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Millest juttu tuleb?

• Tule- ja veeõnnetuste osakaal kõikides 
õnnetustes

• Tules ja vees hukkunu iseloomustus

• Päästeala ennetustöö eesmärk ja tegevused

• Probleemid ja tuleviku suunad
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Tulekahjudes hukkunud 2006-2011

164 – 73       44 %



Tulekahjudes hukkunud 100 000 elaniku 
kohta



Veeõnnetustes uppunud 1994 - 2011

Päästeamet
alustas veeõnnetuste 

ennetamisega 



Uppunud 100 000 elaniku kohta
Eesti/Soome



Hukkuvad …

Veeohutus: 
suvine suplusperiood
20-40 a. alkoholi tarbinud mees
valveta supluskoht

Tuleohutus:
40-60 a. mees
hooletus suitsetamisel
nädalavahetuse õhtu/öö
puudus suitsuandur (68%)



Kuidas õnnetusi ennetada?



Eesmärkide saavutamine

Teavitamine

Koolitamine

Nõustamine



Meeskond



Ennetustöö rahastamine 2006-2012



Teavitamine
Hoiakute ja käitumise kujundamine vastavate 
meediakampaaniate ja ürituste korraldamise kaudu

2011 – 55 % elanikkonnast
2012 – 65 % elanikkonnast

okampaaniad
oohutus- ja infopäevad
oliuväljade rajamine
okomandode lahtiste uste päevad
oveeohutuse püstakud
oloominguvõistlus
o112 päev



Koolitamine

2011 – 3 % (40 379) elanikkonnast  
2012 – 4 %  (53 605) elanikkonnast

Kõikide sihtrühmade koolitamine 

Erinevate sidusrühmade ja koostööpartnerite kaasamine:

oasenduskodus elavate laste koolitamine 
o1.-3. klassi õpetajate koolitamine veeohutuses
opuuetega inimeste kodade koolitamine
oajateenijate veeohutusalane koolitamine
oujumistreenerite koolitamine 
ovabatahtlike koolitamine ja kaasamine 
okoostöö alkoholitootjatega ja kaubanduskettidega



Nõustamine

juriidiliste ja füüsiliste isikutele ohutusalase teabe 
vahendamine lähtuvalt igaühe vajadustest

oeluruumi valdaja
oüldhariduskoolid 
okohalikud omavalitused
okorstnapühkijad
okorteriühistud

okoostööpartnerite kaasamine ja võimestamine
o MTÜ’de kaasamine 



Ennetamine läbi koostöö

Probleemid :

oTööjõuline elanikkond
oÄärealadel ja üksi elavad eakad 
oMuukeelne elanikkond
oSotsiaalsete probleemidega inimene
oTöötud



Teadlikkuse indeks

oElanikkonna teadlikkuse uuring

2008 - 50
2009 - 55
2010 - 53
2011 - 58
2012 – 60
Eesmärk 2015 - 65

o6-14 aastaste laste ja noorte riskiteadlikkuse uuring



Päästja igaühe peas!
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