Paakautode paiknemine ja kättesaadavus
Lähteülesande kirjeldus
Eesmärk: määratleda riiklike päästekomandode paakautode paiknemise asukohad
Eesmärgi saavutamiseks on vaja:
1. Määratleda paakauto eesmärk
2. Määratleda paakauto kättesaadavuse kriteeriumid
3. Tuvastada hetkeolukord vastavalt väljatöötatud paakauto kättesaadavuse kriteeriumile
4. Vajadusel teha muutusi paakautode paiknemisel, et saavutada paakauto kättesaadavuse
kriteerium kõige otstarbekamal viisil
Lähteülesande lahendus
1. Määratleda paakauto eesmärk
Tulekustutusvee transport sündmuskohale veeveo tagamiseks hajaasustusega piirkonnas asuvate
ühe- ja kahepereelamute tulekahjude kustutamiseks, mis on standardi „EVS 812:6 Ehitise
tuleohutus: Tuletõrje veevarustus“ järgi ainukesed ehitised, kus ei ole nõutud tuletõrje veevõtukoha
olemasolu 100m raadiuses1.
2. Määratleda paakauto kättesaadavuse kriteeriumid
Vastavalt 2011 rahvaloenduse andmetele on hajaasustusega piirkondades olevates eluhoonetes ühe
elaniku kohta pinda 30 – 50m². Liikmete arv ühes leibkonnas on 2,3 inimest, mis ümardatuna
täisliikmeteks teeb 3. Järelikult eluhoone pindala suuruseks võib arvestada kuni 150m².
Tegemist on üldiselt TP3 klassi hoonetega, millele ettenähtav kustutusvee vooluhulk 1m² on 0,1 l/s.
Antud hoone puhul oleks see 15 l/s (150m² x 0,1 l/s x 1m²), mis on võrdväärne 2C joatoruga,
millede kustutussügavus on 5m. Eeldades, et hoone arhitektuurne konfiguratsioon vastavalt
pindalale on 10 x 15m, siis on teoreetiliselt võimalik antud kustutussügavusega hoone kahelt poolt
ära katta mõlema joatoruga.
Vastavalt teoreetilistele arvutustele ja praktilistele katsetustele on 1 keskmine paakauto võimeline
teostama veevedu 1C joatoru tagamiseks (8 l/s), siis järelikult on vaja tagada hajaasustusega
piirkonda 2 paakauto kättesaadavus.
Ajalise kriteeriumi määratlemisel lähtutakse stsenaariumist, mille korral esimene põhiauto jõuab
sündmuskohale üksinda. Teine põhiauto ja esimene paakauto jõuavad sündmuskohale koos teatud
aja möödudes ning teine paakauto jõuab kõige viimasena. Vaja on leida esimese ja teise paakauto
kohalejõudmise aeg suhtestatuna esimesse põhiautosse. Esimese põhiauto kohalejõudmise ajaks
võetakse alates esimese hädaabikõne ühendumisest riiklikult kokkulepitud baasteenuse
kättesaadavuse kriteerium 15min, mis koosneb 2:40 pikkusest kutsetöötluse-, 1:00 pikkusest
väljasõidu- ja 12:20 pikkusest kohalesõiduajast.
1 Eelistada tuleb hajaasustusega elamupiirkondasid tiheasustusega linna- ja tööstuspiirkondadele. Välistada tuleb sood
ja rabad

Esimese põhiauto kohalejõudmisel kulub luure tegemiseks ja hargnemisteks vastavalt praktilistele
katsetele 3min, misjärel alustatakse 1C joatoruga kustutusvee tarbimist (1 päästemeeskond suudab
tagada 1 SSL). Võttes aluseks, et joatoru on pidevalt avatud asendis, hakkab kustutusvesi põhiauto
tsisternist otsa lõppema 10min pärast kohalejõudmist. Järelikult on vajadus esimese paakauto
kohalejõudmiseks 10min pärast esimese põhiauto kohalejõudmist. Koos paakautoga kohalejõudev
teine põhiauto annab võimaluse töölerakendada 2C joatoru. 8 – 10t paakauto puhul hakkab
kustutusvesi otsa lõppema 10min pärast. Järelikult on vajadus teise paakauto kohalejõudmiseks
20min pärast esimest põhiautot. Edaspidi hakkab toimuma veeveo protsess mõlema paakautoga,
mis suudavad tagada 2C joatoru jätkusuutliku töö.
Järelikult peab esimene paakauto jõudma sündmuskohale 25min ja teine paakauto 35min pärast
alates esimese hädaabikõne ühendumisest, mis teeb ühe paakauto raadiuseks 25min ajatsooni.
Paakauto kiiruse kindlaksmääramisel lähtutakse Soome Vabariigis väljatöötatud valemist:
T(sek)=31,5s+252,9, juhul kui s≥8km.

3. Tuvastada hetkeolukord vastavalt väljatöötatud paakauto kättesaadavuse kriteeriumi
Hetkel on Eestis paakautosid operatiivses valmisolekus mandril ning Saaremaal ja Hiiumaal kokku
62, millele lisanduvad paakautod väikesaartel (Lisa 1).
4. Vajadusel teha muutusi paakautode paiknemisel, et saavutada paakauto kättesaadavuse
kriteerium kõige otstarbekamal viisil
Loobuda võib 16 päästekomandos paakautost märkimisväärselt nende kättesaadavust halvendamata
(Lisa 2). Nendeks on Paldiski, Jõhvi, Narva, Tabivere, Koeru, Kunda, Tapa, Värska, Lilleküla,
Mustamäe, Tõrvandi, Valga (juhul, kui arvestada Valkas paikneva paakautoga), Mustla, Mõniste,
Assaku, Türi. Väikesaartel paiknevaid paakautosid ei käsitleta.

Lisa 1. Paakautode hetkeolukord

Lisa 2. Paakautode olukord pärast vähendamist

