (%) 
Päästeasutus    2000  2001 2002 2000  2001 2002 2000  2001 2002

         
Kogu Eesti PT-d 16096 15016 21992 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tallinna TPA  5346 5016 6591 33,2 33,4 30,0 29,2 29,2 29,3
Harjumaa PT 1806 1683 2891 11,2 11,2 13,1 9,1 9,2 9,2
Hiiumaa PT  168 167 176 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8
I.-Virumaa PT  1814 1781 2979 11,3 11,9 13,5 13,1 13,1 13,0
Jõgevamaa PT 303 268 555 1,9 1,8 2,5 2,8 2,8 2,8
Järvamaa PT 443 468 547 2,8 3,1 2,5 2,8 2,8 2,8
Läänemaa PT 299 260 364 1,9 1,7 1,7 2,1 2,1 2,1
L.-Virumaa PT 991 870 1256 6,2 5,8 5,7 4,9 4,9 4,9
Põlvamaa PT 318 296 521 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
Pärnumaa PT 1020 809 1095 6,3 5,4 5,0 6,7 6,7 6,6
Raplamaa PT 384 369 532 2,4 2,5 2,4 2,7 2,7 2,7
Saaremaa PT  273 294 339 1,7 2,0 1,5 2,6 2,6 2,6
Tartumaa PT 1541 1512 2265 9,6 10,1 10,3 10,9 10,9 11,0
Valgamaa PT  416 393 568 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Viljandimaa PT  499 399 613 3,1 2,7 2,8 4,2 4,2 4,2
Võrumaa PT  475 431 700 3,0 2,9 3,2 2,9 2,9 2,9
Allikas: Päästeamet. Sündmuste statistika 2000, 2001, 2002.a; Statistikaameti kodulehekülg. http://www.stat.ee/statistika 15.04.2003.a 
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