
Taotlus  

Soovime esitada Tõrvandi Päästeselts MTÜ poolt suurprojekti meetmesse taotluse „Kambja 
päästedepoo rajamine“ 

Kambja vabatahtliku päästekomando hoone Kambja Männi 2a krundile. Vabatahtlik pääste on 
väga pika ja auväärse ajalooga Kambja vallas. Tänane olukord on aga kriitiline kuna on küll 
olemas inimesed, kes panustavad oma aega ja oskusi kogukonna turvatunde loomisesse ja 
vastavalt võimalustele on ka parendatud tehnikat ning varustust, kuid puudub hoone, mis on 
sidusaks kohaks kõigele.  

Selle projektiga luuakse alus kogukonnas väga kõrgelt hinnatud teenusele. Turvalisust osatakse 
hinnata täna rohkem, kui kunagi varem. Esmatähtis ei ole mitte õnnetusele appi tormamine vaid 
võimalike ohu olukordade ära tundmine ja teadlikkuse kasvatamine kogukonnas. Parimat 
kompetentsi saavad pakkuda turvalisuse koolitamisel aga just nimelt need inimesed, kes omast 
vabast tahtest panustavad ohuolukordade ja õnnetuste lahendamisse. Kambja Valla  Vabatahtlik 
Tuletõrjeühing on asutatud 1928.aastal.  

Projekt on eriline  selle poolest, et vaatamata pikale ajaloole ei ole Kambja vabatahtlikul päästel 
olnud kunagi oma hoonet, mida pidada koduks ja kuhu kutsuda õppima neid inimesi, kes 
soovivad elada turvalist elu.  

Innovatsioon seisneb just keskkonna loomises, kus on võimalik turvaliselt läbi mängida olukordi, 
mille ärahoidmine on esmatähtis (praktilised rasvakustutamised, kukkumistest saadud traumade 
käsitlus, esimesena õnnetuspaigas tegutsemine, jne). Täna puudub praktilise tegevuse 
harjutamiseks ja olukordade simuleerimiseks lähimas piirkonnas sarnane taristu. Lähim piirkond 
hõlmab kogu Kambja valla territooriumi ca 11 000 inimest, osaliselt Kanepi valla osaliselt Põlva 
valla , Otepää valla ja Nõo valla territooriumi lisaks Tartu linna. Hinnanguliselt saab Päästedepoo 
loomisest kasu ca 50 000 inimest pluss Tartu linn. Hoonesse on plaanis integreerida 
omavalitsuse hädaolukorraks valmisoleku osa. KOV peab tagama kohalike teede sõidetavuse ja 
parim teenuse osutamise paiknemine saab olla koos päästetehnika asukohaga. Igas kriitilises 
olukorras on tagatud päästetehnika liikuma pääsemine (lumetormi korral on alati tee lahti) ja 
päästetehnika jaoks vajalike kommunikatsioonidega hoone tagab alati hooldustehnika liikuma 
saamise.  

Projekti osapoolteks on Kambja vald, MTÜ Koolituskeskuse ABC, OÜ Sõiduõppe ABC, MTÜ 
Tõrvandi Päästeselts, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, OÜ Ülenurme teed. 

Projekti tulemusena valmib Päästedepoo, mis ei ole ainult hoone, vaid kogukonna keskus. 
Kesksuses  on alati võimalik saada head nõu, praktilist näpunäidet või kogemuslikku/õpetlikku 
elamust. Kogukonna mõistes on tagatud parim ja kiireim abi nii hädaolukorraks valmisoleku 
mõistes, kui õnnetusjuhtumite korral. Päästedepoo – kogukonnakeskus saab olema 
koolituskohaks mitmetele asutustele ja omavalitustele, kes täna on nõus sõitma grupiga oma 
rutiinsest keskkonnast välja just parima ohutuskoolituse saamiseks. 

Projekti maksumus on hinnanguliselt  194 000 EURi millest MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi 
omafinantseering on 97 000 Euri KOV toetuse või laenulepingu alusel.  

 

 

 

Visioon hoonest.  



 

 

 

Lugupidamisega  

 

Toomas Arumägi  

MTÜ Tõrvandi Päästeselts juhatuse liige 

e-post: torvandi.paasteselts@gmail.com 

mob: +372 5247605 
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