
Ohutus ei juhtu iseenesest

Priit Laos

Päästeamet





Missioon
Ennetame õnnetusi, 
päästame elu, vara ja keskkonda

Visioon
Aastaks 2025 on igaühe kaasabil vähenenud
õnnetuste arv ja kahju Eestis Põhjamaade
tasemele

Väärtused
Abivalmidus 
Julgus 
Usaldus

Uppunud 20
Tulesurmad 12



• 2186 töötajat

• 1579 kutselist päästjat

• 2163 vabatahtlikku päästjat, 

neist 9 on asendusteenistujad

• 72 kutselist päästekomandot

• 116 vabatahtlikku päästekomandot

• 4 pommigruppi

Suuruselt
3. valitsusasutus

96% rahva usaldust

Ennetustöö Ohutusjärelevalve Hädaolukorraks

valmisolek
PäästetöödDemineerimine Tugi

Meie võrgustikku kuulub
4349 inimest



72 riiklikku komandot
4 pommigruppi
116 vabatahtlikku komandot

Igapäevases valmisolekus üle 550
in: 
300 kutselist päästjat
250 vabatahtlikku päästjat
14 demineerijat

Elupäästevõime sündmuskohal
~9.30

Valmisolek 24/7



KRIISIDEKS 
VALMISOLEK

Tulekahjude arv on viimase 7 
aastaga vähenenud 2 korda

Aastas 

puudutame ennetustegevustega 
180 000 inimest

teeme 3 üleriigilist kampaaniat

muudame ohutuks 22 000 kodu

teostame 27 000 
järelevalvetoimingut, sh 
kontrollime 7000 objekti

ÕNNETUSTE 
ENNETAMINE ELUDE PÄÄSTMINE VARA PÄÄSTMINE

PÄÄSTEAMETI PANUS ÜHISKONDA

Päästame igal aastal 
rohkem kui
300 inimelu

Päästame igal aastal 270 
miljoni euro väärtuses vara

Kõik Eesti elanikud, 
omavalitsused ja Päästeamet 

on kriisideks, sh 
julgeolekukriisideks valmis

Päästeameti panus ühiskonda

Päästeamet säästab 1 miljard eurot aastas



• tuleohutus 
• veeohutus
• elanike 

hädaolukorraks 
valmisolek

• plahvatusoht
• ehituskontroll
• tuleohutuse 

kontroll
• kemikaaliohutuse 

kontroll
• tulekahjude 

menetlemine

• tuleohutusteenus
te kontroll

• päästetöö
baasteenus

• veepääste
• päästetöö

juhtimine
• päästetöö toetus
• päästetöö

transport
• veetransport
• vahtkustutustöö
• keemiapääste

• naftareostuskorje
• varingupääste
• kõrgustest 

päästetöö
• nööripääste
• metsakustutus
• jne

Päästeameti poolt pakutavad 
teenused (59)



 Vananev elanikkond ja üksi elavad eakad

 5000+ riskikodu

 COVID-aegne ja -järgne ühiskond

 Suitsetamine ja alkoholi tarbimine

 Inimeste riskikäitumine

 Ebapiisav kriisideks valmisolek 

 Kaasaegsed julgeolekuohud (sh rändekriis)

 Kliimamuutus

 Elutähtsate teenuste haavatavus

 Rahvastiku ümberpaiknemine

Tegevuskeskkonna 
väljakutsed



Kliendi ootustele vastamine

Teadmispõhisuse hoidmine

Paremad partnersuhted

Usaldusväärsus ja maine kasvKonkurentsieelis

Rahastamiseelis

Kvaliteet kui organisatsiooni väärtus

Töötajate rahulolu tõus

Efektiivsus



Meie tegevuse keskmes
on alati inimene

Päästeala infotelefon 24 h -1247


