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EL PRISMA projekt on ja oli otsene jätk EL MiSRaR projektile.  

Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat rahastas projekti "PRISMA 

– tuleohutuse riskihindamine ja elanikkonna kaitse” (Promoting and Implementing Strategies for 

Risk Management and Assessment), mille peamine eesmärk oli ja on riskide hindamise ja 

leevendamise strateegiate väljatöötamine ning realiseerimine, rakendamine ja haldamine 

kohalikul, regionaalsel ja rahvuslikul ehk riiklikul tasandil. See EL PRISMA projekt sai või osutus 

võimalikuks tänu Euroopa Liidu kodanikukaitse rahastamisvahendile või finantsinstrumendile 

ja selle toetusele. Projektis osalesid nelja riigi viis piirkonda: Põhja-Tallinna Valitsus Tallinna 

esindajana, Lõuna-Hollandi Lõuna turvaregioon (VRZHZ), Mirandela ja Aveiro omavalitsused 

Portugalist ning Stara Zagora regioon Bulgaariast.  

 

EL PRISMA projekti raames testiti  EL MiSRaR projekti põhimõtteid ja projekti tulemusena 

valminud EL MiSRaR projekti käsiraamatut või MiSRaR käsiraamatut tegelikkuses. [Käsiraamat 

„Ruumirelevantsete riskide leevendamine Euroopa piirkondades ja linnades“ (2012) või EL 

MiSRaR projekti käsiraamat; Handbook “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions 

and Towns” (2012) or Handbook of the EU MiSRaR project] 

 

EL PRISMA projekti Põhja-Tallinnas viis läbi ning selle tulemuse või väljundi „Põhja-Tallinna 

tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi)” (edaspidi ka lühendina 

kava) koostas EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna töögrupp või projektimeeskond. See töögrupp 

või projektimeeskond moodustati Põhja-Tallinna Valitsuse ja linnaosavanema 13. mai 2013 

korraldusega nr 2-1/109 „Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi 

välisprojekti „PRISMA“ – tuleohutuse riskijuhtimine ja elanikkonna kaitse“ projektimeeskonna 

moodustamine“ (vt lisa 4). EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna töögrupi või projektimeeskonna 

koosseisu kuulusid projektijuht ning Tallinna Linnakantselei välisprojektide osakonna juhataja 

Katrin Savomägi ja peaspetsialist Irma Remma, Põhja-Tallinna Valitsuse eelarve peaspetsialist 

Ruth Kilvits, linnamajanduse osakonna juhataja Magnus Kiis ja peaspetsialist Julia Vostrikova 

ning Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Risto Aasmaa. Selle töögrupi ja 

projekti töösse olid kaasatud Päästeameti Põhja päästekeskuse spetsialistid ja juhid ning teised. 

EL PRISMA projekti juhtisid kolm Põhja-Tallinna Valitsuse EL PRISMA projekti projektijuhti: 1) 

Jaan Kuks (1. jaanuarist 2013 kuni 1. aprillini 2013), 2) Jüri Landberg (2. maist 2013 kuni 13. 

novembrini 2013) ja 3) Helmut Hallemaa (10. detsembrist 2013 kuni 30. juunini 2014). „Põhja-

Tallinna tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi)” tehnilise ja 

sisulise kirjapaneku ja koostamise tagas EL PRISMA projekti projektijuht Helmut Hallemaa. Kava 

on kinnitatud Põhja-Tallinna vanema Karin Tammemägi poolt. 

 

Projekti tulemusena töötati välja ja koostati projekti lõppdokument „Põhja-Tallinna 

tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokument)”. See sisaldab ja 

koosneb erinevatest peatükkidest, kokku üheksast peatükist – (1) põhimõtete deklaratsioon – 

SISSEJUHATUS 
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projekti eesmärke ja saavutatavaid tulemusi, (2) Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse 

suurendamise kava koostamise alused ja metoodika, (3) Põhja-Tallinna linnaosa 

üldiseloomustus, (4) koostööpartnerite ülevaade, (5) riskide hindamine ja riskianalüüs, (6) 

kokkuvõttev ülevaade tulekahjuriskidest muudel Põhja-Tallinna aladel (ilma valdava 

puithoonestuseta aladel), (7) võimekuse hindamine, (8) tegevuskava või riskide leevendamise 

tegevuskava ja (9) poliitiline memorandum –, lisaks sisukorrast, sissejuhatusest ja kokkuõttest 

ning kaheksast lisast. Lõppdokument kogu mahus on eesti keeles ja eesti keelne, kuid sellel on 

ka kokkuvõte ja iga peatüki kokkuvõte inglise keeles.  

 

Käesoleva Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi) 

puhul on tegemist kollektiivse ekspertarvamusega antud valdkonnas. Välja töötatud ja 

pakutavad kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja 

tulekahjuriske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide – Põhja-

Tallinna linnaosa arengukava, Tallinna linn arengukava, valdkondlikud arengukavad, Põhja-

Tallinna linnaosa üldplaneering ja muud arengudokumendid – ning eelarvete koosseisu. Sama 

oluline on see riigi tasandil ja riigi poolt, esmajoones riigi Päästeameti ja selle Põhja 

päästekeskuse poolt ning läbi vastavate arengudokumentide ja eelarvete. See tagab kõigi 

kavandatud ja võimalike meetmete  realiseerimise ja realiseerumise. See on kogu töö 

lõppeesmärk. 
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EL PrismA projekti eesmärk ja saavutatavad tulemused 
Eesti Vabariigi pealinn on Tallinn. Põhja-Tallinn on pealinna kõige merelisem linnaosa, kus on 20 

kilomeetrit merepiiri ja 11 sadamat. Põhja-Tallinn on kireva rahvusliku kooslusega – siin elab 

üle 68 rahvuse esindajat. Linnaosa on eriilmelise asumitega – vanimast Tallinna eeslinnast 

möödunud sajandi tööstuspiirkondadeni välja.  Põhja-Tallinn on üks Eesti pealinna kiiremini 

arenevaid linnaosasid. Linnaosa üheks olulisemaks näoks on puithoonestusega asumid, mis 

kujunesid välja eelmise sajandi alguses.  Hoonete vanus eeldab nende põhjalikumat remonti ja 

renoveerimist. Paljud majad on juba saanud uute heade omanike kaudu uue hingamise, kuid on 

ka hooneid ja mitte vähe, mille omanikud on need hüljanud. Tagajärjeks on oluliselt suurenenud 

tuleohtlikkus puitasumite piirkondades. Põhja-Tallinnas on kahjuks igal aastal olnud 

tulekahjusid, mis on kahjustanud mitmeid hooneid ja jätnud paljud pered kodudeta. 

Vähendamaks õnnetusi ja riske on korraldatud tuleohutuse ümarlaudu ning õppepäevi, samuti 

osaleti programmi INTERREG IVC välisprojektis „Kaasaegne riskijuhtimine kohalikus 

omavalitsuses (MiSRaR)”  projektis. 2013–2014 aastal realiseeritud Euroopa Liidu projektiga 

PRISMA käsitleti Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse riske ja nendega toime tulekut ning riskide 

leevendamist ja haldamist, riskijuhtimist. 

 

1.1  EL MiSRaR projekt 

Perioodil 2010–2012 osales Põhja-Tallinna Valitsus koos viie Euroopa Liidu liikmega EL MiSRaR 

projektis. Projekt keskendus kohalike omavalitsuste teadmiste vahendamisele, et vähendada 

ruumilise planeerimise riske. Tänu MiSRaR´ile ja kohaliku töögrupi koostööle erinevate 

osapoolte vahel, laienesid teadmised ruumilise planeerimise riskide vähendamisest ja selle 

võimalustest märkimisväärselt. Projekti raames määratleti Põhja-Tallina prioriteetsed riskid ja 

nende hulgas toodi välja tuleohutuse riski kõrge tase.  

 

1.2  EL PrismA projekt 

18 kuud, 1. jaanuarist 2013 kuni 30. juunini 2014 väldanud EL välisprojektiga PRISMA käsitleti 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse riske ja nendega toimetulekut. Põhja-Tallinnale on 

iseloomulik suur puitelamute kontsentratsioon ja teisalt rohked tööstushooned. Tööstushooned, 

mis asuvad selles linnaosas, on endised suurettevõtete jäänukid – Volta,  Kalinini tehas, Balti 

Manufaktuur. Osad endistest tsehhidest seisavad tühjad ning ei vasta kehtivatele normidele ning 

on nii väga tuleohtlikud. Väga palju esineb probleeme puitelamutes, kuna suurem osa nendest 

on ahjuküttega. Kuna ahjude, pliitide ja kaminate ümberehitamine toimub ilma Päästeameti 

kooskõlastuseta, esineb mitmeid rikkumisi (omavoliliselt vähendatud suitsulõõrid, ahju asemele 

ehitatud kamin jms). Kõigi nende probleemide juures on suureks mureks asjaolu, et 

päästemeeskondade juurdepääs tulekolletele on inimeste teadmatuse tõttu raskendatud. 

 

1. PÕHIMÕTETE 

DEKLARATSIOON 
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1.3  EL PrismA projekti eesmärgid Põhja-Tallinnas 

EL PrismA projekti üldeesmärk on riskide juhtimise rakendamine ja elanikkonnale tutvustamine 

ning elanike kaasamine läbi erinevate tegevuskavade.  

EL PrismA Põhja-Tallinna projekti eesmärgiks on välja töötada tuleohutusriskide leevendamise 

ja ennetamise tegevuskava.  

Projekti raames soovitakse vähendada tuleohutusalaseid riske, tõsta inimeste teadlikkust ja 

tugevdada koostööd kohalike ja riiklike partneritega (näiteks Päästeamet jt). 

Projekti käigus tugevdatakse koostööd partneritega, kelle vastutusalasse jääb tuleohutuse ja 

turvalisusega seotud riskide maandamine Põhja-Tallinnas. Partneritena nähakse nii linna 

asutusi ja linnaaameteid, munitsipaalpolitseid, korteriühistuid kui ka aktiivseid asumiseltse. 

Tänu aktsiivsetele elanikele ja seltsidele jõuab teave probleemidest asumis ka kiiremini 

linnaosani. Antud teavet saab projekti käigus võtta arvesse ning samas annab see ka võimaluse 

viia infopäevade raames inimesteni teavet tuleohutuse riskidest ja nende ennetamisest. Seega on 

nii info liikumine kui ka kasu vastastikune. 

Projekti jooksul teostati riskide hindamine, et tuvastada erinevad ohud nii puitelamutes kui ka 

tööstushoonetes. Moodustatud oli eraldi töögrupp, kuhu lisaks linnaosa ametnikele kaasati 

vastavaid spetsialiste teistest linna ametitest ja väljastpoolt. 

Projekti peamiseks tegevuseks oli Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja maandamise alase 

tegevuskava koostamine. Samuti selgitati välja linnaosa valmidus reageerida riskidele. 

Põhja-Tallinna projekti tegevuste hulka kuulus ka ühe seminari ja ühe konverentsi korraldamine 

koostöös kohalike ja rahvusvaheliste koostööpartneritega, et vahetada kogemusi ja õppida teiste 

maade praktikatest. 

Projekti tulemusena on koostatud tuleohutusriskide leevendamise ja ennetamise tegevuskava, 

mida võtavad arvesse linnaosas paiknevad asutused ning mis on suunatud laiemalt Põhja-

Tallinna elanikkonnale. 

 

1.4  EL PrismA projekti taotletavad ja saavutatavad tulemused Põhja-Tallinnas 
Käesoelva EL PrismA projekti lõppdokumendi “„Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava 

(EL PrismA projekti lõppdokument)” peatükis või alapeatükis 3.3 “Põhja-Tallinna 

tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang” toodud diagrammidelt on näha, kui suured on Põhja-

Tallinna tuleohutuse probleemid, olles tulekahjude arvult linnas teisel-kolmandal kohal. 

Tulesurmade osas on aga linnaosa vaieldamatu liider, samuti kasutuseta hoonetes tules 

hukkunute arvu osas. Siit terendub kodutute ja vähekindlustatud iskute probleem. Inimesed, 

kellel pole kodu, või ei suudea seda endale ka lubada, seda ruumide liiga kõrge hinna tõttu. 

Probleemi tõsidust eluga mitte toimetulevate inimeste osas näitab selgelt ka Päästeameti üle 

Eestiline statistika, mille kohaselt 2012. aastal hukkus tulekahjudes 54 inimest, kellest 19 olid 

töötud (2011-17). Ida päästekeskuse tööpiirkonnas hukkus 17 inimest, kellest 9 olid töötud 

(2011-7), Põhja päästekeskuse tööpiirkonnas hukkus 12 inimest, kellest 5 olid töötud (2011-4), 
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Lõuna päästekeskuse tööpiirkonnas hukkus 16 inimest, kellest 4 olid töötud (2011-3) ja Lääne 

päästekeskuse tööpiirkonnas hukkus 9 inimest, kellest 1 oli töötu (2011-3). 19-st hukkunud 

töötust 10 kõnelesid vene keelt (2011-3) ja 9 eesti keelt (2011-14). Vanusevahemik oli 32-67 

eluaastat (2011-36-60). Enim hukkus vanusevahes 51-55 eluaastat (2011-50-58). Naisterahvaid 

2 (2011-1), meesterahvaid 17 (2011-18). 

 

Projekt „PrismA“ keskendus inimeste elu, tervise ja julgeoleku ning ümbritseva keskkonna 

kaitsele. Eesmärk on ennetada riske hoidmaks ära võimalike tulekahjudega seonduvate raskete 

õnnetuste teke, tagada valmisolek inimtegevuse tagajärjel võimalike tekkivate kahjude 

vähendamiseks ja ära hoidmiseks ning tekkinud kahju likvideerimiseks. 

Tuleohutuse tagamine  puithoonestusega asumites on üks kõige kõrgema riski astmega 

probleeme. Hooned asumites on ehitatud eelmise sajandi alguses ja tolle aja nõudeid järgides. 

Käesolevaks ajaks on nood hooned täielikult aegunud, osa hooneid amortiseerunud, kütte ja 

elektrisüsteemid vajavad täielikku renoveerimist ja kaasajastamist ning tagajärjena ei suudeta 

tagada majade tuleohutust. 

 

EL PrismA projekti algul sõnastas ja kirjeldas ekspertgrupina ja projekti korraldava koguna 

tegutsenud, moodustatud Põhja-Tallinna tuleohutuse ning riskide leevendamise kohalik 

sidusgrupp või projekti töögrupp või projektimeeskond ajrünnaku tulemusena esialgselt 

tuleohutuse probleemid ja tulekaitseriskid neljas, viies grupis: 

1. Hoonete ehitamine ja renoveerimine –  

- Kontrollimatu ja nõuetele mitte vastav küttesüsteemide ümberehitus puitelamutes  

- Amortiseerunud elektrijuhtmestik  

- Hoonete või selle osade  renoveerimisel ja remondil ei kasutata tuleohutusenõuetele vastavaid 

materjale  (vale materjal tapab!) 

- Väikeehitiste kontrollimatu ehitamine. 

2. Hoonete ekspluatatsiooniga seonduv –  

- Liigkütmine talvisel perioodil; 

- Hooldamata küttesüsteemid ( sh ka kesküttesüsteemid) 

- Suitsuandurid ja nende puudumine/vale kasutamine hoolimata kohustusest neid omada  

- Vanad korstnad ja lõõrid ei vasta  tuleohutusnõuetele  

3. Vähene teavitustöö – 

- Korteriühistute piiratud  tuleohutuse alane järelevalve  

- Informatsiooni ja tuleohutusalase teabe kättesaadavuse tõhustamine  

4. Avaliku ruumiga seotud probleemid –  

- Talvel tuletõrje veevõtu kohtadele juurdepääsuteed halvad  

- Päästemeeskonna halvendatud juurdepääs tulekoldele  

- Avatud tule kasutamine (grillimine, lõkete tegemine) 

5. Hüljatud või mahajäetud hooned – ca 60 kinnistut Põhja-tallinna linnaosa alal. 



 

8 

 

EL PrismA projekti kandev idee oli ja on koostöö erinevate projektipartnerite (5) vahel. Kõiki 

probleeme ja lahendusi tuleb vaadelda koostöös. 

 

Võimalikud kaasatavad organisatsioonide ning Põhja-Tallinna tuleohutuse alase töö ning 

tuleohu riskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise sidusgrupi koostööpartnereid on 

iseloomustatud kava peatüksi 4 “KOOSTÖÖPARTNERITE ÜLEVAADE (Stakeholder assessment): 

Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise ning tuleohutusalase töö koostööpartnerid”.  

 

Projekti esimeses faaisis ja selle käigus sõnastati EL PrismA projektiga Põhja-Tallinnas 

taotletavad, loodetavad ja saavutatavad tulemused: 

• Erinevate huvigruppide ja sidusgruppide tugevam koostöö  

• Tuleohutuse ja tulekahjuriskide leevendamise koostöövormide käivitamine ja ülesse 

ehitamine  

• Tuleohutuse ja tulekahjuriskide leevendamise koostöövõrgustiku(e) käivitamine ja 

ülesse ehitamine, vajadusel ning sidusorganisatsioonide ja koostööpartnerite poolt 

heaks kiidetuna  

• Kõigi partnerite ja sidusorganisatsioonide kutsumine ja kaasamine tuleohutuse ja 

tulekahjuriskide leevendamise alasesse koostöösse ning võimaliku perspektiivselt 

käivitatava ja ülesse ehitatava koostöövormi töösse  

• Reaalsed praktilised tulemused (1): elanikele tuleohutuse alase informatsiooni  ja 

teabe andmine ja vahendamine (reaalsed praktilised soovitused elanikele, trükitud 

materjalid, praktilised soovitused, MiSRaR-i käsiraamat jms)   

• Reaalsed praktilised tulemused (2): Põhja-Tallinna territooriumi tsoneerimine 

tuleohutuse ja tulekahjuriskide ning meetmete alusel  

• Reaalsed praktilised tulemused (3): tuleohutuse ja tulekahjuriskide kaardid  

• Reaalsed praktilised tulemused (4): tuleohutuse valdkonna kajastamine ja 

kajastamine linnaosa uues üldplaneeringus   

• Reaalsed praktilised tulemused (5):  tuleohutuse valdkonna kajastamine ja 

kajastamine linnaosa arengukavas 

Üldine soov oli ja on integreerida tuleohutus ja sellealane töö „normaalsesse ja 

tavapärasesse igapäevaellu“ arendustegevuses, ruumilises planeerimises and 

ehitustegevuses ja rekonstrueerimistöödel.  

 

Tuleohutusalases töös ja valdkonnas ning tulekahjuriskide leevendamisel ja haldamisel, 

riskijuhtimises on edu saavutamisel olulised kogukonnal baseeruvad tegevused ning kogu 

kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid. 
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EL PrismA projekti taolised programmid parendavad koostööd erinevate ametite ja 

ametkondade vahel. EL PRISMA projekti taolised programmid aitavad kaasa ametnike ning 

linnakodanike teadlikkuse tõstmisele. EL PrismA projekti eesmärgid Põhja-Tallinnas realiseeriti 

või on realiseerimisel. Kindlasti saavutatakse Põhja-Tallinnas ka taotletud ja loodetud 

tulemused. 
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Tuleohutuse suurendamise kava alused ja metoodika 
EL PRISMA projekti raames testiti tegelikkuses EL MiSRaR projekti põhimõtteid ja projekti 

tulemusena valminud EL MiSRaR projekti käsiraamatut või MiSRaR käsiraamatut [Käsiraamat 

või EL MiSRaR projekti käsiraamat „Ruumirelevantsete riskide leevendamine Euroopa 

piirkondades ja linnades“ (2012); Handbook, Handbook of the EU MiSRaR project “Mitigating 

Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” (2012)] 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas (EL PRISMA projekti lõppdokumendis) 

ning selle peatükis 3 “Põhja-Tallinna linnaosa üldiseloomustus”, sh alapeatükis 3.3 “Põhja-

Tallinna tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang”, kasutatud Tallinna ja selle Põhja-Tallinna 

linnaosa, asumeid ning hoonestust ja sealhulgas puithoonestust kirjeldavad andmed ja kaardid 

pärinevad Tallinna Linnaplaneerimise Ametist ja selle üldplaneeringute osakonnast. 

Tuleohutusalased, tuleohutusjärelevalve, tulekahjude ja päästesündmuste andmed ja statistika 

on saadud ja võetud Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse statistikast, aastaraamatutest ning 

käsikirjalistest ja muudest materjalidest.  

Puithoonestuse hindamisel leitud ja arvutatud puithoonestuse tiheduse näitaja puhul on see 

leitud puithoonete arvu suhtena pindalaühiku ühe ha kohta.  Puithoonestuse tiheduse kaartidel 

on pindalaühikuks ruudud 100 x 100 m/meetrit ehk siis 1 ha/hektari suurused ruudud.  

Peatükis 6 „Tulekahjuriskid muudel Põhja-Tallinna aladel (ilma valdava puithoonestuseta 

aladel): Kokkuvõttev ülevaade“ toodud hinnangud, andmed, tabelid ning suurõnnetuse ohuga 

ehk Seveso ettevõtete ja ohtlike ettevõtete ohualade või ohutsoonide kaardid (joonised) on 

võetud tööst „Tallinna hädaolukorra riskianalüüs THORA 2013”. Nimetatud riskianalüüsi 

koostamist juhtis Tallinna Linnavalitsuse poolt moodustatud Tallinna kriisikomisjoni 

kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupp eesotsas abilinnapea 

Kalle Klandorfiga. See riskianalüüs on kinnitatud Tallinna Linnapea 8. jaanuari 2014 käskkirjaga 

nr PO-1/5 “”Ülemiste liiklussõlme sõidutunneli hädaolukorra riskianalüüs 2013” ja “Tallinna 

hädaolukorra riskianalüüs 2013” kinnitamine”.          

Kõik kasutatud materjalid ja allikad on toodud lisas 7 „Kasutatud materjalid“.  

Pääste- ja tuleohutusalane seadusandlus ja muud asjakohased seadusandlikud aktid on toodud 

lisas 3 „Pääste- ja tuleohutusalane seadusandlus“.  

 

Koostööpartnerite ülevaade (Stakeholder assessment) 
 

Koostööpartnerite ülevaade (Stakeholder assessment) on oluline EL PRISMA projekti osa, 

kuna kõigi osapoolte ja koostööpartnerite koostööl on riskide haldamisel ja riskijuhtimises ning 

riskide leevendamisel oluline roll. Koostöö on võti.  

Eraldi ja detailselt on iseloomustatud Põhja-Tallinna tulekahjuriskide leevendamise ja 

haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi põhipartnereid ning nende 

vastutust ja vastutusala selles tegevuses ja töös. 

2. Põhja-Tallinna 

tuleohutuse suurendamise 

kava koostamise alused ja 

metoodika 
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Potentsiaalsed koostööpartnerid võib oma rolli poolest või alusel tulekahjuriskide 

leevendamisel ja haldamisel, riskijuhtimises ning tuleohutusalases töös jaotada ja nad on 

jaotatud ning toodud erinevates ja suhteliselt iseseisvates gruppides või gruppidena  (käesoleval 

juhul Põhja-Tallinnas on need toodud viie erineva grupi ning vastavalt viie erineva peatüki või 

alapeatükina 4.2 kuni 4.6 käesolevas Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas 

(EL PRISMA projekti lõppdokument)).  

 

Riskide hindamine ja riskianalüüs (Risk Assessment) 
 

Riskide hindamise (Risk Assessment) faasid või etapid  

Riskide hindamisel läbiti kolm faasi või etappi.   

Riskide hindamine (Risk Assessment) hõlmab / hõlmas või sisaldab / sisaldas järgmised 

kolm faasi, kolm etappi: 

1) Riski väljaselgitamine, riski identifitseerimine ehk riskituvastus (Risk 

identification); 

2) Riskianalüüs (Risk analysis); 

3) Riskihinnang (Risk evaluation).  

 

Riski väljaselgitamine, riski identifitseerimine ehk riskituvastus (Risk identification) 

Riski väljaselgitamine, riski identifitseerimine ehk riskituvastus (Risk identification) sisaldab 

riskide identifitseerimist ja tuvastamist. Selle osaks on ka riskide kaardistamine ning 

kirjeldamine andmete, tabelite, diagrammide ja kaartide vormis ja näol.  

Riskituvastuse osaks on riski kaardistamine ning riski kaardid. 

 

Riskianalüüs (Risk analysis) 

Riigikogus 15. juunil 2009 vastu võetud  hädaolukorra seaduse kohaselt ei ole kohalikel 

omavalitsustel riskianalüüsi koostamise kohustust ning puudub riskianalüüsi koostamise 

juhendmaterjal kohalikule omavalitsusele. «Hädaolukorra seaduse» § 6 lõike 7 alusel 

siseministri 18. veebruari 2010 määrusega nr 5 kinnitatud „Hädaolukorra riskianalüüsi 

koostamise juhend“ on ainsaks juhendmaterjaliks riskianalüüsi koostamisel. Sellest tulenevalt 

on käesoleva EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna tulekahjuriskide riskianalüüsi koostamisel 

lähtutud juhendi üldpõhimõtetest, riskianalüüsi analüütilise osa koostamise etappidest ja 

juhendi lisadest.   

Riskianalüüsi osaks on riskide kaardistamine ning riskide kaardid. 

 

Riskihinnang (Risk evaluation) 

Tulekahjuriskide riskianalüüsi ja riskide hindamise ning riskimaatriksite metoodika töötas välja 

Põhja-Tallinna Valitsuse ja linnaosavanema 13. mai 2013 korraldusega nr 2-1/109 „Euroopa 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=125112010010&id=13321479%21pr6lg7
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Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi välisprojekti „PRISMA – 

tuleohutuse riskijuhtimine ja elanikkonna kaitse“ projektimeeskonna moodustamine“ 

moodustatud EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna töögrupp või projektimeeskond (vt lisa 4). 

EL PRISMA projektis riskide hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise ning tulekahjuriskide 

riskianalüüsi ja riskimaatriksite metoodika väljatöötamise sisuliseks eeskujuks ja 

põhimõtteliseks aluseks oli töö „Tallinna hädaolukorra riskianalüüs THORA 2013”. Nimetatud 

Tallinna hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtis Tallinna Linnavalitsuse poolt 

moodustatud Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja 

läbivaatamise töögrupp eesotsas abilinnapea Kalle Klandorfiga. See nimetatud riskianalüüs on 

kinnitatud Tallinna Linnapea 8. jaanuari 2014 käskkirjaga nr PO-1/5 “”Ülemiste liiklussõlme 

sõidutunneli hädaolukorra riskianalüüs 2013” ja “Tallinna hädaolukorra riskianalüüs 2013” 

kinnitamine”.  

 

Tulekahjuriski esinemise tõenäosuse hindamine 

Tulekahjuriski esinemise tõenäosuse hindamisel on lähtutud alljärgnevas tabelis 2.1 toodud 

alustest ja metoodikast. 

 

Tabel 2.1 Tulekahjuriski esinemise tõenäosuse hindamine     

 

Tulekahjuriski esinemise tõenäosus Tõenäosuse aste Esinemise tõenäosuse kriteerium 

Väga suur 5 Esinemise tõenäosus üle 80%, võib 
esineda päevade ja nädalate jooksul 

Suur 4 Esinemise tõenäosus üle 50%, võib 
esineda nädalate ja kuude jooksul 

Keskmine 3 Esinemise tõenäosus üle 10%, võib 
esineda kuude jooksul 

Väike 2 Esinemise tõenäosus üle 1%, võib 
esineda aasta jooksul 

Väga väike 1 Esinemise tõenäosus alla 1%, võib 
esineda aastate jooksul 

* Tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hindamisel on võetud aluseks Päästeameti Põhja 

päästekeskuse statistika, mis käsitleb tulekahju tekkepõhjuseid Põhja-Tallinna linnaosas 

aastatel 2011-2013 (vt peatükk 3.3 Põhja-Tallinna tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang, 

tabelid 3.3.7 kuni 3.3.9). 

 

Tulekahjuriski tagajärgede hindamine 

Tulekahjuriski tagajärgede hindamisel on lähtutud alljärgnevas tabelis 2.2 toodud alustest ja 

metoodikast. 
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Tabel 2.2 Tulekahjuriski tagajärgede hindamine      

 

Raskusaste Tagajärg Tagajärje 
valdkond 

Tagajärje kirjeldus/kriteerium 

A Vähetähtis Inimeste elu ja 
tervis 

Üksikud kergelt kannatanud. 

Vara Varalised kahjud puuduvad või on väga väikesed. 

Looduskeskkond Otsene kahju puudub.  

Elutähtis teenus Lühiajalised häired teenuse toimimises. Otsene 
kahju puudub. 

B Kerge Inimeste elu ja 
tervis 

Mitmed kergelt kannatanud, kes vajavad haiglaravi. 

Vara ~ 10 000 eurot .  

Looduskeskkond Lokaalne keskkonnareostus, mis ei põhjusta 
kahjusid looduskeskkonnale 

Elutähtis teenus Lühiajalised häired teenuse toimepidevuses. 

C 
 
 
 

Raske Inimeste elu ja 
tervis 

Üksikud hukkunud või raskelt kannatanud, kes 
vajavad kohest haiglaravi  

Vara ~ 100 000 eurot 

Looduskeskkond Raskete tagajärgedega keskkonnareostus 

Elutähtis teenus Kuni 24h kestev katkestus teenuse toimepidevuses. 

D Väga raske Inimeste elu ja 
tervis 

Üle 5 hukkunu. Kümned raskelt kannatanuid, kes 
vajavad kohest haiglaravi.  

Vara Üle 100 000 euro. 

Looduskeskkond Väga raskete tagajärgedega keskkonnareostus. 

Elutähtis 
teenus 

Üle 24h kestev katkestus teenuse toimepidevuses.  

 

Riskimaatriks 

Tulekahjuriskile määratakse riskiklass, sõltuvalt selle esinemise tõenäosusest ja tagajärje 

raskusastmest. Riskide hindamise ja riskianalüüsi käigus määratakse kõigi tulekahjuriskide 

riskiklassid ning need tuuakse riskimaatriksis /  riskimaatriksites. Riskimaatriksi ülesehitus 

ning riskiklasside paiknemine on toodud joonisel 2.3. Samuti  hinnatakse kõigi tulekahjurikside 

prioriteetsust ning need tuuakse tulekahjurikside prioriteetide tabelis / tabelites.  
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Joonis 2.3 Tulekahjuriskide hindamise riskimaatriki ülesehitus 
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Vähetähtis 

(A) 
Kerge (B) Raske (C) Väga raske (D) 

Tagajärg 

 

Võimekuse hindamine (Capability Assessment)  
 

Võimekuse hindamine (Capability Assessment) käsitleb ohtusid ennetavate ning tagajärgi 

ja riske leevendavate meetmete väljaselgitamist ja kirjeldamist, meetmete otstarbekuse 

analüüsimist (cost benefit analysis (CBA)), sh majanduslike või poliitiliste põhjenduste 

väljatoomist ning meetmete kohaldamise võimalusi. 

Võimekuse hindamise väljundiks või tulemuseks on ohtusid ennetavate ning tagajärgi ja 

riske leevendavate meetmete väljaselgitamine ja kirjeldamine, meetmete otstarbekuse 

analüüsimine (cost benefit analysis (CBA)) ning meetmete kohaldamise või rakendamise 

võimaluste analüüs.  

 

Võimekuse hindamise (Capability Assessment) faasid või etapid  

Võimekuse hindamisel (Capability Assessment) läbiti kolm faasi või etappi.   

Võimekuse hindamine (Capability Assessment) hõlmab / hõlmas või sisaldab / sisaldas 

järgmised kolm faasi, kolm etappi: 
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1) Võimekuse väljaselgitamine, võimekuse identifitseerimine ehk võimekuse 

tuvastus (Capability identification) 

2) Võimekuse analüüs ning meetmete otstarbekuse analüüs ehk kulukuse-tulususe 

analüüs ja hinnang (Capability analysis and cost-benefit analysis (CBA)) 

3) Võimekuse hinnang (Capability evaluation) 

 

Võimekuse väljaselgitamine, võimekuse identifitseerimine ehk võimekuse tuvastus 

(Capability identification) 

Võimekuste hindamine ning selle esimene etapp võimekuse väljaselgitamine, võimekuse 

identifitseerimine ehk võimekuse tuvastus (Capability identification) teostatakse 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi 

partnerite lõikes. Koostööpartnerite ülevaade (Stakeholder assessment) on toodud käesoleva 

kava ja EL PRISMA projekti lõppdokumendi peatükis 4. 

Tähtsamad ja olulisemad ning määravas ja võtmerollis riskide leevendamisel ja haldamises, 

riskijuhtimises ning tuleohutusalase töös on sidusgrupi põhipartnerid. Sidusgrupi 

põhipartnerite lõikes teostatakse ja tuuakse detailsem ja põhjalikum võimekuse hinnang. 

Lähtutakse sidusgrupi põhipartnerite vastutusest ja vastutusaladest selles tegevuses ja töös. 

Potentsiaalsed koostööpartnerid võib oma rolli poolest või alusel (tulekahju)riskide 

leevendamisel ja haldamisel, riskijuhtimises ning (tule)ohutusalases töös jaotada ja nad on 

jaotatavad erinevatesse ja suhteliselt iseseisvatesse gruppides ning välja toodavad iseseisvate 

gruppidena. Käesoleval juhul Põhja-Tallinnas on need potentsiaalsed koostööpartnerid toodud 

viie erineva grupi ning vastavalt viie erineva peatüki või alapeatükina 4.2 kuni 4.6 käesolevas 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas (EL PRISMA projekti lõppdokument). 

Võimekuse ja võimekuste hindamine püütakse läbi viia potentsiaalsete koostööpartnerite 

suuremate gruppide kaupa, nähes ja kavandades eelistatuna ühistöös realiseeritavaid ja/või 

sarnase iseloomu ning suurema mõjujõuga meetmeid või meetmete gruppe.  

(Tule)ohutust suurendavad, (tulekahju)ohtusid ennetavad ning tagajärgi ja riske leevendavad 

meetmed grupeeritakse. Tuleohutust suurendavaid, tulekahjuohtusid ennetavaid ning tagajärgi 

ja riske leevendavaid meetmeid käsitletakse eraldi üksikute meetmetena ning meetmete 

gruppide lõikes. Selline käsitlemine on ka teatud mõttes nende meetmete käsitlemine riskide 

leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi põhipartnerite 

ning potentsiaalsete koostööpartnerite valdkondade kaupa. 

 

Võimekuse analüüs ning meetmete otstarbekuse analüüs või meetmete kulukuse-tulususe 

ehk kulude-tulude analüüs ja hinnang (Capability analysis and cost-benefit analysis (CBA)) 

Meetmete otstarbekuse analüüsimine või siis ka meetmete kulukuse-tulususe analüüs ja 

hinnang (cost-benefit analysis (CBA)) viiakse läbi ning antakse riskide leevendamise ja 

haldamise, riskijuhtimise stsenaariumide ja strateegiate ning neile vastavate erinevate 

meetmete gruppide viisi või lõikes. Seda tehakse pärast võimekuse hinnangut (Capability 
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evaluation) ning selle tulemusena erinevate tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide 

leevendamise ja haldamise stsenaariumide ja strateegiate välja töötamist ning välja pakkumist.  

 

Võimekuse hinnang (Capability evaluation) 

Tuginedes riskide hindamise ja riskianalüüsi (Risk Assessment and Risk Analysis) ning 

võimakuse hindamise (Capability Assessment) tulemustele ning viimase osana on välja töötatud 

ning sõnastatakse ja pakutakse välja erinevad tuleohutuse suurendamise ning 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumid ja strateegiad. 

Neile stsenaariumidele ja strateegiatele vastavad otseselt (tule)ohutuse suurendamise ja 

(tulekahju)riskide leevendamise meetmete grupid.  

Võimekuse hinnangu käigus ja osana antakse ja tuuakse kõigi tuleohutuse suurendamise ning 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise stsenaariumide ja strateegiate 

lühikirjeldus ja sisuline lühianalüüs.  

 

Võimekuse analüüs ning meetmete otstarbekuse analüüs või meetmete kulukuse-tulususe 

ehk kulude-tulude analüüs ja hinnang (Capability analysis and cost-benefit analysis (CBA)) 

Meetmete otstarbekuse analüüsimine või siis meetmete kulukuse-tulususe ehk kulude-

tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA)) viiakse läbi ning antakse tuleohutuse 

suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumide ja strateegiate 

ning neile vastavate erinevate meetmete gruppide viisi või lõikes. Iga stsenaariumi ja strateegia 

ning sellele vastava meetmete grupi osas tuuakse kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude 

analüüsis CBA) välja kulukus (kulud) ja tulusus (tulud) ning antakse nende baasilt kulukuse-

tulususe ehk kulude-tulude kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis 

and assessment (CBA)). 

 

Riskide leevendamise ja haldamise tegevuskava (Mitigation Plan) 

 

“Leevendamine (Mitigation)” mõiste  

Ingliskeelsel sõnal „mitigation“ on rohkem kui üks kasutusviis ja seda pole alati kerge teise 

keelde tõlkida. Projekti MiSRaR raames on “leevendamine” määratletud kui “riskide 

kahandamine sel teel, et vähendatakse ohu tõenäosust ja/või selle mõju ja/või ühiskonna 

haavatavust”. Teiste sõnadega, leevendamine hõlmab kõiki riski kahandamise vorme, mis 

tulenevad riski mõiste eri elementidest. Partnerite kogemuse põhjal ei ole eristus riski- ja 

kriisihalduse vahel absoluutne. Ennetusabinõusid spetsiifiliste riskide jaoks, nagu näiteks selline 

ruumiplaneerimine, mis aitab tagada ligipääsu päästeteenistustele või evakuatsiooniteedele, 

võib tõlgendada kui ennetavat toime kahandamist või kui haavatavuse kahandamist. 
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Riskide leevendamise ja haldamise tegevuskava (Mitigation Plan) 

Riskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning antud juhul EL PRISMA  projekti olulisim 

väljund on riskide leevendamise ja haldamise tegevuskava (Mitigation Plan) 

väljatöötamine. Selle realiseerimise lõpptulemuseks on riskide leevendamine ja haldamine, 

riskijuhtimine, antud juhul Põhja-Tallinnas tulekahjuriskide leevendamine ja haldamine, 

riskijuhtimine. Riskide leevendamise ja haldamise tegevuskava (Mitigation Plan) 

peamiseks sisuks ja osaks on meetmed. Kavandatud ja võimalikud meetmed grupeeritakse 

riskide leevendamise meetmete gruppidesse. 

** Kavandatud ja võimalikud riske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete 

arengudokumentide ning eelarvete koosseisu. Siis tuuakse välja ja antakse ka iga 

konkreetse investeeringu, objekti, töö ja tegevuse täpne ja tollel hetkel kajastuv rahaline 

maksumus.   

 

Poliitika memorandum (Policy Memorandum)  
 

Poliitika memorandum (Policy Memorandum) on kui kõigi muude tööde ja hindamiste, 

hinnangute lõpptulemus ja resultaat ning kavandatud meetmete ja kavade, plaanide teostamise 

ja rakendamise strateegia. Poliitika memorandum on nagu piirkonna ohutuse kava, antud juhul 

siis Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kava üldine kokkuvõte ning näitab 

võimalusi realiseerida välja töötatud riskide leevendamise kava ja meetmeid. 

Poliitika memorandum sisaldab järgmised allosad ja kavandab järgmised tegevused: 

1) Potentsiaalsete võimekuste loetelu. 

2) Kavandatud kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA). 

3) Soovitused edasisteks kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüsideks ja uuringuteks 

(cost-benefit analysis or CBA research).  

4) Ettepanekud meetmete poliitiliseks hindamiseks. 

5) Lobi ning propaganda ehk propageerimine. 

6) Monitooring ja jõustamine või elluviimine. 

Käesoleval juhul, EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna linnaosa projektis ja projekti 

lõppdokumendis, on ettepanekud meetmete poliitiliseks hindamiseks tehtud ja teostatud 

läbi seadusandlike initsiatiivide ja ettepanekute sõnastamise munitsipaaltasandil, 

Tallinna linna tasandil Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogule, riiklikul, 

Eesti riigi tasandil, Eesti parlamendile Riigikogule ning ministeeriumidele ning Euroopa 

tasandil Euroopa Komisjonile ja  Euroopa Parlamendile. 
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3.1  Põhja-Tallinna asumid ja nende üldiseloomustus 

Põhja-Tallinna koosseisus on üheksa suhteliselt iseseisvat ja eriilmelist asumit. Põhja-Tallinn ise 

on üks kaheksast linnaosast Tallinna linna piirides. (vt. tabel 3.1.1 ning joonised 3.1.2 ja 3.1.3) 

 

 

Tabel 3.1.1 Põhja-Tallinna linnaosa asumid, aprill 2014 

 

Jrk. 

nr ASUMI NIMI Pindala ha Pindala km2 Rahvaarv 

Rahvastiku  

tihedus in/km2  

1 Kalamaja 209,80 2,10 9007 4293,20 

2 Karjamaa 97,10 0,97 5057 5207,83 

3 Kelmiküla 21,12 0,21 978 4629,86 

4 Kopli 286,77 2,87 6816 2376,84 

5 Merimetsa 133,88 1,34 4 2,99 

6 Paljassaare 393,44 3,93 555 141,06 

7 Pelgulinn 237,68 2,38 15096 6351,30 

8 Pelguranna 100,41 1,00 14352 14293,09 

9 Sitsi 44,74 0,45 3686 8238,37 

 Põhja-Tallinn 1524,96 15,25 55551 3642,69 

 

 

3. Põhja-Tallinna 

linnaosa 

üldiseloomustus 
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Joonis 3.1.2 Tallinna linnaosad ja asumid 
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Joonis 3.1.3 Põhja-Tallinna rahvastiku tihedus 
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3.2  Põhja-Tallinna puithoonestusega asumid 
Põhja-Tallinna linnaosa üks iseloomulikumaid ja eriomasemaid jooni on puithoonete suur 

osatähtsus ning terved puithoonestusega asumid ja alad. Puithoonestus ja puithooned loovad 

linnaosale omapärase ja kordumatu miljöö. Seda tüüpi ja sellest materjalist hoonetel ning 

tervetel puithoonestusega asumitel ja aladel on suur miljööväärtuslik tähtsus. Neile laienevad ka 

muinsuskaitselised ja ehituslikud erinõuded ja piirangud. Teiselt poolt on see ning sellised 

hooned ja alad ka üks peamisi suure tuleohu ja kõrge tulekahjuriski põhjuseid Põhja-Tallinna 

linnaosas.  

 

Tabel 3.2.1 toob Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate puitelamute iseloomustuse aprillis 2014: 

antud on puitelamute koguarv, jaotus korruste arvu alusel ning ahelas puitmajade või 

ahelmajade arv. Kõigi Põhja-Tallinna hoonete jaotuse funktsiooni järgi ning erineva 

funktsiooniga hoonete paiknemise aprillis 2014 toob joonis 3.2.2. Joonisel 3.2.3 on 

iseloomustatud Põhja-Tallinna eluhoonete jaotust tüüpide või korruste arvu järgi ning erinevat 

tüüpi või erineva korruste arvuga eluhoonete paiknemist aprillis 2014. Joonis 3.2.4 toob Põhja-

Tallinna puithooned ning nende paiknemise aprillis 2014. Jooniselt 3.2.5 on nähtavad erinevat 

tüüpi või erineva korruste arvuga Põhja-Tallinna puitelamud ning samuti nende paiknemine 

aprillis 2014. Joonis 3.2.6 iseloomustab ja annab edasi Põhja-Tallinna puidust ahelmajad või 

ahelas puitmajad ning nende paiknemise aprillis 2014. 

 

Tabel 3.2.1 Puitelamud Põhja-Tallinna linnaosas, aprill 2014 – puitelamute koguarv, 

jaotus korruste arvu alusel ning ahelmajad 

 

ASUMI NIMI kokku 

1. korru-

selisi 

2. korru-

selisi 

3. korru-

selisi 

4. korru-

selisi 

ahelas 

puitmaju 

Kalamaja 492 48 407 33 4 108 

Karjamaa 7 6 1 0 0 0 

Kelmiküla 32 3 29 0 0 14 

Kopli 87 30 53 0 4 0 

Merimetsa 5 4 1 0 0 0 

Paljassaare 6 6 0 0 0 0 

Pelgulinn 593 209 335 49 0 176 

Pelguranna 0 0 0 0 0 0 

Sitsi 78 49 29 0 0 0 

Põhja-Tallinn 1300 355 855 82 8 298 

* Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel 
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Joonis 3.2.2 Põhja-Tallinna hoonete jaotus funktsiooni järgi ning nende paiknemine, aprill 2014 
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Joonis 3.2.3 Põhja-Tallinna eluhoonete jaotus tüübi või korruste arvu järgi ning nende paiknemine, aprill 2014 

 
 



 

24 

Joonis 3.2.4 Põhja-Tallinna puithooned ning nende paiknemine, aprill 2014 
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Joonis 3.2.5 Põhja-Tallinna puitelamute jaotus tüübi või korruste arvu järgi ning nende paiknemine, aprill 2014 
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Joonis 3.2.6 Põhja-Tallinna puidust ahelmajad ning nende paiknemine, aprill 2014 
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 Selle kässoleva Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava ja EL PRISMA projekti 

lõppdokumendi  lisas ja lisana 8 on toodud fotoalbum “Puithooned Põhja-Tallinna 

linnaosas: fotoalbum – EL PRISMA projekti monitooringvaatlus (märts 2014)” ja 

esitlusmaterjal fotodena (slide show) ning… 

 … ning ning kui olukorra kirjeldus (hooned, ehitused, ehitised, puithooned, erinevad  

tüübid, tulemüürid (tulekaitsemüürid), mahajäetud hooned, probleemid, spetsiifilised 

probleemid jms).  

 Need fotod ja see fotoalbum “Puithooned Põhja-Tallinna linnaosas märtsis 2014)” on 

ühtlasi ka kui väärtuslik monitooringu materjal.  

Oluline on puidust hoonete ja puitmajade paiknemine. See pole ühtlane, vaid vastupidi, on 

vägagi ebaühtlane. See nähtus juba ka joonistelt 3.2.4, 3.2.5 ja 3.2.6. Veelgi ilmekam on 

puithoonete paiknemine väiksemate üksuste, hoonealade ja kvartalite lõikes. Puithoonete 

paiknemine on väga ebaühtlane kogu Tallinnas. Seda iseloomustab hästi puithoonete tihedus. (vt 

tabel 3.2.7 ja joonis 3.2.8) See tiheduse näitaja on arvutatud puithoonete arvuna pindala ühe 

hektari (ha) kohta ning puithoonete tiheduse kaartidel hoonete arvuna pindala ühe hektari (ha) 

(100 x 100 meetrit) suuruste ruutude kohta. Puithoonete tihedus (hoonete arv ha kohta) 

Tallinnas on suurim Kristiine (1,96) ja Nõmme (1,91) linnaosades. Väga suur ja üle Tallinna 

puithoonete tiheduse keskmise näitaja (0,99) on see pirita (1,32) ja põhja-Tallinna (1,22) 

linnaosades. (vt tabel 3.2.7) Joonis 3.2.9 toob puithoonete tiheduse Põhja-Tallinnas ja selle 

asumite lõikes juulis 2014. 

 

Tabel 3.2.7 Puithoonete tihedus Tallinnas, Põhja-Tallinnas ja teistes linnaosades, juuli 

2014 (hoonete arv pindala ühe hektari (ha) kohta)  

 

 

Tallinna linnaosa 

  

Puithooned (tk) 

  

Pindala (ha) 

 

Puithoonete 

tihedus (arv/ha) 

 

Haabersti  1502 2226 0,67 

 

Kesklinn 1949 3056 0,64 

 

Kristiine  1533 783 1,96 

 

Lasnamäe 521 2747 0,19 

 

Mustamäe 167 809 0,21 

 

Nõmme  5569 2917 1,91 

 

Pirita 2469 1873 1,32 

 

Põhja-Tallinn 1853 1519 1,22 

 

Tallinn kokku 15563 15930 0,98 

                * Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel 
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Joonis 3.2.8 Puithooned ja nende tihedus Tallinnas, Põhja-Tallinnas ja teistes linnaosades, 

juuli 2014 (hoonete tihedus on arvutatud hoonete arv pindala ühe hektari (ha) (100 x 

100 meetrit) suuruste ruutude kohta) 
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Joonis 3.2.9 (joonis kaardiga eelmisel lehel) Puithoonete tihedus Põhja-Tallinnas ja selle 

asumite lõikes, juuli 2014 (hoonete tihedus on arvutatud hoonete arv pindala ühe hektari 

(ha) (100 x 100 meetrit) suuruste ruutude kohta) 

 

Põhja-Tallinna linnaosa ja selle asumite ning puithoonestusega alade ja asumite iseloomustuse 

lõppu või lõpetuseks toome tabelis 3.2.10 mõned andmed elumajade ning tuleohutuse alases 

töös oluliste ja ühtede peamiste partnerite, korteriühistute kohta jaanuaris 2014. 

 

Tabel 3.2.10 Mõned andmed elumajade ning korteriühistute kohta, jaanuar 2014  

 

 

 Üksikelamud või peremajad – ca 460  

 Kaksikelamud – ca 170  

 Ridaelamud – ca 170  

 Kolme ja enama korteriga majad – ca 1800 (kaasa arvatud majad nn Kopli Liinidel) 

 Korteriühistud [olulised ja ühed peamised partnerid tuleohutuse alases töös] – ca 

890  

 Mahajäetud majad – ligikaudu 60 kinnistut või/ja erinevat kinnisvara kogu linnaosa 

alal  

 

3.3  Põhja-Tallinna tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang 
Selles, käesolevas alapeatükis tuuakse jätkuna eelmise alapeatüki valdkondlikele kaartidele ja 

tabelitele, koos nendega ja läbi teemakohaste diagrammide ja tabelite Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutusalane iseloomustus. Selle kaudu saab anda ka väga üldise hinnangu tuleohutuse 

alasele olukorrale linnaosas. Põhja-Tallinna linnaosa on tuleohutuse seisukohast üks 

probleemsemaid Tallinnas ning siinsed tulekahjuriskid on arvestatavad ja suhteliselt vägagi 

suured. Nende riskide leevendamisse ja tuleohu vähendamisse ning tuleohutuse suurendamisse 

tuleb suhtuda vägagi tõsiselt ning panustada kindlasti arvestatavalt.   
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Joonis 3.3.1 Väljakutsed tulekahjudele Tallinnas ja Tallinna linnaosades, 5. aasta lõikes, 

2007–2011 

 

 
 

 

Joonisel 3.3.1 toodud diagrammi alusel on näha, et Põhja-Tallinn on väljakutsete arvult teiste 

Tallinna linnaosadega võrreldes küllatki kõrgel kohal. Läbi viie aasta on väljakutsete arv 

stabiilselt kõrge, olles terve linna mastaabis kolmandal kohal. Vaid Lasnamäe oma suurima 

elanike arvuga ja Kesklinn kõige aktiivsema ettevõtluse ning suurima läbiva rahva hulgaga on 

ettearvatavatult kõrgema väljakutsete arvuga linnaosad. 
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Joonis 3.3.2 Tulekahjud Tallinnas ja Tallinna linnaosades,  2005–2011 

 

 
 

 

Tulekahjude arvu poolest on PõhjaTallinn stabiilselt kolmandal kohal, jäädes mitte oluliselt 

maha Kesklinnast, kuid edestades teisi juba veenvalt. (vt joonis 3.3.2) 
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Joonis 3.3.3 Tulekahjud kasutuseta hoonetes ja rajatistes Tallinnas ja Tallinna 

linnaosades, 2006-2011 

 

 
 

 

Üheks peamiseks probleemiks Põhja-Tallinnas on kasutamata hooned. Joonisel 3.3.3 toodud 

diagrammilt on näha, et probleem on aastate lõikes sama. Linnaosas on kasutamata hoonete 

põlengud jõudnud absoluutarvudes kõige suuremaks, edastades vahelduvalt Lasnamäed.  
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Joonis 3.3.4 Tulekahjudes hukkunud Tallinnas ja Tallinna linnaosades, 2004–2011 

 

 
 

 

Tulekahude kõige kurvemat statistikat, tules hukkunute arvu vaadeldes, peame tunnistama, et 

Põhja-Tallinn on ka absoluutarvudes kõige suurema tulesurmade arvuga linnaosa Tallinna 

linnas. (vt joonis 3.3.4) 
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Joonis 3.3.5 Hukkunud kasutuseta hooneis Tallinnas ja Tallinna linnaosades, 2006-2011 

 

 
 

 

Tulesurmadesse hukkunute arv kasutuseta hoonetes näitab, et viimase kuue aasta jooksul on 

Tallinnas sellistes kohtades ja nii tules hukkunud 29 isikut, sellest Põhja-Tallinnas on sellisel 

moel hukkunute arv 17. Diagrammilt on näha, et tulesurmade arv näitab küll vähenemise märke, 

kuid siiski on Põhja-Tallinn ka selles osas esirinnas. (vt joonis 3.3.5)  
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Joonis 3.3.6 Tulekahjudes vigastatute arv Tallinnas ja Tallinna linnaosades, 2004–2011 

 

 
 

Ka tulekahjudes vigastatute suur arv on Põhja-Tallinna linnaosa probleemiks, olles ka selles 

statistikas Tallinna esimeste hulgas. (vt joonis 3.3.6) 

 

Põhja-Tallinna linnaosas aastatel 2011–2013 toimunud hoonetulekahjusid on iseloomustatud 

tabelites 3.3.7 (arvud), 3.3.8 (lõplikud põhjused) ja 3.3.9 (hoonetulekahjudes kannatada saanud 

hoonete hoonematerjalid). 

 

Tabel 3.3.7 Hoonetulekahjude arvud Põhja-Tallinna linnaosas, aastatel 2011–2013 

 

 

  2011 2012 2013 

 

Eluhooned 45 77 59 

 

Muud hooned ja rajatised 38 33 40 

 

Kokku hooned 83 110 99 

                * Päästeameti Põhja päästekeskuse andmetel  
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Tabel 3.3.8 Põhja-Tallinna linnaosas aastatel 2011–2013 toimunud hoonetulekahjude 

lõplikud põhjused 

 

  

2011 2012 2013 

 1 HOOLETUS    

 

1.1 Lahtise tule kasutamisel 32 54 53 

 

1.2 Suitsetamisel 14 7 11 

 

1.3 Tuletöödel 2 2 1 

 

1.4 Elektriseadmete kasutamisel 1 2 4 

 

1.5 Kütteseadmete kasutamisel 2 5 4 

 

1.6 Tahma süttimine suitsulõõris 1 3 0 

 

1.7 Toiduvalmistamisel 5 12 0 

 

1.8 Tehnoloogilise protsessi teostamisel 1 0 0 

 

1.9 Isesüttivate ainete ja materjalide hoidmisel 2 0 1 

 

1.10 Laste mängimisel lahtise tulega 1 1 2 

 

1.11 Seadme või süsteemi vale paigaldus 3 1 1 

 

1.12 Teadmatus (kirjelda lisainfos) 0 0 1 

 

2 EBAÕIGE KÄITUMINE 

   

 

2.1 Süütamine 6 7 8 

 

2.2 Kulu põletamine 0 0 0 

 

3 LOODUSNÄHTUSED 0 0 0 

 

3.1 Pikselöök, keravälk 0 0 0 

 

4 SEADMETE RIKKED 

   

 

4.1 Tehnilise seadme rike 1 0 1 

 

4.2 Rike elektriseadmes 5 3 2 

 

4.3 Rike elektripaigaldises 3 10 5 

 

4.4 Rike kütteseadmes 1 2 0 

 

4.5 Mootorsõiduki elektri- või 

toitesüsteemirike 0 0 0 

 

4.6 Summutist ja seadmetest lenduvad 

sädemed 0 0 0 

 

5 KINDLAKS TEGEMATA PÕHJUS       

 

5.1 Kindlaks tegemata põhjus 3 1 5 

 

Kokku 83 110 99 

                * Päästeameti Põhja päästekeskuse andmetel 
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Tabel 3.3.9 Põhja-Tallinna linnaosas aastatel 2011–2013 toimunud hoonetulekahjudes 

kannatada saanud hoonete hoonematerjalid 

 

 

Hoone materjal 2011 2012 2013 

 

puit 31 41 33 

 

kivi 45 60 55 

 

segakonstruktsioon 7 7 10 

 

metall 0 1 1 

 

teadmata 0 1 0 

 

Kokku  83 110 99 

                * Päästeameti Põhja päästekeskuse andmetel 

 

Tuleohutusalase olukorra iseloomustuse kokkuvõtteks tuleb hinnanguna tõdeda, et Põhja-

Tallinna linnaosa ja piirkond on suure tulekahjude esinemise sagedusega, ehkki see arv on 

viimase paari aasta jooksul vähenenud.Tulekahjudest põhjustatud surmajuhtumite absoluutarv 

on Tallinna linnaosadest suurim just Põhja-Tallinna linnaosas, kuigi siin linaosas on elanikke 

vähem kui enamikus teistes linnaosades. 

 

Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse ning mittetulundusühingusse Vabatahtlik 

Reservpäästerühm (RPR) koondunud vabatahtlike päästjate poolt tehtud tuleohutuse alase 

ennetustöö kokkuvõte Tallinnas, Põhja-Tallinnas ja teistes linnaosades aastatel 2012-2014 on 

toodud tabelis 3.3.10. Seejuures ei kajastu nõustamise või nõustamiste kokkuvõtetes 

kodukülastused (projekt „Kodud tuleohutuks"). Ennetustöö nõustamise osa või blokk sisaldab 

ning selles kajastuvad kohalike omavalitsuste, antud juhul siis Tallinna linna võtmeisikute, 

haridusasutuste juhtide, sotsiaaltöötajate ja teiste nõustamised. Ennetustöö töökorraldus ise on 

teenuste põhine. Viimaste jaotamisest ja jagunemisest pääste ja tuleohutuse alal ja valdkonnas 

kolme suurde gruppi, jaotatakse või jaotub kolmeks ka kogu ennetustöö. Need ennetustöö 

suured grupid on koolitamine, nõustamine ning teavitamine. Peatükkides 8.1 ja 8.2 toodud 

kavandatud ja võimalikud ennetustöö või ennetavad meetmed on samuti jagatud kolme suurde 

gruppi: koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp). nõustamismeetmed (personaalne 

tuleohutusalaste probleemide lahendamine) ning teavitusmeetmed (üritused ja 

meediakampaaniad).  

 

Tallinna alal on vabatahtlikud päästjad koondunud peamiselt kogu Põhja-Eestis tegutsevasse, 

2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde moodustatud ning alates 2005. aastast 

seseisva mittetulundusühinguna tegutsevasse Vabatahtlikku Reservpäästerühma (RPR). 

Detailsemalt on tuleohutuse alase ennetustöö sisu ja vorme ning EL PRISMA projekti 

realiseerimise käigus sõnastatud kavandatud ja võimalikud tuleohutuse alase ennetustöö 
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valdkonna meetmeid kirjeldatud ja avatud peatükis 8.4 Ennetusmeetmed tulekahjuriskide 

maandamiseks. 

 

Tabel 3.3.10 Tuleohutuse alase ennetustöö kokkuvõte Tallinnas, Põhja-Tallinnas ja 

teistes linnaosades aastatel 2012-2014  

(osalejate arv või ennetustööga hõlmatud ja kaasatud inimeste arv) 

 

Linnaosa             koolitamine             nõustamine*             teavitamine 

  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Põhja-

Tallinn 1825 1466 632 98 14 27 11278 1922 10102 

Haabersti 138 1578 746 77 6 8 844 208 3721 

Kesklinn 1664 1765 2531 87 31   2573 693 3700 

Kristiine 592 914 649 41 10   743 498 631 

Lasnamäe 1051 1915 844 50 65 29 370 35 1035 

Mustamäe 2504 1894 1371 109 34 1 4331 1570 864 

Pirita  766 549 756 10 60   3837 8669 6357 

Tallinn 

kokku 8540 10081 7529 472 220 65 23976 13595 26410 

* Nõustamise või nõustamiste kokkuvõtetes ei kajastu kodukülastused (projekt „Kodud 

tuleohutuks") 

** Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse andmetel  

 

 

Olulisim probleem tuleohutuse tagamisel ning tuleohu ja tulekahjuohtude tekkimisel Põhja-

Tallinna puihoonestusega aladel, aga teatud mõttes ka muudel aladel, on küttekolded ja nende 

olukord või seisukord. Sellest täpne pilt täna puudub. Võimalik lahendus siin olukorrast 

ülevaate saamiseks on küttekollete olukorra kaardistamine ja teatud mõttes inventuur. Seda 

infot omavad ning ka võimaliku ülevaate saavad koostöös koostada mittetulundusühing Eesti 

Korstnapühkijate Koda ning Päästeamet ja selle Põhja päästekeskus. 

Teine tõsine probleem ja küsimus puithoonestusega aladel ja asumites, eriti nn ahelhoonestuse 

ja ahelmajade või ridahoonestusega alade puhul on oma funktsiooni ja ülesannet 

mittetäitvad tulemüürid (tulekaitsemüürid). Selline olukord tekib siis, kui tulemüürid on 

amortiseerunud või neid on rikutud. Päästeameti Põhja päästekeskuse tuleohutuskontrolli 

büroo viis EL PRISMA projekti Põhja-Tallinna kohaliku projekti meeskonna või sidusgrupi ning 

Põhja-Tallinna Valitsuse palvel 12. ja 13. juunil 2014 läbi osalise vaatluse Põhja-Tallinna 

linnaosas, eesmärgiga fikseerida puithoonete tulemüüride (tulekaitsemüüride) seisukord ja 

kaardistada nõuetele mittevastavad tulemüürid (vt lisad 5 ja 6). Nagu nähtub ka selle osalise 
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vaatluse tulmustest (vt lisad 5 ja 6), on neid selliseid tulmüüri poolt oma ülesannete 

mittetäitmise põhjusi kolme liiki või need on grupeeritavad kolme gruppi:  

1) Tulemüür on amortiseerunud; 

2) Tulemüüri on parandatud nõuetele mittevastavalt; 

3) Tulemüüri on kahjustatud ning neisse on ehitustegevuse ja/või rekonstrueerimise 

käigus tehtud avavused ja läbi viidud torustikke jms.  

Vajalik on Põhja-Tallinna linnaosa puithoonestusega aladel ja asumites tulemüüride 

(tulekaitsemüüride) olukorra ja tulekaitsealase seisukorra hindamise ja analüüsi teostamine 

Põhja-Tallinna linnaosa uue üldplaneeringu protsessis. Need tulemüüride (tulekaitsemüüride) 

olukorra ja tulekaitsealase sisukorra hindamise ja analüüsi tulemused tuleb koos 

ettepanekutega lülitada ja tuua välja Põhja-Tallinna linnaosa uues üldplaneeringus. 

Käesolevas ja eelmises alapeatükis toodi läbi tabelite, diagrammide ja valdkondlike kaartide 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutusalane iseloomustus. Selle kaudu antakse ka väga üldine 

hinnang tuleohutuse alasele olukorrale linnaosas. Olukorrale põhjaliku hinnangu andmiseks oli 

EL PRISMA projekti läbiviimise aeg liiga lühike ja selle eesmärgid teised. Projekti käigus hinnati 

tulekahjuriske Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites ja aladel ning kavandati meetmed 

tuleohutuse suurendamiseks ning riskide leevendamiseks ja haldamiseks, riskijuhtimiseks.   

 

3.4  Ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted  
(* Seveso ettevõtted) 

 

Ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted (* Seveso ettevõtted; A- ja B-

kategooria) Pühja-Tallinna linnaosas on: 

 

1) Elme Messer Gaas AS – Kopli 103 (propaan)  

2) Dekoil OÜ – Kopli 103B (naftasaaduste – masuut, diislikütus – ladustamine, transport) – 

* A-kategooria Seveso ettevõte 

3) Neste Eesti AS tanklad:  

3.1 Põhja pst 17a  

3.3 Kopli 103 

3.3 Sõle 25a 

4) Statoil Fuel & Retail Eesti AS tanklad: 

4.1 Põhja pst 33a  

4.2 Paldiski mnt 44/46 

5) Alexela Oil tankla – Sõle 27a 

6) Lukoili tankla – Sõle 51b 

7) Herm Trade tankla – Paljassaare tee 27 

8) Eesti Autogaas tankla – Paldiski mnt 48b    
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9) Paljassaare Sadam – Paljassaare tee 28 

10) Paljassaare Kalatööstuse AS Esva – Paljasaare tee 30 (kalatööstus; ammoniaak)  

11) BLRT Transiit OÜ – Kopli 103 (ammooniumnitraat) – * B-kategooria Seveso ettevõte 

12) BLRT Vene-Balti sadam – Kopli 103 

13) Kesto Paljassaare jäätmejaam – Paljassaare tee 9a   

14) AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam – Paljassaare põik 14 (metanool)  

15) Baltimark OÜ – Paljassaare tee 30b (kompleksväetis)  

 

3.5  Muud tegutsevad tööstusettevõtted  
Muud tegutsevad tööstusettevõtted Pühja-Tallinna linnaosas on: 

 

1) AS SUVA – Kotzebue 1 (sukad,sokid) 

2) BLRT Grupp – Kopli 103 (laevaehitus ja remont) 

3) BLRT Toorik – Kopli 103 (metallkonstruktsioonide tootmine) 

4) Volta AS – Tööstuse 47 (elektrimootorid, tööstusseadmed) 

5) EBM Grupp – Paljassaare tee 43b (toiduõli villimine) 

6) TMT (Tallinna Masinatehas) – Kopli 70a (tööstuslikud soojusseadmed) 

7) Wengola – Marati 5 (kummitooted) 

8) Vičiunai Baltic – Paljassaare tee 30 (kalatööstus) 

9) Glasstone – Marati 14 (klaasitooted) 

10) Marmiton – Jahu 5 (kondiitritooted) 

11) Calibrato – Paavli 5 (õmblustööstus) 

12) Estonia Klaverivabrik – Kungla 41 (klaverid) 

13) M.I.G Company – Maleva 2d (laevaehitus ja remont) 

 

3.6  Kaitstavad ja muud seadusjärgsete maakasutuskitsendustega alad 
Tallinna linna süda ja suurim väärtus on ajalooline linnakeskus – tänane vanalinn. Juba 1966. 

aastal moodustati Tallinna vanalinna riiklik muinsuskaitseala, mis on Euroopa üks vanimaid. 

1997. aastal kanti Tallinna vanalinn kui erakordse ülemaailmse väärtusega paik UNESCO 

maailmapärandi nimekirja. Maailmapärandi tiitel on ühele ajaloolisele linnale kõrgeim 

rahvusvaheline tunnustus. Põhja-Tallinn ning just selle suure miljööväärtusega 

puithoonestusega alad paiknevad Tallinna vanalinna riikliku muinsuskaitseala vahetus 

läheduses. Põhja-Tallinna lõuna- ja kaguosa paikneb vanalinna kaitsetsoonis. Põhja-

Tallinn jääb ka ühte vaatekoridori vanalinnast ja selle vaateplatvormidelt. Kogu see Põhja-

Tallinna puithoonestus ja need puithoonestusega alad on ka ise väga suure miljööväärtusega. 

See seab kogu arendustegevusele, ehitamisele ja rekonstrueerimisele kõrgendatud nõudmised ja 

oma piirangud. 
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Väga mitmed Põhja-Tallinna linnaosa hooned, ehitised ja rajatised on muinsuskitse all või kaitse 

all kultuuriväärtustena. Nimetagem vaid nüüdseks Eesti Meremuuseumi tarbeks 

rekonstrueeritud kogu maailmas unikaalseid Lennusadama angaare, rekonstrueerimist ja 

arendamist ootavaid Patarei Vangla hooneid ja ala, Tallinna Linnahalli ja piirkonda ning teisi. 

Muinsuskaitseline väärtus ja kehtestatud kaitse ning sellest lähtuvad piirangud on ka nn Kopli 

Liinide aladel, mis oma mahajäetud majadega on ka üks Põhja-Tallinna linnaosa 

probleemseimaid piirkondi tuleohutuse ja ülikõrgete tulekahjuriskide seisukohast.   

Põhja-Tallinna territooriumil, Paljassaare poolsaare põhja- ja lääneosas paikneb omanäoline 

Natura 2000 võrgustikku kuuluv Paljassaare hoiuala. Paljassaare hoiuala on 

üleeuroopalise tähtsusega linnuala, kus on registreeritud 229 liiki linde (oktoober 2012). See 

hoiuala moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse 16.juuni 2005. aasta määrusega “Hoiualade kaitse 

alla võtmine Harju maakonnas” määruses nimetatud linnu- ja loomaliikide ning nende 

elupaikade kaitseks. Siinsel looduskaitse ja linnukaitse alla võetud alal on looduskaitselised, 

linnukaitselised ja keskkonnakaitselised piirangud ja ka vastavad riskid. Siinsed riskid 

tuleohutusele ja looduskeskkonnale on seotud looduskaitseliste ja linnukaitse piirangutega ning 

lähtuvad eeskätt puhkajatest ja teistest külastajatest. 

Mitmed loodus-, muinsus-, ehitus- ja kultuuriväärtused on looduskaitse, muinsuskaitse ja 

kultuurikaitse all üksikobjektidena. 

Kõigil looduskaitse, muinsuskaitse ning miljöökaitse all olevatel ja piirangutega aladel ja 

üksikobjektidel kehtivad seadusandlusest tulenevad looduskaitse-, muinsuskaitse- ja 

maakasutuspiirangud ja -kitsendused. 

Põhja-Tallinn on pealinna kõige merelisem linnaosa – siin on 20 km merepiiri ja 11 sadamat 

ning suured rannaalad eesotsas Stroomi rannaga. Puhkealadel ja puhkepiirkondades on teised, 

eeskätt puhkajatega seotud ja neist lähtuvad riskid tuleohutusele ja looduskeskkonnale.  

Võimalik potentsiaalne oht Põhja-Tallinna linnaosa linnaruumile, linnakeskkonnale ja 

looduskeskkonnale lähtub siinsetelt suurtelt tööstusaladelt. Siin Põhja-Tallinnas asub kaks 

suurõnnetuse ohuga ettevõtet, Seveso ettevõtet (üks A-kategooria ja teine B-kategooria), neli 

eriti ohtlikku ettevõtet, ohtlikke ettevõtteid ning muid ohtlikke kemikaale käitlevaid ettevõtteid 

ning muid tööstus- ja laohooneid. Neid ning neist lähtuvaid riske ning nende ettevõtete 

ohualasid või ohutsoone on iseloomustatud kava ja lõppdokumendi peatükis 6 „Tulekahjuriskid 

muudel Põhja-Tallinna aladel (ilma valdava puithoonestuseta aladel): Kokkuvõttev ülevaade“.  

Oluline Kopli poolsaare keskkonda ja mereala ning ka Tallinna siluetti ja vaateid rikkuv ja 

ohustav probleemne ala on Kopli poolsaarele, Paljassaare lahe ja Natura 2000 linnukaitseala 

äärde kerkinud 18 meetri kõrgune Kopli prügimägi. Maleva tn 4 aadressil tegutsev Slops OÜ 

tavajäätmete prügila on lähiaastail kasvamas 30 meetri kõrguseseks. Mahukas prügimägi saab 

osaks Tallinna siluetist, ohustab keskkonda ja on häbipostiks kogu Põhja-Tallinna linnaosale. 

Prügila tegevuse peatamiseks ning kaugema eesmärgiga rajada prügila asemele roheline 

sportimiskoht ja puhkeala kõigile linlastele, on ühiselt tegutsenud ja tegutsemas Põhja-Tallinna 

Valitsus ning linnaosa elanikud. Ainult kohalike elanike ja linnaosavalitsuse koostöös on 

http://et.wikipedia.org/wiki/Paljassaare_poolsaar
http://et.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Paljassaare_hoiuala&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Hoiuala
http://et.wikipedia.org/wiki/Linnuala
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vabariigi_valitsus
http://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4%C3%A4rus
http://et.wikipedia.org/wiki/Elupaik
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võimalik prügila tegevus ennetähtaegselt lõpetada ning säilitada puhas elukeskkond nii 

piirkonna elanikele kui Paljassaare hoiuala või linnukaitseala asukatele. Teeme üheskoos Kopli 

poolsaare puhtaks!  

 

3.7  Operatiivteenistused 
Operatiivteenuseid osutavad, õnnetuste korral reageerivad ja vajalikku abi osutavad ning 

elanike turvatunnet tagavad kas riiklikud operatiivteenistused või tagatakse teenus riiklikult 

korraldatud ja tagatud süsteemina. Nende operatiivteenistuste teenindusalade piirid ei kattu 

Põhja-Tallinna linnaosa piiridega.  

Korrakaitset korraldab 1. jaanuarist 2010 tööd alustanud Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ning 

selle Põhja prefektuur. Põhja-Tallinn jääb viimase Tallinna Kesklinna politseijaoskonna 

haldusalale.  

Kogu päästevaldkond on Siseministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse, Päästeameti 

tagada ja korraldada. Päästeameti põhivaldkonna osakonnad on tuleohutusjärelevalve 

osakond, kriisireguleerimise osakond, päästetöö osakond, ennetustöö osakond, 

kommunikatsiooniosakond ja demineerimiskeskus. Päästeameti Põhja päästekeskuse, ühe 

neljast päästekeskusest, põhiülesanneteks on teostada päästetöid, riiklikku 

tuleohutusjärelevalvet, päästealast ennetustööd ja kriisireguleerimist Harju maakonnas, sh kogu 

Tallinnas ja ka selle Põhja-Tallinna linnaosas. Põhja-Tallinna linnaosa teenindavad Koplis 

paiknev Kopli päästekomando (Ankru 12, Tallinn) ning Lilleküla  päästekomando (Paldiski mnt 

47, Tallinn). Lisaks neile kahele asuvad Tallinna haldusterritooriumil veel Kesklinna 

päästekomando, Mustamäe  päästekomando, Nõmme päästekomando ja Pirita päästekomando, 

seega kokku kuus päästekomandot. Lisaks Tallinnas paiknevatele komandodele reageerivad 

Tallinna sündmustele ka ülejäänud Harjumaa komandod vastavalt väljasõidu korrale.  

Kogu Kopli päästekomando teeninduspiirkond jääb Põhja-Tallinnasse ning hõlmab Põhja-

Tallinna linnaosa Kalamaja, Paljassaare, Kopli ja Pelguranna asumeid ning piirkondi 

mererannast põhjas kuni Pelgulinna raudteeni lõunas. Lilleküla päästekomando 

väljasõidupiirkond ulatub Põhja-Tallinna linnaosa alal Pelgulinna raudteest põhjas kuni 

linnaosa piirini lõunas. Arvestades ka EL PRISMA projekti realiseerimise ning riskide hindamise 

käigus veelgi kinnitust leidnud suurt tulekahjuohtu Põhja-Tallinna linnaosa alal, eriti selle 

puithoonestusega asumites, ning lisanduvaid suurõnnetuse ohuga, Seveso ettevõtete ja ohtlike 

ettevõtete õnnetuste ohtusid ja riske, tuleb Päästeameti Põhja päästekeskuse Kopli 

päästekomando kindlasti säilitada ka tulevikus. 

Lisaks elukutselistele osalevad päästetöös olulise lisajõuna aktiivselt ja professionaalselt 

tegutsevad vabatahtlikud päästjad. Tallinna alal on vabatahtlikud päästjad koondunud 

peamiselt kogu Põhja-Eestis tegutsevasse, 2002. aastal Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti juurde 

moodustatud ning alates 2005. aastast iseseisva mittetulundusühinguna tegutsevasse 

Vabatahtlikku Reservpäästerühma (RPR). 
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Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev iseseisev valitsusasutus. 

Häirekeskuse põhitegevused on hädaabiteadete töötlemine, politsei numbrile 110 (Põhja-, Ida- 

ja Lääne keskuse tegevuspiirkond) tulevate hädaabiteadete töötlemine ning abi- ja infoteadete 

menetlemine. Hädaabiteadete menetlemisel on põhiülesanneteks hädaabinumbrile 112 ja 

politsei numbrile 110 tulevate kõnede vastuvõtmine, abivajaduse selgitamine ja info sisestamine 

hädaabiteadete andmebaasi, väljasõidukorralduse andmine päästemeeskondadele ja 

kiirabibrigaadidele ning infovahetus sündmuskohaga ning vajadusel teiste teenistuste, 

ettevõtete ja organisatsioonide teavitamine ja kaasamine.     

Häirekeskuse struktuuriüksused on arendusosakond, üldosakond, piirkondlikud keskused ning 

abi- ja infokeskus. Abi- ja infokeskuse põhiülesanded on häirekeskuse abi- ja infotelefonidele 

saabunud teadete vastuvõtmine, analüüsimine, dokumenteerimine ja edastamine ning 

päästevaldkonnaga seotud mitte kiireloomulise informatsiooni vahendamine riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutustele, teistele juriidilistele isikutele ning elanikkonnale. Abi- ja infokeskuse all 

on päästeala infotelefon 1524, Tallinna linna ja teiste kohalike omavalitsuste abitelefon 1345 ja 

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.  

Tallinna abitelefon 1345 tegeleb Tallinna haldusterritooriumil ilmnenud ja ilmevate 

tehnovõrkude avariide ja elutähtsate teenuste katkestuste, sotsiaalhoolekande ja tervishoiu 

teenuseid käsitleva informatsiooni ja probleemide, vajaduse korral, ning linnamajanduslike 

küsimuste või olmeprobleemide lahendamisega. Hetkel on erinevad probleemid kvalifitseeritud 

34 nimetuse alla. Tallinna abitelefoni lühinumbrit 1345 kasutatakse 

kriisikommunikatsioonikeskusena kriisisituatsioonides või elanike informeerimiseks 

suurõnnetuste korral. Lisaks osutab Tallinna abitelefon 1345 sotsiaalvalve ehk häirenupu 

teenust eakatele tallinlastele (http://thk.ee/teenused/sotsiaalvale-teenus/). 

Kiirabiteenuseid osutatakse ja kiirabiasutused tegutsevad tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse alusel. Tulenevalt sellest seadusest võib kiirabibrigaadi pidaja olla sellekohase 

tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, sihtasutus, riigiasutus või kohalik 

omavalitsus.  

Tallinna Kiirabi on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav meditsiiniasutus. Tallinnas 

osutab kiirabi teenust Tallinna Kiirabi koos linnalähedaste valdade ja Maardu linnaga, omades 

kokku 20 kiirabibrigaadi. Lisaks on veel 3 reanimobiili sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla 

ja sihtasutuse Tallinna Lastehaigla juures. Kiirabibrigaadid jagunevad oma võimekuse astme 

poolest kolme kategooriasse: 1) õebrigaad, 2) arstibrigaad ja reanimobiil. Kahekümnest 

Tallinnas kiirabiteenust osutavast brigaadist kolm paikneb Koplis (Sõle tänaval). Aastas 

teenindab Tallinna Kiirabi ligikaudu 75000 väljakutset, mis tähendab keskmiselt 10 väljasõitu 

Tallinna linnas ühe kiirabibrigaadi kohta ööpäevas. Lisaks operatiivtööle kiirabi väljakutsete 

teenindamisel, osutab kiirabi oma reservidega meditsiinilise julgestamise teenust avalike 

massiürituste läbiviimisel, vähendades sellega võimalikke riske ning ülekoormust operatiivtööd 

tegevale kiirabile. Reservi kuulub ka mobiilne katastroofivaru ning erivahendid tervishoiualaste 

http://thk.ee/teenused/sotsiaalvale-teenus/
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hädaolukordade lahendamiseks, samuti seadmed alternatiivse raadioside loomiseks ulatusliku 

sidekatkestuse tarbeks.  

Tallinna territooriumil asub arvukalt tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, haridus-, kultuuri-, 

spordi- ja majutusasutusi, kes vajadusel ja suurte kriiside korral saavad ja on võimelised 

osalema teatud oma tegevusvaldkonnaga seotud abiteenuste pakkumisel. 
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Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise ning tuleohutusalase töö 

koostööpartnerid 

EL PRISMA projekti võti on koostöö. Rahvusvahelisel tasandil, kuid ka kohalikul tasandil. Igaüks 

viiest PRISMA partnerist on loonud eraldi koostöövõrgustiku oma spetsiifilise riski haldamiseks, 

riskijuhtimiseks. Koostöö ning vastava(te) koostöövõrgustiku(e) toimimine on olulisim kogu 

tuleohutusalases töös ning tuleohutusriskide või tulekahjuriskide leevendamisel ja haldamisel, 

riskijuhtimisel.  

 

EL PRISMA projekti puhul Põhja-Tallinnas oli moodustatud ja toimis toetav nõukogu kui kohalik 

grupp või projektimeeskond, kuhu kuulusid ja kuuluvad liikmed Põhja-Tallinna 

Linnaosavalitsusest, Tallinna Linnakantseleist, Tallinna Kommunaalametist, Päästeametist. 

Töösse on oluline kaasata Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Munitsipaalpolitseiamet 

(MUPO) ning tuleb need kutsuda ja liita selle grupiga. Koos ka võimalike koostööpartnerite 

kaasamisega moodustavad need institutsioonid, riiklikud ametid ja linnaametid ühistegevuses 

Põhja Tallinna linnaosa tuleohutusalase töö ning riskide leevendamise kohaliku 

sidusgrupi. Need institutsioonid, riiklikud ametid ja linnaametid ise on ja moodustavad selle 

sidusgrupi peamised ja võtmepartnerid. 

 

Potentsiaalsed koostööpartnerid võib oma rolli poolest või alusel tulekahjuriskide 

leevendamisel ja haldamisel ning toleohutusalases töös Põhja-Tallinna linnaosas jaotada ja on 

jaotatud ning toodud viies erinevas ja suhteliselt isesesivas grupis või grupina  (on vastavalt 

toodud viie erineva peatüki või allpeatükina 4.2 kuni 4.6):         

(1) avaliku sektori asutused – Tallinna linna asutused; 

(2) avaliku sektori asutused – riigiasutused ja riiklikud asutused; 

(3) kodanikuühiskonna organisatsioonid – põhilised koostööpartnerid tuleohutusalases töös – 

3) tuleohutuse valdkonna ühendused, 4) korteriühistud, 5) kogukonna arengu seltsid; 

(4) muud kodanikuühiskonna organisatsioonid – 6) sotsiaalvaldkonna ühendused, 7) 

mittetulundusühendused (MTÜ-d) majanduse ja arhitektuuri valdkonnas, 8) muude 

valdkondade mittetulundusühendused (MTÜ-d); 

(5) muud asutused ja organisatsioonid – 9) haridusasutused, 10) toleohutuse valdkonna 

äriühingud, 11) tuleohutuse valdkonnaga seotud majandusvaldkonna äriühingud, 12) muud 

asutused ja äriühingud, 13) meedia ja press.  

 

4.1  Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise ning tuleohutusalase töö 

sidusgrupi põhipartnerid  
EL PRISMA projekti puhul Põhja-Tallinnas oli moodustatud ja toimis toetav nõukogu kui kohalik 

grupp või projektimeeskond, kuhu kuulusid ja kuuluvad liikmed Põhja-Tallinna 

Linnaosavalitsusest, Tallinna Linnakantseleist, Tallinna Kommunaalametist, Päästeametist. 

4. 

KOOSTÖÖPARTNER

ITE ÜLEVAADE 
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Töösse on oluline kaasata Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Tallinna Munitsipaalpolitseiamet 

(MUPO) ning tuleb need kutsuda ja liita selle grupiga. Koos ka võimalike koostööpartnerite 

kaasamisega moodustavad need institutsioonid, riiklikud ametid ja linnaametid ühistegevuses 

Põhja Tallinna linnaosa tuleohutusalase töö ning riskide leevendamise kohaliku 

sidusgrupi. Need institutsioonid, riiklikud ametid ja linnaametid ise on ja moodustavad selle 

sidusgrupi peamised ja võtmepartnerid. 

 

Põhja-Tallinna Valitsus on vastutav:  

Põhja-Tallinna Valitsus on vastutav väga erinevate teemade ja valdkondade ja teemade 

korraldamise ja lahendamise eest, mis on nende hallata, sealhulgas ruumilise planeerimise ja 

turvalisuse küsimused. Linnaosa juhib linnaosavanem.  

 

Põhja-Tallinna Valitsus, Linnamajanduse osakond on vastutav: 

 Kohaliku linnaosa alade ja piirkondade planeeringutega seotud tegevused  

 Erinevate elamuprojektide dokumentatsiooni menetlemise koordineerimine. 

 Korteriühistute ning kinnisvara omanikega suhtlemine, neile infoseminaride 

korraldamine väga erinevatel teemadel. 

 Tegelemine mahajäetud majadega. 

 

Tallinna Linnaplaneerimise Amet on vastutav:  

 linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine. 

 linna arenguvajaduste väljaselgitamiseks ruumiliste, sotsioloogiliste ja muude uuringute, 

analüüside, mõõtmiste, küsitluste ja projektide koostamise korraldamine. 

 linna ruumilise arengu ja planeerimise strateegia elluviimiseks vajalike planeeringute ja 

arengukavade koostamise korraldamine ning nende rakendamine planeerimis-, 

projekteerimis- ja ehitustegevuses. 

 üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine. 

 miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja 

kaitse ning järelevalve korraldamine. 

 linna teedevõrgu, energeetika ja tehnilise taristu planeerimise korraldamine; 

 ehitusvaldkonna loamenetluste korraldamine. 

 projekteerimistingimuste ning arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste menetluse 

korraldamine. 

 ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtmise korraldamine. 

 ameti tegevusvaldkonnaga seotud andmekogude pidamine. 

 Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel osalemine ja kriisireguleerimisplaanis 

ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine. 
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Tallinna Kommunaalamet on vastutav:  

 Riskianalüüs – riski, algsündmuse või algpõhjuse võimalikud tagajärjed, tõenäosuse 

selgitamine ja tagajärgede hindamine, mõju kriitilistele teenustele, riskiklassi 

kindlaksmääramine ja riskimaatriksi koostamine.  

 Riske ennetus ja leevendavate meetmete kavandamine. 

 Elutähtsatele teenuste tagamine ja vastav organisatsioon – veemajandus ja 

reoveekäitlus, sealhulgas tulekustutusvee tagamine. 

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (MUPO) on vastutav: 

 Tallinna linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine 

ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine. 

 Tallinna linnavalitsuse volitusel seaduste täitmise üle järelevalve teostamine ja 

väärtegude menetlemine.  

 Tallinna linna omandis või valduses oleva vara valve.  

 Tallinna linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine.  

 Tallinna väärteoasjaderegistri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike 

registrite ja andmekogude pidamine. 

 Ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas. 

 Ennetustegevus ja järelvalve koolides ja lasteaedades. 

 

Tallinn Linnakantselei on vastutav: 

 Tallinna Linnakantselei välisprojektide osa (linnakassa koosseisus) vastutab ELi 

projektide eest Tallinnas, ametites (14) ja linnaosades (8).  

 Tallinna Linnavolikogu on reguleerinud Euroopa Liidu projektides osalemise. 

Linnavolikogu vastav määrus reguleerib, kuidas välisprojekti algatada, rakendada ja 

auditeerida Tallinna kõigis linnaasutustes (sh ametites, osakondades, linnaosades, 

milliste eelarve on seotud linna eelarvega). Määrus määratleb selgelt kõik definitsioonid 

ja terminid, mis on kasutusel ja seotud välisprojektidega (nt välisprojekt, välisrahastus, 

juhtiv või põhipartner, projekti hoidja, projekti juht, projektimeeskond, 

kaasfinantseerimine sildrahastamise skeem, mitterahaline ehk in-kind panus jne.). 

Nähakse ette kõik astmed, etapid ja tegevused, mis on kohustuslikud projekti eluea 

jooksul.  

 Välisprojektide osa (linnakassa koosseisus) pakub linnaasutustele omapoolset abi  kõigis 

sammudes ja tegevustes, teostab projektide monitooringut  ja vajaduse korral aitab 

auditite ja dokumendiprotseduurides.  

 Tallinna Linnakantselei ning selle välisprojektide osa (linnakassa koosseisus) hoiab ja 

haldab välisprojektide andmebaasi, kus on esindatud ja arvel kõik linna projektid. See 



 
 

 

 

49 

annab ülevaate linnaasutuste poolt teostatavatest projektidest, eelarvetest, projektide 

jätkumisest ja statistikast jms. 

  

Päästeamet on vastutav: 

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab seadusest ja 

teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku 

sundi seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras kogu päästealal. Tal on juhtiv roll riigi 

päästealase võimekuse planeerimisel ja tagamisel ning nelja piirkondliku päästekeskuse 

operatiivsel juhtimisel. Amet on ühtlasi ka vastutav riiklike päästepoliitikate väljatöötamise, 

arendamise ja rakendamise eest. Põhja-Tallinna territooriumi eest on vastutav Päästeameti 

Põhja päästekeskus. 

 

Eesti Päästeameti ning päästeala ja riikliku päästeteenistuse töö ja tegevuse päästealal 

jaguneb viide põhivaldkonda:   

 Päästetööd – on inimeste elu, vara ja keskkonna kaitseks tehtavad tööd. 

Päästetöid teostavad 72 päästekomandot üle Eesti vastavalt väljasõidupiirkondadele. 

 Riiklik tuleohutusjärelevalve – ohutu elukeskkonna loomine, inimeste teadlikkuse 

suurendamine, tuleohutusnõuete täitmise kontrollimine ja -rikkumiste menetlemine. 

 Ennetustöö – elukeskkonna kujundamine, kus igaüks loob ja väärtustab ohutust ja 

turvalisust, mis aitab vähendada õnnetuste ja nende läbi hukkunute ning vigastatute 

arvu ja kahjusid. 

 Kriisireguleerimine – hädaolukordade ennetamine, nendeks valmistumine ja 

lahendamine, samuti tagajärgede leevendamine ja taastamistööd. 

 Demineerimine – lõhkeseadeldiste ja lahingumoona kahjutustamine, reageerimine 

keemiarünnakutele, valmisolek osaleda politseitöös, kui on tegemist plahvatusohuga. 

 

4.2  Potentsiaalsed koostööpartnerid (1): avaliku sektori asutused – Tallinna 

linna asutused 
 

(1)* Avaliku sektori asutused – Tallinna linna asutused –   

 

1) Tallinna Transpordiamet 

2) Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus  

3) Tallinna Keskkonnaamet 

4) Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 

5) Tallinna Haridusamet 

6) Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

7) Tallinna Linnavaraamet 
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8) Tallinna Energiaagentuur 

9) Tallinna Arengu ja Koolituskeskus SA  

 

4.3  Potentsiaalsed koostööpartnerid (2): avaliku sektori asutused – 

riigiasutused ja riiklikud asutused  
 

(2)* Avaliku sektori asutused – riigiasutused ja riiklikud asutused –   

 

1) EV Siseministeerium 

2) Politsei -ja Piirvalveamet, sh Kesklinna piirkond 

3) Tehnilise Järelevalve Amet 

4) Keskkonnaamet 

5) Keskkonnainspektsioon 

6) SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

 

4.4  Potentsiaalsed koostööpartnerid (3): kodanikuühiskonna organisatsioonid 

– põhilised koostööpartnerid tuleohutusalases töös  
 

(3)* Tuleohutuse valdkonna ühendused –  

 

1) MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm 

2) Kopli Päästekomando, TLN Vabatahtlik Ühing 

3) MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda 

4) Päästeliit 

5) Eesti Tuletõrjeliit 

6) Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus jms. 

 

(4)* Korteriühistud –   

 

1) Korteriühistud – kokku on Põhja-Tallinna linnaosas 890 korteriühistut 

2) Eesti  Korteriühistute Liit jms. 

 

(5)* Kogukonna arengu seltsid –  

 

1) Pelgulinna Selts 

2) Kopli Selts 

3) Kalamaja Selts 

4) Telliskivi Selts 
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5) Professorite Küla Selts jms. 

 

4.5  Potentsiaalsed koostööpartnerid (4): muud kodanikuühiskonna 

organisatsioonid  
 

(6)* Sotsiaalvaldkonna ühendused –  

 

1) MTÜ Päästearmee 

2) Peeteli kirik 

3) Tallinna Kopli püha Nikolause kogudus 

4) Kalju kirik jms. 

 

(7)* Mittetulundusühendused (MTÜ-d) majanduse ja arhitektuuri valdkonnas –  

 

1) Eesti Kindlustusmaaklerite Liit 

2) Eesti Kindlustusseltside Liit 

3) Eesti Arhitektide Liit 

4) Tallinna Koduomanike Liit jms. 

 

(8)* Muude valdkondade mittetulundusühendused (MTÜ-d) –   

 

1) Piirkonnas tegutseb sadu erinevaid mittetulundusühendusi (MTÜ-sid) ja 

kodanikuühendusi.  

 

4.6  Potentsiaalsed koostööpartnerid (5): muud asutused ja organisatsioonid  
 

(9)* Haridusasutused –  

 

1) Ehte Gümnaasium 

2) Pelgulinn Gümnaasium 

3) Kalamaja põhikool 

4) Ristiku põhikool 

5) Kopli Ametikool 

6) Tallinna Ehituskool 

7) Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ ehitiste projekteerimise instituut) 

8) Sisekaitseakadeemia 

9) Sisekaitseakadeemia Päästekolledž jms. 
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 (10)* Tuleohutuse valdkonna äriühingud – 

 

1) Tamrex OÜ 

2) OÜ Firetek jms 

 

(11)* Tuleohutuse valdkonnaga seotud majandusvaldkonna äriühingud –  

 

1) Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit  

2) Eesti Katuse-ja Fassaadimeistrite Liit jms. 

 

(12)* Muud asutused ja äriühingud –  

 

1) Paljassaare hoiuala  

2) AS BLRT 

3) Eesti Linnade Liit 

4) Eesti Puitmajaliit jms. 

 

(13)* Meedia ja press –  

 

1) Ajaleht Põhja-Tallinna Sõnumid 

2) Ajaleht Pealinn 

3) Ajaleht Stolitsa 

4) Tallinna Televisioon  

5) Muud meediaväljaanded 

6) Muud meediakanalid 
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Riski väljaselgitamine, riski identifitseerimine ehk riskituvastus 

 

Riski tüüp: tuleohutus, pääste. 

Riski ala või riski piirkond: Põhja-Tallinna linnaosa.  

Prioriteene riski ala või riski piirkond kontsentreeritud EL PRISMA projekti tööks: Põhja-

Tallinna linnaosa puithoonestusega asumid ja alad. [Peatükk 5 ja allpeatükid 5.1 – 5.4] 

Ülejäänud riski alad: Ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted (Seveso ettevõtted), 

muud tegutsevad tööstusettevõtted, väga suure tulekahjuohuga tehased, selliste ettevõtete 

mõjualad,  Paljassaare NATURA 2000 linnukaitseala, Põhja-Tallinna linnaosa muud tüüpi 

hoonete ja elamutega alad (ilma valdava puithoonestuseta ala). 

Nõrgad kohad, haavatavad kohad või ohustatud kohad: elanikud, mahajäetud majad, kohalik 

võim, linnaosavalitsus (majandus, keskkond), ettevõtted, tehased, Paljassaare NATURA 2000 

linnukaitseala. 

Riski tõenäosus või riski rakendumise tõenäosus elanikele: valdavalt väike (2), kolme riski 

puhul on tõenäosus väga väike (1) ja kahe puhul keskmine (3) ning ühe riski tõenäosus 

on suur (4). 

Riski mõju: teadlikumad elanikud, vähem riskikäitumist, tuleohutusnormide järgimine.. 

 

Riski kaardistamine ja riski kaardid 

Riski kaardistamise tulemused ja riski kaardid Põhja-Tallinna linnaosa ja Põhja-Tallinna 

linnaosa puithoonestusega asumite ja alade kohta nii kogu üldise olukorra kui ka tuleohutuse 

alase olukorra osas on diagrammide, kaartide ja andmetena toodud ja esitatud peatükis 3. Põhja-

Tallinna linnaosa üldiseloomustus ning selle alapeatükkides 3.1 Põhja-Tallinna asumid ja nende 

üldiseloomustus, 3.2 Põhja-Tallinna puithoonestusega asumid, 3.3 Põhja-Tallinna 

tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang, 3.4 Ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga 

ettevõtted (Seveso ettevõtted), 3.5 Muud tegutsevad tööstusettevõtted, 3.6 Kaitstavad ja muud 

seadusjärgsete maakasutuskitsendustega alad ning 3.7 Operatiivteenistused. 

 

Riskianalüüs 
 

Tulemus: Riskianalüüsi tulemuseks oli Põhja-Tallinna linnaosa puithoonestusega 

asumite ja alade määratlemine või võtmine "Prioriteetseks tulekahjuohuga alaks". 

Tulemused: Peamised probleemid või tulekahjuriskid määratleti või jagati 3 või 4 

erinevasse tulekahjuriskide gruppi või kategooriasse. 

Igas tulekahjuriskide grupis või kategoorias määratleti ja on määratletud järgmised 

peamised tulekahjude põhjused ja tulekahjuriskid: esimeses tulekahjuriskide grupis või 

5. RISKIDE 

HINDAMINE JA 

RISKIANALÜÜS 
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kategoorias viis (5), teise grupis- või kategoorias kuus (6) ning kolmandas grupis või 

kategoorias kuus (6) tulekahjuriski. 

 

Riskianalüüsid / Riski kaardid ja riskide kaardistamine 

 

Tulekahjuriskide grupid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites on [4]: 

1. Hoonete ehitamise, renoveerimise ja remontimisega seotud tulekahjuriskid  

2. Hoonete ekspluatatsiooniga seotud tulekahjuriskid 

3. Hoonetevälised tulekahjuriskid 

4. Tulekahjuriskid muudel Põhja-Tallinna aladel (ilma valdava puithoonestuseta aladel) 

[+] 

 

Hoonete ehitamise, renoveerimise ja remontimisega seotud tulekahjuriskid Põhja-

Tallinna puithoonestusega asumites on [5]: 

(1) Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine 

(2) Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine 

(3) Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel ja remontimisel 

(4) Tuleohtlikud väikeehitised 

(5) Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine 

 

Hoonete ekspluatatsiooniga seotud tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega 

asumites on [6]: 

(1) Kütteseadme ülekütmine 

(2) Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine 

(3) Külmunud torustike sulatamine (nt kuumaõhu puhuriga) 

(4) Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine 

(5) Hooletus lahtise tule kasutamisel 

(6) Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine 

 

Hoonetevälised tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites on [6]: 

(1) Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng 

(2) Süütamine 

(3) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikus ettevõttes toimunud tulekahju või plahvatus 

(4) Tööstus- või laohoonete tulekahju 

(5) Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus 

(6) Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus 
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Kui nüüd summeerida riskide hindamise seda osa, siis on eelneva riski väljaselgitamise, 

riski identifitseerimise ehk riskituvastuse ning riskianalüüsi ja riskide kaardistamise 

etapi või faasi läbimise tulemusena Põhja-Tallinnas ja selle puithoonestusega 

asumites tuvastatud või identifitseeritud,  kaardistatud ja välja eraldatud 

seitseteist [17] alljärgnevat erinevat tulekahjuriski või tuleohutusriski: 

(1) Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine 

(2) Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine 

(3) Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel ja remontimisel 

(4) Tuleohtlikud väikeehitised 

(5) Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine 

(6) Kütteseadme ülekütmine 

(7) Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine 

(8) Külmunud torustike sulatamine (nt kuumaõhu puhuriga) 

(9) Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine 

(10) Hooletus lahtise tule kasutamisel 

(11) Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine 

(12) Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng 

(13) Süütamine 

(14) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikus ettevõttes toimunud tulekahju või plahvatus 

(15) Tööstus- või laohoonete tulekahju 

(16) Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus 

(17) Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus 

 

Riskihinnang 
Iga tulekahjuriski kohta Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites ja aladel on tehtud, 

välja selgitatud või koostatud: 

 Nimetatud erinevad tulekahjuriskide tüübid ning  välja selgitatud ja kirjeldatud 

erinevate tulekahjuriskide tõttu toimuvate tulekajude võimalikud põhjused ja 

tagajärjed igas tulekahjuriksi grupis (vt. tabelid 5.1.1, 5.2.1 ja 5.3.1 vastavalt 

alapeatükkides 5.1, 5.2 ja 5.3) 

 Erinevate tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hinnang [viis klassi või taset] (vt 

tabelid 5.1.2, 5.2.2 ja 5.3.3 vastavalt alapeatükkides 5.1, 5.2 ja 5.3) 

 Erinevatest tulekahjuriskidest tulenevate võimalike tagajärgede hinnang: 

inimeste elule ja tervisele, elutähtsatele teenustele, looduskeskkonale ning varale 

[viis klassi või taset] (vt tabelid 5.1.3, 5.2.3 ja 5.3.3 vastavalt alapeatükkides 5.1, 

5.2 ja 5.3) 
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 Erinevate tulekahjuriskide riskiklasside (tulekahjuriski tõenäosus; tulekahjuriski 

tagajärg; riskiklass) määramine ja tulekahjuriskide järjestamine (vt tabelid 5.1.4, 

5.2.4 ja 5.3.4 vastavalt alapeatükkides 5.1, 5.2 ja 5.3) 

 Erinevate tulekahjuriskide tõttu toimuda võivate võimalike tulekahjude 

tulekahjusid ennetavate ja nende võimalike tulekahjude tagajärgi leevendavate 

meetmete kavandamine ja väljatöötamine (vt tabelid 5.1.5, 5.2.5 ja 5.3.5 vastavalt 

alapeatükkides 5.1, 5.2 ja 5.3) 

 

Tulekahjuriskide riskide hindamise ja riskianalüüsi tulemused Põhja-Tallinna 

puithoonestusega asumites ja aladel on ja on välja toodud järgmised:  

 Tulekahjuriskide riskimaatriksid igale tulekahjuriski grupile või kategooriale 

(tulekahjuriskide tõenäosus ja tagajärjed)  

 Tulekahjuriskide koondriskimaatriks Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

ja aladel (tulekahjuriskide tõenäosus ja tagajärjed) 

 Tulekahjuriskide prioriteetide tabel igale tulekahjuriski grupile või kategooriale 

(tulekahjuriskide prioriteedid) 

 Tulekahjuriskide prioriteetide koondtabel Põhja-Tallinna puithoonestusega 

asumites ja aladel (tulekahjuriskide prioriteedid) 

 

Tulekahjuriskide riskihinnangu tulemused Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites toovad 

tulekahjuriskide koondriskimaatriks (vt Joonis 5.4.1 „Tulekahjuriskide koondriskimaatriks 

Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites“ käesoleva peatüki alapeatükis 5.4 “Tulekahjuriskide 

koondhinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites”) ning maatriksid erinevate 

tulekahjuriskide gruppide lõikes (vt joonised 5.1.6, 5.2.6 ja 5.3.6 käesoleva peatüki 

alapeatükkides vastavalt 5.1, 5.2 ja 5.3).  

Riskihinnangu tulemusena on tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

järjestatud prioriteetide või prioriteetsuse järjekorras [17] (vt tabel 5.4.2 “Tulekahjuriskide 

ja nende prioriteetide koondtabel Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites” peatükis või 

alapeatükis 5.4 “Tulekahjuriskide koondhinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites”): 

1) Hooletus lahtise tule kasutamisel 

2) Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine 

3) Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine 

4) Kütteseadme ülekütmine 

5) Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine 

6) Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine 

7) Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine 

8) Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel või remontimisel 
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9) Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine 

10) Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng 

11) Tööstus- või laohoonete tulekahju 

12) Külmunud torustike sulatamine 

13) Süütamine 

14) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikes ettevõtetes toimunud tulekahju või plahvatus 

15) Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus 

16) Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus 

17) Tuleohtlikud väikeehitised 

Tulekahjuriskid on prioriteetide või prioriteetsuse järjekorras järjestatud ka erinevate 

tulekahjuriskide gruppide või kategooriate lõikes (vt tabelid 5.1.7, 5.2.7 ja 5.3.7 käesoleva 

peatüki allpeatükkides vastavalt 5.1, 5.2 ja 5.3). 
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5.1  Hoonete ehitamise, renoveerimise ja remontimisega seotud tulekahjuriskid  
 

Tabel 5.1.1 Erinevad tulekahjuriskid, tulekahjuriskide võimalikud põhjused ja tagajärjed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski 

nimetus  

Tulekahjuriskide võimalikud põhjused Tulekahjuriskide võimalikud tagajärjed 

1 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate 

küttesüsteemide 

kasutamine  

Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide 

rajamine, valede ehitusmaterjalide kasutamine, kergesti 

ülekuumenevate küttesüsteemide elementide 

kasutamine, isolatsioonimaterjalide valesti paigaldamine 

või vale materjali kasutamine, mittevastavate 

küttematerjalide või kütuse kasutamine, tehnilised 

rikked, küttesüsteemide purunemine.  

Küttesüsteemide ülekuumenemisel isolatsioonimaterjalide, 

küttematerjalide või muu läheduses olevate materjalide süttimine, 

mis võib põhjustada tulekahju ühes või mitmes korteris. Tule levik 

hoonele, mis võib põhjustada tervisekahjustusi, vigastusi või 

hukkumist ning varalist kahju. Tulekahju kustutamise tagajärjel 

tekkinud veekahjustused, elamiskõlbmatud ruumid. Vajadus 

elanike ümberpaigutamiseks. 

2 Nõuetele 

mittevastava 

elektrijuhtmestiku 

kasutamine 

 

Elektrijuhtmestiku amortiseerumine, lühis, 

pingekõikumised, isolatsiooni kulumine, kahjustatud 

elektrijuhtmestik, nõuetele mittevastavate 

elektriseadmete kasutamine, ülekoormus. 

Elektrijuhtmestiku süttimise tagajärjel tulekahju ühes või mitmes 

korteris. Tule levik hoonele võib põhjustada tervisekahjustusi, 

vigastusi või hukkumist ning varalist kahju. Tulekahju 

kustutamise tagajärjel tekkinud veekahjustused, elamiskõlbmatud 

ruumid. Vajadus elanike ümberpaigutamiseks. 

3 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate 

materjalide 

kasutamine 

hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel ja 

remontimisel  

Kergestisüttivate materjalide või mürgiseid aure 

levitavate materjalide kasutamine. Mittevastavate 

isolatsioonimaterjalide või nende vale kasutamine. 

Mittevastavate materjalide kasutamine kütteelementide 

läheduses.  

Materjalide süttimise korral tulekahju ühes või mitmes korteris. 

Kergestisüttivate materjalide tõttu kiire tule levik, mis võib 

põhjustada tervisekahjustusi, vigastusi või hukkumist ning varalist 

kahju. Tulekahju kustutamise tagajärjel tekkinud veekahjustused, 

elamiskõlbmatud ruumid. Vajadus elanike ümberpaigutamiseks. 

võib põhjustada hoone tulekahju. Läheduses olevate hoonete 

süttimise oht. 

4 Tuleohtlikud  

väikeehitised  

Tuleohutusnõuetele mittevastavate väikeehitiste 

rajamine, nõuetele mittevastavate 

isolatsioonimaterjalide, ehitusmaterjalide või 

kahjustatud elektrijuhtmestiku kasutamine, lahtise tule 

kasutamine, vandalism, süütamine 

Tulekahju väikeehitises, mis võib põhjustada kõrvalhoonete 

süttimise. Oht inimeste elule ja tervisele ning varale. 
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5 Gaasiseadmetest 

või  

-torustikest gaasi 

lekkimine  

 

Gaasiseadmete või torustike amortiseerumine või 

mehaanilised vigastused, gaasiseadmete tehniline rike, 

gaasipliidi ühenduste vigastused, gaasiballooni 

lekkimine, seadmete vale kasutamine, seadmete valesti 

paigaldamine, hooletus, lahtise tule kasutamine. 

Gaasi süttimine, tulekahju või plahvatus. Tulekahju korral tule 

levik kõrvalkorteritesse või hoonele. Oht inimeste elule ja tervisele 

ning varale.  

 

Tabel 5.1.2 Erinevate tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski 

esinemise 

tõenäosus 

Selgitus  

1 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate küttesüsteemide 

kasutamine  

 

Väike (2) 

Probleemiks on ümberehitatud või nõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine, 

mis on põhjustanud u 4-5% tulekahjudest Põhja-Tallinna puithoonestusega asumis. 

2 Nõuetele mittevastava 

elektrijuhtmestiku kasutamine 

Väike (2) Uuendatud on elektrisüsteeme, kuid probleemiks on vanad majad, kus ei ole teostatud 

elektrijuhtmestike kontrolli. Elektrijuhtmestiku tõttu on põhjustatud keskmiselt 6% 

tulekahjudest Põhja-Tallinna puithoonestusega asumis. 

3 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate materjalide 

kasutamine hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel ja remontimisel 

Väike (2)  Hoonete renoveerimisel kasutatakse odavaid ja mittevastavaid materjale, et hoida kokku 

kulusid. Materjalide kuumenemisel on oht nende süttimiseks. Nõuetele mittevastavate 

materjalide kasutamine on põhjustanud u 2% tulekahjusid Põhja-Tallinna asumites.  

4 Tuleohtlikud väikeehitised  Väike (2) Väikeehitistele ei kohaldata üldiseid tuleohutusnõudeid, mistõttu ei ole tagatud nende 

ohutusnõuded. Väikeehitiste vale asukoha tõttu on võimalus tule levikuks hoonetele. 

5 Gaasiseadmetest või  

-torustikest gaasi lekkimine  

Keskmine (3) AS Eesti Gaasi avariide statistikast selgub, et viimastel aastatel on toimunud ohutuid 

lekkeid ja mitteolulisi süsteemitõrkeid. Suuri lekkeid ja avariisid ei ole esinenud. Põhja-

Tallinna puithoonetusega asumis on toimunud mitmeid väiksemaid lekkeid, mistõttu on 

töögrupp hinnanud tulekahjuriski tõenäosuse keskmiseks.  

* Tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hindamisel on võetud aluseks Päästeameti statistika, mis käsitleb tulekahju tekkepõhjuseid Põhja-Tallinna 

linnaosas aastatel 2011-2013 (Vt. peatükis 3.3). 
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Tabel 5.1.3 Erinevatest tulekahjuriskidest tulenevate võimalike tagajärgede hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

  Tulekahjuriski võimalikud tagajärjed 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Inimeste elu ja 

tervis 

Elutähtis 

teenus 

Looduskeskkond Vara 

1 Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

2 Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

3 Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete 

ehitamisel, renoveerimisel ja remontimisel 

Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

4 Tuleohtlikud väikeehitised  Kerged (B) Kerged (B) Kerged (B) Kerged (B) 

5 Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

 

 

Tabel 5.1.4 Erinevate tulekahjuriskide riskiklasside määramine ja tulekahjuriskide järjestamine Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

  Tulekahjuriskide riskiklassid 

Prioriteet Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski tõenäosus Tulekahjuriski tagajärg Riskiklass 

1 Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine  Keskmine (3) Rasked (C) 3C 

2 Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine Väike (2) Rasked (C) 2C 

3 Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine Väike (2) Rasked (C) 2C 

4 Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine 

hoonete ehitamisel, renoveerimisel ja remontimisel 

Väike (2) Rasked (C) 2C 

5 Tuleohtlikud väikeehitised  Väike (2) Kerged (B) 2B 
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Tabel 5.1.5 Erinevaid tulekahjuriske ennetavad ja võimalikke tagajärgi leevendavad meetmed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski 

nimetus  

Tulekahjuriski ennetavad meetmed Tulekahjuriski tagajärgi leevendavad meetmed 

1 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate 

küttesüsteemide 

kasutamine  

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel, suitsuandurite õige 

kasutamine, küttesüsteemide korrastamine ja vastavusse 

viimine ohutusnõuetega. Küttesüsteemide ja seadmete 

järelevalve tõhustamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Kustutusvahendite olemasolu tagamine ja 

kustutusvahendite kasutamiskoolituste läbiviimine. 

Suitsuanduri korrasoleku tagamine. 

2 Nõuetele mittevastava 

elektrijuhtmestiku 

kasutamine 

 

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Elektrijuhtmestiku 

korrasoleku kontroll ja juhtmestiku väljavahetamine, 

nõuetekohaste elektriseadmete kasutamine ja ülekoormuse 

vältimine.  

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Kustutusvahendite olemasolu tagamine ja 

kustutusvahendite kasutamiskoolituste läbiviimine. 

Suitsuanduri korrasoleku tagamine. 

3 Tuleohutusnõuetele 

mittevastavate 

materjalide kasutamine 

hoonete ehitamisel, 

renoveerimisel ja 

remontimisel 

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Teavitamine 

ehitusmaterjalidest ja nende omadustest, et vältida nende vale 

kasutust. Mittevastavate ehitusmaterjalide väljavahetamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Kustutusvahendite olemasolu tagamine ja 

kustutusvahendite kasutamiskoolituste läbiviimine. 

Suitsuanduri korrasoleku tagamine. 

4 Tuleohtlikud 

väikeehitised  

Ohutusnõuetele vastavuse kontrollimine, tuleohutusnõuete 

täitmine 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Kustutusvahendite olemasolu tagamine ja 

kustutusvahendite kasutamiskoolituste läbiviimine. 

Suitsuanduri korrasoleku tagamine. 

5 Gaasiseadmetest või -

torustikest gaasi 

lekkimine  

Gaasivõrguettevõtete infrastruktuuri hooldamine ning 

plaaniliste ennetusmeetmete rakendamine. Gaasiseadmete 

regulaarse hoolduse korraldamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Kustutusvahendite olemasolu tagamine ja 

kustutusvahendite kasutamiskoolituste läbiviimine. 

Suitsuanduri korrasoleku tagamine. 
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Joonis 5.1.6 Riskimaatriks: Hoonete ehitamise, renoveerimise ja remontimisega seotud erinevad tulekahjuriskid Põhja-Tallinna 

puithoonestusega asumites 
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Tabel 5.1.7 Hoonete ehitamise, renoveerimise ja remontimisega seotud tulekahjuriskid ja nende prioriteedid Põhja-Tallinna 

puithoonestusega asumites 

 

RISKI PRIORITEETSUS TULEKAHJURISKI NIMETUS TULEKAHJURISKI TAGAJÄRJED 

OLULINE RISK 1) Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine 
2) Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine 
3) Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine 
4) Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete 
ehitamisel, renoveerimisel või remontimisel 

RASKED 

KESKMINE RISK 5) Tuleohtlikud väikeehitised KERGED 
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5.2  Hoonete ekspluatatsiooniga seotud tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

 

Tabel 5.2.1 Erinevad tulekahjuriskid, tulekahjuriskide võimalikud põhjused ja tagajärjed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski võimalikud põhjused Tulekahjuriski võimalikud tagajärjed 

1 Kütteseadme ülekütmine  Ebakvaliteetsete või mittevastavate küttematerjalide 

kasutamine, hooletus, inimlik eksimine, tulekolde 

järelevalveta jätmine, tulekolde lähedusse 

kergestisüttivate materjalide paigutamine. 

Isolatsioonimaterjali süttimine.  

Ülekütmise tagajärjel küttematerjali süttimine, 

kütteelementide ülekuumenemisel isolatsioonimaterjali 

süttimine. Tulekahju ruumides, mis võib põhjustada hoone 

tulekahju, tule levik kõrvalhoonetele. Vingugaasi tagajärjel oht 

inimeste elule ja tervisele. 

2 Hooldamata küttesüsteemide, 

sh keskküttesüsteemide 

kasutamine  

Küttesüsteemide tehnilised rikked või mehaanilised 

vigastused, vedelkütuse lekkimine, amortisatsioon. 

Hooldamata küttesüsteemidest kütuse lekkimisel kütuse 

süttimine, mis võib põhjustada hoone tulekahju. 

Küttesüsteemide purunemisel küttematerjali süttimine. 

3 Külmunud torustike 

sulatamine (nt kuumaõhu 

puhuriga) 

Leeklambi kasutamine torustike sulatamiseks, 

tuleohutusnõuete rikkumine, hooletus, inimlik 

eksitus. 

Torustiku isolatsioonimaterjali, küttematerjali või 

kergestisüttivate materjalide süttimine, torustiku purunemine. 

Tulekahju hoones. 

4 Mittekorras korstnate ja 

lõõride kasutamine 

Regulaarse puhastuse ja hoolduse teostamata 

jätmine, praod korstnates, pigi või tahma 

kogunemine. 

Pigi või tahma süttimise tagajärjel tule levik eluruumidesse, 

hukkunud või vigastatud. Mittevastavate korstnate tõttu 

isolatsioonimaterjali süttimine. Oht inimeste elule ja tervisele. 

5 Hooletus lahtise tule 

kasutamisel  

Lahtise tule kasutamine (küünlad), suitsetamine, 

hooletus, inimlik eksimus, kemikaalide hoiunõuete 

rikkumine, kemikaaliaurude süttimine, 

tuleohutusnõuete rikkumine. 

Hoone tulekahju, tule levik kõrvalhoonetele, mis võivad 

põhjustada ulatusliku tulekahju puithoonestusega asumis. 

Mitmed hukkunud või vigastatud. Hoonete tule ja 

veekahjustused.  

6 Mahajäetud hoonetes lahtise 

tule tegemine või kasutamine  

Kodutute tungimine hoonetesse ning lahtise tule 

tegemine, küünalde põletamine, hooletus, 

suitsetamine, alkoholi tarbimine, tuleohutusnõuete 

rikkumine. 

Hoone süttimine, mitmed hukkunud või vigastatud. Oht 

inimeste elule, tervisele või varale. Suletud hoonest 

raskendatud väljapääs. 
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Tabel 5.2.2 Erinevate tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Esinemise tõenäosus Selgitus  

1 Kütteseadme ülekütmine Väike (2) Ülekütmise põhjustavad elanike teadmatus küttematerjalide omadustest ning 

kütmisevajaduse ülehindamine. Ülekütmine on põhjustanud u 2-3% tulekahjudest 

Põhja-Tallinna puithoonestusega asumis. 

2 Hooldamata küttesüsteemide, sh 

keskküttesüsteemide kasutamine  

Väike (2) Hooletuse tõttu või kulude kokkuhoidmiseks jäetakse teostamata regulaarne 

küttesüsteemide hooldus, mis omakorda võib põhjustada hoone tulekahju. 

Hooldamata küttesüsteemide tõttu on põhjustatud u 2% tulekahjudest Põhja-Tallinna 

puithoonestusega asumis. 

3 Külmunud torustike sulatamine 

(nt kuumaõhu puhuriga) 

Väike (2) Külmunud torustike sulatamisel tekkinud tulekahju on põhjustatud teadmatusest ja 

hooletusest ning sageli ei kasutata spetsialistide teenuseid. Kuigi torustike külmumine 

sõltub temperatuurist ning seda ei toimu igal aastal on töögrupp hinnanud esinemise 

tõenäosuse väikeseks.  

4 Mittekorras korstnate ja lõõride 

kasutamine 

Väike (2) Hooletuse tõttu või kulude kokkuhoidmiseks jäetakse teostamata korstnate ja lõõride 

regulaarne hooldus ning järelevalve. Mittekorras korstnad ja lõõrid on põhjustanud u 

3% tulekahjudest Põhja-Tallinna puithoonestusega asumis.  

5 Hooletus lahtise tule kasutamisel  Suur (4) Puithoone süttimise põhjusteks on hooletu suitsetamine voodis või lahtise tule 

(küünlad) järelevalveta jätmine. Hooletuse tõttu on põhjustatud ligikaudu 60% 

tulekahjudest Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites. 

6 Mahajäetud hoonetes lahtise tule 

tegemine või kasutamine  

Keskmine (3) Tulekahju peamiseks põhjuseks on lahtise tule kasutamine kodutute poolt, kes on 

hoone hõivanud ajutise elupaigana külmade ilmade korral. Umbes 30% tulekahjudest 

leiavad aset mahajäetud hoonetes. 

* Tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hindamisel on võetud aluseks Päästeameti statistika, mis käsitleb tulekahju tekkepõhjuseid Põhja-Tallinna 

linnaosas aastatel 2011-2013. (Vt. peatükk 3.3) 
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Tabel 5.2.3 Erinevatest tulekahjuriskidest tulenevate võimalike tagajärgede hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

  Tulekahjuriski võimalikud tagajärjed 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Inimeste elu ja 

tervis 

Elutähtis 

teenus 

Looduskeskkond Vara 

1 Kütteseadme ülekütmine  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

2 Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

3 Külmunud torustike sulatamine (nt kuumaõhu puhuriga) Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

4 Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

5 Hooletus lahtise tule kasutamisel  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

6 Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Kerged (B) 

 

 

Tabel 5.2.4 Erinevate tulekahjuriskide riskiklasside määramine ja tulekahjuriskide järjestamine Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Prioriteet Tulekahjuriski nimetus Tulekahjuriski tõenäosus Tulekahjuriski tagajärg Riskiklass 

1 Hooletus lahtise tule kasutamisel Suur (4) Rasked (C) 4C 

2 Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine Keskmine (3) Rasked (C) 3C 

3 Kütteseadme ülekütmine Väike (2) Rasked (C) 2C 

4 Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine Väike (2) Rasked (C) 2C 

5 Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine Väike (2) Rasked (C) 2C 

6 Külmunud torustike sulatamine (nt kuumaõhu puhuriga) Väike (2) Rasked (C) 2C 
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Tabel 5.2.5 Erinevaid tulekahjuriske ennetavad ja võimalike tagajärgi leevendavad meetmed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski ennetavad meetmed Tulekahjuriski tagajärgi leevendavad 

meetmed 

1 Kütteseadme ülekütmine Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Kütmisel kasutatavate 

materjalide omaduste väljaselgitamine. Küttekollete järelevalveta 

mittejätmine ja temperatuuri kontrollimine. Suitsuandurite õige 

kasutamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Kustutusvahendite 

olemasolu ja oskus neid kasutada. Suitsuanduri 

korrasoleku tagamine. Häirekeskuse 

teavitamine. 

2 Hooldamata 

küttesüsteemide, sh 

keskküttesüsteemide 

kasutamine  

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Küttesüsteemide regulaarne 

järelevalve ja hoolduse teostamine. Suitsuandurite õige kasutamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Kustutusvahendite 

olemasolu ja oskus neid kasutada. Suitsuanduri 

korrasoleku tagamine. Häirekeskuse 

teavitamine. 

3 Külmunud torustike 

sulatamine (nt kuumaõhu 

puhuriga) 

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Torustike sulatamiseks 

spetsialistide abi kasutamine. Torustiku külmumise vältimiseks 

nõuetekohase isolatsiooni paigaldamine. Torustike veest tühjendamine 

lõhkikülmumise vältimiseks. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Kustutusvahendite 

olemasolu ja oskus neid kasutada. 

Häirekeskuse teavitamine. 

4 Mittekorras korstnate ja 

lõõride kasutamine 

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Korstnate ja lõõride regulaarse 

järelevalve ja hoolduse teostamine, korstnapühkijate teenuse 

kasutamine. Korstnate tuleohutusnõuetega vastavusse viimine. 

Suitsuandurite õige kasutamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Kustutusvahendite 

olemasolu ja oskus neid kasutada. Suitsuanduri 

korrasoleku tagamine. Häirekeskuse 

teavitamine. 

5 Hooletus lahtise tule 

kasutamisel  

Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute 

teabepäevadel ja meedia vahendusel. Lahtise tule kasutamisel 

tuleohutusnõuete järgimine ning järelevalve teostamine. Vältida 

suitsetamist eluruumides. Suitsuandurite õige kasutamine, regulaarse 

hoolduse ja järelevalve teostamine. 

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Kustutusvahendite 

olemasolu ja oskus neid kasutada. Suitsuanduri 

korrasoleku tagamine. Häirekeskuse 

teavitamine. 

6 Mahajäetud hoonetes Hoonete sulgemine, et ära hoida võõraste isikute sissepääsu Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 
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lahtise tule tegemine või 

kasutamine  

mahajäetud hoonetesse. Regulaarse järelevalve ja kontrolli teostamine 

hoone seisukorra kohta pädevate asutuste poolt.  

korral tegutsemiseks. Häirekeskuse 

teavitamine. 

 

 

Joonis 5.2.6 Riskimaatriks: Hoonete ekspluatatsiooniga seotud erinevad tulekahjuriskid ning nendest tulenevad võimalikud tulekahjud 

Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 
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Tagajärg 
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Tabel 5.2.7 Hoonete ekspluatatsiooniga seotud tulekahjuriskid ja nende priroiteedid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

RISKI PRIORITEETSUS TULEKAHJURISKI NIMETUS TULEKAHJURISKI TAGAJÄRJED 

KÕRGE RISK 1) Hooletus lahtise tule kasutamisel RASKED 

OLULINE RISK 2) Kütteseadmete ülekütmine RASKED 

3) Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine RASKED 

4) Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine RASKED 

5) Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide 

kasutamine 

RASKED 

6) Külmunud torustike sulatamine (nt kuumaõhu puhuriga) RASKED 
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5.3  Hoonetevälised tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

Tabel 5.3.1 Erinevad tulekahjuriskid, tulekahjuriskide võimalikud põhjused ja tagajärjed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski võimalikud põhjused Tulekahjuriski võimalikud tagajärjed 

1 Väljaspool hooneid lahtise tule 

tegemine või kulupõleng 

Lõkete tegemisel sädemete lendamine, 

tuleohutusnõuete rikkumine, kergestisüttivate 

materjalide lähedus, ilmastikutingimused (tuul), 

kulupõleng, hooletus, inimlik eksimus. 

Tulekahju levik hoonele, hoone süttimine, mitmed hukkunud 

või vigastatud. Ulatuslik tulekahju puithoonestusega asumis. 

Hoonete tule ja veekahjustused. 

2 Süütamine Vandalism, varguse jälgede peitmine, sabotaaž, 

kindlustuspettus, kinnisvara väärtuse vähendamine. 

Tulekahju kiire ja ulatuslik levik, mitmed hukkunud või 

vigastatud. Mürgise suitsu sissehingamisel oht inimeste elule 

ja tervisele. 

3 Suurõnnetuse ohuga või 

ohtlikus ettevõttes toimunud 

tulekahju või plahvatus 

Tulekahju või plahvatus suurõnnetuse ohuga (A ja B-

kategooria) või ohtlikes ettevõtetes, soojuskiirguse 

või plahvatuse tagajärjel puitasumi süttimine 

Tulekahju kiire ja ulatuslik levik puithoonestusega asumis, 

mitmed hukkunud või vigastatud. Soojuskiirguse tagajärjel 

ning mürgise suitsu või mürgiste kemikaalide sissehingamisel 

oht inimeste elule ja tervisele. Hoonete hävimine, suur kahju 

varale. 

4 Tööstus- või laohoonete 

tulekahju  

Tuleohutusnõuete rikkumine, hooletus, lahtise tule 

kasutamine. Tulekahju tööstus- või laohoonetes, tule 

levimine puithoonetele, tulekahju mahajäetud 

tööstushoonetes  

Tulekahju kiire ja ulatuslik levik puithoonestusega asumis, 

mitmed hukkunud või vigastatud. Soojuskiirguse tagajärjel 

ning mürgise suitsu või mürgiste kemikaalide sissehingamisel 

oht inimeste elule ja tervisele. Hoonete hävimine, suur kahju 

varale. 

5 Ohtlikke aineid vedava sõiduki 

süttimine või plahvatus  

Tuleohutusnõuete rikkumine, sõiduki tehniline rike, 

liiklusavarii tagajärjel ohtlike ainete lekkimine või 

väljavoolamine. Ohtlike ainete süttimine 

elektrisüsteemi vigastuse tõttu tekkinud sädemest.  

Tulekahju kiire ja ulatuslik levik puithoonestusega asumis, 

mitmed hukkunud või vigastatud. Soojuskiirguse tagajärjel 

ning mürgise suitsu sissehingamisel oht inimeste elule ja 

tervisele. Hoonete tule ja veekahjustused, suur kahju varale. 

6 Ohtlikke aineid vedava rongi 

tsisterni süttimine või 

plahvatus 

Raudteeliikluse juhtimise vead, raudteeliikluse 

juhtimissüsteemi tehniline rike, 

raudteeinfrastruktuuri rike või purunemine, rongi- 

või sõidukijuhi juhi eksimus, hooletus, vandalism, 

vargus, sabotaaž, terroriakt. 

Ohtliku kemikaali välja pihkumine või voolamine, plahvatus 

või ulatuslik lombituli. Tulekahju kiire ja ulatuslik levik 

puithoonestusega asumis, mitmed hukkunud või vigastatud. 

Soojuskiirguse tagajärjel ning mürgise suitsu sissehingamisel 

oht inimeste elule ja tervisele. 
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Tabel 5.3.2 Erinevate tulekahjuriskide esinemise tõenäosuse hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski 

esinemise 

tõenäosus 

Selgitus  

1 Väljaspool hooneid lahtise tule 

tegemine või kulupõleng 

Väike (2) Põhja-Tallinnas on esinenud üksikuid hoone tulekahjusid, mis on põhjustatud lahtise tule 

tegemisest väljaspool hooneid, mistõttu on töögrupp hinnanud tulekahjuriski esinemise 

tõenäosuse väikeseks. 

2 Süütamine Väike (2) Süütamise tagajärjel on põhjustatud ligikaudu 7% tulekahjudest Põhja-Tallinna 

puithoonestusega asumites. 

3 Suurõnnetuse ohuga või 

ohtlikus ettevõttes toimunud 

tulekahju või plahvatus 

Väga väike (1) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikes ettevõtetes ei ole esinenud suurõnnetust, mis oleks 

põhjustanud tulekahju puithoonestusega asumis, mistõttu on tulekahjuriski esinemise 

tõenäosus väga väike. 

4 Tööstus- või laohoonete 

tulekahju  

Väike (2) Tööstus- või laohoonetes on esinenud mitmeid tulekahjusid, kuid need ei ole põhjustanud 

ulatuslikku tulekahju puithoonestusega asumis. Sellest tulenevalt on töögrupp hinnanud 

tulekahjuriski esinemise tõenäosuse väikeseks. 

5 Ohtlikke aineid vedava sõiduki 

süttimine või plahvatus  

Väga väike (1) Tallinnas ei ole toimunud ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimist või plahvatust, 

mistõttu on tulekahjuriski esinemise tõenäosus väga väike. 

6 Ohtlikke aineid vedava rongi 

tsisterni süttimine või 

plahvatus 

Väga väike (1) Tallinnas ei ole toimunud ohtlikke aineid vedava rongi tsisternide süttimist või 

plahvatust, mistõttu on tulekahjuriski esinemise tõenäosus väga väike. 
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Tabel 5.3.3 Erinevatest tulekahjuriskidest tulenevate võimalike tagajärgede hinnang Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

  Tulekahjuriski võimalikud tagajärjed 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Inimeste elu ja tervis Elutähtis 

teenus 

Looduskeskkond Vara 

1 Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Kerged (B) 

2 Süütamine Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

3 Suurõnnetuse ohuga või ohtlikus ettevõttes toimunud tulekahju või 

plahvatus 

Väga rasked (D) Rasked (C) Kerged (B) Rasked (C) 

4 Tööstus- või laohoonete tulekahju  Rasked (C) Rasked (C) Kerged (B) Rasked (C) 

5 Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus  Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

6 Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus Rasked (C) Kerged (B) Kerged (B) Rasked (C) 

 

 

Tabel 5.3.4 Erinevate tulekahjuriskide riskiklasside määramine ja tulekahjuriskide järjestamine Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

  Tulekahjuriskide riskiklassid 

Prioriteet Tulekahjuriski nimetus Tulekahjuriski 

tõenäosus 

Tulekahjuriski 

tagajärg 

Riskiklass 

1 Tööstus- või laohoonete tulekahju  Väike (2) Rasked (C) 2C 

2 Süütamine Väike (2) Rasked (C) 2C 

3 Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine Väike (2) Rasked (C) 2C 

4 Suurõnnetuse ohuga või ohtlikes ettevõtetes toimunud tulekahju või plahvatus Väga väike (1) Väga rasked (D) 1D 

5 Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus  Väga väike (1) Rasked (C) 1C 

6 Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus Väga väike (1) Rasked (C) 1C 
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Tabel 5.3.5 Erinevaid tulekahjuriske ennetavad ja võimalike tagajärgi leevendavad meetmed Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites  

 

Jrk Tulekahjuriski nimetus  Tulekahjuriski ennetavad meetmed Tulekahjuriski tagajärgi leevendavad 

meetmed 

1 Väljaspool hooneid 

lahtise tule tegemine või 

kulupõleng 

Tuleohutuse tagamine ja järelevalve teostamine, kustutusvahendite 

olemasolu tagamine, kergestisüttivate materjalidest ohutu kauguse 

tagamine, ilmastikutingimuste järgimine, keeluajal lõkete tegemise 

vältimine.  

Käitumisjuhiste väljatöötamine tulekahjude 

korral tegutsemiseks. Häirekeskuse 

teavitamine. 

2 Süütamine Naabrivalve korraldamine, võõraste isikute tegevuse jälgimine, 

Tuleohutuse tagamine ja järelevalve teostamine, tuleohutusnõuete 

täitmine materjalide ladustamisel. Kustutusvahendite olemasolu 

tagamine. 

Elanike informeerimine ning käitumisjuhiste 

väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Häirekeskuse teavitamine. 

3 Suurõnnetuse ohuga või 

ohtlikus ettevõttes 

toimunud tulekahju või 

plahvatus 

Teavitamine võimalikest ohtudest, tuleohutusnõuete täitmine ja 

järelevalve tõhustamine, tehniliste süsteemide regulaarne kontroll ning 

vajadusel süsteemide uuendamine, töötajate regulaarne koolitamine, 

asutustevahelise koostöö korraldamine. 

Elanike informeerimine ning käitumisjuhiste 

väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Häirekeskuse teavitamine. 

Elanike evakueerimine. 

4 Tööstus- või laohoonete 

tulekahju  

Teavitamine võimalikest ohtudest, tuleohutusnõuete täitmine ja 

järelevalve tõhustamine, tehniliste süsteemide regulaarne kontroll ning 

vajadusel süsteemide uuendamine, töötajate regulaarne koolitamine, 

asutustevahelise koostöö korraldamine. 

Elanike informeerimine ning käitumisjuhiste 

väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Häirekeskuse teavitamine. 

Elanike evakueerimine. 

5 Ohtlikke aineid vedava 

sõiduki süttimine või 

plahvatus  

Teavitamine võimalikest ohtudest, tuleohutusnõuete täitmine ja 

järelevalve tõhustamine, tehniliste süsteemide regulaarne kontroll ning 

vajadusel süsteemide uuendamine, 

Elanike informeerimine ning käitumisjuhiste 

väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Häirekeskuse teavitamine. 

Elanike evakueerimine. 

6 Ohtlikke aineid vedava 

rongi tsisterni süttimine 

või plahvatus 

Infrastruktuuri ja rongi tehnilise seisundi järelevalve tõhustamine, 

raudtee liiklusjärelevalve tõhustamine, raudtee liikluse juhtimissüsteemi 

kontrollimine ja vajadusel süsteemi uuendamine. Kaitsevalli rajamine. 

Elanike informeerimine ning käitumisjuhiste 

väljatöötamine tulekahjude korral 

tegutsemiseks. Häirekeskuse teavitamine. 

Elanike evakueerimine. 
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Joonis 5.3.6 Riskimaatriks: Hoonetevälised tulekahjuriskid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 
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Tabel 5.3.7 Hoonetevälised tulekahjuriskid ja nende priroiteedid Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 

 

RISKI PRIORITEETSUS 

 

TULEKAHJURISKI NIMETUS TULEKAHJURISKI TAGAJÄRJED 

OLULINE 1) Tööstus- või laohoonete tulekahju RASKED 

2) Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng RASKED 

3) Süütamine RASKED 

KESKMINE 4) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikes ettevõtetes toimunud 

tulekahju või plahvatus 

VÄGA RASKED 

5) Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus RASKED 

6) Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus RASKED 
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5.4  Tulekahjuriskide Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites koondhinnang 
 
Figure 5.4.1 Tulekahjuriskide koondriskimaatriks Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 
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Table 5.4.2 Tulekahjuriskide ja nende prioriteetide koondtabel Põhja-Tallinna puithoonestusega asumites 
 

RISKI 

PRIORITEETSUS 

TULEKAHJURISKI NIMETUS TULEKAHJURISKI TAGAJÄRJED 

KÕRGE 1) Hooletus lahtise tule kasutamisel  RASKED 

OLULINE 2) Gaasiseadmetest või -torustikest gaasi lekkimine RASKED 

3) Mahajäetud hoonetes lahtise tule tegemine või kasutamine RASKED 

4) Kütteseadme ülekütmine RASKED 

 

 

5) Tuleohutusnõuetele mittevastavate küttesüsteemide kasutamine RASKED 

6) Nõuetele mittevastava elektrijuhtmestiku kasutamine RASKED 

7) Mittekorras korstnate ja lõõride kasutamine RASKED 

8) Tuleohutusnõuetele mittevastavate materjalide kasutamine hoonete 

ehitamisel, renoveerimisel või remontimisel 

RASKED 

9) Hooldamata küttesüsteemide, sh keskküttesüsteemide kasutamine RASKED 

10) Väljaspool hooneid lahtise tule tegemine või kulupõleng RASKED 

11) Tööstus- või laohoonete tulekahju RASKED 

12) Külmunud torustike sulatamine RASKED 

13) Süütamine   RASKED 

 

 

KESKMINE 

14) Suurõnnetuse ohuga või ohtlikes ettevõtetes toimunud tulekahju või 

plahvatus 

VÄGA RASKED 

15) Ohtlikke aineid vedava sõiduki süttimine või plahvatus RASKED 

 16) Ohtlikke aineid vedava rongi tsisterni süttimine või plahvatus RASKED 

17) Tuleohtlikud väikeehitised KERGED 
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Lisaks puithoonestusega asumitele on Põhja-Tallinna linnaosas suur osa territooriumist ilma 

valdava puithoonestuseta, ilma valdava puithoonestuseta elamualad ja muud piirkonnad. Ilma 

valdava puithoonestuseta elamualadel on üldjuhul samad, käesoleva kava ja EL PRISMA projekti 

lõppdokumendi peatükis 5 kirjeldatud ja hinnatud tulekahuriskid. Samas on nende 

tulekahuriskide raliseerumise ja tulekahjude esinemise tõenäosus oluliselt väiksem ning 

võimalikud tagajärjed kergemad ja erinev on ka nende iseloom.     

 

Lisaks puithoonestusega asumitele ning ilma valdava puithoonestuseta elamualadele on Põhja-

Tallinna linnaosa tuntud ja üldteada oma suurte tööstusalade poolest. Siin Põhja-Tallinnas asub 

kaks suurõnnetuse ohuga ettevõtet, Seveso ettevõtet (üks A-kategooria ja teine B-kategooria), 

neli eriti ohtlikku ettevõtet, ohtlikke ettevõtteid ning muid ohtlikke kemikaale käitlevaid 

ettevõtteid ning muid tööstus- ja laohooneid.   

 

Seveso ettevõtetes (A- ja B-kategooria) ning teistes ohtlikke kemikaale käitlevates ettevõtetes 

või muus tööstus- või laohoonetes võib aset leida võimalik suurõnnetus. Suurõnnetuste 

põhjustajateks võivad olla ohtlike kemikaalide lekked, tulekahjud või plahvatused.  

Võimaliku suurõnnetuse ohtudeks on: 

1. Inimlik eksimus – erinevate ohutusnõuete rikkumine, hooletus, hoonete või seadmete sh 

kaitsemeetmete puudulik projekteerimine ja projekteerimisvead ning kuritahtlik tegevus  

2. Tehnoloogilised rikked: defektiga seadmed, tehniliste kaitsemeetmete 

mittefunktsioneerimine, seadmete amortisatsioon. 

3. Loodusnähtused – äike, torm, üleujutus. 

4. Kuritahtlik tegevus: süütamine, plahvatuse tekitamine jms. 

 

Õnnetuste väljunditeks on mürgiste gaaside või kahjuliku tulekahju suitsu levimine, 

soojuskiirgus, ülerõhk ja plahvatuses laiali paiskuvad killud ning kokkuvarisevad hooned ning 

keskkonnareostus.  

 

Tulekahju, plahvatuse või ohtlike kemikaalide vabanemise tagajärjel võib olla mitmeid 

hukkunuid või vigastatuid. Samuti on väga rasked tagajärjed ohualas olevate inimeste elule ja 

tervisele, looduskeskkonnale ning varale. 

Nimetatud tagajärgedega suurõnnetused võivad eelkõige toimuda: 

- suurõnnetuse ohuga ettevõtetes; 

- ohtlikes ettevõtetes; 

- teistes ohtlikke kemikaale käitlevates ettevõtetes. 

Raskemaid tagajärgi võivad põhjustada õnnetused suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes, 

mis paiknevad tiheasustusalal. 

 

6. Tulekahjuriskid 

muudel Põhja-Tallinna 

aladel  
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Tallinnas ei ole varasemalt toimunud ühtegi suurõnnetust, mistõttu on selle toimumise 

tõenäosus väga väike. 

Võimalikke suurõnnetusi ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed on: teavitamine 

võimalikest ohtudest, tuleohutusnõuete täitmine ja järelevalve tõhustamine, tehniliste 

süsteemide regulaarne kontroll ning vajadusel süsteemide uuendamine, töötajate regulaarne 

koolitamine, asutustevahelise koostöö korraldamine, õppuste korraldamine, elanike 

informeerimine ja käitumisjuhiste väljatöötamine, ohu korral elanike evakueerimine. 

 

Põhja-Tallinna linnaosas asuvate suurõnnetuse ohuga ettevõtete, Seveso ettevõtete 

riskiallikad, ohud, õnnetuste tagajärjed ja ohualade raadiused 

Tulenevalt kemikaaliseadusest suurõnnetuse ohuga ettevõtted koostavad ning esitavad 

Päästeametile ja Tehnilise Järelevalve Ametile teabelehe ning riskianalüüsi. Ettevõtte teabelehel 

kajastatakse ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja nende maksimaalsed võimalikud 

kogused. Ettevõtte riskianalüüsis kirjeldatakse ettevõtte riskiallikaid, ohte, õnnetuste tagajärgi 

ning õnnetuste ohualade raadiusi. Kemikaaliseaduse kohaselt teeb kohaliku omavalitsuse üksus 

kindlaks ettevõtted, kus suurõnnetuste tõenäosus või nende tagajärgede raskus võib suureneda 

nende ettevõtete asukoha läheduse tõttu teistele ohtlikele või suurõnnetuse ohuga ettevõtetele. 

Tulenevalt Päästeameti Põhja päästekeskuse seisukohast, võivad BLRT Transiit OÜ ohualas 

asuvad ettevõtted (ohtlik ettevõte Elme Messer Gaas AS ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte Dekoil 

OÜ) saada kannatada suurõnnetuse korral, mis võib omakorda põhjustada ka muid õnnetusi 

ning tekitada doominoefekti. Tabelis 6.1 on välja toodud Päästeameti Põhja päästekeskuse poolt 

esitatud suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehel ja riskianalüüsis käsitletud andmed. Põhja-

Tallinna linnaosa territooriumil paikneb kaks suurõnnetuse ohuga ettevõtetet, Seveso 

ettevõtetet: Dekoil OÜ on A-kategooria ning BLRT Transiit OÜ A-kategooria Seveso ettevõtete. 

Joonistel 6.3 ja 6.4 on kajastatud Põhja-Tallinna linnaosas asuvate suurõnnetuse ohuga 

ettevõtete, Seveso ettevõtete, vastavalt Dekoil OÜ ning BLRT Transiit OÜ, ohualad või 

ohutsoonid.  

 

Põhja-Tallinna linnaosas asuvate ohtlike ettevõtete riskiallikad, ohud, õnnetuste 

tagajärjed ja ohualade raadiused. 

Tulenevalt kemikaaliseadusest ohtlikud ettevõtted koostavad ning esitavad Päästeametile ja 

Tehnilise Järelevalve Ametile teabelehe ning riskianalüüsi. Ettevõtte teabelehel kajastatakse 

ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja nende maksimaalsed kogused. Ettevõtte 

riskianalüüsis kirjeldatakse ettevõtte riskiallikaid, ohte, õnnetuste tagajärgi ning õnnetuste 

ohualade raadiusi. Tabelis 6.2 on välja toodud Päästeameti Põhja päästekeskuse poolt esitatud 

teabelehel ja riskianalüüsis käsitletud andmed. 
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Tabel 6.1 Põhja-Tallinna linnaosas asuvate suurõnnetuse ohuga ettevõtete, Seveso ettevõtete (A- ja B-kategooria) 

riskiallikad, ohud, õnnetuste tagajärjed ja ohualade või ohutsoonide raadiused  

 

Ettevõte  Aadress  Ohtlik kemikaal Riskiallikas Oht Õnnetuse tagajärg Max 

kogus 

Õnnetuste ohualade 

raadiused [m]  

Re Rv Ro 

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte 

Dekoil OÜ Kopli 103B Masuut/diislikütus Kütusetsisterni

d 

Kütusetsisterni 

tulle sattumine 

Plahvatus, leektuli 89 000

t/ 

92 000

t 

50 300 800 

Dekoil OÜ Kopli 103B Masuut/diislikütus Kütusemahutid  Mahuti süttimine  Leektuli     

Dekoil OÜ Kopli 103B Masuut/diislikütus Laadimiskoht Laeva lossimisel 

vooliku 

purunemine 

Merereostus     

B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte 

BLRT Transiit OÜ Kopli 103 Ammooniumnitraat Käitlemiskoht Pakendi 

süttimine 

Plahvatus, mürgine 

pilv 

1100t 1590 2332 3180 

BLRT Transiit OÜ Kopli 103 Ammooniumnitraat Lossimiskoht Laeva lossimisel 

väetise kottide 

merre 

kukkumine 

Merereostus     
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Tabel 6.2 Põhja-Tallinna linnaosas asuvate ohtlike ettevõtete riskiallikad, ohud, õnnetuste tagajärjed ja ohualade 

või ohutsoonide raadiused  

 

 Ettevõte Aadress  Ohtlik 

kemikaal  

Riskiallikas Oht Tagajärg  Ohualade raadiused 

(m) 

Re Rv Ro 

1 Elme Messer Gaas 

AS 

Kopli 103 Propaan Mahuti Mahuti 

purunemine 

Lööklaine - 200 500 

2 Paljassaare 

Kalatööstuse AS 

Esva 

Paljasaare tee 30 Ammoniaak Mahuti Mahuti 

purunemine 

Gaasipilv 91 273 110

0 

3 AS Tallinna Vesi 

reoveepuhastusjaam 

Paljassaare põik 

14 

Metanool  Mahuti  Mahuti 

süttimine 

Mürgine gaasipilv, 

plahvatus 

20 - 40 

4 Baltimark OÜ Paljassaare tee 

30b 

Kompleksväetis Ladu Ainete 

sattumine 

merekeskkonda 

Merereostus - - 500 

 

  

Joonistel 6.5, 6.6, 6.7 ja 6.8 on kajastatud eriti ohtlike ettevõtete, vastavalt Elme Messer Gaas AS, Paljassaare Kalatööstuse 

AS Esva, AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam ning Baltimark OÜ, õnnetuste ohualad või ohutsoonid. 
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Joonis 6.3 Dekoil OÜ (Kopli 103b) ohualad või ohutsoonid – masuut, diislikütus  

 Ro-800m 

Rv-300m 

Re-50m 
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Joonis 6.4 BLRT Transiit OÜ (Kopli 103) ohualad või ohutsoonid – ammooniumnitraat  

 

Re-1590m 

Rv-2332m 

Ro-3180m 
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Joonis 6.5 Elme Messer Gaas AS (Kopli 103) ohualad või ohutsoonid – propaan  

 

Rv-200m 

Ro-500m 
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Joonis 6.6 Paljassaare Kalatööstuse AS Esva (Paljassaare tee 30) ohualad või ohutsoonid – ammoniaak   

 

Rv-273m 

Ro-1100m 

Re-91m 



 

86 

Joonis 6.7 AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam (Paljassaare põik 14) ohualad või ohutsoonid – metanool  

 

Rv-20m 

Ro-40m 
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Joonis 6.8 Baltimark OÜ (Paljassaare tee 30B) ohualad või ohutsoonid – kompleksväetis 

 

Merereostus 
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Põhja-Tallinna tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise ning 

tuleohutusalase töö tagamise ning tuleohutuse suurendamise võimekuse 

hinnang 
 

Võimekuse hinnang käsitleb antud juhul EL PRISMA projektis ja projekti kontekstsis 

Tallinnas ja Põhja-Tallinnas tuleohutust suurendavate ning tulekahjuriske või 

tulekahjuohtusid ennetavate ning tagajärgi ja tulekahjuriske leevendavate meetmete 

väljaselgitamist ja kirjeldamist, meetmete otstarbekuse analüüsimist (cost benefit 

analysis (CBA)), sh majanduslike või poliitiliste põhjenduste väljatoomist ning meetmete 

kohaldamise võimalusi. 

Võimekuse hinnangu väljundiks või tulemuseks on Põhja-Tallinna linnaosas tuleohutust 

suurendavate ning tulekahjuriske või tulekahjuohtusid ennetavate ning tagajärgi ja 

tulekahjuriske leevendavate meetmete väljaselgitamine ja kirjeldamine, meetmete otstarbekuse 

või kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüsimine (cost benefit analysis (CBA)) ning 

meetmete kohaldamise või rakendamise võimaluste analüüs.  

Võimekus on käsitletav võime ja pädevusena teostada ohutust suurendavaid, riske 

ennetavaid ning riske ja tagajärgi leevendavaid meetmeid ning antud juhul on see võime astuda 

konkreetseid samme ja teha konkreetseid tegevusi tuleohutuse suurendamiseks ning 

tulekahjuriskide leevendamiseks.  

 

Võimekuse väljaselgitamine, võimekuse identifitseerimine ehk võimekuse tuvastus 

(Capability identification) 

Võimekuste hindamine ning selle esimene etapp võimekuse väljaselgitamine, võimekuse 

identifitseerimine ehk võimekuse tuvastus (Capability identification) teostati Põhja-

Tallinna tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö 

sidusgrupi partnerite lõikes ning on toodud käesoleva peatüki alapeatpkis 7.1.  

Koostööpartnerite ülevaade (Stakeholder assessment) on toodud käesoleva kava ja EL PRISMA 

projekti lõppdokumendi peatükis 4.  

Tähtsamad ja olulisemad ning määravas ja võtmerollis Põhja-Tallinna riskide leevendamisel ja 

haldamises, riskijuhtimises ning tuleohutusalases töös on sidusgrupi põhipartnerid. Sidusgrupi 

põhipartnerite lõikes teostati ja tuuakse detailsem ja põhjalikum võimekuse hinnang. Lähtuti 

sidusgrupi põhipartnerite vastutusest ja vastutusaladest selles tegevuses ja töös. 

Potentsiaalsed koostööpartnerid võib oma rolli poolest või alusel tulekahjuriskide 

leevendamisel ja haldamisel, riskijuhtimises ning tuleohutusalases töös Põhja-Tallinna linnaosas 

jaotada ja nad on jaotatud ning välja toodud viie erineva ja suhteliselt isesesiva grupina (on 

toodud viie erineva peatüki või allpeatükina 4.2 kuni 4.6 käesolevas kavas). Nii püüti ka 

võimekuse ja võimekuste hindamine läbi viia potentsiaalsete koostööpartnerite suuremate 

7. VÕIMEKUSE 

HINNANG 
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gruppide kaupa, nähes ja kavandades eelistatuna ühistöös realiseeritavaid ja/või sarnase 

iseloomu ja suurema mõjujõuga meetmeid või meetmete gruppe.  

Tuleohutust suurendavad, tulekahjuohtusid ennetavad ning tagajärgi ja riske leevendavad 

meetmed grupeeritakse. Tuleohutust suurendavaid, tulekahjuohtusid ennetavaid ning tagajärgi 

ja riske leevendavaid meetmeid käsitletakse eraldi üksikute meetmetena ning meetmete 

gruppide lõikes kava peatükis 8 Tegevuskava (Mitigation plan). Selline käsitlemine on ka teatud 

mõttes nende meetmete käsitlemine Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise, 

riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi põhipartnerite ning potentsiaalsete 

koostööpartnerite valdkondade kaupa. 

 

Võimekuse analüüs ning meetmete otstarbekuse analüüs või meetmete kulukuse-tulususe 

ehk kulude-tulude analüüs ja hinnang (Capability analysis and cost-benefit analysis (CBA)) 

Meetmete otstarbekuse analüüsimine või siis meetmete kulukuse-tulususe ehk kulude-

tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA)) viidi läbi ning antakse Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise 

stsenaariumide ja strateegiate ning neile vastavate erinevate meetmete gruppide viisi või lõikes. 

 

Võimekuse hinnang (Capability evaluation) 

Peatükk või alapeatükk 7.2 toob riskide hindamise ja riskianalüüsi (Risk Assessment and Risk 

Analysis) ning võimakuse hindamise (Capability Assessment) tulemustele tuginedes ning 

võimekuse hindamise osana välja töötatud ning sõnastatud ja välja pakutud erinevad 

tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, 

riskijuhtimise stsenaariumid ja strateegiad. Antud juhul on Põhja-Tallinnas neid kümme 

(10).  

Neile riskide hindamise ja võimekuse hindamise käigus Põhja-Tallinna linnaosas välja tulnud 

ning sõnastatud ja kirjeldatud kümnele erinevale tuleohutuse suurendamise ning 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise stsenaariumile ja strateegiale 

vastavad otseselt peatükis 8.1 fikseeritud ja toodud kümme Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse 

suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise meetmete gruppi.  

Käesoleva peatüki alapeatükis 7.2 on antud ja toodud kõigi Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse 

suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise stsenaariumide 

ja strateegiate lühikirjeldused ja sisuline lühianalüüs.  

 

Võimekuse analüüs ning meetmete otstarbekuse analüüs või meetmete kulukuse-tulususe 

ehk kulude-tulude analüüs ja hinnang (Capability analysis and cost-benefit analysis (CBA)) 

Meetmete otstarbekuse analüüsimine või siis meetmete kulukuse-tulususe ehk kulude-

tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA)) viidi läbi ning antakse Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise 

stsenaariumide ja strateegiate ning neile vastavate erinevate meetmete gruppide viisi või lõikes. 
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Iga stsenaariumi ja strateegia ning sellele vastava meetmete grupi osas tuuakse kulukuse-

tulususe ehk kulude-tulude analüüsis CBA) välja kulukus (kulud) ja tulusus (tulud) ning antakse 

nende baasilt kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary 

cost-benefit analysis and assessment (CBA)). 

 

7.1  Võimekuse hinnang Põhja-Tallinna tulekahjuriskide leevendamise ja 

haldamise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi partnerite lõikes  
Võimekus on käsitletav võime ja pädevusena teostada ohutust suurendavaid, riske 

ennetavaid ning riske ja tagajärgi leevendavaid meetmeid ning antud juhul on see võime astuda 

konkreetseid samme ja teha konkreetseid tegevusi tuleohutuse suurendamiseks ning 

tulekahjuriskide leevendamiseks.    

Võimekuste hindamine ning selle esimene etapp võimekuse väljaselgitamine, võimekuse 

identifitseerimine ehk võimekuse tuvastus (Capability identification) teostati Põhja-

Tallinna tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö 

sidusgrupi partnerite lõikes ning tuuakse käesolevas alapeatpkis 7.1.  Koostööpartnerite 

ülevaade (Stakeholder assessment) on toodud käesoleva kava ja EL PRISMA projekti 

lõppdokumendi peatükis 4.  

Tähtsamad ja olulisemad ning määravas ja võtmerollis Põhja-Tallinna riskide leevendamisel ja 

haldamises, riskijuhtimises ning tuleohutusalases töös on sidusgrupi põhipartnerid. Sidusgrupi 

põhipartnerite lõikes teostati ja tuuakse detailsem ja põhjalikum võimekuse hinnang. Lähtuti 

sidusgrupi põhipartnerite vastutusest ja vastutusaladest selles tegevuses ja töös. 

Potentsiaalsed koostööpartnerid võib oma rolli poolest või alusel tulekahjuriskide 

leevendamisel ja haldamisel, riskijuhtimises ning tuleohutusalases töös Põhja-Tallinna linnaosas 

jaotada ja nad on jaotatud ning välja toodud viie erineva ja suhteliselt isesesiva grupina (on 

toodud viie erineva peatüki või allpeatükina 4.2 kuni 4.6 käesolevas kavas). Nii püüti ka 

võimekuse ja võimekuste hindamine läbi viia potentsiaalsete koostööpartnerite suuremate 

gruppide kaupa, nähes ja kavandades eelistatuna ühistöös realiseeritavaid ja/või sarnase 

iseloomu ja suurema mõjujõuga meetmeid või meetmete gruppe.  

 

Võimekust ehk siis võimet ja pädevust teostada tuleohutust suurendavaid, riske 

ennetavaid ning riske ja tagajärgi leevendavaid meetmeid käsitlesime ja käsitleme siin 

omakorda koostööpartnerite lõikes ja valdkondade kaupa alljärgnevalt: 

1. Ja esmalt muidugi inimene ise – Mida saavad inimesed ise teha tuleohutuse 

tagamiseks ja suurendamiseks – tuleohutusnõuete järgimine ja täitmine, 

küttesüsteemide korrastamine ja hooldus, küttekollete korrastamine ja hooldus, 

korstnate regulaarne puhastamine jne. Oluline on, et inimene mõistaks tuleohutuse 

vajalikkust ja tähtsust ning teeks kõik endast oleneva tuleohutuse suurendamiseks ning 

tuleohu vähendamiseks ja ärahoidmiseks. 
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2. Põhja-Tallinna linnaosa ja linnaosavalitsuse poolsed tegevused tuleohutuse 

tagamisel – elanike teavitamine, korteriühistute teabepäevad, võimalikud tuleohutuse 

alased koostöövormid ja paljud muud sammud. Põhja-Tallinna Valitsus on vastutav väga 

erinevate teemade ja valdkondade ja teemade korraldamise ja lahendamise eest, mis on 

nende hallata, sealhulgas ruumilise planeerimise ja turvalisuse küsimused. 

3. Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse tegevused tuleohutuse tagamisel – kogu 

päästeala ja päästöö, kogu ennetustöö koolituse, nõustamise ja teavitustööna, 

tuleohutuse kampaaniate korraldamine, suitsuandurite paigaldamise ja õige kasutamise 

kontroll jne. Päästeametil on ja peab olema kogu riiklik pädevus ning ka tagatud selleks 

vajalik ja piisav võimekus kogu päästealases töös, ennetustegevuses ja kontrollivas 

järelevalvetöös, sealhulgas tuleohutuse valdkonnas. Eesti Päästeameti ning päästeala ja 

riikliku päästeteenistuse töö ja tegevus päästealal jaguneb viide põhivaldkonda: 

päästetööd, riiklik tuleohutusjärelevalve, ennetustöö, kriisireguleerimine ja 

demineerimine. 

4. Tallinna Linnaplaneerimise Amet on vastutav ruumilise planeerimise erinevate 

etappide eest Tallinna linnas – üldplaneerimise, detailplaneerimise, teemaplaneerimise, 

reaalse projekteerimise ja kogu loapoliitika eest. Tuleohutuse tagamisel ning riskide 

ennetamisel ja leevendamisel on vägagi oluline ja määrav tähtsus just tuleohutuse 

vajaduste ja nõuete õigeaegsel ja piisavas mahus ettenägemisel, arvestamisel ja 

kajastamisel ruumilises planeerimises ning planeerimise dokumentides (üldplaneering, 

detailplaneeringud, teemaplaneeringud, projektid, projekteerimistingimused, ehitusload, 

kogu loapoliitika jms.) 

5. Tallinna Kommunaalamet toestab ja koordineerib Tallinna kriisiolukordade 

riskianalüüside läbiviimist ning nõustab ka vastavat teemat ja kohalike riskianalüüside 

läbiviimist linnaosades, aitab samuti riske ennetavate ja riske leevendavate meetmete 

kavandamisel. Amet tagab Tallinna elutähtsad teenused ning tal on selleks vastav 

organisatsioon – veemajandus ja reoveekäitlus, sealhulgas tulekustutusvee tagamine. 

6. Munitsipaalpolitsei Amet (MUPO) saab osaleda tuleohutusalases ennetustöös, 

järelevalve teostamisel ja kontrolltegevuses oma pädevuse piires.  

7. Ettevõtete roll tuleohutuse tagamisel – tuleohutusnõuete järgimine ja täitmine, 

erinevate tulekustutusvahendite soetamine ja kasutamine (Tamrex OÜ), erinevate 

materjalide kasutamine jms. 

8. Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn esimene ring, avaliku sektori asutused 

linnas, Tallinna linna ametid ja asutused, ning riigis, riigi ametkonnad, 

riigiasutused ja riiklikud asutused – oluline on kaasamine ja juuresolek, kuna paljud 

tuleohutuse ning riskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise küsimused, teemad ja 

valdkonnad on linnas Tallinna linna ametite ja asutuste pädevuses ning lahendatavad 

linna poolt ning riigis riigi ametkondade, riigiasutuste ja riiklike asutuste pädevuses ning 

lahendatavad riiklikult.  
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9. Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn teine ring, kodanikeühendused ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonid – tihe ja pidev kaasamine ning kõigi 

ettepanekute, seisukohtade ja ideede kogumine ja võimalikult maksimaalne kasutamine. 

10. Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn kolmas ring, sisult kõik organisatsioonid ja 

asutused – kaasamine kindlasti ning ettepanekute, seisukohtade ja ideede kogumine ja 

võimalik kasutamine. 

11. Oluline on kasutada korteriühistute infopäeva või ümarlauda ning seda olulist kogu 

tuleohutuse alases töös ja teavituses.  

 

Tuleohutust suurendavad, tulekahjuohtusid ennetavad ning tagajärgi ja riske leevendavad 

meetmed grupeeritakse. Tuleohutust suurendavaid, tulekahjuohtusid ennetavaid ning tagajärgi 

ja riske leevendavaid meetmeid käsitletakse eraldi üksikute meetmetena ning meetmete 

gruppide lõikes kava peatükis 8 Tegevuskava (Mitigation plan). Selline käsitlemine on ka teatud 

mõttes nende meetmete käsitlemine Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise, 

riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi põhipartnerite ning potentsiaalsete 

koostööpartnerite valdkondade kaupa. 

 

7.2  Erinevad tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumid ja 

strateegiad  
Tuginedes riskide hindamise ja riskianalüüsi (Risk Assessment and Risk Analysis) ning 

võimakuse hindamise (Capability Assessment) tulemustele ning viimase osana on välja töötatud 

ning sõnastatakse ja pakutakse välja erinevad tuleohutuse suurendamise ning 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise stsenaariumid ja strateegiad. 

Antud juhul on Põhja-Tallinnas neid kümme (10).  

 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise 

ja haldamise, riskijuhtimise stsenaariumid ja strateegiad on [10]: 

 

1. Planeerimise stsenaarium ehk ruumilise planeerimise stsenaarium.  

2. Projekteerimise stsenaarium.  

3. Arenduslik ja arengukavaline stsenaarium.  

4. Koolitusel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

5. Nõustamisel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

6. Teavitusel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

7. Koostööstsenaarium.  

8. Seadusandluse tugevdamise stsenaarium või seadusandluse stsenaarium.  

9. Sotsiaalse turvalisuse stsenaarium või sotsiaalse olukorra parandamise 

stsenaarium.  
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10. Tuleohutuse ja sellealase töö „normaalsesse ja tavapärasesse igapäevaellu“ 

integreerimise ja integreerumise stsenaarium.  

 

Neile riskide hindamise ja võimekuse hindamise käigus Põhja-Tallinna linnaosas välja tulnud 

ning sõnastatud ja kirjeldatud kümnele erinevale tuleohutuse suurendamise ning 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumile ja strateegiale vastavad otseselt 

peatükis 8.1 fikseeritud ja toodud kümme Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise ja 

tulekahjuriskide leevendamise meetmete gruppi.  

Käesolevas peatükis või alapeatükis on antud ja toodud kõigi Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumide ja 

strateegiate lühikirjeldus ja sisuline lühianalüüs.  

Meetmete otstarbekuse analüüsimine või siis meetmete kulukuse-tulususe ehk kulude-

tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA)) on läbi viidud ning antakse Põhja-Tallinna 

linnaosa tuleohutuse suurendamise ning tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise, 

riskijuhtimise stsenaariumide ja strateegiate ning neile vastavate erinevate meetmete gruppide 

viisi või lõikes. Iga stsenaariumi ja strateegia ning sellele vastava meetmete grupi osas tuuakse 

kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüsis CBA) välja kulukus (kulud) ja tulusus (tulud) 

ning antakse nende baasilt kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude kokkuvõttev analüüs ja 

hinnang (a summary cost-benefit analysis and assessment (CBA)). 

 

1. Planeerimise stsenaarium ehk ruumilise planeerimise stsenaarium.  

Planeerimise stsenaarium ehk ruumilise planeerimise stsenaariumi sisuks on 

planeerimismeetmete ehk ruumilise planeerimisega seotud meetmete rakendamine (ruumiline 

planeerimine, üldplaneering, detailplaneeringud, teemaplaneeringud). 

Kulukus (kulud): Planeerimise protsess ise võib kallineda uue teema ja vajalike uuringute, 

analüüside jms lisandumisest ja läbiviimisest, kuid kindlasti mitte oluliselt. Peamine kulud kasv 

on seotud hilisema arendusliku poolega, kuna tuleohutuse nõuete ja vajaduste arvestamine ja 

kajastamine planeerimises etapil ja faasis viib ehituse, rekonstrueerimise ja arendustegevuse 

kindlasti arvestatavalt kallimaks.  

Tulusus (tulud): Õigeaegne tuleohutuse ning riskide leevendamise vajaduste ning tuleohutuse 

nõuete ettenägemine, kavandamine, arvestamine ja järgimine on lõppkokkuvõttes kordades 

tulusam ja odavam vastupidisest tegevusest.    

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Tuleohutuse tagamisel ning riskide ennetamisel ja leevendamisel on vägagi 

oluline ja määrav tähtsus just tuleohutuse vajaduste ja nõuete õigeaegsel ja piisavas mahus 

ettenägemisel, arvestamisel ja kajastamisel ruumilises planeerimises ning planeerimise 

dokumentides (üldplaneering, detailplaneeringud, teemaplaneeringud ning neist lähtuvad 

projektid, projekteerimistingimused, ehitusload, kogu loapoliitika). See tagab tuleohutuse 

suurenemise ning riskide leevendamise. Õigeaegne tuleohutuse ning riskide leevendamise 
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vajaduste ning tuleohutuse nõuete ettenägemine, kavandamine, arvestamine ja järgimine on 

lõppkokkuvõttes kordades tulusam ja odavam vastupidisest tegevusest. Planeerimise 

staadiumis tuleohutuse nõuete ja vajaduste arvestamine ja kajastamine tagab meetme ja 

tuleohutuse jätkusuutlikkuse. 

 

2. Projekteerimise stsenaarium.  

Projekteerimise stsenaarium rakendub projekteerimismeetmete ehk projekteerimisega seotud 

meetmete kaudu läbi projektide ja kogu loapoliitika (projekteerimine, projektid, ehitusload, 

kogu loapoliitika). 

Kulukus (kulud): Tuleohutuse nõuete ja vajaduste arvestamine otseselt projekteerimise 

maksumust ei tõsta. Teatud keerukamatel juhtudel läheb see küll ilmselt kallimaks, kuid see 

lähtub juba keerukusest endast.   

Tulusus (tulud): Tuleohutuse alane projekteerimine iseenesest ja iseseisvana võttes ei too ka 

mingit lisatulu. See tulu tuleneb ja lähtub planeerimise staadiumist. Õigeaegne tuleohutuse 

suurenemise ja riskide leevendamise vajaduste ning tuleohutuse nõuete ettenägemine, 

kavandamine, arvestamine ja järgimine on lõppkokkuvõttes kordades tulusam vastupidisest 

tegevusest. 

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Sisuliselt on see eelmise stsenaariumi ja meetmete otsene jätk. 

Plaaneerimise faasis ja etappidel arvestatud ja kajastatud tuleohutuse nõuded ja vajadused 

realiseeritakse läbi projekteerimise ja projektide ning nende alusel toimuva arenduse. 

Planeerimise staadiumis ja sellele järgneval projekteerimisel tuleohutuse nõuete ja vajaduste 

arvestamine ja kajastamine tagab meetme ja tuleohutuse jätkusuutlikkuse. 

 

3. Arenduslik ja arengukavaline stsenaarium.  

Arenduslik ja arengukavaline stsenaarium realiseerub läbi arenduslike ja arengukavaliste 

meetmete ja tegevuse ning erinevates territoriaalsetes ja valdkondlikes arengukavades 

kajastamise. Viimasega peab kaasas käima ka investeeringute, objektide ja tegevuste 

rahastamine ja eelarvestamine.  

Kulukus (kulud): Arendustegevus on kindlasti kulukas ja nõuab vastavaid vajalikke vahendeid 

ja investeeringuid. Arengukavadesse tuleohutuse valdkonna investeeringute, objektide ja 

tegevuste viimisel, lülitamisel ja kajastamisel tuleb eelarvestamise kaudu ette näha ja leida 

vajalikud vahendid ja investeeringud. Avalikus sektoris, kohaliku omavalitsuse ja riigi arenduste 

puhul on kindlasti oluline ja peamine ka projektipõhise rahastuse kasutamine.  

Tulusus (tulud): Arendustegevuse kaudu ongi võimalik kõigi tuleohutuse probleemide 

lahendamine ja riskide leevendamine ning nii pikaajaline ja püsiva kestvusega tulu või tulukus.  

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Arendustegevus on kindlasti kulukas ja nõuab vastavaid vajalikke 

vahendeid ja investeeringuid. Meetmete realiseerimine ja teostamine kohalikus omavalitsuses 
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või riigis ongi võimalik vaid läbi nende viimise ja kajastamise arengudokumentides ja eelarvetes. 

Arendustegevus saab lahendada ja lahendabki olulisi tuleohutuse probleeme, küsimusi ja 

vajadusi, nagu näiteks Põhja-Tallinnas nn Kopli liinide perspektiivne arendamine. Arengukavade 

staadiumis tuleohutuse nõuete ja vajaduste arvestamine ja kajastamine tagab kavandatu, 

meetmete ja tuleohutuse jätkusuutlikkuse. Kogu tuleohutuse alane, tuleohutust suurendava ning 

riske vähendav ja riske leevendav arendustegevus ning vajalike asjade ja objektide teostamine 

läbi arengukavade on pikaajalise ja jätkusuutliku mõju ja ulatusega. 

 

4. Koolitusel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

Koolitusel baseeruva ennetustöö stsenaariumi sisuks on ennetustöö ja ennetavad meetmed, 

mida realiseeritakse läbi tuleohutusalase koolituse ja koolitusmeetmete (programm ja kindel 

sihtgrupp).  

Kulukus (kulud): Tuleohutusalase koolituse puhul on kulud seotud koolituste ja 

koolitusmaterjalide ettevalmistamise, koolitajate palkamise, koolituseks vajalike ruumide ja 

muu sarnase koolitusega seonduva. 

Tulusus (tulud): Koolituse tulud on pikaajalise mõju ja tulemusega, kuna inimestele, sihtgrupile 

antakse uusi teadmisi. See muudab koolitused ja koolitusmeetmed vägagi tulusaks.  

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Tuleohutusalased koolitused ja koolitusmeetmed vajavad programmi ja 

kindlat sihtgruppi. Seda valdkonda ja teenust ennetustööst katab valdavalt Päästeamet ja siis ka 

selle Põhja päästekeskus. Koolituse tulud on pikaajalise mõju ja tulemusega, kuna inimestele, 

sihtgrupile antakse uusi teadmisi. See muudab koolitused ja koolitusmeetmed vägagi tulusaks. 

Kindlasti on kõik ennetavad meetmed olulisemad ja ühiskonnale ka tulusamad, kui ükskõik 

milline tagajärgi likvideeriv või leevendav meede, ettevõtmine. Ennetustööl ja ennetavatel 

meetmetel on püsimõju ja nad kannavad jätkusuutlikku sisu ja iseloomu.    

 

5. Nõustamisel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

Nõustamisel baseeruva ennetustöö stsenaariumi sisuks on ennetustöö ja ennetavad meetmed, 

mida realiseeritakse läbi tuleohutusalase nõustamise ja nõustamismeetmete (personaalne 

tuleohutusalaste probleemide lahendamine).  

Kulukus (kulud): Tuleohutusalase nõustamiste puhul on kulud seotud nõustamise ja 

personaalse tuleohutusalaste probleemide lahendamisega, spetsialistide ja ekspertide 

palkamise, vajalike seadmete ja materjalide hankega, kui need antakse inimestele tasuta või 

soodsamatel tingimustel. 

Tulusus (tulud): Nõustamise tulud on pikaajalise mõju ja tulemusega ning otsese praktilise 

väärtusega, kuna inimestele, sihtgrupile antakse uusi teadmisi ja konkreetne soovitus, lahendus.. 

See muudab nõustamised ja nõustamismeetmed tulusaks.   

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Tuleohutusalased nõustamised ja nõustamismeetmed on olemuselt ja sisus 
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personaalne tuleohutusalaste probleemide lahendamine. Seda valdkonda ja teenust 

ennetustööst katab valdavalt Päästeamet ja siis ka selle Põhja päästekeskus. Nõustamise tulud 

on pikaajalise mõju ja tulemusega ning otsese praktilise väärtusega, kuna inimestele, sihtgrupile 

antakse uusi teadmisi ja konkreetne soovitus, lahendus. See muudab nõustamised ja 

nõustamismeetmed tulusaks. Kindlasti on kõik ennetavad meetmed olulisemad ja ühiskonnale 

ka tulusamad, kui ükskõik milline tagajärgi likvideeriv või leevendav meede, ettevõtmine. 

Ennetustööl ja ennetavatel meetmetel on püsimõju ja nad kannavad jätkusuutlikku sisu ja 

iseloomu.    

 

6. Teavitusel baseeruv ennetustöö stsenaarium.  

Teavitusel baseeruv ennetustöö stsenaariumi sisuks on ennetavatest meetmetest ja 

ennetustööst kõige laiaulatuslikumad, teavitamine ja teavitusmeetmed (üritused ja 

meediakampaaniad). 

Kulukus (kulud): Teavitus ei ole oma ulatuses ja võimalikus mahus kulukas. Midagi maksavad 

kindlasti erinevad materjalid, trükised, voldikud, teavituskampaaniad, teavitus, kuid need kulud 

on võrreldes haaratava sihtgrupiga ja selle suurusega ikka suhteliselt väikesed.   

Tulusus (tulud): Teavitus on ennetavatest meetmetest ja ennetustöös kindlasti suurimat 

huvigruppi ja inimesi kaasata võimaldav ennetustöö meetmete grupp. Sellest tulenevalt on ta 

oma mõjuulatuse ja kaasatute hulga poolest ilmselt ikka ülimalt soodne ja vähekulukas ehk siis 

ülimalt tulus. Teavituseks ja teavitustööks saab kasutada kõikki juba eksisteerivaid erinevaid 

võimalusi, üritusi, kanaleid jms. Elanike teavitamine tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse 

tõstmine on kindlasti olulisim ja samas kõige vähem täiendavaid ressursse nõudev ennetustöö 

valdkond.  

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Tuleohutusalane teavitamine ja teavitusmeetmed tähendavad oma sisus 

üritusi ja meediakampaaniaid. See valdkond ja teenus ennetustööst on tehtav ja tulebki teostada 

väga paljude osaliste ühistöös. Muidugi toimub ka teavitustöö ennetustööst Päästeameti ja siis 

ka selle Põhja päästekeskuse osalusel ning nende soovituste ja juhiste alusel ja järgi. Teavitus on 

ennetavatest meetmetest ja ennetustöös kindlasti suurimat huvigruppi ja inimesi kaasata 

võimaldav ennetustöö meetmete grupp. Sellest tulenevalt on ta oma mõjuulatuse ja kaasatute 

hulga poolest ilmselt ikka ülimalt soodne ja vähekulukas ehk siis ülimalt tulus. Teavituse tulud 

on pikaajalise mõju ja tulemusega, kuna inimestele, sihtgrupile antakse uusi teadmisi, olulist 

teavet. See muudab teavituse ja teavitusmeetmed vägagi tulusaks. Elanike teavitamine 

tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse tõstmine on kindlasti olulisim ja samas kõige vähem 

täiendavaid ressursse nõudev ennetustöö valdkond. Kindlasti on kõik ennetavad meetmed 

olulisemad ja ühiskonnale ka tulusamad, kui ükskõik milline tagajärgi likvideeriv või leevendav 

meede, ettevõtmine. Ennetustööl ja ennetavatel meetmetel on püsimõju ja nad kannavad 

jätkusuutlikku sisu ja iseloomu.    
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7. Koostööstsenaarium.  

Koostööstsenaariumi sisuks on koostöömeetmed (koostöö, koostöövormid, olemasolevate 

koostöövormide kasutamine jms). Siin on ees piiramatud võimalused. Koostöö on võti ning on 

seda ka tuleohutuses ja selle suurendamisel ning riskide leevendamisel ja vähendamisel. Selles 

töös ja valdkonnas on edu saavutamisel olulised kogukonnal baseeruvad tegevused ning kogu 

kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid. 

Kulukus (kulud): Koostöö otseselt lisavahendeid ei nõua. Vajalikud on vaid tavapärased 

suhteid korraldavad tegevused ja kulud. Väikeses mahus lisavahendite vajadus on seotud 

kommunikatsiooni korraldamisega.   

Tulusus (tulud): Koostöö tulud on ilmselt hindamatud, seda nii lisavahendite kui inimeste 

lisandumise poolest. Koostöö ja ühistegevus loob olulist lisaväärtust, otseselt mingeid 

täiendavaid kulusid vajamata. 

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Koostöö on võti ning on seda ka tuleohutuses ja selle suurendamisel ning 

riskide leevendamisel ja vähendamisel. See on olulisim stsenaarium ja ka meetmete grupp. 

Koostöö ja ühistegevus loob olulist lisaväärtust, otseselt mingeid täiendavaid kulusid vajamata. 

Selles töös ja valdkonnas on edu saavutamisel olulised kogukonnal baseeruvad tegevused ning 

kogu kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid.  

 

8. Seadusandluse tugevdamise stsenaarium või seadusandluse stsenaarium.  

Seadusandluse tugevdamise stsenaarium või seadusandluse stsenaarium on suunatud 

tuleohutuse alase seadusandluse tugevdamisele. Seadusandlikud meetmed läbi seadusandlike 

initsiatiivide ja ettepanekud peavad tagama tuleohutuse suurendamise ning suurendamise 

vajaduste ja nõuete viimise riigi seadustesse ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikesse 

aktidesse.  

Kulukus (kulud): Kulud tekivad kaudsetena seadustatud ja kehtestatud normide arvestamisel 

ja realiseerumisel ühiskonnas. Seadusandlik protsess nõuab tavapäraseid kulusid ja ei erine 

muust seadusandlikust tegevusest.   

Tulusus (tulud): Seadustes ja teistes seadusandlikes aktides tuleohutuse ja selle suurendamise 

ning riskide leevendamise vajaduste ja nõuete seadustamine tagab kindla aluse tuleohutuse 

suurendamiseks ja riskide leevendamiseks ja vähendamiseks. See meetmete grupp ei ole 

iseenesest kulukas, vaid just tuleohutuse seisukohast äärmiselt tulus. Kulud tekivad kaudsetena 

seadustatud ja kehtestatud normide arvestamisel ja realiseerumisel ühiskonnas.   

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Seadusandlikud meetmed läbi seadusandlike initsiatiivide ja ettepanekute 

peavad tagama ja ka tagavad  tuleohutuse suurendamise ning suurendamise vajaduste ja nõuete 

viimise riigi seadustesse ja kohaliku omavalitsuse seadusandlikesse aktidesse. See tagab ka 

nende realiseerimise ja tuleohutuse reaalse tõusu. Kogu tuleohutuse alane, tuleohutust 
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suurendav ning riske vähendav ja riske leevendav seadusandlus on väga pikaajalise ja 

jätkusuutliku mõju ja ulatusega. 

 

9. Sotsiaalse turvalisuse stsenaarium või sotsiaalse olukorra parandamise stsenaarium.  

Sotsiaalse turvalisuse stsenaariumi sisuks on sotsiaalsed meetmed ning üldist sotsiaalset 

olukorda parandavad meetmed (üldine tegevus). Tuleohutuse suurendamine ja tulekahjuriskide 

leevendamine on paljudel juhtudel eeskütt just sotsiaalne küsimus ning nõuab sotsiaalsete 

probleemide lahendamist. Vajalik on üldise sotsiaalse olukorra parandamine ja vastavate 

abinõude rakendamine (üldine tegevus). Väga paljud tuleohutuse probleemid ja küsimused ning 

tulekahjuriskid lähtuvad sotsiaalsest olukorrast ning selle parandamine lahendab probleemid ja 

leevendab riske. Sageli on oluline ka inimeste väljakujunenud käitumisharjumuste muutmine ja 

muutumine. 

Kulukus (kulud): Üldise sotsiaalse olukorra parandamine ja vastavate abinõude rakendamine 

(üldine tegevus) on vägagi kulukas, raskesti realiseeritav ning palju aega ja vahendeid nõudev. 

See on kinni ühiskonna ja kogukonna ning selle inimeste võimalustes ja majanduslikus ning 

sotsiaalses kindlustatuses.  

Tulusus (tulud): Üldise sotsiaalse olukorra parandamine ja vastavate abinõude rakendamine 

(üldine tegevus) on ühiskonna jaoks vägagi tulus. Inimeste sotsiaalsete probleemide 

lahendamine tagab sageli üheaegselt ka paljude tuleohutuse probleemide lahenemise ja 

tuleohutuse suurenemise ning toob inimesed enam normaalsesse ühiskonnaellu või 

ühiskonnaellu tagasi.  

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Sotsiaalse turvalisuse suurendamine ning sotsiaalset olukorda 

parandavate meetmete astumine on üldine tegevus. Tuleohutuse suurendamine ja 

tulekahjuriskide leevendamine on paljudel juhtudel eeskütt just sotsiaalne küsimus ning nõuab 

sotsiaalsete probleemide lahendamist. Sageli on oluline ka inimeste väljakujunenud 

käitumisharjumuste muutmine ja muutumine. Ühiskonna ja selle liikmete, antud juhul Põhja-

Tallinna elanike sotsiaalse turvalisuse suurendamine ning sotsiaalse olukorra parandamine ning 

üldine paranemine on normaalse ühiskonnaelu jaoks ülimalt oluline ja vajalik. Enamasti tõstab 

see ka tuleohutust ning aitab lahendada väga paljusid tuleohutuse küsimusi ja leevendada 

tuleohtu tekitavad riske.  

  

10. Tuleohutuse ja sellealase töö „normaalsesse ja tavapärasesse igapäevaellu“ 

integreerimise ja integreerumise stsenaarium.  

Üldine soov ja eesmärk oli ja on integreerida tuleohutus ja sellealane töö „normaalsesse ja 

tavapärasesse igapäevaellu“ inimeste igapäevases töös ja tegevuses, arendustegevuses, 

ruumilises planeerimises and ehitustegevuses ja rekonstrueerimistöödel. Sageli on oluline ka 

inimeste väljakujunenud käitumisharjumuste muutmine ja muutumine. 
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Kulukus (kulud): Tuleohutus ja sellealase töö integreerimine ja integreerumine „normaalsesse 

ja tavapärasesse igapäevaellu“, selle nägemine tavavajaduse ja tavategevusena ei too juurde 

otseseid kulusid. Muidugi nõuavad kulusid ja maksavad ka tuleohutust tagavad tavapärased 

tegevused ja sammud.   

Tulusus (tulud): Tuleohutus ja sellealane töö integreerimine ja integreerumine „normaalsesse 

ja tavapärasesse igapäevaellu“ on pikas perspektiivis ülimalt tulus. Sellisel juhul, tuleohutuse 

alase tegevuse nägemisena tavavajaduse ja tavategevusena ei too see juurde otseseid kulusid 

vaid annab vaid tulu.   

Kulukuse-tulususe kokkuvõttev analüüs ja hinnang (a summary cost-benefit analysis and 

assessment (CBA)): Üldine soov ja eesmärk oli ja on integreerida tuleohutus ja sellealane töö 

„normaalsesse ja tavapärasesse igapäevaellu“ inimeste igapäevases töös ja tegevuses, 

arendustegevuses, ruumilises planeerimises, ehitustegevuses ja rekonstrueerimistöödel. Sageli 

on oluline ka inimeste väljakujunenud käitumisharjumuste muutmine ja muutumine. Selles töös 

ja valdkonnas on edu saavutamisel olulised kogukonnal baseeruvad tegevused ning kogu 

kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid. Selle eesmärgi realiseerumisel ning  

 

Tingituna asjaolust, et Põhja-Tallinna linnaosa on täna ning oli projekti realiseerimise ja selle 

lõppdokumendi koostamise ajal ruumilise üldplaneerimise faasis või linnaosa uue 

üldplaneeringu koostamise etapis, on oluline arvestada võimalike tuleohutuse riskidega juba 

uute elamute ja korterite projektide ning tööstuste planeerimise esimestel etappidel. 

EL PRISMA projekti Põhja-Tallinn töörühma liikmed on konsensusel ja töörühm kinnitab 

ametlikult, et tuleohutuse vajadused ja seisukohad kirjutatakse ametlikult sisse Põhja-Tallinna 

linnaosa üldplaneeringusse. 

On palju riskide leevendamise strateegiaid, millised võimaldavad vähendada kahjustusi riskide 

või ohtude eest. Ehitustööd peavad vastama kohaldatavatele ehitusnormidele, mis sisaldavad 

tulekaitse ja ohutuks elamiseks vajalikke tuleohutuse nõudeid. 

Üks oluline ennetuse osa on ka rahvaharidus. On vajalik laiendada strateegiaid üldsuse 

harimiseks  tulekahjuriskide vähendamise ja leevendamise olulistest sammudest ja sellest 

saadavat tulust.  

Eluliselt tähtis on: 

 edendada üldsuse teadmisi ja arusaamu tuleohutuse alasest ennetusest kodudes  

 suurendada eramaaomanike vastutust mahajäetud puitmajade probleemis ja selle 

probleemi lahendamisel 
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Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriskide 

leevendamise tegevuskava 
 

Selles, ühes Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti 

lõppdokumendi) olulisemas peatükis, on toodud EL PRISMA projekti praktilised 

väljundid ja tulemused ning kavandatud ja võimalikud tuleohutuse suurendamise ja 

tulekahjuriskide leevendamise meetmed (edaspidi  tuleohutuse suurendamise ja 

tulekahjuriskide leevendamise meetmed) Põhja-Tallinna linnaosas.  

 

Peatükis 8.1 on fikseeritud ja see toob kümme Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise ja 

tulekahjuriskide leevendamise meetmete gruppi. Need vastavad otseselt kümnele erinevale 

tulekahjuriskide leevendamise ja haldamise stsenaariumile ja strateegiale, millised tulid välja 

võimekuse hindamise käigus Põhja-Tallinna linnaosas.    

Peatükis 8.2 oleme loetlenud EL PRISMA projekti praktilised väljundid ja tulemused ning 

kavandatud ja võimalikud tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise meetmed 

Põhja-Tallinna linnaosas. 

Kavandatavate ja pakutavate meetmete rakendamiseks on vajalikud rahalised vahendid ja 

inimressursid. 

 

Kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja 

tulekahjuriske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide – 

Põhja-Tallinna linnaosa arengukava, Tallinna linn arengukava, valdkondlikud 

arengukavad, Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering ja muud arengudokumendid – ning 

eelarvete koosseisu. Siis tuuakse välja ja antakse ka iga konkreetse investeeringu, 

objekti, töö ja tegevuse täpne ja tollel hetkel kajastuv rahaline maksumus.  

 

Põhja-Tallinn on üks kaheksast Tallinna linna linnaosast, ta ei ole iseseisev kohaliku 

omavalitsuse üksus. Tuleohutuse suurendamise kava investeeringute ja objektide 

realiseerimine toimub läbi Tallinna linna võimaluste ja eelarve ning läbi riigi 

Päästeameti ja riigi võimaluste ja eelarve. Nii on ka vajalike investeeringute ja objektide 

eelarvestamise protsess komplitseeritum ja aeganõudvam.    

 

Võti on asutuste ja organisatsioonide vaheline tuleohutusalane koostöö. Väga olulised ning ka 

ühed jätkusuutlikumad tulekahjuriskide leevendamisel ja maandamisel on ennetavad meetodid 

ja ennetusmeetmed. Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas ja EL PRISMA 

projekti lõppdokumendis kavandatud ja võimalike meetmete ja meetmete gruppide hulgas välja 

eraldatud ja toodud ennetustöö meetmed on oma sisust ja olemusest tulenevana jagatud või 

jagunevad kolme suurde gruppi: (1) koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp), (2) 

8. TEGEVUSKAVA 
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nõustamismeetmed (personaalne tuleohutusalaste probleemide lahendamine) ja (3) 

teavitusmeetmed (üritused ja meediakampaaniad). Elanike teavitamiseks tulekahjuriskidest 

ning nende teadlikkuse tõstmiseks tuleb ära kasutada kõikki juba eksisteerivaid, traditsioonilisi 

ja populaarseid avalikke üritusi.  Uued, lisanduvad, juurde tulevad ja startivad avalikud üritused, 

nagu Põhja-Tallinna rahvatervise päev ja muud spetsialiseeritud päevad jms tuleb samuti 

kasutada sellel eesmärgil.  

 

8.1  EL PRISMA projekti praktiliste väljundite ja tulemuste ning kavandatud ja 

võimalike tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise 

meetmete grupid  
 

EL PRISMA projekti praktiliste väljundite ja tulemuste ning kavandatud ja võimalike 

tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise meetmete grupid on: 

 

1. Planeerimismeetmed ehk ruumilise planeerimisega seotud meetmed (ruumiline 

planeerimine, üldplaneering, detailplaneeringud). 

2. Projekteerimismeetmed ehk projekteerimisega seotud meetmed 

(projekteerimine, projektid). 

3. Arenduslikud ja arengukavalised meetmed. 

4. Ennetavad meetmed (1): Koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp).  

5. Ennetavad meetmed (2): Nõustamismeetmed (personaalne tuleohutusalaste 

probleemide lahendamine).  

6. Ennetavad meetmed (3): Teavitusmeetmed (üritused ja meediakampaaniad). 

7. Koostöömeetmed (koostöö, koostöövormid, olemasolevate koostöövormide 

kasutamine jms).  

8. Seadusandlikud meetmed (seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud). 

9. Sotsiaalsed meetmed või sotsiaalset olukorda parandavad meetmed (üldine 

tegevus). 

10. Tuleohutuse ja sellealase töö integreerimine „normaalsesse ja tavapärasesse 

igapäevaellu“. 
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8.2  EL PRISMA projekti praktilised väljundid ja tulemused ning kavandatud ja 

võimalikud tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise 

meetmed 
 

EL PRISMA projekti praktiliste väljundite ja tulemuste ning kavandatud tuleohutuse 

suurendamise ja tulekahjuriskide leevendamise meetmed tuuakse meetmete grupiti. 

 

1. Planeerimismeetmed ehk ruumilise planeerimisega seotud meetmed (ruumiline 

planeerimine, üldplaneering, detailplaneeringud). 

1.1 Põhja-Tallinna linnaosa uue üldplaneeringu koostamise protsessis tuleohutuse alase 

valdkonna ettepanekute esitamine.  

1.2 Põhja-Tallinna linnaosa uues üldplaneeringus tuleohutuse alase osa ja kaartide 

koostamine ja olemasolu.. 

1.3 Tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuohtude leevendamise meetmete lülitamine 

koostatavasse Põhja-Tallinna linnaosa uude üldplaneeringusse.  

1.4 Põhja-Tallinna linnaosa puithoonestusega aladel ja asumites tulemüüride 

(tulekaitsemüüride) olukorra ja tulekaitsealase sisukorra hindamine ja analüüsi 

teostamine Põhja-Tallinna linnaosa uue üldplaneeringu koostamise protsessis.  

1.5 Põhja-Tallinna linnaosa puithoonestusega aladel ja asumites tulemüüride 

(tulekaitsemüüride) olukorra ja tulekaitsealase sisukorra hindamise ja analüüsi 

teostamise tööde rahastamise taotlemine Põhja-Tallinna linnaosa uue üldplaneeringu 

koostamise protsessis.  

1.6 Põhja-Tallinna linnaosa puithoonestusega aladel ja asumites tulemüüride 

(tulekaitsemüüride) olukorra ja tulekaitsealase sisukorra hindamise ja analüüsi 

tulemuste lülitamine ja toomine koos ettepanekutega Põhja-Tallinna linnaosa uues 

üldplaneeringus. 

1.7 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi tulekahjuriskide ja tuleohutuse alane 

tsoneerimine.  

1.8 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi tulekahjuriskide leevendanise ja maandamise 

ning tuleohutuse suurendamise alaste meetmete tsoneerimine. 

1.9 Konkreetsete meetmete kavandamine Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi erinevates 

tuleohutuse tsoonides.  

1.10 Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi tulekahjuriskide ja tuleohutuse alaste kaartide 

koostamine.  

1.11 Detailplaneeringutes tuleohutusnõuete karmistamine (näiteks nõuda paremini 

ligipääsetavate tuletõrjehüdrantide paigaldamist; tulekaitsemüüride rekonstrueerimine 

jms).  
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1.12 Planeeringute kooskõlastamine – Päästeameti Põhja päästekeskuse Insenertehnilise 

Büroo (ITB) ja Kriisireguleerimise büroo poolt. Planeeringu juures hinnatakse: 

 hoonete vahelisi tuleohutuskujasid; 

 kustutusvee saamise võimalusi vastavalt standardile EVS 812-6; 

 päästetehnikale juurdepääsu võimalusi (päästetehnika üldised andmed on 

kajastatud standardis EVS 812-7); 

 hädaolukorra riskianalüüsi tulemustega arvestamist (suurõnnetuse ohuga 

ettevõtted ja nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete 

kaardirakenduses http://geoportaal.maaamet.ee).  

1.13 Raudtee ja elamualade vahele raudtee ja linna aladele võimalusel kõrghaljastusega 

kaitsetoonide kavandamine Põhja-Tallinna uues üldplaneeringus 

1.14 Riske arvestav planeerimine, sh hoonete rajamisel suurõnnetuse ohuga ja ohtlike 

ettevõtete ohualadesse. 

1.15 Vältida uute hoonete rajamist ettevõtete eriti ohtliku mõju- või ohualasse.  

1.16 Ettevõtetest tuleneva ohu vältimiseks tuleb vajadusel planeerida puithoonestusega 

asumite ohutuse tagamiseks kaitsevalle, seinu, tugimüüre jms.   

 

2. Projekteerimismeetmed ehk projekteerimisega seotud meetmed (projekteerimine, 

projektid). 

2.1 Tuleohutuse alaste normide range järgimine projekteerimisel ja projektides.  

2.2 Tuleohutuse alaste vajaduste järgimine projekteerimisel ja projektides.  

2.3 Tulekahjusignalisatsioonide projekteerimine hoonetesse – mitte patareidel 

suitsuandurid, vaid häirekeskusesse signaali saatvad kogumaja süsteemid.  

2.4 Projektide heaks kiitmine Päästeameti Põhja päästekeskuse Insenertehnilise büroo (ITB) 

poolt (nõustatakse arhitekte, projekteerijaid projektide koostamisel). Ehitisprojektide 

puhul vaadatakse järgmisi aspekte:  

a) tuleohutusosa seletuskiri, mis sisaldab vähemalt järgmiseid andmeid: 

 tuleohutusklass; 

 tuleohutuskujad; 

 ehitise tuletundlikkuse klassid (ehitise sees ja väljas); 

 ehitise kasutusviis ja kasutusotstarve; 

 infot kütteseadmete ja nende ohutuste kohta; 

 juurdepääs ehitisele päästetehnikaga. 

b) asendiplaan; 

b) korruseplaan/plaanid; 

c) vaated.  

2.5 Sätestada projekteerimisnormid, mis oleksid suunatud puithoonestusega asumite 

ohutuse suurendamisele. 

http://geoportaal.maaamet.ee/
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2.6 Projekteerimise staadiumis leida lahendusi, mis arvestavad puitmajade korrastamisel 

tuleohutusega, hoonete tulekindluse tagamisega, hoonete-vaheliste tulemüüridega 

(millal tuleks need asendada), tulekustutussüsteemidega (sprinklerite kavandamine), 

evakuatsioonipääsude projekteerimisega.  

2.7 Projekteerimistingimuste koostamisel võiksid olla rangemad tuleohutus nõuded (võib 

sätestada eri tuleohutusnõuded puitasumites ehitamisel/rekonstrueerimisel ning eraldi 

puitkonstruktsioonidega hoonete ehitamisel/rekonstrueerimisel).  

2.8 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt ehituslubade ja kasutuslubade väljastamisel 

tuleohutuse nõuete ja vajaduste range arvestamine jms.  

 

3. Arenduslikud ja arengukavalised meetmed. 

3.1 Põhja-Tallinna linnaosa uue arengukava koostamise protsessis tuleohutuse alase 

valdkonna ettepanekute esitamine.  

3.2 Põhja-Tallinna linnaosa uues arengukavas tuleohutuse ja tulekahjurikide leevendamise 

alase peatüki või osa koostamine ja olemasolu. 

3.3 Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurnedamise kavast (EL PRISMA projekti 

lõppdokumendist) lähtuvate ettepanekute ja meetmete lülitamine Põhja-Tallinna 

linnaosa uude arengukavasse.  

3.4 Kasutuseta hooned peavad linnapildist kaduma!  

3.5 Kasutuseta hoonete linnapildist kadumine saab olla ja peab olema erinevate osapoolte – 

omanike, kohaliku omavalituse, antud juhul siis Tallinna ja Põhja-Tallinna, Päästeameti, 

vabatahtlike päästjate, avalikkuse, kodanikualgatuse, aga kindlasti kõige enam nende 

hoonete omanike. – ühine tegevus ja ühistöö. Ühiseks eesmärgiks on kasutuseta 

hoonete arvu vähenemine kuni nende majade lõpliku kadumiseni linnapildist.  

3.6 Kasutuseta hoonete linnapildist kadumise üheks lahenduseks on arendustegevuse 

kaudu nende hoonete ja kinnistute kasutusele võtmine.  

3.7 Kasutuseta hoonete linnapildist kadumise teiseks lahenduseks on nende likvideerimine.  

3.8 Nn. Kopli liinide maa-ala võõrandamine (Tallinna linna, Tallinna Linnavolikogu, 

Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavaraameti poolt). 

3.9 Nn. Kopli liinide maa-ala väljaarendamine kaasaegse ja moodsa linnaruumi, 

linnakeskkonna ja taristuga, infrastruktuuriga Tallinna linna piirkonnana, sh koos 

tuleohutust tagava ja tuleohutusalaseid norme järgiva linnaruumi, linnakeskkonna ja 

infrastruktuuriga (arendaja poolt).  

3.10 Nn. Kopli liinide tulevik tuleb läbi mõtestada terviklikult. 

3.11 Arengukavades määratleda linnaosa tasandil programm, mis oleks suunatud 

puithoonestusega asumite tuleohutuse suurendamisele.  

3.12 Määratleda arengudokumentides tuleohutuse ja tulekahjuriskide poolest 

probleemsemad asumid.  

3.13 Määratleda enimlevinumad tuleohutuse probleemid.  
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3.14 Kavandada meetmed ja nende rakendamise viis ning aeg enimlevinumad tuleohutuse 

probleemide lahendamiseks.  

3.15 Tulekustutusvahendite (tulekindel tekk, kustutid, jne) olemasolu. 

3.16 Torustiku külmumise vältimiseks nõuetekohase isolatsiooni paigaldamine. 

3.17 Sotsiaalse probleemiga tegelemine – kodututele varjupaigad.  

3.18 Ahiküttega korteriomanike kohustus edastada kohalikule omavalitsusele või 

Päästeametile küttesüsteemi korrasolekut tõendav dokument.  

3.19 Küttesüsteemide, korstnate ja lõõride ning elektrijuhtmestiku, elektriseadmete, 

gaasisüsteemide ja -seadmete vastavusse viimine ohutusnõuetega 

3.20 Raudtee ja elamualade vahele raudteealadele ja linna aladele võimalusel 

kõrghaljastusega kaitsetoonide rajamine. 

3.21 Arvestades puithoonestuse suurt osatähtsust Põhja-Tallinna miljööväärtuslikes 

piirkondades, kus puithoonestus loob nii Kalamaja kui Pelgulinna võtmestruktuuri, 

peab kasutuseta hoonetega tegelemisel esmajärjekorras püüdma leida hoonele uue 

funktsiooni, hoone lammutamine peaks jääma viimaseks hädavariandiks jms. 

*** Meetmete grupid 1-3 on seotud tegevusega kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil, samad 

asutused peavad aktiivselt tegelema ka inimeste teavitamisega. 

 

4. Ennetavad meetmed (1): Koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp).  

4.1 Tuleohutuse alased soovitused.  

4.2 Tuleohutuse alased infomaterjalid.  

4.3 Konkreetsed soovitused Põhja-Tallinna linnaosa korteriühistutele.  

4.4 Konkreetsed soovitused Põhja-Tallinna linnaosa puithoonete osas.  

4.5 EL MISRAR projekti käsiraamat ehk MISRAR-i käsiraamat. 

4.6 Tuleohutuse alased õppepäevad. 

4.7 Valdkondlikud tuleohutuse alased koolitused. 

4.8 Päästeameti Põhja päästekeskuse koolitused. 

4.9 Koolitused ametnikele ja spetsialistidele ja nende teadlikkuse tõstmine (planeerijad). 

4.10 Tuleohutuse eest vastutava isiku määramine ja koolitamine. 

4.11 Suunatud spetsialiseeritud koolitused olulisetele ja võtme sihtgruppidele:  spetsialistide 

hulgast haldurid, korteriühistute juhid ja hooldusettevõtted, ehk need inimesed, kes 

korraldavad elamute haldamist ja hooldamist ning vastutavad tuleohutuse eest. 

4.12 Teistele nn tavainimestele võiks teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks korraldada 

praktilisi „õppusi“ – näiteks perepäevade raames (sh lastele) näidata, kuidas lahtine tuli 

levib, kuidas kustutit kasutada, tegutsemine evakueerimisel jne. 

4.13 Riskigruppide kuuluvate inimeste tuleohutusalased koolitused (töötud (ka kodutud)) 

Põhja Tallinnas (Sõle tn 40, Alasi 3) Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo 

poolt.  
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4.14 Algkooli laste tuleohutusalane koolitamine Põhja Tallinnas (tean tulest projekt) 

Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo poolt. 

4.15 Eelkooliealiste laste tuleohutusalane koolitamine Põhja Tallinnas (tulest targem 

projekt) Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo poolt.  

4.16 Põhikooli laste tuleohutusalased koolitused Põhja Tallinnas (Kaitse End ja Aita Teist 

projekt) Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo poolt.  

4.17 Eakate koolitamine Põhja Tallinnas Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo 

poolt.  

4.18 MTÜ Vabatahtliku Reservpäästerühma poolt korraldatavad koolitused.  

4.19 Vabatahtlike päästjate ja tuletõrjujate koolitamine. 

4.20 Ennetavatest meetmetest koolitusmeetmed on realiseeritavad vaid siis, kui on koostöö 

erinevate asutuste vahel (koolid ja teised lasteasutused, riigi ja kohaliku omavalitsuse 

asutused, ettevõtted, mis on seotud tuleohuga, tuleohutust tagava vajaliku 

müügiga  tegelevad ettevõtted jne.) jms. 

 

5. Ennetavad meetmed (2): Nõustamismeetmed (personaalne tuleohutusalaste 

probleemide lahendamine, personaalsed soovitused jms).  

5.1 Personaalne tuleohutusalaste probleemide lahendamine.  

5.2 Personaalsed tuleohutusalased soovitused Põhja-Tallinna linnaosa elanikele.  

5.3 Infomaterjalide otsepostitus puitmajadesse.  

5.4 Kodukülastused Põhja Tallinnas Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo, 

Tuleohutuskontrolli büroo ja teiste büroode spetsialistide poolt (sh suitsuandurite ja 

vajadusel eakatele ja erivajadustega inimestele suitsuandurite pikendusjuhtmete 

paigaldamine, tuleohutusalane nõustamine).  

5.5 Põhja Tallinna koolide ja lasteaedade evakuatsiooniõppused Päästeameti Põhja 

päästekeskuse Ennetustöö büroo ja teiste büroode spetsialistide poolt (koolipersonali 

nõustamine).  

5.6 Koolides tuleohutusalaste teemade käsitlemine. 

5.7 Põhja Tallinna korteriühistute esimeeste nõustamine tuleohutusalastes küsimustes 

Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo, Tuleohutuskontrolli büroo ja 

teiste büroode spetsialistide poolt.  

5.8 Elanike teavitamine võimalikest tuleohtudest korteriühistute teabepäevadel ja meedia 

vahendusel.  

5.9 Päästealane infotelefon 1524, kust on võimalik saada elanikel infot ning nõustamist 

erinevate tuleohutust käsitlevate probleemide korral. 

5.10 Suitsuandurite õige kasutamise tööpõhimõtete selgitamine. 

5.11 Elanike riskikommunikatsioon, käitumisjuhiste andmine, kuidas käituda tulekahjude 

korral.  
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5.12 Inimeste teavitamine küttematerjalide ohutust ladustamisest ja kasutamisest, vältimaks 

liigkütmist. Erinevate küttematerjalide omaduste väljatoomine jne.  

5.13 Inimeste teavitamine valedest ehitusmaterjalidest ja nende omadustest.  

5.14 Reaalsed praktilised sammud linnakodanikele ja elanikele informatsiooni jagamise, 

praktiliste soovituste jagamise kaudu jms. 

 

6. Ennetavad meetmed (3): Teavitusmeetmed (üritused ja meediakampaaniad). 

6.1 Erinevad üritused.  

6.2 Meediakampaania. 

6.3 Avalikkusele suunatud ohutuskampaaniad. 

6.4 Päästeameti, linna ja linnaosade kodulehtedel tuleohutusalase teabe avaldamine. 

6.5 Tuleohutuse alane teavitus Põhja-Tallinna linnaosa ja linnaosas toimuvate 

traditsiooniliste avalike suurürituste raames. 

6.6 Linnakodanikele ja elanikele erinevate tuleohutusalaste infovoldikute ja -materjalide 

trükkimine.  

6.7 Linnakodanikele ja elanikele erinevate tuleohutusalaste infovoldikute ja -materjalide 

pidev levitamine.  

6.8 Teavituskampaaniad teles – šokireklaamid, mis paneksid inimesed mõtlema ja 

tegutsema (nagu kui jood ära sõida).  

6.9 Põhja-Tallinna infopäevades osalemine Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö 

büroo ja teiste büroode spetsialistide poolt (tuleohutusalase informatsiooni jagamine).  

6.10 Põhja-Tallinna ohutuspäevades osalemine Päästeameti Põhja päästekeskuse 

Ennetustöö büroo ja teiste büroode spetsialistide poolt (tuleohutusalase informatsiooni 

jagamine).  

6.11 Põhja-Tallinna ohutuspäevades osalemine sh eraldi eakatele mõeldud ohutuspäevades 

osalemine Päästeameti Põhja päästekeskuse Ennetustöö büroo ja teiste büroode 

spetsialistide poolt (tuleohutusalase informatsiooni jagamine).  

6.12 Avalike ürituste kooskõlastamisel osalemine Päästeameti Põhja päästekeskuse poolt.  

6.13 Linnaosa kodulehekülje ja sotsiaalmeedia kasutamine tuleohutusalases teavitustöös 

ning diskussioonide algatamiseks. 

6.14 Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse voldiku kirjastamine, seda vajadusel ja võimalusel 

(EL PRISMA projekti toimunud konverentside ettekannete, projekti materjalide, 

projekti kokkuvõtte ja muude materjalide baasil) jms.  

*** Meetmete grupid 1-3 on seotud tegevusega kohaliku omavalitsuse või riigi tasandil, samad 

asutused peavad aktiivselt tegelema ka inimeste teavitamisega. 

 

7. Koostöömeetmed (koostöö, koostöövormid, olemasolevate koostöövormide 

kasutamine jms).  

7.1 Koostöö on suurema tuleohutuse ja tuleohutusalase töö võti! 
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7.2 Põhja-Tallinna linnaosa korteriühistute ümarlaua, koostöökohtumise või päeva 

kasutamine pidevas tuleohutusalases selgitus- ja teavitustöös.  

7.3 Tugevam koostöö erinevate huvigruppide ning sidus- ja sihtgruppide vahel.  

7.4 Erinevate koostöövormide ülesse ehitamine ja rajamine vajadusel tuleohutuse 

suurendamiseks ning tulekahjude riskide leevendamiseks ja leevendamise kava 

realiseerimiseks.  

7.5 Tuleohutuse ja tulekahjuriskide leevendamise koostöövõrgustiku(e) kavandamine 

vajadusel.  

7.6  Tuleohutuse ja tulekahjuriskide leevendamise koostöövõrgustiku(e) ülesse ehitamine 

vajadusel.  

7.7 Kõigi erinevate partnerite ja sidusgruppide (avaliku sektori asutused, 

kodanikeühendused, organisatsioonid, asutused jms) kutsumine ja kaasamine 

tuleohutuse ja tulekahjuriskide leevendamise alasesse koostöösse.  

7.8 Tuleohutusalases töös ja selles valdkonnas on edu saavutamisel olulised kogukonnal 

baseeruvad tegevused ning kogu kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid.  

7.9 Tühjade majade kontroll Päästeameti põhja päästekeskuse, Põhja-Tallinna Valitsuse ja 

teiste koostöös (sh ka nõupidamistel osalemine).  

7.10 Põhja-Tallinna valitsusel ja halduskogul teha koostööd ning infovahetust sarnaste 

probleemidega Tallinna linnaosadega, Tartuga, Pärnuga.jms 

 

8. Seadusandlikud meetmed (seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud). 

8.1 Pidev vajalike ja põhjendatud muudatuste ja ettepanekute tegemine seaduste, määruste 

ja muu seadusandluse muutmiseks Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Linnavalitsuse, 

Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse ning teiste asjasse puutuvate isikute ja 

ametkondade koostöös.  

8.2 Pidev vajalike ja põhjendatud muudatuste ja ettepanekute tegemine Tallinna linna 

õigusaktide muutmiseks Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Linnavalitsuse, Päästeameti 

ja selle Põhja päästekeskuse ning teiste asjasse puutuvate isikute ja ametkondade 

koostöös. 

8.3 Seadusandluses (tuleohutuse seadus, ehitusseadus, küttegaasi ohutuse seadus, 

surveseadme ohutuse seadus, elektriohutusseadus jms) sätestada tuleohutust või muid 

temaatikaid käsitlevate riskianalüüside koostamise alused. 

8.4 Vastavate rakendusaktidega kinnitada või kehtestada juhendmaterjalid seadusandluses 

(tuleohutuse seadus, ehitusseadus, küttegaasi ohutuse seadus, surveseadme ohutuse 

seadus, elektriohutusseadus jms) sätestatud tuleohutust või muid temaatikaid 

käsitlevate riskianalüüside koostamiseks  

8.5 Seadustada kinnisvara omanikele kohustus edastada info küttesüsteemi korrasoleku 

kohta.  
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8.6 Kui otsustatakse käesolevas Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kavas ja EL 

PRISMA projekti lõppdokumendis välja töötatud ja sõnastatud stsenaariumide ja 

strateegiate ning neile vastavate meetmete gruppides 1-3 –  planeerimismeetmed ehk 

ruumilise planeerimisega seotud meetmed, projekteerimismeetmed ehk 

projekteerimisega seotud meetmed ning arenduslikud ja arengukavalised meetmed 

ning neile vastavad või nende lauseks olevad stsenaariumid ja strateegiad – sätestada 

rangemad tuleohutuse nõuded, võib osutuda vajalikuks või on vajalik muudatuste 

tegemine vastavas seadusandluses jms. 

 

9. Sotsiaalsed meetmed või sotsiaalset olukorda parandavad meetmed (üldine tegevus). 

9.1 Tuleohutuse suurendamine ja tulekahjuriskide leevendamine on paljudel juhtudel 

eeskütt just sotsiaalne küsimus ning nõuab sotsiaalsete probleemide lahendamist. 

9.2 Üldise sotsiaalse olukorra parandamine ja vastavate abinõude rakendamine (üldine 

tegevus). Väga paljud tuleohutuse probleemid ja küsimused ning tulekahjuriskid 

lähtuvad sotsiaalsest olukorrast ning selle parandamine lahendab probleemid ja 

leevendab riske. 

9.3 Riigi ja ka kohalike omavalitsuste poolne tõhusam kontrollsüsteem ametiasutuste ja 

ettevõtete evakuatsiooniteede ja -pääsude läbilaske tagamiseks. 

9.4 Riigi ja ka kohalike omavalitsuste poolsed seadusandlikud meetmed ja nõuded 

tuletõkkesektsioonide paigaldamiseks eraomandis olevatele hoonetele.   

9.5 Riiklike toetussüsteemide väljatöötamine küttesüsteemide korrastamiseks või 

vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu.  

9.6 Riiklike toetussüsteemide käivitamine küttesüsteemide korrastamiseks või 

vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu.  

9.7 Kohaliku omavalitsuse, Tallinna linna (kohalike omavalitsuste) toetussüsteemide 

väljatöötamine küttesüsteemide korrastamiseks või vahetamiseks ohutumate 

süsteemide vastu. 

9.8 Kohaliku omavalitsuse, Tallinna linna (kohalike omavalitsuste) toetussüsteemide 

käivitamine küttesüsteemide korrastamiseks või vahetamiseks ohutumate süsteemide 

vastu.  

9.9 Vähekindlustatud inimeste abistamine tuleohutusalastes küsimustes Päästeameti Põhja 

päästekeskuse ja Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna koostöös.  

9.10 Vähekindlustatud inimestele suitsuandurite tasuta jagamine. 

9.11 Vähekindlustatud inimestele esmaste kustutusvahendite tasuta jagamine. 

9.12 Sotsiaalse probleemiga tegelemine – kodututele varjupaigad ja kodutute eluaseme 

probleemide lahendamine. 

9.13 Täiendavate kodutute varjupaikade ehitamine.  
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9.14 Probleemiks on ka vanad lagunevad hooned, kus omanike majanduslik olukord ei 

võimalda neil maju korda teha. Sellisel juhul tuleks koostada sotsiaalne programm, 

kuidas neid aidata. 

9.15 Sageli on oluline ka inimeste väljakujunenud käitumisharjumuste muutmine jms. 

 

10. Tuleohutuse ja sellealase töö integreerimine „normaalsesse ja tavapärasesse 

igapäevaellu“. 

10.1  Üldiseks sooviks, taotluseks ja eesmärgiks on ja peab olema tuleohutuse ja sellealase 

töö integreerimine „normaalsesse ja tavapärasesse igapäevaellu“ arendustegevuses, 

ruumilises planeerimises ning ehituses ja rekonstrueerimiste käigus.  

10.2  Üldiseks sooviks, taotluseks ja eesmärgiks on ja peab olema tuleohutuse ja sellealase 

töö integreerimine „normaalsesse ja tavapärasesse igapäevaellu“ inimeste igapäevases 

tegevuses ja elus. 

10.3  Inimeste tuleohutusalase teadlikkuse pidev tõstmine.  

10.4  Inimeste tuleohutusalase teadlikkuse pidev tõstmine – Päästeameti Põhja 

päästekeskuse, Põhja-Tallinna Valitsuse ja kõigi teiste ametkondade ühiste sammude 

tulemusena. 

10.5  Suitsuanduri olemasolu igas kodus.  

10.6  Suitsuanduri olemasolu igas kodus – Päästeameti Põhja päästekeskuse ja kõigi teiste 

ametkondade ühiste sammude tulemusena. 

10.7  Suitsuandurite olemasolu, õige paigaldamine, regulaarne hooldamine ja kontrollimine, 

patareide vahetus. 

10.8  Inimeste teadlikkuse tõstmine sellise tasemini, et nad võtaksid tuleohutuse nõudeid 

ning suitsuandurite kasutamise kohustust tõsiselt, kuna sellest sõltub nende elu. 

10.9  Sageli on oluline ka inimeste väljakujunenud käitumisharjumuste muutmine. 

10.10  Selles töös ja valdkonnas on edu saavutamisel olulised kogukonnal baseeruvad 

tegevused ning kogu kogukonna ühised ettevõtmised ja aktsioonid. 

10.11 EL Prisma projekti taolised programmid parendavad koostööd erinevate ametite ja 

ametkondade vahel. 

10.12 EL Prisma projekti taolised programmid aitavad kaasa ametnike teadlikkuse 

tõstmisele. Hästi koolitatud ja motiveeritud ametnikud, viivad seadusandluse toel ellu 

erinevaid elanikkonnale suunatud programme  

10.13 Mahajäetud ja konserveeritud hoonete tihedam kontroll ning ühiste reidide 

korraldamine kohaliku omavalitsuse, politsei, MUPO ja päästeameti poolt eesmärgiga 

tagada suurem ohutus ning vältida sagedasi tulekahjusid. 

10.14 Aktiivsem järelevalve kasutuseta hoonete avade sulgemise osas.  

10.15 Kasutuseta hoonete ning nende uste ja akende sulgemine, et ära hoida võõraste isikute 

sissepääsu mahajäetud hoonetesse, ehki see on vaid ajutine lahendus. 
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10.16 Küttesüsteemide, korstnate ja lõõride ning elektrijuhtmestiku, elektriseadmete, 

gaasisüsteemide ja -seadmete kontrollimine ja korrastamine.  

10.17 Tuleohutusnõuete täitmine ning regulaarne hoolduse korraldamine.  

10.18 Tuleohutusalase järelevalve tõhustamine. 

10.19 Mittevastavate ehitusmaterjalide ja juhtmestiku väljavahetamine, ülekoormuse 

vältimine.  

10.20 Torustiku külmumise vältimiseks nõuetekohase isolatsiooni paigaldamine ning 

lõhkikülmumise vältimiseks torustike veest tühjendamine.  

10.21 Kütmisel kasutatavate materjalide omaduste väljaselgitamine.  

10.22 Kütmisel kasutatavate materjalide ladustamisel tuleohutusnõuete täitmine.  

10.23 Tulekustutusvahendite (tulekindel tekk, kustutid, jne) olemasolu ja nende kasutamise 

oskuste tagamine jms. 

 

** Kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja tulekahjuriske 

leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide – Põhja-Tallinna linnaosa 

arengukava, Tallinna linn arengukava, valdkondlikud arengukavad, Põhja-Tallinna linnaosa 

üldplaneering ja muud arengudokumendid – ning eelarvete koosseisu. Siis tuuakse välja ja 

antakse ka iga konkreetse investeeringu, objekti, töö ja tegevuse täpne ja tollel hetkel kajastuv 

rahaline maksumus.   

** Põhja-Tallinn on üks kaheksast Tallinna linna linnaosast, ta ei ole iseseisev kohaliku 

omavalitsuse üksus. Tuleohutuse suurendamise kava investeeringute ja objektide realiseerimine 

toimub läbi Tallinna linna võimaluste ja eelarve ning läbi riigi Päästeameti ja riigi võimaluste ja 

eelarve. Nii on ka vajalike investeeringute ja objektide eelarvestamise protsess komplitseeritum 

ja aeganõudvam. 

 

8.3  Tuleohutusalane asutuste ja organisatsioonide vaheline koostöö  
Võti on asutuste ja organisatsioonide vaheline tuleohutusalane koostöö.  

Koostööpartnerite ülevaade on toodud peatükis 4 “KOOSTÖÖPARTNERITE ÜLEVAADE 

(Stakeholder assessment): Põhja-Tallinna riskide leevendamise ja haldamise ning 

tuleohutusalase töö koostööpartnerid”. Seal on toodud ja iseloomustatud kõikki Põhja-Tallinna 

riskide leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise ning tuleohutusalase töö sidusgrupi 

põhipartnereid ning potentsiaalseid koostööpartnereid, viimaseid viie tinglikult erineva grupina. 

Partnerite roll ning kogu töö, tegevus ja panustamine tuleohutusalases töös ning riskide 

leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise alal ja valdkonnas on väga erinev. Sellest tulenevana 

on ka nende kaasamine ja kaasatuse aste ilmselgelt erinev.  

 

Muidugi on olulisemad tuleohutusalase töö ning riskide leevendamise ja haldamise, 

riskijuhtimise sidusgrupi põhipartnerid ning siin peab jätkuma pidev töö – sidugrupi 
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koostöövormi jätkumine, võimalik tuleohutuse alane ümarlaud sidusgrupi põhipartnerite 

osalusel ehk siis tuleohutuse alane ümarlaud kitsama vormina, võimalik tuleohutuse alane 

ümarlaud sidusgrupi põhipartnerite ja teiste huvitatud ja seotud osapoolte osalusel ehk siis 

tuleohutuse alane ümarlaud laiema vormina, pidevad nõupidamised, nõupidamised vajadusel ja 

vajaduste tekkimisel, püsivam võrgustik tuleohutuse ning riskide leevendamise ja riskijuhtimise 

valdkonnas jms.  

 

Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn esimene ring, avaliku sektori asutused linnas, 

Tallinna linna ametid ja asutused, ning riigis, riigi ametkonnad, riigiasutused ja riiklikud 

asutused – oluline on kaasamine ja juuresolek, kuna paljud tuleohutuse ning riskide 

leevendamise ja haldamise, riskijuhtimise küsimused, teemad ja valdkonnad on linnas Tallinna 

linna ametite ja asutuste pädevuses ning lahendatavad linna poolt ning riigis riigi ametkondade, 

riigiasutuste ja riiklike asutuste pädevuses ning lahendatavad riiklikult.  

 

Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn teine ring, kodanikeühendused ja 

kodanikuühiskonna organisatsioonid – tihe ja pidev kaasamine ning kõigi ettepanekute, 

seisukohtade ja ideede kogumine ja võimalikult maksimaalne kasutamine.  

Potsentsiaalsed koostööpartnerid – nn kolmas ring, sisult kõik organisatsioonid ja 

asutused – kaasamine kindlasti ning ettepanekute, seisukohtade ja ideede kogumine ja võimalik 

kasutamine.  

Oluline on kasutada korteriühistute infopäeva või ümarlauda ning seda olulist kogu 

tuleohutuse alases töös ja teavituses.  

Ja inimene ise – oluline, et inimene mõistaks tuleohutuse vajalikkust ja tähtsust ning teeks kõik 

endast oleva tuleohutuse suurendamiseks ning tuleohu vähendamiseks ja ärahoidmiseks.   

 

8.4  Ennetusmeetmed tulekahjuriskide maandamiseks 
Väga olulised ja efektiivsed ning ka suhteliselt vähem kulusid nõudvad, samas ka jätkusuutlikud 

tulekahjuriskide leevendamisel ja maandamisel on ennetevad meetodid ja ennetusmeetmed. 

Kokkuvõte ennetustööst ja ennetuse valdkonna teenustest pääste ja tuleohutuse alal ja 

valdkonnas Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna teiste linnaosade ja Tallinna võrdluses on toodud 

tabelis 3.3.10 alapeatükis 3.3 Põhja-Tallinna tuleohutusalane iseloomustus ja hinnang.   

 

Kogu pääste- ja tuleohutusalase ennetustöö põhiülesanded (Päästeameti haldusalas ja 

kogu avalikus sektoris) on: 

 inimestele ohutu käitumise õpetamine, mis omakorda aitab kodud muuta ohutumaks ja 

turvalisemaks  

 üleriigiliste teavituskampaaniate korraldamine 

 elanikkonna teavitamine, koolitamine ja nõustamine ohutus- ja turvalisusteemadel 
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Ennetustöö töökorraldus on teenuste põhine, millised on jaotatud ja jagunevad pääste ja 

tuleohutuse alal ja valdkonnas kolme suurde gruppi:  

* (1) Koolitamine – olemas programm ja kindel sihtgrupp; 

* (2) Nõustamine – personaalne ohutusalaste probleemide lahendamine; 

* (3) Teavitamine – üritused ja meediakampaaniad.  

 

Teenuste alamprotsessid (nn projektid): 

  *   viiakse ellu vastavalt standardile (vahendid, koolitaja pädevus) ja 

  *   vastavalt kinnitatud koolitusprogrammile. 

 

Nii on ka peatükkides 8.1 ja 8.2 kavandatud ja võimalikud ennetustöö või ennetavad meetmed 

jagatud kolme suurde gruppi: koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp). 

nõustamismeetmed (personaalne tuleohutusalaste probleemide lahendamine) ning 

teavitusmeetmed (üritused ja meediakampaaniad). 

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas ja EL PRISMA projekti 

lõppdokumendis kavandatud ja võimalike meetmete ja meetmete gruppide hulgas välja 

eraldatud ja toodud ennetustöö meetmed on oma sisust ja olemusest tulenevana jagatud või 

jagunevad samuti kolme suurde gruppi:  

1) Ennetavad meetmed (1): Koolitusmeetmed (programm ja kindel sihtgrupp).  

2) Ennetavad meetmed (2): Nõustamismeetmed (personaalne tuleohutusalaste 

probleemide lahendamine).  

3) Ennetavad meetmed (3): Teavitusmeetmed (üritused ja meediakampaaniad). 

 

Koolitamine ning senised ja jätkuvad koolitused Päästeameti poolt ja haldusalal on: 

1. Noorteringid 

2. Eakate koolitused 

3. Korteriühistute esimeeste koolitused 

4. Puudega inimeste koolitused 

5. Sotsiaaltöötajate koolitused 

6. Veeohutuse koolitused (gümnaasiumi noored ja 1.-3- klassi õpetajad) 

7. Projekt „Tulest targem“ (lasteaia viimased rühmad) 

8. Projekt „Tean Tulest“ (1.-3. klass) 

9. Projekt „Kaitse end ja aita teist“-KEAT (6.-8. klass) 

10. Täiskasvanute koolitused 

11. Ohutuskoolitus laagrites 

 

Nõustamine ning senised ja jätkuvad nõustamised Päästeameti poolt ja haldusalal on: 

1. Tuleohutusalane nõustamine “Kodu Tuleohutuks” (kodukülastused) 
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2. Lasteasutuste juhtide evakuatsioonialane nõustamine (evakuatsioonialaste õppuste 

vaatlus) 

3. KOV-de nõustamine tuleohutusalastes küsimustes 

 

Teavitamine ning senised ja jätkuvad teavitusüritused Päästeameti poolt ja tema 

haldusalal on: 

1. Infopäevad lastele ja täiskasvanutele 

2. Lahtiste uste päevad komandodes 

3. Meediakampaaniad 

4. Ohutuspäevad 

 

Ennetustöö valdkondadest on koolitamine ja koolitused ning nõustamine ja nõustamised suures 

osas või enamuses osas Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse haldusala ja ülesanne. 

Teavitustöö on hoopis laiem ning seda tuleb teha ühise tööna või koostöös ning selles peavad 

Päästeameti kõrval osalema kõik osapooled, kõik asutused ja organisatsioonid. Elanike 

teavitamist tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse tõstmise võimalusi ja temaatikat 

käsirletakse järgmises peatükis või alapeatükis 8.5.  

 

8.5  Elanike teavitamine tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse tõstmine 
Elanike teavitamine tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse tõstmine on kindlasti olulisim ja 

samas kõige vähem täiendavaid ressursse nõudev ennetustöö valdkond. Siin on võimalikud väga 

erinevad ettevõtmised, sammud ja meetmed. Kõikki neid tuleb ka maksimaalselt kasutada.  

Elanike teavitamiseks tulekahjuriskidest ning nende teadlikkuse tõstmiseks tuleb ära kasutada 

kõikki juba eksisteerivaid, traditsioonilisi ja populaarseid avalikke üritusi. Uued, lisanduvad, 

juurde tulevad ja startivad avalikud üritused, nagu Põhja-Tallinna rahvatervise päev ja muud 

spetsialiseeritud päevad jms tuleb samuti kasutada sellel eesmärgil. 

Oluline on väga suurt hulka linnaosa elanikke ja linlasi koondavate suurüritustega kaasmevate 

võimaluste ärakasutamine. Tabelis 8.5.1 on toodud traditsioonilised avalikud suurüritused 

Põhja-Tallinna linnaosas. Hinnatud on ka tuleohutuse alase teavituse võimalusi nende raames. 
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Tabel 8.5.1 Traditsioonilised avalikud suurüritused Põhja-Tallinna linnaosas ja 

tuleohutuse alase teavituse võimalused nende raames 

 

Üritus Korraldaja 2014 2015 Osa-

võtjate 

arv 

Pääste

-amet 

Tule-

ohutuse 

teavitus 

Teavitus

e võima-

lused 

Põhja-

Tallinna Päev 

Põhja-Tallinna 

Valitsus 

16.-17. mai 16.mai 5000–

6000   

Jah Jah Jah 

Pere- ja 

Tervisepäev 

Põhja-Tallinna 

Valitsus 

2. august 8. august 7000–

8000  

Jah Jah Jah 

Kalamaja 

päevad 

Telliskivi Selts 18.mai Eeldatavasti 

16 või 17 

mai 

7000–

9000  

Jah Jah Jah 

Pelgulinna 

päevad 

Pelgulinna 

Selts 

25. mai Eeldatavasti 

23. mai 

4000 Ei Ei Jah 

Pelgulinna 

mahemängud 

Pelgulinna 

Selts 

4. oktoober Eeldatavasti 

oktoobrikuu

s 

3000 Ei Ei Ei 

Sügislaat Põhja-Tallinna 

Valitsus 

11. oktoober 3. või 10. 

oktoober 

4000 Ei Ei Jah 

Talgupäev Põhja-Tallinna 

Valitsus 

Aprillikuu 

lõpus 

25. aprill 

või 2. mai 

500 Ei Ei Ei ole 

mõtet 

Lastekaitse-

päev 

P-TLN Valitsus 

koostöö-

partneritega 

1. juuni 1. juuni 2500 Ei Ei Jah 

Jaanipäev 

Põhja-

Tallinnas 

Põhja-Tallinna 

Valitsus 

23. juuni 23. juuni 1500–

2000  

Ei Ei Ei ole 

mõtet 

        

* Põhja-Tallinna Valitsuse andmetel  

 

Lisaks avalikele suurüritustele on Põhja-Tallinnas Põhja-Tallinna Valitsuse ning Päästeameti ja 

selle Põhja päästekeskuse koostöös igal aastal korraldatud erinevad ohutuspäevad 

lasteaedadele ja koolidele, kus on kasutatud Päästeameti abi tule- ja veeohutusest 

rääkimiseks. Seda tööd tuleb jätkata ja sellist töövormi kasutada ka tulevikus.  

Kindlasti tuleb jätkuvalt ja veelgi laiemalt kasutada kohalikku ja linnameediat ning selle 

võimalusi: ajaleht Põhja-Tallinna Sõnumid, eesti ja vene keelsena, ajaleht Pealinn, ajaleht 
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Stolitsa, Tallinna Televisioon, Põhja-Tallinna Valitsuse konto Facebookeis ja väljundid 

sotsiaalmeedias, muu sotsiaalmeedia jms.  

Olulised on kõik muudki teavitustöö võimalused ja meetodid: infopäevad, koolitused, täiendavad 

voldikud jms. 
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Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud  
Poliitika memorandum (Policy Memorandum) kui kõigi muude tööde ja hindamiste, 

hinnangute lõpptulemus ja resultaat ning kavandatud meetmete ja kavade, plaanide teostamise 

ja rakendamise strateegia koostati ja selle koostamine toimus projekti perioodi jooksul kohaliku 

projekti meeskonna poolt, kaasates  Eesti riigi Päästeameti Põhja päästekeskuse, Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti ja muude asutuste eksperte. See on nagu Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutuse suurendamise kava üldine kokkuvõte ning näitab võimalusi realiseerida välja 

töötatud tuleohutuse suurendamise ja tulekahjuriske leevendamise kava. 

 

Potentsiaalsete võimekuste loetelu      

Potentsiaalsed võimekused on seotud ja tekivad perspektiivsete ja võimalike meetmete 

rakendamisel. Olulisemad ja suurima ning just suurima kestva või jätkusuutliku mõjuga selles 

reas on järgmised: 

1) Põhja-Tallinna linnaosa uus üldplaneering ning tuleohutuse ja riskide leevendamise 

vajaduste ja meetmete lülitamine ja viimine sellesse. 

2) Põhja-Tallinna linnaosa uus arengukava ning tuleohutuse ja riskide leevendamise 

vajaduste ja meetmete lülitamine ja viimine sellesse. 

3) Tallinna linn arengukava 

4) Erinevad riiklikud tuleohutuse ja riskide leevendamise arengukavad. 

5) Erinevad valdkondlikud arengukavad. 

6) Koostöö tihenemine ning võimalike koostöövormide käivitamine tuleohutuse ja riskide 

leevendamise valdkonnas.  

7) Sotsiaalse olukorra paranemine, kuna paljud tuleohu ja tulekahjuriskide põhjused on 

otseselt seotud sotsiaalsete probleemidega ja inimeste üldise halva sotsiaalse 

olukorraga. 

8) Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kavas (EL PRISMA projekti lõppdokumendis) 

välja töötatud ja pakutavate kavandatud ja võimalike Põhja-Tallinna linnaosa 

tuleohutust suurendavate ja tulekahjuriske leevendavate meetmete viimine ja lülitamine 

konkreetsetesse kohaliku omavalitsuse, Tallinna linna ja Põhja-Tallinna 

arengudokumentidesse  

9) Sama oluline on Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kavas (EL PRISMA projekti 

lõppdokumendis) välja töötatud ja pakutavate kavandatud ja võimalike Põhja-Tallinna 

linnaosa tuleohutust suurendavate ja tulekahjuriske leevendavate meetmete viimine ja 

lülitamine riiklikesse, esmajoones riigi Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse 

arengudokumentidesse riigi tasandil. 

 

9. POLIITIKA 

MEMORANDUM 
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Kavandatud kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüs (cost-benefit analysis (CBA)) 

Viimastel aastatel on pööratud üha suuremat tähelepanu säästvale arengule. Arengu 

jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb omavahel integreerida looduskaitse abinõud, majandusareng 

ja inimeste heaolu, mitte ainult täna, vaid ka tulevastele põlvedele. 

Arvukas või suur hulk detailsematest kuludest ja kulukustest on seotud või seondub reaalsete 

tulekahjudega. Nendeks on:  

• tulekahjude kustutamine  

• tulekahjude järgne puhastustöö  

• hävinud või kahjustutud seadmete asendamine  

• tulekahjudes kannatanute ravi  

• ühiskondlikud ja sotsiaalsed kaod seoses tulekahju ohvrite surmaga. 

 

Lõppemine, kanalisatsioon, vigastusi ja võimalikke surnud ravi kulud tuleks käsitleda ja 

arvestada tulekahjude kuludena ning need peavad sisalduma tulekahjude kogukuludes. 

Tõepoolest Tuleohutuse nõuete järgimise ja kõrgetasemelise tuleohutuse tagamise peamine 

suur ja arvestatav kasu on tulekahjude tegelik vähenemine, vältimine ja nende ärahoidmine, 

ennetamine, toimuvate tulekahjude suuruse ja raskusastme vähenemine ning vigastuste 

vähendamine ning hukkunute ehk elu kaotuste vältimine. 

 

Soovitused edasisteks kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüsideks ja uuringuteks 

(cost-benefit analysis or CBA research)   

Käesoleva Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi) 

puhul on tegemist kollektiivse ekspertarvamusega antud valdkonnas. Välja töötatud ja 

pakutavad kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja 

tulekahjuriske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide koosseisu. 

Sellele peavad siis igal sellisel konkreetsel juhul eelnema täiendavad meetmete kulukuse-

tulususe ehk kulude-tulude analüüsid ja uuringud (cost-benefit analysis or CBA research) tolle 

hetke reaalses ajas. 

Kõigi meetmete eelarvestamisele peab samuti eelnema nende otstarbekuse analüüsimine või siis 

kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude või täiendav analüüs (cost-benefit analysis (CBA)). 

 Kuna selles käesolevas kavas ja EL PRISMA projekti lõppdokumendis pakutakse välja ka 

võimalikud meetmed, siis on enne nende raalseks muutmist ja muutumist ning 

arengudokumentidesse lülitamist ja eelarvetega katmist vajalikud nende meetmete täiendavad 

otstarbekuse analüüsimised või siis meetmete kulukuse-tulususe ehk kulude-tulude analüüsid 

(cost-benefit analysis (CBA)). 

 

Ettepanekud meetmete poliitiliseks hindamiseks  

Ettepanekud meetmete poliitiliseks hindamiseks on tehtud ja teostatud läbi seadusandlike 

initsiatiivide ja ettepanekute sõnastamise munitsipaaltasandil, Tallinna linna tasandil Tallinna 
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Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogule, riiklikul, Eesti riigi tasandil, Eesti parlamendile 

Riigikogule ning ministeeriumidele ning Euroopa tasandil Euroopa Komisjonile ja  Euroopa 

Parlamendile. 

 

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud munitsipaaltasandil, Tallinna linna tasandil  

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud munitsipaaltasandil, Tallinna linna tasandil 

Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Linnavolikogule on järgmised:   

1. Pidev vajalike ja põhjendatud muudatuste ja ettepanekute tegemine Tallinna linna 

õigusaktide muutmiseks Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Linnavalitsuse, Päästeameti 

ja selle Põhja päästekeskuse ning teiste asjasse puutuvate isikute ja ametkondade 

koostöös 

2. Põhja-Tallinna linnaosa uues üldplaneeringus tuleohutuse ja tulekahjurikide 

leevendamise alase peatüki või osa koostamine ja olemasolu. 

3. Tallinna linna linnaosade üldplaneeringutes tuleohutuse ja tulekahjurikide leevendamise 

alase peatüki või osa koostamine ja olemasolu. 

4. Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavast (EL PRISMA projekti 

lõppdokumendist) lähtuvate ettepanekute ja meetmete lülitamine Põhja-Tallinna 

linnaosa uude üldplaneeringusse.  

5. Detailplaneeringutes tuleohutuse- ja tulekahjurikide leevendamise vajaduste ja nõuete 

arvestamine ja kajastamine. 

6. Detailplaneeringutes vajadusel tuleohutusnõuete karmistamine (näiteks nõuda paremini 

ligipääsetavate tuletõrjehüdrantide paigaldamist; tulekaitsemüüride rekonstrueerimine 

jms).  

7. Põhja-Tallinna linnaosa uues arengukavas tuleohutuse ja tulekahjurikide leevendamise 

alase peatüki või osa koostamine ja olemasolu. 

8. Tallinna linna linnaosade uutes arengukavades tuleohutuse ja tulekahjurikide 

leevendamise alase peatüki või osa koostamine ja olemasolu. 

9. Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavast (EL PRISMA projekti 

lõppdokumendist) lähtuvate ettepanekute ja meetmete lülitamine Põhja-Tallinna 

linnaosa uude arengukavasse.  

10. Kohaliku omavalitsuse, Tallinna linna toetussüsteemide väljatöötamine küttesüsteemide 

korrastamiseks või vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu. 

11. Kohaliku omavalitsuse, Tallinna linna toetussüsteemide käivitamine küttesüsteemide 

korrastamiseks või vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu. 

 

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud riiklikul, Eesti riigi tasandil 

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud riiklikul, Eesti riigi tasandil, Eesti 

parlamendile Riigikogule ning ministeeriumidele on järgmised: 



 

120 

1. Pidev vajalike ja põhjendatud muudatuste ja ettepanekute tegemine seaduste, määruste 

ja muu seadusandluse muutmiseks Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Linnavalitsuse, 

Päästeameti ja selle Põhja päästekeskuse ning teiste asjasse puutuvate isikute ja 

ametkondade koostöös. 

2. Seadusandluses (tuleohutuse seadus, ehitusseadus, küttegaasi ohutuse seadus, 

surveseadme ohutuse seadus, elektriohutusseadus jms) sätestada tuleohutust või muid 

temaatikaid käsitlevate riskianalüüside koostamise alused. 

3. Vastavate rakendusaktidega kinnitada või kehtestada juhendmaterjalid seadusandluses 

(tuleohutuse seadus, ehitusseadus, küttegaasi ohutuse seadus, surveseadme ohutuse 

seadus, elektriohutusseadus jms) sätestatud tuleohutust või muid temaatikaid 

käsitlevate riskianalüüside koostamiseks.  

4. Riiklike toetussüsteemide väljatöötamine küttesüsteemide korrastamiseks või 

vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu.  

5. Riiklike toetussüsteemide käivitamine küttesüsteemide korrastamiseks või 

vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu.  

6. Kohalike omavalitsuste toetussüsteemide väljatöötamine küttesüsteemide 

korrastamiseks või vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu 

7. Kohalike omavalitsuste toetussüsteemide käivitamine küttesüsteemide korrastamiseks 

või vahetamiseks ohutumate süsteemide vastu. 

8. Riigi ja ka kohalike omavalitsuste poolne tõhusam kontrollsüsteem ametiasutuste ja 

ettevõtete evakuatsiooniteede ja -pääsude läbilaske tagamiseks. 

9. Riigi ja ka kohalike omavalitsuste poolsed seadusandlikud meetmed ja nõuded 

tuletõkkesektsioonide paigaldamiseks eraomandis olevatele hoonetele.   

10. Seadustada kinnisvara omanikele kohustus edastada info küttesüsteemi korrasoleku 

kohta.  

11. Kui otsustatakse käesolevas Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kavas ja EL 

PRISMA projekti lõppdokumendis välja töötatud ja sõnastatud stsenaariumide ja 

strateegiate ning neile vastavate meetmete gruppides 1-3 –  planeerimismeetmed ehk 

ruumilise planeerimisega seotud meetmed, projekteerimismeetmed ehk 

projekteerimisega seotud meetmed ning arenduslikud ja arengukavalised meetmed ning 

neile vastavad või nende lauseks olevad stsenaariumid ja strateegiad – sätestada 

rangemad tuleohutuse nõuded, võib osutuda vajalikuks või on vajalik muudatuste 

tegemine vastavas seadusandluses. 

 

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud Euroopa tasandil 

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud Euroopa tasandil Euroopa Komisjonile ja  

Euroopa Parlamendile töötati välja projekti poolt ning EL PRISMA projekti teostamise ja töö 

käigus kõigi projekti partnerite ühistöös, rahvusvahelise projekti meeskonna poolt projekti 

juhtiva partneri Lõuna-Hollandi Lõuna turvapiirkonna või ohutuspiirkonna, VRZHZ juhtimisel. 
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VRZHZ koostas, pani kirja ja kirjutas üles ka need soovitused ja ettepanekud Euroopa tasandil 

Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parliamandile. Need soovitused ja ettepanekud on osa EL 

PRISMA projekti lõppdokumendist ning kogu projekti ühtsest lõppraportist Euroopa 

Komisjonile.   

Siin, allpool toodud seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud Euroopa tasandil 

Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile tulenevad ja on võetud sellestsamast EL 

PRISMA projekti lõppdokumendist ning kogu projekti ühtsest lõppraportist Euroopa 

Komisjonile.   

Seadusandlikud initsiatiivid ja ettepanekud Euroopa tasandil Euroopa Komisjonile ja  

Euroopa Parlamendile on järgmised ja on toodud alljärgnevana. 

Projekt juhtis või viis mitmete ideedeni riskide haldamise ja riskijuhtimise meetodite ja 

strateegiate täiustamise vajalikkusest ja täiustamisest. Mõningad nendest ideedest on võimalik 

ellu viia või mõjutada Euroopa Liidu poliitikate kaudu. Tuginedes oma kogemustele, 

sealhulgas ka selle EL PRISMA projekti kogemustele, projekti meeskond soovitab: 

1. Edendada otseseid seoseid ja seotust kõigi tasandite (kohalik, regionaalne ja riiklik) 

riskide hindamiste vahel ning toetada „madalamaid“ valitsusi selliste hindamiste 

teostamisel ja hilisemal kasutamisel riskijuhtimises, riskide haldamisel.  

2. Ühtlustada EL juhendite lisades printsiipe, definitsioone, tööriistu ja töövahendeid ning 

riskikaartide sümboleid ning uuendada seda lisa regulaarselt uute sisenditega „elava 

dokumendina“.  

3. Edendada ja teostada üle-Euroopalisi riskistsenaariumide uuringuid ning muuta nende 

tulemused osaks EL riskide hindamise metoodikast. 

4. Edendada seoseid riskide hindamise, keskkonnamõjude hindamise ja ruumilise 

planeerimise vahel.  

5. Arendada ja täiustada Euroopa seadusandlust suunamaks seda täitma ja arvestama 

suurõnnetuse ohtude, riskide ja vastupidavuse hindamise tulemustega ruumilises 

planeerimises ja selle kõigis tegevustes.  

6. Edendada ja arendada piiriülest koostööd riskide ja kriiside juhtimiseks ja haldamiseks. 

Tagada vajalikud vahendid ja ressursid riskijuhtimise ja riskide haldamise põhimõtete ja 

lähenemise levitamaks  kohalike ja regionaalsete valitsuste poolt.  

7. Viia läbi ja teostada Euroopa riskide hindamine ning prioritiseerida riskid Euroopa 

tasandil.  

8. Võtta arvesse, et riskijuhtimise ja riskide haldamise strateegiad ning tööriistad, 

töövahendid töötavad koos tõese ja objektiivse informatsiooniga, kuid need on 

realistlikud vaid koos poliitilise hinnanguga. Ja lõpetuseks, riskide eevendamine ei ole 

teostatav tehniliste ekspertide tööna vaid poliitikute poolt.   
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Lobi ning propaganda ehk propageerimine  

Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutuse suurendamise kavas (EL PRISMA projekti lõppdokumendis) 

välja töötatud, kavandatud ja kirja pandud ettepanekute ja soovituste ning kavandatud ja 

võimalike tuleohutuse suurendamise ja tuleohutus- või tulekahjuriskide leevendamise 

meetmete lobi ning propaganda ehk propageerimine saab ja peab toimuma Tallinna linna ning 

riigi ning riigiasutuste ja organisatsioonide poolt kehtestatud seadusandluse ja reeeglite 

sraamistikus ning kasutades selleks kõiki eksisteerivaid võimaluis ja teid.   

Põhja-Tallinna linnaosa ja linnaosavalitsus, muidugi koostöös ja koos Tallinna linnaga, jätkab 

propaganda ja propageerimistööd turvalise keskkonna tagamiseks ja inimeste teatud 

käitumisharjumuste vajalikuks suunamiseks ja muutmiseks. 

Propagandatööd ja teavitust tuleb teha ja seda tehakse koostöös Päästeametiga ning lähtudes 

selle sisulistest juhistest ja soovitustest ning koos kõigi teiste kaasatud ja huvitatud 

institutsioonide ja organisatsioonsidega.  

 

Monitooring ja jõustamine või elluviimine 

Põhja-Tallinna linnaosa ning Tallinna linn saavad kehtestada ning neil on võimalused esitada 

rangemaid nõudeid maaomanikele, kes on oma majad maha jätnud ning sellega põhjustanud 

halva ja ohtliku olukorra. Mahajäetud majad peavad linnapildist kaduma! Need tuleb kas 

likvideerida ja kõrvaldada ja või siis need alad arenduse käigus kaasajastada ja välja ehitada. 

Suur arenduslik vajadus, eesmärk ja taotlus on nn. Kopli liinide maa-ala väljaarendamine 

kaasaegse ja moodsa linnaruumi, linnakeskkonna ja taristuga, infrastruktuuriga Tallinna linna 

piirkonnana, arendaja poolt. See eeldab kogu ala võõrandamist Tallinna linna, Tallinna 

Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavaraameti poolt. 

Käesoleva Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi) 

puhul on tegemist kollektiivse ekspertarvamusega antud valdkonnas. Välja töötatud ja 

pakutavad kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja 

tulekahjuriske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide – Põhja-

Tallinna linnaosa arengukava, Tallinna linn arengukava, valdkondlikud arengukavad, Põhja-

Tallinna linnaosa üldplaneering ja muud arengudokumendid – ning eelarvete koosseisu. Sama 

oluline on see riigi tasandil ja riigi poolt, esmajoones riigi Päästeameti ja selle Põhja 

päästekeskuse poolt ning läbi vastavate arengudokumentide ja eelarvete. See tagab kõigi 

kavandatud ja võimalike meetmete realiseerimise ja realiseerumise. See on kogu töö 

lõppeesmärk. 
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EL PRISMA projekt oli otsene jätk EL MiSRaR projektile.  

Projekti "PRISMA – tuleohutuse riskihindamine ja elanikkonna kaitse” (Promoting and 

Implementing Strategies for Risk Management and Assessment) oli rahastatud Euroopa Komisjoni 

humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi poolt. Selle projekti peamine eesmärk ja 

taotlus oli ja on riskide hindamise ja leevendamise strateegiate väljatöötamine ning 

realiseerimine, rakendamine ja haldamine, riskijuhtimine kohalikul, regionaalsel ja rahvuslikul 

ehk riiklikul tasandil. See EL PRISMA projekt sai või osutus võimalikuks tänu Euroopa Liidu 

kodanikukaitse rahastamisvahendile või finantsinstrumendile ja selle toetusele. Projektis 

osalesid nelja riigi viis piirkonda: Põhja-Tallinna Valitsus Tallinna esindajana, Lõuna-Hollandi 

Lõuna turvaregioon (VRZHZ), Mirandela ja Aveiro omavalitsused Portugalist ning Stara Zagora 

regioon Bulgaariast. EL PRISMA projekti raames testiti  tegelikkuses EL MiSRaR projekti 

põhimõtteid ja projekti tulemusena valminud EL MiSRaR projekti käsiraamatut või MiSRaR 

käsiraamatut. 

 

Projekti tulemusena valmis üheksast peatükist ning sisukorrast, sissejuhatusest, kokkuvõttest ja 

kaheksast lisast koosnev projekti lõppdokument „Põhja-Tallinna tuleohutuse 

suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokument)”. Sellel on ka inglise keelne 

kokkuvõte.  

 

Käesoleva Põhja-Tallinna tuleohutuse suurendamise kava (EL PRISMA projekti lõppdokumendi) 

puhul on tegemist kollektiivse ekspertarvamusega antud valdkonnas. Välja töötatud ja 

pakutavad kavandatud ja võimalikud Põhja-Tallinna linnaosa tuleohutust suurendavad ja 

tulekahjuriske leevendavad meetmed lülitatakse konkreetsete arengudokumentide – Põhja-

Tallinna linnaosa arengukava, Tallinna linn arengukava, valdkondlikud arengukavad, Põhja-

Tallinna linnaosa üldplaneering ja muud arengudokumendid – ning eelarvete koosseisu. Sama 

oluline on see riigi tasandil ja riigi poolt, esmajoones riigi Päästeameti ja selle Põhja 

päästekeskuse poolt ning läbi vastavate arengudokumentide ja eelarvete. See tagab kõigi 

kavandatud ja võimalike meetmete  realiseerimise ja realiseerumise. See on kogu töö 

lõppeesmärk.  

Kokkuvõte 
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