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V anarahvas teadis, et õnnetus ei hüüa tulles. Tuleb 
tunnistada, et nii on ka hädaolukordadega. Kui 
vaadata tagasi aasta algusele, ei kahtle selles ilm-
selt keegi. 

Jaanuari keskel kirjutati välisuudistes, et diagnoositi 
esimene uue, kopsupõletikku meenutava koroonaviiruse 
juhtum väljaspool Hiina piire. Nimelt reisis üks hiinlan-
na Bangkokki, kus tal tuvastati uus tõbi, ta viidi haiglas-
se ja pandi karantiini. Detsembris Wuhani turult alguse 
saanud puhangus tuvastati ühtlasi esimene inimeselt 
inimesele nakatumine. Sel 
hetkel oli nakatunud 40 ini-
mest ja haigus nõudnud ühe 
inimelu.

Uudiseid Wuhani turul 
puhkenud viiruspuhangust 
oli ajakirjanduses ilmunud 
detsembrist saadik, aga ena-
miku lugejaist võttis see õlgu 
kehitama. Kole lugu muidugi, aga juhtunud seitsme maa 
ja mere taga. Meie siin maailma nurgas püüdsime samal 
ajal talviste tormituultega hakkama saada ja aasta alguse 
kaamosega võidelda.

Veidi enam kui kuu hiljem diagnoositi Eestis esimene 
koroonaviirusesse nakatunu. Viirus külvas end kaugelt 
üle kogu maailma. Justkui üleöö muutus kogu elu – pii-
rid pandi kinni, haiglad käivitasid eriosakonnad, inime-
sed nakatusid ja paljud surid. Riigid kuulutasid välja eri-
olukorra ja uudised rääkisid nüüd peaasjalikult 
koroonaviirusest – sellest samast, mille peale enamus 
veel aasta alguses õlgu kehitas.

Uue olukorraga saabus teadmatus ja sellega käsikäes 
tuli hirm. Sai teatavaks, et viirus levib mängleva kerguse-
ga, ning ostukäru käepide tundus hoobilt jälk. Kui või-

HÄDA 
OLUKORD

malik, oleks tahtnud poodi minekut vältida. Aga ei saa-
nud – e-tellimuste ootejärjekorrad olid veninud nädalate 
pikkuseks. Tuli ikkagi minna ja tunnistada, et riiulitel 
haigutab tühjus. Kiiremad ostjad olid ette jõudnud.  
Kuivaineriiulitelt vaatasid vastu üksikud tatraterad ning 
tualettpaberist sai hetkega defitsiit. Taas kord hirm, taas 
kord teadmatus. 

Päästeamet on juba aastaid tuletanud meelde, et varu-
da tasub enne maru. Maru ajal on ilmselt juba hilja. Saa-
tus värvis selle tõe nüüd punaseks. Tegelikult on kriisita-

gi hea tunne, kui kodus on 
süüa, juua ja muud tarvilikku 
nii palju, et saab hakkama nä-
dalakese või paar. Olgu väljas 
maru või kontides laiskus – 
vahel lihtsalt ei viitsi poodi 
minna. 

Kodune kriisivaru ei ole 
midagi müstilist. See ei ole 

moodsa aja veimevakk, mis toanurgas tolmu kogub ja 
kriisi ootab, et oma sisu siis valla päästa. Kodune varu on 
köögikapis ja sügavkülmas, sahvris ja keldris, kapis ja 
kummutis. Need on igapäevased toidu- ja tarbekaubad, 
mida võiks lihtsalt olla nii palju, et jaguks nädalaks või 
paariks. Neid saab käigupealt tarvitada, uued asemele 
osta ja varu ei kuiva kokku. 

Koduse varu väärtust mõistame ikka siis, kui seda ei 
ole. Vanarahvas ütles teisegi mõttetera – tark ei torma. 
Tark varub järjepidevalt ja seisab hea selle eest, et pere 
saaks hakkama nii heal kui ka halvemal ajal. Kriisid ei 
saa ilmselt kunagi otsa ja nendega ei saa ka ära harjuda. 
Nendeks saab valmistuda. Kui oled valmistunud, möö-
dub kriis valutumalt.

Silver Kuusik,  
Päästeameti kommunikatsiooninõunik

Tark varub järjepidevalt ja 
seisab hea selle eest, et pere 

saaks hakkama nii heal kui  
ka halvemal ajal. 

ei hüüa 
tulles
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Fookus

elanikonnakaitse

on
fookuses

Sügisel

Päästeameti fookus on sel sügisel elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud,  
et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit. Küsimus ei ole selles, kas need tabavad,  

vaid selles, millal ja mis mahus need tabavad. Praktika näitab aga seda, et inimesed ei  
ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt valmis.

R iik teeb kõik endast oleneva, et 
kriisiolukordi ära hoida, kuid kõi-
ki kriise päriselt välistada ei ole 
paraku võimalik. Kriisid on alati 

ootamatud ja nendeks täielikult valmis 
olla ei saa kunagi. Arvestada tuleb selle-
ga, et suuremad kriisiolukorrad võivad 
kesta päevi või lausa nädalaid. Katkeda 
võivad eluliselt tähtsad teenused, millega 
omakorda võivad kaasneda raskused 
elektri-, gaasi-, veevarustuse ja sidetee-
nuse järjepidevuses ning raskused toidu, 
joogivee ja ravimite kättesaamisel. 

Kriis on alati ootamatu
Riik püüab abivajajaid aidata võimalikult 
kiiresti ja võimalikult palju. Kohalikel 
omavalitsustel on oluline roll vee ja ka-
nalisatsiooni, kaugkütte ning kohalike 
teede sõidetavuse tagamisel. Samuti toe-
tavad omavalitsused inimesi sotsiaaltee-
nustega. Riigi ülesanne on tagada elektri, 
side, toidu- ja esmatarbekaupade, kütuse 
ja sularaha kättesaadavus. Arvestada tu-
leb aga sellega, et kriisi alguses võtab as-
jade ümberkorraldamine aega ja abivaja-
jaid on korraga väga palju. Seetõttu on 
oluline, et inimesed suudaksid ootama-
tult muutunud olukorras vähemalt nädal 

aega iseseisvalt hakkama saada. See oma-
korda tähendab, et abi saabumise ja elu-
tähtsate teenuste taastumiseni sõltub 
pere, leibkonna või üksikisiku heaolu 
suurel määral isiklikust valmisolekust.

Esmalt võib ehk tunduda, et väikest 
Eestit suured kriisid ei taba, kuid praktika 
näitab, et meil on suur tõenäosus sattuda 
kriisiolukorda, mille põhjustavad era-
kordsed ilmastikuolud. Lähematel aasta-
tel on sellele tõestust andnud 2005. aasta 
jaanuaritorm, 2010. aasta lumetorm, 
2019. aasta Kagu-Eesti kriis ning ulatus-
lik elektrikatkestus Saaremaal 2019. aas-
tal. Ilmastikust hoopis sõltumatuna tõi 
kriisiolukorra kaasa 2020. aasta alguses 

Eestisse jõudnud koroonaviirus. Abi vaja-
sid nii üksikud inimesed, perekonnad, 
leibkonnad, kohalikud omavalitsused kui 
ka tervisesüsteem. Kõik need sündmused 
on vallandunud äkki, toonud kaasa tava-
pärasest kardinaalselt erineva olukorra 
ning pannud proovile inimeste võime ja 
oskuse hädaolukorras hakkama saada. 

Varu enne maru!
Päästeamet on juba aastaid kutsunud ini-
mesi üles varuma. 2020. aasta alguse 
meediakampaaniagi pani südamele: 
„Varu enne maru!“ Paraku näitas märtsi-
kuus Eestis puhkenud koroonaviiruse 
laine siiski seda, et inimeste kodused va-

Silver Kuusik 
Päästeameti  
kommunikatsiooninõunik
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Fookus

rud nappisid – poodides vallandus massi-
line osturalli ning kuivaine- ja konservi-
riiulid tehti vaid tundidega tühjaks. 
Üleöö sai selgeks, et kodused varud on 
napid ja muutunud olukorras toimetule-
kuks on tarvis lisa. Seni ehk pisut võõra-
na tundunud kriisivaru muutus päevaka-
jaliseks abimeheks, kuid paraku oli see 
olemas vähestel. Eriolukord värvis seni 
suuresti vaid teooriana paistnud tõe pu-
naseks ja näitas, et eelisseisus on need, 
kel on kodus üht-teist rohkem ning kelle 
pere tuleb mõnda aega iseseisvalt toime. 
Nii mõnigi, kes varumist varem tarbe-
tuks pidas, soetas endale nüüd tagavara-
sid, et ebamugavas olukorras paremini 
hakkama saada ja igapäevast poes käi-
mist vältida. 

Kasvatame teadlikkust
Sel sügisel ongi Päästeameti fookuses ela-
nikkonnakaitse, et kasvatada inimeste 
teadlikkust võimalikest kriisiolukorda-
dest ning nendeks valmistumisest. Alates 
septembri lõpust jõuab Eesti inimeste 
postkasti lühike käitumisjuhis, kus on 
kirjeldatud kõige tõenäolisemad võimali-
kud hädaolukorrad koos käitumisjuhiste-

ga. On oluline, et iga leibkond ja iga pere 
mõtleks läbi võimalikud hädaolukorrad, 
mis neid tabada võivad, ning mängiks kas 
või korraks mõtetes läbi stsenaariumid, 
kuidas siis toimida. Igaühel tasub korraks 
mõelda, kuidas toimida siis, kui kodus ei 
tule kraanist vett ning kanalisatsioon ei 

voola ära, mida teha, kui küte enam ei 
tööta, kuidas tulla toime, kui puuduvad 
mobiili- ja andmeside ning internet ja 
poest ei ole võimalik vajalikke kaupu osta, 
kui apteekidest ei saa ravimeid ning kui 
autosse ei saa enam kütust tankida. 

Septembris käivitab Päästeamet kam-
paania, et tuletada meelde varumise põhi-
tõed. Varumise all ei peeta silmas eesku-
juliku sahvri sisseseadmist või kilode 
kaupa makaronide kokkuostmist. Prakti-
line varumine tähendab kindlustunde 
loomist, mis annab julguse ja teadmise, et 

pere saab hakkama ka siis, kui ühel või 
teisel põhjusel peaks elukorraldus mõ-
neks ajaks harjumuspäratuks või suisa 
keeruliseks muutuma. Selleks ongi tarvis 
mõelda aegsasti läbi, missuguseid toidu-
aineid ja esmatarbekaupu on vaja, et vä-
hemalt nädal aega muretult hakkama saa-

da. Varuda on seejuures mõistlik 
selliseid toiduaineid, mida pere 
päriselt iga päev sööb, kuid mis 
säilivad kauem kui paar päeva. 
Läbi tasub mõelda varude säili-
tamine ja järjepidev värskenda-
mine ning meeles tuleb pidada, 
et varutud oleks ka vajalikke ra-

vimeid ja esmaabivahendeid. 
Inimeste valmisolek ja valmistumine 

on fookuses ka Päästeameti sügisestel 
info- ja teabepäevadel. Praktika on näida-
nud, et hädaolukordadeks valmistumine 
tekitab rohkesti küsimusi, kuid on kriiti-
listel hetkedel kriitilise tähtsusega. Val-
misolekust sõltub hakkamasaamine ja 
Päästeamet elanikkonnakaitseasutusena 
annab endast kõik, et Eestimaa inimesed 
oleksid võimalikult teadlikud ning saak-
sid võimalikes hädaolukordades võimali-
kult hästi hakkama. n 

Soovime kriisideks valmis-
olekut ja ise hakkamasaamist 
kasvatada.

Elisa Jakson hoolitseb selle eest, et tema pere oleks alati valmis. 
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Intervjuu

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu analüüsib 
intervjuus seda, kuidas päästeteenistus koroonakriisis 
hakkama sai ja mis õppetunde järgmiseks korraks  
kõrva taha pandi.

Märt Treier,  
ajakirjanik

Mitu korda ise jõudsite koroonaajal  
maski kanda?
Mõne korra ikka kandsin. Poes tuli käia.

Koroonatest sai tehtud?
Üks test tehti tõesti. Vahetult enne eri-
olukorra väljakuulutamist olin tulnud 
reisilt ja jäin haigeks. Ega ma väga mu-
retsenud. On tõbi, siis on, ei ole, ei ole. 
Ei olnud.

Siin majas oldi viiruse sisselaskmisega 
vist karmid. Räägiti, et peastaapi siseneti 
kahest eri uksest.
Kord oli majas tõepoolest karm ja lõpuks 
registreeriti kogu võrgustiku ehk 4200 
inimese peale kaheksa haigestumist. See 
on ju suurepärane tulemus! Need, kes 
haigeks jäid, olid pigem nakatunud pere-
liikmete kaudu. Niipea, kui eriolukord 
tuli, sai majas kord ruttu-ruttu paika.

Teie asetäitja Andreas Anvelt imestaski 
hiljuti raadiointervjuus, et teie mehed- 
naised pole ammu nii terved olnud kui  
sel kevadel...
Asi on ju väga lihtne – inimesed pesidki 
käsi, olid hoolsad, vältisid kontakte.

Üks teooria on veel. Äkki tuli neil tegutse-
misjanu ja nad unustasid ise igasugu  
hooajalised pisihaigused?
(Naerab.) Hea teooria. Nii palju, kui me 
teiste ametkondadega infot vahetasime, 
selgus, et ka teistel olid need näitajad 
üsna samasugused ja kõik olid sel keva-
del tervemad.

Päästeamet osutas kriisi ajal korraga  
nii tugi- kui ka juhtimisteenust.  
Kas siin vastuolu ei ole?
Aga juhtimine ongi ju tugiteenus! Selle 
aja jooksul sai püstitatud kaks ülesannet. 
Esiteks oli tähtis, et meie igapäevased 
teenused jääksid toimima, ja teine oli ko-
halike omavalitsuste toetamine kriisi la-
hendamisel.

Juhtimine on ju terve teadus, inimesed  
õpivad seda aastaid ja paljud ei saa ikka 
selgeks. Saaremaal kõige ärevamatel 
hetkedel tähendas juhtimine sedagi, et 
Päästeamet pidi küla pealt arste otsima. 
Kui hästi on võimalik sellisteks asjadeks 
valmis olla?
Kui inimesed on õppinud kriisireguleeri-
mist, nad on intelligentsed ja empaatili-
sed, suudavad mõelda ja oskavad suhel-
da. Tähtis on osata sõnastada probleem ja 
suunata see õigesse kohta. Mis arste 
puudutab, siis kui neid oli puudu, siis 
tuli neid otsida. Me ju ka iga päev otsime 
siia kedagi tööle, mis neid arste siis otsi-
da ei ole.

Tundus, et Saaremaa hädade taga pea- 
miselt need suhtlusprobleemid olidki?
Saaremaa puhul käitusime nii, nagu käi-
tume päästemeeskonna saatmisel välis-
riiki: meeskond läheb kohale, hindab 
olukorda ja aitab kohalikul võimuorganil 
toimida, paneb paika plaani ja eesmärgid. 
Kohapealsed inimesed siis otsustavad, 
kas nad lasevad käiku selle või mõne tei-
se versiooni.

Kas kohapeal läks tõesti sama rahulikult, 
nagu sellest jutust mulje jääb?
Oligi rahulik. Saarlased olid tublid, nad 
mõtlesid kaasa ja pingutasid, kriisiko-
misjon kohtus iga päev. Eks me valisime 
hoolega, keda sinna saata.

Sinna lähetati siis eliitmeeskond?
Meil eliidist puudust ei ole. Aga teadmi-
seks, et olime valmis ka teise meeskonna 
lähetamiseks mistahes piirkonda, kui 
vaid vajadus oleks tekkinud.

Nemad olid kodus ootel ja stardivalmis?
Niisama ei oodanud keegi, nad olid teistes 
staapides, aga me olime selleks valmis, et 
ka teine meeskond komplekteerida.

Kas see tähendab, et eliitmeeskonnad 
peaksid kriisis alati võtta olema?
Meeskond peab olema hea tervikuna, 
mõttelaad peab olema õige. Siis saad 
suurest meeskonnast alati väiksemaid 
noppida. Kui astud tugeva meeskonnaga 
kriisi – sa usaldad neid, sa tead, et mees-
kond on hea, eksperdid-spetsialistid on 
head, omavahelised suhted on paigas, ei 
ole mõttetuid probleeme, staabitöö toi-
mib –, siis ei saa kriis hull olla. 

Panen julgelt viie
Tammearu:

Kuno
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Intervjuu

Ometi on mõnel praegu valitseval poliitikul 
kihk luua eriüksust. Päästeamet midagi 
sellist ei vaja?
Eks meil on ju need inimesed niigi teada, 
kes on saanud kriisialast kogemust Eu-
roopa elanikkonnakaitse ja ÜRO egiidi 
all. Mõistagi on nende inimeste teadmi-
sed-kogemused tugevamad.

Kas olete juba detailse analüüsi teinud,  
kui hästi ja õigesti kriisijuhtimine  
Päästeameti käes läks?
Kriisi ajal toimis meil korraga kuus staa-
pi: peastaap siin peamajas, neli regioo-
nistaapi eriolukorra juhtide toetamiseks 
ning Saaremaa staap kohaliku omavalit-
suse ja haigla toetamiseks. Selle kriisi 
juures üks kõige olulisem asi oligi kohe 
järelduste tegemine. Juba selle protsessi 
aegu hakkasime järeldustega pihta ja 
probleeme lahendama. Jooksvaid prob-
leeme lahendasime ju niigi kogu aeg, mis 
see kriisireguleerimine siis muud on kui 
pidev probleemide tuvastamine ja nende 
lahendamine. Lisaks intervjueerisime 
oma süsteemis eri inimesi ja gruppe, kü-
sisime tagasisidet kohalikelt omavalit-
sustelt, kuidas nemad asju nägid.

Kas oli ka sellist tagasisidet,  
mis sundis kohe taktikat muutma?
Ikka oli. Meie inimesed on väga harjunud 
sellega, et tulemus peab olema sajaprot-
sendiline ja et see tuleb saavutada väga 
lühikese ajaga. Päev, kaks, no… neli päe-
va. Aga kui mõni probleem, meie arvates 
lihtne pealegi, on üleval neli nädalat ega 
leidnud kuidagi lahendust, kippus see te-
kitama osapoolte vahel konflikte ja teki-
tas meie juhtides frustratsiooni, siis sel-
lega tuli mul tegeleda küll. Pidin oma 
inimesi toetama ja neile olukorda selgita-
ma, et mitte kõigis organisatsioonides ei 
ole sellist töökultuuri ja eesmärgile pü-
hendumist nagu meil siin või laiemalt Si-
seministeeriumi allasutustes.

Kas väsimus ka kollitas kolleege?
Puhkust vajati tõesti. Aga ka näiteks Saa-
remaa meeskonda ei saanud just nakkus-
ohukaalutlustel roteerida.

Kas puhkamise teema tuli ka ise-
seisvana esile? Vahest selgus,  
et keegi on jätnud ühel või 
teisel kaalutlusel juba kolm 
aastat puhkuse välja võtmata?
Meie süsteemis ei ole niiviisi 
võimalik. Inimesed peavad 
puhkama ja võtma aja ise-
enesele. Neid ei tohi tüüdata, 

ka mina ei tohi neid tüüdata. Ja kui mina 
puhkusele lähen, ei tohi ka mind keegi 
tüüdata. See on üks organisatsiooni tu-
gevuse märke, et kõik saavad rahulikult 
puhata ja miski ei jää seetõttu seisma.

Päästeametist kriisi aegu ja selle järel 
teistega võrdluses liiga palju ei räägitud. 
Kui oleks rohkem räägitud, kas oleks ehk 
valitsuse silmis saanud parema pinnase 
palgaläbirääkimiste kiirendamiseks?
Valitsuses teatakse meie panust väga  
hästi, peaminister meile just selle rolli 

andiski. Praegu käin läbi kohalikke oma-
valitsusi. Ennast kiita ei sobi, aga tundub, 
et ka nemad on meie tööga väga rahul.

3. aprilli kriisiaegsel pressikonverentsil 
ütlesite ka ise, et omavalitsused teevad 
oma tööd väga hästi. Veel enne kriisi  
mäletan, et omavalitsuste ebaühtlane tase 
oli jutuks konkreetselt Võru kriisi lahenda-
misel. Kas viimane hinnang oli avansi eest 
või ongi kvaliteet üleöö paranenud?
Kui sa tahad, et asjad liiguvad, 
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siis võimesta oma partnerit, ära kisu teda 
alla. Võimestamise üks osa on kiitus. Näi-
ta, et sinu partner suudab ja tahab. Oma-
valitsused on ka praegu erinevad ja nad 
jäävadki erinevaks, see on normaalne. Kes 
olid niigi head, neid tõime teistele eesku-
juks, kes vajasid toetamist, neid aitasime 
järele.

Mis omavalitsuste käitumise puhul  
silma torkas?
Võib-olla oodati liiga palju abi riigilt, na-
tuke liiga palju loodeti. Riigil oli muret-
semist ja hädasid küll, isikukaitsevahen-
dite hankimise nimel käis tõesti sõda, 
usun, et see on õige sõna. Minu sõnum 
omavalitsustele oligi, et lahendage 
oma asjad ise, ärge lihtsalt oodake, 
vaid tegutsege! Paljud seda tegid-
ki, ise otsisid oma desovahendid, 
lahendasid jooksvad probleemid, 
teised jälle vähem. See ongi kriisi 
lahendamisel kõige olulisem – tee 
ära nii palju, kui sa saad! Pääste-
amet ei tee sinu eest asju ära, aga 
kui vaja, tuleme ja toetame, hoiame kätt. 
Kui inimene saab ise hakkama, omavalit-
sus saab ise hakkama, siis see ongi kok-
kuvõttes riigi tugevus.

Millega vabatahtlikud kriisis  
silma paistsid?
Vabatahtlikest oli palju abi patrullides ja 
mujal. Lisaks tegid nad palju selliseid 
asju, millest ei räägita ja just seepärast ei 
räägita, et keegi ei tunneks end halvasti. 

Näiteks?
Viisid inimestele toidu koju kätte. Me ei 
tahtnud seda väga reklaamida, sest kui 
inimene näeb, et naabril on punane toi-
duabiauto õue peal, siis... kõik ei saa sel-
lest ühtviisi ja mõistlikult aru. Aga kiidan 
meie vabatahtlikke, nad on tasakaalukad, 
tunnevad oma kogukonda, teavad, kes on 
hädas, kes vähem. Pöördusin kriisi ajal 
mitmel korral ekraani vahendusel vaba-
tahtlike poole, julgustasin neid ja soovi-
sin, et nad toetaksid omavalitsusi. Kasu 
ju lõpuks kõigil: omavalitsus sai ka vaba-
tahtlikke toetada ja mis veelgi tähtsam – 
tulevikuks kindluse, et tal on sellised ini-
mesed olemas, kellele loota. 

Vabatahtlikke on paari tuhande kandis, 
eesmärk kümne tuhande juures. Kas kriisi 
ajal võinuks anda jõulisema signaali:  
tulge vabatahtlikuks?
Kõike võib reklaamida, kui sul on vahen-
deid. Tänase eelarvega me vabatahtlike 
arvu märkimisväärselt kasvatada ei saa. 
Kui jagame selle kaks miljonit eurot veel 
mitme tuhande uue inimese vahele ära, 
siis supp jääb lõpuks nii lahjaks, et seda ei 

taha süüa keegi. Toetus peab suurenema, 
Päästeamet ise peab saama veel tugeva-
maks, et aidata vabatahtlikke igasugu pla-
neerimistes, arvepidamistes, kus iganes.

Kaitseväel on Kaitseliit, politseil abipolit-
seinikud, teil vabatahtlikud – selles on ju 
väga palju kattuvust. Kaitseliitlased on 
ühtlasi abipolitseinikud ja kindlasti ka teie 
vabatahtlikud. Äkki vääriks kaalumist mõte 
moodustada ühtne tugev vabatahtlik jõud, 
mis ei küsi, millise aparaadi alt me täna 
välja läheme?
Inimene ehk vajab veidi täpsemat arusaa-
ma, kes ta siis ikkagi kuuluvuselt on, kas 
ta töötab kogukonna või riigi heaks. Jah, 

tõesti, nad on ka kaitseliitlased, aga nad 
osalevad ka kohalikus tantsurühmas, 
keegi peab savikoda ja mis kõik veel. Si-
seministeerium tegi eelmisel aastal uu-
ringu selle kohta, kui paljud inimesed 
oleksid valmis panustama siseturvalisu-
sesse vabatahtlikult, küll abipolitseiniku, 
küll vabatahtliku päästjana. Kokku tuli 
pea 100  000 inimest. Praegu on vaba-
tahtlikke päästjaid 2200, abipolitseinikke 
ca 1000. Aga see kõik nõuab raha. Ini-
mestele tuleb vormiriided selga anda, 
koolitused teha, arvestust pidada. Aga 
vaja oleks inimesi küll. Kui meie käime 
ukselt uksele ennetustööd tegemas, 
võiks ju teha ennetustööd ka internetis.

Inimarengu aruanne ütles jälle, et inimesi 
muudkui kisub linnadesse, värske küsitlus 
ütleb, et noortest tahab oma tuleviku maa-
ga siduda 8%. Maal on inimesi edaspidi veel 
vähem. On see teie vaates hea või halb?
Pigem ikka probleem. Ka selles võtmes, 
et muutub raskemaks neisse piirkonda-
desse kvalifitseeritud tööjõu leidmine.

Mõnel pool on tööd juba praegu niigi  
väga väheks jäänud, inimesi ümberkaudu 
järjest vähem, polegi nagu väljakutseid.
Päästjad kipuvad mõtlema natuke nõnda, 
et lähen koju ja ütlen naisele, et täna tööd 
ei olnud. Naabrimees kuuleb sama: see 
vahetus tööd ei olnud. Aga nojah, õppus 
ikka oli, lõikasime auto lõhki, külastasin 
kaheksat kodu, hommikul käisime veel 
lasteaias ennetustööd tegemas... Päästjate 
slängis ei ole see ju töö. Aga kui prügikas-
tile vee peale lasen, vaat see on töö! Kui 
kustutame maja, siis väga suur töö.

Vestleme siin juulikuu keskel. Kohe ootab 
teid puhkus ja küllap on mõttedki juba seal. 
Samal ajal loeme lehest, et koroonahädad 
mitmel pool maailmas üha süvenevad, 
kusagil lõunas on linnugripp, Hiinas uus  
ja põnev seagripp, mis kanduvat ka inime-
sele. Kas Päästeamet on juba valmis? 
Ühes toas töötab linnugripi-, teises  
seagripimeeskond?
Meil ei ole selliseid meeskondi. Kriisi-
deks valmisolek on olemuselt tegelikult 
universaalne. Sul peab olema võimekus 
näha olukorda ette, peab oskama ära tun-
da olulist informatsiooni, tegema selle 
põhjal otsused ja siis peab olema masina-
värk, mis selle otsuse ellu viib. Ükspuha, 

mis sealt tulevikust ka vastu ei tule. 
Muidugi on hea, kui on veel eraldi 
plaan pandeemia jaoks, plaan metsa-
kustutamise jaoks, aga veel tähtsam 
on arusaam, et kui nüüd midagi juh-
tub, siis ma enam oma tavalist tööd 
ei tee, vaid lülitun järgmisele tasan-
dile. Ega meiegi koroonakriisi ajal 
enam ennetustööd teinud, see jäi 

seisma. Osa ennetajaid suunasime häire-
keskusse, teised tulid staapidesse.

Kõik see eeldab väga head sisemist vaimu 
ja koostööd. Kriisi ajal nägi kontor ja „põld“ 
vastastikku veel vähem, kontoriinimesed 
olid hoopis kodus. Kas see mõjus veidi 
kehvasti ka?
See oli aeg selleks, et iseendaga olla ja olu-
lisi küsimusi küsida. Loodan, et seda aja-
hetke töötamise kõrvalt just nii kasutati.

Kas keegi tuli pärast järelemõtlemist ka 
palka juurde küsima?
Ei tulnud. Aga sellega olen nõus, et suht-
lema peab pidevalt, muidu jääb kontakt 
kaugeks. Eks me näe ju isiklikus eluski, 
et mõne kohta, kes veel 20 aasta eest oli 
sõber, ei tea me täna midagi. 

Kas Päästeametisse ei teki järgmise kriisi 
ajaks eraldi sektsiooni, kus saab pikem 
nimekiri inimesi nakkust sisse ja välja 
kandmata töötada?
Ei usu. Selle staabi toimimine on selleks 
liiga kriitiline. Kõik, kes siin olid, pidid 
alluma reeglitele. Ära korraldati kõik 
toitlustamine ja muu eluolu, et keegi 
kuskil ei käiks – staabi toimimine oli liht-
salt liiga oluline.

Jääb mulje, et kriisiaegne Päästeamet  
oli oma juhi hinnangul väga tubli ning kui, 
siis ainult natuke tormakas ja kärsitu. 
Koolis pandaks selle eest peaaegu viis. 
Teie panete…?
Panen julgelt viie. n 

Kui inimene saab ise hakkama, 
omavalitsus saab ise hakkama, 

siis see ongi kokkuvõttes  
riigi tugevus.
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Arkadi 
Popov: 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse 
juhataja Arkadi Popov on isiksus, kellelt 
moel või teisel ei saa vist iialgi kätte ühtegi 
stressile viitavat tunnust. Kui praegu oleks 
lisaks kõikidele uutele leiutistele, millele 
kevadine kriisiaeg oli kahtlema soodne, 
olemas ka stressitaset mõõtev kiirtest,  
siis Arkadil oleks see ühegi kahtluseta 
aasta- ja ööpäevaringselt negatiivne.

Liina Valner,  
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

H ippokratese vande viimane lõik üt-
leb: „Kui ma sellest tõotusest kinni 
pean ega seda ei riku, siis saagu mul-
le osaks edu nii elus kui ka kunstis, 

austus inimeste poolt tulevates aegades. Kui 
ma murran tõotust ja valet vannun, saagu 
mulle osaks kõik vastupidine sellele.“

Arkadi Popoviga on just nii läinud. Tervelt 
67 päeva jooksul, mil Eestis eriolukord kes-
tis, oli just tema see, kes omandas rahulik-
kust sisendava oleku ja usaldusväärse infoga 
avalikkuse poolt vaikimisi superkangelase 
tiitli. Teda austati hädaolukorra meditsiiniju-
hina ning austatakse Põhja-Eesti Regionaal-
haigla kiirabikeskuse juhatajana.

inimesed  
unustavad 
ruttu

Intervjuu Arkadi Popoviga valmis 2020. aasta juulis.
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Arkadi on kindel, et hädaolukorra aegse-
tes tegevustes oli Päästeameti roll asenda-
matu. „Päästeameti töötajad olid suureks 
abiks Terviseameti kriisistaabis, kus nad osa-
lesid strateegilises ja taktikalises planeerimi-
ses. Meeldejääv oli ka väga hea koostöö Saa-
remaal, kuna kõik Päästeameti esindajad olid 
oluliseks komponendiks staapides. Kui ühel 
hetkel oli vaja moodustada operatiivstaap, 
kuhu olid kaasatud ka Kaitseliidu vabatahtli-
kud, siis olid just Päästeameti esindajad 
need, kes toimisid nii-öelda kriisireguleerija-
tena, ühendades sujuvaks sünergiaks kogu 
tööprotsessi eri struktuuride vahel. Sisuliselt 
võttiski Päästeamet kogu staabi juhtimise 
enda peale ning lugupidav suhtumine ja süs-

teemne lähenemine olid terves tööahelas 
asendamatu väärtusega,“ toob ta välja pea-
mised tunnustust väärivad küljed. „Käisin ka 
ise sel ajal kaks korda Saaremaal. Mitte sel-
leks, et kontrollida, vaid selleks, et eelkõige 
avalikkuse teavitamise huvides aru saada, 
mis toimub ning mis seis on. Ka Kaitseväe 
välihaigla saabudes olin seal olemas, et aida-
ta kõik paika sättida.“

Asendamatu abiline  
meedia
Mis puudutab info edastamist avalikkusele, 
oli Arkadi sõnul tal ikka päris tihti tunne, et 
andmeid, mida infonäljas avalikkus vajas, 
nappis. „Suurimaks puuduseks oli üldjuhul 
analüütiline osa, kuna sellega tegelesid tead-
lased ja vabariigi kriisikomisjon ning meieni 
jõudis see suhteliselt suure ajalise nihkega. 
Hilisemas kriisifaasis läks olukord muidugi 
paremaks, ent avalikkuse adekvaatse teavita-
misega saime enamasti hakkama ikka oma 
jõududega,“ meenutab Arkadi aega, mil tal 
oli oma meeskonnaga vaja iga päev esiplaanil 
olla. „Siinkohal pean mainima, et meedia oli 
kriisiajal ikka väga suureks abiks, sest meil 
olid sõnumid, mida tahtsime inimestele 
edastada, ning meedia teenis meie eesmärki 
suurepäraselt. Teadsime, et tegemist on sot-
siaalse haigusega, mis liigub inimeselt ini-
mesele väga kergesti. Seepärast pidi võimali-
kult palju inimesi teadma, kuidas käituda, 
ning nende käitumisharjumuste muutmi-
seks oligi meedia asendamatu abiline. Üks-
nes oma kanaleid ja plakateid kasutades po-
leks see kindlasti õnnestunud. Selleks, et 
sõnum kohale jõuaks, oli meil vaja inimesele 
sõna otseses mõttes silma vaadata ning teda 

veenda, et just nii pead sa tegema ja just se-
damoodi käituma. Ka sõnum peab olema 
väga selge ja arusaadav,“ nendib ta.

Arkadi lisab, et Terviseametis ei olnud tol-
le ajani süsteemset analüüsivajadust ning 
selleks, et aru saada tervikpildist, oli vaja just 
seda puuduvat komponenti – usaldusväärset 
analüüsi. Vaikselt hakkas see siiski tekkima 
ning sellega tegeles inimene, kes on ka prae-
gu Terviseameti peadirektori asetäitja rollis. 
Seetõttu on näiteks viiruse teisest lainest 
rääkides tekkinud tänaseks kindel arusaam, 
mida kriisitoimkond edaspidi analüüsib ning 
mis on oluline ja mis mitte. 

Arkadi sõnul oli väga selgelt äratuntav see 
hetk, mil inimesed olid küll infopuuduses, 
kuid aina rohkem väsinud üht ja sama infot 
saamast. See juhtus mai alguses, kui inime-
sed olid igapäevastest pressikonverentsidest 
täiesti ära kurnatud. „Ega haiguse olemus ju 
ei muutund ning ka ennetusmeetmed olid 
kogu aeg samad, nii et iga päev sama jutt si-
suliselt,“ ütleb Arkadi ning lisab, et alguses 
olid inimesed ikka väga huvitatud ning oota-
sid ärevalt murdekohta, kuid umbes kuu aja 
pärast asendus ärevus ja mõningane paanika 
lihtsalt apaatsusega. Kui aga murdekoht saa-
bus ning inimesed rahunesid, siis võis küll 
täheldada, et inimesed on sellest olukorrast 
palju õppinud ja targemaks saanud.

Reisi targalt ja  
vastutustundlikult
Küsimusele, kas koroona on nüüd ajalugu, 
vastab Arkadi, et see sõltub paljuski, kuidas 
asjale läheneda. „Risk on täiesti olemas, eri-
ti nüüd, kui inimesed tunnevad, et igatsetud 
vabadus on jälle käes ning piiridki avatud. 
Näiteks ühed mu tuttavad käisid just riski-
piirkonna riikides, kus kehtivad endiselt kar-
mid karantiinimeetmed, ja nad tõesõna 
enam ei mõista, et nad peavad hiljem päriselt 
kodus istuma. Seepärast ongi minu arvates 
oluline, et käsud ja keelud oleks antud kar-
milt, kuna inimesed ise enam selle peale ei 
tule. Tekib selline liiga rahumeelne hoiak, et 
midagi ju nagunii ei juhtu ja kõik on mine-
vik. See võib karmilt kätte maksta. Just nii-
moodi võib ühest inimesest saada superlevi-
taja. Ja lähebki kõik taas lahti,“ selgitab ta.

Kui hetkel on uued juhtumid kõik väljast 
sisse toodud, siis on sügisene teine vii-
ruselaine kerge tulema, eriti just seetõttu, et 
unustatakse ära hügieeninõuded ja käitutak-
se lohakalt. Kohati on see muidugi inimli-
kust seisukohast mõistetav paratamatus. 
„Kui näiteks minu pere läheks reisile (Naerab 
ning täpsustab, et ta on üsna kindel, et nad kuskile 
siiski ei lähe.), siis tean kohe kindlasti, et nad 
on mõistlikud, ja tean, et nad käituvad vastu-
tustundlikult. Usaldan neid täielikult, kuid 
eks ma annaksin igaks juhuks ikkagi desin-
fitseerivad vahendid kaasa ja instrueeriksin 
veel üle,“ on ta heaks näiteks ettevaatusabi-

Päästeameti töötajad olid suureks  
abiks Terviseameti kriisistaabis,  

kus nad osalesid strateegilises ja  
taktikalises planeerimises.
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nõude kohusetundlikust järgimisest.
„Ma ise olen väga suur reisija ning 

tunnen sellest hetkel väga puudust. Tava-
liselt reisin aastas ikka mitu korda seoses 
lähetuste, kongresside või puhkusega. 
Usun, et paljud eestlased tunnevad sel-
lest puudust ning kindlasti mõjutab see 
ka vaimset tervist, et inimesed ei saa teha 
seda, millega ollakse harjunud.“

Arkadi soovitab inimestel, kes ilma 
reisimiseta ikka kuidagi ei saa, valida 
sihtkohaks riike, mis on ohutud või kus 
ohutase on väga madal. „Täiesti ohutu 
riik hetkel muidugi maailmas puudub, 
aga suhteliselt ohutu võiks see ik-
kagi olla. Kontrollida saab riigi ohu-
taset loomulikult Välisministeeriu-
mi kodulehelt, kuid võimaluse 
korral uurige ka kohalikest uudis-
test, mitu nakatunut on planeerita-
vas sihtkohas viimase 14 päeva 
jooksul 100  000 inimese kohta li-
sandunud. See annab kindlasti 
adekvaatsema ülevaate. Toon näite: 
Hispaania on hetkel mitte väga kriitiline 
riik, aga Kataloonias oli vahepeal lihtsalt 
üks piirkond, mis oli täiesti suletud, 
kuna nakatunute arv kolmekordistus 
vaid mõne päevaga. Selliseid asju saab lu-
geda ainult kohalikest uudistest. Kui soo-

vite kuskile sõita, siis otsige internetist 
selle kohta nii palju kui võimalik. Kui ko-
halikku keelt ei oska, siis Google Transla-
te ikka natuke aitab.“ 

Inimesed puhkavad Eestis  
ning see mõjutab statistikat
Eestis on poole aastaga uppunud rohkem 
inimesi kui eelmisel aastal tervikuna 
kokku ning see võtab tõsiseks ka Arkadi. 
„Inimlikult oletan, et jah, koroona ja ko-
dus istumine mõjutab seda näitajat soo-
dustava tegurina, aga samas, suvi ja soo-
jad ilmad on ikkagi alati suurem argu- 

ment. See paratamatult motiveerib ini-
mesi veekogude juures viibima. On täies-
ti võimalik, et seda on mõjutanud ka rei-
siplaanide luhtumine. Need, kes oleks 
kevadest alates aktiivselt puhanud kusa-
gil välismaal, on praegu siin ja kahjuks 

upuvad ka siin. Näeme seda praegu ka 
erakorralise meditsiini osakondades, kus 
ööpäevade lõikes on patsientide arv suu-
renenud: tavaline keskmine on meil ol-
nud umbes 210 inimest, kuid sel aastal 
on see kuni 260 inimest ööpäevas,“ leiab 
Arkadi ühe võimaliku seose.

„Mis puudutab liikluskultuuri, siis ka 
seda võib mingil määral mõjutada koroo-
na, sest nii ma ise kui ka mu tuttavad 
märkasid kevadel, et tühjadel tänavatel 
kiputi sageli kihutama.“ Küsimusele, kui 
kaua selline veidi moondunud käitumine 
veel kestab, vastab Arkadi, et eks ilmselt 

kuni järgmise laineni. 

Koroona head küljed
Olles ise üdini positiivse ja rahuli-
ku ellusuhtumisega, näeb Arkadi 
möödunud kriisiolukorras ka häid 
tulemeid. „Laiemalt vaadates tegi 
see palju head elanikkonna hügiee-
ni suhtes ning isikukaitsevahendite 
tarvitamises, mis varem meie kul-

tuuri osa ei olnud. Hakati rohkem mõtle-
ma lähedaste peale ning väärtustama lä-
hisuhteid. Sellised äratundmised 
saavadki tulla ainult kriisiolukordades. 
Meditsiinikontekstis oli see meie jaoks 
aga hunnik uusi juhiseid ja juhendeid, 

„Olen oma kolleege tänanud toetuse eest, mida ma kogu aeg tundsin ja tunnen ka praegu.”

Ka meditsiinivaldkonnas peab 
alati mõtlema selle peale,  

et kui midagi juhtub, siis esimene 
inimene, kes tuleb appi, pead 

olema ju sina ise!

Persoon
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sest tegemist oli ju täiesti uue haigusega. 
Üldiselt on kiirabisüsteemis inimesed na-
gunii motiveeritud ja oleme kõik harju-
nud, et stressi tuleb ette ning oskame sel-
lega toime tulla. Seega motiveerimise 
suhtes ei ole kriisi ajal ega pärast kriisi 
suurt midagi muutunud. Mis aga veidi 
rohkem stressi ja lisatööd tekitas, oli iga-
päevane isikukaitsevahendite (mitte vaid 
maskid, vaid riietus pealaest jalatallani) 
kasutamine, aparatuuri ja autode puhas-
tus pärast igat kutset. Jah, see oli sõna ot-
seses mõttes füüsiliselt raske aeg,“ tõdeb 
Arkadi, kuid lisab, et motiveeritud mees-
kond tegi selle töö iseenesestmõistetavalt 
ära ning pigem just kasvatas ühist mees-
konnavaimu.

„Loomulikult olid Haigekassa, Tervi-
seamet ja ministeerium ühiselt seda 
meelt, et ka palgakomponenti veidi tõste-
ti sel ajal, kuid eriti läksid südamesse 
sponsorite toetused: šokolaadid, vesi 
ning pakuti ka hotelle töötajatele, kes ei 
saanud pikka aega nakkusohu tõttu töölt 
koju minna. See aitas motiveeritusele 
kindlasti palju kaasa.“ 

Praegu laseb Arkadi inimestel aga liht-
salt rahulikult olla ega korraldata min-
geid suuremaid õppuseid, sest inimesed 
peavad saama puhata.

„Kaugtöö võimaldamine ning selle 
mõju töötajatele on end väga hästi õigus-
tanud. Paljud hakkasid mõistma, et töö 
tegemiseks ei pea kohal käima. Kodune 
töötamine teeb inimese küll mõni-
kord lõdvemaks, eriti kui see kes-
tab väga pikka aega järjest, kuid 
üldjuhul on usaldus sellise töövor-
mi vastu vägagi tõusnud ning kõik 
tööd saavad ilusti tehtud,“ toob 
Arkadi välja.

„Olen aru saanud ja paljudelt 
tuttavatelt kuulnud, et vähemalt 
gümnaasiumiastmes olid ka õppurid 
distantsõppega väga rahul. Minule küll 
tundub, et vajaduse korral oleks asjako-
hane sellega ka edaspidi jätkata. Ilmselt 
ei taha enamik õpilasi enam tagasi kooli 
minna,“ naerab ta.

Üldiselt ei meenuta Arkadi ja tema pe-
rekond kriisiaega enam tihti. Kõik elavad 
oma elu tavapäraselt edasi. „Nad toetasid 
mind sel ajal igati ning olen selle eest 
väga tänulik.“

Pääste on alati abiks,  
kuid ohutus algab sinust!
Igaüks teab, et Päästeamet kustutab tuld, 
päästab uppujaid ning tegeleb veel paljude 
päästetegevust vajavate olukordadega. 
„Meditsiin teeb päästjatega kogu aeg tihe-
dat koostööd, sest näiteks suuremate liik-
lusõnnetuste korral ei ole kiirabi pädev õn-
netusse sattunud inimesi autovrakkidest 
välja lõikama ega lekkivat kütust lokalisee-

rima. Suurim kokkupuutepunkt ongi liik-
lusõnnetused,“ ütleb Arkadi, kuid eriti po-
sitiivses valguses toob ta esile just 
Päästeameti ennetustöö valdkonna. „Mi-
nule on silma jäänud just see ennetustöö 
osa. Tegevus, mida tehakse selleks, et tule-
kahjud puhkeda ei saakski. Ka mina ja mu 
kolleegid peame aeg-ajalt läbima tuleohu-
tuse koolitust ning loomulikult tundub see 
mõnikord tüütu, kuid tegelikult on see just 
põnev. Meil on näiteks olemas õppefilm, 
mida vaatame, ja see on väga hästi tehtud. 
Ka meditsiinivaldkonnas peab alati mõtle-
ma selle peale, et kui midagi juhtub, siis 
esimene inimene, kes tuleb appi, pead ole-
ma ju sina ise! Kui sa aga üksi hakkama ei 
saa, siis kutsud abi. Selles vallas teeb Pääs-
teamet ikka väga tugevat tööd, et seda kõi-
ke ennetada,“ räägib Arkadi ning toob 
nagu muuseas jutu sees välja ühe Pääste-
ameti põhilistest ennetussõnumitest: ohu-
tus algab sinust endast! 

Tänu hea töö eest
Usutavasti tahaksid paljud eestlased krii-
si eesliinil infot jaganud ning rahustaja ja 
lepitaja rolli täitnud Arkadit tänada. Liht-
salt selle eest, ta olemas oli ja jagas ava-
likkusega kõike, mis tal olemas oli – nii 
head kui ka halba. Viimane suurem täna-
mine oli tal aga peaministri vastuvõtul 
juuli alguses, kus teiste tähelepanuväär-
set tööd teinud kodanike hulgas anti mä-
lestusmedal ka Arkadile. 

„See oli väga tõsine tunnustus, aga 
samas tekkis seda vastu võttes tunne, et 
tegelikult oleks ju saanud veel paremi-
ni…“ jääb ta iseenda tunnustamisega ta-
gasihoidlikuks. Mõne hetke pärast aga 
tõdeb: „Samas see, et me praegu siin 
saame niimoodi koos ühes ruumis ilma 
maskideta istuda ja ennast suhteliselt 
vabalt tunda, on ikkagi väga hea tule-
mus, mille kõik koos oleme saavutanud. 
Olen oma kolleege ka väga palju täna-
nud toetuse eest, mida ma kogu aeg 
tundsin ja tunnen ka praegu,“ jätkab ta 
ja vastab naerusuiselt küsimusele, millal 
nad omavahel uuesti kallistama julgesid 
hakata, sedasi: „No kallistama me siin 
kohe pärast eriolukorra lõppu ei haka-
nud, aga võib öelda, et juuni keskpaigast 
hakkasime end taas vabamalt tundma, 
kui ka haiglates piiranguid leevendati. 
Nüüd on alles tunne, et oleme vanas 
normaalsuses tagasi.“

Kuidas toime tulla vaimse 
tervisega pärast kriisi
Kriis ja isolatsioon ei jätnud puutumata 
kedagi, kuid Arkadi jääb ka siin talle 
omaselt positiivseks ja lootusrikkaks. 
„Usun, et inimesed kohanduvad iga uue 
olukorraga enamasti hästi. Ka sellega, 
mis hetkel käes. Kui ma ise ringi vaatan, 
siis näiteks poodides ei näe ma suurt va-
het olukorraga, mis oli enne kriisi. Kõik 
käituvad peaaegu samamoodi, muretult. 
Ilmselt tundlikumad inimesed ei ole veel 
täies mahus taastunud, aga need piiran-
gud, mis meil hetkel Eestis on, on nii ta-
gasihoidlikud, et see soodustab kindlasti 
sujuvat üleminekut. See, mis Eestis prae-
gu toimub, ei ole enam nii koormav. Tõsi 
on, et erasektoris kaotasid paljud töö ja 
see on ikka veel tõsine probleem. Ilmsel-
gelt said kannatada just teenindussekto-
ris töötavad inimesed. See ongi kõige 
dramaatilisem kriisjärgne tulem. Võime 
ju olla uhked, et näe, inimkond võitis, 
aga koroona kaotas. Samas tegelikkuses 
on need kaod ikka meiega kaasa tulnud. 
Ühelt poolt pidime kõik olema innovaati-
lised ja hakkama hoogsalt digilahendusi 
kasutama, aga oli ka valdkondi, kus digi-
taalsus edasi ei viinud. Kingsepp ei saa ju 
kingi parandada digitaalselt,“ möönab ta, 
kuid usub, et eks majandus hakkab vaik-
selt taastuma ja inimesed leiavad endale 
uue sobiva töö.

„Praegugi näeme ju, et tööjõupuudus 
on Eestis täiesti alles ning värvatakse 
võõrtööjõudu lisaks. Soovitan ini-
mestele mitte masendusse kinni jää-
da ning vaadata ikkagi tulevikku ja 
mõelda võimalustele, mis võivad 
avaneda ootamatult. Usun, et kõik 
ununeb vaikselt ära. Kriisid tulevad 
ja lähevad ning epideemiaid on maa-
ilmas küll ja küll olnud ka varem. 

Õnneks inimene unustab ruttu ja tehno-
loogia areneb kiiresti. Väga intensiivselt 
käib ju hetkel ka vaktsiini otsimine ja leiu-
tamine. Sellised kriisid soodustavad alati 
tehnoloogiat ning inimkonna arengut igas 
mõttes. Ma ei usu, et sellest, mis hetkel 
toimub, võib välja kasvada pikaajaline ne-
gatiivne mõju. See kõik on mööduv,“ kin-
nitab Arkadi oma sisetunnet ja kogemusi 
usaldades.

Lõpuks soovitab Arkadi kõikidele mi-
dagi ka oma nipilaekast ning ütleb, et ini-
mesed suvel nii palju kui võimalik puh-
kaksid, jalutaksid ja liiga palju ületunde 
ei teeks. „Ka mina ei tee enam palju üle-
tunde, kuigi suvisel puhkuste perioodil 
tuleb seda aeg-ajalt ikka ette. Plaanin au-
gustis korralikult puhata ning seni am-
mutan rahu lihtsalt sellest, et kui pärast 
tööpäeva koju lähen, istun natuke aega 
oma aias vaikuses ja kuulan linnulaulu,“ 
naeratab ta. n

Olen oma kolleege ka väga  
palju tänanud toetuse eest,  
mida ma kogu aeg tundsin ja 

tunnen ka praegu.
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Kauaoodatud muudatused olid seotud 
kriisiinfo teenuse käivitamise ja seal 
jagatava infoga, vabatahtlike päästjate 
kaasamise, Päästeameti ülesannete ning 
relvaseaduse täpsustamisega.

Pääste- ja relvaseaduse muudatused 
kuulutas president välja alles teisel 
katsel, olles seaduse esialgu aprilli lõpus 
Riigikokku arutamiseks tagasi saatnud. 
Enim tekitas toona probleeme kriisiinfo 
teenuse telefoninumbril 1247 kannata-
nuid puudutava info jagamine ning 
vabatahtlike juurdepääs sellele. Riigikogu 
võttis eelnõu väga kiiresti uuesti arutada 
ning täpsustas, mis olukorras, mis infot ja 
kellele võib kriisinfoteenuse käivitamisel 
jagada. Segadust tekitanud termini 
„kriisiolukord“ asemel on nüüd loetelu 
sündmustest, mille puhul kriisiinfoteenus 
käivitatakse ja kus võib olla palju kannata-
nuid. Samuti kirjutati põhjalikumalt lahti, 
kellele ja mis tingimustel väljastatakse 
teavet selle kohta, kas, millal ja kus on 
kannatanule tervishoiuteenust osutatud.

Seaduse sätted väärtustavad vabataht-
liku päästjana tegutsemist. Esimese 
olulise muudatusena korrastati kehtivat 
sotsiaalsete tagatiste süsteemi ning 
laiendati päästetööd tegevatele vabataht-
likele päästjatele kehtivaid sotsiaalseid 
tagatisi ka ennetustööd tegevatele 
vabatahtlikele päästjatele. Nii on vaba- 
tahtlikel päästjatel ja nende peredel nüüd 
kindlus, et kui vabatahtliku päästjana 
ülesannete täitmisel peaks midagi 
tervisega juhtuma, makstakse selle  
eest hüvitist.

Teise olulise muudatusena kaotati 

Pääste- ja relvaseaduse  
muudatused jõustusid 15. juulil

vabatahtliku päästja tervisetõendi 
viieaastane kehtivusaeg, mille saab 
edaspidi määrata perearst lähtuvalt 
konkreetse inimese tervisenäitajatest. 
Tervisekontrolli tõendina aktsepteeriti juba 
varem mootorsõidukijuhi tervisetõendit, 
kuid seadusemuudatus lubab arvestada 
edaspidi ka muud lubatud tervisetõendit, 
nt abipolitseiniku, tegevväelase, politseini-
ku, kutselise päästja, relvaloa jne tervise- 
tõendit. Need muudatused vähendavad 
märgatavalt vabatahtliku päästja 
bürokraatiakoormust ja hõlbustavad 
tervisenõuetele vastamise tõendamist.

Värskelt välja kuulutatud seadusemuu-
datus lõi õigusliku aluse Päästeametile 
tulekahjude tekkepõhjuste menetlemi-
seks ning õigusselguse ennetustöö sisu 
ja tegevuste suhtes. Lisaks kehtestati 
nõuded demineerimistööde lõhkamiskoh-
tade tähistamiseks ja tagatakse edaspidi 
kõikide päästetöödele rakendatud isikute 
toidu ja joogiveega varustamine, kui 
sündmus kestab kauem kui neli tundi.

Samuti täpsustati eelnõuga relvasea-
dust ning sätestati Päästeameti deminee-
rimiskeskuse demineerijatele hädakait-
seks tulirelva kandmise ja kasutamise 
õigus. Muutunud rahvusvahelises 
julgeolekukeskkonnas peavad demineeri-
jad arvestama järjest rohkem olukordade-
ga, kus operatiivreageerimisel ei pruugi 
väljakutsetel kohe kaasuda relvastatud 
politseiametnikud, ning võimalik rünne 
tuleb selle algfaasis ise ära tõrjuda. 
Teenistusrelvade kasutuselevõtt loob 
demineerimiskeskusele soovitud 
autonoomsuse.

Päästeamet  
uuendab  
strateegiat
Päästeameti üks tänavusi fookusteemasid 
on strateegia uuendamine. Kõige tähtsam 
põhjus selleks on tõsiasi, et maailm on 
muutunud ning ohutuse proovikivid ühes 
sellega.

Päästeamet juba tegeleb teemadega, 
nagu elanikkonnakaitse, kriisiks valmisolek 
ja koduohutus, kuid need ei peegeldu kõik 
ameti strateegias ja eesmärkides. Viimasest 
strateegia uuendamisest on möödas kolm 
aastat ning värskelt valminud väliskeskkon-
na analüüs näitab, et lisaks eesmärkidele 
on ka maailm meie ümber muutunud. 
Elanikkond vananeb, kliimamuutus on 
jõudnud meie õuele kiiremini kui arvasime, 
kui tuua vaid mõni näide. Seetõttu vajavad 
Päästeameti eesmärgid uuesti läbimõtesta-
mist, võttes arvesse muutunud keskkonda.

Murekoht on seegi, et kuigi Päästeameti 
strateegia sai tehtud ühiselt, kaasates 
inimesi tervest asutusest, on teenistujatel 
kohati siiski raske ennast strateegias ära 
tunda ning oma igapäevast tööd või 
valdkonda strateegia eesmärkidega 
seostada. Mullu valminud strateegia senise 
rakendamise uuringust selgus, et kuigi 
oleme kokku leppinud suurtes eesmärkides, 
on strateegia jäänud üldsõnaliseks selles, 
kuidas seda ellu viia. Osakondade vastutus 
eesmärkideni jõudmisel on hajutatud, 
eesmärgid ise tuleb aga konkreetsemalt 
siduda tegevustega ja tegevused omakorda 
ressurssidega. Päästeameti uuendatud 
strateegia valmib aasta lõpuks.

Uudised

4 | STRATEEGIA-ERI I NR 18

Mis on kodu,  
kus on kodu…

„PÄÄSTELEHT“ on Päästeameti sisene häälekandja, mille kopeerimine ja levitamine väljaspool 
Päästeametit tuleb kokku leppida ajalehe toimetusega. Tagasiside ja kaastööd on teretulnud.  
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid selguse huvides lühendada. Vaata kõiki uudiseid ja tööks  
vajalikke juhendeid: wiki.paa.sise/

Väljaandja: Päästeamet, Raua 2, Tallinn 10124
Toimetaja: Rain Põllu, rain.pollu@rescue.ee
Makett ja kujundus: Profimeedia OÜ

September  
2020

Missiooni,  
visiooni arutelu

September— 
oktoober  
2020

Üldeesmärkide 
seadmine

Oktoober—  
november  
2020

Valdkondade  
eesmärkide  
seadmine

Detsember  
2020

Visioon, missioon ja 
eesmärgid paigas

Jaanuar— 
veebruar  
2021

Valdkondade  
sisustamine  
(St. millises suunas 
peaksime liikuma, et 
eesmärke saavutada)

Märts 2021 Strateegia valmimine 

Märts 2021 STRATEEGIA JA  
TERVIKLIKU ELLUVIIMISE  
MUDELI VALMIMINE  

Mai— 
september 
2020

Esialgse mudeli 
kirjelduse loomine

September—  
detsember 
2020

Mudeli sisustamine ja 
ajakava loomine  

Jaanuar— 
veebruar 
2021

Rollide ja  
vastusjaotuse kokku 
leppimine

Märts 2021 Lõplik mudeli  
valmimine

Päästeameti strateegia aastani 2025 
UUENDAMISE AJAKAVA
STRATEEGIA UUENDAMINE KOOSNEB KAHEST OSAST:
1) Päästeameti strateegia aastani 2025 uuendamine
2) Tervikliku strateegia elluviimise mudeli loomine

STRATEEGIA  
UUENDAMINE

TERVIKLIKU ELLUVIIMISE  
MUDELI LOOMINE

Strateegia elluviimise  
senised murekohad
Mullu valminud strateegia senise 
rakendamise uuringust selgus,  
et kuigi oleme kokku leppinud 
suurtes eesmärkides, on stratee-
gia jäänud üldsõnaliseks selles 
osas, kuidas seda ellu viia. Mida 
see täpsemalt tähendab?

Kõik päästeameti valdkonnad ei 
ole üheselt strateegias eesmär-
gistatud ning seega on valdkon-
dadel ennast raske stratee gias 

ära tunda. Samuti on töötajatel üldista-
tud eesmärkide puhul raskem oma rolli 
eesmärkide elluviimisel lahti mõtesta-
da ja seda oma igapäevas te tegevuste 
planeerimisel arvestada.

Erinevaid mõõdikuid on aastate 
jooksul kogunenud liialt palju ja need ei 
ole piisavalt omavahel kooskõlas. Vaja-
lik on luua selgem arusaam, millised on 
strateegia elluviimise vaatest kõige olu-
lisemad ehk võtmenäitajad ja mis on 
taustaandmed.

Mõõdikute paljusus ja eesmärkide 

üldsõnalisus on toonud kaasa selle, 
et raske on eristada mis on kellegi 
roll ja vastutus ühe või teise eesmär-
gi elluviimisel.  Seega on vastutus 
eesmärkideni jõudmisel hajutatud.

Samuti tuleks eesmärgid ise sidu-
da konkreetsemalt tegevustega ja te-
gevused omakorda ressurssidega, 
mis aitaks aru saada, millised on 
need tegevused, mis aitavad meil 
kõige paremini oma seatud sihte 
saavutada. Või kas peaksime tegema 
midagi hoopiski teistmoodi.

Teisisõnu – me küll teame Pääs-
teametis, kuhu jõuda soovime, kuid 
kuidas sinna jõuame, palju meil on 

Kõik  
valdkonnad  

ei ole ees- 
märgistatud

Mõõdikute 
paljusus

Töötajad 
ei tunne 
ennast  
stratee- 
gias 
ära

Eesmärkide 
sidumine 

tegevustega
Ressurssidega 
sidumine

Rollid ja 
vastutus

PÄÄSTEAMETI 
STRATEEGIA 

RAKENDAMISE 
VÄLJAKUTSED

selleks vahendeid, millised mõõdikuid 
peaksime jälgima ning mille eest konk-
reetselt iga inimese strateegia elluviimi-
sel vastutab, vajab veidi rohkem selgeks 
rääkimist.  Y

Ühiskonnaga koos vananeb ka meie kõigi elukeskkond ehk meie 
kodud. Väga paljud hooned on hooldamata, amortiseeruvad 
ning kõigele lisaks ka energiakulukad. Vananevas ja halvas 
seisukorras elamud mõjutavad ohutuskultuuri Päästeameti 
jaoks negatiivses suunas.

Ühiskonnaga koos vananeb ka 
meie kõigi elukeskkond ehk 
meie kodud. Väga paljud hoo-
ned on hooldamata, amortisee-

ruvad ning kõigele lisaks ka energiaku-
lukad. Vananevas ja halvas seisukorras 
elamud mõjutavad ohutuskultuuri 
Päästeameti jaoks negatiivses suunas. 

HOONED EI OLE IGAVESED
Vanemates hoonetes on tihti täitmata 
ehituslikud tuleohutusnõuded, mis 
vastaksid praeguse aja nõuetele. Lisaks 
ei ole vanemates majades elanikel oma 
asju kuskil hoida ning need jäetakse ko-
ridori, mis omakorda takistab evakuat-
siooni ja päästetööde tegemist. Samuti 
on probleeme tuleleviku tõkestamisega 
ning konstruktsioonide puudujäägid 
võivad tekitada varinguid. Näiteid ei 
pea kaugelt otsima – alles mai lõpus pu-
denesid Raplamaal ühelt kortermajalt 
rõdud. Seekord õnneks keegi kannatada 
ei saanud, aga võime vaid ette kujutada 
näiteks mõne 9-korruselise maja kok-
kuvarisemise tagajärgi. 

Statistikaameti andmetel oli 2018. 
aasta 1. jaanuari seisuga Eestis 718 600 
eluruumi, millest olid asustatud peaae-
gu 76% ehk kokku 542 500. Olemasole-
vatest eluruumidest 62% asub hoonetes, 
mille ehitusaasta on olnud enne 1981. 
aastat. Maakondade lõikes on hoonete, 
mille ehitusaasta on olnud enne 1981. 
aastat, osakaal suurem Võru maakonnas 
(75%), Jõgeva maakonnas (72%), 
Ida-Viru maakonnas (71%) ja Viljandi 
maakonnas (71%). 11% eluruumidest 
asub hoonetes, mille ehitusaasta on ol-
nud 2001 või peale seda. Maakondade 
lõikes on uuemate hoonete osakaal suu-
rem Harju maakonnas (18%), Tartu 
maakonnas (13%), Pärnu maakonnas 
(10%) ja Saare maakonnas (8%).

Selleks, et elamute kvaliteet vähe-
masti samal tasemel püsiks, peaks aas-
tas juurde ehitatama vähemalt 1% jagu 
uusi hooneid. Viimase 20 aasta jooksul 
on aga eluruume lisandunud keskmi-
selt 0,63% aastas, mis on juba oluliselt 
alla kvaliteedi hoidmise taset. 

Eesti ääremaakondades, kus on ma-
dal korterite hinnatase ja suur korterela-
mute arv, võib suureneda ka tühjade 
korterelamute arv. Majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumi 2013. aas-
tal tellitud uuringust selgub, et hinnan-
guliselt vajab Eestis lammutamist 253 ja 

renoveerimist 223 probleemset korte-
relamut ehk kokku 476 tühja või vähe-
malt 25% ulatuses tühja korterelamut. 

Kõige rohkem oli probleemseid kor-
terelamuid Valga maakonnas (108, sh 
Valga linnas 87) moodustades 17,3% 
maakonna korterelamutest. Probleem-
suselt teine piirkond oli Ida- Viru maa-
kond (86, sh Kohtla-Järvel 42), kus olid 
probleemsed 3,6% maakonna korterela-
mutest ning kolmas Lääne-Viru maa-
kond (52 probleemset korterelamut).

Vananevaid hooneid uuriti ka 2014. 
aastal ning selles uuringus toodi välja, et 
nõukogude ajal ehitatud korterelamud 
ei vasta soojapidavuse, sisekliima ja väl-
janägemise poolest enam tänapäevaste-
le nõuetele. Pool sajandit tagasi ehitatud 
hoonete vanus hakkab juba lähenema 
normatiividega määratud elueale ja kui-
gi otsest hävimise ohtu ei pruugi olla, 
vajavad korterelamud rekonstrueeri-
mist. Eesti elamute suurimaks problee-
miks on hoonete suur energiakulukus, 
mis avaldab kõrge energiahinna tõttu 
suurt mõju leibkondade majanduslikule 
olukorrale. Tuginedes rahvastiku maa-
kondliku muutuse prognoosile võib aas-
tatel 2015-2030 lisanduda veel 644 
probleemset korterelamut.

LIIGUME PAREMUSE POOLE
Vananevas ja tehniliselt mitte korras 
olevas eluhoones võib olla ka vanane-
nud elektrisüsteem. Elektriseadmetest 
ja paigaldistest saab alguse umbes 20% 
kõikidest hoonetulekahjudest, suurem 
tõenäosus selleks on just vanemates 
majades, kus ka elektrijuhtmestik on 
vananenud. Viimase kolme aasta kesk-
mine elektrist alguse saanud eluhoone-
tulekahjude arv on olnud suurem Harju 
maakonnas (61), Ida-Viru maakonnas 
(21), Tartu maakonnas (15) ja Pärnu 
maakonnas (13).

Selle probleemiga aga tasapisi riik ka 
tegeleb – alles juulis kiitis valitsus 
heaks Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumi tellimusel valminud 
pikaajalise rekonstrueerimise stratee-
gia, mille eesmärk on parandada järgne-
va kolmekümne aastaga ligi 80 protsen-
di Eesti elanike kodude ja töökohtade 
tingimusi. See eeldab keskmiselt viie-
kordset iga-aastast rekonstrueerimis-
tööde mahu kasvu võrreldes praeguse 
tasemega.  Y
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Margo Klaos  
sai presidendilt  
teenetemärgi
President Kersti Kaljulaid andis Eesti 
Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemär-
gid tänuks 114 inimesele, kelle pühendu-
mus tööle ja kogukonnale on muutnud 
Eesti elu paremaks. Lõuna päästekesku-
se juht Margo Klaos sai presidendilt Eesti 
Punase Risti III klassi teenetemärgi.

Teenetemärkidega tunnustatakse Eesti 
inimesi ja meie toetajaid välisriikides 
nende sihikindluse eest oma tegevuses 
ning lojaalsuses põhimõtetele, millele 
toetub nüüdisaegne Eesti – avatusele ja 
demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlik-
kusele, hoolimisele ja märkamisele.

Aasta pole küll veel lõppenud, kuid tendents 
suunas, kus Ida-Eesti pommigrupil on 
võimalus püstitada uus rekord demineeri-
miskeskuse viimase kümne aasta lõhke- 
kehade leidudes ühe kalendriaasta jooksul, 
on paljutõotav.

Ida-Eesti pommigrupp on tänavu 24. 
augusti seisuga leidnud ja hävitanud juba 
2119 lõhkekeha. Praegu hoiab viimase 
kümne aasta arvestuses juhtpositsiooni 
veel Põhja-Eesti pommigrupp 2168 leiuga, 
kuid aasta lõpuni on veel mitu kuud ja 
juhtpositsioon võib saada uue liidri. 
Märkimisväärne on asjaolu, et Ida-Eesti 
pommigrupi leidude arvu pole mõjutanud 
üleriigilist ressurssi kaasavad plaanilised 
tööd – senised leiud on tulnud välja 
igapäevaste kohalike tööde käigus. 
Septembrikuus plaanib demineerimiskes-
kus viia Ida regioonis läbi vabariiklikku 
ressurssi kaasavad demineerimistööd  
„Ida kõmin 2020“. 

Mai lõpus varisesid Lääne-Eestis Kivi-Viga-
las ridaelamu kolm rõdu. Juuni alguses 
käisid kannatada saanud maja toestamas 
Eesti Päästemeeskonna varingupääste 
mooduli Estonian Urban Search And Rescue 
Team (EST-USAR) liikmed. 

Meeskonnal tekkis esimest korda võima- 
lus reageerida riigisisesele sündmusele, kus 
sai rakendada omandatud oskusi ja teadmisi. 
Erinevalt varasematest välisõppustest, kus 
oht on näilik, oli selle hoone puhul reaalne 
võimalus lisavaringuteks. Kivi-Vigalas oli 
eesmärk stabiliseerida hoone, peatada 
varinguoht ja muuta ohutumaks edasiste 
hinnangute tegemine hoone siseruumides; 
vähendada koormust kannatada saanud 
hoone osadel ning eemaldada ohtlikke 

Varingupääste meeskond  
sai õpitu Kivi-Vigalas proovile panna

rusudetaile. Koostöö Kose logistikatalituse, 
Lääne päästekeskuse korrapidamisgrupi, 
Pärnu-Jaagupi päästekomando, Pärnu 
päästekomando, Lilleküla päästekomando, 
EST-USAR-meeskonna, Vana-Vigala vaba- 
tahtlike päästjate ja Vigala osavallavalitsuse 
vahel toimis sujuvalt. 

Eesti päästemeeskonna varingupääste 
meeskond koosneb vabatahtlikest, kes on 
üles näidanud soovi kuuluda varingupääste 
meeskonda. Liikmete hulka kuuluvad nii 
Päästeameti kui ka erasektori töötajad. 
Varingupääste mooduli võimekus hõlmab 
ehituskonstruktsioonide toestamist 
ehitusmaterjalidega, läbimurdeid, markeeri-
mist, tehnilist otsingupäästet, nööri- 
päästet ja päästetöid voolavas vees.

Ida-Eesti pommigrupp on löömas kümne aasta rekordit
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Päästeametisse 
saabusid uued 
paakautod
Päästeameti kasutusse saabus neli uut 
paakautot. Uued paakautod said endale 
Värska, Kilingi-Nõmme, Nõva ja Aravete 
komandod. Nagu varasemategi autode 
puhul, on ka siin järgitud põhimõtet,  
et autod mahuksid olemasolevatesse 
komandodesse. Paakautod mahutavad 
9000 liitrit vett ning 1000 liitrit vahuainet. 
Paakautod on eelkõige vajalikud selleks, 
et veevaestes piirkondades vett pääste-
sündmusele transportida. Uued autod 
võimaldavad paagi tühjaks lasta ühe 
minutiga. Uute paakautode alusautod  
on Scaniast ning pealisehitus tehti  
Poola tehases WISS. 

Pommigrupis  
uued kolleegid
Päästeameti pommigrupp sai kaks uut 
neljajalgset kolleegi – meeskonnaga 
liitusid koerad Indi ja Lexus. Praegu 
saavad neljajalgsed kolleegid nautida 
veel kutsikaelu, kuid mida päev edasi, 
seda enam tuleb neil valmis olla 
tõsisemateks ülesanneteks. Esmalt  
koolitus-koolitus-koolitus, siis atesteeri-
mine ehk inimkeeli gümnaasiumi 
lõpueksam ning seejärel põnev, kuid 
samas ohtlik ja vastutusrikas töö.

Uued päästejetid suurendavad  
ohutust ja päästetööde tõhusust
Päästeameti merepäästevõimekuse 
suurendamiseks soetati kuus päästejetti, 
millest kolm saabusid eelmise aasta 
augustis ning kolm tänavu mais. Riigihan-
ke tulemusel osutus valituks Yamaha 
FX-HO mudel, millele lisati päästetöödeks 
vajalik varustus (tuled, plotter, pääste-
laud), lisaks on tulemas eritellimusel 
valmistatud haagis ning meeskonna 
isikukaitsevarustus. 

Uued päästejetid on suuremad, võim- 
samad (180 hj) ja stabiilsemad. Nii 
suureneb meeskonna ohutus ning 
päästetööde tõhusus. Merepäästesünd-
mustel juhib päästetöid alati PPA mereval-
vekeskus (MVK) ja Päästeameti üksused 
on otsealluvuses MVK-le. Seetõttu peab 

üksuste vahel olema toimiv side. 
Operatiivraadioside tagamine merealal 

on üsna keeruline, sest merel on rasked 
ilmastikutingimused (tuul, lainetus, 
veepritsmed) ja sidemastid asuvad ainult 
maismaal. Selleks, et tagada kvaliteetset 
sidet nii MVK-ga kui ka teiste üksustega, 
soetati võimsamad ja veekindlad Sepura 
raadiojaamad, mida saab ühendada 
veesõidukikiivrisse integreeritud 
sidesüsteemiga. Sellega oleme olulisel 
määral parandanud side kvaliteeti ja 
suurendanud meeskonna ohutust. 

Uute jettide kasutuselevõtuga osutab 
Päästeamet merepäästeteenust kokku 
19 päästekomandos, millest kaheksal 
komandol on paadid ja 11 päästejetid.

Indi

Lexus
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Nõmme ja Lilleküla 
komandod  

saavad uue kuue
Tallinnas läbisid põhjaliku renoveerimise 

Nõmme ja Lilleküla komandohooned. Nõmme 
komandohoone on valmis ning Lilleküla 

hoone rekonstrueerimistööd lõppevad sel 
sügisel. Kesklinna komandoruumides käib 

praegu remont ning tööd lõppevad selle 
aasta sees. Sügiseks valmib ka Põhja 

Päästekeskuse haldushoone Erika tänaval.

Lõuna päästekeskus saab uue tööpaadi 
PioneerMulti, mis vahetab välja 1990. 
aastatel humanitaarabi korras saadud paadi. 
Uue paadi kere on katamaraan-tüüpi ja 
valmistatud plastist. Paadi töövõime on 
väga hea ning see püsib vees stabiilsena ka 
suuremate lainete korral. Paadi vööris on 
elektriliselt ja mehaaniliselt liigutatav ramp, 
mis võimaldab varustust mugavamalt 
lastida. Vana, alumiiniumkerega paat teenis 
Päästeametit mitu aastakümmet ning läheb 
nüüd väljateenitud pensionile. 

Lõuna päästekeskus 
saab uue tööpaadi

Valmib Sillamäe  
Päästeameti ja  
PPA ühishoone
2017. aasta augustis kuulutas Riigi Kinnisva-
ra AS välja ideekonkursi Sillamäe Politsei- ja 
Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone 
projekteerimiseks. Ehitustööde projekteeri-
mise leping sõlmiti arhitektuuribürooga Kuu 
2018. aasta veebruaris. Praegu on lõpusirgel 
tänapäevase ühishoone ehitustööd. Uue 
hoone suletud netopindala on 1400 m2  
ning sinna kolivad Politsei- ja Piirivalveamet, 
Päästeamet ning Viru Vangla kriminaal- 
hoolduse osakond. 

Rapla ja Järvakandi 
komandod saavad 
värskema ilme
Rapla komandos alustati sel kevadel fassaadi 
renoveerimisega, tööde käigus saab hoone  
uue soojustuse, tänapäevased garaažiuksed,  
uue sise- ja välisvalgustuse ning värske välja- 
nägemise. Uuenduskuuri läbis ka Järvakandi 
komando. Möödunud aasta detsembris räsis 
tugev torm komandohoone katust ning 
kahjustused olid ulatuslikud. Nüüd jätkub 
komando töö uue vettpidava katuse all.

Järvakandi komando

Rapla komando

Sillamäe ühishoone
Nõmme komando
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Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) tegevust usaldavad Eesti 
elanikud alati kõrgelt. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi 
tellitud küsitlusest selgus, et koroonakriisis oli PPA 
tegevusega rahul 89% küsitlusele vastanutest, mis on 
võrreldes teiste asutustega kõrgeim näitaja. Lääne prefekti 
Kaido Kõplase hinnangul on peamine põhjus see, et politsei 
oli palju pildil ja tavapärasest nähtavam ka tänavatel.

K aido Kõplas on staažikas politsei-
ametnik, ta on politseis töötanud 
enam kui 22 aastat, sh piirkonna-
politseinikuna, kiirreageerijana, 

juhtinud pealinna narkopolitseid ja krimi-
naalpolitseid. Alates 2015. aasta jaanua-
rist on ta aga Lääne prefektuuri prefekt.

Kaido 
Kõplas: 
võtame 
skeemid 
sahtlist välja 
ja asume 
tegudele

Vestlesime Kaidoga koroonakriisist 
augusti keskpaigas, teadmata, milliseks 
on olukord Eestis ja maailmas kujunenud 
ajakirja ilmumise ajaks. Üks on aga selge, 
PPA reageeris viiruse esimesele lainele 
operatiivselt – valve sisepiiril taastati 
mõne tunniga, saared pandi n-ö lukku ja 
sealjuures tagati ka elanike turvalisus. 
Tänaseks on nad teinud kriisist omad jä-
reldused, võtnud saadud õppetunnid 
pulkadeks lahti ning on seega vajaduse 
korral ka sügisel võimalikuks uueks epi-
deemialaineks valmis. 

Kaido ise kirjeldab seda aastat ka ko-
roonaväliselt üsna keerulise aastana: aas-
ta algas raske avariiga Saaremaal, kus 
hukkus kolm inimest, ja koroonapuhan-
gu järel toimus traagiline tulistamine Li-
hulas. Niisamuti jälgisid politseiametni-
kud ärevalt olukorda maailmas juba 
veebruaris: ühelt poolt koroonaviiruse 
levikut, teisalt aga ka olukorda Türgi–
Süüria piiril. Seega oldi valmis kaheks 
kriisiks: võimalikuks pandeemiaks ja ka 
pagulaskriisiks. Viimane jäi tulemata, 
sest Türgi sulges märtsi esimestel päeva-
del taas piirid. 

Palju harjutatud staabitöö  
ja vajalikud õppetunnid
Lääne prefektuuris alustas kriisistaap 
tööd siis, kui suleti piirid ehk 6. märtsil. 
„Staabi ülesehitust oleme me väga palju 
läbi mänginud, aga sellest hoolimata võib 
öelda, et natukene eksisime. Näiteks tegi-
me selle konkreetse kriisi jaoks oma staa-
biruumid väga valesse kohta, sest oleme 

Kristin Rammus,  
kriisikommunikatsiooni 
ekspert

Elanikkonnakaitse
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ku omavalitsuse ja ka näiteks haiglate oo-
tused olid hoopis teistsugused,“ sõnas 
Kaido Kõplas.

Kogu kriisi vältel oli PPA esmane foo-
kus hoida oma töötajate tervist. Selleks 
töötati välja rohkelt juhiseid, alates isiku-
kaitsevahendite kasutamisest ja lõpeta-
des autode desinfitseerimisega. Samuti 
julgustati inimesi tegema kaugtööd. 

Kaido nentis, et midagi tehti teistest 
asutusest ka täiesti teistmoodi. „Kõik 
PPA üksused saatsid osa oma inimestest 
reservi. Nende ca 500 inimese töö oli pü-
sida kodus ja olla terve. See tähendas, et 
kui meil oleks tulnud suurem haigestu-
mine, oleks reservist olnud kohe võima-
lik võtta vajalik hulk inimesi ja meie tee-
nused poleks kannatanud,“ rääkis 
Kõplas. Sellega, et PPA-st kokku nakatus 
eriolukorra ajal vaid 14 teenistujat, on 
prefekt rahul, sest võttes arvesse asutuse 
töötajate arvukust, on tegemist väga väi-
kese näitajaga. 



– nagu koroonaaegne reegelgi soovitab.
Teise õppetunnina toob Kõplas välja 

selle, et PPA inimesed võinuks olla sa-
muti kriisikoldes. „Mulle väga meeldis 
Päästeameti lahendus, et nad saatsid  
Tallinnast ja Lääne päästekeskusest oma 
inimesed kriisikoldesse ehk siis Kures-
saarde. See oli äärmiselt õige, ehkki ter-

vise mõttes riskantne otsus. Oleksime 
pidanud Lääne prefektuurist saatma vä-
hemalt kaks inimest sinna appi. Just sel-
leks, et väikeses kogukonnas oleksid 
neutraalsed inimesed, kes aitaksid koha-
likul jaoskonnal eri koostööpartneritega 
suhelda. Kriis näitas selgelt, et kui PPA 
lähtus valitsuse korraldusest, siis kohali-

ju harjunud 10–15 aastat samasse kohta 
oma staapi ehitama. Pandeemia puhul ei 
sobi aga staap peamajja, kus inimestel on 
ühised sissekäigud ja samal korrusel on li-
saks juhtkonnale ka näiteks dokumendi-
haldusosakond ning hulk teisi töötajaid,“ 
rääkis Kaido esimesest kogetud õppetun-
nist, sest juhtus see, mida kardeti – kaks 
inimest staabi korruselt haigestusid 
ja nii tuli kogu staabi isikkoosseis 
välja vahetada.

„Kui me esimest staabikoosseisu 
üles ehitasime, panime ilmselgelt 
sinna need inimesed, kes olid roh-
kem staabitööd kogenud ja harjuta-
nud. Nüüd pidime töö uue koossei-
suga n-ö läbi mängima, rääkimata sellest, 
et pidime ka staabi füüsiliselt uude kohta 
üles ehitama. Kokku võttis see aega 12 
tundi, aga see oli väga hea õppetund,“ 
kinnitas prefekt. Ta rõhutas, et pandee-
mia puhul on oluline, et staap oleks eral-
di sissekäiguga ja turvatud ning et liiga 
palju inimesi omavahel kokku ei puutuks 

Kogu kriisi vältel oli PPA 
esmane fookus hoida oma 

töötajate tervist. 

PPA strateegiline staap 
eriolukorra ajal. 

Politseinikud 
eriolukorra 
ajal  inimeste 
kodus püsimise 
kohustuse täitmist 
kontrollimas.

See hetk Iklas, kui 
järjekorda enam polnud.
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Piirivalve kibekiire 
taastamine
Loomulikult ei saanud vestlu-
sel mööda vaadata sellest, mis-
moodi õnnestus piirid nii kii-
resti ja valutult sulgeda. 
„Lõunapiiril olime piirivalve 
taastamist palju harjutanud, sest 
see kuulub kahe prefektuuri vas-
tutusalasse. Suur osa piiripunkti-
dest on Lõuna prefektuuri haldusalas, 
Lääne vastutada on see-eest Eesti suuri-
mas maismaa piiripunktis, Iklas, piiri-
valve taastamine. Seda oleme aastaid 
tõesti harjutanud, kaks korda oleme 
seda ka päriselt ellu viinud, kui Amee-
rika Ühendriikide president Eestis vii-
bis. Toona, tõsi, ei tegutsetud sellise 
kiirusega,“ kinnitas Kaido. „Piltlikult 
võtame täna sahtlist skeemid välja ja 
meil on kahe tunniga piir mehitatult kin-
ni ning 12–24 tunni jooksul on kõik juba 
ka liiklusmärkidega suunatud.“

Neil on täpselt teada kogu planeering 
alates sellest, kes on võtmepartnerid, lõ-
petades sellega, kust tulevad infotehno-
loogilised vahendid jm. „Ütleme nii, et 
praegu võtaks täisülesehituse saavutami-
ne, sh tehnoloogia ja andmebaaside üles-
saamine, umbes viis tundi. Inimesed 
suudame sinna suunata nii kiiresti, kui 
sõitma hakkame.“

Prefekt nentis, et eks õppimise kohti 
oli piirivalve taastamisel samuti. „Olime 
alguses natukene liiga optimistlikud, 

avasime sõidukitele vaid kaks rada, ehkki 
oleks kohe pidanud avama viis. Nii tekkis 
esimese 12 tunniga piirile 8–10-kilo-
meetrine järjekord,“ märkis Kõplas. 
„Muuseas, oma inimeste arvu me piiril ei 
tõstnud. Saime sama inimeste hulgaga 
selle järjekorra 12 tunniga nulli. Pärast 
seda ei tekkinud kogu kriisi ajal kordagi 
enam kui viieminutilist järjekorda.“ 

Idapiir Kaido sõnul õnneks pidas ja 
sealt ülekäimist praktiliselt polnud, mis-
tõttu ei tulnud sellest PPA-le märkimis-
väärset lisakoormust. Proovikiviks pidas 
ta aga lennujaama ja sadamat. „Lennujaa-
mas oli lende küll vähem, aga sadam oli 

lõpuni tõsine ülesanne. Ehkki 
inimeste vedu jäi ära, toimus 
kaubavedu edasi. Seega nii enne 
kui ka pärast meetmete leeven-
damist on töömaht selgelt teist-
sugune, sest peame kontrollima 
ka karantiininõudeid. Seda ei tee 

kolme, nelja, viie ega isegi kümne 
inimesega,“ rääkis Kõplas.
Muide, eriolukorra ajal ei kont-

rollitud piiril pelgalt reisijate tervist, 
vaid tööd tehti Kaido sõnul n-ö „kogu 

raha eest“. Nii avastati kriisi ajal ka 
piiri peal mitu teist suurt kuritegu, 
näiteks mitu tonni salakütust ja üle 
1,6 miljoni salasigareti. 

Projekt „saared lukku“
Saarte sulgemist pidas Kaido Kõplas 
piiride sulgemisest märksa keeruli-

semaks. „Selle kallal pusisime ausalt üle 
kahe nädala kindlasti. Ühelt poolt muu-
tusid valitsuse korraldused pidevalt, tei-
salt võtsid läbirääkimised koostööpart-
neritega oma aja. Me polnud ju kunagi 
saarte sulgemist selliselt läbi mänginud. 
Meil oli alati kuklas see teadmine, et 
ühel hetkel selle läbi mängime, aga tol 
hetkel polnud meil skeeme ega plaane ja 
olukord oli pisut ootamatu, et saared sel-
lises mahus päriselt kinni pannakse,“ üt-
les ta. „Mis siin salata – oli järjekordi, oli 
emotsiooni, oli pahameelt. Ütleme, et 
lubade andmise protsess oli äärmiselt 
keeruline, aga oluline õppetund.“

Piltlikult võtame täna sahtlist 
skeemid välja ja meil on kahe 
tunniga piir mehitatult kinni.

Elanikkonnakaitse

Ikla piiripunk eriolukorra ajal.
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seda kuidagi teistmoodi teha – ja see on 
ka peamine teema, mida PPA on juba 
mõni nädal arutanud,“ märkis Kõplas. 

Rasketel aegadel hoitakse ühte
Kogu intervjuu vältel toonitab prefekt 
koostöö olulisust, seda alates abipolitsei-
nike tohutust panusest ning lõpetades 
Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti ja 
Keskkonnainspektsiooniga korraldatud 
ühispatrullidega. „Kaitseliit oli muidugi 
super, aga mõnevõrra keeruline on nen-
dega lepingute tegemine ja nende abi ka-
sutamine. Siin peaks seadusandlik osa jä-
rele tulema,“ nentis Kõplas. 

„Kui riik ja Eesti inimesed on raskus-
tes, siis on igasugune abi koostööpartne-
ritelt küll väga suur asi. Tegelikult ongi 
inimesed ja ametkonnad erakordselt abi-
valmid. Mulle väga meeldis, et ka erasek-
tor tuli kaasa. Ehkki politsei eraettevõt-
telt niisama abi vastu ei võta, siis 
suunasime paljud pakkumised abivajaja-
teni. Näiteks helistasid restoranid, et ta-
haksime hakata teile suppi keetma või et 
mõnes hotellis on toiduladu täis, aga ho-
tell ise tühi, mistõttu võib toit riknema 
minna ning tahaks aidata. Kõik need pak-
kumised suunasime abivajajateni,“ rõõ-
mustas Kõplas. 

Kokkuvõttes on pandeemia kontrolli 
all hoidmine prefekti sõnul igaühe enda 
teha. „Mitte riik ei saa nakatumiste kas-
vu ära hoida, vaid iga inimene ja ettevõt-
ted ise. Kui lõbustusasutused, haiglad, 
hooldekodud jt hoolitsevad selle eest, et 
seda viirust ei levitataks, ning ka kõik ini-
mesed käituksid vastutustundlikult, 
olekski asi korras. Kui aga juba riik sek-
kub, siis võitleme tagajärgedega, mitte 
enam ei enneta,“ nentis Kaido Kõplas. n 

le, peaks sellist otsust takistama,“ on 
Kõplas resoluutne.

Kui ka sügis peaks  
teistmoodi tulema…
Kaido Kõplas ütles, et ehkki talle ei meel-
di lause „head kriisi ei tohi raisku lasta“, 
siis paraku vastab see mõnes mõttes tõe-
le. „Me ei ole pärast eriolukorra lõppe-
mist käed rüpes istunud. Saan Lääne pre-
fektuuri kohta öelda, et meil algasid kohe 
kokkuvõtvad briifingud, koos hakkasid 
käima töörühmad, kes kaardistasid ära 
probleemid,“ rääkis Kaido. „Näiteks kui 
probleemkohaks oli n-ö „saared lukku“, 
siis kaardistasime ära kõik seda puuduta-

vad punktid – kuidas seda ette valmista-
da, milliseid tegevusi planeerida ning 
mismoodi neid läbi viia, kuidas korralda-
da koostööd ja infoliikumist, samuti lo-
gistikat ja andmete liikumist jne. Kõik 
plussid ja miinused tõime välja ning tegi-
me valmis detailsed plaanid. Niisamuti 
ehitasime üles uue juhtimisstruktuuri 
konkreetselt pandeemia jaoks.“

Prefekt loodab, et kui koroona teine 
laine peaks tulema, siis õnnestuks seda 
ehk mõnevõrra nutikamalt lahendada. 
„Võib-olla piisaks väiksemate piirkonda-
de karantiinis hoidmisega, et ei peaks 
kõiki piiranguid üle riigi rakendama. Et 
see kriis poleks nii koormav Eesti inime-
sele ega majandusele. Kindlasti annaks 

Kõik plussid ja miinused 
tõime välja ning tegime 

valmis detailsed plaanid.

Loomulikult ei jäänud kogenud amet-
nikud kriisi järel loorberitele puhkama, 
vaid kaardistasid kohe pärast eriolukorra 
lõppu ära kõik toimunu. Nii võiks pre-
fekti hinnangul võtta tulevikus saarte 
sulgemine valminud plaanide järgi aega 
vaid mõne tunni. 

Kuritegevuse tasemes kriisi  
ajal suuri muudatusi polnud
Kriisi ajal PPA oma töökorraldust märki-
misväärselt ei muutnud. Jah, lõpetati ak-
tiivselt „Kõik puhuvad“-reidide korralda-
mine, ära jäeti näiteks koolitustegevused, 
seminarid ja õppepäevad. Samuti tuli 
teatud järeleandmisi teha latentsete kuri-
tegude, näiteks narko- või majanduskuri-
tegude lahendamisel.

Kaido Kõplase sõnul ütles kaine mõis-
tus seda, et kui inimesed peavad kodus 
karantiinis istuma, on tõenäoline, et kas-
vab alkoholi tarbimine ning seega ka näi-
teks vägivallakuritegude, eelkõige lähi-
suhtevägivalla kuritegude hulk. Arvude 
järgi seda kasvu aga tegelikult ei tulnud. 
Kui see nii ka päriselt oleks, võiks olukor-
da pidada positiivseks. Paraku ütleb pre-
fekt, et politseinikud pole naiivsed inime-
sed, mistõttu nad sellesse hästi ei usu.

„Põhjuseid võib olla mitu, miks statis-
tika võrreldes eelmiste aastatega märki-
misväärselt ei muutunud. Näiteks üks 
oluline erinevus on see, et meie võrgusti-
kud tegelikult ju ei töötanud. Kogu info 
ei tule politseile ju häirekeskuse kaudu. 
Palju infot laekub just nimelt võrgusti-
kest – sotsiaaltöötajatelt, lasteaedadest, 
perearstidelt, õpetajatelt –, aga nemad ei 
töötanud kriisi ajal tavapärastes oludes, 
mistõttu sedakaudu info ei liikunud,“ 
nentis Kõplas. 

Teine põhjus, miks ehk statistikas kas-
vavas joones muutuseid ei ole, võib pei-
tuda asjaolus, et patrulle oli tänavatel ligi 
kaks korda rohkem. Politsei liikus ja 
suhtles inimestega rohkem. 

Muret tekitab Kaidole aga olukord 
liikluses. „Näiteks kasvas hüppeliselt kri-
minaalses joobes juhtide tabamine. See 
ehk oli ka ainuke märgatav tõus statisti-
kas. Usun, et joobes juhtide tabamisel 
mängis rolli ka see, et olime väljas suu-
rendatud jõududega,“ mõtiskles Kõplas. 

Ta tõi näiteks, et kui tavaolukorras on 
Saaremaal väljas kolm patrulli, siis kriisi 
ajal oli patrulle keskmiselt kümme. „Siis-
ki tahaks loota, et inimesed ei mõelnud 
selliselt, et kui „Kõik puhuvad“-reide ei 
toimu, siis istun alkoholijoobes julge-
malt rooli, sest ei mõelda mitte sellele, et 
teol võivad olla tõsised tagajärjed, vaid 
sellele, kui suur on vahelejäämise risk. 
Sellised inimesed, kelle peamine hirm 
seisneb vahelejäämises, tuleks ravile saa-
ta, sest see pole normaalne mõtteviis. 
Hirm selle ees, et alkoholi tarvitanuna 
rooli istudes olen ohuks endale ja teiste-

Politseinikud 
Kuivastu 
sadamas reisijaid 
kontrollimas.
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Kriisi kaks 
partnerit: 

Äsja möödunud Covid-19 kriis näitas, et riik vajab ühte 
kindlat kriisireguleerijat, kes haaraks enda alla kõik 
kohalikud omavalitsused ning aitaks neil kriisi tõttu  
tekkinud ootamatute olukordadega toime tulla. 

Päästeamet ja 
kohalik omavalitsus

P äästeamet on elanikkonnakaitse 
asutus, kelle pagasis on toimiv 
kriiside lahendamise süsteem, 
esindatus kohalikul tasandil ja ak-

tiivsed otsekontaktid omavalitsusjuhti-
dega. Igasse regionaalsesse kriisikomis-
joni kuulub pea alati ka Päästeameti 
esindaja. 

Et kogukonnal läheks  
kriisi ajal hästi
COVID-kriisi puhkedes tehti riigis oluli-
ne ja kiire otsus – päästekeskuste juhid 
määrati eriolukorratööde juhtideks 
(EOTJ) ning see kinnistas veelgi enam 
Päästeameti rolli kohalike omavalitsuste 
infovahetuse koordineerijana. Nii vahen-
das ja koondas Päästeamet ühtset infot 
teiste riigiasutuste ja kohalike omavalit-
suste vahel, oli omavalitsustele üks ja 
kindel partner, kellega suhelda ja kellelt 
infot küsida, ning aitas kohalikel omava-
litsustel tekkinud kriisisituatsioonis 
orienteeruda. EOTJ-de ülesanne oli hoo-
litseda selle eest, et kogukonnal läheks 
kriisi ajal hästi. 

Oodati rohkemat,  
kui seadus võimaldas
Kriisi ühtsest lahendajast oli puudus lau-
sa niivõrd suur, et omavalitsusi koordi-
neerima seatud EOTJ-delt eeldati rohke-
mat, kui seadus seda võimaldas. Eeldati, 
et EOTJ-d lahendavad kõiki kriisi ajal 
kerkivaid teemasid ning oli raske selgita-
da, et eriolukorratööde juhtidel on piira-
tud mandaat ning jõulisi hädaolukorra 
seadusest tulenevaid meetmeid rakenda-
da kahjuks võimalik ei ole. Probleeme 
tuli omavalitsustel ette seinast seina: de-
tailidest kuni hooldekodude sulgemise ja 
kriisi üldise juhtimiseni. See kriis tõi väl-
ja olulise kitsaskoha – kohapeal on keeru-

line võtta vastu operatiivseid otsuseid, 
mis eeldavad tavaliselt näiteks volikogu 
otsuseid, sest kohapealsed kriisikomisjo-
nid ja EOTJ-d olid vaid nõuandvad orga-
nid ja koordineerijad. Kiirete otsuste vas-
tuvõtmiseks oleks vaja süsteemi ehk 
pisut kiirendada ja tõhustada. 

Omavalitsused olid 
kriisisituatsioonis ise leidlikud
Probleeme kerkis omavalitsustel üles eri-
suguseid ja palju. Kriis oli ju väga mas-
taapne ning ületas Eesti riigi piire. Selli-
ses olukorras pole keegi kunagi enne 
olnud: ei operatiivstruktuurid, kohalikud 
omavalitsused ega rahvas tervikuna. 
Ükski Päästeameti senine töökogemus, 
strateegia ega juhis ei sätestanud, kuidas 
ja mida peaks sellises kriisis tegema. 

Päästeamet on olnud omavalitsuste 
kõrval partnerina aastaid. Omavalitsusi 
on koolitatud ja nõustatud oma hädaolu-
korra plaane koostama, tehtud on ka õp-
pusi. Päästeametil on olemas suhteliselt 
terviklik ja selge pilt, millised on omava-
litsuste võimekused kriisideks hakkama 
saamisel. Ja võimekus on väga hea. 

2017. aasta suvel kehtima hakanud 
hädaolukorra seadus paneb omavalitsus-
tele tõsised ülesanded kriisideks valmis-
tumisel. Need puudutavad eeskätt elu-
tähtsate teenuste toimepidevuse 
tagamist, elanike teavitamist, evakuat-
siooniks valmistumist ja hädaolukorra 
lahendamise plaanide koostamist. Viiru-
sest tulenevat reaalset kriisi ei osanud 
aga keegi ette näha. Kuigi omavalitsuste 
kriisideks valmisoleku üle teostab järele-
valvet Päästeamet, peab põhiraskuse 
enda kanda võtma siiski kohalik omava-
litsus ise. Selles kriisis käivitusidki kriisi-

Päästeameti ülesannete hulka kuulus ka 
isikukaitsevahendite logistika üle riigi. 

Maris Moorits,    
Lääne päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht
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komisjonid ja -plaanid, mis olid varem 
välja töötatud ja enamasti ka läbi mängi-
tud. Lääne regioonis loodi üks esimesi 
kriisikomisjone Saaremaal ning see on 
edunäide, mis on eeskujuks ja motivat-
siooniks teistelegi omavalitsustele. Ka 
selles kriisis tuli suurim raskus võtta 
enda peale just Saaremaal, kus asus CO-
VID-19 kriisi epitsenter. Ehkki olukord 
oli saarel karm, andis see teistele omava-
litsustele taas väga tugeva näite ja õppi-
misvõimaluse. 

Omavalitsused olid kriisis leidlikud ja 
tekitasid ka omavaheliseks suhtlemiseks 
infokanaleid. Näiteks Haapsalu linnapea 
algatas ühise maakonnakeskuste juhtide 
e-postilisti, kus olid arutamiseks just sel-
lised kriisist tekitatud lained: lasteaedade 
kohatasud, koolide toidupakid, väljakute 
sulgemised jne. Hakati kasutama mitme-
suguseid digilahendusi, et omavahel kii-
remini infot vahetada. Osa omavalitsusi 
tegid ettepaneku, et Päästeametile tuleks 

kriiside lahendamiseks volitusi seaduste-
ga juurde anda, kuna neil on olemas koge-
mused ja oskused kriiside juhtimisel. 

Omavalitsused nägid vaeva oma ini-
meste informeerimisel ja nende teadlik-
kuse tõstmisel. Selle tulemusel olid ini-
mesed tublid ja arusaajad, entusiastlikud 
ja koostööaltid, vähemalt kriisi esimeses 
faasis. Isikukaitsevahendite puuduse tek-
kimisel hakkasid kohalikud omavalitsu-
sed neid omavahel jagama ning saadeti 
abi sinna, kus seda kõige rohkem vaja oli. 
Kriisikoosolekutel tekkisid spontaansed 
kogemuste ja parimate praktikate jaga-

mised just selleks, et päästa kogu Eesti 
tervikuna kriisi laienemisest.

Oluline operatiivsus ja  
tekkinud õlg-õla-tunne
Päästeameti eesmärk on olla nõu ja abiga 
iga inimese juures, kes seda vajab. Nii 
nagu seni oleme aidanud tule- ja veeohu-
tusalaste küsimustega, rääkinud vingu-
gaasiandurite vajalikkusest ja selgitanud, 
miks peavad kortermajades evakuatsioo-
niteed vabad olema, andsime samamoodi 

nõu kohalikele omavalitsustele 
ses ootamatult tabanud kriisis. 

COVID-19 kriisi algstaadiumis 
käivitus operatiivne tegevus ja 
tihe koostöö regionaalsel tasandil. 
Päästeameti tehtud eriolukorra jä-
relmite analüüsis tuleb välja, et 
regionaalset kriisijuhtimissüstee-
mi kiitsid kõik omavalitsused, 
tuues välja, et tegu oli nende jaoks 

kõige usaldusväärsema infoallikaga. Häs-
ti toimis varem harjutatud kriisikomisjo-
nide süsteem ning infovahetus omavalit-
suste ja regioonide tasandil. 

Õpituvastuste kokkuvõttes oli kohali-
ke omavalitsuste arvates edukas kriisi 
seljatamise võti just eriolukorratööde 
juhtide määramine. Kohalikud omavalit-
sused on toonud välja, et ühe konkreetse 
juhi olemasolu oli väärtus, mis tekitas 
segasel ajal turvatunde. Tähtsaks pidasid 
omavalitsused ka regionaalsete kriisiko-
misjonide koosolekuid, mis olid kiired, 
operatiivsed, avatud ja asjakohased. 

Need koosolekud andsid omavalitsustele 
õlg-õla-tunde ning ülevaate piirkonnas ja 
eri asutustes toimuvast. Saadud info oli 
oluline, samuti teadmine, et vajaduse 
korral saadakse Päästeametilt lahenduste 
otsimisel tuge. Järelmite analüüsis on 
öeldud, et Päästeamet juhtis olemasole-
vat informatsiooni sujuvalt ja õigetesse 
kohtadesse ning et hea koostöö eesmär-
gil võiks omavalitsuste arvates ka „rahu-
ajal“ maakondade üleselt infot jagada, et 
oleks olemas ülevaade ressursside suh-
tes. Samas tehti ettepanek ka maakondli-
ke kriisikomisjonide loomiseks, kuhu va-
jaduse korral kaasata riigiasutuste 
esindajaid ja valdkonnaspetsialiste. 

Järgmiseks kriisiks peab  
valmis olema juba nüüd
Kohalikud omavalitsused tõid tagasisides 
välja, et kõige tähtsamaks peavad nad 
koostööd ametkondade vahel. Riigi abi 
tuleb teatud viivitusega, seega tuleb olla 
valmis ise lahendusi leidma. Ka maa-
kondlikult on lihtsam lahendusi leida kui 
riigi tasandil, sest bürokraatlikke takistu-
si on vähem. Oluline õppetund on loota 
iseenda võimekusele, inimestele ja res-
surssidele. Järgmisele tervishoiukriisile, 
isikukaitsevahendite olemasolule ja taga-
varadele peavad hakkama mõtlema kõik 
juba nüüd. Omavalitsused on järelmites 
välja toonud, et Päästeametile peaks krii-
side lahendamiseks volitusi juurde and-
ma, kuna olemas on nii kogemused kui ka 
pädevus kriisikomisjonide juhtimiseks. n 

Järgmisele tervishoiu- 
kriisile, isikukaitsevahendite 
olemasolule ja tagavaradele 
peavad hakkama mõtlema  
kõik juba nüüd.

j Pärnumaa 
perearstide ja 
hooldekodude 
kätedeso logistika.

R Kaitseväe  
välihaigla lahkumine 
Saaremaalt.
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on meie kõigi 
ühine asi

UPPUJA
PÄÄSTMINE

2020. aasta esimene pool on Päästeameti uppumissurmade 
kahandamise strateegilisi eesmärke vaadates olnud laastav. 

Esimese kuue kuuga lendas eelmisel aastal saavutatu justkui 
vastu taevast. Kui eelmise aasta lõpus saime rõõmustada,  
et veeõnnetustes hukkunute arv on langustrendis ja kurba 

statistikasse märgiti kokkuvõttes ainult 36 inimest,  
siis tänavuse esimese poolaastaga oli sama arv juba täis,  

aga aasta lõpuni on veel palju minna.

Viktor Saaremets  
Päästeameti ennetustöö 
osakonna juhataja

Alustada tuleb kohe algusest – 
soojast talvest, mis ei tekitanud 
veekogudele jääkatet ning muu-
tis kaldaääred ja purded libedaks. 

Nendes oludes ei lasknud veeõnnetused 
ennast oodata. Esimese kahe kuuga võt-
tis vesi seitse inimest. Viimati uppus 
selle ajaga nii palju inimesi 2017. aastal. 
Eelmisel aastal jättis kahel esimesel 
kuul elu vees vaid kaks inimest. Kahe 
esimese kuu uppumisi iseloomustab 
kukkumine ja libastumine, mida soo-
dustas õnnetusele eelnenud alkoholitar-
vitamine. Sarnane hoog jätkus kevad-
kuudel. Märtsist maini uppus Eestis 15 
inimest, mis on viimase nelja aasta kar-
mim tulemus. Vaid 2016. aasta sama 
ajaperiood teeb 20 uppunuga sellele sil-
mad ette. Kevade 15 uppunust valdav 
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osa juhtus taas kukkumise tagajärjel, 
neljal juhul sai saatuslikuks kalastami-
ne. Sinna jääb ka tänavune jooberekord, 
kui Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 
määras ühe uppunud vanema mehe joo-
beastmeks 5,66 promilli. Tüüpiline juh-
tumikirjeldus sellest perioodist: mees-
soost, tarvitas alkoholi, läks jalutama, 
tagasi enam ei tulnud. Tasub veel ära 
märkida, et koroonaviirusest põhjusta-
tud eriolukorra ajal (12. märts – 17. mai) 
uppus Eestis kümme inimest. Needki 
olid eakad alkoholi tarvitanud mehed, 
kes uppusid kodulähedasse veesilma, 
enamasti kraavi või tiiki. 

Kodulähedased  
veesilmad ründavad
Kui koroonaoht mais kahanes ja meedia-
kanalite avalehtedel tekkis ruumi muu-
teemaliste uudiste jaoks, oli aeg küps rõ-
hutada veeõnnetuste ennetamist. Kuna 
sel aastal veeohutuse riiklikku meedia-
kampaaniat plaanis polnud, võtsime 
arendusosakonnaga ette viimaste aastate 
statistika ja tegime suplushooaja alguse 
teavitustegevusteks kiirelt plaani. Juuni 
keskpaigas jõudis laiema üldsuseni Eesti 
uppumiskohtade esikuuik, mis juhtis tä-
helepanu kodulähedastele veekogudele, 
kuhu on viimase kümne aasta jooksul 
enim inimelusid jäänud. Kümne aasta 
statistika järgi on ohtlikumad veekogud 
jõgi, järv ja meri, mis kõik on selle aja 
jooksul nõudnud üle saja inimhinge, ena-
masti viiekümnendates eluaastates mehi. 
Tiigid, kaevud ja kraavid on kolme peale 
kokku nõudnud samuti üle saja elu. Ko-
dulähedased veekogud on ohtlikumad 
eelkõige eakamatele inimestele, tiigid on 
saatuslikuks saanud aga ka lastele – tiiki-
des upubki kõige enam lapsi. Peamised 
täiskasvanute uppumiste põhjused on 
ikka alkohol ja libastumised ning kukku-

mised. Kampaaniale andis vürtsi juurde 
tuntud zooloog Aleksei Turovski, kes 
võrdles ohtlikke veekogusid kiskjatena, 
kes alkoholi tarbinud ja eakamaid inim-
loomi oma uinutavas sillerduses varitse-
vad. Nende sõnumite inimesteni jõudmi-
se ajal oli Eestis uppunud juba 26 inimest.

Kuna avalikud üritused ja kogunemi-
sed olid sel ajal veel ulatuslike piirangu-
tega, kutsuti Põhja päästekeskuse eestve- 

damisel inimesi üles ka ise veeohte 
märkama. Sündis fotojahi üritus „Märka 
veeohtu“, milles kutsuti inimesi üles ko-
dulähedasi ohtlikke veesilmi märkama, 
neid üles pildistama ja fotosid Pääste-
ametile saatma. Eesmärk oli panna ini-
mesed ohutuse vallas kaasa mõtlema ja 
jagama infot ohtlikest kohtadest, et koos-
töös maavaldaja, kohaliku omavalitsuse 
ja koostööpartneritega probleemidele 
jooksvalt lahendused leida. Laekus 17 
tööd ning inimesed viitasid mitmele po-
tentsiaalsele ohuolukorrale. Päästeamet 
reageeris kiirelt – suur osa ohtudest lik-
videeriti kohe, viimaste kallal töö veel 
käib.

Rahvussport  
purjusujumine on tagasi
Veeohutus sai Päästeameti üheks süda-
measjaks 2010. aastal. Kuna tulesurmade 
ja õnnetuste ennetamine oli kandnud vil-

ja, kuid veesurmade arv oli 
endiselt suur, võeti just vee-
õnnetuste ennetamine tõsi-
semalt luubi alla. Sündisid 
esimesed koolitused ja kam-
paaniad, millest purjusuju-
mise kampaaniad pälvisid 
üsna suurt tähelepanu. Ott 
Sepa ja Märt Avandi purjus-
ujumiste klipid kiskusid 
ühiskonna haavad tugevalt 
lahti ja üsna tihti küsiti, kui 

eetiline selline portreteerimine on. Tõsi 
on aga see, et mitmeks aastaks kadus 
veeõnnetustes uppunute seast pildilt 
keskealine purjus mees, asendudes eaka 
purjus mehega, kes pigem kukkus alko-
holijoobes, kui et ujus. 

Praegu, kümme aastat hiljem, on 
probleem tagasi ja vaadates seitsme aasta 
taguse kampaania materjale, tekkis tõeli-
ne déjà vu tunne. Suvi sai vaevalt alata, 

Uppumissurmad 
arvudes
n 18. augusti seisuga on sel aastal 
veeõnnetustes hukkunud 47 inimest. 
Eelmisel aastal oli samal ajal vees 
hukkunuid 30. Tänavu 7 kuu jooksul  
hukkus veeõnnetustes 41 inimest,  
neist üks laps. Eelmisel aastal samal  
ajal hukkus 26 inimest, lapsi  
hukkunute seas siis ei olnud.
n Käesoleval aastal veeõnnetuses 
hukkunud inimeste keskmine vanus  
oli 58 aastat, eelmisel aastal 54 aastat. 
Hukkunud naiste keskmine vanus oli  
66 aastat, meeste vanus 56 aastat. 
Eelmisel aastal samal ajal hukkunute 
puhul oli naiste keskmine vanus  
70 aastat, meeste vanus 52 aastat.
n 40-st täiskasvanud hukkunust 
tuvastati joove 23 ehk 58%, eelmisel  
aastal 73%. Keskmine joove on olnud 
2,75 promilli, eelmisel aastal 2,21 
promilli. Selleaastased ekstreemsemad 
joobed on olnud 5,66, 4,34 ja 4,21 
promilli. Nii kõrgeid joobeid eelmisel 
aastal samal perioodil ei esinenud ega 
esinenud ka kogu aasta jooksul – eelmi-
se aasta kõrgeim joove oli 3,97 promilli.
Selleaastast joobes uppunute osakaalu 
mõjutab see, et naisi on uppunud 
rohkem kui eelmisel aastal. Kaheksast 
naisest on olnud joobes vaid üks. 
n Tänavu vees hukkunud 32 täiskas- 
vanud mehest olid joobes 22 ehk 69%, 
eelmisel aastal samal ajal oli joobe 
osakaal 83%. Kui eelmisel aastal oli 
uppunud mehe keskmine joove 2,28,  
siis sel aastal on see olnud 2,77.
n Eelmisel aastal uppus suvekuudel 
(juuni-juuli) 11 inimest, tänavu 18. 
Suvekuudel uppunute keskmine joove  
oli 3,2 promilli, eelmisel aastal 2,45 
promilli. Seega on selleaastaste joobes 
uppunute joove olnud oluliselt kõrgem.
n Kõige rohkem on inimesed seitsme 
kuu jooksul uppunud tiiki (11 korral), 
järve (10), kraavi on uputud 6,  
merre 6 ja jõkke 4 korral.

Eluohtlikuks võivad osutuda ka 
kodulähedased kraavid. 

Kuna tulesurmade ja õnnetuste 
ennetamine oli kandnud vilja,  
kuid veesurmade arv oli endiselt 
suur, võeti just veeõnnetuste 
ennetamine tõsisemalt luubi alla.

FO
TO

d:
 P

ää
st

ea
m

et



PÄÄSTE ELU  I  202026

kui tavapärane kolme kuu uppunute 
kvoot sai täis ja eelmise aasta üldarv üle-
tatud. Tõsi, igal aastal on suvekuudest ol-
nud vähemalt üks, kus traagilisi veeõn-
netusi juhtub eriti palju. Sel aastal oli 
selleks juuni, mil Eestis uppus 11 ini-
mest. Tüüpiline juhtum tänavu suvest on 
selline: sõbrad läksid vee äärde või paadi-
ga sõitma, tarbisid alkoholi, läksid ujuma 
ning üks neist enam tagasi ei tulnud. Oli 
puhas õnn, et asi sellega piirdus, sest lu-
gude sisse vaadates võinuks uppunuid 
olla rohkemgi. 

Üks näide – kaks sõpra läksid veekogu 
äärde ja tarbisid ohtralt alkoholi. Üks 
meestest otsustas teise keelitamisest 
hoolimata ujuma minna ja uppus. Sõber, 
kes edasi jõi ja hiljem rattaga koju läks, 
kukkus tee peal kraavi. Oli puhas õnn, et 
seal vett sees ei olnud. Juhtumi valguses 
ei lähe mul meelest ühe taksosõidu ajal 
juhi tsitaat kliendilt, kes seltskonnaga 
ujuma oli sõitnud. Kuna ilm polnud suu-
rem asi, küsis taksojuht, kas ujumiseks 
mitte liiga külm pole. Ta sai vastuseks – 
pool liitrit viina tõstab vee temperatuuri 
vähemalt kahe kraadi võrra. See kurbnal-
jakas lause raamistab paljusid suviseid 
uppumissurmasid.

Kuna uppunute arv rühkis metsiku 
kiirusega ülesmäge, käivitus ka talvel 
külmaga harjumuspäraseks saanud OPE 
– operatiivennetus, kus päästjad ja vaba- 
tahtlikud patrullivad veekogude ääres, et 
teha veeohutusalast teavitustööd. Pärast 
jaanipäeva olnud pikema nädalavahetuse 
jooksul käidi veekogude ääres kokku 800 
korral ja leiti üle 60 rikkumise. Problee-
mid olid ikka samad: alkohol, vettehüp-
ped tundmatus kohas, päästevestide 
puudumine veesõidukis ja igasugu täis- 
puhutavad vahendid, mis väära kasuta-
mise korral on pigem eluohtlikud, kui et 
aitavad veepinnal püsida. OPE-de käigus 
jõuti tihti ka õigel ajal õigesse kohta, et 
takistada alkoholi tarbinud seltskonnal 
vette minemast. Loodetavasti hoiab 
pääste sellises vormis kohalolek edaspidi 
ära nii mõnegi uppumise. OPE-dega jät-
kati vastavalt ilmale läbi suve. Juuli kesk-
paigast tulid mõnes piirkonnas veeohu-
tuse kontrolli kaasa politseipatrullid, sest 
eks alkoholitarbimine on probleem pal-
judele asutustele ja kajastub nende sta-
tistikas, olgu selleks tule- ja veeõnnetu-

sed, kukkumised, liiklusõnnetused, 
lähisuhtevägivald või veel midagi viien-
dat. Keeruline juunikuu sundis meid veel 
kord narratiivi muutma ning käiku läks 
vana kampaaniasõnum – kui jood, ära uju. 
Seekord kõnetas potentsiaalseid alko- 
uimas ujujaid Raivo E. Tamm, kelle hääl 
poeriiulite vahel kõlades paari nädala 
jooksul keskealisi mehi järvepiknikuks 
valmistumisel mõistusele kutsus. 

Tulevikulootus(ed)
Nukker statistika liikluses, vägivallakuri-
tegudes ja veeõnnetustes keerutas juuli 
keskel taas üles ka alkoholipoliitika suu-
nalised kriitikanooled. Kui veel jaanipäeva 
paiku arvas meedia, et alkoholist ja veest 
on räägitud liiga palju, siis juuli keskel kir-
jutasid paljude väljaannete juhtkirjad, et 
alkoholitõrje vajab au sisse tõstmist. Kuna 
väga paljude eelnimetatud õnnetuste sta-
tistiliste näitajate taust viib just alkoholi-
ni, siis on selge, et ennetuse teravik peab 
üha jõulisemalt liikuma alkoholitarbimise 
ja -sõltuvuse kahandamise suunas. Tule-
muse saavutamiseks peavad paljud osa-

Ennetustöö

pooled tihedat koostööd tegema. Võitlus 
viinakuradiga seotud õnnetustega ei saa 
olema lihtne ega kiire. Paljud meist on 
puutunud kokku mõttega, et see on nagu 
võitlus tuuleveskitega ja alkohoolikut pa-
randab vaid haud. Eks selle arusaamaga 
on teinekord üsna lihtne kaasa minna, kui 
probleemi ja selle lahendusi mitte lähe-
malt silmitseda. 

Ühel päeval saime kutse Lootuse küla 
päästeseltsi, sest meie toimetamised vee-
ohutuse vallas olid neilegi silma jäänud. 
Lootuse külas elab ja toimetab hetkel 
kaks-kolmkümmend endist alkoholi- ja 
narkosõltlast, kes on oma pahedest vaba-
nenud. Nende õnnetud lood, mis ühises 
koostöös samuti laiema avalikkuseni 
jõuavad, sobivad eespool olnud jututee-
made illustreerimiseks ideaalselt. Hea, et 
on jutustajaid, sest nad on pääsenud. 
Nad on pääsenud vee-, tule- ja liiklussur-
madest ning nad on pääsenud alkoholist 
ja narkootikumidest. Need lood osuta-
vad, et lootust on alati. Meie ülesanne on 
alati teha uppuja päästmiseks kõik en-
dast olenev ja anda talle tagasi lootus. n

Meie ülesanne on alati 
teha uppuja päästmiseks 

kõik endast olenev ja anda 
talle tagasi lootus.

Pea pooled kaevudes uppunutest on eakad. 
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Soovitus

Collapse of burning 
buildings: a guide to 
fireground safety
Vincent Dunn
PennWell, c2010
Tuletõrjeveteranide juht Vincent Dunn on 
uuendanud oma enimmüüdud raamatut, 
milles uuritakse tulekahjust põhjustatud 
struktuuririkke ohte. See on esimene õpik, 
mis on kirjutatud tuletõrjujate, kompaniioh-
vitseride ja tuletõrjujate hoiatamiseks selle 
kohta, kuidas ehitised tulekahju korral 
hävivad, avades põlenud hoone kokkuvari-
semise teema väga detailselt. Oluline on ka 
see, et tegu on esimese väljaandega, mis 
juhendab tuletõrjujaid, kuidas põleva hoone 
kokkuvarisemise puhul ellu jääda. 

Failures in concrete 
structures: case studies  
in reinforced and 
prestressed concrete 
Robin Whittle
CRC Press, 2018
Autoril Robin Whittle’il on üle viiekümneaas-
tane töökogemus betoonkonstruktsioonide-
ga ning raamatus analüüsib ta tõestisündi-
nud õnnetusjuhtumeid betoonhoonetega. Ta 

uurib õnnetuste tekkepõhjuseid ja nende 
ennetusvõimalusi ning vaatleb, kuidas 
struktuurimudelite ebaõnnestumised 
võivad põhjustada suuri probleeme, kui  
neid enne ehituse algust ei tuvastata. Lisaks 
sellele vaatleb ta, kuidas lepingukorraldused 
võivad soodustada või vältida probleeme 
projekteerimise ja ehituse käigus. Raamat 
lõpeb uuringuga rollide uurimise ja 
arendamise kohta ebaõnnestumiste 
ennetamisel. Hindamatu lugemine kõigile, 
kes ehitavad või projekteerivad betoon-
konstruktsioone ning soovivad vältida 
kalleid ja piinlikke probleeme tulevikus!

Sisejulgeoleku  
hübriidohtude  
tutvustamine
Vladimir Sazonov, Erkki Koort,  
Priit Heinsoo ja Kadri Paas
Tallinn, Sisekaitseakadeemia, 2020
Uuringuraport räägib praegustest ja 
võimalikest hübriidohtudest Eesti riigi 
julgeolekule. Raporti eesmärk on osutada 
tähelepanu kitsaskohtadele, mis vajavad 
parandamist. Raportis käsitletakse ka seda, 
kuidas reageerida operatiivselt ja kasutada 
tõhusalt eri võimalusi hübriidse ohu korral 
(nt massirahutused, radikaliseerumine, 
kuritegevuse kasv, terrorism, info- ja 
mõjutustegevus, küberrünnakud). 
Hübriidsete kriisiolukordade lahendamiseks 
on vaja hästi lõimitud asutusi ja organisat-
sioone, mis tegutsevad sünkroonselt.

UUED RAAMATUD
SISEKAITSEAKADEEMIA RAAMATUKOGUS

Sisekaitseakadeemia  
raamatukogu
• kodulehekülg: sisekaitse.ee/et/raamatukogu
• e-raamatud: digiriiul.sisekaitse.ee
• müügil olevad trükised: sisekaitse.ee/kirjastus

Bribery and corruption  
in weak institutional 
environments: 
Connecting the dots 
from a comparative 
perspective
Shaomin Li
Cambridge University Press,  
2019
Raamatu autor Shaomin Li uurib 
korruptiivset käitumist riikides, kus 
on nõrgad institutsionaalsed 
keskkonnad. Raamat pakub uudse 
selgituse ajatule mõistatusele selle 
kohta, miks mõned riigid arenevad 
jõudsalt hoolimata korruptsioonist.

VAATA  
UUDIS- 
KIRJANDUST 
SIIT
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S elle aasta lõpus lisandus häirekes-
kuse infotelefonide nimistusse ka 
kriisiinfotelefoni 1247 (KRIT) 
loomine, mis tänavuse koroona-

kriisi algstaadiumis ka teoks sai. KRIT 
võtab kriisiolukorras hädaabinumbrilt 

Rain Põllu,  
Päästeameti 
sisekommunikatsiooni 
ekspert

Häirekeskusele mõeldes meenub inimestele esmajärje-
korras hädaabinumber 112. Ehk on keegi helistanud ka 
päästeala infotelefonile 1524. Kuid seda, et häirekeskusest 
vastatakse veel ka lühinumbritele 1510 (maanteeinfo)  
ja 1313 (keskkonnainfo), teab juba palju vähem inimesi. 
22% elanikkonnast, kui täpsem olla.

112 koormust märkimisväärselt vähe-
maks ning jagab inimestele praktilist in-
fot. Kui tavapäraselt vastavad KRIT-ile 
häirekeskuse abi- ja infotelefoni teenistu-
jad, siis kriisi ajal aitavad ka vabatahtli-
kud teistest asutustest – nii panustasid 
koroonakriisi ajal KRIT-i töösse ka üle 30 
Päästeameti töötaja. 

Oma kogemusi kõnedele vastamisel 
jagavad Sandra Tammiksaar ennetustöö 
osakonnast ning Ksenia Vihrina pääste-
töö osakonnast.

Sandra lugu
Esimesel koroonanädalal, kui koolid 
suleti ja inimesed saadeti kodukonto-
risse, jäi elu justkui seisma. Iga Pääs-
teameti töötaja esimene mõte on – 
kuidas saaksin abiks olla? Peagi 
hakati otsima vabatahtlikke kriisiabi-
telefonile appi ning pakkusin end hea 
meelega välja.

Esmalt toimusid mitmes vahetu-
ses kolm tundi kestnud koolitused, 
kus selgitati infoliini tööpõhimõtet, 
mõtestati lahti olulisemad teemad 
ning harjutusklassis õppisime prog-
rammi ja tegime ka mõne proovikõ-
ne, et harjutada küsimustele vasta-
mist ja info sisestamist.

Töö käis kuuetunniste vahetustega 
– kella 8–14 ja 14–20. Esimesel päe-
val olime tööl erandkorras kella 14–

Kuidas saan 
aidata?

Sandra Tammiksaar
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23. Öösiti, mil koormus oli väiksem, 
vastasid kõnedele häirekeskuse töö-
tajad ning hommikul, kui koormus 
tõusis, tulid appi vabatahtlikud. Va-
batahtlikke oli peamiselt Päästeame-
tist, Siseministeeriumist ja Naisko-
dukaitsest.

Programm, mida kõnedele vasta-
miseks ja andmete sisestamiseks ka-
sutasime, ei olnud keeruline, pigem 
oli keeruline infokülluse ja infopuu-
dulikkuse kombinatsioon. Õnneks 
oli meile kokku pandud pea 70 lehe-
külge küsimusi ja vastuseid, mida iga 
päev värskendati. Samuti olid abiks 
eri ametite kodulehed. 

Mainimata ei saa jätta ka väga toe-
tavat meeskonda, sest kui ise vastust 
ei leidnud, siis tiimist oli ikka keegi 
kas teemaga kursis või juba sama kü-
simusega pidanud tegelema. Vahel 
piisas ka vastusest, et selle kohta 
meil info puudub – nii oli endalgi jul-
gem tunne seda abivajajale öelda ja 
paluda näiteks õhtul või järgmisel 
päeval tagasi helistada. Keeruliseks 
võib lugeda hetki, mil oli toimunud 
näiteks pressikonverents, kus öeldi 
midagi välja, aga meieni nii värske 
info veel jõudnud ei olnud.

KRIT-i kõnede arv päevas oli paari 
tuhande ringis, aga kuna vabatahtlik-
ke oli valvevahetuses piisavalt, ei 
tundunud koormus nii suur. Või oli 
lihtsalt endal nii põnev, et päev läks 
nagu linnulennul. Küsimused, mida 
esitati, olid väga erinevad ning kuigi 
meil oli väga mahukas KKK-loend, 
tajusin vastajana ikka, kuidas ühe 
teema kohta tekkis inimestel nii pal-
ju eri küsimusi.

Mida siis küsiti? Sooviti teada CO-
VID-19 sümptomeid, ravimeetodeid, 
informatsiooni testimise kohta, kui-
das viirusest hoiduda või vajaduse 
korral haigusleht võtta. Samuti oli 
palju tööandjatega seotud küsimusi, 
riigipiiridega seotud küsimusi, pen-
sionäride abistamise teemalisi pärin-
guid jne.

Väga spetsiifiliste küsimuste pu-
hul suunasime inimese teistesse 
ametkondadesse. Kuna olukord oli 
kõigi jaoks uus, siis tihtipeale helis-
tati juba sellepärast, et olla kindlad, 
et millestki pole valesti aru saadud. 
Küsimustele vastates oli peamine aga 
see, et tuli hoida positiivset tooni, 
sest see mõjus helistajatele hästi ja 
nad vastasid sulle samaga. Üks on ju 
kindel – helistatakse mure pärast, 
mis aga ei tähenda, et hinges peaks 
valitsema negatiivne tunne.

kuulamisoskus, kuna esiotsa oli päris 
keeruline aru saada, mis küsimus või 
mure inimestel täpselt on. Küsimused 
olid seinast seina, näiteks eriolukorra 
reeglite kohta, maskide kasutamisest, 
testimise võimalustest ja nende tulemus-
te väljastamistest, tööga seotud reisimise 
võimalusest ja karantiinist. Nende küsi-
muste peale oli juba eelnevalt mõeldud 
ning välja töötatud infomaterjal, samuti 
oli võimalik andmeid usaldusväärsetest 
allikatest kontrollida. Hoopis teine lugu 
oli aga küsimustega stiilis „kui inimesel 

puudub perearst, kuhu ta 
võib pöörduda?“, „kust on 
võimalik leida juhendmater-
jali toitlustusettevõtjale?“ 
või „mis on mõne panga mo-
biiltelefoninumber?“. 

Kõige keerulisemad küsi-
mused olid need, kus inime-
sed olid mures: nad tundsid 
ennast halvasti vaimselt või 
füüsiliselt ning suure kõne-

koormuse tõttu ei olnud perearst kätte-
saadav või polnud inimese hinnangul 
probleemile lahendust leitud. Palju oli ka 
tööandjatega seotud küsimusi, kus tund-
sime, et meie käed on seotud. Kõik, mis 
me saime teha, oli inimene ära kuulata 
ning suunata ta suhtlusesse tööandja või 
tööinspektsiooniga. Kõige raskemates 
olukordades oli võimalik suunata kõne 
kas 112 numbrile (kui kiirabi sekkumine 
oli vajalik) või ka psühholoogile, kes os-
kas inimestele professionaalselt abi pak-
kuda. 

Rõõmsaks tegi see, et inimesed olid 
kõnet lõpetades tihti tänulikud ning mai-
nisid, et see on ainuke koht, kust nad 
said vastused ja selged juhised. Infotele-
foni mõte selles ju seisnebki. n

Ksenia lugu
„Häirekeskuse infotelefon, kuidas saan 
aidata?“ – selle lausega võtsin ma esime-
se kõne vastu vabatahtlikuna häirekesku-
ses. Päästeametnikuna, kes ei ole oma 
tööspetsiifika pärast harjunud inimeste 
muresid telefoni teel lahendama, oli see 
väga erakordne ja tavapäratu tegevus. 
Esimesele kõnele sa lihtsalt ei tea, mida 
vastata. Alguses oli isegi raske aru saada, 
mida inimene küsib ja mis mure tal täp-
selt on, kuid see on tagantjärele vaadates 
paratamatu normaalsus. Õnneks oli ette-
valmistav koolitus kõrgel tasemel ning 
häirekeskuse kolleegid väga abivalmid. 
Igaüks neist oli valmis 24/7 sind aitama.

Kui sain teada, et häirekeskuse infote-
lefon vajab eelkõige abi vene keele osku-
sega, siis tundsin, et saan oma tugevust 
edukalt teiste toetamiseks rakendada. 
Ehkki kriisi ajal on alati kiire ning üles-
andeid palju, ei kõhelnud ma Päästeame-
ti töötajana hetkekski ennast appi pakku-
mast, kuna tundus, et saan seal oluliselt 
kaasa aidata. 

Koolitusel käidud ning põhitõed info-
telefonist ja infosüsteemide kasutami-
sest selged, oli aeg praktiliseks töökoge-
museks töösaalis. Nagu elu näitab, siis 
teiste kogemusi on tore kuulata küll, aga 
reaalsuses seisavad igaühel ees oma ras-
kused ja takistused. Kui infosüsteem oli 
minu jaoks väga loogiliselt üles ehitatud 
ning selle haldamisega probleeme ei tek-
kinud, siis hoopis teine lugu oli info hal-
damisega. Seda oli lihtsalt nii palju. Kui 
alguses tundus arusaamatu, kuidas üldse 
on võimalik kogu selle tohutu info seest 
õige vastus leida, siis otsingusüsteemiga 
harjudes leidis enamikule küsimustele 
vastused hõlpsalt ning vajaduse korral ai-
tasid ka häirekeskuse kolleegid. 

Kõne vastuvõtmisel oli väga oluline 

Rõõmsaks tegi see, et inimesed 
olid kõnet lõpetades tihti 
tänulikud ning mainisid, et see  
on ainuke koht, kust nad said 
vastused ja selged juhised.

Ksenia Vihrina
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Koroonakriisi puhkemisel 
küsisid paljud vabatahtlikud 
endalt, mida saavad nemad 
olukorra leevendamiseks 
teha. Vabatahtlikest 
päästjatest oligi palju abi ja 
järgnevalt on kolm näidet, 
kuidas täpsemalt.

Kadrina  
vaprad naised
KADRINA TULETÕRJE SELTSI NAISSALK on 
Eestis unikaalne ühendus. Vaid viieliik-
meline naiskond tegeleb pääste vallas en-
netustööga, kuid see on vaid üks osa 
nende tegemistest. Kohtumisele on neist 
tulnud neli: Anneli Nagel, Reelika Kirsi-
puu, Mariliis Udeküll ja Liis Ambos. 
Naissalga eestvedaja Anneli Nagel ütleb, 
et salga nimi sai pandud kummardusena 
naistele, kes 1940.–1950. aastatel sarnas-
te nimedega rühmitustes tegutsesid. 
„Põhikiri on üsna samasugune: toetame 
kohalikku eluolu, teeme asju paremaks. 
Mitte ainult päästes ja ennetusega, vaid 
ka kultuurielu elavdamisega. Ehk seal, 
kus vaja, lööme käed külge ja aitame,“ 
võtab Anneli Kadrina Tuletõrje Seltsi 
naissalga filosoofia kokku.

Märtsis, kui eriolukord välja kuulutati, 
andis naissalk kohe kohalikule omavalit-
susele teada, et on valmis appi tulema, 
kui vajadus tekib. Kadrinas on kohalikul 
omavalitsusel ja vabatahtlikel väga hea ja 
tihe koostöö, nagu on neil ka operatiiv-
teenistustega – seda ainuüksi seepärast, 
et naissalklased on pereliikmete kaudu 
läbi ja lõhki seotud nii pääste, politsei kui 

Vabatahtlikud 
päästjad

Võrgustik

Mari Rebane,  
kommunikatsiooni - 
osakonna nõunik

tulid kriisis appi

Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalga liikmed  
(vasakult) Anneli Nagel, Reelika Kirsipuu,  
Liis Ambos ja Mariliis Udeküll.FO
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ka kiirabiga. „Üks suur kamp ja selts-
kond koos,“ muheleb Reelika.

Reelika oligi see, kes Kadrina valla-
juhile kojukandeteenuse välja pakkus. 
Kadrina vallas elab ligikaudu 700 eakat 
ja kiirelt tuli välja selgitada, kas ja mil-
list abi neil vaja on. Vallavalitsus arvas 
esiti oma jõududega hakkama saavat, 
kuid ülesannete kuhjudes kutsuti nais-
salklased appi. Aitajatele jagati ports 
telefoninumbreid ja nii helistati koos 
teiste vabatahtlikega kõik piirkonna 
eakad läbi. „Minul oli kõige pikem 
kõne 45 minutit. Inimesed tahtsid su-
helda, alla kümne minuti polnud ühte-

gi kõnet, siis tegin ikka ennetust ka ja 
rääkisime kõik üle, kuidas on,“ mee-
nutab Reelika. Mariliis tunnistab, et li-
sategevuseks võetud aega pidi lastele 
selgitama. „Aga miks sa pead helista-
ma? Põhjendad lapsele ära, okei. Natu-
kese aja pärast: kas sul läheb veel aega? 
Jah, mul läheb veel aega. Kui olid pat-
rullipäevad, tulid lapsed küsima, et kas 
sa ikka tohid minna, ja pidi alati põh-
jendama,“ muigab Mariliis.

Vald koondas andmed kokku, kaar-
distas abivajajate mured ja edasi tuli 
juba toidu kojukande ring. Sealjuures 
tuli appi kohalik toidukauplus, mille 
juhataja pani ostunimekirja alusel toi-
dukoti ise kokku, nii et naissalklastel 
tuli vaid kott poest peale noppida ja 
inimesele koju kätte viia. „Tegelikult 
oli üllatav, kui vähestel oli abi vaja, sest 
vabatahtlikke aitajaid olnuks palju 
rohkem. Inimesed arvasid, et saavad 
ise hakkama ja enamasti oligi vaja vaid 
toidu kojutoomise abi, et ei peaks ise 
poes käima,“ sõnab Liis.

Ühtekokku viidi toitu koju kuue 
nädala vältel, märtsi lõpust 11. maini. 
Lisaks kojukandele käisid naissalkla-
sed 2 + 2 patrulle tegemas ja kuna 
Kadrinas oli vabatahtlikke patrullijaid 
palju, jagati päevad omavahel ära. 
„Lasteaed oli kinni, koolist õpetajad, 
laulukoor – iga päev oli määratud päe-
va vastutaja. Näiteks laulukoori päev 
on täna, tuletõrje päev on täna, laste-
aia päev täna jne,“ selgitab Anneli. 
Patrulliti nii politsei ja päästega koos 
kui ka eraldi ning n-ö keerulisematel 
päevadel ja tundidel jälgis olukorda ka 
rohkem silmapaare. 

Tegelikult oli üllatav,  
kui vähestel oli abi vaja, 

sest vabatahtlikke aitajaid 
olnuks palju rohkem.

TÜRI VABATAHTLIKKU TULETÕRJE ÜHINGUS-
SE kuuluvad kolm vabatahtlikku pääste-
komandot – Oisu, Väätsa ja Imavere. Te-
gelikult ka Kabala, aga hetkel on see 
komando liikmete vähesuse tõttu varju-
surmas. Tuletõrjeühingu juhatuse liige ja 
Oisu komando pealik Meelis Välimäe 
nendib pooleldi naljatades, et sealkandis 
pole kaua midagi põlenud ja siis läheb 
inimestel vabatahtlik pääste meelest ära. 
Vabatahtlikud päästjad on aga Türi vallas 
alati au sees olnud, kuid erinevalt näiteks 
Kadrina naissalgast keskenduvad sealsed 
vabatahtlikud päästeteemadele. „Sada 
aastat tagasi oli jah tuletõrjeselts see, kes 
oli vallas võib-olla ainukene, kes tegi kõik 
asjad ära, aga tänapäeval on seltse nii pal-
ju, et ei saa konkurentsi tekitada. Jääme 
oma liistude juurde,“ selgitab Meelis.

Minnakse ja aidatakse muidugi ikka, 
kui appi kutsutakse. „Tänuüritused, kros-
siradadel lasteüritused, ja kui vaja enne-
tada, oleme alati kohal. Kui Tikupoiss 
(Tallinna–Tartu maantee Imavere ristmi-
kul asuv kohvik – toim.) tegi lastekodu-
lastele välja, siis kutsuti samuti,“ loetleb 
Imavere komando pealik Rene Tamm. 
Rääkimata kogukonnatalgutest, kus vaja 
käed külge lüüa – kes juba on vabatahtlik, 
on seda igal alal.

Türi Vabatahtlikul Tuletõrje Ühingul 
on vallavalitsusega hea tihe suhtlus, mis-

Järvamaa  
tegusad tuletõrjujad

tõttu kohe koroonakriisi alguses endast 
ka märku anti, näiteks eakamatele toidu 
või küttepuude viimisega või mistahes 
toimetamistes aitamisega. „Vallaga käis 
kogu aeg infovahetus. Nad teadsid, et kui 
vaja, siis oleme olemas,“ ütleb Meelis. 
Appi kutsus vald vabatahtlikud aprilli-
kuisel pensionipäeval, kus kolme koman-
doga kaupluste ja pangaautomaatide juu-
res 2 + 2 reegli täitmist kontrolliti.

Kõige rohkem tehti kokkuleppel Pääs-
teametiga COVID- ja lõkkepatrulle. Sa-
muti oli Kaitseliidul Türi Vabatahtlikul 
Tuletõrje Ühingu alarmsõidukijuhtidest 
ülevaade, juhuks kui peaks näiteks haige-
te transpordil abi vaja minema. Seda olu-
korda õnneks ei tekkinud. Nii Meelis kui 
ka Rene nendivad, et eriolukord oli vaba-
tahtliku pääste mõttes olukord nagu iga 
teinegi – kohalik omavalitsus teadis, et 
vabatahtlikud on olemas ja nõus aitama, 
kus vaja. Uus oli aga see, et vabatahtlikud 
tegid omamoodi 2 + 2 ennetust. „Põleta-
sime jaanituled enne jaani ära. Metsast 
oli hunnik kokku veetud, aga et keegi ei 
läheks jaanituld pidama, siis käisime ja 
põletasime need ära,“ selgitab Rene. 

Rene Tamm (auto katusel) ja Meelis Välimäe 
Türi Vabatahtlikust Tuletõrje Ühingust.
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Harjumaa  
vabatahtlikud 
logistikud
VABATAHTLIK RESERVPÄÄSTERÜHM (RPR) 
tegutseb Tallinnas ja Harjumaal ning üh-
tekokku kuulub nende ridadesse 200 lii-
get. RPR mehitab suvekuudel Aegna ko-
mandot, samuti osaletakse kutselistes 
komandodes ühisvalves, lisaks on logisti-
kakomando, mis käib suurtel pääste- 
sündmustel toitlustuse ja muu vajalikuga 
toetamas. Päästet aidatakse ka suursünd-
muste likvideerimisel (näiteks Vikipalu 
põleng), lisaks käiakse koos politseiga ot-
singutel ja rühmal on ka oma merepääs-

terakuke. Muide, Eestis on veel kaks re-
servpäästerühma, Läänes ja Idas, kuid 
need on eraldiseisvad mittetulundusühin-
gud, kel oma spetsiifika, näiteks Lääne 
oma keskendub merepäästele. Vabatahtli-
ku pääste maastik on Eestis laiem, kui 
pealtnäha tundub, nii et tegelikult leiab 
iga päästehuviline endale rakendust.

Vabatahtliku Reservpäästerühma logis-
tikakomando on ainuke omataoline Ees-
tis. Kohe eriolukorra esimestel päevadel 
läks nende abi kibedasti vaja, et desoained 
ja isikukaitsevahendid, nagu maskid, kin-
dad ja muu säärane, saaks kiirelt regiooni 
päästekomandodele, perearstikeskustele, 
hooldekodudele ja teistele abivajajatele 
laiali jaotatud. Päevad võisid kohati väga 
pikaks venida. „Tore oli oma panus anda. 
Komandosid ei huvitanud, et jõuame nen-
de juurde kell 2 öösel – kas sobib, jaa. Et-
tevõtete-hooldekodude poolelt oli posi-
tiivset tagasisidet. Päästeameti logistikud 
tegelesid kogu Eesti vahendite komplek-
teerimisega. Ei tea, kaua nemad olid ma-
gamata,“ meenutab üks RPR-i logistika-
komando liikmeid Mariann Mäeots. 
Mariann on muide üks neist vabatahtli-
kest päästjatest, kes töötavad ühtlasi 
päästeteenistuses – nimelt on lausa viien-
dik Eesti vabatahtlikest päästjatest Pääs-
teameti töötajad. Põhja päästekeskuse 
valmisolekubüroo ametnikuna lahendas 
Mariann koroonakriisi ka ameti regionaal-
se kriisistaabi koosseisus.

RPR-i juhatuse liikme Kristo Kanniku 
sõnul olid reservpäästerühmlased valmis 
osalema ka häirekeskuses käivitatud krii-
siinfotelefoni töös, kuid paraku takistas 

vabatahtlike osalust seaduselünk, sest 
vastav muudatus päästeseaduses õnnes-
tus Riigikogus alles hiljem vastu võtta. 

Kriis tuletas meelde  
koostöö olulisust
Kõik vabatahtlikud päästjad kinnitavad 
nagu ühest suust, et võti tõhusaks tegut-
semiseks on lisaks koostööle Päästeame-
tiga tihe tegutsemine koos kohaliku oma-
valitsusega ja seda just igapäevaselt. Siis 
sujub see ka kriisi ajal. „Kohaliku omava-
litsusega peab kindlasti rohkem koos-
tööd tegema ja meie jaoks on partner eel-
kõige MUPO. Sealse juhivahetusega on 
ka suhted soiku jäänud, aga need tuleb 
taas üles soojendada,“ ütleb Kristo Vaba-
tahtlikust Reservpäästerühmast.

Samuti tasub otsida partnereid mujalt, 
olgu tegu Maanteeameti või noortekesku-
sega. „Ole avatud, näe võimalusi, mitte 
takistusi. Kui on partnereid, siis saab ka 

mõtteid teostada ja action’it teha,“ ütleb 
Anneli Kadrina Tuletõrje Seltsi naissal-
gast.

Meelis Välimäe Türi Vabatahtlikust Tu-
letõrjeseltsist kinnitab, et vallaga on tihe 
suhtlus ja kui neil midagi vaja, võetakse 
vabatahtlikega ühendust. „Imavere on ju 
kuiva suvega isegi vett vedamas käinud. 
Kui käisin eelmisel aastal vabatahtlike ja 
Päästeameti koostööseminaril, siis seal 
oli vabatahtlike poolt nurinat, et kohalike 
omavalitsusega pole suhteid või ei saada 
läbi. Minu jaoks oli see müstika, sest kui 
ise lähed, suhtled ja normaalne oled, ei 
tohiks mingit probleemi olla,“ räägib 
Meelis.

Nagu hea lugeja aimab, on ülaltoodud 
näited vaid mõned lood sellest, kuidas 
vabatahtlikud päästjad koroonakriisi la-
hendada aitasid. Ühtekokku kuulub Ees-
tis ühtsesse päästevõrgustikku rohkem 
kui 2100 vabatahtlikku päästjat. n

Tore oli oma panus anda. 
Komandosid ei huvitanud, 

et jõuame nende juurde kell 
2 öösel – kas sobib, jaa.

Vabatahtliku Reservpäästerühma liikmed Kristo Kannik ja Mariann Mäeots.
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Meie

sotsiaalmeedias
Seda, et päästes töötavad ägedad ja missioonitundega 
inimesed, on omad alati teadnud. 2019. aasta sügisel tegime 
strateegilise otsuse hakata kolleege ja organisatsiooni 
tutvustama ka sotsiaalmeedias. Miks? Loe edasi ja saad teada!

Miks me seda teeme? 
Uuringud on näidanud, et valdav osa 
Eesti ühiskonnast näeb Päästeametit 
reageeriva asutusena, kus töötavad 
tuletõrjujad. See on aga vaid pool 
tõde, sest nii nagu tänapäeva tule-
tõrjuja on tegelikult laialdaste oskus-
tega päästeproff, on Päästeamet pal-
ju enamat kui vaid reageeriv asutus. 
Me soovime, et igaüks teaks, kui lai 
on meie organisatsiooni tööpõld pä-
riselt ning kui võrratud inimesed sel-
le nimel iga päev (rõõmuga!) vaeva 
näevad, et Eesti muutuks üha turva-
lisemaks riigiks meie kõigi jaoks. Sa-
muti oleme veendunud selles, et kui 
kasvab teadlikkus meie organisat-
sioonist, kasvab ka nende uute ja 
ägedate inimeste hulk, kes tahaksid 
meiega liituda ja samasse eesmärki 
panustada. Oleme ju unistuste töö-
andja – kõik lihtsalt ei tea seda veel!  

Kus me seda teeme? 
Selleks, et meie tööelu eri tahke 
suuremale auditooriumile tutvus-
tada, on sotsiaalmeedia suurepära-
ne kanal, sest just seal veedab tänapäe-
va inimene üha rohkem oma vabu hetki. 
Seega on vaid loogiline ka ise organisat-
sioonina läheneda inimestele seal, kus 

Taavi Prints,  
Päästeameti  
loovnõunik

#Ägedad
Inimesed

n Meie esimene kampaania Instagramis. Päästeameti eri valdkondade tutvustamine (võidu)
tantsu kaudu oli teadlikult julge lähenemine, et kanal käima tõmmata ning jälgijate arvu 
mitmekordistada. Strateegia õigustas end ning oleme kõikidele vabatahtlikele osalejatele 
tohutult tänulikud!
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j Sest me armastame oma kolleegide loomi sama palju 
kui neid. Võib-olla isegi natuke rohkem.

n Selle kampaania 
eesmärk oli minna 
spetsiifilisemaks 
ning tutvustada 
meie päästeproffe 
ja nende erivõimeid 
mõne konkreetse 
sündmuse 
kontekstis lähemalt. 
Meil töötavad 
tõeliselt nutikad ja 
võimekad inimesed!

j Pole midagi teha 
– maailmaparandajad 
tõmbuvad.

on meie tööealine sihtrühm – Insta- 
gramis ja Facebookis.

Miks me seda just nii teeme? 
Sotsiaalmeediasse loodud sisu levib siis, 
kui vaatajad postitusele reageerivad 
ning seda edasi jagavad.  Muidugi saab 
sarnaselt klassikalise reklaamiga osta 
nähtavust ka raha eest, kuid kellele 

meeldiksid reklaamid ning kes tahaks 
neid reklaame edasi jagada oma sõpra-
dele? Tõenäoliselt vähesed. Seepärast 
olemegi võtnud eesmärgiks leida oma 
2000-pealisest organisatsioonist üles 
need kõige tulihingelisemad ja sära-
silmsemad inimesed, kes on oma töö 
tõelised fännid, ning teha neist Pääste-
ameti saadikud. Mõnes kampaanias tä-

histavad need saa-
dikud oma suuri 
töövõite lõbusa 
tantsuga, mõnes 
näitavad erioskusi 
ning mõnes tut-
vustavad hoopis 
oma neljajalgseid 
sõpru, kuid ees-

märk on alati üks – tekitada vaatajas 
emotsioone ning huvi meie organisat-
siooni vastu, et ta hakkaks meie püsijäl-
gijaks, sest siis näeb ta suurema tõenäo-
susega nii meie tulevasi tööpakkumisi 
kui ka ohutussõnumeid. Win-win ehk 
lööme kaks kärbest ühe hoobiga! Artik-
lit illustreerivad näited meie sotsiaal-
meediakampaaniatest. n
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UNISTUSTE 
TÖÖANDJA

Päästeamet on

Kui alustada täitsa algusest ja täiesti ausalt, siis  
mingit erilist võluvitsa selle kohta, miks Päästeamet on 

tunnustatud tööandja ja miks organisatsioonis töötavad just 
need, kes siin töötavad, ei leia keegi. Tegelikult on asjad väga 

lihtsad ja põhjusi pole vaja kaugelt otsida. Suuremaid ja 
väiksemaid asjaolusid on terve hulk ning kõik need  
kokku teevadki Päästeametist ihaldatud tööandja.

MISSIOONIGA TÖÖ JA SELGE EESMÄRK. Pääs-
teamet on ühiskonnas tunnustatud ning 
tööl on praktiline väljund. Rõhutame, et 
iga osakond ja inimene loob turvalisust 
ning aitab sellele kaasa just enda konteks-
tis. Lisaks saab teha ära suuri asju ehk ini-
mesed ei näe tööd, vaid proovikivi. Värba-
misel kutsume inimesi midagi suurt ja 
head ära tegema ja proovikivisid nägema 
ning sel viisil ühiskondlikku probleemi 
märkama. Me keskendume väga palju just 
kliendi vajadustele ja nõudlusele ning ole-
me inimese jaoks olemas. 

ASUTUSEL ON SELGE STRATEEGIA JA VÄÄRTU-
SED, MIS ON VIIDUD INIMESTENI. Kui tuled 
tööle, saad vaadata endale eelnevalt otsa, 
kas tahad aidata kaasa meie eesmärgi 
saavutamisele ja vastad väärtustele. Saad 
näha ette, kuhu poole organisatsioon sõi-
dab ehk tead, kuhu lähed ja mida sinult 
oodatakse. Seda tuletatakse ajas ja ruu-
mis ka pidevalt meelde. Tööülesannetel 
on selge visioon, kuhu tahame jõuda, ja 
selle nimel ühiselt ka pingutatakse. Ini-
mesed saavad aru, mida ja miks me tee-
me. Tegelikult lubatakse ka eksida ja sel-
le korral mõeldakse läbi, mida ja kuidas 
teeme teisiti või kuidas kohaneme muu-
datustega. Kui on suunamuutus, siis ini-

mesi kaasatakse ja pakutakse võimalust 
kaasa rääkida.

MEESKOND KOOS ÄGEDATE INIMESTEGA. Just 
selle kaudu saavutame tulemusi. Üksi ei 
jõua kaugele ning seda teatakse. Mees-
konnad moodustuvad nii osakondade 
seest kui ka üleselt ning arendustegevus-
tesse kaasatakse inimesi asutuse üleselt, 
sealhulgas komandotasandilt. Üldi- 
selt inimesed oma muredega üksi ei ole 
ning on loodud kõik võimalused selleks, 
et leida lahendus igale probleemile. Ehk 
see pole sinu mure, vaid meie mure.

ORGANISATSIOONIKULTUUR ON REAALSELT 
OLEMAS JA TOIMIV. Väga palju pööratakse 
tähelepanu organisatsiooni arendamisele 
ja kõikide tasandite kaasamisele. Tajutak-
se ka seda, et oleme need, mida meist 
räägitakse, ehk Päästeametis töötavad 
inimesed kujundavadki selle arvamuse, 
mida meist räägitakse või kuidas meie 
rolli ühiskonnas tajutakse, enda käitumi-
sega. Kõrgel usaldusväärsusel on ka kõr-
ge vastutus ja see tähendab, et tuleb vas-
tavalt käituda. Kusjuures organisatsi- 
ooniliselt on väga palju ka selliseid üritu-
si, mis on suunatud just meeskonnatun-
de tekitamisele ja inimeste arendamisele, 
et hoida mõtlemist värskena ning leida 
uusi ideid ja lahendusi.

INIMESTESSE INVESTEERITAKSE. Väljaõpe, 
autasustamine, inimeste arendamine, 
ühisüritused, palgapoliitika, tervishoid, 

sportimine, koosviibimised vabal ajal. 
See on pidev protsess, mis on töökesk-
konda hästi integreeritud. Ehk sul ei ole 
ainult töö ja töö, vaid siin on hetki, kus 
saad korraks aja maha võtta ja kõikidega 
koos olla ning mõelda saavutatu üle.

UNISTUSTE TÖÖANDJA TIITEL, mida oleme 
kandnud üle aasta, on meile endale and-
nud kindlustunde, et oleme tööandjana 
õigel teel. Oleme saanud tagasisidet teis-
telt asutustel ja inimestelt, kes meile töö-
le kandideerivad, et meie töötahe ning 
kokkuhoidmine meeskonnana organisat-
siooni sees on ilmselgelt kaugele nähtav. 
Kandidaatide hulk on kasvanud, meie 
juurde tahavad tulla inimesed, kes on val-
mis tegema totaalse karjäärimuudatuse 
ning alustama madalamalt positsioonilt.

Päästeamet on juba praegu väga tugev 
bränd. Pole vaja selgitada, millega orga-
nisatsioon tegeleb. Proovikiviks on selgi-
tada, et lisaks päästjatele on organisat-
sioonis veel teisigi olulisi, huvitavaid ja 
väärtust loovaid ametikohti, kus töötades 
saab samuti panustada ühiskonna ohutu-
maks muutmisse.

Tööandjana pöörame iga päev tähele-
panu töötajate vaimse ja füüsilise tervise 
parendamisele, tegeleme töökeskkonda-
de mugavamate ja innovaatilisemate la-
henduste leidmisega ning otsime juurde 
vahendeid, et motiveerida ja väärtustada 
tehtud tööd.

Raskusi me ei karda, uued ja põnevad 
projektid ootavad ning inimesed on val-
mis panustama veelgi rohkem ohutuskul-
tuuri eestvedamisse ühiskonnas.

Päästeametis päästab iga töötaja, me 
teame seda. Igaühe panus loeb. Ägedad 
inimesed on tabanud, et ägedusel on suur 
jõud ja see meie juurde võimekaid.

Päästeameti näitel on organisatsioonis 
olemiseks rahulolukomponente palju 
ning need töötavadki omavahelises koos-
mõjus ja tagavad pikaajalise rahulolu. n

Karin Kasetalu,    
Päästeameti personali ja 
asjaajamise osakonna  
ekspert
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K ui pöördun intervjuupalvega 
Kesklinna päästekomando mees-
konnavanema Stanislav Sahharovi 
ehk Stassi poole, hakkab ta es-

malt naerma: „Oled sa kindel, et ma olen 
õige inimene tervisest ja spordist rääki-
ma? Ma ei ole ju mingi Schwarzenegger. 

nud meie peale aega kulutada ja tal oli si-
suliselt ükskõik. Tähtis oli, et oleksime 
kohal. Võisime terve tunni palli mängida 
või teha, mida ise tahame. Keegi ei kont-
rollinud, mida me täpselt teeme. Täna-
päeval on hoopis teisiti, räägitakse lihas-
konna tööst, motiveeritakse ja jälgitakse, 
mida õpilased tunnis teevad,“ selgitab ta. 
Küllap tuleb see paljudele neile, kelle 
kooliteest on möödas mõnikümmend 
aastat, tuttav ette.

Stass tunnistab, et omaaegsest kooli-
süsteemist on slepina kaasa lohisenud ka 

Aga rattaga sõidan ma küll tihti, nii 30–
40 kilomeetrit korraga, ja rulluisutan sa-
muti.“ Jah, Stass, sa oled õige inimene, 
sest oluline ongi see, et tunned liikumi-
sest rõõmu.

„Mulle meeldis sport juba kooliajal. 
Mäletan, et meil olid omal ajal klasside-
vahelised suusavõistlused ja olin seal esi-
mene või teine. Ka jalgrattaga sõitsin 
meelsasti. Olin füüsiliselt päris hästi ette 
valmistatud,“ meenutab Stanislav, kuid 
lisab, et motivatsiooni sikutas alla kehali-
se kasvatuse õpetaja. „Ta lihtsalt ei taht-

Päästeamet seisab hea selle eest, et töötajad kannaksid hoolt oma tervise eest.  
On ju kulunud tõde, et terves kehas terve vaim. Tervise eest hoolitsemine ei tähenda  
aga ilmtingimata trimmi pumbatud torsot ja eeskujulikku kuuspakki kõhujoonel.  
Oluline on, et eesmärgid oleks paigas ja tahe tegutseda päriselt olemas.

Silver Kuusik 
Päästeameti  
kommunikatsiooninõunik

mitte ainult saledate 
poiste mängumaa 

SPORT: 

Tervis
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teatav hirm tulemuste ees. Vanas-
ti oli tavaline, et õpetaja seisis, 
stopper käes ja vile hambus, ning 
jälgis sekundi täpsusega distant-
side läbimisi. Kes sekundi või 
paariga eksis, sai halvema hinde. 
„See asi hirmutab natuke siia-
maani,“ ütleb Stanislav ja tunnis-
tab, et ka nüüd, aastakümneid 
hiljem, tuleb vanade hirmudega 
mõnikord silmitsi seista.

Füüsilised katsed ja  
saatuslik kohtumine
Päästetöö nõuab head 
vormi ning igal aastal 
peavad päästjad füüsi-
list võimekust katsete-
ga tõestama. Vajalik 
vorm tahab aga hoid-
mist ning kui pikk 
paus sisse jääb, ootab 
tõenäoliselt ees pikk ja 
käänuline tee. „Spordiga alusta-
sin tõsisemalt kümmekond aastat 
tagasi. Meil olid füüsilised katsed, 
katsete kontroll oli muutunud 
rangemaks ja ma kukkusin läbi. 
Minu jaoks olid kõige raskemad 
jooksmine ja lõuatõmbamine. 
Olen suur mees ja seetõttu on 
mõnda ala keerulisem läbida, sa-
mas kui näiteks jõuharjutustega 
saan hästi hakkama. Nii juhtuski, 

et jooksmisele kulus mul mitu 
minutit rohkem kui katsetel lu-
batud,“ meenutab Stanislav. 
Katsetelt lahkus ta teadmisega, 
et jäänud on viimane võimalus 
– paari kuu jooksul tuleb end 
korduskatsete läbimiseks pii-
savasse vormi viia, sest vasta-
sel juhul ootab ees hüvastijätt 
töökohaga.

„Alustuseks käisin ujulas. 
Praegu oleme siin nagu jumala 
taskus – hoolitsetakse selle 
eest, et saaksime sportida ja 
tervise eest hoolt kanda. Toona 
nii ei olnud ja igaüks vaatas ise, 
kuidas füüsist hoida. Aga uju-
mine mulle meeldis ja nii ma 
siis käisingi seal,“ räägib ta. Sa-
geli on nii, et kus häda kõige 
suurem, seal abi kõige lähem. 
Nii juhtus selgi korral. „Ujulas 
kohtusin ühe omavanuse me-
hega, kes juhtus seal samal ajal 
käima. Suhtlesime ja saime 
sõpradeks. Panin tähele, et ta 
on väga heas vormis ja selgus, 
et ta on omaaegne Nõukogude 
Liidu meister allveeujumises. 
Palusin, et ta annaks mulle 

nõu, kuidas end vajalikku vormi saada. Ta 
oli nõus ja läksimegi treeningsaali.“

Endine profisportlane polnud vanu os-
kusi minetanud ja teadis täpselt, et suur 
osa saavutusjõust on peas kinni. „Jõudsi-
me spordisaali ja ta soovitas mul alustada 
jooksmisest. Küsisin, kui palju ma jook-
sen. Vastuseks sain: kümme kilomeetrit. 
Kujutad sa ette, kümme kilomeetrit! Ma 
polnud selliseid numbreid kuulnudki. 
Ma siis jooksin. Kuna treener vaatas, siis 
pidin iseendale tõestama, et saan hakka-
ma. Saingi. Aega läks küll umbes tund ja 
20 minutit. „Ta küsis, kas olen väsi- 

nud. Vastasin, et enam-vähem. Tema 
muigas ja ütles, et tõeliselt väsinud oled 
sa siis, kui viimasel paarisajal meetril an-
nad endast viimse. Järelikult oli mul veel  
jõudu piisavalt,“ meenutab Stanislav saa-
tuslikku treeningpäeva ja tunnistab, et 
tegelikult suudab inimene uskumatult 
palju. Tuleb vaid tahta ja end käsile võtta. 
Nii jooksiski ta esimesele kümnele kilo-
meetrile veel lisaks füüsilisel katsetel tar-
vilikud 2700 meetrit ja sai edukalt hakka-

Päästetöö nõuab head vormi 
ning igal aastal peavad  

päästjad füüsilist võimekust  
katsetega tõestama.

ma. „Võtsin end seejärel käsile, käisin 
korrapäraselt trennis, võtsin 20 kilo alla 
ja jooksin kahe kuu jooksul 250 kilo-
meetrit. Füüsilised katsed sain tehtud, 
kuid mäletan, et kolm meest neid ei läbi-
nudki,“ räägib ta ja selgitab, et vajalikku 
vormi saamiseks tuli lisaks trennile tub-
listi vaeva näha: „Loobusin šašlõkist ja 
rammusatest toitudest, jälgisin hoolega, 
mida ja kui palju ma söön. Mul olid oma 
dieetjoogid ja nii edasi.“ 

Kui ise tahad,  
saad kõigega hakkama
Ekstreemseid dieete Stanislav enam ei 
pea, kuid kehalise vormi eest hoolitseb ta 
siiski iga päev, see on argielu tavapärane 
osa. „Meil on meeste kollektiiv ja oleme 
nagu vennad – eks ka see motiveerib. 
Kõigil on spordikellad käe peal ja jälgime, 
kui palju keegi on kõndinud ja liikunud. 
See on nagu omamoodi võistlus, mis te-
kitab hasarti ja motiveerib. Tavapärane 
on ka see, et kella 17 paiku käib vahtkond 
jõusaalis trenni tegemas. Seltskonnaga 
on ikka toredam kui üksi. See on kooste-
gemise rõõm,“ räägib ta. 

Ka vabal ajal armastab Stanislav aktiiv-
set eluviisi. „Käime perega iga päev kõn-
dimas. Teeme Õismäel ikka 5–7 kilo-
meetrit pika tiiru ja vahel ka Harku järve 
juures 11-kilomeetrise ringi. Joosta 
meeldib mulle samuti – panen muusika 
peale, jooksen ja mõtlen omi mõtteid,“ 

räägib ta. Suvel on trenni 
teha lihtsam, kuid sügisel, 
kui õues valitseb hall kaa-
mos, tuleb end veidi tagant 
sundida. „Suvel on soe 
sees. Sügisel käin rohkem 
trennisaalis. Seal pole va-
het, kas sajab vihma. 
Squash’i mängin ma ka juba 
kolm-neli aastat. Tegelikult 
neid asju, mida mulle teha 
meeldib, ongi täitsa palju,“ 
ütleb Stanislav ja kinnitab, 
et kui siiras tegutsemis-
rõõm on olemas, ei heida 
halle varje ka sombune sü-
gis. 

„Oluline ongi see, et 
saad ise aru, milleks sulle 
seda on vaja. Tegelikult 
saab igaüks enda vormi aja-
misega hakkama, kui ta 
seda päriselt tahab,“ ütleb 
Stass ja on ideaalne näide 
sellest, et sport ei tähenda 
üksnes modellilikku fit-
nessvormi ja punni pumba-
tud lihaseid. Spordist või-
vad rõõmu tunda ka 
suuremad mehed. 
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tasub sõber või kolleeg kaasa kutsuda, 
kes oskab vajaduse korral veidi juhenda-
da ja ette näidata, kuidas treeningvahen-
deid õigesti kasutada. „See ei pea ilmtin-
gimata olema eratreener. Piisab ka 
sellest, kui kogenum kolleeg hoiab silma 
peal, sest tegelikult näeb kõrvalt päris 
hästi ära, kui mingi harjutus on tehnili-
selt valesti tehtud. Kindlasti ei tasu häbe-
neda ja nõu küsida, sest meeskonnad sel-
leks ju ongi, et üksteisele toeks olla,“ 
julgustab Keiu ja lubab kõiki, kes soovi-
vad, ka ise nõuannetega aidata: „Kui kee-
gi annab vähegi märku, et ta sooviks nõu 
või abi, siis aitan nii 
hästi kui suudan.“

Spordiga sõbraks 
saamisega sama oluli-
ne on sõbraks jäämine. 
Halli sügise saabudes 
on vahel raske moti-
vatsiooni hoida, kuid 
sellest saab jagu. „Eks me kõik oleme 
seda mingil hetkel kogenud. Näiteks ko-
mandode siseselt on mõistlik käia tööl 
koos trennis. Füüsilise vormi hoidmine 
on ju ka ühine vastutus meeskonna ees ja 
üheskoos treenida on ikka toredam. Kon-
tori tasemel oleme teinud rühmatreenin-
guid ja ka need motiveerivad. Ja kui mo-
tivatsioon hakkab siiski otsa saama, siis 
võiks leida endale nii-öelda tugiisiku, kes 
innustaks jätkama.“

Kuula oma keha
Sportimisega alustades on üsna tavaline, 
et esialgu tulevad tulemused kiiresti ja 
saavutustahe kasvab. Oluline on aga jäl-
gida, et treenija liialt suure entusiasmiga 
oma kehale liiga ei teeks. „Meesterahvad 

tahavad sageli kiiresti ja palju raskusi 
peale panna, aga harjutuse tehnika jääb 
seejuures tagaplaanile. Jälgida tuleb, et 
kui raskust lisandub, siis korduste arv vä-
heneb. Kui treenida ilma raskusteta, siis 
võib korduste arvu päris suureks ajada ja 
nii tekib päris hea lihaste vastupidavus,“ 
soovitab Keiu. 

Sobilikke treeningharjutusi valides 
soovitab Keiu kuulata igaühel oma keha. 
„Internet on treeningkavasid täis, aga 
kindlasti tasub neisse suhtuda teatava et-
tevaatlikkusega. Kui teed harjutust ja tun-
ned, et kuskil on ebamugav või valus, siis 

ei tohi sellega jätkata. Ras-
ke peab olema, see treenib, 
aga valus ei tohi olla. Liht-
ne soovitus ongi see, et ini-
mesed peaksid rohkem 
oma keha usaldama. Selle 
järgi leiab üles harjutused, 
mis just sulle sobivad.“

See sama soovitus käib ka toitumise 
kohta. „Kõige suurem tõde on see, et ära 
söö rohkem, kui sa suudad ära kulutada. 
Eriti siis, kui tahad kaalu kontrolli alla 
saada. Aga kindlasti ei tasuks ka ekst-
reemsustesse langeda ja otsustada, et 
nüüd on sinu elu muutev päev käes, mil 
loobud suhkrust, süsivesikutest ja kõi-
gest muust. See annab küll kiire tulemu-
se, kuid üldjuhul tulevad kaotatud kilod 
topelt koguses tagasi,“ hoiatab Keiu. 
„Kõik kehad on erinevad ja see, mis toob 
ühele edu, ei pruugi seda teisele tuua. 
Tähtis on leida endale sobivad lahendu-
sed. Treening toetab küll kaalu langeta-
mist, kuid võluvõti kaalukaotamisel on 
ikkagi normaalne ja tasakaalustatud toi-
tumine.“  n

„Tervisesport ei ole ainult jõusaalis raua 
tõstmine või 200-se pulsiga kümnete ki-
lomeetrite jooksmine. Tervisesport al-
gabki sellest, et jälgid oma igapäevaseid 
trajektoore läbides natuke rohkem sam-
mude arvu ja kilometraaži. Spordi mõis-
tes on oluline, et leiad üles need alad, 
mis sind kõnetavad. Tervislik sportimine 
on ka tavaline kõndimine ja matkamine, 
ujumine, erinevad seltskondlikud män-
gud ja tantsimine – tegelikult on valik 
piiritu,“ räägib Keiu ja toonitab, et oluli-
ne on spordist rõõmu tunda.

Neil, kel kokkupuude spordiga on nul-
lilähedane, kuid hinges püsib soov füüsi-
list vormi parandada, soovitab ta alusta-
da koduste ja lihtsamate harjutustega. 
„Selleks, et tüvilihaseid tasapisi toonu-
sesse viia, sobivad hästi klassikalised is-
tesse tõusud, kätekõverdused ja plangud. 
Kui esialgu jõudu napib, võib kätekõver-
dusi teha ka põlvedel toenglamangus. 
Tähtis on proovida tulemusi samm-sam-
mult kasvatada, kuid alustada tasub vaik-
selt. Kui hakata kohe üliintensiivselt jõu-
saalis käima, siis tavaliselt lõppeb see ind 
paari nädalaga ja halvimal juhul ka vigas-
tusega. Jõusaali esimestel külastustel ta-
sub pigem vältida keerukaid trenažööre, 
mille funktsioon ja harjutuse korralik 
sooritamine jääb segaseks,“ räägib ta ja 
lisab, et treenides tuleb silmas pidada ta-
sakaalu trenni ja puhkamise vahel. 
„Kaks-kolm korda nädalas end liigutada 
on tubli samm edasi. Kui päris iga päev 
trenni teha, siis võib igasugune isu sama 
kiiresti ka kaduda.“

Ära karda nõu küsida
Esimest korda spordisaali trenni minnes 

Spordi mõistes on 
oluline, et leiad 

üles need alad, mis 
sind kõnetavad. 

Päästeameti spordikoordinaator Keiu Silm soovitab:  
LEIA ÜLES ALAD, MIS PAKUVAD RÕÕMU

Kui leiad lõhkekeha:

1

2

Hoia 
eemale

Märgista 
leiukoht

3
Helista 
112
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Kui leiad lõhkekeha:
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Hoia 
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S eda teavad aga vähesed, et 23-aas-
tase Joosepi tee Päästeametisse 
on olnud käänuline nagu parima 
tivoli kuraasikaimad Ameerika 

mäed. Kui Karl-Joosep Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi ukse pärast lõpuaktust 
enda järel sulges, käes eeskujulik lõpu-
tunnistus ja hõbemedal, eeldasid nii pere 
kui ka sõbrad, et poiss läheb edasi õppi-
ma – tal oli hoog sees ja just sellistele 
ongi maailm valla. „Emal-isal oli lootus, 
et olen peres esimene, kes 
võiks ülikooli minna.“ Juba 
kooli ajal tegeles Joosep Euroo-
pa Noorteparlamendi asjadega 
ja uskus isegi, et tõenäoliselt 
kannab elutee teda selles suu-
nas edasi. Eeldused olid uh-
ked: Karl-Joosep kandideeris 
õppima Londoni King’s 
College’isse sõjaajaloo erialale 
ja sai sisse, kuid elul olid teised 
plaanid. „Juhtus nii, et mu sõb-
ranna oli just käinud Lõuna-
Ameerikas ja muljetas, et see 
oli uskumatu elamus. Siis nä-
gin veel mingit saadet ja otsus 
oli küps – ma tahan minna rei-
sima. Nii läksingi esmalt Soo-
me, teenisin kuu aega kaevan-

Päästeameti viimastes suuremates kampaaniates  
püüab pilke mitteametlik maskott ja särasilmne hea tuju 

maaletooja – noor päästja Karl-Joosep Volmerson. Ilmselt 
tuleb tema nägu tuttav ette igale Päästeameti töötajale, kes 

on näinud kas või üht hiljutist reklaamklippi või -plakatit. 

duses töötades raha ja läksin Lõuna- 
Ameerikasse,“ räägib Joosep. „Ma pole 
seda kordagi kahetsenud. Ja on ju tore, et 
King’s College’isse sai minu asemel kee-
gi, kelle jaoks see oli eluunistus. Mina 
sain täita oma unistuse ja lisaks sain kaa-
sa kuhjaga elukogemust.“

Pärast reisi koputas Karl-Joosepi ukse-
le kutse kaitseväkke. Reisimise tõttu oli 
ta niigi juba pisut ajapikendust saanud. 
„Igal noormehel on riigi ees kohustus 
aega teenida, aga oli hetk, kui ma ise olin 
sisimas selle vastu. Mulle küll meeldib 
kogu see metsavärk ja ka sõjaajalugu on 
minu jaoks huvitav, kuid kui rääkisin 
sõprade, tuttavate ja ka täiesti võõraste-
ga, kes olid aega teeninud, sain aru, et 

see pole minu jaoks. Tundsin, et teenis-
tuse algus oleks küll intensiivne õppimi-
ne, aga siis muutuks rütm aeglaseks, 
tempo vajuks ära ja see oleks justkui aja-
kaotus – kaotaksin aasta oma elust,“ rää-
gib Joosep. „Andsin siiski endale täiesti 
aru, et olen 22 aastat elanud Eesti vaba-
riigis, söönud koolitoitu ja saanud osa 
hüvedest, ning minus lõi üles soov teeni-
da, aga teistmoodi. Kuulsin asendustee-
nistuse võimalusest, kuulasin maad ja 
põhjendasin ära, et soovin teenida Pääs-
teametis,“ meenutab Joosep. 

Päästeametisse tulles ei osanud ta ise-
gi mõelda, kuidas hakkab asendusteenis-
tus välja nägema. „Sisimas arvasin, et 
äkki pean hakkama põrandaid pühkima. 
Aga juba esimesel päeval tuli komando-
pealik Hengo, võttis mind lattu kaasa ja 
sain endale roobad, tulekustutusriided, 
kiivri ja muu vajaliku. See oli lahe!“ Sel-
gus, et põrandaid siiski pesema ei pea. 
Esimesed päevad kulusid Joosepil hoopis 
päästeauto kappide sisuga tutvumisele. 
„Ma pean igal hommikul võtma vastu vä-

hemalt ühe auto ja kontrolli-
ma, kas midagi on puudu. 
Hoolitsen selle eest, et kõik 
oleks olemas,“ selgitab ta. 
Praegu teab ta une pealt, mis 
kuskil asub.

Päästepisik  
sügaval südames
Joosepi teha on päästesünd-
mustel kõikvõimalikud abite-
gevused. „Suitsusukeldumist 
ma kahjuks teha ei tohi, kuigi 
väga tahaks. Minu ülesanded 
on väiksemad asjad, mis on te-
gelikult väga suured asjad.“ 
Päästesündmuse lahendamisel 
loeb iga lüli. Siin meenub 
Joosepile Pebre tänava elumaja 

Karl-Joosep: 
Asendusteenistuja

teegurmaan ja 
maailmaparandaja



Silver Kuusik 
Päästeameti  
kommunikatsiooninõunik
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traagiline põleng. „Me olime esimesed, 
kes kohale jõudsid. Kaks meest läksid 
kohe sisse inimesi otsima ja päästma 
ning tulekollet kustutama. Samal ajal 
pandi kokku taktikat ja analüüsiti kogu 
sündmust. Mina paigaldasin koos Lille-
küla meestega redelit, et inimesed majast 
välja pääseksid. Autojuht moodustas 
juba põhiliini hargnemist, millest üks 
osa tuli mulle tagaaeda, kus ma sain hoo-
litseda selle eest, et põleng edasi ei kan-
duks,“ meenutab Joosep. 

Kui vaja, sätib ta üles tuulutusventi-
laatoreid, toob autost vajalikke päästeva-
hendeid ja teeb kodunõustamisi. „Mul 
on seljakotis alati suitsuandur kaasas. On 
ka A4 ankeet ja vajaduse korral saan 
nõustamise ära teha,“ räägib ta ning too-
nitab, et päästjatöö käib märkamatult 
kaasas ka vabal ajal. „Kui keegi teeb lõ-
ket, siis vaatan seda automaatselt pilgu-
ga, kas tuli on ikka ohutult tehtud. Kui 
vaja, siis juhin tähelepanu.“

Kuigi Karl-Joosep räägib oma teenistu-
sest õhinaga ja sära silmis, ei olnud algus 
sugugi nii lihtne ja pilvitu. „Kui ma välja-
kutsel esimest korda nägin põlenud ini-
mest, siis see tekitas minu peas tegeli-
kult mustmiljon küsimust – seda inimest 
ei ole enam, mis temast saab ja 
nii edasi… Need küsimused 
aina tulid ja tulid. Õnneks on 
mul sõber, tark ja elust huvita-
tud mees. Ta oskas mind taga-
si tuua ja rahustada. Sain lõ-
puks aru, et see juhtum ei 
olnud ju minuga seotud. See 
oli päästesündmus ja pidigi ainult selleks 
jääma. Nüüd suudan selliseid asju dis-
tantsiga võtta ja iseendaga rahu teha. See 
on nagu halva harjumuse hülgamine – 
sahtel tuleb enesekindlalt kinni panna ja 
kõik,“ selgitab Joosep.

Mitteametlik maskott
Joosepi eluterve õhin ei püsi varjus. Ta on 
päästefanaatik – siiralt ja päriselt. „Siin 
töötavad missioonitundega Mehed, suu-
re algustähega. Nad on pereisad, neil on 
lapsed, kodud, kus neid oodatakse, ja pal-
judel veel teinegi töökoht. Nad teavad ja 
oskavad tohutult palju, 23-aastasena vaa-
tan neile imetlusega alt üles,“ räägib 
Joosep ja toonitab, et noorusest hoolima-
ta pole teda kordagi halvustatud ega eba-
võrdsena võetud. „Ma olen siia tegelikult 
ikka väga sisse kasvanud. Kuna mina 
käin ju tööl iga päev, siis olen kõikide 
siinsete päästjatega kokku puutunud ja 
igaühega väljasõidul käinud. Meil on ühi-
ne hommikurivistus, ühine hommiku-
kohv ja jutuajamised. Nagu alustaks päe-
va perega,“ selgitab ta. „Päästeameti 
teebki eriliseks see, et see on küll riigi-
amet, aga siin on uskumatult ühtehoid-

vad inimesed. Me kõik koos päästamegi – 
see on kulunud, aga täpne väljend.“

Särav siirus paistab kaugele, jääb sil-
ma ja eneselegi märkamatult on Joose-
pist saanud Päästeameti mitteametlik 
maskott. Ta on rõõmustanud daame va-
lentinipäeva tervituses, koroonaepidee-
mia ajal kutsus ta inimesi üles järgima 2 
+ 2 reeglit, ta on meelitanud peresid 
Päästeameti ohutuspäevadele ja osale-
nud ligi kümmekonnas kampaanias. 
„Mulle meeldib aidata kaasa ägedate 
mõtete teostamisele,“ ütleb ta vähimagi 
kõhkluseta. Aga kas ta üldse oskab ei 
öelda? „Veidi olen seda Päästeametis vist 
õppinud, aga üldiselt olen, jah, selline 
yes-man,“ tunnistab Joosep. „Eks nende 
kampaaniatega on ka nalja saanud. Me-
hed siin ikka aasivad, et näe, meie te-
lestaar ja täht saabus! Ja küsivad siis, 
kas hakkan vaikselt Hollywoodi poole 
suunda seadma,“ naerab ta. „Aga see 
kõik on lahe. Need mehed oskavad nalja 
teha. Eestlastel jääb sellest oskusest sa-
geli puudu. See on selline nalja ja nori-
mise vahepealne asi, lahe niitide tõmba-
mine, millele peab oskama vastata, ja 
see on suur osa meeskonnatundest,“ üt-
leb Joosep.

Tänaseks on ta päästjate töise pere-
konna iseenesestmõistetav liige ja boo-
nusena on Joosep saanud selgeks vene 
keele. „Kui ma tulin, oskasin seda väga 
algelisel tasemel. Mul on tegelikult slaavi 
juuri ka, aga kodus pole minuga kunagi 
vene keeles räägitud. Aga küllap olen 
geenidega saanud kaasa hea keeletunne-
tuse, nii et praegu räägin vene keelt ilma 
aktsendita,“ ütleb ta ja seda väidet kinni-
tab kenasti ka spontaanne vestlus möö-
duva kolleegiga.

Tee tee juurde
Tundub, et Joosepi energiavarud on am-
mendamatud. Tegelikult oskab ta aega 
maha võtta küll, et lihtsalt hetke nautida 
ja nii uut jõudu ammutada. Selleks on tal 
oma nipid. „Ma olen leidnud tee tee juur-
de, sõna otseses mõttes. Sain kord juua 
väga head teed, mis oli kasvatatud puhta 
ja kemikaalivabana. See maitse oli vapus-
tav! Kas tead, et ligi 85% maailmas müü-
davast teest on kasvanud agrokemikaali-
dega küllastatud kurbades tingimustes? 
See päris ehe tee on võrratult hea. Ja teega 
saab istuda vaikuses, mõelda oma mõt-
teid. Valin teed enesetunde järgi,“ räägib 

Päästeameti teebki eriliseks  
see, et see on küll riigiamet,  

aga siin on uskumatult 
ühtehoidvad inimesed. 
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Joosep ja selgitab, et iga tee on erineva 
iseloomuga. On neid, mis annavad sooja, 
on neid, mis pakuvad jahutust, ja neidki, 
mis loovad meeleolu. „Näiteks täna jook-
sin ma oolongit, mis on veidi vananenud, 
nii umbes 15 aastat. Teemaailmas, muide, 
ei ole see kuigi pikk aeg. Oolongit, mis on 
kasvanud kõrgetes Hiina kivimägedes 
puhta ja puutumatuna. Need maitsed on 
sellised, et võib pikali kukkuda!“

Joosepi usk teesse on nii suur, et prae-
gugi töötab ta osalise koormusega Tallin-
nas Uuel tänaval Chado teepoes ja tut-
vustab huvilistele parimaid maitseid. 
„Tee on minu jaoks nagu eluviis. See on 
oluliselt rohkem kui lihtsalt soe rüübe.“

Maailm samme täis
Pole ime, et päästjad on Joosepi omaks 
võtnud. Tema silmaring on lai, huvi elu 
vastu siiras ja soov maailma kas või natu-
ke paremaks muuta on aus. Tema teenis-
tus Päästeametis lõppeb aga septembriga 
ja sellele mõeldes on Joosep nukker. „See 
on nii kurb! Ma olen siit nii palju saanud. 
Olen saanud vene keele oskuse, olen saa-
nud küpsust, elukogemust ja konkreet-
sust. Olen saanud oskuse keerulisi olu-
kordi lahendada ja teisi aidata. Kui 
saaksin kohe päästjana jätkata, siis jät-
kaksin. Aga ma ei saa ja kui aus olla, siis 
tegelikult on mul ka ülikooliisu peale tul-
nud,“ ütleb ta kurbuse ja õhina vahel la-
veerides. „Ma olen nii paljudest asjadest 
huvitatud. Mind ahvatleb Argentina tan-
go, mind huvitab teejoomine, mind köi-
dab psühholoogia. Mulle tundub, et ini-
mesed kaugenevad loodusest ja iseendast 
üha rohkem ning see tegelikult ei ole 
hea. Ehk saaksin ma kedagi aidata? Nüüd 
on mul võimalus käia aasta jooksul tu-
dengivarjuks ja eks elu näitab, mis edasi 
saab.“ Joosep ei välista, et kunagi naaseb 
ta ka Päästeametisse, sest nagu teame, 
on „maailm samme täis, kord on minek, 
algav tee, kord on tulek kaugelt see“ 
(Heldur Karmo sõnad laulule „Maailm 
samme täis“ – toim.). n

Pelgulinna kodunõustamine.
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Oh jah. Millises vaimustuses olid 
nad olnud, kui Vahur Karu sai vaid 
paar aastat pärast gümnaasiumi 
lõpetamist peaosa „Tuhkapriidus“, 

Eesti esimeses korralikus teleseriaalis! 
Kalle oli kindel, et kõik nende klassist ka-
destasid Karu, eriti seetõttu, et mõni 
klassiõde läks oma vaimustuses päris äär-
mustesse. Isegi Leelo… või eriti Leelo. 
Muidugi spekuleeriti, et kuidas langes 
selline võimalus sülle just Vahur Karule, 
mis siis, et ta oli koolipõlves ilmutanud 
mitmekülgset andekust, figureerides esi-
rinnas nii matemaatikaolümpiaadidel kui 
ka koolinäidendites. Liikusid kuulujutud, 
mille kohaselt olevat Vahuri emal, Tallin-
na Kaubamaja šarmantsel asedirektoril, 
olnud suhe ETV programmijuhiga. Igata-
hes, kui seriaali oli paar aastat vändatud, 
astus Vahur lavakasse ning liikus erilise 
vaevata teleekraanilt lavalaudadele. Mui-
dugi, eks hilisema näitlejakarjääri jooksul 
tuli Karul „Tuhkapriidu“ pärandiga kõvas-
ti võidelda, tõestada inimestele, et tema 
ja seriaali kangelane, Tõrvast pärit Ange-
lo, kes alustas maalrina ja lõpetas miljo-
närina, pole identsed ega tegelikult üldse 
sarnasedki.

Vahur Karu polnud muidugi mingilgi 
moel teadlik, millised kannatusi ta oli 
Kallele tekitanud. Sest kui Vahurist, kes 
valiti kolm aastat järjest Eesti seksikai-
maks meheks, sai Leelo kinnisidee, sai 
Leelost kinnisidee Kallele. Tüdrukul tuli 
aastaid kannatlikult tõrjuda Kalle poole-
hoiuavaldusi, tema alusetut lootust, et 
kunagi ehk tekivad Leelol tema vastu sü-
gavamad tunded, et kunagi tärkab nende 
vahel midagi kindlamat pooleldi kunstli-

kust sõprusest. Aeg ku-
lus, Leelo jäi kõigutama-
tuks, kättesaamatuks. 

Epideemia kõrgpunktis 
sai Vahur Karust Eesti esi-
patsient. Kallele käis 
närvidele, et sama-
moodi nagu Eesti 
esinäitlejana, ei 
jätnud Vahuri 
eksistents teda 
rahule ka nüüd. 
Kuigi põhjused 
olid teised. Õie-
ti oli põhjusi üks ja seegi lihtne: Kalle oli 
eriolukorra alguses Vahurit oma silma-
dega näinud. Vahetult enne Vahuri põh-
jalikult kajastatud haigestumist.

2.
Iseenesest polnud selles midagi imelikku. 
Kalle teadis, et Mikrobioloogia Instituudi 
vanemteadur doktor Suund ja Vahur 
Karu olid noorpõlvesõbrad. Miks ei võiks 
nad omavahel kohtuda? Ent Kallele ei 
andnud selle juures rahu mitu detaili.

Esiteks: miks said nad kokku pärast 
eriolukorra väljakuulutamist, liikumis-
keelu ajal? Pealegi kohas, kus tegeldi uue 
viiruse uurimisega? Tõsi, Kalle ei näinud 
neid vestlemas mitte laborite vahetus lä-
heduses, vaid õppeosakonnas.

Teiseks aga mõjus just õppeosakonnas 
kohtumine pisut imelikult. Otsekui olek-
sid vestluspartnerid soovinud privaat-
sust. Olgu, miks ei võinuks vanad sõbrad 
otsida rahulikumat kohta? Aga kolman-
da korruse rõdu? Miks mitte eriolukorra 
ajal suletud kohvik või söökla, kus nad 
oleksid võinud ennast mugavamalt sisse 
seada? Arvatavasti poleks Kalle neid sel 
juhul märganudki, sest tema tavapärane 
ringkäik ei ulatunud iga kord toitlustus-
alale – kuigi oleks pidanud, instituudi 
hooldusjuhina oli ta eriolukorra ajal ha-

kanud oma ülesannetesse pisut lõdve-
malt suhtuma, sest oli teada, et juurde-
pääsu õppeosakonnale oli tugevalt 
piiratud, elavaim tegutsemine toimus 
vaid epidemioloogia ja viroloogia õppe-
toolides, kogu teaduslik kapatsiteet oli 
suunatud laboritöösse. Nädalavahetus-
hommikutel valitses moodsas, enamasti 
kaldus nurkade all ristuvatest klaas- ja 
betoonpindadest koosnevas koolihoones 
peaaegu surmavaikus.

Sellest tuleneski kolmas rahutuks te-
gev detail: Suund ja Karu kohtusid püha-
päeva hommikul kell kümme, mis oli 
Kalle meelest ülimalt ebatavaline.

Kõige tugevamalt näris Kalle hinge 
neljas detail: Vahur Karu nägu. Tõsi, 
tema oli esimesel korrusel, Karu ja Suund 
kolmandal. Ta kõndis neist mööda – või 
õieti nende alt mööda. Võimalik et ta pi-
gem kujutas ette, kui nägi – Kalle oli lu-
genud uurimust kohtuistungitele kutsu-
tud pealtnägijate tunnistustest, mille 
puhul mängis kujutlusvõime sageli sama 
suurt rolli kui nägemismeel. Korraks ta 
isegi kahtles, kas tegu oli ikkagi olnud 
Karuga, sest „Tuhkapriidu“ ajast oli möö-
das paarkümmend aastat. Nende aastate 
jooksul oli juhtunud Karu elus omajagu 
ning neid muutusi polnud raske märgata. 
Räägitakse, et saatuslikuks sai peaosa 

TÕDE? 
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Hans Fallada samanimelisel romaanil põ-
hinevas lavastuses „Joomar“, mille eest 
pälvis Karu parima meesnäitleja auhinna. 
Tema sisseelamine olevat olnud rohkem 
kui põhjalik, õieti pöördumatu. Järgnesid 
teatrist lahkumine, ning kui uskuda Lee-
lot, siis ka ülekaal ja eesnäärmevähk. Sa-
muti mänguvõlad, mille tõttu sattus 
Karu korduvalt kollase ajakirjanduse 
hammaste vahele. „Ta laenas ka minult,“ 
kinnitas Leelo. Kuigi Kallel oli raskusi 
Leelo juttude uskumisega, ei saanud sa-
lata tõsiasja, et Vahur Karu viimane suu-
rem ülesastumine enne paprikaviiruses-
se haigestumist oli osalemine 
dokumentaalsarjas „Käed üles, kaal 
maha!“, milles tal oli õnnestunud jõuda 
teisele kohale.

Seega oli Vahur Karu välimus teinud 
läbi mitu drastilist muutust. Ent Kalle oli 
kindel, et näitlejale osaks saanud vintsu-
tustest hoolimata polnud teda võimalik 
kellegi teisega segi ajada. Asi polnud ai-
nult parema põse sünnimärgis, vaid Karu 
näokujus, ennekõike selgelt äratuntavas 
juuksepiiris, mis koosnes omavahel pea-
aegu täisnurkade all ühinevast horison-
taalsest ja kahest vertikaalsest joonest, 
mistõttu meenutas Karu otsmik pisut 
Boris Karloffi versiooni Frankensteinist. 
Polnud imestada, et Vahur Karu oli pida-

nud oma elu 
jooksul mängima pa-

helisi karaktereid, sealhul-
gas kaks korda saatanat. Nii et 

Kalle polnud fantaseerinud: see oli kaht-
lemata Karu seal kolmandal korrusel. 
Sama kindlalt võinuks Kalle vanduda, et 
Vahuri näoilme oli vääramatult tõsine, 
peaaegu sünge. Tõepoolest, Vahur Karu 
polnud kunagi rohkem sarnanenud Fran-
kensteiniga nõnda palju kui pühapäeva-
hommikuse Mikrobioloogia Instituudi 
õppeosakonna koridori kolmanda korru-
se rõdul, pilk kinni geniaalse viroloogi 
Elmar Suuna näos.

3.
Kalle meeleolu ei parandanud ka tõsiasi, 
et ta hakkas eriolukorra ajal jälgima regu-
laarselt netilehekülge toevisioon.ee. Eriti 
pärast uudist, mille kohaselt annetas üks 
Eesti edukamaid ettevõtjaid lehekülje ad-
ministraatoritele hiiglasliku summa. 
Muidugi oli seal peateema PMMoV – en-
nekõike küsimus, kuidas sai juhtuda või-
matu, kuidas sai teostuda uskumatu, kui-
das sai taimepatogeenne viirus kanduda 
üle inimese rakkudesse ning hakata ela-
nikkonna hulgas laastamistööd tegema. 
Mis siis, et tegu oli kõige levinuma viiru-
sega inimese väljaheidetes. Oldi arvamu-
sel, et niivõrd tugev mutatsioon ei saa-
nud sündida loomulikul teel, vaid kõige 
taga pidi olema mingi suur meditsiiniala-
ne institutsioon. Kõige sagedamini mai-
niti Xianis asetsevat ViroFiti-nimelist ra-
vimikonglomeraati, mille aktsiate 
suuromanik oli Hiina Rahvavabariik. Kui-
das sai võimalikuks, et viirus ilmus näh-
tavale korraga mitmel kontinendil? Ei saa 
ju olla, et piprakaunad ja paprikad jõud-

sid otsusele, et nende kantav viirus suu-
dab korraga tungida inimorganismi? See 
pidi olema taotluslik, pahatahtlik, suuna-
tud, organiseeritud tegevus. Avaldati ar-
vamust, et kindlasti on ViroFitil olemas 
juba vaktsiin, mida hakatakse teatud aja 
möödudes turustama. Pandagu vaid tähe-
le, et kui viirus on nõudnud juba omajagu 
ohvreid ning mõjutanud paljude riikide 
majandust, tuleb ViroFit välja ravimiga, 
mille eest kasseeritakse kujuteldamatuid 
summasid. Kõige kuritegelikumaks ei 
peetud mitte viiruse toimet – umbes 15–
20 % haigestunutest suri –, vaid selle 
mõju inimese välimusele. Kuidagi oli õn-
nestunud toota viirusevorm, mis mõjus 
inimesele umbes nii, nagu teatud seen-
haigused taimedele, mistõttu hakatigi 
haigeid inimesi hüüdma rahvasuus 
„pronkslaigulisteks“. 

Kalle ei osanud Tõevisioonis esitatud 
väidetest midagi arvata – ja see häiriski 
teda kõige rohkem. Eriti keeruliseks 
muutus asi pärast seda, kui Tõevisiooni 
põhiteemaks sai Elmar Suuna isik. Oldi 
veendunud, et Suund oli ViroFiti palgal 
või mingil muul moel korporatsiooni lõa 
otsas. Selline veendumus tulenes asja-
olust, et noorest peast oli Suund elanud 
poolteist aastat Xianis ning jälginud 
muuhulgas ViroFiti asutamist ja laienda-
mist. See seos jõudis otsapidi välja ka 
sinna, mida Tõevisiooni tegijad nimeta-
sid peavoolumeediaks. Doktor Suund oli 
sunnitud andma intervjuu, milles ta eitas 
igasugust sõltuvussuhet või kaudsetki 
mõju. „Vaadake,“ ütles Suund ajakirjani-
kule, „ma elasin Xianis kakskümmend 
aastat tagasi, ma olin vaatleja, magist-
rant, pealegi pole ma siiani kindel, kui 
palju mul vaadelda lasti, samuti ei tasu 
unustada tõsiasja, et kohapeal oli kõik al-
les kujunemisjärgus. Ma pole meie võõ-
rustajatega pärast Xianist lahkumist ku-
nagi suhelnud. Olen käinud pärast seda 
Hiinas vaid kaks korda, ühel korral Chon-
gqingis, teine kord Guangzhous, mõle-
mal korral konverentsi delegaadina, Xia-
ni pole ma rohkem sattunud.“ See 
muidugi ei rahustanud ühtegi Tõevisioo-
ni kolumnisti. Osaliselt tulenes see neti-
lehekülje motost „Mida rohkem sa kaht-
led, seda rohkem on sul õigus“. On vaid 
aja küsimus, kirjutati, millal ViroFit vakt-
siiniga välja tuleb ja miljardeid kasseerib 
– sadade tuhandete elude hinnaga. 

Seejärel haigestus Vahur Karu. Nädal 
pärast seda, kui Kalle oli näinud teda ins-
tituudi õppeosakonna rõdul Suunaga 
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vestlemas. See teadmine hakkas Kallet 
üha enam vaevama. Kahtlus kogunes 
nagu tolm. Tõevisiooni koduleheküljel te-
gutses Suuna küsimust käsitlev foorum 
ning Kalle oleks äärepealt sinna kirjuta-
nud, aga vahetult enne saatmist kustutas 
ta oma sõnavõtu. Mis siis, kui ta eksib 
ning Suunale ja Karule kahju teeb? Kui ta 
avaldaks Tõevisiooni tegijatele, et Vahur 
Karu kohtus Suunaga ning õige varsti pä-
rast seda haigeks jäi, hakataks Karu süü-
distama konspiratsioonis, temast tehtaks 
tahtlik osaleja, kasusaaja. Kuigi oli ju iga-
ti võimalik, et Karu sai nakkuse lihtsalt 
tänavalt. Paar päeva hiljem luges Kalle 
foorumist, et keegi oli meeste isikliku 
tutvuse välja nuhkinud. See keegi kirju-
tas: „Kas mitte ühelegi teist ei tundu 
imelik, et Suuna noorpõlvesõber haiges-
tub? Lausa haiglane, et kõik paistavad 
sellest faktist mööda vaatavat. Kas inime-
sed on lollid või arad? Sest olgem loogili-
sed: miks just Karu? Ma ütlen teile, miks. 
Viiruselevitajad vajavad käilakujusid, va-
javad emotsionaalset manipulatsiooni. 
Milline kasu, kui rahvuslik aare on ohus! 
Meie enda tuhkapriit! Nüüd on ainus kü-
simus see, millega Karu šantažeeriti.“ 
Üsna pea leiti vanad uudised Karu män-
guvõlgadest. „Kas keegi teab, kuidas nen-
dega praegu on?“ küsiti. Keegi vastas: 
„Ma olen kuulnud, et need kustutati. 
Päevapealt, kui aus olla. Nii et asi hakkab 
muutuma kahtlasemast kahtlasemaks, 
seega selgemast selgemaks.“ 

Kalle tundis, et mitte miski pole selge-
mast selgem. Miks oleks pidanud Vahur 
Karu riskima oma eluga? Või vähemalt 
oma välimusega, sest umbes kolmandi-
kul juhtudest jättis pronkslaigulisus ini-

mese nahale pikaajalisi või püsivaid jälgi, 
mis sarnanesid põletushaavade või psori-
aasiga. Kas Karu mänguvõlad olid olnud 
nõnda suured? See polnud muidugi või-
matu. Keegi kirjutas Tõevisioonis, et ini-
mesi saab manipuleerida ka nende lähe-
daste kaudu, ilma mingite lootusteta 
hüvedele.

Kalle püüdis Tõevisioonist hoolimata 
elada oma elu tavapäraselt – nii palju kui 
eriolukord seda võimaldas. „Kas ma olen 
seetõttu pigem loll või pigem arg?“ küsis 
ta endalt, sõtkudes värskelt tellitud tre-
nažööril. Ühel hetkel otsustas ta, et enam 
Tõevisiooni kodulehekülge ei külasta. 
Suurte pingutustega õnnestus tal oman-
dada teatud rutiin, mille taha lükkas ta 
kõik oma kahtlused. Tehes õppeosakon-
nas oma igapäevased ringkäike, hoidus ta 
heitmast pilke kolmanda korruse rõdule. 

4. 
Umbes nädal pärast eriolukorra lõppu 
helistas Kalle Leelole. Ta kinnitas endale, 
et tahtis lihtsalt näha sümpaatset ini-
mest, kellega ta jagas tähenduslikku mi-
nevikku, elamuslikke gümnaasiumiaas-
taid. Ta lihtsalt tahtis kogeda normaalsust, 
mis siis, et normaalsus on muutunud. 
Nad jäid vestlema ning otsustasid lõpuks 
kokku saada. Kalle vajus mõttesse. Kas ta 
oli tahtnud veenduda, et oli Leelost üle 
saanud? Või igatses ta hoopis tagasi tera-
vat lootusetu armastuse tunnet? Et mis-
ki, ükskõik mis, kaotaks ta suust mas-
taapse ebakindluse järelmaitse, et 
vähemalt tema lootusetu armastus vii-
taks millelegi püsivale siin ilmas? Samas 
sundis miski mõtlema Leelost irooniaga. 
Milline üllatus, see oli vist esimene vest-

lus üle aastakümnete, mille jooksul ei 
maininud Leelo kordagi Vahur Karu 
nime. Kalle oli kuulnud Leelo kohta kõik-
sugu jutte, mõni kõlas päris uskumatult. 
Kõlakad pärinesid ajavahemikust, mil 
Leelo püüdis olla kohal enam-vähem igal 
Karu etendusel. Kalle ei tahtnud uskuda 
jutte Karule helistamistest, näitleja ko-
duaias varitsemistest ning tema postkas-
ti kirjade ja erootiliste joonistustega um-
mistamisest, kuigi ühelgi Leelo sõbral 
polnud toona raske märgata, et tüdruk 
väänles kinnisidee käes nagu ussike 
konksu otsas. „Tuhkapriidu“ populaarsu-
se tipul hakkas Leelo valmistama Karu 
näoga kudumeid. Kõige uskumatuma 
kuulujutu kohaselt oli Karu kutsunud 
tema ukse taga tukkunud Leelole polit-
sei, mis pani tüdruku lõpuks mõistma, et 
näitleja teda vist ikkagi ei armasta. Tüd-
ruk oli lubanud Karu rahule jätta, enam 
mitte helistada ega joonistada, kui Karu 
omakorda võimaldab tal imetleda oma ii-
dolit distantsilt, näost näkku kohtumata. 
Seega ei hakanudki Karu protesteerima, 
kui ajalehes ilmusid fotod tema näokuju-
tisega kampsunitest, mütsidest ja padja-
püüridest. Hetkeline tuntus võimaldas 
Leelol asutada fänniklubi – see muundus 
hiljem teatriblogiks, mille püsiautorite 
hulka Leelo siiani kuulub. Ometi ta tal-
tus, abiellus ühe väiketeatri lavatöölise-
ga, sai kaks last ja asutas kudumeid toot-
va väikefirma. Karu kujutisega 
kampsuneid ja mütse müüakse netipoo-
dides päris soolase hinnaga.

Kalle kõndis Kadrioru poole ja nautis 
elu naasmist normaalsusse. Kui see on 
maailmalõpp, siis sellises lõpus ma elada 
tahaksingi, mõtles ta. Kodused tunnid 



2020  I  PÄÄSTE ELU 49

Fantaasia

konspiratiivsete mõtete seltsis mõjusid 
nagu halva unenäo paroodia. Vahur Karu 
oli täielikult tervenenud, tema näos pol-
nud näha ühtegi pronksikarva laiku, ta 
naeratas haigla sissepääsu ees kogu Eesti 
rahvale ning rahvas naeratas koos tema-
ga. Viirusepuhang hakkas taanduma, mis 
mõjus mõnele sama seletamatult kui mu-
tatsiooni algne teke, inimrakkudesse tun-
ginud viirusetüvi oleks nagu teadlikult 
taltunud, seda enam et enamikul haiges-
tunutest tekkisid antikehad. Kalle kujutas 
ette, kuidas võis anomaaliate kuhjumine 
mõjuda Tõevisiooni entusiastidele. Nagu 
üks neist ütles: „Maailmas pole midagi 
seletamatut. Ainus küsimus on, kas sele-
tatakse õigesti või valesti.“ Kuidas nad 
sellest ei väsinud? Kalle oli parema mee-
lega loll. Või siis arg. Kuna puhang taan-
dus arvatust varem ja kiiremini, polnud 
jõutud välja töötada ka vaktsiini, igatahes 
polnud Kalle kõrvu ulatunud ühtegi uu-
dist ViroFiti suurest kasumist.

Nad tellisid kohvi. Leelo tundus era-
kordselt rahulik ja tasakaalukas. Millegi-
pärast hakkas see Kallet lõpuks häirima.

„Kuidas su iidolil siis läheb? Nagu ma 
aru saan, oli tervenemine täielik.“

„Oi jaa, tal läheb hästi. Muide, ma käi-
sin tal külas!“

„Leelo, ega ometi…“
„Rahune, ta ise kutsus. Helistas.“
„Ta ise? Vahur Karu? Ise helistas?“ See 

tundus enam kui ebatõenäoline. Miks 
oleks pidanud Karu kutsuma enda juurde 
endise ahistaja? Sest seda ju Leelo toona 
oli.

„Jaa, ma olin ise ka üllatunud. Selgus, 
et ta on juba aastaid meie blogi lugenud 
ning kuna mul on temaga… noh, mine-
vik, siis… Nojah, ma olin ise ka paar se-
kundit kõnevõimetu. Inimene, kes võtab 
sinult lubaduse, et sa ei astu enam iialgi 
temaga isiklikku kontakti, helistab ja üt-
leb, et tulgu vaadaku ma tema uut ela-
mist.“

„Uut elamist?“
„Jaa, ta ostis endale Meriväljale maja.“
„Meriväljale? Miks?“
„Mis miks?“
„Ma mõtlen… mis rahadega?“
„Mis see minu asi on? Või sinu asi?“
„Minu asi… Ei, ma mõtlen, et varem 

tundsid sa ju…“
„Varem oli varem, Kalle. Mul on nüüd 

oma elu. Oli, mis oli. Me oleme täiskas-
vanud. Pealegi tuli ta tagasi surmasuust, 
otse surmasuust, nagu ta ise ütles. Võib-
olla tahtis midagi heastada, halbu suh-
teid siluda, ma ei tea.“

Kalle püüdis kuuldut seedida. Ta süda 
kloppis, nagu oleks saanud teada, et on 
ise surmasuus. Ta oli kindel, et Leelo jät-
tis talle midagi rääkimata. Või väänas te-
gelikkust. Karu ei hakkaks ju iialgi oma 
kunagisele piinajale või pigem tüütajale 

ise helistama. Aga miks pidi Leelo ülepea 
Karuga suhtlemist mainima? Kas ta tahtis 
Kalle ees uhkeldada? Teda igaks juhuks 
eos tõrjuda? Teadagi mis – kunagine aus-
taja palub kohtumist. Võimalik, et Leelo 
mõtles kogu selle loo igaks juhuks välja, 
et Kalle ei hakkaks soojendama üles tar-
betuid lootusi. Üks tundus siiski olevat 
selge: Leelo käis Karul külas. Kuigi, kui-
das selleski kindel olla? Aga olgu, mõtles 
Kalle, kui mängime, siis mängime.

„Kuule, tema mänguvõlad.“
„Kelle?“
„Karu. Karu mänguvõlad.“
„Mis nendest? Need said tal ammu 

makstud.“
„Kui ammu?“
„Ma ei tea, ikka mitu aastat tagasi.“
See kõlas esmapilgul rahustavalt. Ent 

äkki tegeleski Karu haiguspuhangu ajal 
vana võla kustutamisega? Issand, miks 
ma nii mõtlen, mõtles Kalle, miks ma ei 
võiks kuidagi teisiti mõelda?

„Kas see ei tundunud sulle imelik?“
„Mis?“
„Noh, see, et ta korraga lambist oma 

võlad ära maksis? Mänguvõlad.“
Leelo jäi hetkeks mõttesse. Kalle vaa-

tas naist ja ta peas vasardas mõte: kas ta 
teeskleb? Teeskleb, et ei tea vastust? Aga 
miks ta peaks teesklema? Miks peaks 
Karu teda oma saladusse pühendama – 
kui üldse ongi mingit saladust? Oletame, 
et Karu oli nõus laskma ennast Suunal 
nakatada, oli nõus riskile minema – vas-
tutasuks võlgade kustutamine või vana 
võla tasumine ja boonusena uus elamine. 
Miks peaks Karu sellesse saladusse keda-
gi pühendama? Eriti veel Leelot? Ole 
normaalne, Kalle, ole ometi normaalne! 
Või äkki… äkki ei pühendanud Karu sala-
dusse Leelot, vaid vastupidi, äkki võeti 
eriolukorra alguses Leeloga ühendust ja 
paluti tal vahendada üks tungiv sõnum, 
ettepanek, millest oli võimatu keelduda, 
sest teati, et naise edastatuna mõjuks äh-
vardus Karule tugevamalt, jõuaks kiire-
mini kohale?

„Minu arust on peaasi, et need said 
makstud. Miks need võlad üldse…?“

„Ah unusta ära… Niisama… Kuidas ta 
elamine siis oli ka?“

 Leelo muigas. „Mingis mõttes mee-
nutas tema maja Angelo elamist.“

„Angelo?“
„Sa tahad öelda, et ei mäleta enam 

„Tuhkapriitu“?“
Nüüd oli Kalle kord muiata. „Nojah, 

kes seda ei mäletaks. Kes meist ei tahaks 
saada tuhkapriiduks, ah?“

Nad jõid kohvi lõpuni. Kalle tundis, et 
ei suuda keskenduda. Kas rääkida Leelo-
le, mida ta eriolukorra ajal instituudis 
nägi? Kas rääkida kolmandast korrusest? 
Muidugi mitte! Korraga tuli talle mõte.

„Leelo, ega sul juhtumisi Karu numb-

rit ei ole?“
„Mis, mobiilinumbrit või?“ 
„Jah. Ma tahaksin talle sõnumi saata ja 

soovida palju õnne paranemise puhul.“
Leelo vaatas teda.
„Tõesõna. Pisut piinlik praegu, et siin 

sedasi… Ma luban, et kasutan numbrit 
ainult korra, ei helista, seejärel kustutan 
selle nii telefoni kui ka enda mälust. Lu-
ban pühalikult!“ 

5.
„Halloo!“
„Kas Vahur Karu kuuleb?“
„Halloo?“
„Mu nimi on Kalle Andur.“
„Vabandust, kes?“
„Kalle Andur! Me käisime koos koolis. 

Ma olin teist aasta noorem. Või noh, olen 
siiani, nojah… ma palun vabandust, et 
sedasi tülitan… ma tahaksin teilt midagi 
küsida.“

„Vabandust, ma kahjuks ei…“
„See on tähtis. See on väga tähtis. Ma 

nimelt nägin teid. Seal, kus poleks… Kui-
gi… kas te loete Tõevisiooni?“

„Tõevisiooni? Ei, ei. Enamasti mitte. 
Ma ei…“

„Seal öeldi…“ 
„Halloo?“
„… nojah, igasuguseid asju, näiteks et 

te teesklesite oma haigust. Mida ma ei 
usu. Või et te tegelikult… Või kui olitegi 
haige, mida ma usun, siis saite selle eest 
heldelt tasutud.“

„Vabandust, ma kardan, et teil on vale 
number. Ma pole haige olnud.“

Kalle kuulatab, tal on tunne, et ta on 
allveelaev, mille kohal on juba aastaid 
möllanud torm. Periskoobi asemel on 
vaid kõrv, vilets kõrv, mis kuuleb vaid sa-
hinat. Inimene teises otsas vaikib. Ta ei 
nõua midagi. Ei katkesta. Kas Leelo pet-
tis teda? Andis talle vale numbri? Koge-
mata? Taotluslikult? Või on see ikkagi 
Karu, kes teeskleb? Valetab?

„Öelge mulle tõde. Palun. Ma luban, 
see jääb meie vahele.“ Kas öelda talle, et 
ta armastas Leelot? Armastab? Armastab 
reeturit. „Ma luban, et kasutan seda ai-
nult enda jaoks, ainult mulle. Mulle on 
seda vaja. Öelge palun, öelge tõde.“

Ta kuulatab. Sahin. Ta ei saa aru, kas ta 
kuuleb süütunnet või pahameelt, kas 
taustamüra meenutav hääl võtab tema 
küsimused omaks või tõrjub tagasi. Või 
ei ulatugi temani tugev meeleolu, vaid 
hoopis ükskõiksus? Äkki on tema vest-
luspartner juba omadega teiselpool min-
git nähtamatut piiri? Väljaspool sajandi-
vanuseid kokkuleppeid, väljaspool 
tsivilisatsiooni? Kohe lööb kell kesköö-
tundi ja ta kaob. Ta on juba kadunud. 
Näitleja on lahkunud, lava on tühi, lava 
ennastki pole enam. Ainus, mis end lii-
gutab, on tühjus. n
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Meditsiin on maailma tehnikaprogressis arenenuim 
valdkond. Eilsed taudid ja must surm on jäänud kaugele 

möödanikku, apteegid on kõikides kaubanduskeskustes, 
kiirabi on tasuta ja telefonikõne kaugusel. See on Eesti 

inimestes loonud turvatunde, kuid peame valvel olema,  
sest ka viirustel on kombeks areneda.

Nakkushaigused ja epideemiad on 
saatnud inimkonda läbi ajaloo. 
Pea igaühele on tuttavaks märksõ-
naks katk, rõuged, koolera ja tüü-

fus. Grippi peame aga tänapäeval rutiin-
seks külmetushaiguseks, mis kimbutab 
inimesi igal aastal oktoobrist maini. Sa-
mas põhjustab gripp ekspertide hinnan-
gul maailmas 40 000 kuni 220 000 sur-
majuhtu aastas. Tänu vaktsineerimisele 
on gripiviirused hetkel meedikute kont-
rolli all, kuid lähiajaloos on see olnud üks 
hävitavamaid haiguseid maailmas.

Hispaania gripp,  
sõda ja pandeemiad
Hispaania gripi nime all ajalukku läinud 
epideemia tabas maailma aastatel 1918–
1919. Esimesed teated haiguse kohta 
jõudsid uudistesse Hispaaniast (sest sõjas 
mitteosalenud riigis puudus ajakirjandu-
ses tsensuur), ent haigus oli sõdurite seas 
juba üle Euroopa liikvel. Mõningatel and-
metel sai viiruspuhang alguse Aasiast, aga 
sama väidetakse ka Ameerika kohta.

Hinnanguliselt nakatus Hispaania 
grippi kolmandik maailma elanikkon-
nast, elu oli sunnitud jätma umbes 50 
miljonit inimest (sama hävitavad olid 
Justinianuse katk aastatel 541–588 ning 
ülemaailmne katk „Must surm“ aastatel 
1347–1351). Kui tavalised gripiohvrid 
olid üldjuhul lapsed ja eakad, siis Hispaa-
nia gripi tagajärjel suri palju noori tuge-

vaid mehi-naisi. Kui palju haigus Eestis 
laastamistööd jõudis teha, on tagantjäre-
le väga raske hinnata. Käis Vabadussõda 
ja eraldi arvestust haigete suhtes ei pee-
tud. Ka polnud suurel osal elanikkonnast 
ravikindlustust, mille alusel statistikat 
teha. On oletatud, et gripp nõudis Eestis 
sama palju ohvreid kui Vabadussõda.

Suur sõda mobiliseeris Eestis arstkon-
na algselt esimesse maailmasõtta, sealt-
kaudu Eesti rahvusväeosadesse ning eda-
si juba rahvaväe koosseisus Vabadussõja 
rinnetele. Abi tuli anda 10 105 haavatule, 
kellest 358 surid. Haigeid oli sõjaväe me-
ditsiiniasutustes ravil 44 503, neist suri 
1388. Üldine suremus raviasutustes oli 
3,1%. Seda peeti päris heaks tulemuseks. 
Halvaks muutus olukord 1919. aasta no-
vembris. Algselt suure eduga Petrogradile 
peale tunginud Vene valgetest koosnev 
Loodearmee löödi napilt enne linna jõud-
mist taganema ning algas 20 000-meheli-
se väekoondise taandumine Eesti piiri 
poole. Korratut väeosa tabas eri nakkus-
haiguste, eriti tüüfuse epideemia, mis 
võttis lühikese ajaga hirmuäratavad mõõt-
med. Haiguste kiirele levimisele aitasid 
kaasa nii ebahügieenilised tingimused, 
millesse suur osa armeest oli sattunud, 
kui ka tagalas valitsenud segadus ja korra-

     Eesti ja 
epideemiad 
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lagedus. Haiglakohtade äärmine puudus 
sundis haigeid paigutama tühjadesse ruu-
midesse, näiteks tehasehoonetesse, aga 
massiliselt ka erakorteritesse ja taludesse 
ning üldse kõikjale, kus mingisugust pea-
varju võis leida, sealhulgas muldonnides-
se. Kuna nakatunud olid tihti majutatud 
segamini tsiviilisikutega, siis oli palju hai-
gestunuid ka viimaste seas. Suremus oli 
suur, puudus oli hauakaevajatest, kalmis-
tutele kogunesid matmata 
surnukehade virnad. Eesti 
meditsiiniteenistuse ette-
kande kohaselt Loodear-
mee haigemajades „suur 
mustus ja korralagedus va-
litseb. 75% haigetest la-
masid mustadel põranda-
tel maas omas riietes, mis 
kihasid täidest nagu sipel-
gapesad. Sanitarisid, tööli-
si peaaegu ei olnudki; ars-
tid ja õed lamasid suure- 
malt jaolt ühes haigetega; 
tugevamad haiged avitasid nõrgemaid ko-
dusel kombel; muidugi mingisugusest 
haigete sorteerimisest ja ravitsemisest ei 
olnud juttugi. Naride peal lamavad ühes 
surnutega haiged, kes omad väljaheited 
siia samasse, osalt naride peale, osalt põ-
randale ja kõrvalolevasse tuppa teevad. 
Ruumid on külmad, sanitarisid ei ole, 
puudub ohvitser, kes neid juhataks ja nen-
de järele vaataks“.

Jõuludeks loeti armees juba 15 000 
haiget ja haavatut. Puudus distsipliin, 
valitses apaatsus, hügieeninõuetele löö-
di käega. Haigestus 60% meditsiiniper-
sonalist. Eesti väejuhatus oli keerulises 
olukorras. Loodearmee interneeriti ja 
relvistutati, samas haigeid sisemaale 
viia ei saanud lubada. Haavatud trans-
porditi Tallinna Kopli tühjaksjäänud Ve-
ne-Balti tehaseruumidesse ajutistesse 
haiglatesse, kuid tüüfus käin nendega 
kaasas. Nakkushaigused levisid Koplist 
Tallinna ning veebruari alguses haiges-
tus päevas keskmiselt kümme tallinlast. 
Kopli isoleeriti linnast.

Jaanuari keskel arvati Loodearmee hai-
gete ja haavatute arvuks juba 18 000. 
Eesti sõjavägi suutis samal ajal kindlate 
meetmete rakendamise toel taudide suu-
remat levikut enda seas takistada.

Tüüfus, difteeria ja suguhaigused
1920. aasta veebruaris ähvardas tüüfuse- 
epideemia kogu Eestit, tappes 20–40% 
nakatunutest. Eesti valitsus kuulutas väl-
ja eriolukorra ning määras vastutajaks 
USA armee kolonelleitnandi dr Edward 
Ryani, kes juhtis Ameerika Punase Risti 
komiteed Eestis. Kolme nädalaga saadi 
olukord kontrolli alla. See on erakordne 
saavutus, sest arvatakse, et esimese maa-
ilmasõja ajal suri Vene impeeriumis tüü-

fusesse vähemalt kolm miljonit inimest. 
Märtsis pandi taudile rangete meetmete 
abil piir. Väga olulist abi osutasid välis-
maised Punase Risti organisatsioonid, eel-
kõige Ameerika Ühendriikide oma. Viima-
selt tulid ka toiduained. Taudide ohvriks 
võis langeda 10 000 kuni 12 000 loodear-
meelast, kellest ligi 6000 suri Narvas.

Pärast Vabadussõda oli Eestis mõni aeg 
probleemiks piinlikkust tekitav suguhai-
guste teema. Tõsisemalt hakati suhtuma 
haiguste ennetamisse ning inimeste vakt-
sineerimine sätestati riikliku seadusega. 
See andis surmahoobi rõugetele. Aastatel 
1919–1928 haigestus rõugetesse 932 ini-
mest. Valdavalt levis haigus maal elanud 
laste seas. Haigestumise sesoonne tõus 
vältas neli kuud ehk jaanuarist aprillini. 
Tõrjega saavutati elanike haigestumise 
kiire vähenemine ja sajandeid väldanud 
epideemiaprotsess lõppes Eestis 1929. 
aastal. Likvideeriti pidalitõbi (leepra), si-
hikule võeti tuberkuloos (suremus vähe-
nes), keerulist võitlust peeti difteeriaga. 
Suuri epidemioloogilisi puhanguid Eestis 
aastatel 1920–1940 ei olnud.

Teise maailmasõja ajal statistikat aru-
saadavatel põhjustel ei peetud. 1945. aas-
tal registreeriti Eestis rekordilised 4398 
difteeriajuhtu, peaaegu täielikult kadus 
malaaria, aga registreeriti esimesed hai-
gestumised puukentsefaliiti (1950).

Lastehalvatus
1950ndatel muutus probleemiks laste-
halvatus. Ametlikel andmeil registreeriti 
1930.–1937. aastal 13 surmajuhtu ja 
1938.–1944. aastal 93 haiget. Haigestu-
mus hakkas suurenema 1945. aastast, 
edasi hakkas see kasvama: 1946.–1949. 
aastal registreeriti 554 haigusjuhtu ja 
1954.–1958. aastal 1657 haigusjuhtu. 

Haigus levis valdavalt Lõuna-Eesti maa-
kondades ja Tartus. Suurem puhang toi-
mus 1958. aastal, mil haigestus 986 ini-
mest. 1950ndad olid selle tõve leviku 
kõrgaeg ka mujal maailmas.

Kaitsepookimisi lastehalvatuse (po-
liomüeliidi) vastu alustati Eestis 1957. 
aastal. 1959. aastal korraldati epideemia 
tingimustes vaktsineerimiskampaania: 
kaitsepoogiti 82% lastest vanuses 3 kuud 
kuni 18 eluaastat ja 43% täiskasvanutest 
vanuses 18–45 eluaastat. Kasutati elus- 
vaktsiini. Järgmisel aastal oli haigusjuhte 
60, kahel järgneval aastal veel üksikuid 
ning alates 1962. aastast pole tõbe Eestis 
esinenud. Tänapäeval vaktsineeritakse 
lapsi 3.–6. elukuul, revaktsineerimine 
toimub 2. ja 6.–7. eluaastal.

Uue aja haiguspuhangud
Rohkem suuri haiguspuhanguid Eestis 
Nõukogude ajal ei esinenud. 1968. aastal 
registreeriti maksimaalne mumpsi hai-
gestunute arv (13 186) ja 1986. aastal re-
gistreeriti ajaloo maksimaalne punetiste 
haigusjuhtude arv (15 067). 1988. aastal 
registreeriti esimene HIV-nakkus. 2019. 
aasta 31. detsembri seisuga on Eestis 
diagnoositud 178 HIV-nakatunud isikut. 
Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus 
diagnoositud 10 079 inimesel, sealhulgas 
AIDS 567 inimesel. 2001. aastal kuulutas 
Sotsiaalministeerium välja HIV-viiruse 
kontsentreeritud epideemia (1474 uut 
nakatumist) ja sellest aastast on nakatu-
misjuhtude arv aasta-aastalt langenud. 
Aastal 2019 esines 190 nakkusjuhtu.

Märtsis jõudis Eestisse Covid-19. 
Maailm ja Eesti ei olnud pandeemia puh-
kemiseks piisavalt valmis, kuid isolat-
sioonimeetmete kasutuselevõtuga suu-
deti olukord stabiliseerida. Praegu ei saa 
veel midagi konkreetset öelda, sest viirus 
pole kuhugi kadunud. Peame olema val-
mis uueks puhanguks ning järgima hü-
gieeninõudeid. Kahjuks ei möödunud 
viirusepuhang ohvriteta. Eestis on CO-
VID-19 tagajärjel surnud 63 inimest. n

Hispaania gripp raputas maailma aastatel 
1918-1919.

Kaitsepookimine 
Tallinna Keskrajooni 

Lastehaiglas 1961. aastal
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Hoia vahet, pese käsi 
ja mine aadressile:

Laadi alla 
Eesti koroonaäpp HOIA

hoia.me


