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Juhtkiri

Võtkem
AEGA

K

ui mul oleks olnud rohkem aega, oleksin kirjutanud lühemalt. Sellise teravmeelsusega lõpetas
ühe oma kirja 17. sajandil elanud prantsuse matemaatik ja filosoof Blaise Pascal.
Eesti vanasõnagi ütleb, et aeg annab arutust. Seitse
korda mõõda, üks kord lõika. Aega võttes jõuame lõpuks palju parema tulemuseni, kui aega tagant kiirustades.
Kuid aega saab võtta mitmeti. Näiteks stopperiga –
võtame aega, kes jõuab kõige kiiremini finišisse või kes
teeb töö kõige kiiremini valmis! Päästja peab olema kiire, see on sõnadetagi selge. Aega saab ka maha võtta.
Selleks, et mõelda, mis on su tegelik eesmärk, mida sa
päriselt teha või öelda tahad, kuhu jõuda tahad. Kõige
olulisemani jõudmine võtab alati kõige rohkem aega.
Ühe aasta lõpp ja teise aasta algus on sobilik aja mahavõtmiseks, olulisele mõtlemiseks, kokkuvõtete tegemiseks. Nii leiab ka Pääste
Elu 2018. aasta teisest
numbrist päris mitu lugu,
mis meie eluolu üht- või
teistpidi kokku võtavad:
Pääste suvi (lk 14), Eesti
päästeekspertide missioonid
(lk 26), vabatahtlikele päästeseltsidele võõrandatud
tehnika (lk 30), projekti „500 kodu tuleohutuks” senine käekäik (lk 36) või pritsumeeste katusorganisatsiooni 100 aastat (lk 48).
Olulisi teemasid on teisigi. Näiteks hädaolukorraks
valmisoleku osakonna juhataja Jako Verniku arvamusartiklist tuleb välja, et 59% eestimaalastest ei ole
teinud midagi, et ennetada või leevendada võimalikke
hädaolukordi. Iseenda hakkamasaamise peale ei ole olnud aega mõelda.
Usutakse, et kui häda käes, siis jõuab abi kiiresti kohale. Sageli unustatakse hoopiski, et kui kaob elekter
või mobiililevi, siis abi kutsuda ei saagi või kui suur lumetorm on sulgenud tee, siis päästjate saabumiseni tuleb end ka soojas hoida, süüa ja juua. Kas me oleme piisavalt tugevad, et vajaduse korral ka mitu päeva vastu
pidada?

Hapnikumask tuleb kõigepealt panna pähe iseendale
ja alles siis teistele. Iseennast tuleb aidata esimesena,
sest alles seejärel oled sa valmis aitama ka teisi. Sina ise
pead mõtlema enda peale, sest mitte keegi teine seda
teha ei pruugi või ei saa. Sina ise pead leidma selle aja
iseenda ja sulle oluliste inimeste jaoks.
Meie tugevus sõltub igaühe valmisolekust hädaolukorras hakkama saada. Valmisolek eeldab probleemi
teadvustamist ja selle lahendamiseks aja võtmist, iseenda ja oma lähedaste vajaduste peale mõtlemist, enne kui
kriis on päriselt käes.
Päästevaldkonnas tegutsevad inimesed, olgu nad kutselised või vabatahtlikud
päästjad, kontoriametnikud
või tippjuhid, on kõik väljas ühise asja eest – et minu,
sinu ja kõikide teiste inimeste elukeskkond oleks ohutu
ja turvaline, et meiega ei juhtuks õnnetust. Nad on võtnud aega, et valvata ohutuse järele, koolitada, ennetada,
planeerida ja hoolida. Vajaduse korral päästa ka kõige
hullemast, oma eluga riskides. Nende inimeste aega
saame me väärtustada, hakates rohkem hoolima iseendast.
Turvalisus algab meist endist. Üks väike suitsu- või
vingugaasiandur, seitsme päeva toidu- ja joogivaru või
valmisolek naabrile appi minna ei võta ju tükki küljest!
Jah, see vajab veidi läbimõtlemist ja rohkem aega, kui
me arvame endil igapäevaselt olevat, kuid kas see ärahoitud õnnetus või hädaolukorras ise hakkamasaamine
pole siis seda väärt? Raske õppustel, kerge lahingus.
Võtkem siis aega, et kirjutada lühem kiri.
Mailis Meesak, Pääste Elu peatoimetaja

Kas me oleme piisavalt
tugevad, et vajaduse korral ka
mitu päeva vastu pidada?
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Arvamus

Raske
õppustel,
kerge
lahingus

Riigina oleme viimase 100 aasta jooksul tundmatuseni
muutunud ning nende aastate jooksul on muutunud ka
meie elukorraldus.
Jako Vernik,

hädaolukorraks valmisoleku
osakonna juhataja

E

esti riik on turvalist ühiskonda ja
oma elanike heaolu alati prioriteediks pidanud. Meie riigiasutustes töötab tuhandeid inimesi,
kelle põhitöö on elanike turvalisuse tagamine. Olgu selleks siis päästja, kaitseväelane, politseinik või kiirabitöötaja.
Elame ajal, kus sõltuvus igapäevastest elutähtsatest teenustest, nagu vesi,
küte ja elekter, on muutnud meie ühiskonna kergelt haavatavaks. Tänapäeval
ei ole naljalt neid tegevusi, mis ei oleks
seotud mõne olulise elutähtsa teenusega. Kahjuks näitavad siseturvalisuse uuringud, et Eesti elanike ja kogukondade
teadlikkus ja valmisolek kriisidele reageerimisest on puudulik. Ekspertide
hinnangul oleksid Eesti inimesed kriisiolukorras raskustes juba kolme päevaga.
Enamik eestimaalastest (59%) ei ole
teinud midagi, et ennetada või leevenda-
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da võimalike hädaolukordade kahjusid,
kui need peaks juhtuma. Samal ajal on
selge, et tõelises hädaolukorras ei pruugi riigi pakutav abi elanikeni nii kiiresti
jõuda, kui nad eeldavad.
Maapiirkondades, kus elekter katkeb
pea iga suurema tormiga, on ka vastupanuvõime tugevam. Inimesed teavad, et
see võib juhtuda, ning arvestavad sellega oma igapäevaelu
korraldamisel. Hoopis teine olukord on linnades, kus enamikul
inimestel on toitu vaid mõneks
päevaks, sest puuduvad kogemused taoliste katkestustega.
Oleme juba aastaid toonitanud ühiskonnale vajadust luua endale
kodune hädaolukorra varu. Eelkõige piisav toidu- ja joogivaru koos alternatiivsete energia- ja kütteallikatega aitab üle
elada kõige kriitilisema aja, kui riik ei
ole veel jõudnud kõigi abivajajateni.

panuse – seda nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused, aga ka kogukonnad
ja inimesed ise. Mida paremini elanikud
kriisiolukorras hakkama saavad, seda
tugevamini peab terve riik kriisiolukorras vastu.
Ka Päästeameti seisukohast on partnerlussuhted väga olulised ning selle
prioriteetsus väljendub selles, et kohalike omavalitsustega koostöö edendamine on olnud 2018. aastal fookuseks. Ütlus „Kui tahad minna kiiresti, mine üksi;

Ekspertide hinnangul oleksid
Eesti inimesed kriisiolukorras
raskustes juba kolme päevaga.

Kogukondadel ja kohalikel
omavalitsustel on võtmeroll

Kriisiolukordade lahendamise juures on
oluline, et kõik osapooled annaksid oma

kui tahad jõuda kaugele, mine koos“
peab paika ka elanikkonnakaitse valdkonnas. Keerulistes olukordades on kergem hakkama saada, kui tunneme oma
naabreid ja üksteist abistame.
Igas piirkonnas on oma probleemid ja
eripärad. Mõnda võivad ohustada üleujutused, teist aga keemiareostused või
ohtlike ettevõtete tulekahjud, kuid
mõne elutähtsa teenuse katkemine võib
puudutada iga Eestimaa piirkonda. Ko-

Arvamus

ei suuda. Sellega seondub ka üks suurimaid proovikivisid elanikkonnakaitses –
kuidas viia vajalik info elanikeni ning
kuidas see ka meelde jääb. Siinjuures tuleb arvestada ühiskonna ja meediatarbimise muutustega.
Soovime inimeste ja omavalitsuste
kriisideks valmisolekut ning ise hakkamasaamist kasvatada. Päästeameti tegevuse tulemusena toimub kodanikuühiskonna jätkuv võrgustamine, kasvab
valmisolek ning Eesti elanikud ja omavalitsused on riskiteadlikud, saavad hädaolukorras ja julgeolekukriiside korral
ise hakkama ning on valmis teisi aitama.
Ära oota homset, vaid mõtle
kriisideks valmisoleku peale
juba täna! Hinda kriitiliselt,
kas sul on piisavalt varusid hädaolukorras
hakkamasaamiseks. Kust saad vajaliku info
olukorra kohta või kuhu minna, kui kodus enam olla ei saa? Tugevdades enda ja oma pere vastupanuvõimet
kriisideks, oled sa valmis hakkama saama ka ajal, kui riik ei pruugi sinuni esimesel võimalusel jõuda. Aidake ka oma
vanemas eas sugulasi või naabreid. Meie
turvalisus algab meist endist. n

halike omavalitsuste juurde moodustatud kriisikomisjonid teavad oma piirkonna riske kõige paremini ning saavad
vastavalt sellele kujundada ka valmisolekut.
Elanikkonnakaitse teemadega tegelevad ka maakondlikud turvalisuse nõukogud. Eestis on 15 turvalisuse nõukogu, mille peamine eesmärk on laiem
turvalisuse käsitlus kogukondlikul tasandil. Parim koostöö ja koosmõju süsteem saab toimida just kogukonnakeskse lähenemise printsiibil ning nõnda
jõuame ka tõhusamalt üksikisiku kaasamiseni.

minu seisukohast vaadatuna vaja esmalt
muuta ühiskondlikku mõttemaailma.
See ei tohiks olla kindlasti sunniviisiline
– inimesel endal peab olema soov ja
tahtmine kindlustada oma tulevikku.
Samamoodi nagu kasutatakse õnnetuste
ennetamiseks suitsuandurit, turvavööd
või mõnda muud toimingut, peaks olema ka varude kogumine investeering
eelkõige turvalisemasse tulevikku.
Koostööd on vaja teha ka erasektoriga –
kauplused ja muud poed, kus inimesed
iga päev päris palju aega veedavad, saavad varude propageerimiseks omalt
poolt palju ära teha. Leian, et lähitulevi-

Elanikkonna kaitse põhimõtted
peavad olema selged

Soovime kriisideks valmisolekut ja ise hakkamasaamist
kasvatada.

Praegu on elanikkonnakaitse õiguslikult
nõrgalt reguleeritud, puudub selge, kokkuleppeline ja ühene arusaam selle sisust ning ülesannete jaotusest. Seetõttu
on keeruline ühiselt tegevusi planeerida. Päästeamet näeb oma rolli just kogukondlikul ja kohalikul tasandil, kus tegevused tehakse koostöös omavalitsustega.
Samuti on Päästeametil valmisolek tegutseda nii tava- kui ka hädaolukordades ja julgeolekukriisides.
Selleks, et muuta hädaolukorraks valmistumist tavapäraseks tegevuseks, on

kus on see üsna reaalne, et elanikkonnakaitse varu hulka kuuluvad tooted saavad poodides eraldi ära markeeritud.
Taolisi koostööprojekte on maailmas
teada palju.
Lisaks varudele on oluline ka inimeste teadlikkus hädaolukorras käitumisest. Informatsiooni hulk meie elus kasvab pidevalt ning kõike me meelde jätta

Nr 2 2018 PÄÄSTE ELU

5

Uudised

Päästeamet aitas
maailmakoristuspäeva
turvaliselt läbi viia

Pidulikul aumärkide üritusel
tunnustati rekordiliselt 108 inimest
Päästeteenistuse aumärkidega tunnustatakse neid, kes on silma paistnud hoolivuse,
missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja
vara päästmisel või märkimisväärsete teenete eest päästevaldkonna edendamisel.
Päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjade üleandmist austas oma kohalolekuga ka
president Kersti Kaljulaid. President tänas
kõiki elupäästjaid, kelle lugudes peegeldub
see, kuidas me praegu Eestis oma inimesi
kaitseme ja päästame. „Meie Päästeameti
võimekus reageerida päästesündmustele on
muljetavaldav ja ennetustöö on olnud ilmselgelt väga edukas. Selles edus on olnud oma
roll pea kõigil, kes täna siin saalis istuvad,“
ütles riigipea.
Tähelepanelikkuse ja hoolivuse eest andis
president Kersti Kaljulaid üle 40 elupäästja
medalit. Kõige nooremad elupäästjad olid 12ja 15aastased kooliõpilased, kes mõlemad

15. septembril toimus ülemaailmne koristuspäev Let’s Do It World. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kutsus kõiki elanikke
ning nii kohalikke kui ka välismaiseid partnereid aktsiooni õnnestumisse panustama ja
maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima.
„Meie jaoks on oluline, et kogu koristusaktsioon nii Eestis kui ka üle maailma mööduks ohutult kõigi osapoolte jaoks,“ kirjutas
Kuno Tammearu maailmakoristuspäeva ohutuse saadikuna oma pöördumises Päästeameti rahvusvahelistele partneritele.
Aktsioonist võttis osa ligikaudu 150 riiki ja
miljonid vabatahtlikud üle kogu maailma.
Päästeameti inimesed ise osalesid maailmakoristuspäeva staabi töös.

said elupäästja III klassi medali.
Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal
veebruaris ja organiseeritud tuletõrje
sünnipäeva ajal septembris.

Kutsemeisterlikkuse päeval
võistlesid Eesti parimad
päästjad ja päästeteenistujad
Augustis toimunud Päästeameti kutsemeisterlikkuse päeval võisteldi neljal eri võistlusel: Eliitkomando, Pritsumees, ohutusjärelevalve kutsemeister ning esmakordselt tehnika kutsemeister. Kokku
osales kutsemeisterlikkuse päeval 200 päästeteenistujat Päästeameti eri valdkondadest.
Eliitkomandoks võitles end sellel aastal Vändra päästekomando,
parimaks pritsumeheks Alor Kasepõld, parim ohutusjärelevalvaja
on Marek Kärsin ja parim ohutusjärelevalve meeskond Lääne päästekeskuse meeskond. Esmakordselt võistelnud haldusosakonna
tehnikute ja logistikute võistlustulest tuli võitjana välja Rainis Pung.
Ainsa naisena pritsumehe võistlusega edukalt lõpuni jõudnud
Nadežda Polkovnikova sai oma soorituse eest eriauhinna.
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Demineerijad
tutvustasid Riigikogu ja valitsuse
liikmetele oma tööd

Oktoobris korraldas Päästeamet Riigikogu ja
valitsuse liikmetele julgeolekuteemalise demineerimise valdkonna ja vahendite tutvustusürituse. Eesmärk oli näidata teemakohast
hetkevõimekust ja tutvustada ka valdkonna
arendamise vajadusi.
Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni liikmed said näha demineerimiseks
vajalikku varustust, vahendeid ja pommikoeri
ning vastvalminud ajutist lõhkamiskohta.
Loomulikult ei möödunud sündmus paukudeta – veekahur purustas „kahtlase paki“, kapsapeast sai kiirelt salat ning suurema lõhkeainekogusega prooviti ka uut lõhkamiskohta.

Parim priitahtluse edendaja päästealal
Kadrina vabatahtlik päästekomando
Juunikuus toimunud 17. Vabatahtlike
Päästjate Foorumil andsid Eesti Vabariigi
president Kersti Kaljulaid ja Päästeameti
peadirektor Kuno Tammearu üle rändauhinna „Pritsimeeste pasun“ aasta parimale päästeala vabatahtlikkuse edendajale, kelleks osutus Kadrina vabatahtlik
päästekomando.
Kadrina vabatahtliku päästekomando
aastaringne pidev valmisolek tagab väljasõiduvõimekuse viie minuti jooksul pärast väljakutse saamist. Selliseid päevi,
kus Kadrina vabatahtlikud päästjad välja
ei sõida, esineb väga harva – tegemist on

ühe enim väljakutseid saava vabatahtliku
päästekomandoga Eestis.
Lisaks aktiivsele päästetöödes osalemisele teevad komando vabatahtlikud kogukonnas ka ennetustööd. Kaks korda aastas
toimuvad komandos lahtiste uste päevad,
kus kõigile huvilistele tutvustatakse päästetehnikat ning räägitakse, kuidas märgata
ohte ja kujundada ohutu elukeskkond nii endale kui ka teistele. Koostööd tehakse Kadrina kooli ja lasteaiaga, juhendatakse kohalikku päästeala noorteringi, käiakse kodudes
nõustamas ning paigaldatakse abivajajatele
suitsuandureid.

Septembris toimusid üheksandad
koolinoorte tuletõrjespordi mängud
13. septembril toimusid Türil üheksandad
koolinoorte tuletõrjespordi mängud, kust
võttis osa rekordarv noori üle Eesti. Võistlustele oli kohale tulnud 600 õpilast ning võisteldi kolmes vanuseklassis. Parimad selgitati 4., 8. ja 11. klasside arvestuses.
Parimateks osutusid:
4. klassi arvestuses:
I koht – Kose-Uuemõisa Lasteaed-kool
II koht – Vändra Gümnaasium
III koht – Põltsamaa Ühisgümnaasium
8. kl arvestuses:
I koht – Orissaare Gümnaasium
II koht – Paide Hammerbecki Põhikool
III koht – Leisi Keskkool
11. kl arvestuses:
I koht – Kilingi-Nõmme Gümnaasium
II koht – Vändra Gümnaasium
III koht – Põltsamaa Ühisgümnaasium
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Päästeamet aitab
Läti päästeteenistusel analüüsida
jätkusuutlikkust

Haapsalu tuletõrje sai 150aastaseks
9. novembril sai Haapsalu tuletõrje
150aastaseks. Selle tähistamiseks toimus Haapsalu kultuurimajas pidulik aktus
koos Läänemaa päästjate tänuüritusega.
Haapsalu Metsakalmistul süüdati
küünlad hukkunud tuletõrjujatele pühendatud monumendi juures ning aktusel tänati häid koostööpartnereid ja töötajaid

tänukirjade ning Haapsalu komando meenemärgiga.
1868. aastal toimunud järjekordse suurema tulekahju järel asutatud Haapsalu
Tuletõrje Ühing on üks nendest ühingutest, mis loodi ka tänapäeval kehtiva põhjuse alusel – luua inimestele turvalisust ja
arendada ohutuskultuuri.

Päästeameti jätkusuutlikkuse analüüside ja
sellest tulenevate tegevuste tulemusena kasvas ameti 2018. aasta
eelarve ca 7,45 miljonit
eurot ning 2019. aasta
personalieelarve 7,9 miljonit eurot. Päästeameti edulugu on levinud üle riigipiiride ning
praegu nõustame naabrite päästeteenistuse
arendamist.
Innustatuna meie tulemustest käivitas Läti
siseministeerium projekti, mille üheks komponendiks on päästeteenistuse efektiivsus ja jätkusuutlikkus, mida analüüsitakse koostöös
Päästeameti ning Soome partneritega. Esimene projektimeeskonna kohtumine toimus augustis Riias, kus tutvustati Läti päästeteenistust, ning septembris kohtuti Helsingis, kus
ühises seminar-töötoas tuvastati peamiste kitsaskohtadena selge visiooni ja mõõdikute puudumist, planeerimisvõimekuse tagasihoidlikku
taset ning digitaliseerimise mahajäämust.
Projekt jätkub strateegilise eesmärgi täpsustamise, riskipõhise hindamise, komandovõrgustiku planeerimise ja ressursside kaardistamisega. Analüüs peaks valmima märtsikuuks.

Aasta puitehitis: Vastseliina komando uus hoone
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit valis 2018.
aasta parimaks puitehitiseks Vastseliina komando uue hoone, mille arhitektideks on Siiri Vallner ja Indrek Peil arhitektuuribüroost
Kavakava. Žürii pidas võidutöö puhul oluliseks selle terviklikkust ja märgilisust.
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Päästeamet tänab žüriid märkamast ja
tunnustamast! Nii nagu päästjad ise ütlevad,
on komando neile nagu teine kodu ja meil on
hea meel, et Vastseliina päästjate kodu on
lisaks ka ilus, modernne ja mugav!

Uudised

Päästeamet avas uue veebilehe
Päästeamet avas uue veebilehe, mis on senisest kasutajasõbralikum ning paremini navigeeritav ka nutiseadmetes.
Ülesehituselt on Päästeameti uus koduleht sarnane Politsei- ja Piirivalveameti kodulehega. Selle loomisel lähtuti põhimõttest, et
oluline info oleks inimestele kergelt leitav
ning leht ise lihtsasti kasutatav, senisest kiirem ja ka turvalisem.

Peamine info on uuel lehel koondatud põhivaldkondade alla: ennetus, reageerimine,
järelevalve. Uuel kodulehel on hõlpsasti leitavad ka päästekeskuste ja -komandode info
ning inspektorite kontaktid.
Päästeameti veebileht www.rescue.ee on
saadaval eesti, inglise ja vene keeles. Uus
veebileht valmis koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

President külastas Ida päästekeskust,
komandosid ja pommigruppi

Põneva ja raske
kõrghoone kuninga
võistluse võitis
Pirita komando
päästja

Tallinnas hotellis Viru toimunud kõrghoone
kuninga võistluse võitis Pirita päästekomando päästja Denis Danilkin, kes tõusis
ligi 20-kilogrammise päästevarustusega
hotelli 22. korrusele ajaga 2 minutit ja
00,83 sekundit. Kokku jooksis sel aastal
treppidel 103 inimest, sealhulgas endine
siseminister Andres Anvelt.

Võidukas kõrghoone kuningas Denis
Danilkin koos endise siseministri
Andres Anveltiga.

Tänavusel sügisel on president Kersti Kaljulaid oma
Narva ja Ida-Virumaa visiitide raames külastanud
mitmel korral ka Ida päästekeskust, komandosid ja
pommigruppi. Esimene kohtumine toimus Ida-Eesti
pommigrupi demineerijate ja Kohtla-Järve komando päästjatega, kes tutvustasid oma tööd, tehnikat
ja inimesi. Kohtla-Järve päästekomandot külastades tegi president Kersti Kaljulaid esimese sissekande ka lastekodulaste poolt päästekomandole
kingitud külalisteraamatusse.
Teise visiidi käigus külastas president 16. novembril Ida päästekeskuse Jõhvi kontorit, kus kohtus kontoritöötajate ja Jõhvi komando päästjatega.
Nr 2 2018 PÄÄSTE ELU
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Teist põlve
päästja

Tarmo
Voltein
Andres Einmann,
Postimees

I

sa töökohast alguse saanud huvi kestab siiani, peagi täitub Tarmol päästesüsteemis 15 aastat. Ta läks kohe
pärast keskkooli Väike-Maarja päästekooli ja esimeseks töökohaks sai tuletõrjuja-päästja amet Viljandi päästekomandos. Sel ajal tõi ta päästesse tagasi
ka oma isa, kes oli vahepeal jõudnud
ameti maha panna. „Isa tundis tihti
huvi, kuidas mõni sündmus lõppes või
kuhu me väljakutseid saime. Ühel hetkel vabanes komandos päästja koht ja
ma kutsusin ta tagasi. Tuligi ja ta töötab
siiamaani päästjana,“ räägib Tarmo.

Päästjast päästesuuna
eestvedajaks

15 aasta jooksul on Tarmo Voltein jõudnud pidada erinevaid ameteid. Pärast
kolmeaastast teenistust Viljandi komandos läks ta uuesti päästekooli, et naasta
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Viljandisse juba meeskonnavanemaks.
Seda tööd tegi mees neli aastat, pärast
seda suundus ta Häädemeeste päästekomando pealikuks, pidades seda ametit
poolteist aastat. Häädemeestelt liikus ta
edasi Lääne päästekeskuse keemia- ja
naftapääste peaspetsialistiks. Edasi sai
Voltein pooleteiseks aastaks Lääne päästekeskuse vabatahtlike päästjate koordineerijaks ja aasta hiljem osaliselt ka peamajja üheks üleriikliku päästesuuna
eestvedajaks. Sealt edasi aga veel pooleteiseks aastaks Pärnu-Jaagupi päästekomando pealikuks. Pärnu-Jaagupist asus
ta oma praegusele kohale väljaõppenõunikuks.
Vahepealsetel
aastatel
omandas ta ka kõrghariduse sisekaitseakadeemias päästeteenistuse erialal.
Enamiku ajast teeb ta kaugtööd Pärnust,
kuid paar korda nädalas käib ta kohal
Päästeameti peamajas Tallinnas.

Ootamatuid olukordi
ei saa vältida

Karjääri jooksul on Voltein saanud
oskusliku tegutsemise eest Päästeameti
III klassi elupäästja medali. Viljandi

FOTO: Päästeamet, Kaarel Langemets

Päästeameti planeerimistalituse väljaõppenõuniku
Tarmo Volteini kohta võib öelda, et ta on päästjaks sündinud.
Päästja on ka tema isa ning nagu Voltein ise tunnistab,
sai ta päästjapisiku ilmselt ajast, kui lapsepõlves pärast
koolipäeva Mustlas enne kojusõitu bussi oodates kohalikus
päästekomandos isa juures aega parajaks tegi.

Persoon
komando tollane meeskonnavanem Tarmo Voltein ja päästja Andres Leppenen
päästsid 4. veebruaril 2011 Kingu külas
lume raskuse all kokku vajunud majast
kaks eakat inimest ja koera.
„Hoone katus ja sein olid lume raskuse all ühele poole ära vajunud. Panin
meeskonnavanemana mehed tööle, samal ajal otsisime koos päästeauto juhiga, kas hoonesse on võimalik veel kuidagi sisse pääseda. Leidsime ühe ukse,
mille kaudu saime otse majas olevate

Karjääri jooksul on Tarmo
Voltein saanud oskusliku
tegutsemise eest
Päästeameti III klassi
elupäästja medali.
inimeste juurde. Kiirelt olukorda hinnates jõudsime järeldusele, et otsest varingohtu pole, ning toimetasime vanainimesed ja koera ohutult majast välja,“
meenutab Voltein kolme elu päästmist.
Kuigi päästetöö üks põhireegleid on
asjatult mitte riskida, tuleb ometi selles
ametis ette ohtlikke olukordi. Nii on
Voltein vajunud maja pööningul tulekahju kustutades läbi põranda. „Rippusin ühe käega tala küljes, endal samal
ajal hingamisaparaat seljas. Paarimehe
abiga tõmbasin ennast üles tagasi,“ räägib Voltein ja tõdeb, et sellised olukorrad käivad ametiga kaasas.
Ootamatuid olukordi tuleb ette ka
siis, kui pealtnäha on kõik justkui korras.
Nii sai Voltein Viljandimaal taluhoonet
kustutades mitu korda elektrilöögi.
„Läksime esimese paarina sisse ja
asusime tegutsema. Kustutades tundsin, et justkui saaks elektrit. Võtsin raadiojaama vahendusel meeskonnaga
ühendust ja küsisin üle, kas elekter on
ikka välja võetud. Sain kinnituse, et on.
Kustutasin edasi ja tundsin jälle, et midagi säriseb. Andsin vooliku paarimehele ja ütlesin, proovi, kas tunned ka särtsu. Selguski, et majas oli elekter sees!
Tuli välja, et majaomanik varastas elektrit ja oli selleks hoonesse eraldi kaabli
vedanud. Peakaabel, mida meie nägime,
oli katki ja majas ei oleks tohtinud voolu sees olla, aga tegelikult oli.“

Õhtul kell viis pastakat
nurka ei viska

Kuigi Voltein on kogu oma elu töötanud
päästevaldkonnas, on tavapäästja töögraafik pakkunud talle võimalust proovida kätt eri ametites. „Kui oled ühe
päeva tööl ja kolm vaba, siis on aega 
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Eliitkomando võistluse vaheaeg.
muudki teha. Enamik päästjaid käib põhitöö kõrvalt midagi muud tegemas. Ma
olen Falckis raha vedanud, Rademaris
suuski määrinud, ventilatsiooniga tegelenud, autosid remontinud. 2012. aastast töötan esmaspäevast reedeni ja sellest alates pole ma kõrvaltööd teinud,“
räägib mees.
Töö esmaspäevast reedeni ei tähenda
siiski, et Voltein saaks igal õhtul kell viis
pastaka nurka visata ja töökohustused
unustada. Nimelt on ta ka Lääne regioo-

Kogenud päästjatel kujuneb
aastatega välja sisetunne, mis
aitab juba raadiosides inimeste
diktsiooni ja kõnepruugi järgi
aru saada, kas tegemist on
tõsise sündmusega.
ni korrapidamisgrupi liige ja sel suvel oli
ta Eesti ühe suurima maastikupõlengu,
24 hektari suuruse Alliku rabatulekahju
päästetööde kõrgeim juht. Sel ajal lõppesid tema tööpäevad kella kolme-nelja
paiku öösel.
„Rabapõleng hakkas pihta esmaspäeval, 16. juulil. Võtsin Lääne regioonis
valve vastu, nagu tavaliselt. Mingi hetk
sain teate, et Järvamaal on metsast suitsu näha. Alguses ei tundunud asi väga
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Eliitkomando võistlusel saavutati III koht.
hull, kuid raadiosidet kuulates sain aru,
et toimumas on midagi suuremat,“ kirjeldab Voltein suve ühe suurima põlengu algust.

Sisetunne kujuneb välja
kogemuste ja aastatega

Kogenud päästjatel kujuneb aastatega
välja sisetunne, mis aitab juba raadiosides inimeste diktsiooni ja kõnepruugi

järgi aru saada, kas tegemist on tõsise
sündmusega. Prügikastipõlengu puhul
kostab raadiosidest rahulik jutt, kuid tõsise sündmuse puhul on kõne palju kiirem, kuna info tahetakse ruttu edasi
anda ja päästetöödega alustada.
„Võtsin vastu otsuse, et sõidan ise kohale ja võtan juhtimise üle, kuna suunata
tuli niivõrd palju ressursse. Kutsusin
appi Politsei- ja Piirivalveameti kopteri,

Persoon

Operatiivteenuse lavastus „Minu kõige hullem päev“ Pärnu vallikäärus.
lendasin sellega kaasa ning andsin piloodile juhiseid, milliseid kohti veekotiga
pommitada, kuna päästjad polnud veel
jõudnud maad mööda voolikute ja autodega igale poole ligi,“ rääkib Voltein.
Tulekahju esimene päev lõppes Volteini jaoks järgmise päeva varastel hommikutundidel. Rabapõlengul käis ta kohal ka teisel päeval, kuid siis oli põleng
juba kontrolli alla saadud ja ta otseselt
kustutustöid enam ei juhtinud, küll aga
hoidis toimuval silma peal ja korraldas
abi. Raske oli ka kustutustööde kolmas
päev, kuna paljud tulepesad olid maa all
ja päästjad pidid seal päris palju käsitööd tegema.

Kaasamise olulisust
ei tohi unustada

Kuna Alliku raba tulekahju oli niivõrd
mastaapne, otsustasid päästjad kutsuda
appi tavainimesi, niinimetatud eraisikutest vabatahtlikke, keda saab kaasata
lihtsamatele töödele, näiteks voolikuliini tõmbamisele.
„Appikutse peale tuleb eraisikuid tavaliselt palju, mõnikord nii palju, et meil
pole kõigile tegevust pakkuda. Ka Alli-

kul juhtus nii, et hakkas juba pimedaks
minema ja me tõmbasime selleks päevaks ressurssi kokku, kui ikka vooris autosid kohale. Kõigile hilistele huvilistele
sai öeldud, et kui nad saavad järgmisel
hommikul uuesti tulla, on nende abi
väga teretulnud.“
Alliku rabas aitas tuld tõrjuda 30–40
eraisikut. Eraisikute kaasamisel määra-

gutsevad. Et ei juhtuks nii, et metsa
läheb kümme inimest, aga välja tuleb
ainult seitse. Üldjuhul on appi tulnud
inimesed mõistlikud ja teevad seda,
mida neilt palutakse,“ sõnab Voltein.

Eestil pole midagi häbeneda

Volteinile on Päästeametis kõik nii huvitav ja südamelähedane, et ta ei ole mingi muu ameti peale mõelnud.
Muud tööd on talle küll pakutud, aga ta pole seda isegi kaalunud. Mehe sõnul on päästesüsteem iseseisvuse taastamise
järgsete aastate jooksul väga
hästi üles ehitatud ja kui võrrelda ennast maailma teiste riikidega, siis pole meil midagi
häbeneda.
„Päästeamet on soetanud
endale aastate jooksul väga heal tasemel
tehnika. Kui võrrelda rahvaarvu päästjate arvuga, siis on Eesti kindlasti väga
heal tasemel. Eestis on 72 kutselist ja
118 vabatahtlike komandot ning päästevõimekus on maailma mastaabis raudselt üle keskmise taseme,“ vaatab Voltein optimistlikult tulevikku. n

Päästeamet on soetanud
endale aastate jooksul väga
heal tasemel tehnika. Kui
võrrelda rahvaarvu päästjate
arvuga, siis on Eesti kindlasti
väga heal tasemel.
takse nende kontaktisikuks kutseline
päästja. Vajaduse korral annavad päästjad neile kustutustöödeks sobivad riided, et inimesed ei peaks kontsakingade
või lühikeste pükstega metsa leekide vahele minema.
„Oluline on pidada ka arvestust, kui
palju inimesi metsa läheb ja kus nad te-
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Päästeameti
sündmusterohke

SUVI
Päästeameti 2018. aasta suvi
1. maist kuni 31. augustini oli
äärmiselt intensiivne ja erakordselt suure hõivatusega aeg,
mil päästevaldkonna võimekus
samaaegselt suuremahulisi ja
keerukaid sündmuseid hallata
ning ohutust tagada pandi
tõsiselt proovile.
Riin Oeselg,

Päästeameti pressiesindaja

SUURE TULEOHUGA AEG
KESTIS KOKKU 40 PÄEVA

Sügise alguses tehtud kokkuvõttest selgus, et nelja kuu jooksul maist augustini
toimus kokku 2843 tulekahju, mis on
kolmandiku võrra enam kui eelmisel
kolmel aastal keskmiselt. Ka metsa- ja
maastikutulekahjusid oli tänavu suvel
viimase kolme aasta võrdluses 41%
keskmisest rohkem. Kuuma ja kuiva
ilma tõttu kehtestas Päästeamet suure
tuleohuga aja üle Eesti kokku 40 päeval.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu nendib, et Päästeameti võimekus
suuri ja keerukaid sündmusi hallata oli
suvel mitmel korral kriitilisel piiril.
„Päästeameti abi peab inimesteni jõudma igasugustes erakordsetes olukordades. Sel suvel oli aga seitsmel korral oht,
et see abi inimesteni õigeaegselt ei jõua.
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FOTOD: Päästeamet

SEITSMEL KORRAL OLI
ELUPÄÄSTEVÕIMEKUS KADUMAS

Fookus

Martin
Lambing,

päästetööde
osakonna juhataja
Möödunud soe suvi oli puhkajaile kindlasti meeltmööda, kuid pikalt kestnud
soojus ja kuivus tõi kaasa rohkelt tulekahjusid ja muid päästesündmusi, mis
pani proovile Päästeameti elupäästevõimekuse. Seekord läks meil õnneks ja
ükski inimene ei hukkunud, kuid saime
hea õppetunni selle kohta, kuidas veel
keerulisemates olukordades, olgu selleks siis hädaolukorrad või julgeolekukriisid, hakkama saada.

n Päästeameti droonivõimekus peab
veelgi kasvama.

n Toimus 41% rohkem metsa- ja
maastikutulekahjusid.
S Päästeameti ressursid olid möödunud
suvel maksimaalselt hõivatud.

Meil oli õnne, et neil seitsmel korral inimesi ei hukkunud, kuid edaspidi ei saa
heale õnnele lootma jääda,“ ütleb Tammearu.
„Selleks, et abi õigel ajal kohale
jõuaks, peavad olema kaetud Päästeameti kriitilised vajadused. Olgu selleks
siis intensiivsetel aegadel täiendavate
ressursside õigeaegne kaasamine, staabitöö keskkondade kaasaegsus, droonidega õhust luure tegemise võimekus või
raskesti läbitaval maastikul kustutustöö
tegemine,“ sõnab Tammearu. 

Mida siis vaja on selleks, et Päästeamet
saaks olla veelgi parem, kiirem ja
tõhusam?
Lühidalt – tänapäevast tehnikat ja tehnoloogiat ning motiveeritud inimesi õigel
ajal õiges kohas.
Selgitan pikemalt. Praegu on Päästeametil olemas üle-eestiline elupäästevõimekusega komandode võrgustik, samuti
laiaulatuslik vabatahtlike komandode
võrgustik. On autod, on voolikud. Tavapärases olukorras ei olegi probleemi –
komando sõidab välja keskmiselt ühe
minutiga ja teeb endast kõik oleneva,
et päästa elusid ja vara.
Kui aga meie ressursid jõuavad kriitilise piirini, nagu näiteks juhtus tänavu suvel Tallinnas, kus 450 000 elanikuga linnas olid päästesündmused ootejärjekorras, puudus võimalus meil kiirelt reageerida. Tekkis olukordi, kus esimene
vaba elupäästevõimekusega komando oli
enam kui 70 kilomeetri kaugusel, sündmusele jõudmiseks oleks läinud vaja
45 minutit, mis oleks olnud liiga hilja.
Peame olema võimelised tagama sellisteks pingelisteks perioodideks töötajate hulka, olgu selleks siis päästjad või
planeerijad. Ning nad peavad olema motiveeritud, mis on selge palgaküsimus –
päästja keskmine palk tuleb saada Eesti
keskmise palga tasemele. Tohutu suur abi
on olnud ka vabatahtlikest päästjatest
ning ka nende võimekust tuleb arendada.
Sündmuste lahendamiseks on vajalik
saada infot
Mida parem on info, seda paremini on võimalik otsustada. Paremaks info kogumiseks ja liikumiseks on vaja tänapäevaseid staabikeskkondi ja infotehnoloogilisi
lahendusi. Päästja tööd teeks oluliselt
lihtsamaks ja ka ohutumaks droonid.
Suvel oli meie kasutuses neli drooni, detsembrist alates on neid viis. Ainult üks
neist on varustatud termokaameraga.
Lisaks on nad ka pisut rumalad, sest ki- 
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puvad lendama sinna, kuhu tahavad. Näiteks Vikipalu tulekahju leviala mõõdeti
esialgu Endomondo spordirakendusega.
Suurem teema on Eesti riigi õhust
kustutamise võimekus
Eestil ei ole kustutuslennukeid, on vaid
Politsei- ja Piirivalveameti helikopter, mis
aga ei pruugi alati olla vaba, sest ülesandeid on sel teisigi. Suvel oli olukord, kus
tekkis dilemma, kas metsatulekahju kustutama kutsutud kopter saata Pärnu lahele kummimadratsiga merele triivinud last
päästma või mitte. Kopter oli väga vajalik
mõlemal sündmusel.
Kustutusvõimega õhusõiduki vajadus
ei tähenda otseselt seda, et riik peaks
hakkama kalli raha eest lennukeid angaaridesse ootele ostma. Siinkohal tuleks appi hoopis moodne jagamismajandus ja rahvusvaheline koostöövõrgustik.
Saame teisi riike endale appi kutsuda,
meilt aga eeldab see, et on läbi mõeldud
ja kokkulepped olemas lennukite ja nende meeskondade kohapealse olme tagamiseks – kuhu nad saavad maanduda,
kust saavad kütust ja kus ööbivad.

Lõpetuseks

Ka Päästeamet ise peab olema tugevam
ja kõigeks valmis, et saaksime inimesi
aidata. See tähendab, et peame hakkama
saama ka sellistes olukordades, kus ei
ole elektrit, vett, sidet, kütust ega toitu.
Peame olema sõltumatud. See aga tähendab investeeringuid. n
Kokku põles üle
Eestis üle 430 ha
metsa ja maastikku.

16

PÄÄSTE ELU Nr 2 2018

Suvel toimus viis korda rohkem üle ööpäevaseid päästesündmusi.

ÜLE 24-TUNNISEID SÜNDMUSI
OLI VIIS KORDA ROHKEM

Päästetööde osakonna juhataja Martin
Lambingu sõnul osales päästetöödel sel
suvel viis korda rohkem päästjaid kui varasemal kolmel aastal keskmiselt. „Möödunud suvi pani meie võimekuse korralikult proovile. Enam kui ööpäeva
kestvate sündmuste rohkus tõi kaasa
olukorra, kus meil polnud enam päästjaid, keda sündmusele saata, või nappis
tehnikat, sest masinad läksid katki ja vajasid remontimist,“ räägib Lambing.
Keskmiselt kestsid kõige pikemad sündmused kokku üle 101 tunni ehk veidi
üle 4 ööpäeva. Päästetöödel osales kokku 2257 päästjat, nende seas nii kutselisi kui ka vabatahtlikke.

SUVE JOOKSUL PÕLES ÜLE 430
HEKTARI METSA JA MAASTIKKU

Üks suurimaid metsatulekahjusid, millega päästjad möödunud suvel rinda
pistsid, toimus Vikipalus, kus põles ligikaudu 200 hektarit metsa. Tulekahju
kestis kokku 11 päeva.
Põhja Päästekeskuse valmisolekubüroo juhataja Priit Janno sõnab, et on tänulik kõigile, kes kustutustöödel osalesid. „Vikipalu metsatulekahju oli nii
õppetunniks kui ka proovikiviks meile
kõigile. Saime sündmuskohal rõõmuga
tõdeda, et kui keegi on hädas, siis tullakse kiiresti appi ning neid abistajaid oli
palju,“ ütles Janno.

ÜLE EESTI TOIMUSID
ENNETUSAKTSIOONID

Lisaks tagajärgedega tegelemisele korraldas Päästeamet kolmel nädalavahetusel koostöös Riigimetsa Majandamise
Keskuse, Politsei- ja Piirivalveameti,
Keskkonnainspektsiooni ja kohalike
omavalitsustega ka kontrollkülastusi
metsadesse ja randadesse, et ennetada
tulekahjude tekkimist. Kontrolliti 369
ujumis- ja lõkkekohta ning kustutati
296 lõket või lõpetati grillseadme kasutamine. n

PÄÄSTE SUVI 2018
1. maist 31. augustini

40 päeva

Maksimumtemperatuurid
mai 30,5 °C
juuni 28,6 °C
juuli 34,2 °C
august 32,6 °C

suure tuleohuga aeg üle Eesti
(Jõgevamaal 75 päeva)

430+ ha

Sajuhulk normist
mai 41%
juuni 61%
juuli 36%
august 98%

põlenud mets ja maastik

41%

Ulatuslikud tulekahjud
toimusid ka Soomes,
Rootsis, Lätis ja Kreekas

rohkem metsa- ja
maastikutulekahjusid kui 3
eelmisel aastal keskmiselt

mai – august

600+

tulekahju rohkem kui
kolmel eelmisel aastal

2 164

2 843

2015

2016

2017

2018

+186

2 151

-38

2 246

+213

2018. ja kolme eelmise aasta
keskmine

+295

30%

rohkem tulekahjusid kui
kolmel eelmisel aastal keskmiselt

2x rohkem ressursimahukaid sündmuseid

jaan

veeb

märts

aprill

mai

juuni

4

55
4
3.–4. aste

27

72
3
4. aste

aug

5x rohkem üle 24 tunni
kestnud sündmuseid
130

65

juuli

10

6

8

2015

2016

1
2017

2018
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joonistus: Mati Raidma

Valmisolek
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Päästeamet
elanikkonnakaitses
Päästeameti positsioneerimine elanikkonnakaitse valdkonnas 2018. aastal.

Päästeameti ennetusosakonna 2017. aastal tehtud uuringu
põhjal ootavad elanikud kriiside ajal suuresti abi riigilt ning
eeldavad, et riik tuleb hädaolukorra ajal oma inimestele
appi kiiremini kui igapäevases töös.
Kristjan Lember,

hädaolukorraks valmisoleku
osakonna nõunik

T

egelikult on aga kriisiolukordades
hakkamasaamisel oluline igaühe
panus ja omavaheline koostöö –
nii riigiasutused, kohalikud omavalitsused kui ka iga inimene ise peab
andma oma panuse, et meie kõigi vastupanuvõime kasvaks.
Päästeametis töötab 2018. aasta seisuga üle 2100 inimese, kellele lisandub
sama palju vabatahtlikke. Nad kõik pa-
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nustavad ühiskonna turvalisemaks
muutmisesse. Oma igapäevaste tegevuste käigus puutuvad meie töötajad
kokku paljude sihtgruppide ja koostööpartneritega ning meie peamine tegevus
on suunatud inimeste abistamisele.

Oleme kohal enne õnnetust

Päästeamet on üle kümne aasta vedanud
ennetustöö vankrit ning püüdnud elukeskkonda ohutumaks muuta. Oleme
seda ise sõnastanud selliselt, et peame
olema kohal enne õnnetust! Ennetaval
suunal on üks alustavaid valdkondi ka
elanikkonnakaitse.

Laiale riigikaitsekäsitlusele toetudes
koosneb elanikkonnakaitse kahest põhisuunast. Esimene suund keskendub inimeste enda paremale hakkamasaamisele
ehk kerksusele ning teine riigi ja kogukonna abistamise võimele, mille käigus
saab rakendada ühiskondlikke kaitsemeetmeid. Riigiasutusena näeme Päästeameti rolli eelkõige kohalikul ja kogukondlikul tasandil, kus soovime olla
peamine partner omavalitsustele ja kogukondadele. Oleme enda jaoks sihiks
seadnud, et peame tagama inimesele
info andmise, nõustamise ja abistamise.
Esmased vajadused kriisiolukorras
koosnevad lihtsatest asjadest – tahab ju
igaüks kõigepealt teada, mis on toimumas, ning selle teadmise pealt tekib
soov saada ka toimimise ja käitumisalast nõu. Kui inimene siiski ise hakkama ei saa, peame olema valmis ka abis-

Valmisolek
tama. Nii nagu teeme seda praegu ja
igapäevaselt.

Suunatud Eesti inimestele

Vastavalt viimaste aastate institutsioonide usaldusväärsuse uuringutele usaldab
rahvas Päästeametit riigiasutustest enim.
See on suur tunnustus, kuid paneb kohustuse teha oma tegevusi veelgi tõhusamalt. Usaldus annab Päästeametile hea
võimaluse ohutussõnumite ja käitumisjuhiste edastamiseks elanikkonnale.
Päästeameti ennetustöötajad ning
riiklike ja vabatahtlike komandode
päästjad käivad iga päev tegemas kodunõustamisi, mille käigus antakse nõu ja
abi koduohutuse parandamiseks. Hetkel
räägime kodudes tule- ja üldise ohutuse
teemadel. Nõustamiste arv on pidevalt
tõusnud, ulatudes sel aastal juba 20 000
koduni.

Fookusse partnerlussuhted

Elanikkonnakaitse seisukohast on olulisel kohal päästevõrgustik, kuhu kuuluvad lisaks 72 kutselisele komandole ka
119 vabatahtlikku komandot. Seega on
ühtses võrgustikus kokku pea 200 punkti üle Eesti. Päästeamet toonitab ka partnerlussuhete olulisust ning on lähiaastatel seadnud nende tugevdamise
prioriteediks. Hea koostöö omavalitsustega elanikkonnakaitse suunal on võimalus panustada elanikkonnakaitse
arendamisse. Vaid ühiste tegevuste, kogemuste ja võimaluste abil on võimalik
saavutada parimad tulemused.
2015. aastal loodi elanikkonnakaitse
valdkonna arendamiseks Riigikantselei
juurde asutuste esindajatest rakkerühm,
kes koostasid elanikkonnakaitse kontseptsiooni, mille valitsus 2018. aasta alguses heaks kiitis. Kontseptsioon on sisuliselt julgeolekupoliitika aluste elanikkonnakaitse alane rakenduskava, mille
raames mitmeid tegevusi juba tehakse.

Kui inimene siiski ise
hakkama ei saa, peame
olema valmis ka abistama.
Nii nagu teeme seda
praegu ja igapäevaselt.
Ilmselt võiks järgmiste sammudena
kaaluda elanikkonnakaitse teema õiguslikku reguleerimist, mis paneks konkreetsemad kohustused asutustele ja
miks mitte ka inimestele. Koosneb ju
meie Eesti riigi järjepidev kestmajäämine nii asutuste võimest inimesi aidata
kui ka inimeste enda hakkamasaamisest
abi saabumiseni. n

Varude näidis.

Kuidas hädaolukorras hakkama saada?
Koduste varude meelespea
Joogivesi
Toit
(pool varudest ei vaja
valmistamist)
Esmaabivahendid
Ravimid

Hügieenitarbed
Valgusallikad

2 liitrit inimese kohta ööpäevas, lisaks
1 liiter inimese kohta ööpäevas toidu
valmistamiseks
Konservid, pakisupid, kuivikud, pähklid,
kuivatatud puuviljad, küpsised,
maiustused, müslibatoonid, mesi
Esmaabivahendite komplekt
Retseptiravimid, valuvaigistid,
palavikualandajad, allergiavastased
ravimid, seedehäirete ravimid,
põletusvastane vahend,
külmetusvastased ravimid
Seep, desinfitseerimisvahend,
tualettpaber, pabersalvrätid, niisked
puhastuslapid, suured prügikotid (50 l)
Taskulamp ja varupatareid / päikesepatarei või dünamoga töötav taskulamp, patareitoitel lamp või latern ja
varupatareid / petrooleumilamp koos
lambiõliga, tormilatern, küünlad, tikud

Küttematerjal
(vedelkütus, gaas,
küttepuud vmt)
Patareitoitel raadio ja
patareid mitmeks
kasutuskorraks /
päikesepatarei või
dünamoga raadio
Akupank mobiilsete
seadmete laadimiseks
Ühekordsed toidunõud, konserviavaja
Söögiriistad
Nuga, käärid, kleeplint, kile
Tööriistad
Sularaha pere vajaduste katmiseks
Muu vajalik
ühe nädala jooksul, mask hingamisteede kaitseks (näiteks tolmumask),
tulekustuti ja -tekk, autokütus,
lemmikloomatoit

Mõtle läbi, milliseid
vahendeid ja
varusid vajab su
pere, et iseseisvalt
ühe nädala jooksul
hakkama saada.
Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra
tõttu ei saa kodust
lahkuda, kaubad
ei ole kauplusest
kättesaadavad
või muud eluliselt
tähtsad teenused,
nagu elekter,
veevarustus,
teede puhastus
jm, ei toimi.
Mõtle läbi, kus ja
kuidas varusid
hoida, et need
oleksid lihtsasti
kättesaadavad
sulle ja sinu
lähedastele.
Igapäevaselt
mittekasutatavaid
vahendeid on
soovitatav pakkida
eraldi kotti. Osa
vahenditest on
mõistlik hoida
autos, näiteks
mobiiltelefoni
autolaadija,
teedeatlas,
lumelabidas jmt.
Uuenda varusid
regulaarselt –
auto kütus, gaas,
küttepuud.
Nr 2 2018 PÄÄSTE ELU
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FOTO: Päästeamet

Võimekus

Tahaks
lõhata,
aga mitte eriti kaugel
Maailmasõjad külvasid Eestimaa pinda ohtralt lõhkekehi, mille hävitamise töödel
lõppu veel ei paista − igal aastal hävitavad Päästeameti demineerijad kuni 4500 lõhkekeha.
Praegu ei ole Eestis aga mitte ühtegi lõhkamiskohta, kus oleks tagatud piisav ohutus
inimestele ja keskkonnale.
Meelis Mesi,

demineerimiskeskuse juhataja

L

õhkekehad on ehitatud selleks, et
tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi. Ükskõik millise sõjamoonaga on tegemist, on see igal
juhul ohtlik ja seda peab käsitsema ülima ettevaatlikkusega.
Paljudel juhtudel leitakse lõhkekehad
piirkondadest, kus neid kohapeal lõhata
ei ole võimalik – linna keskelt ehitusplatsidelt, elumajade lähedalt jne. Näiteks viimati tuli Tallinnas, Kadriorus
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Reidi tee ehitamisel maa seest välja suur
hulk laskemoona – kokku 630 suurtükimürsku ja 19 käsigranaati, lisaks rohkem kui 3000 padrunit ja hülssi. Seekord õnnetust ei juhtunud ja laskemoon
tehti ohutult kahjutuks, kuid plahvatuse
korral oleks tagajärjed olnud ettearvamatud.

Otsi kohta, kus sa saad…

Üks võimalus lõhkekehi kahjutuks teha
on lõhkamine. Nii nagu plahvatuste puhul ikka, kaasneb lõhkamisega paratamatult oht kõrvalistele isikutele, keskkonnale, aga ka demineerijatele endile.
Näiteks tuleb arvestada lõhkekeha kildude laialilendamisega, lööklaine, kõrge

temperatuuri ja plahvatusest tekkiva tugeva heliga.
Naaberriikides ja mujal Euroopas kasutatakse lõhkamiskohtadena tihti kaitseväe harjutusvälju või tööstuste katsetusalasid. Ka Eestis on lõhkamistöödeks
kasutatud harjutusvälju või karjääre,
mis aga ei ole pikas perspektiivis hea lahendus.
Praktikas on harjutusväljadel lõhketööde tegemine keeruline, sest seal toimub rohkelt muid tegevusi ning samal
ajal lõhketöid teha ei ole võimalik. Lõuna- ja Lääne-Eestis tuleb harjutusväljadele jõudmiseks läbida pikki vahemaid
mööda üldkasutatavaid maanteid, mida
oleks transporditavat veost ja Eesti liik-

Võimekus

lusõnnetuste statistikat arvestades
mõistlik vältida.
Lisaks on oluline, et lõhkamiskohtade ohualasse ei satuks kõrvalisi isikuid.
Nii mõnigi praegu kasutatav lõhkamiskoht ei asu kinnisel alal ning sinna võivad sattuda nii seenelised kui ka motosportlased ning see võib heal juhul
lõppeda ehmatusega, halvimal juhul aga
vigastuste või surmaga.

Maja, mis ei purune

Selleks, et plahvatusega kaasnevaid ohte
vähendada, on Eestisse vaja rajada spetsiaalsed kinnised lõhkamiskohad. Sisuliselt on lõhkamiskoht nagu maja, mis
sarnaselt „Kolme põrsakese“ muinasjutuga on kivist ega purune.
Mujal Euroopas kasutatakse üldjuhul
lahtiseid lõhkamiskohti, aga need vajavad mitu korda suuremaid ohualasid,
mida on Eesti haja-asustuse tingimustes
väga keeruline leida. Kinnine lõhkamis-

koht on ohutum ja keskkonda
säästvam – see tähendab, et
lõhkamisel tekkivad killud ei
lenda laiali, lööklaine levik on
kontrollitud ning võimalus näi- Endine siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti
teks maastikutulekahjude tek- peadirektor Kuno Tammearu demineerimisvõimekuse
keks väheneb mitu korda.
tutvustuspäeval.
asukohta. Saaremaal saavad selle aasta lõpuks püsti lõhkamiskoha seinad.
Ühest lõhkamiskohast
terve riigi vaates ei piisa,
kuna ilmasõjad ei ole ühtegi Eestimaa piirkonda
säästnud ja lahingumoona
tuleb välja kõikjalt. Üks
Sel aastal valmis Harjumaale ajutine
korralik ja kinnine lõhkamiskoht peaks
lõhkamiskoht, mis on esimene ja seni aiolema igas piirkonnas, kus lahingmoona
nus omalaadne Eestis. Ajutine on lõhkahulgaliselt leitakse. Nii peab lõhkekehi
miskoht seepärast, et see on pealt avatud
võimalikult vähe avalikel teedel transning ohutuse suurendamiseks tuleb seda
portima ja mida lühem on lõhkematerjalähiaastatel täiustada. Kaugemas tulevili transport lõhkamiskohta, seda väiksekus on plaanis ehitada see sobivamasse
mad on riskid. n

Päästeameti demineerijad
hävitavad keskmiselt 12 lõhkekeha
päevas ja seda aasta ringi.
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FOTO: Pierre Prakash, Euroopa Liit 2018

Analüüs

Programm WASH
Bangladeshis.

Maailma kriiside

kurja juur?
Kas sõna „kriis“ on õige kasutada siis, kui helikopter
kukub alla, põleb 200 hektarit metsa või toimub maavärin
magnituudiga 8? Või on tegemist kriisiga, kui kodus pole
terve päeva elektrit?
Paula Helena Kask,

kommunikatsiooniosakonna
ekspert

T

äiesti üheselt polegi võimalik öelda, mis on kriis. Tegelikult on see
subjektiivne mõiste ja igal inimesel on selle jaoks oma tähendus.
Sellegipoolest on suurte sündmuste
jaoks, mida me ühiskonnas kriisideks
kutsume, pandud paika raamid, mille
põhjal määratleme, kas ette tulnud olukorra puhul on tegemist kriisiga, missuguse kriisiga ning kes ja kuidas seda lahendama asub.
Maailmas nimetame kriisideks sündmuseid, millel on ühiskonnale suur
mõju, ehk sündmuseid, mis mõjutavad
suurt inimhulka. Laias laastus võib krii-
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sid jaotada „süüdlase“, teisisõnu tekkepõhjuse järgi kaheks: loodus ja inimene.
Looduse põhjustatud kriisideks nimetame üleujutusi, maavärinaid, orkaane,
torme jne ning inimese tekitatud kriisid
on tulekahjud, keemiaõnnetused, massilised korratused, taudid ja küberkuritegevus.
Ühtlasi on võimalik kriise liigitada
piirkondade põhiselt ja seda nii looduslike kui ka inimtekkeliste kriiside puhul:
näiteks on riike, kus on tuumaelektrijaamu või ettevõtteid, mis tegelevad ohtlike kemikaalidega, ja on riike, kus need
puuduvad. Eestis näiteks on suurimateks riskideks, millel on oht kujuneda ka
kriisideks, üleujutused, paljude kannatanutega hoonetulekahjud ja õnnetused
ohtlike kemikaalidega tegelevates ettevõtetes. Hispaanias seevastu on aga peamisteks riskideks põud ja kõrged tem-

peratuurid, mis on suuresti tingitud
riigi klimaatilisest asukohast.

Maailma kriisid on meile kõige
valutum õppimisviis

Inimtekkeliste kriiside maandamiseks on
olemas kõik võimalused, kuid küsimus
on enamasti rahas – mida rohkem on
raha maandamismeetmete jaoks, seda tõhusam on ka kriiside ennetus. Kindlasti
tuleks raha kasutada ratsionaalselt. Looduskriise saab peaasjalikult vaid leevendada. Nende avaldumist täielikult välistada ei saa. See aga ei tähenda, et neid ei
juhtu ja valmistuda tuleks siiski.
Hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõuniku Kristjan Lemberi sõnul tuleb
Eestis maailmas toimunud kriisisündmuseid analüüsida eelkõige selleks, et
õppida sealsetest tagajärgedest meil sarnaseid sündmusi vältima või õpetada elanikkonda nende korral vastu pidama.
„Maailmas toimuvad kriisid on nii kriise
lahendavatele asutustele kui ka elanikkonnale tegelikult kõige valutum võimalus õppida, kuidas olla ise valmis kriisideks või milliseid tegevusi teha enne

Analüüs
kriisi, kriisi ajal või siis, kui häda juba
käes,“ sõnas Lember. Ta lisas, et tark õpib
teiste vigadest ja teeb oma järeldused.

Maailma mastaabis olid kriisisündmused
ekspertide hinnangul eripalgelised. Esile
tõusid eelkõige maavärinad ja transpordivahenditega seotud õnnetused, eelnevast aastast rohkem tuli ette õnnetusi
helikopteritega. Märkimisväärselt palju
esines suve jooksul just laevadega seotud
õnnetusi. Näiteks Rwandas ja Indoneesias toimusid laevaõnnetused, milles
hukkus üle 200 inimese. Tugevamad
maavärinad toimusid Indoneesias, kus
augustis toimus maavärin magnituudiga
6,9 ja septembri lõpus 7,8.
Enamasti on maailmas toimuvate
kriiside mõju kaudne ja väljendub meil
näiteks tuleohutusnõuete täiendamises
või siis võtavad ennetajad ja reageerijad
kasutusele uusi töövõtteid. Otseselt
mõjutavad meid siiski niisugused kriisid, millega saame suhestuda: tulekahjud, õnnetused ohtlikke kemikaale töötlevates ettevõtetes, tormid, üleujutused.
Samuti võib meid otseselt mõjutada ka
näiteks tuumaõnnetus lähiriikides. Tuumaõnnetuse korral võib radioaktiivsete
ainete pilv liikuda soodsa tuulega meieni ning kahjustada suure hulga inimeste
tervist. Näiteks juhtus taoline sündmus
1986. aastal, mil Tšernobõli tuumaelektrijaamas õhku paiskunud pilv saastas ka
Skandinaaviat.
Kristjan Lemberi sõnul tuleb teha vahet, mis on päästesündmus ja mis on
kriis või hädaolukord. Kriisi ajal on vaja
kaasata teiste asutuste või riikide ressursse, lahendusprotsess nõuab aega ja
mõjutab paljusid inimesi. Samamoodi
on ka laevaõnnetuste puhul, kui päästeoperatsioon võtab aega mitu päeva, sinna kulub palju ressursse, teha tuleb kriisikommunikatsiooni ja psühholoogilist
nõustamist, siis see on kindlasti kriisi
või hädaolukorra mõõtu sündmus.

Kui inimesed väsivad ja
tehnika puruneb

Operatiivasutuste, nagu näiteks Päästeameti jaoks tähendavad kriisid võrreldes
tavaolukorraga teistsugust töökorraldust. Töötatakse mitmes vahetuses ja
kasutuses on kogu ressurss, sealhulgas
inimesed ja tehnika ning kaasatud on
partnerasutused. „Kriisiolukord paneb
asutuse võimekuse tugevalt proovile,
sest esmatähtis on tagada elanikkonna
ohutus ning panna piir kriisisündmuse
suurenemisele,“ ütleb Kristjan Lember.
Taolised olukorrad võivad tähendada
maksimaalse ressursi suunamist mit-

FOTO: Peter Biro, Euroopa Liit 2017

Eestimaa pinnal oli
rohkelt tulekahjusid

Euroopa Liidu humanitaarabi missioon Iraagis.
messe kohta. Samuti võib asutuse võimekus tunda anda ka pikaajalistel sündmustel, nagu näiteks möödunud suvel
toimunud metsatulekahjud: inimesed on
väsinud, tehnika puruneb jne. Need on
ka põhjused, miks asutused valmistuvad
kriisideks. Lisaks ressursside planeerimisele on vaja tagada ka asutuse enda
toimimine. Kuigi tõenäosus kriisisündmuse tekkeks on Eestis pigem madal, ei
tohiks sellesse suhtuda hooletult ning

analüüsitakse
minevikusündmuseid,
hetkeolukorda ja võimalikke tulevikusündmuseid.
Lisaks määratakse riskide tõenäosus
ja tagajärg. Seejärel luuakse võimalikud
riskistsenaariumid ja tehakse analüüs,
millega selgitatakse välja võimekus riskiga või kriisiga toimetulekuks või selle
puudumine. Viimaks selgitatakse välja
viisid, kuidas võimalikke riske maandada. Kriisisündmusi pole võimalik täielikult ära hoida. Me saame
nendeks valmistuda ja
kui need ette tulevad,
siis mõju leevendada.
Selleks on vajalik nii asutuste kui ka elanikkonna
vastupanuvõime suurendamine.
Pärast iga suuremat
kriisisündmust arutatakse ka sündmuste
järelmite üle. Olenevalt sündmusest jääb
diskussioon kas riigisisesele tasandile
või leiab see arutlemist ka teiste riikide
hulgas. Olenevalt sündmusest võib esile
tõusta mõni ettepanek või meede, mis aitaks tulevikus sarnast sündmust vältida
või selle mõju leevendada. Näiteks Itaalias Seveso linnas 1976. aastal toimunud
keemiaõnnetuse järel võttis EL vastu
tööstusohutuse regulatsiooni, mille eesmärk on taoliste sündmuste vältimine
või nende mõju leevendamine.
Kokkuvõtlikult ning hoolimata rohketest sündmustest võib öelda, et kriisisündmuste mõistes oli möödunud suvi
pigem tavapärane. Peamise põhjusena
võib välja tuua looduse mõju ning inimeste lohakuse ja hooletuse. Teatud riikides suhtutakse ohutusnormidesse pigem pealiskaudselt ja isegi loovalt.
Selleks puhuks tasub näiteks arengumaadesse reisides olla kindlasti ettevaatlik ja järgida elementaarseid ohutusreegleid. n

Eestis on suurimateks riskideks
üleujutused, paljude kannatanutega
hoonetulekahjud ja õnnetused
ohtlike kemikaalidega.
omalt poolt tuleks teha kõik, et asutus
suudaks ka kriisiolukorras toimida.
Kriisi mõju tavakodanikule sõltub
sündmuse liigist, riiklikust võimekusest
ja elanike enda vastupanuvõimest, mida
operatiivasutuses nimetatakse kerksuseks. Eelkõige on häiritud inimeste tavaline elukorraldus ja võib tekkida olukord, kus tuleb kasutada varusid või
oma kodust eemale liikuda, et kriisiaeg
paremini üle elada. Kriiside mõju vähendamiseks soovitab Päästeamet koguda koduse hädaolukorra varu: toiduja joogivaru, alternatiivsed energiaallikad, esmaabipakk, kaasaskantav raadio info saamiseks jne.

Kuidas pääseda?

Võimalikke kriise prognoositakse mitmel viisil. Eestis tehakse riskianalüüsi,
mida eri asutused koostavad oma tegevusvaldkonna põhjal. Hädaolukordade
riskianalüüse koostavad asutused, kelle
siseminister on määranud seda tegema.
Riskianalüüs on dokument, mille käigus
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Euroopa Liidu liikmesriigid
on Lissaboni lepinguga
kinnitanud, et hädaolukordade ennetamisel,
valmisoleku tagamisel ja
reageerimisel ollakse
solidaarsed ehk aidatakse ja
toetatakse üksteist.
Tarmo Terep,

FOTO: © Euroopa Liit 2018

väliskoostöö nõunik

Õppus Rumeenias.
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K

umb tegevus on lihtsam, kas annetada raha abivajajale või minna ise appi? Ja kui erinev on sellisel juhul teie kogemus?
Humanitaarabi valdkonnas hinnatakse
seda, kui „saabas pannakse maha“ abi
vajava riigi territooriumile ning „käed
pannakse külge“.
Rahvusvahelise abi andmine äratab
tähelepanu ja kajab tagasi ka naaberriikidest, Euroopa Liidu ja ÜRO koridoridest. Missioonid pakuvad võimalust tegutseda teise riigi territooriumil ning
klimaatiliselt, riigikorralduslikult ja kul-

Hispaania
kustutuslennuk.

FOTOD: Päästeamet

FOTO: © Euro
opa Liit 201
8

PIIRI
taga

Väliskoostöö

tuuriliselt erinevas keskkonnas. Sealne
hädaolukord või humanitaarkriis on
oluliselt erinev sellest, millega Eestis iga
päev kokku puutume. See kõik annab
meie päästemeeskondadele kogemusi ja
teadmisi, mis aitavad Päästeametit toimepidevuse, suurõnnetuste juhtimise ja
logistika ning elanike hädaolukordadeks
valmisoleku planeerimisel. Tark õpib
teiste kogemustest ja kogemuste omandamiseks tuleb Eestist vahel ära käia.

Naabrite metsatulekahjude
kustutamine kui abistamise vorm

Aastad 2017 ja 2018 tõusevad Euroopa
vaates esile just metsatulekahjude rohkusega. Kliimamuutuse mõju on toonud
kaasa kuumalaine ja põuaperioodid ning
soodustanud metsatulekahjude tekki-

Väliskoostöö
VÕIME NIMETUS
Eesti varingupäästemoodul EST-USAR:
Medium Urban Search and Rescue module
Eesti, Läti ja Leedu suure tootlikkusega
veepumpamise moodul: BaltFloodCombat, High Capacity Pumping module
Eesti meditsiinilise välihaigla moodul
EST-EMT: Type 2
Eesti kerge baaslaagri moodul ning infoja kommunikatsioonitoetuse moodul:
Light Base Camp module, Information
and Communication Technology support
module
Eesti päästemeeskond EDRT,
Estonian Disaster Relief Team

VÕIME KIRJELDUS
MEESKONNA SUURUS
Maavärina piirkonnas otsingutööd, hoonete ja rajatiste 40 inimest + 3 koera
varingu ja varinguohu korral elude päästmine.
Üleujutustel suuremahuline vee pumpamine.
19 inimest
(Balti riikide ülene)

RESERV
112 inimest

Hädaolukordades kannatanute abistamine
kirurgiavõimekusega välihaiglas.
Teistele moodulitele logistilise toe tagamine:
toetusteenus koos ekspertidega rahvusvahelise
humanitaarpartnerluse programmi raames.

45 inimest

120 inimest

Kuni 5 inimest

37 inimest

Osalemine ühismeeskondades teiste riikidega nii EL-i
kui ka ÜRO missioonidel, nii moodulite koosseisudes
kui ka spetsiaalsetel ekspertmissioonidel, näiteks
hindamise, koordineerimise, logistilise toetuse,
meditsiini, humanitaarabi andmise, humanitaardemineerimise jm valdkonnas.

Meeskonna liikmete
230 eri
hulgas on nii päästeeriala
kui ka meditsiiniasutus- eksperti
te jt avaliku ja erasektori
esindajaid. Päästeteenistujaid on 52%.

75 inimest
(Eestil 25)

Päästeamet osaleb kiireloomulistel pääste- ja humanitaarabimissioonidel rahvusvahelise tsiviilmissioonil osalemise seaduse mõistes,
mille puhul eeldatakse reageerimisvalmidust 24 tunni jooksul alates lähetamise otsuse tegemisest ja mille puhul lähetusaeg ei ületa 90 päeva.

mise tingimusi. 2018. aastal sai PõhjaEuroopa, sealhulgas Eesti, suurte metsatulekahjude kustutamise kogemuse
võrra rikkamaks.
Sellel suvel abistasime metsatulekahju kustutamisel oma lõunanaabreid Lätis, kuid olime vajaduse tekkimisel valmis ka ise võtma vastu abi Euroopa
Liidu liikmesriikidelt. Peaksime Eestis
tõsiselt kaaluma, kas Läänemere regioonis abi andmiseks tuleks luua oma Eesti
metsatulekahjude kustutamise moodul,
mida saaks vajaduse korral kiiresti abi
küsivale riigile appi saata. Sellele tasuks
mõelda lähiajal, sest otsuse tegemisest
reaalse võimekuse tekitamiseni läheb
poolteist kuni kolm aastat.

Kriis tuleb ette teatamata

Kriisireguleerimise valdkonnas on ütlus, et teame seda, et meid tabab kindlasti mõni hädaolukord või kriis, kuid
me ei tea, millal. Arvame ka seda, et teame, milline ja mis mõjuga see võiks olla,
kuid seda ennustada ei ole võimalik.
Küll on võimalik leevendada mõju või
valmistuda tagajärgedeks, kogudes varusid, tõsta teadlikkust ja planeerides
muid valmisoleku meetmeid, nagu elutähtsate teenuste toimepidevus.
Rahvusvahelised missioonid ning ka
koolitused ja õppused annavad kogemusi, mida on võimalik rakendada kodus.
Päästeameti mitme teenuse arendamisele on oluliselt kaasa aidanud just rahvusvahelise koostöö toel saadud kogemus.
Näitena võib tuua kas või varingupääste
tööd või keemia-, bioloogilise, radioloogilise- ja tuumaõnnetusega seotud hädaolukorrad. Ekspertide teadmised ja kogemused aitavad kaasa ka laiapõhise
riigikaitse arendamisele ning elanike
kriisideks valmistumisele. n

Päästeameti
võimekus
missioonidel
osaleda

Päästeameti rahvusvaheline päästevõimekus on kiireloomulised pääste- ja humanitaarabimissioonid, mille lähetusaeg ei ületa 90 päeva ja mille puhul
eeldatakse reageerimisvalmidust 24
tunni jooksul alates lähetamise otsuse
tegemisest. Missioonide alla lähevad ka
nõustamise ja konsulteerimise missioonid, milles osalevad hindamiseksperdid
ja teatud erialade eksperdid.
Euroopa Liit soodustab näiteks oma
riikide ja lähipartnerluse riikide vahelist
nõustamismissiooni, mis keskendub
riskihalduse valdkonnale. Näiteks Eesti
on esimest korda saanud lähetada elanikkonnakaitse mehhanismi nõusta-

Päästeameti tehnika Lätis.
le tsiviilmissioonidele. Tsiviilmissiooni puhul
võib lähetuse periood olla kolmest kuust
kuni mitme aastani.
Pääste- ning lühikestele humanitaarabi
andmise ja toetusmissioonidele valitakse
eksperte Eesti päästemeeskonna
nimekirja
hulgast. Nimekirja uuendatakse kord aastas, eksperdid peavad olema ise
aktiivsed ja läbima ka pakutavad koolitused ning
osalema regulaarselt õppustel,
soovitatavalt
moodulite koosseisus (varingupääste, suuremahuline pumpamine, meditsiin).
Otsus missioonile mineku suhtes tuleb
teha kiiresti, sest reageerimise aeg teavitusest väljalennuni on vahel ainult kaheksa
tundi. Tsiviilmissioonile mineku suhtes on
valiku tegemiseks rohkem aega, kuid see ei
tähenda, et kutse saabumisel tekib mõte
minna ja siis saabki kandideerida. Selleks on
vajalik teatud ettevalmistus – tervislik seisund, inglise keele oskus, vahel vaktsiinid,
isikliku elu planeerimine jm. n

Otsus missioonile mineku suhtes
tuleb teha kiiresti, sest
reageerimise aeg teavitusest
väljalennuni on vahel ainult 8 tundi
mismissioonile oma eksperdi, kes mitme riigi meeskonnaga käis nõustamas
Küprost.
Muutunud on ka ekspertide missioonid, näiteks küsitakse abi Lõuna-Ameerikas toimunud maavärina tagajärgedega tegelemiseks, Bangladeshi põgenikelaagrite tuleohutuse tagamiseks või
lihtsalt ajalooliste hoonete turvalisuse
küsimuses maavärinate järel.
Kolmanda võimalusena on olemas ka
ekspertmissioonid lühi- või pikaajaliste-
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Eesti päästeekspertide
missioonid
2014–2018
LÄTI

2018
o päästetööd
Mazsalaca maakonnas
süttis 230 ha metsa.
Piiriülesel päästetööl
osalesid Lääne ja
Lõuna päästekeskuse
teenistujad, kokku 33
inimest ja 11 sõidukit.

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

SERBIA

KÜPROS

TÜRGI

2014
[ päästetööd
Suureulatuslikud üleujutused ja maalihked.
Missioonil osales Eesti, Läti ja Leedu ühine pumpamismoodul BaltFloodCombat, mille kooseisus oli 9 Eesti
meeskonna liiget, meeskonda juhtis Jaanis Otsla. Ekspert
Gert Teder osales EL-i elanikkonnakaitse meeskonnas,
hinnates üleujutuste mõju, nõustades riiki abi küsimisel
ja koordineerides pumpamisoperatsiooni Orašjes.

2018–2019
\ nõustamine
Riigi riskihaldussüsteemi hindamine.
Küpros avaldas soovi EL-i elanikkonnakaitse mehhanismi
„Peer Review“ programmis osalemiseks ning soovis riigi
riskihaldussüsteemi hindamist ja nõuandeid. Euroopa
Komisjoni, Suurbritannia, Gruusia, Jordaania ja Eesti
mitme riigi nõustamismeeskonnas osaleb
Päästeameti ekspert Mihkel Mäeker.

UKRAINA

2014–2015
\ toetustegevus, hindamine
Üle 400 000 inimese põgenikelaagrites.
Euroopa Liit saatis humanitaarabi, missioonil
meeskonna ekspert Peeter Eylandt. Eesti pää
ekspert Avo Kiik ja Rainer Asuküla osalesid E
kaitse meeskonna koosseisus toetuseksperti
Eberg humanitaarabi koordineerimis- ja hinda
Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioon
sioonil osales ka Päästeameti demineerija.

2016
\ humanitaarabi
Sajad tuhanded põgenikud Süüriast.
Eesti saatis Serbiale põgenike olukorra leevendamiseks humanitaarabisaadetise patjade ja madratsitega, humanitaarabi missioonil osales
Eesti päästemeeskonna ekspert
Pavel Ivanov.

2014
\ hindamine
Süüria konflikt.
Humanitaarabi saatmise süsteemi
toimimiseks otsustas ÜRO piirkonda
lähetada katastroofide hindamise
ja koordineerimise meeskonnad, millest ühte kuulus ekspert Gert Teder,
kes suhtles Türgi-Süüria piiril tolliga,
vaatles ja kontrollis humanitaarabi
saadetisi ja konvoisid.

KESK-AMEERIKA
SIERRA-LEONE
LIBEERIA

HAITI
2016

\ toetustegevus
Orkaan Matthew.
Humanitaarpartnerluse
meeskonnas osalesid
Eesti päästemeeskonna
liikmed Rauno Kurvits,
Maris Filippov ja Kristo
Peetris.

2014–2015
\ toetustegevus,
hindamine
Ebola viiruse puhang.
Eesti päästemeeskonna
eksperdid Rein Vaheoja ja
Siim Nemvalts osalesid
Taani juhitud meeskonnas,
peamiseks tegevuseks
Sierra-Leones oli laagri
ehitamine ja toetamine.
ÜRO hindamismeeskonna
missioonil Libeeriasse
osales eksperdina
Argo Parts.

LEGEND
Y Pikaajaline tsiviilmissioon: eksperdi rahvusvaheline töö, mis võib kesta kolmest
kuust mitme aastani.
\ Ekspertmissioon: eksperdi kuni 90 päeva kestev rahvusvaheline töö.
[ Mooduli missioon: ELi ja/või ÜRO kriteeriumitele vastav elanikkonnakaitse moodul
on päästemeeskond koos varustusega, mille missioon võib kesta kuni 90 päeva.
o Piiriülene abi: päästealane rahvusvaheline abi.
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NIGEERIA

2018
\ toetustegevus
Üleujutus.
ÜRO saatis katastroofide
hindamise ja koordineerimise
meeskonna, kellele sooviti
rahvusvahelise humanitaarpartnerluse IT-toetust. Eesti
päästemeeskonna ekspert
Enok Seina missioon katkestati
pärast kolme päeva väljalennu
ootamist Tallinnas, kuna viisat
ei väljastatud.

M

KESK-AAFRIKA
VABARIIK

2014
\ demineerimine
ÜRO demineerimise talituse
humanitaardemineerimise
missioon. Missioonil osales
Päästeameti demineerija.

NAMIIBIA

2016
\ nõustamine
Riigi riskihaldussüsteemi
hindamine.
ÜRO hädaolukordade valmisoleku
hindamis- ja nõustamismissioonil
osales katastroofide hindamise
ja koordineerimise meeskonna
ekspert Mati Raidma.

2
\
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osales päästeästemeeskonna
EL-i elanikkonnaidena ning Enn
amiseksperdina.
ni erivaatlusmis-

JORDAANIA

2017
\ nõustamine
Riigi riskihaldussüsteemi hindamine.
ÜRO hädaolukordade valmisoleku
hindamis- ja nõustamismissioonil
osales katastroofide hindamise ja
koordineerimise meeskonna ekspert
Mati Raidma.

LÕUNASUDAAN

2014
\ demineerimine
Rahvusvahelise
Punase Risti humanitaardemineerimise missioon.
Missioonil osales
Päästeameti
demineerija.

MALAWI

2015
\ hindamine
Üleujutus.
ÜRO saatis katastroofide hindamise
ja koordineerimise
meeskonna, milles
osales hindamiseksperdina
Gert Teder.

AFGANISTAN

2012–2017
Y nõustamine
USA sõjalised operatsioonid „Enduring Freedom“
ja „Freedom’s Sentinel“.
Euroopa Liidu politseimissioonil osales ekspert
Jaanus Teearu, kelle
ülesanne oli nõustada
Afganistani päästeteenistuse juhte pääste- ja
hädaolukordadeks valmisoleku planeerimisel.

NEPAL

2015
[ päästetööd
Maavärin.
Eesti varingupääste päästemeeskonna EST-USAR 15
eksperti koos Soome ja Norra
meeskonnaga planeerisid
Soomest Kuopiost lennata
Katmandusse. Eesti meeskonna juht oli Kristian Sirp.
Kahjuks ei olnud Nepal
võimeline lennukeid vastu
võtma ja missioon katkestati
Kuopios pärast mitmepäevast ootamist. Meeskonna
peamiseks ülesandeks oleks
saanud otsingu- ja päästetööde tegemine.

FILIPIINID

2013–2014
\ toetustegevus
Supertaifuun Haiyan.
Maailma toiduabiorganisatsiooni baaslaagri
toetustegevustes osalesid rahvusvahelise
humanitaarpartnerluse raames Eesti päästemeeskonna eksperdid Mart Käit, Enn Eberg
ja Janno Pajupuu.

INDONEESIA

OMAAN

2015
\Toetustegevus
Troopiline
3. kategooria tsüklon
Cyclone Chapala.
ÜRO saatis piirkonda
katastroofide hindamise ja koordineerimise meeskonna,
kellele Eesti päästemeeskonna liige
Ott Lagemaa pakkus
rahvusvahelise humanitaarpartnerluse
toetusmeeskonnas
IT-tuge. Missioon
katkestati pärast
nädalast ootamist
Omaanis, kuna
sihtriik keeldus
koordineerimismeeskonna abist.

BANGLADESH

2017–2018
\ toetustegevus
Myanmari konfliktist
tingituna saabus
1 miljon põgenikku
Bangladeshi.
Rahvusvahelise humanitaarpartnerluse meeskonnad pakkusid toetust laagri ehitamisel ja haldamisel.
Rahvusvahelise põgenike
organisatsiooni laagri
ehitamises osalesid Eesti
päästemeeskonna eksperdid Taavi Ennemuist
ja Indrek Soosaar ning
Maailma toiduabiorganisatsiooni laagri haldamises Ragnar Plees.

2016
\ nõustamine
Suured metsatulekahjud.
EL-i elanikkonnakaitse meeskonna
koosseisus osales Eesti päästemeeskonna
ekspert Jevgeni Jutkevitš, kes nõustas riiki
metsatulekahjude ennetuse ja nendeks valmistumise alal ning aitas olukorda hinnata.
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Kopteriga
Piirissaare
tulekahjule
Septembris korraldas Päästeameti Lõuna päästekeskus
Piirissaarele reageerimise ja tulekahju kustutamise õppuse.
Keerulised ilmaolud panid paadiga üle järve sõitnud
päästjate julguse ja oskused proovile.
Urmas Saarepuu,

Lõuna päästekeskuse
valmisolekubüroo
peaspetsialist

L

õuna-Eestis peavad päästjad peale
mandri andma abi ka Peipsil asuva
Piirissaare elanikele. Sealseid inimesi ohustavad eeskätt hoonetulekahjud. Piirissaare külades on hooned
üksteisele väga lähedale ehitatud ning
ühe hoone süttimine ohustab tavaliselt
kohe järgmisi. 2012. aasta kevadel hävi-
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sid saarel tulekahjus korraga kaks elumaja ning saun. 2016. aasta suvel hävisid neljas tulekahjus kaheksa hoonet,
nende seas kirik-palvemaja. Vaatamata
sellele, et tulekahjude leviku piiramisega
tulevad saarel tegutsevad vabatahtlikud
alguses üksi toime, on kutseliste võimalikult kiire appi jõudmine neile äärmiselt
oluline. Olenevalt aastaajast ja olukorrast võib saarel tugevaid töökäsi
nappida, sest osa inimesi käib
mandril tööl ning talvel on saarel
ka muidu püsielanikke vähe.

FOTOD: Lõuna päästekeskus

Õppus

Uus komandohoone ja veevõtukoht.

Legendi järgi süttis põlema
mets ning kaks maja

Septembris korraldas Päästeameti Lõuna päästekeskus Piirissaarele reageerimise ja tulekahju kustutamise õppuse.
Õppuse stsenaarium kujundati selline,
et sündmuse lahendamiseks oleks vaja
suuremat hulka tehnikat ja päästjaid,
keda üle vee viia. Õppuse peamine eesmärk ei olnudki harjutada tulekahju
kustutamist, vaid testida just mandri ja
saare vahelist logistilist lahendust. Kutselistele päästjatele ei pakuks hoonetulekahju kustutamine ilmselt suuri raskusi, kuid koos varustusega järve
ületamisel võib ette tulla ootamatuid takistusi. Seepärast ongi oluline aeg-ajalt
meeskondade ja varustuse järvest eri vahenditega ülevedu läbi mängida.

Õppus

Tavaliselt kaasatakse Peipsi järvest
ülesõiduks Politsei- ja Piirivalveameti
(PPA) kaatreid. Laaksaare sadamas PPA
kaatrid paikselt ei asu, kuid järvelt või
oma kodusadamatest reageerides on
need ikkagi kiireimad ning seepärast eelistatuim valik. Rääkimata sellest, et
kaatrite roolis on Peipsi järve olusid
tundvad kogenud paadijuhid. Et teada
saada, milliseid alternatiive on kiireks
ülesaamiseks veel võimalik kasutada,
siis politsei veesõidukeid õppusel ei kasutatud. Hädavajaliku varustusega
päästjad said saarele startida Tartu päästekomando tööpaadiga. Roomiksõiduk
Bandwageni üleviimiseks sobis ainult
Kihnu Veeteede praam, mis oli Laaksaare sadamas meeste ja tehnika pealelaadimiseks valmis. Reaalsuses sõltub
praami kasutamise kiirus sellest, kummal pool sadamas laev parasjagu asub.
Ülesõit Piirissaarelt Laaksaarde võtab
soodsate olude puhul umbes tund aega.

Seekordne õppus sattus tõsise
vihma ja tuulise ilmaga päevale

Vihmase ja tuulise ilma kaudu kogesid
paadiga päästjad ilmekalt, kui tõsiselt
mõjutavad järvel liikumist ilmaolud. Tu-

gevast tuulest tõusnud lainetuse tõttu
oli vaja põhjalikumalt läbi mõtelda, kui
palju ja kuidas veesõidukit koormata.
Paati läbi kõrgete lainete juhtinud mehed said lisaks hindamatu kogemuse
aluse käitumise ning navigeerimise kohta tormisel järvel.
Põneva ja uudse võimalusena proovisime päästemeeskonna saarele transpordiks PPA lennusalga kopterit. Kopter on
alternatiiv siis, kui muude liiklusvahenditega üle järve ei saa. Näiteks kui seda
takistavad rüsijää, jääminek või tugev
torm. Et kopteriga kohale jõudmise aega
kokku hoida − maandumine ja uuesti
õhkutõusmine võtab kopteril umbes 20
minutit − ei viidud kopteriga saarele
mitte lähimate komandode päästjaid,
vaid see lendas kohale otse Tallinnast.

saadud asukoha koordinaatidest hästi
aru ja neid tuli korduvalt täpsustada.
Õppusel jõudis meeskond alates alarmeerimisest kopteriga Piirissaarele 1
tunni ja 42 minutiga. Ideaalis võiks see
aega võtta pool tundi vähem.

Vabatahtlike valmisolek ja
võimekus on olulised

Õnnetuste algfaasis on esmatähtis siiski
Piirissaare vabatahtlike päästjate reageerimiseks valmisolek ja päästevõimekus, sest nemad jõuavad igal juhul esimesena sündmuskohale ja peavad
vähemalt poolteist tundi ilma kutselisteta toime tulema. Rõõm on selle üle, et
praeguseks on Piirissaare vabatahtlike
päästjate kasutuses piisavalt korralikku
tehnikat ning varustust. Kasutusele võeti uus UTV Polaris Ranger, mille
haagisele pandud varustuse saab
kiirelt õnnetuspaigale vedada. Lisaks sai äsja valmis uus depoohoone ja aasta ringi kasutatavad
veevõtukohad. Uued asjad on
juba kasutusel, kuid depoo avatakse ametlikult kevadel.
Koostöös Tartu vallaga on väikesaarte projektist saadud rahastus, et rajada veevõtukohtade juurde lisaks pumba, voolikute, joatorude ja
jagajaga komplekteeritud tuletõrjekapid. Tänu õppusele said mandrimehed
uue depoo, veevõtukohtade ja tehnika
ning tulevikuplaanidega lähemalt tutvust teha. n

Esimest korda lendasid
Kesklinna komando päästjad
otse Tallinnast saarele, selleks
kasutati transpordiks Politseija Piirivalveameti kopterit.
Nii sai uudse kogemuse lennuväljalt kopteri peale võetud Kesklinna päästekomando meeskond. Nende praktikas oli
see kindlasti kõige kaugem väljakutse ja
loodetavasti edastasid nad teistelegi Tallinna päästjatele info võimalikust reageerimisest sellisesse eksootilisse Eestimaa
paika nagu Piirissaar.
Selgus, et otsus kopteri kaasamiseks
tuleks teha kohe päästesündmusele reageerimise algfaasis, sest muidu kaotatakse liiga palju aega. Esmalt nõuavad
aega päästemeeskonda lennuväljal ees
ootavad toimingud. Näiteks tuleb hingamisaparaatidega varustatud mehed
üle kaaluda. Veel võivad muudki põhjused kopteri starti viivitada. Sel korral
tekkis kommunikatsiooniprobleem merevalve keskusega (JRCC), sest seal ei

Bandwageniga praamile.
Tartu paat.
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PÕHIAUTOT

vabatahtlikele
Tänavu aasta kevadel võõrandas Päästeamet vabatahtlikele päästjatele 23 Scania
Rosenbaueri tüüpi põhiautot, mis on varem olnud kasutuses Päästeameti
operatiivteenistuses.
Riin Oeselg,

Päästeameti pressiesindaja

Mailis Meesak,

kommunikatsiooniosakonna
nõunik

M

ullu soetas Päästeamet Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
toetusel 46 põhiautot, 26
paakautot, 14 paakkonteinerit,
8 konteinerautot ja 3 maastikusõidukit
ning seetõttu vabanes kutselises päästeteenistuses arvestatav hulk ekspluatatsiooniaja ületanud päästeautosid, millest 23 nüüdisaegsemat põhiautot
otsustas Päästeamet võõrandada vabatahtlikele päästjatele.
Päästeametil on partneriks ligi 120
vabatahtlikku päästekomandot, kelle
autotehnikapark vajab ajakohastamist.
Autod võõrandati konkursi korras, kuhu
said esitada põhjendatud taotlusi kõik
vabatahtlikud päästekomandod, kellel
on päästetööalane koostööleping Päästeametiga.
Viimase viie aasta jooksul on Päästeamet võõrandanud vabatahtlikele komandodele 150 tehnikaühikut: tulekustutusautod, paakautod, haagised
jne. n
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Janar Kärner,

haldusosakonna juhataja
Mis kriteeriumitele pidid
vabatahtlikud päästekomandod vastama, et autot
saada?
Esmalt pidi päästeselts soovima autot
taotleda ja päästeauto pidi mõõtmetelt
mahtuma ka nende garaaži. Selleks
andsime kõigile vabatahtlikele võimaluse kõikide pakutavate autodega ja nende

uute päästeautode soetamine
vabatahtlikele ei ole võimalik.
Tegemist oli aga olulise
võõrandamisega, sest varem
pole sellises mahus ja seisukorras tehnikat vabatahtlikele olnud
võimalik jagada. Keskmine vanus oli
võõrandatud masinatel ca 20 aastat.
Päästeameti jaoks oli seega nende autode
eluiga läbi, kuid vabatahtlike käes teenivad
need tänu madalamale väljasõidukoormusele loodetavasi veel pikki
aastaid.

Hea meel on näha, et paljud
autod on juba kasutuses ja
tagavad Eestimaa turvalisust!
seisukorraga põhjalikult tutvuda,
et vältida hilisemaid pretensioone.
Aktsepteerisime ka võimalust, et auto
mõõtudele vastav garaaž valmib lähima
kuue kuu jooksul. Eelistatud olid
vabatahtlikud päästekomandod, kes juba
osutavad päästeteenust ja/või reageerivad või soovivad reageerida liiklusavariidele ning on läbinud selleks vajalikud
koolitused. Taotluse allakirjutajal pidi
olema kehtiv esindusõigus.
Miks anti vabatahtlikele päästekomandodele vanu autosid, aga mitte uusi?
Päästeameti eelarve on piiratud ning

Kes katab autode remondija edasised hoolduskulud?
Remondi- ja hoolduskulud
katab auto uus omanik
ehk vabatahtlik komando.
Suuremahuliste remondikulude hüvitamiseks on võimalik esitada Päästeametile
kaks korda aastas taotlus.
Kas ja kui palju on praeguseks juba remondikulude hüvitamist taotletud?
Päästeautode remondi toetusvooru esitati
nende autode kohta 14 taotlust. Autode
uued omanikud tahtsid autod enne
operatiivsesse valmisolekusse panekut
heasse seisukorda viia. Taotlusi esitati
nii autode hoolduseks, akude ja rehvide
vahetamiseks, aga ka veermiku, vedrustuse,
pidurite ja raami remontimise jaoks. Kõiki
taotlusi siiski rahuldada ei olnud võimalik.

Vabatahtlik pääste

REMONT

Kas autodega läks kaasa ka varustus?
Milline?
Päästeautod võõrandati minimaalse
varustusega, mille hulka kuuluvad imivoolik,
imisõel, tõmberedel, survevoolikud ja
generaatorid. Kuna autod võõrandati
vabatahtlikele seltsidele, kellel oli juba
päästetöö osutamise leping, siis neil oli
ka minimaalne varustus juba varasemalt
olemas. Autodelt maha tulnud varustus
vaadati üle ja sellest sorteeriti välja kasutuskõlblik osa. Seejärel komplekteeriti
Päästeameti reservautod ja loodi päästevarustuse reserv. Kõik, mis üle jäi, jagati
vabatahtlike vahel laiali vajaduspõhiselt.
Kellele need 23 põhiautot võõrandati?
Kuna autosid oli vaid piiratud kogus ja
komisjon pidi otsustama, siis vastavalt
hindamiskriteeriumitele said need
põhiautod järgmised komandod:
Aasukalda VPK, Imavere VPK, Järva-Jaani
VPK, Kibuna VPK, Kolga VPK, Kolga-Jaani
VPK, Kuusalu VPK, Laeva VPK, Leisi VPK,
Lohusalu VPK, Misso VPK, Muraste VPK,
Palamuse VPK, Purtse VPK, Puurmani VPK,
Roela VPK, Rõngu VPK, Rõuge VPK,
Saku VPK, Saverna VPK, Sindi VPK,
Tõrvandi VPK ja Võnnu VPK.

Marge
Zaidullin,

Aasukalda maa- ja merepäästekomando juhatuse
liige ja meeskonnavanem

AUTO

Aasukalda VPK sai ühena viimastest
1999. aasta Scania põhiautodest nimega
Kärmas-Katariina ja käisime autol ise Häädemeestes järel. Tervitame siinkohal Häädemeeste päästjaid, kes masina kenasti
korras olid hoidnud!

Pisikesed vead, nagu vigastatud
peeglikatted, küljeluukide amortiseerunud amordid ja vanad
akud, said kenasti remonditud.
Kokku kulus akude vahetuse ja
visuaalse väljanägemise parandamiseks suurusjärgus 1000
eurot. Välja peame veel vahetama ka esirehvid, sest olemasolevad ei sobi väga talvistesse
tingimustesse. Probleeme on
tekkinud vaakumpumbaga. Tõsisema murekohana võiks välja
tuua auto alakomplekteerimise.

OLUKORD

Võõrandatava vara vastuvõtjana
annab meie komando juhatus
endale selgelt aru, et tegemist
oli intensiivselt tööd teinud tehnikaga. Sellegipoolest jäi meile
selle võõrandamisvooruga selgusetuks,
miks võeti autodelt kogu varustus maha ja
komplekteeriti masinad selliselt, kus tegelikult ei olekski olnud võimalik autot arvele
panna, sest puudusid elementaarsed vahendid sündmusele reageerimiseks.

HINNANG

Praegusel hetkel on olukord
selline, et vabatahtlikud päästekomandod ei ole võimelised
iseseisvalt endale tänapäevaseid töövahendeid muretsema.
Arvan, et sedasi see jätkuda ei
saa ja näen suurt, pea võtmerolli just Päästeliidul.
Olen seda meelt, et pikemas perspektiivis
tuleb vabatahtlikel päästekomandodel hakata kulude katteks ja arenemisvõimaluste
loomiseks tulu teenima. On ka võimalus jääda kohaliku omavalitsuse allüksuseks. n

Lasime masina üle vaadata ja
oma ala spetsialistide hinnangul
oli auto korras, lubati sõita.
SEISUKORD

Auto seisukorra kohta kartsime hullemat,
kuid saime endale täiesti normaalses seisus auto. Lasime masina üle vaadata ja
oma ala spetsialistide hinnangul oli auto
korras, lubati sõita.
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ÜHISE
ASJA
eest väljas
Esmalt äratab Ain Salupõld (48) tähelepanu oma
pika habeme ning viksilt patsi seotud
juustega, mis paneb juurdlema, kas
pole kaduma läinud loomulik
kutsumus jõulumehe ametit pidada.
Ingeldrin Aug,

Päästeliidu
kommunikatsioonijuht

T

ema kaaslased vabatahtlike päästjate seas
hindavad Aini selge väljenduslaadi ja sisusügava
jutu poolest. Päästeameti töötajad
pidasid raskest suvest rääkides just
Alansi meest Aini mitmel korral silmas,
tunnustades tema sihikindlat ja tulemustele orienteeritud suhtumist ning
tema isearendatud tehnikat, mis tegi
selle kümnendi suurimal põlengul Vikipalus silmad ette ka kutseliste komandode masinatele.

Oled vabatahtliku päästega tegelenud
enam kui kümme aastat. Mis selle aja
jooksul vabatahtliku pääste valdkonnas
kõige enam muutunud on?

Alansi Vabatahtliku Päästeseltsi asutasime 2008. aastal, mõte tekkis pärast
Vihterpalu metsapõlengut, käisime seal
abiks kustutamas oma neljaveoliste
maastikuautodega. Siis tuligi idee, et
teeme metsa ja maastiku kustutamise
üksuse. Soetasime endale mõned hea
maastikuläbivusega masinad ja hakkasime neid ümber ehitama tulekustutus-
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autodeks. Eesmärk oli
reageerida metsa- ja maastikupõlengutele ka väga rasketes tingimustes.
Lisaks soetasime endale ka
paakauto ning sõlmisime Päästeametiga koostöölepingu. Algusaastad olid
rasked, kuid kümne aastaga on asjad läinud palju paremaks. Kui kuus aastat tagasi räägiti kuskil vabatahtlikust päästest, siis oli üldine arvamus, et see ei ole
jätkusuutlik. Praegu võin öelda, et kindlasti on, kui sellega tõsiselt tegeleda ja
kui Päästeamet võtab vabatahtlikke
päästjaid tõsiste koostööpartneritena.
Inimesed on hakanud aru saama vabatahtlike päästjate olulisusest ja panusest
ühiskonda.

Kas see kümme aastat on sind ennast ka
kuidagi muutnud?

Kindlasti. Olen selle ajaga palju õppinud ja kogemusi juurde saanud, vaatan
elu teise pilguga.

Mis selles pilgus teisiti on?

On tekkinud professionaalne kretinism.

Käies mõnes asutuses või kellelgi külas,
vaatan seal tihti sellise pilguga ringi, et
kas on ikka turvaline ja kõik vastab ohutusnõuetele. Kui märkan, et miski ei
vasta nõuetele, siis pööran sellele tähelepanu ja annan nõu, kuidas asjad korda
saada. Samuti autoga sõites – kui märkan kusagil suitsu, tekib ärevustunne ja
sisimas juba mõtlen, kas oleks vaja appi
minna.

Olen kuulnud, et umbes sama kaua oled
pidanud ka ühte teist ametit ja selle järele
kasvab nõudlus eriti just detsembrikuus…

Isegi vist veidi kauem kui kümme aastat
olen pidanud jõuluvana ametit.

Mis sind on jõulumehe ametit pidama
pannud, ega ometi vaid pikk habe ja
juuksed, mille järgi sind hästi tuntakse?

Tutvusringkond on väga suur, sealt tekkis ka vajadus jõuluvana järele. Sõpradele meeldis ja nõudlus muudkui kasvas.
Mis muud üle jäi – ei oska ju „ei” ka öelda. Üks kord aastas meeldib seda ametit
pidada mulle endalegi – väike vaheldus
igapäevategemistes.

Vabatahtlik pääste

Aini roomiktransportöör oli sel suvel
hindamatu ressurss.
mus 115 töötunniga. Meie roomikut
pidi vahepeal ka remontima, kokku tuli
ligi 140 tundi vabatahtlikku tööd.
Kuna olen ettevõtja, siis saan enamjaolt oma tegemisi sättida. Pere ja tutvusringkond on nende aastatega harjunud, et kogu minu vaba aeg kulub
enamasti vabatahtlikule päästele. See ei
piirdu ju ainult valves olemisele − samal ajal peab tegelema nii paberimajanduse kui ka finantside leidmisega, et
kogu seda tegemist üleval pidada.

Kas tuli seesugust hetke ka ette, mis selle
mitmesaja hektari põlengul päris ahastama pani ja mõtlema, et sulle aitab?
Vanal ajal usuti, et sellest, mida inimene
jõuluajal tegi, arvati sõltuvat tema ja ta majapidamise hea käekäik järgmisel aastal.
On see sinulegi veidi nagu hea karma teenimine järgnevaks aastaringiks?

Päris nii ma seda ei võta, aga eks mingi
tagamõte võib siin olla küll. Igal aastal
olen jõulurõõmu pakkunud mõnele perele, kellel on toimetulekuga raskusi.
Hiljem, vaadates nende laste rõõmsaid
silmi, tunned, et oled tõesti midagi head
teinud. Sellest saab suurt jõudu.

Alansi vabatahtlik komando on silma paistnud just oma tehnika arendamise poolest.
Olid roomiktransportööriga sel suvel hindamatu ressurss kustutustöödel just raskesti ligipääsetavatel maastikel.

Olen püüdnud arendada sellist tehnikat,
millega on võimalik kustutada väga rasketes tingimustes. Meie roomiktransportöör on tegelikult ette nähtud inimeste ja
varustuse veoks keerukates tingimustes.
Ehitasime selle ümber kustutustöödeks,
paigaldasime masinale 2000-liitrise paagi ja veepumba. Roomikuga sai sel aastal
tõepoolest üksjagu tööd tehtud, masin

näitas end heast küljest ja pidas üldiselt
hästi vastu. Kevadeks tahame seda veelgi
võimekamaks teha.

On teil sarnaseid masinaid veelgi?

Juba pikemat aega on meil remondis
4x4 veovalemiga kustutusauto. Vahetame autol välja pealisehitise ja teeme ku-

Jäin Vikipalu sündmuse lahendamisega
ise väga rahule. Kohapeal oli adrenaliini
tase nii kõrge, et ei tekkinud hetkekski
mõtet alla anda. Tekkis paar olukorda,
kus ise oleks lahendanud asju teisiti, kui
ette öeldi. Vikipalu nädalaga tekkis päris
korralik väsimus – metsas tuli ette kriitilisi hetki, kus tule levik oli väga kiire.
Pidi mitu tundi järjest aktiivselt rassima
ja eks närvid olid väsimusest pingul kõigil, kes seal panustasid.

Olen püüdnud arendada sellist
tehnikat, millega on võimalik
kustutada väga rasketes
tingimustes.
lupõlenguks täiusliku kustutusauto,
millega oleks võimalik reageerida erinevatele sündmustele. Kahjuks on masina
valmimine viibinud ajanappuse tõttu.

Vikipalu metsatulekahju kustutustöödel
tegid vabatahtlikuna kokku 115 töötundi.
Kas nende päevade ajal jäid oma töö ja
perega toimetamised hoopis kõrvale?

Vikipalu… jah, see oli päris pingeline
aeg. Tegelikult ei piirdunud see sünd-

Selle viimase kümnendi ulatuslikumal metsapõlengul tehtud töö eest
teenisid ka Päästeameti medali.

See tuli mulle tõesti suure üllatusena. Päästeamet autasustas minu
teeneid Vikipalu metsapõlengul Päästeteenistuse medaliga. Suur kummardus
ja tänu neile, kes märkasid minu tegemisi Vikipalu sündmusel.

Lisaks Alansi Vabatahtlikule Päästeseltsile
oled ka Vormsi Merepääste Seltsi üks
eestvedaja.

Vanasõna ütleb ka, et kes teeb, see
jõuab. Vormsi seltsi asutasime 2013.
aastal. Sellest ajast tegelen kahe ühingu- 
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ga korraga ega virise. Iga inimene võtab
endale kanda nii palju, kui jaksab.

Vormsil tegutsete lisaks merepäästele ka
maapäästega ning ühes hoones elukutselistega. Kuidas see koostöö toimib?

Vormsi saarel oli maapäästevõimekus
puudulik. Et komandot kinni ei pandaks, läksime Päästeametile appi.
Praegu teeme Päästeametiga
koostööd, mis sujub hästi. Jagame
komandot kutseliste päästjatega,
kes on ühtlasi ka vabatahtlikud.
Saarel on võrdlemisi keeruline mehitada kogu
päästeressursi ööpäevast vajadust. Õnneks
oleme suutnud enda
seltsi meelitada kohalikku elanikkonda. Suur
kummardus minu poolt
nendele meestele ja naistele, kes on liitunud seltsiga ja
aitavad tagada saare turvalisust oma tegemiste kõrvalt.
Õnneks päästetehnika üle ei saa nuriseda, nii mõnigi mandril olev komando tunneb kadedust meie võimekuse
üle. On mitu alust, millega reageerida
meresündmustele, ja ka maapääste võimekus on meil autode puhul dubleeritud – arvel on kolm ja reservis on samuti kolm autot.

Mis on suurim elukutseliste ja vabatahtlike
päästjate erinevus või kas on üldse mingit
vahet?

Tihti naljatan, et olen kutseline vabatahtlik. Eks kutselised on rohkem saanud teoreetilist ja praktilist väljaõpet,
seetõttu on ka nende kogemuste pagas
suurem. Kutselised päästjad saavad palka, vabatahtlikud päästjad teevad entusiasmist ja tihti maksavad ise peale.

Aga kas eluhoiakus või suhtumises on
midagi erinevat?

Algusaastatel vaadati vabatahtlikke kui
konkurente, kes tulevad kutseliste päästjate töökohtade kallale. Praegu on asjad
läinud palju paremaks – kutselised ja vabatahtlikud saavad hästi läbi, teevad
head koostööd ja enam suurt vahet ma ei
näe. Päästesündmusel on kõik ühise asja
eest väljas, aktsepteeritakse üksteist.

Pead Vormsil toidukauplust. Ütlesid
naljatlevalt, et oled saarel valla järel suurim tööandja, aga see ongi vist tõsi?

Eks see oli naljaga öeldud, aga nii on.
Poe pidamisega olen tegelenud Vormsil
mõned aastad kauem kui seltsiga, anname tööd viiele inimesele. Saarel poepidamine on suuresti sotsiaalprojekt, inimesed saavad palka ja firma elab ära.
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Päästeameti
Kõikidel inimestel, kes tegelevad vatänu vastu võttes. batahtliku tööga, võiks vähendada tuluPärast Vikipalu põlengut kingiti Alansile
mootorsaag, mõni aasta tagasi saite päästetöödeks mõeldud ketaslõikuri. Kas see
annab tunnistust sellest, et ettevõtjaid
oskavad vabatahtlike panust ühiskonnas
järjest enam märgata?

Aastatega on vabatahtlikud andnud
suure panuse kogu riigi turvalisusesse ja
seda on märgatud. Ettevõtted on hakanud tõepoolest järjest enam vabatahtlikke toetama ja tunnustama – mul on selle üle hea meel.

Päästeliit soovib Eestiski juurutada
Euroopas levinud tava, kus vabatahtlikku
päästet toetavadki ennekõike inimesed ja
ettevõtted annetuste kaudu ning kohalikud
omavalitsused. Kaugel sinu arvates see
aeg võib olla, kui rahastamine peamiselt
sel viisil tööle hakkab?

Arvan, et see mõtteviis ei ole enam sugugi kaugel.

maksu. Ettevõtted, kelle juures töötavad
vabatahtlikud, ja ettevõtted, kes toetavad
vabatahtlikkust, võiks saada näiteks käibemaksu soodustust. Samuti võiks olla
parem ametkondade omavaheline koostöö. Näiteks need vabatahtlikud, kes on
seotud nii Päästeameti kui ka Politsei- ja
Piirivalveametiga, ei peaks läbima mõlemas asutuses ette nähtud kattuvaid koolitusi.

Mis aitaks vabatahtlikel oma tööd veelgi
paremini teha, on sul mõni hea retsept?

Retsepti pole, aga ma olen veendunud,
et on kolme liiki inimesi: need, kes on
„sündinud” vabatahtlikuks, tehes seda
kogu hingest ja ootamata mingisugust
tuge, teised, kes vajavad motivatsiooni
sellega tegelemiseks, ning kolmas sort
inimesi, kes ei hakka mitte kunagi vabatahtlikuks.

Aga need rollid võivad ka muutuda? Need,
kes varem entusiastlikult tegutsesid, põlevad läbi ja lõpetavad tegutsemise ning need, kes poleks kunagi arvanud, et hakkavad tasuta oma
oskuste ja ajaga kuskil panustama,
hakkavad seda mõne elumuutuse
mõjul siiski tegema?

Kõikidel inimestel, kes
tegelevad vabatahtliku tööga,
võiks vähendada tulumaksu.
Kas arvad, et riik peaks kuidagi soodustama vabatahtlike päästjate lisandumist
ning olemasolevate hoidmist?

Jah, riik peaks tõsiselt oma õigusaktid
üle vaatama ja tekitama vabatahtlikele
lisahüved, mis motiveeriks vabatahtlikku tööd tegema. Samuti peaks toetama
neid ettevõtteid, kus töötavad vabatahtlikud, ja ka neid ettevõtteid, kes omakorda toetavad vabatahtlikkust.

Jah, sedagi võib juhtuda. Olen isegi olnud peaaegu läbipõlemise äärel, kuid
sellest üle saanud. Paljud inimesed ei
pea sellele omajagu aega võtvale tegevusele vastu ja lõpetavad. On neidki, kes
tulevad suure entusiasmiga ning jõuavad väga palju. Olen seda küsinud endalt ja ka teistelt – kus algab ja lõpeb vabatahtlikkus? Siiani ei ole vastust
saanud. n

Vabatahtlik pääste

Suurtoetajate

ABI
Ingeldrin Aug,

Päästeliidu
kommunikatsioonijuht

E

t täita Päästeameti etteseatud
sihti vähendada 2025. aastaks
õnnetuste arvu ja kahjusid Eestis
Põhjamaade tasemele, tuleb vabatahtlikul päästel oma haaret ühiskonnas veelgi laiendada. See eeldab järjest
suuremaid investeeringuid.

G4S loob suurtoetajana eeskuju

Turvaettevõttest G4S sai sel sügisel vabatahtlike päästjate suurtoetaja. Sõlmiti
pikaajaline sponsorlusleping, mille raames toetatakse Päästeliidu tegevust,
ning alustati koostööd vabatahtlike
ühingutega – nüüdsest on võimalik, et
G4S kliendi suitsuanduri häiresignaali
võivad turvatöötaja asemel kontrollima
saabuda hoopis vabatahtlikud päästjad.
Reaalse tuleohu korral rakendub kogu
tulekahju teate ja vastava reageerimise
mehhanism Häirekeskuse kaudu.
„Soovime väga panustada kogukonna
turvalisusesse ning usaldame Päästeliitu ja Päästeametit, tehes seda nendega
üheskoos. Eestit saabki turvalisemaks
muuta igaühe kaasabil. Siin on üle saja
vabatahtliku päästeseltsi, kes hoiavad
oma kogukonna turvalisust, ja G4Sil
paikneb üle Eesti 75 patrulli. Koostöös
suudame kiiremat abi pakkuda järjest
rohkematele inimestele,“ ütleb G4S
Eesti juhatuse liige ja valvedivisjoni direktor Villu Õun.
Päästeliidu tegevjuht Kaido Taberland
on kindel, et selle kokkuleppega pandi

FOTOD: G4S

Päästeliit soovib Eestis
juurutada Euroopas levinud
tava, kus vabatahtlikku
päästet toetavad annetuste
ja sponsorlusega ennekõike
inimesed, ettevõtted ja
kohalikud omavalitsused.

Häid koostöösoove edastavad Neeme Päästeseltsi vabatahtlik Martin Mäemets ning G4S
Eesti juhatuse liige ja valvedivisjoni direktor Villu Õun.
alus suurimale ohutusalasele koostööle
Eestis. „Me tegutseme mõlemad turvalisema Eesti nimel ning G4S loob eraettevõtjana sotsiaalse vastutustunde loojana
eeskuju.“
Koostöölepingu sõlmimisega samal
ajal tõi G4S turule innovaatilise ja nutika suitsuanduriteenuse Nublu, mis on
nime saanud Jaan Rannapi 1972. aastal
avaldatud lasteraamatus tegutsenud tu-

Päästeliidu soov on järjest
enam juurutada mujal
Euroopas levinud tava, kus
vabatahtlikku päästet
toetavad eelkõige ettevõtted.
letõrjekoeralt. Tegemist on suitsu- ja
vinguanduriga, mis edastab automaatselt häireteavituse turvaettevõtte juhtimiskeskusesse, kes saadab olukorda
kontrollima patrulli või vabatahtlikud
päästjad. Koostööleppe kohaselt hüvitab
turvaettevõte vabatahtlikele väljasõiduga tekkivad kulud.

Tasuta vinguandurid

Vabatahtlikud päästjad koos G4S Eestiga mobiliseerivad jõud, et muuta kodud
üle Eesti turvalisemaks. Ennekõike on

Koostöös suudame kiiret abi pakkuda.
tähelepanu all lasterohked pered, sest
lapsed on vingumürgituse suhtes kõige
tundlikumad.
Vabatahtlikud päästekomandod valivad koostöös kogukonna ja omavalitsusega välja viis omakandi paljulapselist
peret, kellele paigaldatakse Nublu suitsu- ja vinguandurid. Kokkuleppe kohaselt tagab G4S omalt poolt Nublu suitsu- ja vinguanduri teenuse viieks aastaks
peredele tasuta ning vabatahtlikud on
omakorda valmis reageerima G4S kliendi tuleohuanduri häirele. n
Nr 2 2018 PÄÄSTE ELU

35

FOTO: Lääne päästekeskus

Ennetus

Teeme kodud

üheskoos
tuleohutumaks

Eelmise aasta oktoobrikuus esitles Päästeamet
siseministrile projekti, mille eesmärk oli remontida vähemalt
500 kodu elektri- ja küttesüsteemid ning muuta need
majapidamised seeläbi tuleohutumaks.
Maris Moorits,

Lääne päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

R

iik otsustas panustada projekti
elluviimisse 1,5 miljonit eurot
ning projektiga liitusid kõik 79
omavalitsust. Päästeameti ennetustöö osakonna projektijuht Anni Alev
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ütleb, et aastapäevad hiljem on Päästeamet ja omavalitsused ühiselt välja valinud ning kinnitanud 726 kodu, kus töid
teha planeeritakse. Tänaseks on juba remonditud ligi 100 kodu, hetkel on töös
veel paarsada.
Anni Alev ütleb, et projekt on üle
Eesti kenasti käima lükatud, ning lisab,
et näiteks Lääne piirkonna omavalitsused on projektiga väga hästi kaasa tulnud. „Mõnes omavalitsuses on olnud

raskusi selgitamaks, miks minnakse erapindadele remonti tegema, kui seaduse
järgi on see omaniku kohus, siis Lääne
piirkonnas seda küsimust üles kerkinud
ei ole,“ on projektijuht rahul. Kahjuks
on tänavu tulesurmades hukkunud juba
39 inimest. „Tuleb loota, et see projekt
aitab neid arve järk-järgult vähendada,“
ütleb Alev.
Kui paljud neist 726 kodust korda
tehtud saab, sõltub lõpuks paljuski sellest, kui kalliks tööd kodudes lähevad.
„Oluline on ka omavalitsuste rahaline
panus ja need lõppsummad selguvad
enamasti alles projekti lõpuks, sest lisaeelarved võimaldavad kodudesse panustada ka eelarveaasta keskel. „Tööde ma-

Ennetus

hud ja summad on igas kodus erinevad
– mõnes kodus on lisaks küttekolde
taastamisele vaja välja vahetada ka elektrisüsteem või sootuks uus ehitada, mõnes kodus saab vähemaga hakkama,”
nendib Alev.

Projekti esimene
kodu valmis Hiiumaal

Lääne piirkonnas on projekti koordinaatori Grete Arumäe sõnutsi kodude küttesüsteemide kordategemises asunud
aktiivselt kaasa lööma 21 omavalitsust,
kus kokku tehakse korda 141 kodu. Planeeritud töödest võtab kõige suurema
osa ehk 37% uute küttekollete ehitamine ja 32% juhtudel tuleb uuendada nii
küttekolle kui ka elektrisüsteem. „Seni
laekunud aruannete põhjal on 312 000
euro suurusest riiklikust panusest ära
kasutatud 50 000 eurot. Lääne regiooni
viies omavalitsuses ollakse kohe-kohe
lõpusirgele jõudmas kõikide kodude
töödega,“ ütleb Arumäe.
Projekti esimene kodu sai tehtud tuleohutuks Hiiumaal ning see kodu osutus valituks pärast Kärdla komando
päästjate külastust. Lääne päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialisti Grete
Arumäe sõnul oli selles üksiku pensionäri kodus äärmiselt tuleohtlik olukord.
„Elamises kunagi paiknenud elektrijuhtmestikust olid järel ainult põlemisjäljed seintel ning osaliselt oli elekter
taastatud ajutise kaabliga,“ kirjeldas
Arumäe olukorda, mis päästjatele avanes. Nüüd on selles majapidamises taas-

tatud elamisväärne ja nõuetekohane
elektrisüsteem.

Pärnus kaheksa kodu küttening ühe kodu elektrisüsteem

Pärnu linnavalitsuse projektijuht Alo
Tomson tegeleb kokku kaheksa Pärnu
projektikoduga. Tema sõnul oli abi vajavaid kodusid pea kaks korda rohkem.
„Abivajajaid on palju rohkem, kui meie
aidata suudame. Ja mis kõige kurvem,
paljud abivajajad ei kvalifitseeru, sest juriidiliselt ei ole elamispinna omand korrektne,“ nendib Tomson. Ta lisab veel, et
projektireeglid ei tohiks olla nii karmid,
sest paljud abivajajad jäävad seetõttu
toeta. „Kui inimene reaalselt hoones

apaatsuse, siis soe tuba taastab inimeste
usu elusse,“ räägib Tomson. Ise oma elujärge parandama ja ohutuks muutma pole
need inimesed võimelised ning ettekirjutus ja trahv ei töötaks ammugi mitte.
„Inimesed ei kujuta ettegi, et meil on
kortermajades selliseid inimesi ja elamisi, mis tegelikkuses ei ohusta mitte ainult sealseid elanikke endid, vaid ka teisi. Kortermaja korstnapits paistab küll
väljast korras, kuid teiste vahele on pikitud täielikult amortiseerunud elamispind,“ räägib Tomson.

Märjamaa omavalitsuses ollakse
projektiga väga rahul

Elanike rahulolu jagab ka Märjamaa valla sotsiaalosakonna juhataja Marge Viska. „Inimesed
on väga rõõmsad, et nende
kütteseadmed korda tehakse ja neile appi tullakse.
Eriliselt lähevad hinge nende vanaemade rõõmupisarad, kes on jäänud olude
sunnil oma lapselapsi kasvatama ning rahalised võimalused kütteseadmete või elektrisüsteemide remontimiseks on piiratud,“
ütleb Viska.
Märjamaa vallas valis abivajavad kodud välja päästekomando pealikust, lastekaitsespetsialistist ja sotsiaaltöötajast
koosnev meeskond. Läbi käidi kõik teadaolevad ohukodud ning eesmärgiks
seati eelkõige nende kodude aitamine,
kus elavad lapsed ning majanduslik olu-

Inimesed ei kujuta ettegi, et meil
on kortermajades selliseid inimesi
ja elamisi, mis tegelikkuses ei
ohusta mitte ainult sealseid
elanikke endid, vaid ka teisi.
elab, siis vajab ta seal ka ohutuid ja elamisväärseid elamistingimusi. Ehk on
võimalik kuidagi neid reegleid vabamaks lasta või kohandada,“ avaldab
Tomson lootust.
Need inimesed, kelle juurde Pärnu linnas on jõutud, võtavad elujärje parandamise võimaluse väga positiivselt vastu.
„Kui mõnel puhul on elu hammasrataste
vahele jäämine tekitanud inimestes
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Ennetus

Ajast-arust elektrisüsteemid on tõsine tulekahjuoht.
kord on nii halb, et iseseisvalt oma küttesüsteeme renoveerida ei ole võimalik.
„Vaatlesime iga kodu eraldi ning planeerisime siis vastavalt nähtule teha
korda kas elektrisüsteem, korsten, kaminad või ahjud,“ loetles Marge Viska
erinevaid tegevusi projektikodudes.
Kokku on Märjamaa vallas renoveerimisel nelja kodu küttesüsteemid.
„On väga tervitatav, et 500 kodu projekti otsustusõigus on jäetud kohalikule
omavalitsusele kui kõige paremini oma
inimesi tundvale institutsioonile,“ ütleb
Viska.

Ehitusfirmade leidmine on
keeruline tööde väiksuse tõttu

Kui mitmel pool on kõlama jäänud
mure, et pottseppade leidmisega on
probleeme, siis selles ei ole ka Märjamaa
vald erinev. „Saatsime pottseppadele
välja koguni 28 pakkumiskutset, kuid
hinnapakkumisi saime vaid neli. Õnneks võitis väga meeldiv firma, kes oskab ka klientidega oskuslikult suhelda,“
räägib Viska ning lisab, et ka elektrike
leidmine oli raske, kuid tänu varasematele headele koostööpartneritele saadakse vallas igas olukorras hakkama.
Ehitusettevõtjate leidmise murega
puutus kokku ka Järva vald. Sealne projektijuht ja vallavara spetsialist Valdur
Permanson ütles, et kuna projektis tehtavad elektritööd on ehitusettevõtja
mastaabis suhteliselt väikesemahulised,
ei taha elektrikud neid töid ette võtta.
„Elektrike leidmine on osutunud
meile omamoodi proovikiviks,“ sõnas
Permanson. Hetkel on Järva vallas kaheksast lepingujärgsest kodust valmis
kuus. Kõik inimesed, kes osutusid projektist sel korral valituks, võtsid Päästeameti ja kohaliku omavalitsuse koostöö-
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projekti
vastu
väga
positiivselt, teades, et see
parandab nende elamistingimusi oluliselt ja ise nad
seda omavahenditest teha
ei suudaks.
„Meie eelistasime oma
valikuid tehes maale elama
tulnud lastega peresid, kes
soovivad oma elu siduda maapiirkonnaga. Eelkõige hindasime nende toimetulekuvõimet,“ oli ka Järva valla projektijuht seda meelt, et omavalitsusele jäetav
otsustus on oluline, kuid lisab siis, et
projektide elluviimiseks jäetud aeg on

projektijuht Alo Tomson. Esimene projektiaasta on vaid jäämäe tipp, sest tegelikkuses on probleem oluliselt suurem.
Ka Märjamaa valla projektijuht ütleb,
et maapiirkonna kommunikatsioonid on
nii amortiseerunud, et nende kordategemiseks on vaja inimestel nii
omavalitsuse kui ka Päästeameti abi ja seda mitmeid
aastaid. Abivajajaid on tulemas aina juurde ning Märjamaa valla sotsiaalosakonna
juhataja arvates on vaja hakata kaaluma kriteeriumide
paikapanemist.
Vajadus jätkuprojekti järele on suur. Eestis on umbes 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb ligi 700–
800 kodu aastas. Päästeameti statistika
kohaselt on tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid, mille omanikel enamasti
puuduvad rahalised vahendid nende korrastamiseks ja tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks.
„Peagi on aeg hakata planeerima jätkuprojekti ning mõelda kriteeriumid
hoolikalt läbi, et abivajajad ei jääks oma
murega üksinda,“ ütleb 500 kodu projektijuht Anni Alev. Riigieelarve strateegias on sees projekti lisarahastus aastateks 2020–2022, niisiis juba 1 miljon
eurot aastas ehk kolme aasta peale kokku 3 miljonit eurot. n

Meie eelistasime oma valikuid
tehes maale elama tulnud
lastega peresid, kes soovivad
oma elu siduda maapiirkonnaga.
liialt lühike. Kui eramajades on küttekollete või elektrisüsteemide kordategemine pisut lihtsam, siis korterelamutes
on olukord pisut keerulisem ja ajamahukam. „Olukorra teeks oluliselt lihtsamaks kortermajade tarbeks võimalike
küttesüsteemide terviklahenduste loomine,“ ütleb Permanson.

Eestis on tuleohtlikud
vähemalt 5000 kodu

500 kodu projekti kaudu saavad praegu
välja valitud kodud tuleohutuse mõttes
korda ja mitte vähemtähtsana on inimesed saanud motivatsiooni, et neid ei ole
oma murega üksi jäetud. „Seal, kus keegi teine enam aidata ei saa, peab omavalitsus appi tulema,“ ütleb Pärnu linna

Ennetus

Kaasamine
kasvatab
teadlikkust
Kahest hiljuti tehtud tuleohutusuuringust selgub, et
elanikkonna teadlikkuse kasvatamisel mängib jätkuvalt
olulist rolli inimeste järjepidev kaasamine
ennetustegevustesse.
Heidi Mõttus,

ohutusjärelevalve osakonna
peaspetsialist

P

äästeameti
ohutusjärelevalve
osakond koostöös Kantar Emoriga viis 2018. aasta augustis ja
septembris esmakordselt läbi
kaks tuleohutusuuringut, mille peamine
eesmärk oli selgitada välja Eesti elanikkonna teadlikkus tuleohutusest ja tuleohutusnõuetest.

Kui suur on Eesti
elanike teadlikkus?

Elanikkonna tuleohutusnõuete teadlikkuse uuringus küsitleti 1023 Eesti elanikku vanuses 15+ eluaastat. Uuringust
selgus, et inimesed ise hindavad oma
teadmisi ja käitumist üsnagi heaks.
Keskmiselt umbes 70% vastanutest
andsid „õigeid“ vastuseid kodu tuleohutust puudutavatele küsimustele.
Kõige paremini teati töökorras suitsuanduri omamise nõuet eluruumi vähemalt ühes toas − selles oli teadlikkuse tase kõikides sihtrühmades üle 90%.
Umbes igal kolmandal perel on kodus
tulekustuti. Kontrolliti ka seda, kui suur
on inimeste teadlikkus katkiste või halvasti hooldatud küttekollete poolt põhjustatud ohtudest ning siin toodi vastustes teistest oluliselt sagedamini välja
vingugaasiga seotud ohte.

Evakuatsiooniga seotud
ohutunne on madal

Kui kodudes on inimesed hakanud turvalisusele rohkem tähelepanu pöörama,
siis evakuatsiooni puudutavates asjaoludes on inimeste ohutunne jätkuvalt ma-

dal. Sellegipoolest arvab arvestatav hulk
inimesi, et nende eeldatav käitumine
avalikus ruumis tulekahjualarmi kuuldes oleks eeskujulik.
Oma käitumist kirjeldades arvab kõige suurem osa elanikest, et nad lükkaks
ostukäru kõrvale, nii et see ei segaks teiste inimeste hoonest lahkumist, katkestaks ostlemise ning liiguks hoonest välja.
Kuigi selliste inimeste osakaal on küllaltki suur, arvab siiski ka 57% vastanutest,
et nad võtaksid asja pigem rahulikult,
sest tõenäoliselt ei ole tegu päris tulekahjuga. Sellised inimesed on ilmselt valehäiretega ka varem kokku puutunud
ning ei kiirusta kohe hoonest lahkuma.
Umbes iga kümnes vastaja jälgiks toimuvat ja lähtuks sellest, kuidas käituvad teised: „Ootan, et keegi ütleb, mida teha“,
„Vaatan, kuidas inimesed käituvad“.

Evakuatsiooniga seotud
probleeme tõid välja ka
hoonete valdajad

Nii peavad kontori- ja kogunemishoonete omanikud ja valdajad suurimaks ohuallikaks just hoonete kasutajaid. Eriti

Eesti elanike teadlikkus on
kõige kõrgem just nende kolme
evakuatsiooniga seotud märgi suhtes:
• evakuatsiooni väljapääs (89%),
• tulekustuti asukoht (79%) ning
• tulekahju teatenupu asukoht (77%).
ollakse veendunud, et tegu on järjekordse õppusega.
Hoonete kasutajate ebapiisava valmisoleku tõid välja ka majutus- ja hoolekandeasutuste omanikud ning valdajad,
kes viitasid puuetega ja voodihaigetele
klientidele, kellel ei ole võimalik ei õppusel ega reaalse ohu korral hoonest
väljuda. Samuti on murekohaks tudengid, sh välistudengid, kes ei oma piisavalt kogemusi ja teadmisi tuleohutuse
tagamisel. Koolides on olukord pigem
hea, eriti vanemate õpilaste
puhul, kes on tuletõrjeõppustest huvitatud. Nooremate õpilastega on raskendavateks
lisateguriteks
muuhulgas erivajadused ja
paanikaoht.

Koolides on olukord pigem hea,
eriti vanemate õpilaste puhul, kes
on tuletõrjeõppustest huvitatud.
suurendavad tulekahjuriski kontsertide
ja sündmuste korraldajad ning külastajad, kes tihti eiravad elementaarseid
ohutusnõudeid, näiteks pannes kinni
evakuatsiooniteid. Samuti ei suhtu evakuatsiooniõppustesse tõsiselt bürootöötajad, kes ei soovi katkestada koosolekuid. Seega on häire korral keeruline
tagada inimeste väljumist hoonest, sest

Päästeamet kui koostööpartner

Üldjoontes soovitakse näha Päästeametit kui koostööpartnerit, kelle juurde
saab küsimustega pöörduda ning kes oskaks aidata ka lahenduste leidmisega,
eriti juhul, kui tuleohutuse eest vastutaja on algaja või kui tegu on keeruka objektiga. n
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Innovatsioon

Teiega
suhtleb

päästerobot
Päästeametil on alates 2017.
aasta lõpust kasutusel
Facebook Messengeri
vestlusrobot, mis on Eesti
riigisektoris teadaolevalt
esimene omataoline.
Sandra
Tammiksaar,

ennetustöö
osakonna ekspert

P

äästeameti chatbot ehk praeguse
nimega PäästeRobot töötab sarnaselt paljude teiste platvormil
levivate robotitega – kui kasutaja
alustab vestlust, uurib robot, millega ta
aidata saab, ning kui kasutaja teeb endale meelepärase valiku, annab robot selle
kohta infot.
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Vestlusroboti idee küpses meie mõtetes juba pikemat aega, projekti elluviimise üheks ajendiks soov, et inimesed
saaksid Päästeametiga suhelda nende
kanalite kaudu, mida nad on igapäevaelus harjunud kasutama, ja vastuse saamiseks ei pea nad pikalt ootama. Suhtlus algab kohe.

Proovisime hakkama
saada oma jõududega

Olles veidi üle poole aasta PäästeRobotit oma jõududega üles ehitanud, mõistsime selle puudusi ning saime aru, et
edasisteks tegevusteks vajame selle ala
tõelist asjatundjat. Reklaamipartneri
poolt väljapakutud arenduslahendused
tähendasid meie jaoks väga palju, sest
2018. aastal on chatbot muutunud
Facebook Messengeris üsna tavapäraseks ja püsivaks nähtuseks, mis näitab
seda, et oleme suutnud uuenduste ja
sotsiaalmeedia trendidega kaasas käia.

Samuti on uuringutest selgunud, et Ygeneratsioon eelistab suhtlemiseks just
vestlusroboteid ning tahab saada kiiresti vastuseid sõltumata ajast ja kohast.

Vestlusrobotid pole ainult
Y-generatsioonile

Maailmas on vestlemiseks loodud rakenduste, näiteks Messengeri ja WhatsAppi levik ületanud juba sotsiaalmeedia
platvormide, nagu Facebooki, Instagrami ja Twitteri leviku. Inimesed suhtlevad praegu üha rohkem vestlusrakendustes, üha vähem aga e-kirjade kaudu.
Chat’is vestlemine pole uus nähtus, aga
selle populaarsus on tohutult kasvanud
ja muutunud eelistatumaks elektroonilise suhtlemise vormiks.
Hetkel on meie vestlusrobotil üle 400
kasutaja, kuid eesmärgiks oleme seadnud 10 000 või rohkemgi. See arv ei tundugi nii ulmeline, kui arvestada sellega,
et meil on Facebooki lehel 48 000 jälgi-

Innovatsioon

Raul Järve,

PäästeRoboti arendaja
Kuidas kasutajad sellesse suhtuvad,
et nendega suhtleb hoopis robot ja
saadab ka ennetavaid sõnumeid?
Lihtsalt öeldes – hästi. Kui inimene eelistab chat’i-keskkonnas suhelda, siis on
talle oluline saada kiireid vastuseid, mida
e-kiri näiteks ei paku. Talle ei ole oluline,
kas vastas on robot või inimene – oluline
on vastus. Ennetavate sõnumitega on
aga tähtis läbi mõelda, et info ei oleks
spämm, vaid inimestele päriselt tähtis.
Selle saavutamiseks on muidugi esmatähtis mõelda sisu peale, kuid roboti
funktsionaalsus võimaldab tekitada ka
huviliste segmente ning sättida sõnumeid nendele huvigruppidele vastavalt.
Mis on olnud Päästeameti chatbot’i
arendades kõige suurem proovikivi
arendaja seisukohast vaadatuna?
Päästevaldkonna rõõm ja mure korraga
on asjaolu, et siin on väga palju teemasid,
millega tegeleda ja mille kohta inimesed
küsivad. Infot on väga palju ja see tuleb
teha väikesteks juppideks, et vestlus
oleks kliendile huvitav. Lisaks on iga
valdkonna proffide kiiks, et valdav osa
veebilehtede sisust on spetsiifilise terminoloogiaga. Chat’i keel ei ole „lipsu ja ülikonna“ keel ning vestluspartneri ülekülvamine võõraste terminitega tekitab
segadust, mitte kaasatust. Seepärast
oleme proovinud olla nii-öelda tõlgid.

gem ja aitaks seatud eesmärke paremini täita. Bot on ses mõttes põnev, et seal saab
palju katsetada ning õppides järjest efektiivsemalt oodatud tulemuseni liikuda.
Trendid? Selliste lahenduste tulevik?
Kuhu edasi?
Praegu pole Eesti inimesed ehk veel väga
harjunud ettevõtete või asutustega Messengeri kaudu suhtlema. USA näitel on näha, kuidas ettevõtetega suhtlemine chat’i vormis
on väga kiiresti kasvav trend ja muutumas
nii-öelda hügieenifaktoriks.
Julgemad prognoosid ütlevad seda, et varsti väheneb
veebilehtede olulisus märkimisväärselt, kuna inimesed ei
viitsi pikki tekste lugeda ega
pikki videoid vaadata ning tahavad infot tarbida väga väikestes ühikutes. Hetkel on tehisintellekti lahendused ehk veel vaid õige vastuse sahtlist
väljavõtja rollis, kuid tulevikus on nad kindlasti võimelised ka ise vastuseid koostama.

Infot on väga palju ja see tuleb
teha väikesteks juppideks, et
vestlus oleks kliendile huvitav.
jat – Päästeameti tegemised huvitavad
suurt hulka inimesi. Meie eesmärk on
osa neist ka vestlusrobotiga suhtlema
suunata, et saaksime nendega tulevikus
proaktiivselt suhelda – selles ju ennetuse mõte seisnebki.
Hetkel on PäästeRoboti vastused seotud peamiselt tule- ja veeohutusega,
kuid tegeleme arendustega, et robot oskaks järjest enam vastata Päästeametile
olulistele teemadele. Vastused on osa
küsimuste puhul ülevaatlikud ning soovi korral on võimalik leida linke lehtedele, kust saab huvipakkuva teema kohta
rohkem informatsiooni. Samuti pole me
ära kaotanud inimese rolli, vaid chat’i
teel küsijad saavad edastada oma küsimuse ka päästenõustajale. n

Päästeamet kuulutab järgmisel aastal välja
konkursi, et leida PäästeRobotile sobilik
nimi ja väljanägemine. Jälgi meie tegemisi
Facebookis: /Päästeamet

Kui mõelda selle üle, kas tehisintellekt
on meie tulevik, siis jah, tehisintellektiga
saaksime vältida meeletute infopuude
ülesehitamist, kus inimene peab roboti
küsimustele kümme korda vastama,
enne kui endale vajaliku info juurde
jõuab.
Kui mõni teine ettevõte-organisatsioon tahab endale samuti sellist
rakendust, siis mis tuleks enne läbi
mõelda, kui sellist asja arendajalt
tellima hakata?
Kõige tähtsam küsimus on – milleks
seda vaja on ehk mida sa tahad, et robot
aitaks teha? Olgu see klienditoe koormuse vähendamine, 24/7 reageerimise võimaldamine või ennetavate sõnumite
saatmine. Teiseks peab alati olema läbi
mõeldud inimressurss – kes võtab vajaduse korral roboti vestluse üle ja kes
arendab robotit edasi, et see oleks tar-

Lähiaastatel on sõnumite
saatmine ilmselt kõige
efektiivsem viis inimesteni
jõudmiseks.
Teine tulevikuvaldkond on inimeste tähelepanu võitmine. Kui soovid oma sõnumit
inimesteni viia, siis tuleb meeles hoida, et ekirju ei loeta ja sotsiaalmeedia algoritmid piiravad postituste levikut. Ega see paremaks
ei lähe. Vähemalt lähiaastatel on sõnumite
saatmine ilmselt kõige efektiivsem viis inimesteni jõudmiseks – 90% inimestest loeb
proaktiivselt saadetud sõnumeid. Tähelepanu on võti! n
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Partnerlus

Eesti
oma
drooni- ja kaugseire

FOTOD: Sisekaitseakadeemia

kompetentsikeskus
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Sisekaitseakadeemiasse
loodud drooni- ja kaugseire
kompetentsikeskus peaks
suutma kokku koguda
siseturvalisuse valdkondliku
huvi, soovid, teadmised ja
oskused nii sektori siseselt
kui ka väljastpoolt,
sealhulgas kompetentsi
riigipiiri tagant.
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Andres Mumma,

Sisekaitseakadeemia
päästekolledži droonikeskuse
juhataja-assistent

K

õige selle baasil on droonikeskuse eesmärk olla siseturvalisuse
asutustele kontaktpunkt, abistaja, motiveerija, testija, arendaja
ja koolitaja. Samuti on see tudengite
kaasamise ja harimise koht, luues võimalusi erinevate kolledžite ja instituudi
õppeainetes, pakkudes teemakohaseid
valik- ja vabaaineid. Nende õppeainete
puhul on oluline märksõna kolledžite

ülesus, tuues eri kolledžite tudengid uurima ja lahendama ühisosas olevat probleemi.
Sellise eesmärgi nimel oleks võimalik
tööle panna terve grupp pääste, politsei
ja justiitsvaldkonna üliõpilasi, kes peaksid õppeaine läbimiseks kaasa mõtlema
ja koostööd tegema. Õppeaines analüüsitavate ja lahendatavate probleemide
algallikaks võiks olla teenistuste huvi ja
vajadus. Siit edasi vaadates on hiljem
tööle asuvatel tudengitel, kes keskuse
töös osalevad, teatav eelis, kuna neil on
lisaväärtus ja oskused nii tehnoloogia
mõtestamisel kui ka kasutamisel.

Droonikaader Sisekaitseakadeemia
politsei- ja piirivalvekadettide ametivande
andmiselt 2018. aasta septembris.

Partnerlus

S Arendame ka
kompetentse, mis
võimaldavad hankida
satelliidifotodelt eri
tüüpi infot, et abistada
sündmuse juhti
proaktiivsete otsuste
vastuvõtmisel. Fotol
Vikipalu tulekahju
seisuga 14.06.2018
kell 09.50, kus
töödeldud-põlenud
ala on värvidega välja
toodud.
n Liiklusõnnetuse õppuse sündmuskoha
jäädvustamine kolmemõõtmelisena, mis
saavutati droonikaamera ja fotogrammeetrial põhineva arvutitarkvara abil.

Mis on kaugseire
„Kaugseire on objektilt või nähtuselt lähtuva
elektromagnetkiirguse mõõtmine ja
andmete salvestamine mõõteaparatuuriga,
mis pole uuritava objektiga füüsilises
kontaktis. Enamasti nimetatakse kaugseireks droonidelt, lennukitelt või satelliitidelt tehtud mõõtmisi, kusjuures mõõdetavad objektid asuvad maapinnal. Kaugseire
on näiteks aerofotode tegemine,“ selgitab
Sisekaitseakadeemia droonikeskuse
juhataja-assistent Andres Mumma.

Pakume tuge

Teiseks tudengite kaasamise väljundiks
on oluliste rakenduslike – selle sõna otseses tähenduses – lõpu- ja magistritööde teemade väljapakkumine, juhendamine ning testikeskkonna võimaldamine
ja vajaliku võrgustiku toe pakkumine.
Keskuse fookus on ennekõike tavakäibes saadaolevate droonide väärindamisel just innovaatiliste kasutus-, sensor-

Eesmärk ei ole niivõrd droonine tehnoloogiline pool, vaid pigem rakenduslik
külg ehk millistes teenustes ja kuidas
tehnoloogiat rakendada.

Soodustame initsiatiivi

Tuleviku miinimumeesmärgina peaks
keskus muutuma siseturvalisuse valdkonna droonide ja nende tõrjeteenuste
eestvedajaks alates teenuse kujundamisest kuni pilootide eksamite ja
sertifitseerimisteni välja. Keskus
soodustab ennekõike igaühe initsiatiivi, pakkudes samas abi selle
initsiatiivi toetamiseks ja lõpuks
ka elluviimiseks ning võimaluse
korral teistega jagamiseks.
Selline mudel abistab praeguseks killustunud valdkonda süstematiseerida ja selle eri osi omavahel kokku
tuua, samuti ehitada üles usaldusväärse
keha, kuhu koondub aja jooksul üha
rohkem infot, teadmisi ja oskusi. Siseturvalisuse asutuste droonipilootide eksamineerija ja sertifitseerijana võiks keskus olla keskne asutus, mida kontrollivad
nendesamade asutuste esindajad koos
Lennuametiga. n

Eesmärk ei ole niivõrd
droonide tehnoloogiline pool,
vaid pigem rakenduslik külg.
ja tarkvaralahendustena, sama kehtib ka
tõrjetehnoloogiate kohta.
Kindlasti mängib sisejulgeoleku valdkonnas väga suurt rolli just sensor- ja
tarkvaratehnoloogia, mille arendamine
loob uusi ja innovaatilisi võimalusi
droonide rakendamisel siseturvalisuse
hüvanguks. Seepärast võiks seda suunda droonide konstrueerimise ja lennutamistehnoloogiate ees ka eelisarendada.

Marek Link,

Sisekaitseakadeemia
arendusprorektor
rektori ülesannetes
Me peame oleme suunanäitajad! Kiire
tehnoloogiline areng sunnib avalikku
sektorit üha enam mõtlema selle üle, kuidas püsida ühes tempos ühiskondlike
ootuste ja tehnoloogilise arenguga. Nii
mõneski küsimuses peame veelgi enam
suunda näitama ning suutma mõtestada,
mida üks või teine tehnoloogiline trend
endaga kaasa toob.
Kaugseire ja droonikeskuse loomine
Sisekaitseakadeemiasse ei ole Euroopas
midagi erakordset, sarnased keskused
on loodud just koolide juurde nii Soomes,
Poolas kui ka Saksamaal. Üha enam on
rakenduslike kõrgkoolide roll ühiskonnas
muutumas, lisaks igapäevasele õppetööle tuleb aina enam panustada uute teadmiste leidmisse ja rakendamisse. Kool
ongi see koht, kus tuleb avastada, proovida, testida, õppida, õpetada ja soovitada
ning seega on droonikeskuse loomine
samm õiges suunas.
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Kuidas
TARGALT
treenida
Üks teada-tuntud ütlemine tõdeb, et terves kehas on terve
vaim. Kuidas aga saavutada terve keha, kui palju ja kuidas
peame treenima, küsisime personaaltreener Raivo Piiberilt.
Iveri Marukašvili,

Päästeameti
kommunikatsiooniosakonna
nõunik

T

änavu avanes päästjatele unikaalne võimalus külastada tunnustatud toitumisnõustaja ja treeneri
Raivo Piiber loenguid ning teha
koos temaga läbi mõningaid kasulikke
harjutusi sealsamas päästekomandode
jõusaalides.

Teadlik treenimine ja toitumine
päästes on lapsekingades

„Seminaride teema on laias laastus meie
kõigi tervis ja seal puudutame teemasid,
mis käsitlevadki tervislikke eluviise ja

ellusuhtumist. Tegelikult kõik taandubki mõõduka treenimise, tasakaalustatud
toitumise ja piisava puhkamiseni. See
on teema, millest räägivad sajad tervisenõustajad ja personaaltreenerid oma artiklites ja blogipostitustes,” rääkis Raivo. Vaatamata sellele ei ole mitmed
asjad, mis ühele inimesele elementaarsed, teiste teadvusesse jõudnudki. Raivo
tunnistab, et see teeb teda alati kurvaks,
kuid kinnitab, et piisava motivatsiooni
korral pole miski võimatu.
Piiberi sõnul teevad Eesti päästjad
auväärset ja imetlusväärset tööd, kuid
vajavad ka tuge teadliku treenimise ja
toitumise vallas. Praegu on sellised sõnad nagu teadlik treenimine ja toitumine veel lapsekingades. Teadlikult treenib

JÕUSAALI
A
&
O
ehk kuidas saada „kuuspakki“
AEGLASELT SÕUAD, KAUGELE JÕUAD
Treeningute arv nädalas sõltub treenitusest
ja eesmärgist, kuid kaks-kolm korda nädalas
on täiesti piisav ja peaks rahuldama iga inimest. Alguses pannakse paika lihtsam treeningkava. Raivo Piiber räägib, et jõusaalitrenn on omaette pusimine ega pruugi
kõigile sobida. Kui jõusaalis hakkab igav, siis
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FOTOD: Marek Kiik, Lõuna päästekeskus ja erakogu

Sport

regulaarselt vaid kuni neljandik.
Päästjate töö on füüsiliselt raske,
väljaspool tööaega ajalisi ressursse
napib, treenitakse ebaregulaarselt
ja põhiliselt siiski vaid füüsiliste
katsete läbimiseks.
Treener paneb südamele, et
treenida vaid füüsiliste katsete läbimiseks ei ole mõistlik. Näiteks
lähevad tema sõnul sellised trennid vanusega aina raskemaks ja
pole pikas perspektiivis jätkusuutlikud. Trennid peavad olema regulaarsed ja hõlmama kõiki
lihasgruppe. Kui treenida ainult
ülakeha ja eirata jalgu, siis lisaraskustega, nagu näiteks päästjate
täisvarustuse puhul, ei suudaks
ükski inimene mööda treppe
kuuendale korrusele kõndida. Ainult
ülakeha treenimine ei arenda sugugi.
„Tegelikult on lihast vaja šokeerida regulaarselt, et see harjuks vastu pidama
päästjatele seatud kõrgendatud nõud- 

põhjuseks võib olla treeningu vale ja üheülbaline ülesehitus. Tavaliselt hakkab harjumus tekkima kolme-nelja nädalaga ja seejärel otsustatakse koostöös treeneriga, kas
treeningkava sobib või mitte, ning tehakse
vajaduse korral täiendusi.
KARDIOTRENNI EI TOHI VÄLTIDA
Jõusaalis treenides saab kehakaalu kas langetada või kasvatada. Sellest hoolimata peaks
iga trenn algama soojendusega. Lihasgrupid,
mida kavatseme treenida, peab kindlasti soojaks tegema. Üle 20 minuti kestvat soojendust võib aga nimetada juba aeroobseks trenniks. Kui eesmärk on südameveresoonkonna

Sport

Raivo Piiber,

kulturismi ja fitnessi
personaaltreener ja toitumisnõustaja
Päris palju on vaieldud selle üle, kas kasutada personaaltreeneri abi või mitte ning laias
laastus jaguneb personaaltreeneri pooldajate ja vastaste leer pooleks. On neid, kes väidavad, et tänasel nutiajastul on kogu info internetist leitav, ja samamoodi on ka neid, kes
ütlevad, et ilma personaaltreenerita ei oleks
treeningute läbiviimine mõeldav.
Olen oma 12aastase treenerikarjääri jooksul teinud kümneid seminare ja koolitusi sadadele inimestele eri suurusega ettevõtetes,
kuid enamasti ongi need jäänud vaid ühekordseks projektiks. Päästeamet on esimese
ettevõttena näinud ka suuremat pilti ning
hakanud oma töötajate tervise nimel nii tervise kui ka treeningute teemaga konkreetsemalt tegelema.

Milleks siis ikkagi treener?

Toitumisnõustaja ja tunnustatud treener Raivo
Piiber on Päästeameti komandosid külastanud
juba 2016. aastast saadik ja oma seminaridel
erinevates komandodes käsitleb ta nii toitumise
temaatikat kui ka targalt treenimist üldiselt.
Samuti viib ta igas külastatud komandos läbi
ka näidistreeningu. Komandode külastustega
jätkab Raivo ka 2019. aastal.

ja aeroobse vastupidavuse arendamine, siis
selline trenn võiks jääda kas täiesti eraldi päevale või lihastrenni lõppu ehk alustada tuleks
soojendusega, millele järgneb lihastrenn, ja
lõpetada kardiotrenniga.
Tihti jääb kardiotrenn tegemata, sest kardetakse, et liigne kardio pärsib lihasmassi kasvu. Toitumistreener Raivo Piiber oskab selgitada, et kardio, mis treenib südant ja aeroobset
vastupidavust, lihasmassi ei mõjuta. „Samas
paneb toitumine asjad paika. Kui eesmärgiks
on kaalu langetamine, siis peame kindlasti
olema miinuskaloraažis, kui aga mitte, tuleb
rohkem süüa. Tuleb meeles pidada, et mida
rohkem teeme kardiotrenni, seda rohkem

peame sööma selleks, et kasvatada kehakaalu. Ka dieedil olles on algajatel võimalik lihasmassi kasvatada,“ on Piiber kindel.
VAHELDUSRIKAS TREENINGKAVA
LISAB MOTIVATSIOONI
Algajatele koostatakse tavaliselt treeningkavasid, mis aitavad treenida tervet keha korraga ega võta jõusaalis üle tunni aja. Umbes
ühe-kahe kuu möödudes saab hakata harjutusi jagama päevadeks. Näiteks kaks päeva
nädalas pühendatakse alakehale ja kaks
ülakehale. Mõistagi saab kava jagada ka
viieks või kuueks päevaks. Samas tasub
meeles pidada, et mida tihedama jaotusega

Julgeksin tõmmata meelevaldse paralleeli
autoga – kui me auto eest regulaarselt hoolitseme, seda hooldame ja anname vaid parimat kütust, siis teenib see meid kaua. Kui me
palkame oma töötajate nõustamiseks treeneri, kellel on teadmised nii inimese anatoomia, füsioloogia kui ka toitumise vallas, siis
on see tunduvalt efektiivsem kui lasta igaühel individuaalselt ise asjadest läbi närida.
Ei väida, et treeneri teenuse kasutamine tekitab ükskõik millise ettevõtte töötajate füüsilise valmisoleku seas revolutsiooni, kaugel
sellest. Treeneri roll ongi kätte anda õige teeots ning aeg-ajalt hoida kätt pulsil kontrollimaks, kuidas asjad edenevad. Kindlasti ei
saa aga treener teha ära kogu tööd ning siinkohal on olulisel kohal ka tagasiside, mida
kliendid annavad.
Meie tervis on võrrand, milles suurim
muutuja on meie eluviisid. Ja eluviisid on
need, mida me saame ise mõjutada – mida
me sööme, kuidas me treenime ja puhkame
ning kuidas me suhtume nii iseendasse k
ui ka oma kaaskodanikesse.
Vaata ka: treenitargalt.ee

kava, seda lühemad on trennid ja seda tihedamini peab jõusaalis käima.
Et lisada oma treeningpäevadesse veidi
vürtsi, võib jõusaalikava mitmekesistada
rühmatreeningutega. Tänapäeval pole rühmatreeningud vaid naistele. Tegemist ei ole
puhtalt aeroobikaga, vaid korraliku fitnessiga, mis annab kogu kehale korraliku koormuse. Üks lahendustest on näiteks selline rühmatrenn nagu BodyPump, mis treenib
põhilisi lihasgruppe ja seda muusika saatel.
Ka tiheda päevakava korral saab olla treenitud. Kui leiad päevas vaid 30 minutit jõusaali külastamiseks, siis tasub sellest võimalusest kindlasti kinni haarata. Poole tunniga 
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Sport

Q Korrektne tehnika
saab alguse õigest
kehaasendist

S Selg olgu sirge,
õlad all ja vaade ette.

mistele. See pole aga lihtne ülesanne ja
eeldab jõuvastupidavust arendavaid regulaarseid harjutusi.“

Korralik füüsiline ettevalmistus
aitab ennetada tööõnnetusi

Tööõnnetuste arvu vähendamine on ka
Päästeametis oluline teema. Tihti on
tööõnnetused tingitud vähesest füüsilisest ettevalmistusest. Selleks, et vähendada tööõnnetuste arvu, peame aga regulaarselt treenima. Kui palju on piisav?
Raivo sõnul on kaks-kolm trenni nädalas juba piisav ja see ei pea sugugi olema
jõusaali- või muu kulturismilaadne
trenn. Seega ei pea treenimiseks alati
omama pääset tippvarustusega jõusaali,
mis ei pruugi olla kõigile taskukohane.
Regulaarne trenn värskes õhus on
hea algus ja selleks on treeneri sõnul
hulk võimalusi – suvel jalgrattasõit, ujumine, jooksmine, talvel aga näiteks suusatamine. Võtmesõna on aga taas regulaarsus, sest just see aitab treenida ning
arendada jõu- ja aeroobset vastupidavust, mis aitab päästjatel sündmuskohal
vastu pidada.

Treenimis- ja toitumiskavad on
vaid murdosa tulemusest

Tulemuste saavutamiseks ei ole olemas
universaalset lahendust. Kõik me oleme

jõuad treenida vähemalt ühe lihasgrupi. Kolme-nelja trenniga peaksid jõudma tervele
kehale ringi peale.
„KUUSPAKI“ SALADUS ON KÜLMKAPI SISU
Reljeefsete kõhulihaste saamiseks on mitu
võimalust. Piiberi sõnul on kindel fakt, et pikkade seeriate ja paljude kordustega ei arene
„kuuspakk“ iial massiivseks. Selliselt treenime pigem kõhulihaste vastupidavust. Modellide ilusate kõhulihaste saladus on trennid
suurte raskuste ja lühikeste kordustega.
Kõhulihased ise paistavad välja vaid siis,
kui keha rasvaprotsent on piisavalt madal.
Meeste puhul peab see olema üldjuhul 10–
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n Kõhulihaste treenimisel hoia käed
enda ees või rinnal, mitte kukla taga.

erinevad ja kõik algab sellest, missugune on meie baas, mida oleme elus teinud ja mida teeme igapäevaselt. Kas liigume piisavalt ja mis on meie igapäevase
töö iseloom – kas töötame maamõõtja,
metsamehe või hoopis kontoritöötajana, kes liigub võib olla võrdlemisi vähe.
Muidugi on tähtis ka see, mis on meie

Võtmesõna on regulaarsus,
sest just see aitab treenida
ning arendada jõu- ja
aeroobset vastupidavust.
eesmärgid. Kas meil on probleem kehakaaluga, kas tahame kaalust alla võta või
hoopis oleme kõhnad ja unistame suurtest musklitest? Sellest johtuvalt pannakse kokku ka treening- ja toitumiskava. Ülioluline on ka meie enda sisemine

12% kandis ning naistel kuni 15%. Rasvaprotsendi saab madalaks aeroobse trenni ja õige
toitumise toel. Seega külmutuskapi sisu on
ülioluline.
TERVISLIK TOITUMINE EI OLE KALLIS
Ka toitumise puhul on raske soovitada universaalseid ja kõigile sobivaid lahendusi.
Toitumisnõustaja Piiber möönab, et nii päästjad kui ka kontorirahvas peavad alustama
päeva korraliku hommikusöögiga.
Kaloreid lugeda Piiber ei soovita. Oluline on
aru saada, et tänased kulutused ei ole samad,
mis eile. Pingelisel tööpäeval kulutame näiteks rohkem kaloreid. Kulutatud kalorite arvu

motivatsioon. Treener aitab ja annab
nõu, kuid inimene peab ise teadma,
mida soovib, ja pingutama selle nimel,
muidu ei tule asjast midagi välja.

Pelgalt treenimiskavast ei piisa

Me kõik oleme erinevad ja püüdleme
erinevate eesmärkide poole. Mõelge
läbi, kuhu teie tahate jõuda. Seadke
eesmärke ning vajaduse korral kaasake personaaltreener, kes teeb just
teie eesmärkidest lähtuvalt treenimis- ja toitumiskavasid. Treenida tuleb regulaarselt. Trenni tegemine
vaid lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks ei ole mõistlik ning jätkusuutlik pikemas perspektiivis.
Treenige vähemalt kaks-kolm korda nädalas ja pidage meeles, et mitmekesine
treenimiskava lisab motivatsiooni ja aitab jõuda tulemusteni. Korralik füüsiline ettevalmistus aga aitab ennetada tööõnnetusi ja jääda terveks. n

arvutatakse keeruliste koefitsientide abil, mis
võtab arvesse inimese vanust, töö iseloomu
jmt. Oluline on hoopis kalorite suurusjärk.
Piiber lisab, et laialt levinud viga on liigne
piiramine. Kui söögikoguseid järsult vähendada, sattub keha stressi ega hakka pikemas
perspektiivis kaalu langetama.
Piiber rõhutab, et õige toitumine ei ole kallis. Kanafilee, külmutatud köögiviljad, valgurikas kohupiim, tatar, riis, tuunikala vees või
praetud räim on kõik taskukohase hinnaga.
Mida tuleks kindlasti vältida, on näiteks suhkur, nisutooted ja valged saiad. „Me lihtsalt ei
jõua kulutada üleliigset suhkrut, mis ladestub meie kehas rasvana“. n

Sport

Tänavu sügisel, 9.–17.
septembrini panid meie
tublid ja hakkajad päästjad
oma võimed proovile LõunaKoreas, kus toimusid 13.
päästjate maailmamängud.
Päästeametit esindas
kümneliikmeline meeskond,
kes võistles 20 spordialal ja
tõi koju 48 medalit.

FOTOD: Erakogu

Eesti päästjate
vägev medalisaak
Riin Oeselg,

Päästeameti pressiesindaja

T

õrva päästekomando komandopealiku Alor Kasepõllu sõnul oli
plaan päästjate maailmamängudel osaleda küpsenud juba mitu
aastat – sel aastal avanes lõpuks võimalus asi ära teha. Tõsiasi on see, et võistlustel osalemise eelarve on umbes 2500
eurot ühe liikme kohta ja see oli liiga
suur summa, et omavahenditega hakkama saada.

Päästjad ise otsisid
sponsorid ja võimalused

„Siit tekkiski meil idee, et võiks välja
anda ühe vahva kalendri, et koguda raha
maailmamängudel osalemiseks,“ rääkis
Alor. Ta tunnistas, et kuigi kalender oli
üsna menukas, jäi lõplikust summast ikkagi puudu. Loodeti omavalitsuste ja
erasektori abile, kuid sellega takistused
ei piirnenud. Kuna tegemist on suurejoonelise võistlusega, siis oli vaja muretseda ka tänapäevane viisakas esindus- ja
võistlusriietus. Nii esitaski meeskond
abipalve Päästeametile, kelle abiga sai
soetatud kõik vajalik.
„Süda nuttis sees – rõõmust – päriselt,
eriti kui esindusvormi tulid kiitma teiste
suurte riikide päästetöötajad,“ rääkis
Alor. Ta lisas, et kõik võistlustel osalejad
leidsid endale ise sponsorid, kes abistasid puuduoleva summa ulatuses, mis kulus transpordile, majutusele ja söögile.
Sponsoritele on mehed ülimalt tänuli-

EESTI MEESKONDA KUULUSID Kristjan Mikk (Tõrva päästekomando), Timo Laks (Tõrva
päästekomando), Harri Joakit (Võru päästekomando), Aleksander Matrossov (Mustvee
päästekomando), Rauno Ojamägi (Kohila päästekomando), Fred Anton (Kohila päästekomando),
Sander Kaur (Kohila päästekomando), Mikk Palover (Tõrva päästekomando),
Alari Kais (Valgamaa päästepiirkond), Alor Kasepõld (Tõrva päästekomando).

kud, sest ilma nende toeta ei oleks see
unistus ka sellel aastal täitunud.

Koju toodi 48 medalit

Maailmamängudel oli nii individuaalseid kui ka meeskondlikke võite, näiteks
võitis neljane paat, mille roolis oli Eesti
mees, esikoha. Võistlusalal Toughest Firefighter Alive, mis Eesti mõistes on parima
pritsumehe võistlus, võitis Harri Joakit
2. koha oma vanuseklassis. Lisaks saadi
meeskondlik võit paintball’i-lahingus
ning Fred Anton sai kuldmedali tuletõrjeauto vigursõidus. Tagasi kodumaale
naasis Eesti päästjate paremik korraliku
medalikoormaga – kokku võideti maailmamängudelt 48 medalit.
2018. aasta parima pritsumehe tiitli
võitnud Alor Kasepõllu sõnul on tore
oma taset eri võistlustel testimas käia,
aga veelgi olulisem on hoida järjepidevalt
oma füüsilist vormi ja vastupidavust.
„Peame päästetöötajana olema iga
päev oma parimal tasemel ning valmis
erinevateks ohuolukordadeks, et päästa

KUNO TAMMEARU,
Päästeameti peadirektor
Olen väga uhke Eestit esindanud päästjate üle, kes
meie lippu terve võistluse vältel kõrgel
hoidsid. Päästjate hea vorm, korralik ettevalmistus ja professionaalsed oskused
pandi proovile maailma tasemel ning tulemus on muljetavaldav. Päästjaks olemine
ei ole kindlasti mitte kerge, aga nende
meeste jaoks on see midagi enamat kui
töö – see on elustiil. Mul on uhke tunne, et
iga päev seisavad kõigi Eesti inimeste ohutuse eest päästjad, kes teevad oma tööd
südamega.
elusid, vara ja keskkonda,“ ütles Kasepõld. „Muidugi on ka suur rõõm kaasaelajate toetuse üle – nad pole pidanud
niisama kaasa elama. Kuna meil on läinud nii hästi, siis ehk on järgnevatel
maailmamängudel osalemiseks ka päästetöötajate seas huvi suurem.“ n
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100
aastat

Ajalugu

pritsumeeste
katusorganisatsiooni
loomisest
1918. aasta novembrikuus alustati Eesti Vabariigi
ülesehitamist. Riigi toimimiseks vajalikud institutsioonid
tuli rajada sisuliselt nullist. Esimeses järjekorras loodi
muidugi jõustruktuurid – kaitsevägi, piirivalve, politsei.
Tuletõrjet riik oma kontrolli alla ei soovinud.
Sander Muhu,

tuletõrjeajaloo uurija

S

el ajal tegutses Eestis ligi 150 tuletõrjeorganisatsiooni. Igas suuremas asulas oli kodanike vabatahtlikkuse
alusel
tegutsev
tuletõrjeselts. Vaid Tallinnas ja Tartus
tegutses lisaks kutseline tuletõrjekomando. Päris täiuslik süsteem ei olnud –
paljudes maapiirkondades puudus igasugune tuletõrje. Erinevalt laialtlevinud
arvamusele, et läikivate vaskkiivritega
mehed tegelesid vaid kustutamise, vee
pritsimisega ja paraadidel marssimisega, see kaugeltki mitte nii polnud.
Ühendati kohalikke aktiivseid inimesi
eri elualadelt ning tuletõrjeselts oli mitmel pool kogukonna südameks.
Pritsimajas toimusid kohalikud
peod, esinesid näiteringid ja muusikud.
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Seltsid said oma sissetuleku ürituste
korraldamisest, annetustena kohalikelt
elanikelt ja ettevõtjatelt ning kindlustusseltsidelt. Nii sõltus saadava teenuse kvaliteet igaühe panusest. Tuletõrjeseltsid toimisid iga võimu ajal, olles kohapeal ainsaks organiseeritud ja usaldusväärseks jõuks. Tuli täita ka
omavalitsuse ülesandeid, alates turvalisuse tagamisega tänavatel kuni esmatarbekaupade jagamiseni.
Riigi seisukohalt täitsid vabatahtlikud tuletõrjujad esmased vajadused
päästesündmustele reageerimiseks ning
vajadus uue süsteemi loomiseks puudus. Teine ja olulisem takistus oli rahapuudus – riikliku palgalise tuletõrje loomine oleks läinud ühiskonna jaoks liiga
kulukaks.

Suur vajadus oli
katusorganisatsiooni järele

Varem olid tuletõrjeseltsid teinud omavahel mingil määral koostööd ja vaheta-

nud kogemusi nii Baltimaade kui ka ülevenemaalise tuletõrjeliidu kaudu. Need
ühendused olid katkenud ja oli suur vajadus oma katuseorganisatsiooni järele.
Initsiatiivi võttis endale Tallinna tuletõrjeselts, mis asus 1919. aasta kevadel ette
valmistama üleriigilise tuletõrjekongressi korraldamist. Algselt juulikuusse
planeeritud üritus lükkus sügisesse.
Estonia teatri punasesse saali kogunesid 6. septembril 1919 esindajad 49
tuletõrjeseltsist ja komandost. Peamised
teemad, mida arutati, olid kustutusvahendite hankimine, tuletõrjeajakirja ja
-õpiku väljaandmise vajadus, tüüppõhikirja koostamine, tuletõrjujate vabastamine mobilisatsioonist ning kõige olulisema punktina tuletõrjeseltside liidu
asutamine.
Eesti Üleriiklise Vabatahlikkude Tuletõrjujate Seltside Liidu asutamiskoosolek peeti 7. septembril. Valiti üheksaliikmeline juhatus, mille esimeheks sai
Tallinna tuletõrjeseltsi juht ja hilisem välisminister Ado Birk. Põhikirja järgi võisid liidu liikmeteks olla kõik vabatahtlikud tuletõrjeseltsid ja asutused, kes oma
kulul tuletõrjekomandosid üleval peavad. Vast asutatud liiduga ühines 42 seltsi. Kõige suurem liikmete arv saavutati
1936. aastal, kui liitu kuulus 555 ühendust ehk umbes 90% sel ajal Eestis tegutsenud tuletõrjeorganisatsioonidest.

Ajalugu

Tuletõrjujate Seltside Liidu juhatus 1929. aastal.

Millega tegeleti lisaks
tuletõrjeseltside huvide
kaitsmisele?

Liidu kaudu korraldati tuletõrjevarustuse müüki ja hankimist.
Müügist saadud tulu oli ühtlasi
ka liidu peamine sissetulekuallikas. Palgati instruktor, kelle ülesanne oli nõustada uute seltside loomist
ja korraldada koolitusi. Töötati välja vormiriietus ja eraldusmärgid. 1923. aastast hakati välja andma erialast ajakirja
Tuletõrje Teated, hilisem Eesti Tuletõrje,
mis ilmus kuni 1941. aastani. Võeti osa
esimese tuletõrjeseaduse väljatöötamisest. Tihedast suhtlusest lähinaabritega
sündis 1926. aastal Balti riikide tuletõrjeliitude liit. 1929. aastal korraldati esimesed üleriigilised tuletõrjevõistlused
Tallinnas.

Enam tähelepanu
tuletõrjujate väljaõppele

Tuletõrjujate Seltside Liidu abiga sai soetatud ka moodsat tehnikat.

Liit jätkas tegutsemist ka pärast sõda.
1945. aastal sai uueks nimeks Eesti
NSV Vabariiklik Tuletõrjeühing. Suures

Estonia teatri punasesse saali
kogunesid 6. septembril 1919
esindajad 49 tuletõrjeseltsist
ja komandost.

Iga aasta septembrikuus korraldati tuletõrjenädalat, mille eesmärk oli juhtida tähelepanu tulekahjude ennetamisele, ning
ühtlasi korjati annetusi varustuse ostmiseks. Koostöös Tallinna linnaga
saadi 1939. aastal nii liidule kui ka tuletõrjekoolile ruumid vast valminud pritsimajas Raua tänav 2. Viie aasta jooksul
koolitati ligi 800 tuletõrjujat.

osas jätkasid tööd samad inimesed, kes
olid liidus tegevad olnud ka varem. Sel
ajal kuulusid organisatsiooni kõik 267
tuletõrjeühingut kokku 61 000 liikmega. Ära tuleb märkida see, et vabatahtli-

kud kandsid edasi Eesti-aegset vormiriietust ja eraldusmärke. Selline rahvuslik tegutsemine Nõukogude võimule ei
meeldinud ja 1949. aasta septembris arreteeriti kogu tuletõrjeühingu juhtkond.
Järgmise aasta jaanuaris tuli veel suurem hoop – keskorganisatsioon ja kõik
tuletõrjeühingud likvideeriti. Algas vabatahtliku tuletõrjetraditsiooni hävitamine. 1957. aastal loodi uus keskorganisatsioon ja alustati kohalike ühingute
taastamist. 1991. aastal reorganiseeriti
vabariiklik tuletõrjeühing Eesti Tuletõrjeliiduks, kuhu hetkel kuulub kaheksa
ühendust ning mis peamiselt tegeleb
korstnapühkijatele
kutsetunnistuste
väljastamisega. n
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Tuletõrjekoer
Poiss elab
Nublus edasi
Kõik teavad, kes oli Jaan
Rannapi 1972. aastal
kirjutatud raamatu „Nublu“
peategelane, kuid paljud
ei tea, et see koer oli ka
päriselt olemas. Küll teise
nime ja teistsuguse
välimusega.
Kairi Priimets,

Eesti Tuletõrjemuuseumi
peavarahoidja

K

irjanik Jaan Rannap on meenutanud, et kui ta kuulis, et Tallinnas, Tondi väikeses tuletõrjeüksuses teeb koos tuletõrjujatega
tööd ka üks koer, sai ta sellest inspiratsiooni ja varsti oligi Nublu kaante vahel
ning paljude laste südames. Sümpaatse
ja sõbraliku välimuse andis Nublule
kunstnik Edgar Valter.
Eesti Tuletõrjemuuseumi fotokogus
on säilinud enne 1970. aastat tehtud fotod, mille tagumiselt küljelt võib lugeda
„Tuletõrjekoer Poiss“. Kuna tol ajal polnud just tavaline, et koer tuletõrjujatega
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FOTOD: Eesti Tuletõrjemuuseum

Ajalugu

tiks olnud dalmaatsia
koerast. Selleks ajaks
oli Eestis jõutud etappi, kus tekkis vajadus
Päästeameti maskoti
järele ja seda eelkõige
lastele mõeldes. Pikemalt mõtlemata tõdeti, et ideaalne maskott
on
Eestis
tegelikult juba olemas − loomulikult ei keegi
muu kui Jaan Rannapi sulest ja
Edgar Valteri pintslist sündinud
Nublu.
Nii saigi Nublust Päästeameti maskott. Nublu on eksisteerinud nii pehme mänguloomana
kui ka magusa kommina. Nublu
kommide ja mänguloomadega
olid muuhulgas varustatud ka
päästeautod, juhuks kui oli vaja
lohutada õnnetuses šoki läbi elanud
lapsi. Nublu on olnud nii järjehoidjatel,
sokkidel, rätikutel, kruusidel kui ka paljudel muudel meenetel. Loodetavasti
toob tuletõrjekoer Nublu veel aastakümneid laste silmadesse rõõmu ja õpetab tuleohutult käituma. n

Kus tuletõrjujaid, seal ei saa
Nublust kunagi üle ega ümber.
Nii ongi paljudeks aastateks
saanud sellest koerast
Päästeameti maskott.
koos tööd tegi, siis on tõenäoline, et tegemist ongi Nublu prototüübiga.
Päästeameti kunagine nõunik Anne
Martin meenutab, et Nublu leidis tee
Päästeametini 2000. aastate esimesel
poolel. Anne Martini sõnul saadi inspiratsiooni New Yorgi tuletõrjes masko-

Meelelahutus

Sütitaja
Naine jäi tagumikuga pelleripotti kinni ja
mees ei jaksanud teda sealt ära tirida.
Kutsus päästjad. Aga et naist eespoolt
kuidagi varjata, ei osanud mees muud
teha, kui asetas naise põlvedele
sombreero.
Tulid päästjad kohale ja vaatasid seda
kõike mõnda aega. Üks siis sügas kukalt
ja ütles: „Olgu, naise saame kätte, aga
mehhiklane on küll plindris…“

Tuletõrjujate lemmikhüüd on:
„Viimane kustutab tule!“
Ema helistab töölt koju tütrele ja küsib:
„Kuidas läheb, tütreke?“
„Hästi läheb, emme. Mängin praegu
tuletõrjujate joatoruga.“
„Mida, kust sa selle mänguasja said?“
„See pole sulle küll huvitav, aga natuke
aega tagasi mängisin ma nimelt
tikkudega.“
Tuletõrjujad läksid baari janu kustutama.
Elektrikud läksid sauna pingeid maandama. Algaja lilleseadja jäi esimesel
tööpäeval veidikene kimpu.
Vetelpäästja hõikab ruuporisse:
„Paat nr 99, sõudke kaldale lähemale!
Paat nr 99...“
„Kuule,“ ütleb teine vetelpäästja,
„meil on ainult 70 paati!“
„Ongi nii? Paat nr 66, kas teil on
probleemid?“
Harjutus matemaatikahuvilistele:
Teame, et õppuste käigus õpetatakse
tuletõrjujaid oma pükse jalga tõmbama
kolme sekundiga.
Küsime: „Mitu paari pükse jõuab
tuletõrjuja jalga tõmmata viie minutiga?“
Keegi koputas öösel valjusti hotellitoauksele. Äratatu küsis vihaselt:
„Kes seal on?“
„Hotell põleb!“ vastas koputaja.
„Siis te eksite, mina pole tuletõrjuja.“
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