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15 maavalitsust 

SISEMINISTEERIUMI 
VALITSEMISALA 

•PÄÄSTEAMET 

•POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET 

•HÄIREKESKUS 

•KAITSEPOLITSEIAMET 



Päästeala Eesti Vabariigis 

Siseministeerium 

 
Ettevõtete pääste- 

allüksused 

 

Mittetulundusühingud 

(vabatahtlikud) 



P E A D I R E K T O R 

PEADIREKTORI 
ASETÄITJA 

 
PÄÄSTETÖÖ ALAL 

 
PÄÄSTETÖÖDE 

OSAKOND 
 

DEMINEERIMISKESK
US 

 

KOMMUNIKATSIOONI- 
OSAKOND  

ARENDUSOSAKOND 
 

HALDUSOSAKOND 
 

PERSONALI- JA 
ASJAAJAMISE 

OSAKOND 
 

RAHANDUSOSAKOND 
 

ÕIGUSOSAKOND 

PEADIREKTORI 
ASETÄITJA 

 
HALDUSE ALAL 

PEADIREKTORI 
ASETÄITJA  

 
ENNETUSE ALAL 

 
 

KRIISIREGULEERIMISE  
OSAKOND 

 
ENNETUSTÖÖ OSAKOND 

 
TULEOHUTUSJÄRELEVALVE  

OSAKOND 

VÄLISKOOSTÖÖ  
NÕUNIK 

REGIONAALSED 
PÄÄSTEKESKUSED 

 

PÕHJA PÄÄSTEKESKUS 

IDA PÄÄSTEKESKUS 

LÕUNA PÄÄSTEKESKUS 

LÄÄNE PÄÄSTEKESKUS 

IKT ARENDUS  
NÕUNIK 



Päästekeskuse juht 

Juhi asetäitja päästetöö 

alal 

Reageerimisbüroo (15) 

Ennetustöö  

büroo (7) 

Ennetustöö büroo 

juhataja 
Juhi asetäitja 

tuleohutusjärelevalve alal 

Kriisireguleerimise 

büroo juhataja 

Kriisireguleerimise  

büroo (8) 

Tuleohutuskontrolli 

büroo (19) 

Insenertehniline büroo 

(7) 

Menetlusbüroo (6) 

Ida-Harju 

Päästepiirkond  

(200) 
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päästekomandot 

Lääne-Harju  

Päästepiirkond 

(206) 
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päästekomandot 

Kommunikatsiooni  

talitus 

Rahandus 

talitus 

Personali 

talitus 

Tehnika/logistika 

talitus 

Valmisolekubüroo (10) 



                   PÄÄSTEKESKUSED 

 



                PÄÄSTEKOMANDOD 

 HARJUMAA 



Inimeste elu, vara ja keskkonda  
kaitsevad 72 ööpäevase valmisolekuga 

kutselist päästekomandot.  

Päästeameti põhi- ja tugivaldkondades 
töötab kokku 2382 inimest. 

 

Ametis 285 

Põhja regioonis 481 

Lõuna regioonis 616 

Ida regioonis 412 

Lääne regioonis 588 
 

KUTSELISTE KOMANDODE JA 
PÄÄSTEAMETI TÖÖTAJATE ARV 



Tegevusvaldkonnad 

 

Viis põhivaldkonda:  

• ennetustöö 

• tuleohutusjärelevalve 

• kriisireguleerimine 

• päästetöö 

• demineerimine  

 

Tegevustes on esikohal inimkannatanuga 
õnnetuste vähendamine, vabatahtlike kaasamine 
päästmisse ja inimeste ohutusteadmiste tõstmine.  
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Ennetustöö mõjul väärtustab iga inimene Eestis  
riskivaba elu ning aitab oma käitumisega  

vähendada õnnetusi ja neis hukkunute arvu. 

ENNETUSTÖÖ 

Põhiülesanded: 

• inimestele ohutu käitumise õpetamine 

• kodude ohutuks ja turvaliseks muutmine 

• üleriigiliste teavituskampaaniate 

korraldamine 

• elanikkonna teavitamine, koolitamine ja 

nõustamine ohutus- ja turvalisusteemadel 
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PÄÄSTJA IGA INIMESE PÄHE!  





Tuleohutusjärelevalve osakonnas  jälgitakse,  
et elukeskkond oleks ohutu; suurendatakse inimeste 

tuleohutusalast teadlikkust ning luuakse eeldused 
tulemuslikuks päästetööks. 

TULEOHUTUSJÄRELEVALVE 
Põhiülesanded: 

• ehitiste ja ehitusprojektide tuleohutusnõuetele  

vastavuse kontroll  

• asutustes ja ettevõtetes tuleohutusnõuete täitmise 

kontrollimine; nõuete mittetäitmisel riikliku sunni 

rakendamine ja süütegude menetlemine 

• tulekahjude tekkepõhjuste ning tuleohutusnõuete 

rikkumiste väljaselgitamine 



Kriisireguleerimine käivitub, kui sündmus ohustab  
paljude inimeste elu, põhjustab suurt varalist kahju või  

häirib elutähtsate teenuste toimimist. 

KRIISIREGULEERIMINE 

Põhiülesanded: 

• hädaolukorraks valmistumine ja  
selle lahendamise korraldamine 

• kemikaaliohutuse tagamine  

• regiooni elanikkonnakaitse poliitika kujundamine 

• regiooni kriisikomisjoni tegevuse korraldamine 

• rahvusvahelise elanikkonnakaitse poliitika kujundamine 

(Euroopa Liit, NATO, ÜRO)  

• Eesti Päästemeeskonna juhtimine ja arendamine 



 

 

PÄÄSTETÖÖ 
Põhiülesandeks on: 

• õnnetusse sattunud inimese elu päästmine 

• tulekahjude kustutamine ja  

varakahjude vähendamine 

• transpordi-, keskkonna- ja loodusõnnetuste 

tagajärgede vähendamine 

• vee- ning keemiapääste 



Eestis tegutseb 90  
vabatahtlikku päästekomandot  

umbes 900 vabatahtliku päästjaga.  

 

Lisaks on Põhja ja Lääne päästekeskuses  
kaks reservpäästerühma  

260 vabatahtliku päästjaga. 

VABATAHTLIKE KOMANDODE JA  
PÄÄSTJATE ARV 



VABATAHTLIK PÄÄSTJA 

Vabatahtlik päästja: 

• osaleb vabatahtlikult pääste- ja ennetustööl 

• reageerib esimesena kodukohas  
juhtunud õnnetusele 

• tõstab kogukonna turvatunnet 

• toetab kutseliste päästjate tööd 

 



          

 

MILLISTE ÕNNETUSTEGA 

PÄÄSTE TEGELEB ? 

 

 

 



TULEKAHJUD 
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28 







31 







METSA- JA MAASTIKU 

TULEKAHJUD 





 





TRANSPORDI 

ÕNNETUSED 

- LIIKLUSÕNNETUSED 

- RAUDTEEÕNNETUSED 

- LENNUÕNNETUSED 



VEEÕNNETUSED 

 - SUVEL 

 - TALVEL 



LOODUS- 

ÕNNETUSED 



 







 



VARINGUD, 

GAASIAVARII- 

VÕI  LEKE 

 



LOOMAPÄÄSTE 

- ABITUS SEISUNDIS LOOMAD 

- OHTLIKUD LOOMAD LINNAS 

REOSTUSED 

- VEEKOGUL 

- MAISMAAL 
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OHTLIKUD ESEMED  
JA LÕHKEKEHAD 





2. Tulekahju 

Tulekahju tunnused: 

1. Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet kontrollimatu 
põlemine 

2. Eraldub soojus ja suits 

3. Kahju varale, tervisele, looduskeskkonnale 

 



                      TULEKAHJU ARENG 

   

                            SÜÜTEALLIKAS (tikk, säde) 

 
 

 

              PÕLEVMATERJAL             HAPNIK 

                   (puit, paber, bensiin) 

 

 

Tulekahju areneb eluohtlikuks   ?   minutiga 

 
 

 



Tulekahjude peamised  
tekkepõhjused 

• Hooletus suitsetamisel 

• Hooletus lahtise tulega  

• Hooletus toiduvalmistamisel 

• Katkised kütteseadmed või nende vale kasutamine 

• Katkised elektriseadmed ja juhtmestik  

• Järelvalveta lapsed 

• Tahtlik süütamine 

• Äike 



Ebaõige 

kä i tumine:

5%

Loodusnäh

tused:

0%

Hooletus:

74%

Kindlaks  

tegemata:

3%
Seadmete 

rikked:

18%

Hoonetulekahjude tekkepõhjused 

* Tallinn + Harjumaa 2010 



5%

3%

5%

7%

15%

7%

1%

1% 3% 2%
1%

50%

Lahtise tule kasutamisel                 

Suitsetamisel                              

Tuletöödel

Elektriseadmete kasutamisel           

Kütteseadmete kasutamisel           

Tahma süttimine

suitsulõõris                      

Toiduvalmistamisel   

Tehnoloogilise protsessi teostamisel

Isesüttivate ainete hoiustamisel 

Laste mängimisel lahtise tulega

Elektriseadme või süsteemi vale

paigaldus

Teadmatus

Hooletus ja ebaõige käitumine –  

* Tallinn + Harjumaa 2010 



Elektriseadme rike – 48 tulekahju aastas 

 Külmik 10  
 Pesumasin 6 
 Teler 6  
 Pikendusjuhe 3  
 Mobiili akulaadija 3 

* Tallinn + Harjumaa 2010 



Rike elektripaigaldises – 74 tulekahju aastas 

 Elektrikilp 25 
 Elektri juhtmestik 21 
 Pistikupesa 5 
 Harukarp 4 
 Valgusti 4 

* Tallinn + Harjumaa 2010 



 
                        TULEKAHJUDE  
                   TEKKEPÕHJUSED 

 

Hooletus  
• suitsetamisel  

• lahtise tule kasutamisel 

• toidu valmistamisel 

 

 

 

 

 

 



 

Hooletus suitsetamisel 



 

Hooletus toiduvalmistamisel 



                          TULEKAHJUDE  
                       TEKKEPÕHJUSED 

Küttekolded 

• Hooletus kasutamisel 

• Ülekütmine 

• Tahma süttimine 

• Katkised küttekolded 

• Rike 

• Vale paigaldus 

 

 

 



 

Kütteseadme ebaõige paigaldus 



 

Hooletus kütteseadme kasutamisel 



                          TULEKAHJUDE  
                       TEKKEPÕHJUSED 

 

Elektriseadmed  

ja juhtmed 



 

Hooletus elektriseadme kasutamisel 



JÄRELVALVETA LAPSED -
TIKKUDEGA MÄNGIMINE 



                       METSA JA MAASTIKU  
            TULEKAHJUDE TEKKEPÕHJUSED 

• Lõke 

• Koni 

• ATV 

• Raudtee/rongid 

 
 

 

 
KULUPÕLETAMINE ON KEELATUD 

TRAHV kuni 1150 EUR! 



 

 

            PÄÄSTETÖÖTAJATE  ERISTATAVUS 

RÜHMAPEALIK ja 

MEESKONNAVANEM  

VANEMOPERATIIV 

KORRAPIDAJA 

JUHTKONNA  

ESINDAJA 

PÄÄSTJA PÄÄSTJA 



               TULEKAHJU AVASTAMINE 

Visuaalne 
– näed  

– tunned lõhna 

– kuuled 

Avastamise seadmed  
– suitsuandur + pikendusjuhe 

– suitsuandur vaegkuuljatele 

– vinguandur 

– temperatuuriandur 

– ATS 

– eriseadmed  

 





                          SUITSUANDUR 

 

- Kuidas töötab ? 

- Kuidas hooldada ? 

- Kuhu paigaldada ? 

      

     
 

 

SUITSUANDUR ON KOHUSTUSLIK  
IGAS KODUS alates 1.07.2009  

Trahv kuni 1150 EUR 



Suitsuanduri paigaldus 

 Lakke, võimalikult toa keskele 

 Kaugus seinast, valgustitest ja ventilatsiooniavadest 
vähemalt 50 cm 

 Paigaldada kruvidega (patarei vahetus?!) 

 Ei soovitata paigaldada vannituppa ja kööki  

 Ühe anduri kontrollala on maksimaalselt 60 m² 

 Järgi tootja juhiseid 

 Avatud köök-tuba, küttekolded ? 

 



Suitsuanduri hooldus 

 Testi 1 x nädalas 
 Puhasta 1 x kuus 
 Vaheta patarei 1 x aastas 
 



 
 

       SUITSUANDUR AVASTAB 
TULEKAHJU  

 
      

 
              

 
 
 

AGA EI KUSTUTA SEDA! 
 
 

 
 





                                    ESMASED 
                 TULEKUSTUTUSVAHENDID 

 

 

Tulekustuti        Tulekustutustekk                 Vesi / Liiv  

    
 

  
 

 

 

 

 - Vaht       

 - Pulber  

 - Vesi 

 - Süsihappegaas        

OSKA 

KASUTADA! 



 

KUIDAS KÄITUD KUI AVASTAD TULEKAHJU  
 
     
 
 

      KODUS  
??? 



                     KÄITUMINE TULEKAHJU  
                                    KORRAL 

KODUS: 
– Kontrolli ja hinda olukorda 

– Teavita pereliikmeid 

– Kutsu abi (teejuhatus) 112 

– Võimalusel kustuta    (elekter?!) 

– Teavita naabreid 

– Võta päästejõud vastu  

  
ÄRA KUNAGI RISKI OMA ELUGA! 

 

 



 

KUIDAS KÄITUD KUI PUHKEB TULEKAHJU  
 
     
 
 

 võõras kohas 
  (kauplus, teater, 

  spordihoone, kool jne) 

 

??? 



                      LEPPEMÄRGID 

Hädaabi telefon 112 

Häirenupp 

Tulekustuti asukoht 

Tuleohutusvahendi viit 

Kustutusvoolik 



Päästeala infotelefonil 1524 ning hädaabinumbril 112  
võetakse kõnesid vastu ööpäevaringselt. 

•1524 
•Päästeala infotelefon 

Helista, kui soovid teada: 

• kuidas kodu turvaliseks muuta 

• kus ja millistes tingimustes võib 
tuld teha 

• päästeametniku kontakte ja 
vastuvõtuaega 

• infot Päästeameti 
korraldatavate 
ennetuskampaaniate kohta 

või: 

• liituda automaatse tulekahju-
signalisatsioonisüsteemiga (ATS) 

• esitada muid Päästeametiga 
seotud küsimusi 

•112 
•Hädaabinumber 

Helista, kui: 

• vajad kiiresti arsti abi  

• inimene on uppumas või  
kuhugi kinni jäänud 

• on tulekahju või kahtlustad seda  

• toimus plahvatus või on 
pommioht 

• toimus liiklus- või muu  
kannatanuga õnnetus 

• on tugev õhu-, vee- või  
pinnasereostus 

• on gaasiavarii või –leke 

• toimus varing või on selle oht 

• linnas on ohtlik metsloom 

 



HÄIREKESKUS 

4 regionaalset häirekeskust (Ida- ;Lõuna- ;Lääne- ;Põhja-  
   Eesti Häirekeskus) 

Kui ühes keskuses on kõik liinid kinni, suundub kõne 
automaatselt teise keskusse 

 
Häirekeskuse tegevusvaldkonnad on: 

1) õnnetusteadete vastuvõtmine ja töötlemine  

    2) päästemeeskondade ning kiirabibrigaadide sündmuskohale 
väljasaatmine; 
3) teiste teenistuste, ettevõtete ja organisatsioonide kaasamine, 
samuti informatsiooni operatiivse edastamise korraldamine ja 
dokumenteerimine ning sündmuste andmebaasi säilitamine 

 



                    HÄDAABINUMBRILE 112 SAATE  
                                 HELISTADA:  

• Lauatelefonilt 

• taksofonist ilma kaardita 

• mobiiltelefonilt sim-kaardiga 

• mobiiltelefonilt ilma sim-kaardita 
 

NB! Helistamiseks peab mobiiltelefoni aku olema laetud! 
 
• Skype ei asenda tavatelefoni ning seda ei saa kasutada 

hädaabikõnede tegemiseks 
 

• Number 112 on Euroopa Liidu ühtne ja  

 tasuta hädaabinumber 

 



              ÕNNETUSTEATE  EDASTAMINE 

            HÄDAABINUMBRIL 112 HELISTADES ÜTLE RAHULIKULT: 
 

•  MIS JUHTUS 

 - kirjelda õnnetust või ohtu, mis helistama sundis (põhipõhjus) 

• KUS JUHTUS 

 - täpne asukoht (linn, tänav, maja, küla, talu nimi jne.) 

• KAS KEEGI ON VIGA SAANUD 

 - milline on tema olukord (puue) 

• OMA NIMI JA TELEFONINUMBER, MILLELT HELISTATE 

• VASTA KÜSIMUSTELE LÜHIDALT JA TÄPSELT 

• ÄRA KATKESTA KÕNET ENNE, KUI OLED SELLEKS LOA SAANUD 

 

 

          NB! Hädaabinumber 112 ei ole naljanumber!  

 



Hädaabinumber 112 

SMS – teenus vaegkuuljatele 

• eelnev kasutajaks registreerimine  

• kasutaja eelinfo sisestamine 

• teise kasutaja registreerimine 

• hädaabisõnumi koostamise erinevad 
võimalused 

• dialoog häirekeskusega SMS vahendusel 

• kasutajaks registreerimine ja aktiveerimine 
internetis aadressil: www.112.sms.ee 
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                TEGUTSEMINE ÕNNETUSE       
                               KORRAL 

 

 

 

Kui sa oled otsustanud tegutseda,  

ära ülehinda oma võimeid !!! 



TURVALISUS ON ÜKS INIMESE 
PÕHIVAJADUSI  

Räägi eakale: 

 

• Ära kunagi suitseta voodis (alkoholi 
tarbimine?) 

• Söögitegemisel kasuta köögitaimerit 

• Ahju kütmisel järgi reegleid 

• Lahkudes kodust, kontrolli … (kiri uksele) 

• Evakuatsiooni teed vabaks 
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                             AITÄH! 

                    EDU SOOVIDES! 

 

                                            Galina Ozdoba 

                                          

                             galina.ozdoba@rescue.ee 

                              tel. 66 76 691,  51 60 224 
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