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I ÜLDOSA 

 

1.1. Plaani rakendusala ja kokkuvõte hädaolukorra mõjust 
 

HOLP on koostatud  kohaliku tee sõidevuse katkemisest põhjustatud hädaolukorra 

lahendamiseks ja/või hädaolukorra ohule reageerimiseks. 

 

Lähtuvalt teenuste ja mõjude hindamisest selgus, et kohaliku tee sõidetavuse katkemine 

mõjutab teenuseid järgmiselt: 

Otseselt mõjutatud teenused Kaudselt mõjutatud teenused 

Vältimatu abi toimepidevus Elektrienergia tagamine 

Sularaharinglus Maagaasi tagamine 

Vedelkütusega varustamine (piirkondlik) Mobiilside ja telefoniside tagamine 

Ühistransporditeenus Andmeside tagamine 

Postiteenus Vee ja kanalisatsiooni tagamine 

Sotsiaalteenused Kaugkütte tagamine 

Jäätmemajandus Riigiteede sõidetavus 

Juurdepääs arstiabile  

Haridusvaldkond  

Päästeteenus  

Politseiteenus  

Kohalikud ettevõtted  

Tabel 1. Mõjutatud teenused 

 

HOLP on üldises plaanis kasutatav mistahes hädaolukorra ohu või hädaolukorra ajal, kuna 

juhtorgani ülesehitus, peamised ülesanded ja fookus (elanike kaitse ja turvalisus, sh sotsiaalselt 

haavatavamate isikute kaitse) erinevate hädaolukordade ajal on samad. Erinevused 

seisnevad ressursikaartides ning kaasatud isikutes.  
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1.2. Hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja isikute loetelu ning nende 
ülesanded 

 

Omavalitsus 

 tagab valmisoleku juhtida hädaolukorra lahendamist, sealhulgas määrab kontaktpunkti, 

mille kaudu on võimalik ööpäev ringi teavet vastu võtta ja edastada; 

 korraldab oma vastutusalas olukorra seiramise ja hindamise, et alustada õigel ajal 

tegevusi hädaolukorra lahendamiseks; 

 määrab hädaolukorra juhi; 

 juhib hädaolukorra lahendamist ja moodustab hädaolukorra lahendamise staabi; 

 kaasab hädaolukorra lahendamiseks vajalikud asutused ja isikud ning määrab neile 

ülesanded ja nende täitmise tähtsuse järjekorra; 

 võtab kasutusele HOLP-i ja püstitab eesmärgi või eesmärgid, mille saavutamiseks 

hädaolukorra lahendamise tegevused kaasa aitavad; 

 korraldab asutuste- ja isikutevahelist ja vajaduse korral rahvusvahelist koostööd; 

 korraldab avalikkuse teavitamist, kriisikommunikatsiooni ning annab käitumisjuhiseid; 

 tagab kontaktpunkti ja infotelefoni 24/7 toimimise; 

 korraldab teabevahetust hädaolukorra lahendamisel osalevate ning hädaolukorrast 

mõjutatud asutuste ja isikute vahel, tagades nende olukorrateadlikkuse; 

 otsustab hädaolukorra lahendamise lõpetada, teavitades sellest hädaolukorra 

lahendamisse kaasatud asutusi, isikuid ja elanikke; 

 teeb Politsei- ja Piirivalveameti X prefektuurile ettepaneku ulatusliku evakuatsiooni 

korraldamiseks; 

 abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele 

võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel; 

 otsustab hädaolukorra lahendamise ja ulatusliku evakuatsiooni lõpetada, teavitades 

sellest hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutusi, isikuid ja elanikke. 

Tee-ettevõtjad 

PS! Sõltub elutähtsa teenuse toimepidevuse määrusest! 

 korraldavad ja koordineerivad kohaliku tee sõidetavuse tagamist oma vastutusalas 

vastavalt lepingule ja toimepidevuse plaanile; 

 hädaolukorras tagavad: 

1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist; 
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2)  põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja 

tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 6 tunni jooksul 

libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest; 

3)  kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 8 tunni jooksul libeduse tekkest 

või lumesaju või tuisu algusest; 

4)  kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, 

kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 12 tunni 

jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. 

 hädaolukorra ajal tagavad eelpool nimetatud tegevuste 2, 3, ja 4 elluviimise nimetatud 

järjekorras; 

 rakendavad teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse 

osutamine täies mahus. 

 võtavad teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, 

rakendavad vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid 

meetmeid. 

 teavitavad elutähtsa teenuse katkestusest, kui katkestuse likvideerimine kestab 

prognoositult vähemalt 2 tundi ja katkestuse piirkonnas elab vähemalt 50 inimest või on 

piirkonnas häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse 

katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale. 

 esitab omavalitsus staabile ülevaateid teenuse toimivusest, katketuste korral katkestuse 

ulatusest, katkestuse orienteeruvast kestvusest ja tarvidusele võetud meetmetest. 

 teavitavad avalikkust teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust 

vähemalt oma veebilehel ja/või massimeedia vahendusel. 

Maanteeameti X teehoiu osakond 

 korraldab riigi põhi- ja tugimaanteede korrashoidu, sh nende vabastamist tormi 

tagajärgedest ja korraldab vajadusel ümber liikluse. 

 korraldab omavalitsus staabi teavitamise ja olukorrateadlikkuse valda läbivate 

riigimaanteede sõidetavuse kohta. 

 võimalusel abistab kohalikku omavalitsust prioriteetse kohaliku tee sõidetavuse tagamisel. 

Päästeameti X päästekeskus 

 regionaalse staabi või muu, väiksema juhtimispunkti moodustamisel annab sellest teada 

Võrustaabile vastavalt esitatud kontaktidele ning tagab omavalitsus staabiga 

teabevahetuse ja olukorrateadlikkuse, sh koordineerivad teavet ja tegevusi omavalitsus 

toimuvate päästesündmuste korral (teede lahti lükkamiseks sündmuskohale). 

 võimaluse korral osaleb omavalitsus staabi töös. 
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Politsei- ja Piirivalveameti X prefektuur 

 regionaalse staabi või muu, väiksema juhtimispunkti moodustamisel annab vajadusel ja 

võimalusel sellest teada omavalitsus vastavalt esitatud kontaktidele; 

 tagab vajadusel ja võimalusel omavalitsus staabiga teabevahetuse ja 

olukorrateadlikkuse, sh koordineerivad vajadusel teavet ja tegevusi omavalitsus 

toimuvate politseisündmuste korral (teede lahti lükkamiseks sündmuskohale); 

 hindab kõige kiiremal võimalikul moel omavalitsus staabi poolt esitatud ulatusliku 

evakuatsiooni korraldamise taotlust; 

 korraldab soovituslikku ulatuslikku evakuatsiooni, kui evakueeritute vajadus on üle x arv 

inimese (2% omavalitsus elanikest). 

Tabel 2. Osalevad isikud ja ülesanded 

 

1.3. Plaani rakendamise tingimused 
 

 vähemalt kahel elutähtsa teenuse osutajal ei ole võimalusi kohaliku tee sõidetavuse 

tagamiseks. 

 rasketest ilmastikutingimustest tingitud hädaolukorra oht või hädaolukord, mis ohustab 

paljude inimeste elu, tervist ja vara; 

 muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine 

võib olla märkimisväärselt raskem (nt Riikliku Ilmateenistuse hoiatused); 

 muud võimalikud hädaolukorra ohud või hädaolukorrad, millel võib/ on ulatuslik 

mõju omavalitsus elanikele, sh kui tekib vajadus korraldada omavalitsus elanikele 

soovituslik ulatuslik evakuatsioon (>2% omavalitsus elanikest). 

 

1.4.  Plaanis kasutatavad terminid ja lühendid 
 

Elutähtis teenus - teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine 

ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teise elutähtsa teenuse või üldhuviteenuse 

toimimist.  

Elutähtsa teenuse osutaja - juriidiline isik, kelle pädevuses on elutähtsa teenusena määratletud 

avaliku halduse ülesande täitmine, või elutähtsat teenust osutav ettevõtjana tegutsev isik. 

Elutähtsa teenuse osutaja kohaliku tee sõidetavuse mõistes on ehitusseadustiku § 97 lg 8 alusel  
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kohalikke teid korrashoidev ettevõtja, kes tegutseb tiheasustusalal vähemalt 10 000 elanikuga 

kohaliku omavalitsuse üksuses. 

Evakuatsioonijuht- PPA poolt määratud ametnik, kes juhib ulatusliku evakuatsiooni läbiviimist. 

Hädaolukord - hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste 

elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja 

ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik 

mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus. 

Hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus - Vabariigi Valitsuse määratud täidesaatva riigivõimu 

asutus või elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus, kui hädaolukorra on 

põhjustanud elutähtsa teenuse raskete tagajärgedega või pikaajaline katkestus. 

Hädaolukorra oht - olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal 

võib pidada tõenäoliseks, et sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse häire võib 

lähitulevikus laieneda hädaolukorraks. 

Kohalik tee -  tee, mille osas, vastavalt ehitusseadustiku § 92 lg 7-le, täidab omaniku 

ülesandeid kohaliku omavalitsuse üksus. 

Kriisikommunikatsioon - vahetu ohu korral ja hädaolukorra ajal avalikkuse teavitamine 

olukorra lahendamise käigust ja tegevusjuhiste andmine.  

Oht - inimtegevusest, loodusnähtusest, tehnoloogiast, tehnikast või muust asjaolust tingitud 

sündmus, sealhulgas hädaolukord või kriitilise tegevuse toimimiseks vajaliku ressursi 

puudumine, mis võib põhjustada elutähtsa teenuse toimimiseks vajaliku kriitilise tegevuse 

katkestuse või häire. 

Riskikommunikatsioon - avalikkuse teavitamine hädaolukorda põhjustada võivatest ohtudest 

ja hädaolukorra tagajärgedest ning käitumisjuhiste andmine elanikkonnale, et suurendada 

teadlikkust hädaolukordadest ja nendeks valmisolekut. 

Staap - hädaolukorra lahendamise juhtimise struktuur oma töökeskkonna, koosseisu ja 

töökorraga. 

Stsenaarium – kriitilist tegevust mõjutava ohu realiseerumisest põhjustatud sündmuse eeldatav 

arengukäik. 

Üldhuviteenuse osutaja- elutähtsa teenuse osutaja või seaduses sätestatud juhul ka muu 

ettevõtja, kes osutab teenust (sh gaasi-, elektri-, soojusenergia-, vee- ja kanalisatsiooni-, 

jäätmekäitlus-, ühistranspordi-, posti- ja sideteenust), mida kasutab enamik riigi või kohaliku 

omavalitsuse elanikke. Üldhuviteenustena on käsitatavad ka teenused, mida osutavad 

väiksemad vee-ettevõtjad, soojusettevõtjad, sideettevõtjad, elektriettevõtjad. 
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Ulatuslik evakuatsioon- hädaolukorra või selle ohu korral elanikkonna ajutine 

ümberpaigutamine ohustatud alalt ohutusse asukohta. 

 

ETKA- elutähtsa teenuse toimepidevust korraldav asutus 

ETO- elutähtsa teenuse osutaja  

HOLP- hädaolukorra lahendamise plaan  

HOS- hädaolukorra seadus  

KOV- omavalitsusüksus  

SITREP- ettekanne olukorra sündmuste, prognoosi ja lahendamise käigu kohta (ingl situation 

report) 

 

TABELID 

Tabel 1. Mõjutatud teenused 

Tabel 2. Osalevad isikud ja ülesanded 

Tabel 3. Hädaolukorra juhi ülesanded 

Tabel 4. Hädaolukorra juhi tegevused 

Tabel 5. Strateegilised valikud 

Tabel 6. Funktsioonid / staabigrupid 

Tabel 7. Vastutusvaldkonnad 

Tabel 8. Staabi koosseis 

Tabel 9. Teabevahetus hädaolukorra ohu korral  

Tabel 10. Partnerite teavitamise korraldus 

Tabel 11. Teavitamise peamised narratiivid ja põhimõtted 

Tabel 12. Vallavalitsuse tegevused hädaolukorra ohu ajal 

Tabel 13. Kriisikomisjoni tegevused hädaolukorra ohu ajal 

 

KIIRLINGID 

 

Tegevuskaardid 

• Hädaolukorra juhi tegevuskaart 

• Ohu hindaja ja kriisikomisjoni kokku kutsuja tegevuskaart 

• Avalikkuse teavitamise eest vastutava tegevuskaart 

• Abivallavanema tegevuskaart 
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• Vallasekretäri tegevuskaart 

• Pääste tegevuskaart 

• Politsei tegevuskaart 

• Sotsiaalvaldkonna eest vastutava tegevuskaart 

• Haridusvaldkonna eest tegevuskaart 

• Vee-ettevõtja esindaja tegevuskaart 

• Soojusettevõtja esindaja tegevuskaart 

 

 

Juhendid  

• Abivajajate abistamise lisavõimalused 

• Autonoomse elektrivarustusega tanklad Eestis  

• Kriisiolukorra toiduvaru 

• Infojuhtimise süsteem 

• Infotelefoni tööle rakendamine 

• Omavalitsuse kriisikomisjoni või staabi kogunemise kohad 

• Kriisikomisjoni või staabi istungi protokolli põhi 

• Kriisikomisjoni või staabi liikme vahendite nimekiri 

• Kriisikomisjoni või staabi logiraamat 

• Staabi töökorraldus ja kokkulepped erandolukordadeks 

• Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

• Protokoll 1 (ainult valitud inimestele) 

• Situatsiooni hindamine 

• Situatsiooniruumi sisu 

• Üldhuviteenuste tagamise lisavõimalused 

 

SOP-id 
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Mõisted 

• Mõisted ja lühendid 
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II HÄDAOLUKORRA LAHENDAMINE 
 

2.1. Hädaolukorra juhi määramine ja hädaolukorra juhi ülesanded 
 

2.1.1. Hädaolukorra juhi määramine 
 

Hädaolukorda juhtiv asutus omavalitsus elutähtsate teenuste häire või katkemise korral on omavalitsus. Hädaolukorra juht on vallavanem, 

tema puudumisel vastava valdkonna abivallavanem.  

 

2.1.2. Hädaolukorra juhi ülesanded   
 

Hädaolukorra juht 

1) täpsustab sündmuse arengukäiku ja prognoosi ülevaate ETO-delt ja olulistelt riigiasutustelt; 

2) korraldab avalikkuse teavitamise; 

3) otsustab staabi moodustamise ja korraldab selle kokkukutsumise – kokkukutsumise ulatus, staabi töö alustamise aeg, asukoht, 

töökeskkonna tagamine, ülesanded;  

4) kaasab vajalikud koostööpartnerid – määrab kontaktpunktid, info, ülesanded. 

5) kaasab hädaolukorra lahendamiseks vajalikud asutused ja isikud ning määrab neile ülesanded ja nende täitmise tähtsuse järjekorra;  

6) võtab kasutusele HOLP-i;  

7) püstitab eesmärgid, mille saavutamiseks hädaolukorra lahendamise tegevused kaasa aitavad;  

8) korraldab koostööd asutuste ja isikute vahel ning vajaduse korral ka rahvusvahelist koostööd;  

9) tagab kontakttelefoni ja infotelefoni 24/7 toimimise; 
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10) korraldab teabevahetust hädaolukorra lahendamisel osalevate ning hädaolukorrast mõjutatud asutuste ja isikute vahel, tagades 

nende olukorrateadlikkuse. 

11) vajadusel esitab PPA-le taotluse soovitusliku ulatusliku evakuatsiooni korraldamiseks; 

12) korraldab PPA abistamise ulatusliku evakuatsiooni korraldamisel. 

Tabel 3. Hädaolukorra juhi ülesanded 

 

2.1.3. Tegevuse kirjeldus hädaolukorra juhile pandud ülesannete täitmiseks 
 

PS! Kuna kohaliku tee sõidetavuse katkemise peamine ja kõige olulisem põhjus saab olla rasked ilmastikutingimused, siis tuleb meeles 

pidada, et need tingimused toovad kaasa ka muude, seejuures olulisemate teenuste (elekter, mobiilside, kaugküte, vesi, kanalisatsioon) 

katkemise omavalitsuse territooriumil. 

 

Ülesannete täitmiseks hädaolukorra juht (vt ka hädaolukorra juhi tegevuskaart SIIN): 

1) kutsub kokku kriisikomisjoni ja sotsiaal- ning haridusnõuniku (kui need ei kuulu kriisikomisjoni või 

staapi) ning viib ennast olukorra ja selle arengutega kurssi; 

Hädaolukorra juhi tegevuskaart 

Situatsiooni hindaja tegevuskaart 

SOP1 

2) moodustab omale meeskonna, staabi struktuuri ja määrab nendele esmased ülesanded.  

Esmased ülesanded on: 

 kiire elanike ohuteavituse ja kriisikommunikatsiooni tagamine mitmel kanalil; 

 kiire ja pideva situatsiooni (primaarne hindamine) ja mõjude (sekundaarne hindamine) 

hindamine; 

 staabi ja staabi tööks vajaliku keskkonna (situatsiooniruumi) loomine; 

 infojuhtimise süsteemi rakendamine. 

Staabi töökorraldus 

Avalikkuse teavitaja tegevuskaart 

Kriisikommunikatsiooni plaan 

Situatsiooni hindamine 

Situatsiooniruumi sisu 

Infojuhtimise süsteem 
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3) korraldab partnerite teavitamise ja infotelefoni tööle rakendamise; Osapoolte teavitamine 

Infotelefoni rakendamine 

4) määrab staabi kogunemise ajad ja kohad; Staabi kogunemise kohad 

5) annab intervjuusid ja vastab meediapäringutele; Kriisikommunikatsiooni plaan 

6) kinnitab maandamismeetmed ja kontrollib nende elluviimist.  

Tabel 4. Hädaolukorra juhi tegevused 

 

2.2. Hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuur ja lahendamise korraldus 
 

2.2.1. Hädaolukorra lahendamise eesmärgid 
 

Hädaolukorra lahendamise eesmärgid on: 

1) tagada elanike olukorrateadlikkus ja käitumisjuhised; 

2) tagada elutähtsad ja üldhuviteenused kriitilistel objektidel; 

3) taastada elutähtsate teenuse toimimine; 

4) aidata kaasa riigiteenuste igakülgsele toimivusele; 

5) abistada haavatavamaid isikuid. 

 

2.2.2. Strateegilised valikud juhtimisotsuste tegemiseks ja eesmärkide saavutamiseks 
Strateegiline valik Mõju elutähtsale teenusele Rahaline mõju Mõju mainele ja usaldusele 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kaasates täiendavaid tee-

ettevõtjaid, ettevõtteid, inimesi. Tagatud 

Kohalikud teed on >80% sõidetavad.  

Ligipääs kriitilistele objektidele 

tagatud. 

Väga suur (täpsusta). Maine ja usaldusväärsus 

saab kannatada 

minimaalselt. Oluline on 
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on eelisjärjekorras kriitiliste objektide 

teenindamine. 

Ligipääs sündmuskohtadele on 

tagatud. (täienda) 

Võib tekkida vajadus 

eelarve oluliseks 

muutmiseks. 

korralik 

kriisikommunikatsioon. 

(täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades vaid olemasolevaid 

ressursse. 

Kohalikud teed on 50% ulatuses 

sõidetavad. Ligipääs kriitilistele 

objektidele ei pruugi olla tagatud. 

Ligipääs sündmuskohtadele ei ole 

tagatud. (täienda) 

Ületab esialgse 

planeeritud raha, kui 

sündmus on pikaajaline 

ja/ või neid toimub veel. 

Ei teki vajadust eelarve 

muutmiseks.  (täienda) 

Suur negatiivne mõju juhul, 

mis võimendub halva 

kriisikommunikatsiooni tõttu. 

PS! Oluline on väga 

efektiivne 

kriisikommunikatsioon! 

(täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades olemasolevaid 

ressursse, kuid hoida eelisjärjekorras 

sõidetavana olulisemad kohalikud teed ja 

kriitilised objektid. 

Kohalikud teed on 50% ulatuses 

sõidetavad. Ligipääs kriitilistele 

objektidele on tagatud. 

Ligipääs sündmuskohtadele ei ole 

tagatud. (täienda) 

Ületab esialgse 

planeeritud raha, kui 

sündmus on pikaajaline 

ja/ või neid toimub veel. 

Ei teki vajadust eelarve 

muutmiseks. (täienda) 

Suur negatiivne mõju juhul, 

mis võimendub halva 

kriisikommunikatsiooni tõttu. 

PS! Oluline on väga 

efektiivne 

kriisikommunikatsioon! 

(täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades olemasolevaid 

ressursse, kuid hoida eelisjärjekorras 

sõidetavana olulisemad kohalikud teed ja 

kriitilised objektid  

ning tagada valmisolek ASAP tee lahti 

lükkamiseks, kui ohus on inimese elu, tervis 

Kohalikud teed on 50% ulatuses 

sõidetavad. Ligipääs kriitilistele 

objektidele on tagatud. 

Ligipääs sündmuskohtadele on 

tagatud. (täienda) 

Ületab esialgse 

planeeritud raha. Suure 

tõenäosusega ei teki 

vajadust eelarve 

muutmiseks. (täienda) 

Suur negatiivne mõju juhul, 

mis võimendub halva 

kriisikommunikatsiooni tõttu. 

PS! Oluline on väga 

efektiivne 

kriisikommunikatsioon! 

(täienda) 
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või vara või vajab ta muud olulist riigi või 

kohalikku teenust. 

Strateegiline valik Mõju kohalikele teenustele Mõju ettevõtlusele Mõju omavalitsuse 

toimepidevusele 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kaasates täiendavaid tee-

ettevõtjaid, ettevõtteid, inimesi. Tagatud 

on eelisjärjekorras kriitiliste objektide 

teenindamine. 

Kõik kohalikud teenused on tagatud 

juhul, kui elektrienergia, mobiil- ja 

andmeside on tagatud.  (täienda) 

Väike negatiivne mõju 

teede sõidetavuse tõttu, 

kuid võib olla suur, kuna 

inimesed ei tarbi, sest 

üldine juhis on kodus 

püsimine. (täienda) 

Väike, kui elektrienergia, 

mobiil- ja andmeside on 

tagatud. Teed on 

sõidetavad, kuid Inimesed 

saavad töötada vajadusel 

ka kodus. Volikogu töötab 

ilma suuremate takistusteta. 

(täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades vaid olemasolevaid 

ressursse. 

Kohalikud teenused, sh eriti 

sotsiaalteenused ei ole tagatud. 

Katkeb ka haridusteenuse 

osutamine, sh koolibussi teenus. 

(täienda) 

Väga suur. Töötajad ei 

pääse tööle, kaubad ja 

teenused ei liigu. 

(täienda) 

Suur. Kuigi töötajad saavad 

töötada kodus, ei pääse 

kriisikomisjoni ja staabi 

liikmed tööruumidesse. 

Volikogu töö on tugevalt 

häiritud, kuna liikmed ei 

pääse liikuma. (täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades olemasolevaid 

ressursse, kuid hoida eelisjärjekorras 

sõidetavana olulisemad kohalikud teed ja 

kriitilised objektid. 

Kohalikud teenused on osaliselt 

tagatud. Sotsiaalteenuste 

osutamiseks lükatakse tee lahti 

vastavalt planeerimisele. 

Haridusteenuse osutamine katkeb. 

Väga suur. Töötajad ei 

pääse tööle, kaubad ja 

teenused ei liigu. 

(täienda) 

Suur. Kuigi töötajad saavad 

töötada kodus, ei pääse 

kriisikomisjoni ja staabi 

liikmed tööruumidesse. 

Volikogu töö on tugevalt 
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häiritud, kuna liikmed ei 

pääse liikuma. (täienda) 

Tagada maksimaalne kohaliku tee lahti 

hoidmine, kasutades olemasolevaid 

ressursse, kuid hoida eelisjärjekorras 

sõidetavana olulisemad kohalikud teed ja 

kriitilised objektid  

ning tagada valmisolek ASAP tee lahti 

lükkamiseks, kui ohus on inimese elu, tervis 

või vara või vajab ta muud olulist riigi või 

kohalikku teenust. 

Kohalikud teenused on osaliselt 

tagatud. Sotsiaalteenuste 

osutamiseks lükatakse tee lahti 

vastavalt planeerimisele. 

Haridusteenuse osutamine katkeb. 

Väga suur. Töötajad ei 

pääse tööle, kaubad ja 

teenused ei liigu. 

(täienda) 

Suur. Kuigi töötajad saavad 

töötada kodus, ei pääse 

kriisikomisjoni ja staabi 

liikmed tööruumidesse. 

Volikogu töö on tugevalt 

häiritud, kuna liikmed ei 

pääse liikuma. (täienda) 

Tabel 5. Strateegilised valikud 
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2.2.3. Teave rakendatava staabi või staapide kohta ning staapide paljususe 
korral nendevaheline alluvus ja ülesannete jaotus 
 

Hädaolukorra ajal on olulised järgmised funktsioonid / staabigrupid: 

 Juhtimine – kriisikomisjoni või staabi töö korraldamine, eesmärkide seadmine, 
eesmärkide muutmine, kontroll, otsuste vastu võtmine.  

 Situatsiooni hindamine – tagab sündmusest pideva ülevaate saamise, mõjude 
hindamise ja oluliste osapoolte teavitamise.  

 Avalikkuse teavitamine – Tagab avalikkuse ja meediaväljaannete informeerimise. 
Teeb koostööd teiste kommunikatsiooni valdkonna isikutega.  

 Planeerimine, operatsioonide korraldamine ja ohutus – Valdkond vastutab 
sündmusega seotud planeerimistegevuse, sh ressursside kaasamise ja 
operatsioonide läbiviimise eest, sh oluliste teenuste taastamise eest. 
Ohutusohvitseri määramisel on selle ülesanne anda situatsioonile ohuhinnanguid, 
tehes koostöös julgeolekuasutuste, teiste asutuste ja omavalitsustega. 

 Logistika - Vastutab situatsiooniruumi sisu ja IT teenuste tagamise, inimeste 
transpordi korraldamise, toitlustuse, vee tagamise ning materjalide ja vahendite 
transpordi eest. 

 Finantseerimine – Vastutab finantstegevuse eest, sh teeb ettepanekuid eelarve 
kasutamise, muutmise, ümberstruktureerimise osas, peab selget ülevaadet tehtud 
kulutustest ja rahalistest võimalustest. Tagab kõikide kulutuste nõuetepärase 
salvestamise eest. Peame hädaolukorra lõppu koostab lõpuaruande, mis 
saadetakse Vabariigi Valitsuse kompenseerimiseks. 

 

Funktsioon / 

staabigrupp 

Vastutav kriisikomisjoni  / 

staabi liige 

Osalevad kriisikomisjoni / staabi 

liikmed 

Juhtimine Vallavanem 

 

Abivallavanem 

Volikogu esimees / liige 

protokollija 

Planeerimine, 

operatsioonid. 

Logistika 

Turvalisus  

Abivallavanem X päästekomando pealik 

Piirkonna politseinik 

soojusettevõtja 

vee-ettevõtja 

tee-ettevõtja(d) 

omavalitsuse kommunaalasutus 

Situatsiooni 

hindamine 

Vallavalitsuse töötaja X päästekomando pealik 

Piirkonna politseinik 

soojusettevõtja 

vee-ettevõtja 
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tee-ettevõtja(d) 

Avalikkuse 

teavitamine 

Vallavalitsuse töötaja Vallavalitsuse töötajad 

Finantstegevus Vallasekretär Finantstöötajad 

raamatupidajad 

Tabel 6. Funktsioonid / staabigrupid 

 

Staapide paljusust antud hetkel ette nähtud ei ole. Kui läbi õppuste ja reaalsete 

sündmuste tekib vajadus luua ja mehitada alluvusstaap, siis muudetakse antud HOLPi 

vastavalt. Muude staapidega (regionaalsed, riiklikud, teiste kohalike omavalitsuste jne) 

toimub suhtlus vastavalt edastatud kontaktidele ja kokkulepetele.  

 

2.2.4. Staabi asukoht, kogunemisaeg ja kontaktandmed  
 

Staap / situatsiooniruum on hoone või hooneosa, kus staap juhib hädaolukorra 
lahendamist. Situatsiooniruum võetakse kasutusele vallavanema, kriisikomisjoni esimehe 
või hädaolukorra juhi korraldusel. Situatsiooniruumi valmistab ette kes? vastavalt 
situatsiooniruumi sisu juhisele (link juhisele). Tema puudumisel kes?.  

Staap / Situatsiooniruumi primaarne asukoht on kus? Kui primaarne asukoht ei ole 
kasutatav, kasutatakse sekundaarset asukohta, milleks on kus? 

Erandolukorrast kogunetakse situatsiooniruumis, mis on määratud Protokollis 1 (dokument 
teada valitud isikutele). 

Situatsiooniruumi tegevuse lõpetab hädaolukorra juht või kriisikomisjoni esimees. 

 

2.2.5. Staabijuhi, staabijuhi asetäitja ja liikmete vastutusvaldkond ning 
ülesanded 
 

Funktsioon Vastutus Viide juhisele 

Juhtimine 

 

 Seab staabile hädaolukorra lahendamise eesmärgid 

ning töökorralduse; 

 Korraldab asutuste- ja isikutevahelist ja vajaduse korral 

rahvusvahelist koostööd; 

 Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra 

väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra 

lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse 

Staabi töökorraldus 

Osapoolte teavitus 

 

 

 

Logiraamat 

Istungite protokoll 
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korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud 

ülesandeid; 

 Otsustab hädaolukorra lahendamise ja ulatusliku 

evakuatsiooni lõpetada, teavitades sellest 

hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutusi, isikuid ja 

elanikke; 

 Tagab otsuste läbipaistvuse ja dokumenteerimise. 

Planeerimine, 

operatsioonid, 

Logistika 

Turvalisus  

 Planeerib lähtuvalt mõjuhinnangutest vajalikud 

maandamismeetmed ning korraldab nende 

elluviimise; 

 Tagab hädaolukorras abistamist vajavate inimeste 

väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimise; 

 Tagab oma funktsiooni valdkondade asutuste juhtide 

teavitamise; 

 Kaasab hädaolukorra lahendamiseks vajalikud 

asutused ja isikud ning määrab neile ülesanded ja 

nende täitmise tähtsuse järjekorra; 

 Tagab kontaktpunkti 24/7 toimimise; 

 Otsustab ressursside kasutusele võtmise; 

 Tagab staabi töö järjepidevuse; 

 Teeb Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuurile 

ettepaneku ulatusliku evakuatsiooni korraldamiseks; 

 Abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras 

evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning 

majutuse ja toitlustamise korraldamisel; 

 Tagab otsuste läbipaistvuse ja dokumenteerimise. 

Kontaktid 

Ressursitabel 

Kriisikomisjoni 

töökorraldus 

Osapoolte teavitus 

 

 

 

 

 

 

Evakuatsiooniplaan 

Infojuhtimise süsteem 

Ulatusliku 

evakuatsiooni 

taotlemise blankett 

Logiraamat 

Istungite protokoll 

Situatsiooni 

hindamine 

 Korraldab situatsiooni hindamise ning võimalike 

mõjude välja selgitamise; 

 Tagab otsuste läbipaistvuse ja dokumenteerimise. 

Situatsiooni hindamine 

Istungite protokoll 

Avalikkuse 

teavitamine 

 Korraldab avalikkuse ja meediaväljaannete 

teavitamist, teenindamist, kriisikommunikatsiooni ning 

annab käitumisjuhiseid; 

 Tagab infotelefoni 24/7 toimimise. 

Kriisikommunikatsiooni 

plaan 

Infotelefoni korraldus 

Finantstegevus  Tagab piisavad finantsvahendid, kulutuste 

läbipaistvuse, õiguspärasuse ja pideva ülevaate; 

 Tagab otsuste läbipaistvuse ja dokumenteerimise; 

 Tagab riigihangete kiireimais korras läbiviimise. 

Logiraamat 

Tabel 7. Vastutusvaldkonnad 
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2.2.6. Staabigruppide koosseis koos kaasatavate asutuste ja isikutega 
 

Funktsioon / 
staabigrupp 

Omavalitsus PäA PPA Mnt Haigla Soojus-
ettevõtja 

Vee-
ettevõtja 

Tee- 
ettevõtja 

Juhtimine         
Situatsiooni 
hindamine 

        

Planeerimine, 
operatsioonid, 
logistika, 
turvalisus 

        

Avalikkuse 
teavitamine 

        

Finantstegevus         
Tabel 8. Staabi koosseis 

 

Elutähtsate teenuste osutaja, üldhuviteenuste osutajad ja muud partnerid kaasuvad 

staabi töösse vastavalt kokkulepetele. Staabiliikmete vahetamine toimub üldjuhul iga 12h 

järel. Vajadusel muudab staabijuht staabiliikmete vahetamise, lähtudes hädaolukorra 

iseloomust ja vajadusest. Kaasatud isikute kontaktid on leitavad SIIN! 

 

2.2.7. Hädaolukorra ohule reageerimiseks ja hädaolukorra lahendamiseks 
vajalike ressursside loetelu ja nende kasutusele võtmise tingimused 
 

Ressursid võetakse kasutusele, kui need on vajalikud eesmärkide elluviimiseks. Ressursside 

kasutuselevõtu kinnitab vallavanem (hädaolukorra ohu ajal)  või hädaolukorra juht 

(hädaolukorra ajal). Ressursid on esitatud SIIN!. Kokkulepped ressursside kaasamiseks 

sõlmitakse võimalusel hädaolukorra ohu faasis. 

 

2.2.8. Hädaolukorra lõpetamine 
 

Hädaolukorra  lahendamise lõpetamine: 

1) hädaolukorra lahendamise lõpetamise  otsustab hädaolukorra juht; 

2) hädaolukorra lahendamise lõpetamise otsus fikseeritakse staabi logis (leitav SIIN!); 

3) hädaolukorra lahendamise lõpetamisest teavitatakse kõiki osapooli staabi kaudu 

ja  avalikkust teavitatakse meedia, sh sotsiaalmeedia kaudu. 

 

2.2.9. Viited hädaolukorra lahendamist toetavatele dokumentidele 
Olulisemad õigusaktid ja dokumendid on leitavad SIIN! 
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2.3.Teabevahetuse korraldus asutuste ja isikute vahe 
 

2.3.1. Teavitamise korraldus sellisest ohukahtlusest või sündmusest, mis võib areneda hädaolukorraks 
 

Peamisteks teabevahetuse meetoditeks on telefonikõne, SMS ja e-post. Peamisteks partneriteks on elutähtsa teenuse osutajad, 

üldhuviteenuse osutajad ,Päästeameti X regiooni korrapidaja, X päästepiirkonna juht, valvesünoptik, Maanteeameti X teehoiu osakond. 

Asutused, millel ei ole otsest rolli võimaliku hädaolukorra lahendamises saavad emaili koos olukorra ülevaate ja käitumisjuhistega. 

Kontaktandmed on esitatud SIIN! 

 

Teavitatav Teavitamise viis Vastutav Kasutatav kanal Edastatav kontakt 

Elutähtsate teenuste osutajad (valla tee-

ettevõtjad) 

Kõne, e-kiri  Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

Üldhuviteenuste (vesi, kanalisatsioon, 

kaugküte) osutajad 

Kõne, e-kiri  Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

Päästeameti X regiooni korrapidaja Kõne, e-kiri  Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

X Päästepiirkonna juhataja Kõne, e-kiri  Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

Valvesünoptik Kõne  Telefon Planeerimise kontaktid 

Maanteeameti X teehoiu osakond Kõne, e-kiri  Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

Valla elanikud, külastajad Kiire ohuteavitus 

Kriisikom. 

 valla koduleht 

valla FB leht 

Infotelefoni kontaktid koos 

e-posti aadressiga 

Koolid, lasteaiad, raamatukogud, 

huvikeskused, päevakeskus 

Kiire ohuteavitus, 

kriisikom 

 Telefon, e-post Planeerimise kontaktid 

Perearstid, hoolekandeasutuste juhid 

Hooldustöötajad 

Kiire ohuteavitus, 

kriisikom. 

 Telefon, e-post Avalikkuse teavitamise 

kontaktid 
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Sotsiaalabi vajavad inimesed, paljulapselised 

pered, alla toimetulekupiiri olevad pered, 

puudega inimesed. 

Kõne Telefon Avalikkuse teavitamise 

kontaktid 

Muud partnerid (omavalitsused jne) e-kiri (sitrep)  e-post Planeerimise kontaktid 

Tabel 9. Teabevahetus hädaolukorra ohu korral  

 

2.3.2. Teabevahetuse korraldus asutuste ja isikute vahel staabi kokkukutsumiseks ning asutuste ja isikute kontaktpunktide 
andmed  
 

Staabi kokku kutsumiseks kasutatakse telefonsidet (mobiiltelefon, lauatelefon), SMS ja e-posti. Kui side ja andmeside puuduvad, 

pöördutakse operatiivteenistuste poole operatiivraadioside võimaluste kasutamiseks või kasutatakse virgatseid. Kontaktpunktide andmed 

on esitatud SIIN!  

 

Telefonisidet kasutades edastatav teave Seoses sündmusega X kutsus omavalitsus  vallavanem kokku omavalitsus staabi. 

Staabiliikmetel palun koguneda aadressile X kella XX:XX. Teie omavalitsus staabi poolsed 

kontaktid on [teavitaja kontaktid]. 

SMS kaudu edastatav teave  Koguneb omavalitsus staap. Asukoht X, kell XX:XX. Kui saite SMSi kätte vastake SAIN. Kui te 

ei saa tulla või on muud probleemid, andke teada [teavitaja kontaktid]. 

e-posti teel edastatav teave Hea omavalitsus staabi liige! Vallavanem on seoses sündmusega X kutsunud kokku 

omavalitsus staabi. Staabi asukoht on X, kogunemise aeg XX:XX. Kui saite e-maili kätte 

vastake SAIN. Kui te ei saa tulla või on muud probleemid, andke esimesel võimalusel 

teada [teavitaja kontaktid]. 



2.3.3. Kaasatavate ja hädaolukorrast mõjutatud asutuste ja isikute ning 
valdkondliku ministeeriumi teavitamise korraldus, sealhulgas info edastamise 
sagedus ja viis 
 

Teavitamise põhivõrgustikku kuuluvad üldhuviteenuse osutajadm PäA, PPA, 
naaberomavalitsused. Vahenditest kasutataks mobiilsidet, andmesidet, nende 
puudumisel operatiivteenistuste ESTER raadiosidevõrku.  

Mobiilsidevõrkudes ei edastata tundlikku infot. Vajadusel kasutatakse selleks PäA või PPA 
punaseid ruume (PS! riigisaladuse loa ja teadmisvajaduse olemasolu).  

Peamine teabevahetuse korraldamise koht ja alus on kriisikomisjoni või staabi istungid. 
Võimalusel ja vajadusel on omavalitsus kriisikomisjon või staap otseühenduses teiste 
omavalitsuste kriisikomisjonide ja riigiasutuste staapidega. Kriisikomisjoni istungite ajad ja 
kohad, sh protseduurireeglid juhuks, kui side katkeb, kinnitab kriisikomisjoni esimees või 
staabijuht. 

Vajadusel korral saadab omavalitsus kriisikomisjon teiste asutuste kriisikomisjonidesse või 
staapidesse oma sideohvitseri, kelle ülesanne on info vahetamine kriisikomisjonide ja 
staapide vahel. 

Mobiilside katkestuse korral kasutatakse võimalusel Ester raadiosidevõrku. 
Raadioterminalid koos koolituse ja vajalike sidekanalitega edastab võimalusel X 
päästekomando pealik. Raadioterminalide vajadus sõltub hädaolukorra iseloomust, 
suurusest, PÄA võimalustest ning erinevate operatsioonide asukohtade arvust. 

Teavituse 

korraldaja 

Teavitatav Teavituse sisu Teavitamise 

viis 

Abivallavanem Vee-ettevõtja 

Tee-ettevõtja 

Soojusettevõtja 

Võimalikud ohuolukorrad, mis võivad 

mõjutada üldhuviteenuse osutamist (nt 

tormihoiatused, nakkushaiguste 

puhangud, elektri, side ja kütuse tarnet 

puudutav info). 

Kriisikomisjoni või staabi kogunemine. 

Vajadusel eelkokkulepped juhuks, kui side 

puudub / katkeb. 

Kõne 

sms 

e-kiri 

Istung 

Kohtumine 

Vee-ettevõtja 

Tee-ettevõtja 

soojusettevõtja 

Abivallavanem Võimalikud ohuolukorrad, mis võivad 

mõjutada üldhuviteenuste osutamist . 

Rikked, katkestused. 

Kasutusele võetavad 

maandamismeetmed. 

Kõne 

e-kiri 

Istung 

Kohtumine 

Abivallavanem 

Vee-ettevõtja 

 

Keskkonnaamet, 

keskkonnainspektsioon. 

Kanalisatsiooniteenuse tagamisega 

seotud ohuolukorrad ja rikked, mis võivad 

reostada looduskeskkonda. 

Vajadus saada erakorraliselt ja kiiresti vee-

erikasutusluba. 

Kõne 

e-kiri 
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Abivallavanem 

Vee-ettevõtja 

Terviseamet Ohutu joogivee tagamisega seotud 

ohuolukorrad ja rikked, mis võivad 

reostada joogivee või joogivee nõuetele 

vastavust pole võimalik tagada. 

Ohutu joogivee tagamise punktide 

asukohad ja ohutuse tagamise 

lühikirjeldus. 

Kõne 

e-kiri 

Vallavanem Naaberomavalitsuste 

juhid 

Ohuolukorra kirjeldus ning võimalik mõju. 

Vallavalitsuse poolsed tegevused. 

Ettepanek kutsuda kokku või mitte kutsuda 

kriisikomisjoni erakorraline koosolek. 

Vajadusel eelkokkulepped juhuks, kui side 

puudub / katkeb. 

e-kiri 

sms 

vajadusel kõne 

Haridusvaldkonna 

eest vastutav 

Haridus- ja 

kultuuriasutused 

Ohuolukorra kirjeldus, võimalik mõju, 

vallavalitsuse poolne tegevus, 

käitumisjuhised. Vallavalitsuse poolsed 

kontaktandmed. 

Vajadusel eelkokkulepped juhuks, kui side 

puudub / katkeb. 

Kõne 

e-kiri 

Istung 

Kohtumine 

Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav 

Sotsiaalhoolekande 

asutused. 

Hooldustöötajad. 

Ohuolukorra kirjeldus, võimalik mõju, 

vallavalitsuse poolne tegevus, 

käitumisjuhised. 

Vallavalitsuse poolsed kontaktandmed. 

Vajadusel eelkokkulepped juhuks, kui side 

puudub / katkeb. 

Kõne 

e-kiri 

Istung 

Kohtumine 

Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav 

Sotsiaalabi vajavad 

inimesed, 

paljulapselised pered, 

puudega inimesed. 

Ohuolukorra kirjeldus, võimalik mõju, 

vallavalitsuse poolne tegevus, 

käitumisjuhised. 

Vallavalitsuse poolsed kontaktandmed. 

Vajadusel teenuste ja vajaduste tagamine 

(küttepuud, joogivesi jne). 

Kõne 

Füüsiline 

kontakt 

Tabel 10. Partnerite teavitamise korraldus 
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2.4. Avalikkuse teavitamise korraldus 
 

Avalikku teavitamise eest, sh infotelefoni avamise ja 24/7 töötamise eest vastutab 
avalikkuse teavitamise eest vastutav.  

Meediateenindus koostatakse vastavalt hädaolukorra ulatusele ja iseloomule. 
Meediateeninduse eest vastutab avalikkuse teavitamise eest vastutav. 

Avalikkuse teavitamine toimub kriisikommunikatsiooni plaani alusel (link SIIN). Infotelefoni 
töö korraldamine toimub infotelefoni tööle rakendamise juhendi alusel (juhend SIIN). 

 

2.4.1. Teavitamise eesmärgid  
 

Teavitamise peamised narratiivid ja põhimõtted 

1) Need inimesed, kes saavad ennast ise aidata, on varakult ette hoiatatud koos 

tegevusjuhistega. 

2) Anda teada, et vallavalitsus on ohuolukorrast teadlik ja tegeleb olukorra hindamise 

ning vastumeetmete välja töötamisega 

3) Pidev olukorrateadlikkuse hoidmine, ohuolukorra likvideerimisega seotud tegevuste 

kajastamine koos pildi ja videomaterjaliga; 

4) Anda elanikele teada võimalike katkestuste ulatuse ja asukoha kohta, võimaliku 

katkestuse aja kohta ja anda käitumisjuhised. 

5) Hoiatada inimesi mitte võtma kasutusele meetmeid, mis suurendada ohtu nende 

elule ja tervisele. Jagada praktilisi nõuandeid elu korraldamiseks (nt soojus, vesi, toit 

jne). 

6) Proaktiivsus ja süstemaatiline tegevus. Mitte oodata, et keegi satub ohuolukorda, 

vaid proovida ennetada võimalikke vääriti käitumisi ja ennetavalt läbi sõnumite 

kutsuda üles neid mitte kasutama (nt lahtise tule tegemine siseruumides sooja 

saamiseks). 

7) Koostöö ametiasutustega. Ennetussõnumid ja käitumisjuhised peavad omavahel 

kattuma, ei tohi lubada vastukäivaid sõnumeid. 

Tabel 11. Teavitamise peamised narratiivid ja põhimõtted 

 

2.4.2. Teave sihtrühmade kohta 
 

Eraldi sihtrühma on: 

- Kõik valla elanikud ja külalised; 

- Haridus- ja sotsiaalasutuste juhid; 

- Haavatavamad isikud ja leibkonnad; 

- Korteriühistud (võimaluste piires). 
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2.4.3. Sõnumid ja käitumisjuhised 

  
Kasutatakse nii kiiret ohuteavitamise vormi kui kriisikommunikatsiooni vormi vastavalt 

sihtrühmale ja hädaolukorra iseloomule (kohalik tee, kaugküte, vesi ja kanalisatsioon, 

muu).  

Ohuteavitamise olulised osad on: 

- sihtrühm; 

- teavitamise viis (allikas); 

- ohu  sisu; 

- käitumisjuhised; 

- vääriti käitumise maandamismeetmed. 

 

Kriisikommunikatsiooni olulised osad on: 

- sihtrühm; 

- ohu kirjeldus; 

- käitumisjuhised; 

- asukohapõhine lisainfo; 

- infolevitamise vahendid (allikad). 

 

2.4.4. Teavituskanalite loetelu, sealhulgas vajaduse korral kriisiinfotelefoni 
avamise korraldus 
 

Peamised teavitamiskanalid on: 

 valla Facebook konto ja vallaga seotud erakontod; 

 valla kodulehekülg; 

 Eesti Rahvusringhääling (ERR, ETV); 

 valla asutuste juhid; 

 kogukonna liidrid; 

 teated avalikes kohtades; 

 otseteavitus. 

 

Täpsete kanalite kasutamine sõltub hädaolukorra iseloomust, selle kulgemise kiirusest ja 

olemasolevatest / toimivatest teenustest. Silmas peab pidama, et kuigi vallal võib olla 

elekter ja andmeside, ei tohi rakendada vaid andmesideteenusel põhinevaid kanaleid 

(internetipõhised), vaid kasutada tuleb ka paralleelseid kanaleid (raadio). 
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2.4.5. Meediateeninduse korraldus, sealhulgas vajaduse korral rahvusvahelist 
meediateeninduse korraldus  
 

Meediateeninduse korraldab avalikkuse teavitamise eest vastutav vastavalt olukorrale.  

Austatakse põhimõtet, et meedia on sõber ja võimalus. 

 

Meediateeninduse peamised tegevused: 

1) kinnitatud hädaolukorra ohu faasis esitatakse meediaväljaannetele üks 

kontaktnumber, millelt on võimalik saada täiendavat infot; 

2) meediaväljaannetele esitatakse kogu hädaolukorra vältel perioodilisi raporteid, 

vältimaks meediaväljaannete pidevaid päringuid ja olukorra moondumist; 

3) meediaväljaannetele esitatakse piisava etteteatamise tähtajaga teave  (aeg ja 

koht) pressikonverentside korraldamise kohta; 

4) erinevate meediaväljaannete erineval ajal saabunud erinevatele küsimustele 

vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte eraldi. Meediaväljaannete küsimised 

koondatakse ja vastatakse neile esimesel võimalusel kõigile korraga ühe vastusena 

(vastatakse vajadusel vaid olulistele küsimustele).  

 

2.5. Koostöö korraldus uurimistoimingute tegemisel 
 

 uurimistoimingute tegemisel tehakse igakülgset koostööd vastavalt ohule või 

kahtlustustele.  

 vee ja kanalisatsiooniteenuse tagamisel tehakse koostööd Keskkonnaameti (vee 

erikasutusload, reovee loodusesse juhtimine), Keskkonnainspektsiooni (järelevalve) 

ja Terviseametiga (joogivee kvaliteedi tagamine).  

 muude elutähtsate teenuste või üldhuviteenuste katkestuse korral tehakse 

koostööd vastavate ametkondadega lähtuvalt eesmärgist. 

 

2.6. Teave elutähtsa teenuse tagamise korralduse kohta 
 

2.6.1. Teave, kas ja kuidas tagatakse elutähtsa teenuse kättesaadavus, kuni 
on taastatud teenuse tavapärane osutamine  
 

Kohaliku tee sõidetavus kui elutähtis teenus tagatakse läbi lepinguliste partnerite 

kaasamise (ETO, tee-ettevõtjad), kelle ülesanne on tagada kohustuste täitmine vastavalt 

lepingule ja omavalitsuse elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuetele. Muuhulgas on ETO-

l kohustus tagada vajaliku lisapersonali ja- tehnika mehitamine, kui peaks vajadus tekkima. 
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ETO taastab oma lepingulises piirkonnas kohaliku tee sõidetavuse vastavalt elutähtsa 

teenuse toimepidevuse plaanile. Samas on selge, et pikaajalise tiheda lumesaju ja 

lumetormiga tekib vajadus tegevuste prioritiseerimiseks ning omavalitsuse poolt 

täiendavate võimekuste kaasamiseks.  

 

Võimalikud täiendavad meetmed on: 

- elanike pidev teavitamine ja nende ettevalmistamine; 

- operatiivteenistustele ASAP tee lahti lükkamine; 

- abi palumine naaber kohalikelt omavalitsustelt; 

- abi palumine kohalikelt ettevõtetelt ja elanikelt, kellel on olemas vastav tehnika või 

vajalik muu ressurss; 

- vabatahtlike kaasamine. 

 

2.6.2. Teave teenuse taastamise või piiramise prioriteetidest  
 

Prioritiseerimine lähtub põhimõttest- kõige suurema mõjuga tegevus kõige esimesena.  

 

ETO-del on õigus tegevusi prioritiseerida järgmiselt: 

 Prioriteet 1- põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide 

kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse 

hiljemalt 6 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest; 

 Prioriteet 2- kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 8 tunni jooksul 

libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest; 

 Prioriteet 3- kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, 

parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse 

hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. 

 

Prioriteet 1 täitmine on kõige olulisem. Prioriteedi 2 ja 3 viiakse ellu siis, kui prioriteet 1 on 

tagatud. Sellest põhimõttest lähtuvalt hoitakse esimese prioriteedina sõidetavana 

kohalikud peatänavad, X Haigla, sotsiaalkeskused, vanadekodu, lastekodu, 

üldhuviteenuste olulise taristuni, riigiteenuste tagajateni. Prioriteet 1 hulka kuuluvad ka 

teede sõidetavuse tagamine operatiivteenistuste sündmuskohtadeni. 

 

Kõik ülejäänud teed ja tänavad hoitakse sõidetavana esimesel võimalusel ja omavalitsus 

ning ETO-d kaasavad selleks täiendavad ressursid. 
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2.7. Hädaolukorra ohule reageerimise ja hädaolukorra lahendamise kulude 
üle arvestuse pidamine ja kulude hüvitamise korraldus 
 

2.7.1. Hädaolukorra oht 
 

Hädaolukorra ohuga seotud reageerimistegevused ja muud tegevused kaetakse 

omavalistuse eelarvest. Kulude üle peab arvestust kes?, kes korraldab koondkokkuvõtte 

koostamise lähtudes teistest osakondadest saadud kuluülevaadetele. Kõik tehtavad 

kulud kinnitab vallavanem. 

 

2.7.2. Hädaolukorra lahendamine 
 

Hädaolukorra lahendamisega kaasnevate kulude üle arvestuse pidamiseks koostatakse 

eraldi tunnusega kulukonto ning staabigrupid, mis vastutavad kulude tekitamise eest, 

saadavad kõik kooskõlastatud arved finantstegevuse koordinaatorile, kes korraldab 

nende sisestamise õigele kulureale. 

 

Hädaolukorra ajal vastutab kulude üle pideva arvepidamise tagamise eest 

finantstegevuse koordinaatorile, kelle ülesanne on peale hädaolukorra lõppu alustada 

esmase detailse kuluülevaate koostamist. Kogukulud kinnitab vallavanem ning 

Rahandusministeeriumile esitatakse taotlus kulude hüvitamiseks Vabariigi Valitsuse 

reservist. 

 

Evakuatsiooni käigus tekkinud kulud hüvitatakse sündmusele kaasatud asutustele, 

organisatsioonidele vastavalt riigieelarve seadusele. Evakuatsiooni läbiviimisele kaasatud 

asutused, organisatsioonid korraldavad ja tagavad oma kulude koondamise ja kulude üle 

arvestuse pidamise. Evakuatsiooniga seotud kogukulude üle arvestuse pidamise ja kulude 

koondamise korraldamise lepivad Politsei- ja Piirivalveamet ja sündmuse lahendamist 

juhtiv asutus kokku peale evakuatsiooniotsuse tegemist. 

 

2.8. Tegevused eriolukorra ajal 
 

Kohaliku tee sõidetavuse katkemine iseenesest ei vii eriolukorra välja kuulutamiseni. Küll 

aga võin eriolukorra välja kuulutamiseni viia kohaliku tee sõidetavuse katkemise peamine 

võimalik põhjus – väga rasked ilmastikutingimused. Päevi või nädalaid kestev lumetorm 

toon kindlasti kaasa eriolukorra välja kuulutamise. 
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2.9. Lisategevused 
 

2.9.1. Ulatuslik evakuatsioon 
 

2.9.1.1. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemine 

omavalitsus (hädaolukorra ohu ajal) või omavalitsus staap (hädaolukorra ajal): 

1) tuvastab vajaduse ja võtab vastu otsuse läbi viia evakuatsioon; 

2) helistab hädaabinumbrile 112 või teavitab muul viisil Politsei- ja Piirivalveametit 

evakuatsiooni vajadusest; 

3) annab olukorra hindamiseks järgnevat informatsiooni (vt blankett HOLP Lisa 13): 

- sündmuse sisu (toimumise aeg, sündmuse täpsemad asjaolud, evakuatsiooni vajaduse 

läbiviimise põhjendus); 

- oletatav evakuatsiooniala suurus ning oletatav inimeste arv evakuatsioonialas; 

- vajadusel evakuatsiooni läbiviimiseks antud aeg; 

- muu evakuatsiooni läbiviimiseks vajalik informatsioon. 

 

2.9.1.2. Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimises osalemine 

Võru Vallavalitsus (hädaolukorra ohu ajal) või Võru valla staap (hädaolukorra ajal): 

1) Aitab vajadusel määrata kogunemispunktide asukohad; 

2) Koostöös PPA-ga määrab evakuatsioonikohad ja tagab neile ligipääsu; 

3) Võimaluse ja vajaduse korral abistab evakuatsioonikoha töö korraldamisel; 

4) Korraldab evakuatsiooniga seotud kommunikatsiooni, sh koordineerib sõnumeid PPA-

ga; 

5) Abistab PPA-d  ulatusliku evakuatsiooni läbiviimisel; 

6) Abistab PPA-d abivajavate isikute ja objektide väljaselgitamisel; 

7) Tagab kohaliku tee sõidetavuse evakuatsioonikohtadeni; 

8) Võimaluse korral abistab PPA-d evakueeritavate, teenindava personali ja varude 

transpordi korraldamisel. 

 

2.9.1.3. Ulatusliku evakuatsiooni lõpetamine  

Ulatusliku evakuatsiooni lõpetab Võru Vallavalitsus (hädaolukorra ohu ajal) või Võru valla 

staap (hädaolukorra ajal). Avalikkuse teavitamine toimub koostöös PPA-ga. 

 

 



 

2.9.2. Tegevused hädaolukorra ohu korral 
 

Vallavalitsuse peamised ülesanded hädaolukorra ohu ajal on: 

 Hinnata kriisikomisjoni kokku kutsumise vajadust. 

 Kutsuda kokku kriisikomisjon. 

 Osaleda kriisikomisjoni poolt kinnitatud tegevuste ellu viimisel. 

 

Kriisikomisjoni kokku kutsumise vajaduse hindamine 

Vallavanem: 

 

 Kutsub kokku abivallavanema, situatsiooni hindajast töötaja, avalikkuse teavitamise eest 

vastutava töötaja ja protokollija; 

 Annab situatsiooni hindajast töötajale korralduse alustada hädaolukorra ohu ja selle 

võimalike mõjude hindamisega; 

 Lähtuvalt ohu analüüsist kas kinnitab või ei kinnita hädaolukorra ohu. 

 

Abivallavanem: 

 

 Kooskõlastab või ei kooskõlasta hädaolukorra ohu kinnitamise; 

 Vajadusel teeb ettepanekuid täiendava info kogumiseks või isikute kaasamiseks. 

 

Situatsiooni 

hindajast töötaja: 

 

 Koguneb määratud ajal määratud kohas; 

 Alustab info kogumist ohu ja selle võimaliku mõju kohta (juhend SIIN); 

 Esitab vallavanemale ohuhinnangu koos esmase mõjude hindamisega; 

 Vajaduse korra täpsustab ohu hinnangut partneritega (kontaktid SIIN). 

 

Protokollija:  Protokollib otsused ja tehtavad tegevused (põhi SIIN)  
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Autorõigus Mindup Systems OÜ. Keelatud jagada ilma MindUp Systems OÜ loata. www.mindupsystems.com tel 56 922 215. 

Kriisikomisjoni erakorralise istungi kokku kutsumine 

Vallavanem: 

 

 Annab korralduse kutsuda kokku kriisikomisjon, määrates kogunemise aja ja koha (juhend 

SIIN); 

 Annab vajadusel korralduse kutsuda kriisikomisjoni istungile täiendavaid isikuid; 

 Kinnitab kriisikomisjoni kokku kutsumise põhjenduse. 

 

Kriisikomisjoni 

kokku kutsujast 

töötaja (võiks olla 

sama, kes 

situatsiooni 

hindaja): 

 

 Koostab kriisikomisjoni erakorralise istungi põhjenduse ja saadab selle e-posti teel 

kriisikomisjoni liikmetele. Põhjendus sisaldab: 

 Hädaolukorra ohu ja võimalike mõjude analüüs; 

 Kogunemise aeg ja koht. 

 Saadab kriisikomisjoni liikmetele SMS-i milles märgib: 

 Erakorralise istungi kokku kutsumise põhjuse; 

 Kogunemise aja ja koha; 

 SMS-i kättesaamise vastuse ootuse. 

 

Kriisikomisjoni poolt kinnitatud tegevuste ellu viimine 

Vallavalitsuse 

töötajad 

 Kõik vallavalitsuse töötajad viivad ellu kriisikomisjoni poolt kinnitatud tegevused, sh võivad 

nad ajutiselt viia ellu tegevusi, mis ei ole nende igapäevane tööülesanne. 

 

Tabel 12. Vallavalitsuse tegevused hädaolukorra ohu ajal 
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2.9.3. Kriisikomisjoni ülesanded hädaolukorra ohu ajal  
 

Kriisikomisjoni peamised ülesanded ohuolukorra ajal on (sõltuvad kriisikomisjoni põhimäärusest): 

 Hinnata hädaolukorra ohu suurust ja hetkeolukorda. 

 Töötada välja erinevad ohustsenaariumid ning hinnata ohustsenaariumite mõju valla elanike ja külaliste elule, tervisele ja varale, 

keskkonnale, ettevõtetele, valla olulisele taristusele, üldhuviteenuste osutamisele. Töötada välja ja kinnitada maandamisemeetmed. 

 Tagada elanike ja oluliste osapoolte teavitamine ning käitumisjuhiste andmine. 

 Teha vallavanemale ettepanekud vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuse töö ümber korraldamiseks. 

 Valmistuda hädaolukorraks sh leppida kokku protseduurid juhuks, kui mobiilside ja andmeside ning teede sõidetavus on katkenud. 

 

Hädaolukorra ohu suuruse ja hetkeolukorra hindamine 
Kriisikomisjoni 

esimees: 

 

 Selgitab kriisikomisjoni erakorralise istungi põhjusi; 

 Kutsub vajadusel kriisikomisjoni istungile teisi vallavalitsuse, asutuste ja ametite töötajaid; 

 Kinnitab või lükkab tagasi hädaolukorra ohu olukorra; 

 Korraldab otsuste dokumenteerimise. 

 

Abivallavanem: 

 

 Annab ülevaate kohaliku tee ja riigiteede sõidetavuse hetkeolukorrast; 

 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

 

Situatsiooni hindajast 

töötaja: 

 

 Valmistab ette kriisikomisjoni kogunemise ruumid; 

 Esitab kriisikomisjonile kogutud materjalid ning esmase mõjude analüüsi; 

 Annab ülevaate ilmateatest ning -prognoosist, vedelkütuse, elektrienergia, mobiil- ja 

andmeside tagamise hetkeseisust ning korrakaitsest; 

juhend SIIN 

 

juhend SIIN 
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 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

Piirkonna politseinik: 

 

 Annab ülevaate PPA poolsetest tegevustest, ohuhinnangutest ja probleemkohtadest; 

 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

 

X päästekomando 

pealik: 

 

 Annab ülevaate PäA poolsetest tegevustest, ohuhinnangutest ja probleemkohtadest; 

 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

 

Soojusettevõtja 

esindaja: 

 

 Annab ülevaate soojamajanduse hetkeseisust ja probleemkohtadest; 

 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

 

Vee-ettevõtte 

esindaja: 

 

 Annab ülevaate vee- ja kanalisatsiooni tagamise hetkeseisust ja probleemkohadest; 

 Hindab, kas olemasolev info on piisav hädaolukorra ohu kinnitamiseks ning vajalike 

tegevuste alustamiseks. 

 

Protokollija:  Protokollib otsused. põhi SIIN 

Ohustsenaariumite välja töötamine, mõju hindamine ning maandamismeetmete välja töötamine 
Kriisikomisjoni 

esimees: 

 

 Kinnitab ohustsenaariumid ning mõjude hindamise; 

 Kinnitab vajalikud maandamismeetmed; 

 Korraldab maandamismeetmete rakendamiseks vajalike ressursside olemasolu; 

 Korraldab muudatuste tegemise  ja vajadusel kooskõlastuse valla eelarves. 

 

Abivallavanem: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju valla olulisele taristule, 

kohaliku tee sõidetavusele, korrakaitsele, keskkonnavaldkonnale ja turvalisusele; 
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 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju ühistranspordi 

korraldamisele; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju kohalikule 

ettevõtluskeskkonnale; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju IT teenustele, sh 

situatsiooniruumi IT võimekusele; 

 Annab hinnangu, kas on vajadus rakendada tööle situatsiooniruum ning võtta 

kasutusele infojuhtimise süsteem; 

 Teeb ettepanekud maandamismeetmete rakendamiseks; 

 Lähtuvalt võimalikest ohustsenaariumitest teeb ettepanekud oma valdkonna töö ümber 

korraldamiseks. 

 

Situatsiooni hindajast 

töötaja: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju turvalisusele; 

 Täidab situatsiooni hindamise stsenaariumite osa; 

 Teeb ettepanekud maandamisemeetmete rakendamiseks. 

 

 

juhend SIIN 

Avalikkuse 

teavitamise eest 

vastutav töötaja: 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab infotelefoni rakendamise või rakendamise taseme vajalikkust. 

 

 

Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju sotsiaalvaldkonna 

tööle ja töökoormusele; 

 Teeb ettepanekud maandamisemeetmete rakendamiseks. 
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Haridusvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju haridusvaldkonna 

tööle ja töökoormusele; 

 Teeb ettepanekud maandamisemeetmete rakendamiseks. 

 

Vallasekretär: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju vallavalitsuse 

töökorraldusele; 

 Teeb ettepanekud maandamisemeetmete rakendamiseks; 

 Korraldab vastu võetud otsuste avalikustamise. 

 

Piirkonna politseinik: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju PPA teenuste 

osutamisele; 

 Teeb ettepanekud maandamismeetmete rakendamiseks; 

 Teeb ülevaate PPA poolsetest maandamisemeetmetest. 

 

X päästekomando 

pealik: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju PÄA teenuste 

osutamisele; 

 Teeb ettepanekud maandamismeetmete rakendamiseks; 

 Teeb ülevaate PÄA poolsetest maandamisemeetmetest. 

 

Soojusettevõtte 

esindaja: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju kaugkütte teenuse 

osutamisele; 

 Teeb ülevaate maandamismeetmete võimalustest ja ressurssidest. 
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Vee-ettevõtte 

esindaja: 

 

 Osaleb ohustsenaariumite koostamise protsessis; 

 Hindab võimalike stsenaariumite realiseerumisel võimalikku mõju kaugkütte teenuse 

osutamisele; 

 Teeb ülevaate maandamismeetmete võimalustest ja ressurssidest. 

 

Protokollijast töötaja:  Protokollib otsused.  

Elanike ja osapoolte teavitamine ning käitumisjuhiste andmine 
Kriisikomisjoni 

esimees: 

 

 Korraldab naaberomavalitsusüksuste teavitamise; 

 Korraldab vallavolikogu teavitamise, mis sisaldab: 

 Hädaolukorra ohu kirjeldust; 

 Kriisikomisjoni poolsete maandamismeetmete kirjeldust; 

 Maandamisemeetmete rakendamiseks vajalike finantsvahendite kulu ning 

nende allikaid; 

 Ülevaade planeeritud tegevustest, mis seoses rahalise toe kadumise lükkuvad 

edasi või katkevad. 

kontaktid SIIN 

Abivallavanem: 

 

 Korraldab keskkonna , ühistranspordi ja tee-ettevõtjate teavitamise  

 Korraldab IT teenuse osutaja teavitamise. 

kontaktid SIIN 

Situatsiooni hindajast 

töötaja: 

 Jätkab situatsiooni ja mõjude hindamisega. juhend SIIN 

Avalikkuse 

teavitamise eest 

vastutav töötaja: 

 

 Korraldab avalikkuse teavitamise ja käitumisjuhiste andmise; 

 Korraldab meediakanalite teavitamise ja pressiteadete koostamise; 

 Vastab meediaväljaannete päringutele; 

 Korraldab infotelefoni töö toimimise. 

juhend SIIN 

 

 

juhend SIIN 
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Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Korraldab sotsiaalvaldkonna asutuste juhtide teavitamise; 

 Korraldab vajadusel koostöös haavatavamate isikute personaalse teavitamise; 

 Kui infojuhtimise süsteem aktiveeritakse, esitab oma olulistele parteritele kriisikomisjoni 

kontaktandmed. 

kontaktid SIIN 

 

juhend SIIN 

Haridusvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Korraldab haridusasutuste juhtide ja ministeeriumi teavitamise; 

 Korraldab koostöös kultuurinõunikuga kultuuriasutuste juhtide teavitamise; 

 Kui infojuhtimise süsteem aktiveeritakse, esitab neile kriisikomisjoni kontaktandmed. 

kontaktid SIIN 

 

juhend SIIN   

Vallasekretär:  Korraldab vallavalitsuse ja volikogu töötajate teavitamise. kontaktid SIIN 

Vallavalitsuse, valla hallatavate asutuste ja oluliste asutuse töö ümber korraldamine 
Kriisikomisjoni 

esimees: 

 

 Annab vajadusel korralduse minna üle kriisiaja töökorraldusele; 

 Kinnitab vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töökorralduse muudatused; 

 Kinnitab valdkonna juhtide ettepanekud töö paremaks korraldamiseks võimaliku 

hädaolukorra tingimustes. 

 

Abivallavanem: 

 

 Korraldab töökorralduse muudatuste sisse viimise oma vastutusalas; 

 Nõustab ja juhendab oma vastutusala inimesi ning asutusi; 

 Teeb ettepanekuid, milliste teenuste osutamine võib ajutiselt peatada ning milliste 

teenuste osutamisega peab kindlasti jätkama.  

 

Situatsiooni hindajast 

töötaja: 

 Jätkab situatsiooni ja mõjude hindamist; 

 Võimaluse piires abistab töökorralduse muudatuste sisse viimisel. 

juhend SIIN 

Avalikkuse 

teavitamise eest 

vastutav töötaja: 

 Korraldab avalikkuse teavitamise töökorralduse muutusest. 

 

juhend SIIN 
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Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Korraldab töökorralduse muudatuste sisse viimise sotsiaalvaldkonnas koostöös 

sotsiaalasutuste juhtidega; 

 Nõustab ja juhendab oma vastutusala inimesi ning asutusi; 

 Teeb ettepanekuid, milliste teenuste osutamine võib ajutiselt peatada ning milliste 

teenuste osutamisega peab kindlasti jätkama.  

 

Haridusvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Korraldab töökorralduse muudatuste sisse viimise haridusvaldkonnas koostöös 

haridusasutuste juhtide ja ministeeriumiga; 

 Koostöös kultuurinõuniku ja kultuuriasutuste juhtidega korraldab töökorralduse sisse 

viimise kultuuri valdkonnas; 

 Teeb ettepanekuid, milliste teenuste osutamine võib ajutiselt peatada ning milliste 

teenuste osutamisega peab kindlasti jätkama.  

 

Vallasekretär: 

 

 Korraldab kantselei, õigusteeninduse ja muude oma vastutusalas olevate ülesannete 

ellu viimiseks vajaliku töökorralduse muudatuste sisse viimise; 

 Teeb ettepanekuid, milliste teenuste osutamine võib ajutiselt peatada ning milliste 

teenuste osutamisega peab kindlasti jätkama.  

 

Piirkonna politseinik: 

 

 Informeerib kriisikomisjoni PPA-poolsete tegevuste muudatustest; 

 Nõustab kriisikomisjoni. 

 

X päästekomando 

pealik: 

 Informeerib kriisikomisjoni PÄA-poolsete tegevuste muudatustest; 

 Nõustab kriisikomisjoni. 

 

Soojusettevõtja 

esindaja: 

 Informeerib kriisikomisjoni ettevõtte poolsete tegevuste muudatustest; 

 Valmistub võimalikuks hädaolukorraks 

 

Vee-ettevõtja 

esindaja: 

 Informeerib kriisikomisjoni ettevõtte poolsete tegevuste muudatustest;  

 Valmistub võimalikuks hädaolukorraks. 
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Protokollija:  Protokollib otsused.  

Hädaolukorraks valmistumine, protseduuride kokku leppimine juhuks, kui elektrienergia, mobiilside ja andmeside ning teede 
sõidetavus on katkenud. 

Kriisikomisjoni 

esimees: 

 

 Kinnitab kriisikomisjoni edasiste istungite ajad ja kohad; 

 Kinnitab lisaliikmete kaasamise; 

 Kinnitab protokoll 1 järgi tegutsemise juhuks, kui mobiilside katkeb või kui on suur 

julgeolekuoht; 

 Annab korralduse kokku leppida transpordi korraldamine juhul, kui teed on raskesti 

läbitavad. 

 

Abivallavanem: 

 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Teeb eelkokkulepped võimekate transpordivahendite kaasamiseks juhuks, kui teed on 

tavapärastele sõiduvahenditele raskesti läbitavad; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Teeb võimalusel eelkokkulepped elektrigeneraatori rentimiseks; 

 Teavitab IT teenuse eest vastutavat vajadusest võtta IT teenused kõrgendatud 

tähelepanu alla; 

 Tagab vajadusel koostöös IT teenuse eest vastutavaga Protokoll 1 situatsiooniruumi IT 

valmisoleku; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

 

ressursid SIIN 

Situatsiooni hindajast 

töötaja: 

 

 Jätkab situatsiooni ja mõjude hindamist; 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

juhend SIIN 
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 Kriisikomisjoni lisaliikmete kaasamise korral tagab nende teavitamise, sh korraldab neile 

valmistumiseks kõik vajalikud dokumendid, lisad, juhendid  

 Korraldab vajadusel Protokoll 1 situatsiooniruumi valmisoleku; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

kontaktid SIIN 

 

juhend SIIN 

Avalikkuse 

teavitamise eest 

vastutav: 

 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Sotsiaalvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Haridusvaldkonna 

eest vastutav töötaja: 

 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Vallasekretär: 

 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Valmistub hädaolukorraks 

 

Piirkonna politseinik:  Võtab kriisikomisjoni töökorraldused ja istungite ajad ning kohad teadmiseks.  

X päästekomando 

pealik: 

 Võtab kriisikomisjoni töökorraldused ja istungite ajad ning kohad teadmiseks;  
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  Valmistub võimaluseks, et kriisikomisjon koguneb elektrienergia katkemisel ajutiselt X 

päästekomando ruumides; 

 Valmistab võimalusel ette Ester raadioterminalide komplektid ning üleandmise-

vastuvõtmise aktid juhuks, kui mobiilside katkeb. 

Soojusettevõtja 

esindaja: 

 Võtab kriisikomisjoni töökorraldused ja istungite ajad ning kohad teadmiseks; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Vee-ettevõtja 

esindaja: 

 Võtab kriisikomisjoni töökorraldused ja istungite ajad ning kohad teadmiseks; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Protokollija: 

 

 Protokollib otsused; 

 Prindib välja või salvestab mälupulgale kõik oma tööks vajalikud õigusaktid, juhendid, 

plaanid jm olulised dokumendid ja dokumendi põhja; 

 Tutvub Protokolliga 1; 

 Valmistub hädaolukorraks. 

 

Tabel 13. Kriisikomisjoni tegevused hädaolukorra ohu ajal 

 

 

 

 



 

Lisa 1 Omavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus 
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Lisa 2. Omavalitsuse kriisikomisjoni koosseis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 3. Kontaktid 
   

KIIRLINGID 

Omavalitsuse kriisikomisjon          Omavalitsus                Asutused, isikud        Tee-ettevõtjad      Haridus- ja kultuuriasutused 

Sotsiaal- ja tervishoiuasutused     Külavanemad            Korteriühistud 

 

          Omavalitsuse kriisikomisjon 

        
  

Nimi              Ametikoht Telefon E-post Liikmelisus Asendaja Kontaktid 
       

 

Omavalitsuse kontaktid 

Nimi              Ametikoht Telefon E-mail Kodune aadress 

     

 

Asutused, isikud 

Asutus, ametikoht Telefon Mobiil Email Fax Märkused 

RIIKLIKUD KONTAKTPUNKTID 

Välisministeerium      

Haridusministeerium       

Siseministeerium      

Rahandusministeerium      
 Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 
     

PPA vastutav korrapidaja      

PäA vastutav korrapidaja      
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Riikliku ilmateenistuse 
valvesünoptik 

     

Maanteeameti kontaktpunkt       
Keskkonnaameti kontaktpunkt      

Kaitseliidu maleva kontaktpunkt      

Häirekeskus      

Eesti Panga kontaktpunkt      

REGIONAALSED KONTAKTPUNKTID 

PäA X regiooni korrapidaja      

PPA X regiooni korrapidaja      

Naaberomavalitsus      

Naaberomavalitsus      

Naaberomavalitsus      

Elron      

MTÜ X Ühistranspordikeskus      

AS Omniva      

Tele2 AS      

Telia AS      

Elisa AS      

Elering AS      

Circle K Eesti AS      

Alexela Oil AS      

Olerex AS      

Neste Eesti AS      

Vee-ettevõtja      

Soojusettevõtja      

Tee-ettevõtjad      
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Tee- ettevõtjad 

Asutus Nimi Telefon Mobiil Email Fax Märkused 
TEE-ETTEVÕTJAD 

       
       

 

 

Haridus- ja kultuuriasutused 

Asutus Nimi Ametikoht Telefon Mobiil Email Fax Märkused 
KOOLID 

         
         

LASTEAIAD 
          
          
          
          
                

HUVIHARIDUS 
         
         
         

RAAMATUKOGUD 
         
         

KULTUURIASUTUSED 
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Sotsiaal- ja tervishoid 

Asutus Nimi Ametikoht Telefon Mobiil Email Fax Märkused 
ESMATASANDI ARSTIABI (PEREARSTID) 

        
        
        
        

HOOLEKANDEASUTUSED 

         
         
         
         

 

Külavanemad 

Küla Nimi Ametikoht Telefon Mobiil Kodune aadress Märkused 

KOGUKONNAÜHENDUSED/VABAÜHENDUSED 

        

 

Korteriühistud 

Korteriühistu Aadress Telefon e-posti aadress 
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Lisa 4. Ressursitabel 
 

Kiirviited Ressursid      Kasutatud ressursid 

 

Ressursid 

Ressursi 
alanimetus 

Kogus Ühik Märkused Asula Aadress Ettevõte nimi Kontaktisik Mobiil E-mail 
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Kasutatud ressursid 
 

       
Kuupäev Kell Ressursi kirjeldus Ressursi omanik 

Ressursi kasutaja Kokkuleppe sõlmija Märkused/ kokkulepped 
Nimi Kontaktid 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 



 

Lisa 5. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemise blanket 
 

 

1. Olukorra tingnimetus:  

 

  

2. Koostamise aeg: 

   

3. Taotluse koostaja (ees- ja perekonnanimi):  

 

  

B 

KIRJELDUS (Millal, mis, kus ja kuidas juhtus? Millised on tagajärjed?) 

 

 

 

C 

MÕJU (Mõju teenustele ja mõjutatud osapoolte määramine) 

 

 

 

D 

EVAKUATSIOONI VAJADUSE LÄBIVIIMISE PÕHJENDUS 

 

 

 

 

E 

OLETATAV EVAKUATSIOONIALA SUURUS JA OLETATAV INIMESTE ARV EVAKUATSIOONI 

ALAL 

 

 

 

F 

EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE AEG (VAJADUSEL)  

 

 

 

G 

MUU OLULINE INFO 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Lisa 6. Evakuatsiooniplaan 
 

Kohaliku omavalitsusüksuse evakuatsioonikohtade plaan 

1. Üldosa 

Omavalitsuse nimi  

Elanike arv 
 

Evakuatsioonikohtade arv 
 

Kogumahutavus 
 

2. Kohaliku omavalitsuse üksuse evakuatsioonikohtade loetelu 

Jrk Aadress Mahutavus 
Objekti 

nimetus 

Kontaktandmed  

kasutusele võtmiseks 

1.     

2.     

3. Evakuatsioonikohad ja nende põhiandmed 

Info esitatakse kohtade kaupa ja kohaliku omavalitsuse üksuse 

evakuatsioonikohtade loetelu  järjekorras (punkt 2). Objektide arv siinses jaotises 

peab võrduma arvuga, mis on esitatud üldosa kolmandas reas.  

1. Evakuatsioonikoha nimi  

Aadress  

Mahutavus  

Kontakt 1  

Kontakt 2  

2. Majutus- ja hügieenitingimused 

Magamiskohti 
 

 Võimalikud magamistarvete pakkujad  

1. pakkuja nimi kontaktandmed 

2.   

Tualettide 

olemasolu 

 

Pesukohtade 

olemasolu 

 

 Võimalikud teenuse pakkujad (esitatakse juhul, kui kohapeal ei ole 

hügieenitingimused tagatud) 

1. pakkuja nimi kontaktandmed 

2.   

3.   

3. Toitlustamine 

A. Toitlustamise 

võimekus objektil 

 

B. Võimalikud toitlustajad (toitlustamine tagatakse toidu kohaletoomisega) 
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1. toitlustaja nimi kontaktandmed 

2.   

4. Esmaabi tagamine (täidab Politsei- ja Piirivalveamet) 

1. asutus või isik kontaktandmed 

2.   

5. Turvalisus objektil  (võimalikud turvateenuse pakkujad, täidab Politsei- ja Piirivalveamet) 

1. asutus või isik kontaktandmed 

2.   

6. Muu oluline informatsioon  (täidab Politsei- ja Piirivalveamet) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 7. Kriisikommunikatsiooni plaan 
 

Kriisikommunikatsiooni läbiviimise, kriisikommunikatsiooni plaani kasutusele võtmise, täiendamise ja uuendamise eest vastutav avalikkuse 

teavitamise eest vastutav. 

Nimi Kontaktid Asendusliige Kontakt 

    

 

Kiirlingid 

Kriisikommunikatsiooni plaan (sündmusepõhine)                   Teavitamise meeskonna koosseis                   Kriisikommunikatsiooni korraldamine 

Pressiteated                                                                             Pressikonverentside korraldamine                    Intervjuude korraldamine 

Sõnumid ja käitumisjuhised                                                        Olulised kontaktid ja info levitamise allikad         

Koduse kriisivaru soovitused                                                       Võimalused kriisikommunikatsiooni korraldamisel 

 

Kriisikommunikatsiooni plaan 
 

Sündmus: 

Kuupäev: 

Peamised narratiivid: 

Teavitamise meeskonna koosseis 
Nimi Kontakt Asendusliige* Kontakt* 

Juht   Juhi asetäitja  
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Kriisikommunikatsiooni korraldamine 
Sihtrühm Sõnumi sisu Avaldamise allikas Avaldamis

e viis 

Avaldamise 

kuupäev ja kell 

     

     

     

 
Pressiteated 

Väljaanne Sõnumi sisu Sagedus ja viis Muu oluline info 

    

    

 

Pressikonverentside korraldamine 
Kuupäev Asukoht Teemad Osalejad Osalejate vajadused 

     

     

 
Intervjuude korraldamine 

Kuupäev Asukoht Teemad Väljaanne Olulised narratiivid 
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Sõnumid ja käitumisjuhised  
Kasutatakse nii kiiret ohuteavitamise vormi kui kriisikommunikatsiooni vormi vastavalt sihtrühmale ja Kriisiolukorra iseloomule (kohalik tee, 

kaugküte, vesi ja kanalisatsioon, muu).  

 

Ohuteavitamise olulised osad Kriisikommunikatsiooni olulised osad 

Sihtrühm Sihtrühm 

Teavitamise viis (allikas) Ohu kirjeldus 

Ohu kirjeldus Käitumisjuhised 

Käitumisjuhised Asukohapõhine lisainfo 

Vääriti käitumise maandamismeetmed Info levitamise vahendid 

 

Näide ohuteavitamisest valla kodulehel (rasked ilmastikutingimused): 

Hea X valla inimene! 

Riiklik Ilmateenistus lubas kolme päeva pärast tugevat lumetormi, mis võib kesta 3 päeva. Lumetorm toob suure tõenäosusega kaasa 

elektrikatkestuse ja teede läbitavuse tagamine saab olema raske. Oleme eelhoiatanud ka oma tee-ettevõtjaid.  

Ära unusta minna poodi ja soetada endale täiendavaid toiduained (näiteks tatar, seda ei pea keetma, piisab leotamisest), kindlasti 

kogu omale vett (neljaliikmeline pere vajab minimaalselt 12l ööpäevas), mõtle läbi, kuidas sa saad sooja (kortermajades ei saa sooja, 

kui kortermaja soojasõlmes ei ole elektrit). Ära unusta imikuid ja lemmikloomi. Võta kindlasti sularaha ja tangi täis auto paak. Pane 

autosse kindlasti soojad pleedid, labidas ja autolaadija.  

Lae täis akud ja testi oma raadio patareisid. Kui need on tühjad, osta uued. Ära hoia telefonil sees andmesidet, kui see pole ilmtingimata 

vajalik.  

 

PS! Kindlasti mõtle ravimite peale, eriti retseptiravimid (allergia, astma, diabeet jne).  
Hoolitse kindlasti ka oma lähedaste eest. Vajadusel vii neile küttepuid, vett, ravimeid, toitu jne. 

Vaata ka www.kriis.ee või lae alla mobiilirakendus „Ole valmis“. See töötab ka ilma andmesideta. 

Kui andmeside kaob, saab täiendavat infot Vikerraadios, vallamajast. 
Täpsem info eesnimi perenimi, tel, email. 
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Olulised kontaktid ja info levitamise allikad (PS ! TÄIENDA/ PARANDA SÜNDMUSE AJAL) 
Allikas Võimalused Kontaktid Muu oluline info 

Valla koduleht    

Valla FB leht    

Eesti 

Rahvusringhääling 

   

Meediaväljaanded    

Kogukonna liidrid, 

külavanemad 

VT kontaktid    

Teadetetahvlid   Vabatahtlike vajadus 

Infopunktid   Vabatahtlike vajadus 

Füüsiline kontakt brošüürid  Vabatahtlike vajadus 

 

Võimalused kriisikommunikatsiooni korraldamisel 
Tegevused Valikud Vajadused 

Elanike olukorrateadlikkuse hoidmine ja käitumisjuhiste andmine 
Kriisikommunikatsiooni 
korraldamine, 
käitumisjuhiste 
edastamine 

1. Kui mobiil- ja andeside töötavad 
1.1. Kampaania 
sotsiaalmeedias, kodulehel. 

1.1.1. Sotsiaalmeedia kontole info sisestaja õigusega inimene. 
1.1.2. Kodulehele info sisestaja õigusega inimene. 
1.1.3. Hea ülevaade toimuvast, mille põhjal koostada sõnumid. 
1.1.4. Selged tegevusjuhised. 
1.1.5. Suunised juhuks, kui andmeside ja mobiilside katkevad. 
1.1.6. Kui on elektrikatkestuse oht, siis kindlasti seda eraldi rõhutada. 
1.1.7. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
1.1.8. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
1.1.9. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
1.1.10. Teavitused infopunktide asukoha kohta. 
1.1.11. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

1.2. e-kirjad korteriühistutele 
ja oluliste asutuste juhtidele 

1.2.1. Korteriühistute kontaktandmed 
1.2.2. Selged tegevusjuhised. 
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1.2.3. Suunised juhuks, kui andmeside ja mobiilside katkevad. 
1.2.4. Kui on elektrikatkestuse oht, siis kindlasti seda eraldi rõhutada. 
1.2.5. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
1.2.6. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
1.2.7. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
1.2.8. Teavitused infopunktide asukoha kohta. 
1.2.9. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

1.3. e-kirjad ja vajadusel 
helistamine külavanematele 

1.3.1. Külavanemate kontaktandmed 
1.3.2. Selged tegevusjuhised. 
1.3.3. Suunised juhuks, kui andmeside ja mobiilside katkevad. 
1.3.4. Kui on elektrikatkestuse oht, siis kindlasti seda eraldi rõhutada.  
1.3.5. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
1.3.6. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
1.3.7. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
1.3.8. Teavitused infopunktide asukoha kohta. 
1.3.9. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

1.4. Infotelefoni töö 
toimimise tagamine 

1.4.1. Vähemalt kahe telefoninumbri määramine infotelefoniks. 
1.4.2. Infotelefoni numbrite selge välja kommunikeerimine. 
1.4.3. Ette valmistatud infotelefoni vastajad (minimaalse 2, vajadusel neile asendused). 
1.4.4. Selged tegevusjuhised ja blanketid saadud info (inimeste küsimused, teated, 
tähelepanekud jne) talletamiseks ning töökord nende edastamiseks. 
1.4.5. Välja prinditud tegevusjuhendid inimestele jagamiseks. 
1.4.6. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
1.4.7. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
1.4.8. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
1.4.9. Teavitused infopunktide asukoha kohta. 
1.4.10. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

2. Kui mobiilside on olemas, kuid andmesidet ei ole 
2.1. ERR kaasamine. 2.1.1. Läbimõeldud lühike teavitussõnum koos käitumisjuhistega telefoni teel. 

2.1.2. Teate edastamine piirkondlikule korrespondendile. 
2.1.3. Teavitus selle kohta, kust kohast saada infot juhul, kui side katkeb. 

2.2. Kõned korteriühistutele Vaata p 1.2. 
Vaata kontaktid 
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2.3. Kõned külavanematele 
koos tegevusjuhistega. 

Vaata p 1.3. 
Vaata kontaktid 

2.4. Infotelefoni töö 
toimimise tagamine 

Vaata p 1.4.  
Vaata kontaktid 

3. Kui sideteenused puuduvad 
3.1. Teate edastamine ERRi 
läbi päästekomando 
raadiosideterminali ja 
häirekeskuse. 
 

3.1.1. Päästekomando ESTER raadioside terminal. 
3.1.2. Läbimõeldud sihtrühmapõhine kommunikatsioonisõnum. 
3.1.3. Selge sõnum inimestele, kust kohast saab infot (X valla infopunktid). 
3.1.4. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
3.1.5. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
3.1.6. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
3.1.7. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

3.2. Teate edastamine ERRile 
kohale minnes. 

3.2.1. Ilmastikule vastavad sõiduvahendid ja kütus. 
3.2.2. Läbimõeldud sihtrühmapõhine kommunikatsioonisõnum. 
3.2.3. Selge sõnum inimestele, kust kohast saab infot (X valla infopunktid). 
3.2.4. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
3.2.5. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
3.2.6. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
3.2.7. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

3.3.Teadete kleepimine 
infotahvlitele, korteriühistute 
ustele, üldkasutatavate 
hoonete ustele, poodide 
seintele. 

3.3.1. Sõiduvahendid, kütus, juhiload. 
3.3.2. Vabatahtlikud. 
3.3.3.Välja prinditud ja vajadusel kiletatud teated. 
3.3.4. Klambrid, teip. 
3.3.5. Selge sõnum inimestele, kust kohast saab infot (X valla infopunktid). 
3.3.6. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
3.3.7. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
3.3.8. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
3.3.9. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

3.4. Teavitus tänavatel ja 
üldkasutatavates kohtades. 

3.4.1. Vabatahtlikud. 
3.4.2. Teavitajate briifimine. 
3.4.3. Väljaprinditud brošüürid. 
3.4.4. Selge sõnum inimestele, kust kohast saab infot (X valla infopunktid). 
3.4.5. Teavitused üldhuviteenuste tagamise kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 
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3.4.6. Teavitused ohutu joogivee saamise kohtade kohta. 
3.4.7. Teavitused käimlate asukoha kohta. 
3.4.8. Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja / või lihtsalt sooja saamise ning 
seadmete laadimise võimaluste kohta. 

3.5. Infostendide ja 
infotöötajate tagamine 
staabi hoones, võimalusel 
peaukse vastas. 

3.5.1. Suuremates kogukonnakeskustes infostendi loomine. 
3.5.2. Kogukonna liidrite kaasamine infostendi töös hoidmiseks ja uue infoga 
varustamisel. 
3.5.3. Välja prinditud juhendid, oluliste asutuste kontaktandmed sh aadressid, 
käitumisjuhendid (välitingimustes kiletatud). 

 

 

 

Soovituste ja käitumisjuhiste allikad 
Soovitused ja käitumisjuhised annab üldjuhul Kriisiolukorra omanik. Omavalitsus annab soovitusi ja käitumisjuhised kaugkütteteenuse, vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse ning kohaliku tee sõidetavuse häirete või katkemise korral. Peamised soovitused on leitavad aadressilt www.kriis.ee . 

Koduste varude nimekiri on leitav SIIT (elektrooniline versioon internetis). 

Allalaetavad käitumisjuhised on leitav SIIT! (elektrooniline versioon internetis). 

 

Koduse kriisivaru soovitused 
Täiskasvanute jaoks Väikelaste jaoks Lisaks 

Joogivett (3 liitrit ööpäevas inimese 

kohta) 

Rinnapiimaasendaja pulbrit (jätkupiimapulbrit), mis katab 

vähemalt 6 kuu vanuse imiku päevase piimavajaduse (1 liiter 

ööpäevas) 

Priimus, et vajaduse korral valmistada 

toitu elektri ja küttekoldeta 

Konserve Teraviljatooteid, mida on kerge valmistada Taskulamp ja varupatareid 

Pakisuppe, püreepulbreid või helbed, 

mida on kerge valmistada 
Püreepulbreid või helbeid, mida on kerge valmistada Esmaabitarbed ja olulised ravimid 

Valmis makaroni-, köögivilja-, 

teravilja- või kaunviljarooga lihaga, 

Valmis rooga väikelastele lihaga, mida saab süüa 

kuumutatuna või kuumutamata 

Patareide või aku pealt töötav 

raadio 
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mida saab süüa kuumutatuna või 

kuumutamata 

Teraviljatooteid (kuivikleiba, soolase 

või neutraalse maitsega küpsiseid) 
Neutraalse maitsega küpsiseid 

Akupank mobiilsete seadmete 

laadimiseks 

Süsivesikuterikkaid magusaid 

küpsiseid, karamelle, konserveeritud 

või kuivatatud puuvilju, halvaad, 

kondenspiima 

Süsivesikuterikkaid magusaid küpsiseid, kondenspiima või 

marmelaadi, mis ei sisalda säilitusaineid jt väikelastele 

sobimatuid lisaaineid 

Küünlad ja tikud 

  Vajalikus koguses vett Niisked hügieenilapid 

    Sularaha 

 



 

Lisa 8. Olulised õigusaktid 
 

Õigusaktid 

 Riigikogu 02. juuni 1993. a seadus “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus”. 
 Riigikogu10. veebruari 1999. A seadus “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus” 
 Riigikogu 11. veebruari 2015. a seadus “Ehitusseadustik” 
 Riigikogu 11. veebruari 2003. a seadus “Kaugkütteseadus” 
 Riigikogu 08. veebruari 2017. a seadus “Kriisiolukorra seadus” 
 Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määrus nr 112 „Kriisiolukorra lahendamise 

juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse 
teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni 
läbiviimise nõuded ja kord” 

 Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 92 “Tee seisundinõuded”. 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 9. Juhendid 
 

Kiirlingid 
 

Tegevuskaardid 

 Hädaolukorra juhi tegevuskaart 

 Ohu hindaja ja kriisikomisjoni kokku kutsuja tegevuskaart 

 Avalikkuse teavitamise eest vastutava tegevuskaart 

 Abivallavanema tegevuskaart 

 Vallasekretäri tegevuskaart 

 Pääste tegevuskaart 

 Politsei tegevuskaart 

 Sotsiaalvaldkonna eest vastutava tegevuskaart 

 Haridusvaldkonna eest tegevuskaart 

 Vee-ettevõtja esindaja tegevuskaart 

 Soojusettevõtja esindaja tegevuskaart 

 

Lisad 

 Abivajajate abistamise lisavõimalused 

 Autonoomse elektrivarustusega tanklad Eestis  

 Kriisiolukorra toiduvaru 

 Infojuhtimise süsteem 

 Infotelefoni tööle rakendamine 

 X valla kriisikomisjoni kogunemise kohad 

 Kriisikomisjoni istungi protokolli põhi 

 Kriisikomisjoni liikme vahendite nimekiri 

 Kriisikomisjoni logiraamat 

 Kriisikomisjoni töökorraldus ja kokkulepped erandolukordadeks 

 Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 

 Protokoll 1 (ainult valitud inimestele) 

 Situatsiooni hindamine 

 Situatsiooniruumi sisu 

 Üldhuviteenuste tagamise lisavõimalused 

 

Lisad 

 Lisa 1. Omavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus 

 Lisa 2. Omavalitsuse kriisikomisjoni koosseis 
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 Lisa 3. Kontaktid  

 Lisa 4. Ressursitabel  

 Lisa 5. Ulatusliku evakuatsiooni taotlemise blankett 

 Lisa 6. Evakuatsiooniplaan  

 Lisa 7. Kriisikommunikatsiooni plaan 

 Lisa 8. Olulised õigusaktid 

 Lisa 9. Juhendid 
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Hädaolukorra juhi tegevuskaart 
Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Juhtimine Raporteerib: Eriolukorra juht 

 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Anna korraldus kutsuda kokku kriisikomisjon või staap, määra aeg ja koht 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

      Otsusta, kas on vaja koheselt kaasata täiendavaid inimesi ja asutusi 

      Võta kasutusele HOLP või osa sellest 

      Juhi kriisikomisjoni / staapi, korralda neile ülevaade toimuvast 

      Anna korraldus aktiveerida kriisikommunikatsiooni plaan 

      Koosta esmane kriisikomisjoni töökorraldus ja eesmärgid 

      Kaasa kriisikomisjoni töö korraldamiseks lisapersonali, kui vaja 

Staabi kogunemise kohad 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1 

Situatsiooni hindamine 

Planeermine 

Opetatsioonid 

Turvalisus 

Logistika 

Avalikkuse teavitamine 

Staabi töökorraldus 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Anna korraldus aktiveerida situatsiooniruum 

      Anna korraldus aktiveerida infojuhtimise süsteem 

      Sea kriisikomisjonile eesmärgid ja ülesanded 

      Kinnita kriisikomisjoni ja funktsioonide elluviimise meeskonnad 

      Anna intervjuusid 

      Rahusta elanikke 

      Ole ühenduses eriolukorra juhiga ning uuri, mis abi ta vajab. 

 

Infojuhtimise süsteem 

Staabi töökorraldus 

 

Avalikkuse teavitamise eest 

vastutav 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga hädaolukorra lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga hädaolukorra lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja joogivesi

      Vaata üle ja kinnita kõik pressiteated 

      Anna intervjuusid 

      Juhi kriisikomisjoni istungeid ja ole pidevalt olukorraga kursis 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi hädaolukorra lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

 

 

Avalikkuse teavitamise eest 

vastutav 

 

Abivallavanem 

 

Logiraamat, protokoll 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Lõpeta hädaolukord ja korralda sellest teavitamine ning selle 

dokumenteerimine 

      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

raport 

      Vii läbi sündmusejärgne pressikonverents, vallavalitsuse töötajate infotund ja 

kriisikomisjoni istung 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Situatsiooni hindaja tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev: 

Funktsioon: Sündmuse hindamine ja 
olukorrateadlikkuse hoidmine 

Raporteerib: staabijuht 

Eesmärk: Pakkuda kõikidele osapooltele usaldusväärset infot toimuvast, tagada oluliste 
isikute pidev olukorrateadlikkus ning prognoosida võimalikke sündmuse mõjusid ja 
tulevikustsenaariumeid. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Kutsu kokku kriisikomisjon, saates SMSi koos aja ja kohaga 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Alusta koheselt situatsiooni hindamisega 

      Tee esimesele võimalusel kriisikomisjoni esimehele ja kriisikomisjonile ettekanne

SOP1 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1 

Situatsiooni hindamine 

 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Sea valmis situatsiooniruum, koostöös abivallavanemaga taga IT võimekus 
      Võta kasutusele infojuhtimise süsteem 
      Korralda ülevaate saamise sündmusest ja olukorra hindamine; 
      Koosta situatsiooniraport ja täienda seda pidevalt 
      Koosta elutähtsa teenuste ja üldhuviteenuste katkestusest mõjutatud 
piirkondade visuaalne kaardistus. 
      Loo esmased võimalikud tulevikustsenaariumid 

Situatsiooniruumi sisu 

Infojuhtimise süsteem 

Situatsiooni hindamine 

Planeerimine 

Kontaktid 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga pidev situatsiooni hindamine ja olukorra ülevaade 

      Taga pidevalt kriisikomisjonile värskeid võimalik info olukorrast ja teiste asutuse 

tegevusest 

      Abista võimalusel teisi kriisikomisjoni funktsioonide vastutavaid 

      Taga enda käsutuses oleva info ja otsuste dokumenteerimine 

Situatsiooni hindamine 

 

 

Logiraamat 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda sündmuse kronoloogiline areng 

      Teavita oma partnereid hädaolukorra lõppemisest 

      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

lõpuraport 

      Tee sündmusejärgsel koosolekul ülevaade sündmuse arengust ja mõjudest 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Avalikkuse teavitamise vastutava tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Avalikkuse teavitamine Raporteerib: staabijuht 

Eesmärk: Teavitada pidevalt avalikkust ja meediaväljaandeid, hoida neid kursis olukorra 
arengutega, kriisikomisjoni tegevustega ning olukorras riigis. Anda avalikkusele selged 
käitumisjuhised. Abistada vajadusel kriisikomisjoni esimehe korraldusel eriolukorra juhti 
teavitustöö tegemisel. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kutsu kokku kriisikomisjon, kui korrakaitsespetsialist puudub 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

      Otsusta, kas on vaja koheselt kaasata täiendavaid inimesi ja asutusi 

      Aktiveeri kriisikommunikatsiooni plaan või osa sellest 

      Tee ettepanek lisapersonali kaasamiseks funktsiooni eesmärkide täitmiseks 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

SOP1 

 

Kriisikommunikatsiooni plaan 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Koosta esmane pressiteade ja saada meediaväljaannetele 

      Võta kasutusele infojuhtimise süsteem 

      Korralda infotelefoni töö, vajadusel 24/7 

      Korralda intervjuusid ja pressikonverentse 

      Täida ja uuenda pidevalt kriisikommunikatsiooni plaani 

      Nõua pidevalt olukorra arengutega seotud uut infot  

      Vajaduse korral tee üleskutse vabatahtlike kaasamiseks, taga neile vajalikud 

vahendid 

      Vajaduse korral, kui puudub mobiilside, alusta infopunktide ülesehitamist ja 

olulise infoga varustamist  

Situatsiooniruumi sisu 

Infojuhtimise süsteem 

Infotelefoni korraldus 

Situatsiooni hindamine 

Planeerimine 

Kontaktid 

Kriisikommunikatsiooni plaan 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Koosta pressiteated, avalikkuse teavitamist 

      Korralda pidev meediateenindus ja küsimustele vastamine 

      Korralda infotelefoni tööks vajaliku info uuendamine 

      Korralda infopunktide info uuendamine 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid oma funktsiooni 

osas 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

 

 

Vt ka hädaolukorra toiduvaru 

Vt ka käitumisjuhised kriisideks 

 

 

 

Logiraamat 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Teavita avalikkust ja meediat hädaolukorra lõppemisest 
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      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

raport 

      Osale sündmusejärgsel istungil ja tee ettekanne teavitamise korralduse 

läbiviimisest 
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Planeerimise, operatsioonide, logistika ja turvalisuse vastutava 
tegevuskaart 

 

Sündmuse nimi: Kuupäev 
Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid, logistika, 
turvalisus 

Raporteerib: Staabijuht  

Eesmärk: Tagada situatsiooni ja mõjude hindamisel põhinev planeerimine, abivajajate 
abistamine, maandamismeetmete ja ressursside rakendamine ning hädaolukorrast 
põhjustatud kahju vähendamine. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Alusta situatsiooni hindamisega, kui korrakaitsespetsialist puudub 

      Otsusta, kas on vaja koheselt kaasata täiendavaid inimesi ja asutusi 

      Küsi ülevaadet olukorrast ja kahjudest 

      Tee ettepanek lisapersonali kaasamiseks funktsiooni eesmärkide täitmiseks 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindamine 

 

Situatsiooni hindaja 

 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Sea funktsioonile üldeesmärkidest lähtuvad alaeesmärgid 

      Võta kasutusele infojuhtimise süsteem 

      Korralda kontaktpunkti töö, vajadusel 24/7 

      Korralda ülevaade üldhuviteenuste hetkeolukorrast 

      Koordineeri funktsiooni eesmärkide saavutamiseks tehtavaid tegevusi 

      Nõua pidevalt olukorra arengutega seotud uut infot  

      Vajaduse korral tee üleskutse vabatahtlike kaasamiseks, taga neile vajalikud 

vahendid 

      Korralda koostöös IT teenuse osutajaga tugi situatsiooniruumile 

      Koosta esmane ohuhinnang 

Staabi töökorraldus 

Infojuhtimise süsteem 

Kontaktid 

Sotsiaalvaldkonna vastutav 

Haridusvaldkonna vastutav 

Soojusettevõtja 

Vee-ettevõtja 

Situatsiooniruumi sisu 

 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja joogivesi 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste 

olukorrateadlikkus 

      Korralda valla olulise taristu ja teede sõidetavuse olukorra hindamine 

      Korralda pidev koostöö üldhuviteenuste osutajatega 

      Korralda abivajajate kaardistamine 

      Korralda üldhuviteenuste maksimaalselt kiire taastamine 

      Kinnita üldhuviteenuste taastamiseks vajalike tegevuste elluviimise 

ettepanekud 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid oma funktsiooni 

osas 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

      Korralda ohuhinnangu perioodiline uuendamine 

 

Ressursitabel 

 

Kontaktid 

 
Vt ka üldhuviteenuste tagamise 

lisavõimalused 

Ressursitabel 

Logiraamat 

 

 

Ressursitabel 

Evakuatsiooniplaan  
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      Korralda hädaolukorra lahendamiseks vajalik transport ja muud seadmed / 

vahendid 

      Korralda evakuatsioonikoha avamine ning PPA abistamine 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda sündmuse lõpuraporti koostamine 

      Osale sündmusejärgsel istungil ja tee ettekanne tehtud tegevustest 
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Sotsiaalvaldkonna vastutava 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Korraldada sotsiaalhoolekande asutuste juhtide ning sotsiaalabi vajavate inimeste 
pidev teavitamine, käitumisjuhiste andmine ning nende olukorra kaardistus ja abistamine. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Kaardista mõjutatud piirkonnas elavad haavatavamad inimesed ja pered 

      Hinda situatsiooni mõju sotsiaalvaldkonnale 

      Tee ettepanek lisapersonali kaasamiseks funktsiooni eesmärkide täitmiseks 

      Võta kasutusele infojuhtimise süsteem 

      Võta kasutusele meetmed sotsiaaltöötajate kaitsmiseks 

      Muuda vajadusel sotsiaalvaldkonna töökorraldust 

      Taga pidev kontakt ja koostöö sotsiaalhoolekandeasutuste juhtidega 

      Vabatahtlike kaasamise vajaduse korral esita soov abivallavanemale   

      Nõua pidevalt olukorra arengutega seotud uut infot   

 

 

 

Infojuhtimise süsteem 

 

Kontaktid 

 

 

Situatsiooni hindaja 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Sea vajadusel teenuse osutamise prioriteete 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid oma funktsiooni 

osas 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

 

 

Vt ka inimeste abistamise 

lisavõimalused 

Logiraamat 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Teavita avalikkust ja meediat hädaolukorra lõppemisest 

      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

raport 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Haridusvaldkonna vastutava tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Korraldada haridusasutuste ning kultuuriasutuste juhtide pidev teavitamine ja 
olukorrateadlikkus. Kaardistada nende olukord ja peamised probleemkohad ning tagada 
lahenduste leidmine. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 

      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

 Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 

      Hinda kuidas olukord mõjutab / võib mõjutada haridus- ja kultuurivaldkonda

      Tee ettepanek lisapersonali kaasamiseks funktsiooni eesmärkide täitmiseks 

      Võta kasutusele infojuhtimise süsteem 

      Taga pidev kontakt ja koostöö haridus-ja kultuuriasutuste juhtidega 

      Taga pidev kontakt ja koostöö ministeeriumi ja hariduse valdkonda kureerivate 

asutustega 

      Nõusta ja abista haridus- ja kultuurivaldkonna juhte muudatuste sisse viimisel 

      Vabatahtlike kaasamise vajaduse korral esita soov abivallavanemale   

      Nõua pidevalt olukorra arengutega seotud uut infot    

 

Infojuhtimise süsteem 

 

Kontaktid 

 

 

Situatsiooni hindaja 

PIDEV PROTSESS Juhendid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid oma funktsiooni 

osas 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

 

 

 

Logiraamat 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 

      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Teavita avalikkust ja meediat hädaolukorra lõppemisest 

      Taga, et kõik kuludokumendid on jõudnud finantsfunktsioonile 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

raport 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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X päästekomando pealiku tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid, logistika, 
turvalisus 

Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Olla sideohvitser PÄA ja kriisikomisjoni vahel, seejuures nõustades kriisikomisjoni ja 
pakkudes neile võimalusel abi PÄA ressursside olemasolul. 

 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 
      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

      Tee ülevaade PÄA tegevustest ning ohuhinnangutest 

      Elektrienergia puudumisel võimalda kriisikomisjonil koguneda ajutiselt 

päästekomandos 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 
      Vajadusel ja võimalusel väljasta kriisikomisjonile X Ester raadisideterminali 

      Anna infot PÄA tegevuste ning ohuhinnangute kohta 

      Ametkondliku abi raames koordineeri kriisikomisjoni abistamist ja ressursside 

kasutamist 

 

PIDEV PROTSESS Juhendid 
      Anna pidevalt infot PÄA tegevuste ja ohuhinnangute kohta 

      Ole sideohvitseriks päästemeeskonna ja PÄA staabi ning kriisikomisjoni vahel 

      Nõusta ja abista kriisikomisjoni oma ning PÄA võimaluste piires, vajadusel 

kooskõlasta tegevused oma juhiga 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 
      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Osale sündmusejärgsel istungil ja tee ettekanne teavitamise korralduse 

läbiviimisest 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Piirkonna politseiniku tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid, logistika, 
turvalisus 

Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Eesmärk: Olla sideohvitser PPA ja kriisikomisjoni vahel, seejuures nõustades 
kriisikomisjoni ja pakkudes neile võimalusel abi PPA ressursside olemasolul. Kontaktisik 
ulatusliku evakuatsiooni korraldamisel ning turvatunde tagamisel. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 
      Liigu esimesel võimalusel kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

      Tee ülevaade PPA tegevustest ning ohuhinnangutest 

      Taga ohuala kiire piiramine 

      Taga inimeste elu ja tervise kaitse ning õiguskuulekus 

Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 
      Anna infot PPA tegevuste ning ohuhinnangute kohta 

      Ametkondliku abi raames koordineeri kriisikomisjoni abistamist ja ressursside 

kasutamist 

      Tee ülevaateid evakuatsiooni läbiviimise ja tulemuste kohta 

      Taga ajutiste veevõtukohtade asukohtade turvalisus 

      Taga inimeste elu ja tervise kaitse ning õiguskuulekus 

 

PIDEV PROTSESS Juhendid 
      Anna pidevalt infot PPA tegevuste ja ohuhinnangute kohta 

      Ole sideohvitseriks politseipatrullide ja PPA staabi ning kriisikomisjoni vahel 

      Koordineeri ja vahenda kommunikatsioonisõnumeid PPA ja avaliku suhete 

nõunikuga 

      Vahenda infot evakuatsioonikoha ja kriisikomisjoni vahel 

      Nõusta kriisikomisjoni turvalisuse tagamisel 

      Nõusta ja abista kriisikomisjoni oma ning PPA võimaluste piires, vajadusel 

kooskõlasta tegevused oma juhiga 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 
      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Osale sündmusejärgsel istungil ja tee ettekanne teavitamise korralduse 

läbiviimisest 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Vee-ettevõtja tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid, logistika Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Korraldada vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksimaalne tagamine ning häirete ja 
rikete korral teenuse kiireim võimalik taastamine. Nõustab kriisikomisjoni, võimalusel pakub abi 
logistika tagamisel. Häirete korral oma vastutusalas korraldab avalikkuse teavitamise 
vähemalt ettevõtte kodulehel. 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 
      Rakenda teenuse katkestuse korral koheselt meetmed teenuse taastamiseks

      Teavita koheselt abivallavanemat, kui on oht teenuse katkemiseks 

      Rakenda koheselt meetmed teenuse edasise katkemise ennetamiseks 

      Osale kriisikomisjoni istungil 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

  
 
 
Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 
      Tee ülevaade teenuse olukorrast ja rakendatud meetmetest 

      Tee ettepanekuid teenuse taastamiseks  

      Teavita avalikkust, kui  teenuse katkestus on seotud kaugkütte tagamisega 

      Rakenda vajalikke ressursse teenuse minimaalseks hoidmiseks / kiiremaks 

taastamiseks 

      Taga  / taasta võimalusel esmajärjekorras teenus kriitilistel objektidel 

      Pikaajalise teenuse katkemise korral loo ajutised veevõtu kohad  

      Taga joogivee ohutus 

      Teavita koheselt abivallavanemat, keskkonnaametit ja keskkonnainspektsiooni, 

kui kanalisatsiooniteenuse katkestus või rike ohustab keskkonda. 

 
 
 
 
 
 

PIDEV PROTSESS Juhendid 
      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Teavita abivallavanemat või tema poolt määratud isikut teenuse olukorrast 

      Osale määratud aegadel kriisikomisjoni istungitel 

      Nõusta kriisikomisjoni 

      Abista võimalusel oma ressurssidega kriisikomisjoni  

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 
      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Teavita avalikkust ja meediat hädaolukorra lõppemisest 

      Osale sündmusejärgsel istungil 

 

 

 



- 86 - 
 

Autorõigus Mindup Systems OÜ. Keelatud jagada ilma MindUp Systems OÜ loata. www.mindupsystems.com tel 
56 922 215. 

TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Soojusettevõtja esindaja tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Planeerimine, operatsioonid, logistika Raporteerib: abivallavanem 

Eesmärk: Korraldada kaugkütteteenuse maksimaalne tagamine ning häirete ja rikete korral 
teenuse kiireim võimalik taastamine. Nõustab kriisikomisjoni, võimalusel pakub abi logistika 
tagamisel. Häirete korral oma vastutusalas korraldab avalikkuse teavitamise vähemalt 
ettevõtte kodulehel. 

 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 
      Rakenda teenuse katkestuse korral koheselt meetmed teenuse taastamiseks

      Teavita koheselt abivallavanemat, kui on oht teenuse katkemiseks 

      Rakenda koheselt meetmed teenuse katkemise ennetamiseks 

      Osale kriisikomisjoni istungil 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

  
 
 
 
Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 
KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 
      Tee ülevaade teenuse olukorrast ja rakendatud meetmetest 

      Tee ettepanekuid teenuse taastamiseks  

      Teavita avalikkust, kui  teenuse katkestus on seotud kaugkütte tagamisega 

      Rakenda vajalikke ressursse teenuse minimaalseks hoidmiseks / kiiremaks 

taastamiseks 

      Taga  / taasta võimalusel esmajärjekorras teenus kriitilistel objektidel  

 

PIDEV PROTSESS Juhendid 
      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Teavita abivallavanemat või tema poolt määratud isikut teenuse olukorrast 

      Osale määratud aegadel kriisikomisjoni istungitel 

      Nõusta kriisikomisjoni 

      Abista võimalusel oma ressurssidega kriisikomisjoni  

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

 
 
 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 
      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Teavita avalikkust ja meediat hädaolukorra lõppemisest 

      Osale sündmusejärgsel istungil  

 

. 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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Vallasekretäri tegevuskaart 
 

Sündmuse nimi: Kuupäev 

Funktsioon: Finantstegevus Raporteerib: kriisikomisjoni esimees 

Eesmärk: Tagada piisavad finantsvahendid, kulutuste läbipaistvuse, õiguspärasuse ja 
pideva ülevaate.  

 

KOHESELT TEHTAVAD TEGEVUSED Juhendid 
      Liigu kogunemiskohta, võta kaasa vajalikud vahendid 

      Kui mobiilside puudub, kasuta Protokolli 1 

      Küsi ülevaadet situatsioonist ning hetkeolukorrast 

 Vahendite nimekiri 

Protokoll 1  

Situatsiooni hindaja 

KESKMISE KIIRUSEGA TEGEVUSED Juhendid 
      Komplekteeri meeskond, võimalusel ava hädaolukorra jaoks eraldi kulukonto

      Korralda vajadusel lühijuhend kulutuste tekitajatele, et tagada kulutuste 

õiguspärasus  

 

PIDEV PROTSESS Juhendid 
      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste vahetused ja 

puhkeperioodid 

      Taga funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste toitlustus ja 

joogivesi 

      Tee kontrolli kulutuste õiguspärasuse üle, vajadusel koolita ja juhenda kulu 

tekitajaid 

      Korralda kulutuste õiguspärane sissekanne  

      Taga pidev ülevaade tehtud kulutustest 

      Kinnita planeeritud tegevused ja kasutusele võetavad ressursid oma funktsiooni 

osas 

      Korralda kõikide otsuste ja tegevuste dokumenteerimine 

      Jälgi funktsiooni eesmärkide lahendamisel osalevate inimeste stressitaset 

 
 
 
 
 
 
 
Logiraamat 

 

PÄRAST SÜNDMUST Juhendid 
      Korralda kõikide tegevuste lõpetamine 

      Korralda logiraamatu saatmine abivallavanemale, et koostada sündmuse 

raport 

      Osale sündmusejärgsel istungil ja tee ettekanne oma tegevuse korraldamisest
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LISAVÕIMALUSED ABIVAJAJATE ABISTAMISEKS  (SOOVITUSLIK) 
Sotsiaalset abi ja tuge vajavate inimeste abistamine 

Kriisikommunikatsiooni 
korraldamine ja 
käitumisjuhiste 
edastamine 

1. Kui mobiil- ja andeside töötavad 
1.1. e-kiri ja vajadusel kõne sotsiaalabi 
pakkuvate asutuste vastutavatele. 

1.1.1. Kontaktandmed. 
1.1.2. Tegevusjuhiste edastamine. 
1.1.3. Kokkulepped juhuks, kui side katkeb. 

1.2. Kõned sotsiaalabi vajavatele inimestele. 1.2.1. Kontaktandmed. 
1.2.2. Isikuandmete kaitse. 
1.2.3. Tegevusjuhiste edastamine. 

1.3. Kõned paljulapselistele peredele 1.3.1. Kontaktandmed. 
1.3.2. Isikuandmete kaitse. 
1.3.3. Tegevusjuhiste edastamine. 

2. Kui mobiilside on olemas, kuid andmesidet ei ole. 
2.1. Kõned sotsiaalabi pakkuvate asutuste 
vastutavatele 

2.1.1. Kontaktandmed. 
2.1.2. Tegevusjuhiste edastamine. 
2.1.3. Kokkulepped juhuks, kui side kaob. 

2.2. Kõned sotsiaalabi vajavatele inimestele 2.2.1. Kontaktandmed. 
2.2.2. Isikuandmete kaitse. 
2.2.3. Tegevusjuhiste edastamine. 
2.2.4. Kokkulepped juhuks, kui side kaob. 

2.3. Kõned paljulapselistele peredele. 
 

2.3.1. Kontaktandmed. 
2.3.2. Isikuandmete kaitse. 
2.3.3. Tegevusjuhiste edastamine. 
2.3.4. Kokkulepped juhuks, kui side kaob. 

3. Kui sideteenused puuduvad 
3.1. Esmane külastus sotsiaalabi pakkuvatesse 
asutustesse ning edasise sidepidamise kokku 
leppimine (nt kohtumised staabis kokkulepitud 
aegadel). 

3.1.1. Ilmastikuoludele vastav sõiduk, kütus, juhiload 
3.1.2. Tegevusjuhiste edastamine 
3.2.3. Tegevusjuhised juhuks, kui olukord läheb hullemaks ja sidet ei saa. 
3.2.4. Kokkulepped edasise kohtumise koha, intervalli ja aegade osas. 

3.2. Riskirühma kuuluvate inimeste külastamine 
ning vajadusel vee ja küttepuude tuppa 
toomine. 

3.2.1. Ilmastikuoludele vastav sõiduk, kütus, juhiload. 
3.2.2. Võimalusel lähedaste aadresside küsimine. 
3.2.3. Kontakt külavanemaga, et võimalusel kogukond jätkab riskirühma 
kuuluva inimese abistamist. 

1. Kui elektrienergia on tagatud 
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Majutamise ja abi 
korraldamine 
väljaspool inimeste 
kodu või tavapäraseid 
hooldushooneid 
 
PS! Inimese 
evakueerimine kodust 
saab olla üks kõige 
viimasemaid 
meetmeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Kui mobiilside on tagatud, siis lähedaste 
teavitamine ja vajadusel transpordi 
korraldamine lähedasteni. 

1.1.1. Lähedaste kontaktandmed. 
1.1.2. Teade naabritele ja külavanemale, et inimene on mujal. 
1.1.3. Ilmastikule vastav transport, kütus, juhiload. 
1.1.4. Medikamentide vajaduse täpsustamine. 

1.2. Abivajajate majutamine olemasolevates 
hoolekandeasutustes ja/või sotsiaalkorterites. 

1.2.1. Isikut tõendavad dokumendid kaasa. 
1.2.2. Transpordi korraldamine. 
1.2.3. Vajalikud ruumid ja personal. 
1.2.4. Vajalik kitsendada tavapäraselt kehtivaid ruuminõudeid (majutatavate 
arv toas jne). 
1.2.5. Selgitustöö kohalike hulgas, miks kasutatavad meetmed on vajalikud ja 
kui kaua see võib kesta. 
1.2.6. Inimeste andmete (terviseandmed) kaitse. 

1.3. Abivajajate majutamine valla hallatavates 
asutustes. 

1.3.1. Inimeste andmete kaitse (terviseandmed jne). 
1.3.2. Transpordi korraldamine. 
1.3.3. Koostöös hallatava asutuse juhiga hallatava asutuse töö ajutine ümber 
korraldamine. 
1.3.4. Hallatava asutuse muutunud funktsiooni tagamine (personal, 
kättesaadavus, valve, toit, vesi, magamine, tualett, pesemine jne). 
1.3.5. Avalikkuse teavitamine hallatava asutuse funktsiooni muutusest ja 
kestvusest. 

2. Kui elektrienergia on katkendlik, katkenud või suure tõenäosusega katkeb. 
2.1. Abivajajate majutamine olemasolevates 
hoolekandeasutustes ja/või sotsiaalkorterites 
 

Lisaks punktis 1.2.  nimetatud tegevustele: 
2.1.1. Generaator küttesüsteemile ja veepumbale. 
2.1.2. Kütus generaatorile. 
2.1.3. Personal, kes valvab ja hoiab generaatorit töös.  
2.1.4. Vajadusel välikemmerg koos kätepesu funktsiooniga. 
2.1.5. Vajadusel puhta joogivee ja toitlustuse tagamine (kui köök ei tööta). 

2.2. Abivajajate majutamine valla hallatavates 
asutustes. 
 
 
 
 
 

Lisaks punktis 1.3. nimetatud tegevustele: 
2.2.1. Generaator küttesüsteemile ja veepumbale. 
2.2.2. Kütus generaatorile. 
2.2.3. Personal, kes valvab ja hoiab generaatorit töös.  
2.2.4. Vajadusel välikemmerg koos kätepesu funktsiooniga. 
2.2.5. Vajadusel puhta joogivee ja toitlustuse tagamine (kui köök ei tööta). 
2.2.6. Valve tagamine. 

2.3. Abivajajate majutamine 
evakuatsioonikohtades. 

2.3.1. VT Evakuatsiooniplaan  



 

AUTONOOMSE ELEKTRIALLIKAGA TANKLAD 
 

Nelja suurema tanklaketi operatiivkontaktid: 
1) Circle K Eesti A/S - Raimo Vahtrik  tel: +3725024460 Raimo.Vahtrik@circleleurope.com   
2) A/S Olerex - Andres Linnas 50 39 698; andres.linnas@olerex.ee  
3) Alexela Oil - Kalle Kasekamp  tel: 629 0005, mob: 5287553, e-post: 

kalle.kasekamp@alexela.ee  
4) Neste Eesti AS - Arvo Aruvee 50 49 155; arvo.aruvee@neste.com  
 
Nelja väiksema tanklaketi kontaktid: 
1) A/S Jetoil - Hannes Kägu, juhatuse liige, hanneskagu@gmail.com  
2) A/S Tartu Terminal - Raido Raudsepp, Raido.Raudsepp@terminaloil.ee  
3) Seven Oil Est (Premium 7) - Radion Kuznetsov, Radion.Kuznetsov@premium-7.ee 

telefon 5020401 
4) A/S Krooning - Riho Rõuk, riho@krooning.ee telefon 5103333 
 
Autonoomse elektritoitega varustatud tanklad Eestis: 
 

1 Alexela Oil Laagri 
Tartu 

ringtee Jõhvi   
2 Olerex Jõelähtme Pärnu Viljandi   
3 Circle K Eesti Jüri Tartu Aravete Katusepapi Häädemeeste 

4 Neste Eesti Sõpruse pst Kuressaare Narva   
5 JetOil Miiduranna Virtsu Kärdla   
6 Terminal Oil Kiiu Kärkna Põltsamaa   
7 Krooning Saue Risti     
8 Premium 7   Pikasilla Kambja   

 
Circle K Eesti AS 
 

 Kvissentali tankla - Tartu maakond, Vahi alevik, Astelpaju 2a 
 Aravete tankla - Järva maakond, Ambla vald, Märjandi küla (maanteede 5 ja 13 

ristumine) 
 Jüri tankla - Harju maakond, Jüri alev, Uus-Ringtee 3 
 Katusepapi tankla - Harju maakond, Tallinn, Katusepapi 37 (teenindusjaam) 
 Häädemeeste tankla – töötav lahendus olemas peamiselt lokaalsest toite 

ebastabiilsusest tulenevalt. 
 
Kõik Circle K 61 mehitatud tanklat on varustatud generaatoriga ühendamise 
võimekusega aga generaatoriga ühendamisel peavad tankla pistiku faasid olema 
samapidi, mis konkreetsel generaatoril – vastasel korral hakkavad tankurite pumbad tööle 
tagurpidi ja lähevad katki. Vajalik on iga tankla osas eraldi konkreetse generaatori tüübi 
faseering eelnevalt üle mõõta ning elektrikatkestuse korral on vajalik generaatori 
ühendamine teostada koos spetsialistiga. 
 
Samas on oluline silmas pidada, et 61 mehitatud tanklat saavad töötada ka 
sidekatkestuse korral (saab tankida ja tasuda sularahas või Circle K maksekaardiga) aga 
17 mehitamata tanklat saavad töötada vaid siis, kui side toimib. Seega pigem arvestada 
elektrikatkestuse korral 59 mehitatud tanklaga, mis saada toimima generaatori tarne 
korral (korraldab Circle K ise või abistab KOV või regionaalne staap). 
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Mehitatud tanklate asukohad leiab siit: 
https://www.circlek.ee/et_EE/pg1334111880772/ariklient/Jaamadev%C3%B5rk/Eestiteeni
ndusjaamad.html 
 
 
AS Olerex 
 
Statsionaarne generaator on olemas järgmistes tanklastes: 
1. Jõelähtme tankla (Kivisilla tee 1)  
2. Pärnu Laki tankla (Laki 8). 
 
Generaatori ühendamise võimalus on loodud järgmistes mehitatud tanklates: 
1. Tallinn Tondi tankla (Tondi 6) 
2. Tallinn Vabaduse pst tankla (Vabaduse pst 158) 
3. Põlva tankla (Tartu mnt 1b) 
4. Narva tankla (Tallinna mnt 73) 
5. Aovere tankla (Torninurga kinnistu) 
6. Elva tankla (Valga mnt 3) 
7. Tartu Räni tankla (Aardla tn 107) 
8. Märjamaa Orgita küla tankla (Kõrtsu kinnistu) 
9. Lihula Alaküla tankla (Alaküla tee 22) 
10. Järva-Jaani tankla (Koeru tee 21) 
11. Paide Tallinna mnt tankla (Tallinna mnt 59) 
12. Jüri tankla (Viadukti põik 6) 
13. Keila tankla (Põhjakaare 8) 
14. Tallinn Harkujärve tankla (Paldiski mnt 150) 
15. Põltsamaa tankla (Puhu rist) 
16. Pärnu Papsaare tankla (Papsaare küla)  
17. Kunda tankla (Selja tee 7) 
18. Rakvere Piira tankla (Piira) 
19. Rakvere Rägavere tee 2 tankla (Rägavere tee 2) 
20. Rakvere Rägavere tee 50 tankla (Rägavere 50) 
21. Kuressaare tankla (Tallinna mnt 84) 
22. Viljandi Mustivere tankla (Eerikaru 2) 
23. Soe tankla (Soe küla) 
24. Türi tankla (Tehnika 6) 
25. Haage tankla (Side põik 1a) 
26. Räpina tankla (Vabaduse 2); 
27. Tallinnas Sõle tankla (Sõle tn 49); 
28. Mustvee tankla (Tartu tn 74); 
29. Peetri tankla (Tartu mnt 169); 
30. Tartu Aardla tankla ( Võru tn 176). 
 
Tanklatesse tuuakse generaator järelkäruga lähimast tehnika renditeenust pakkuva 
ettevõtte käest (korraldab Olerex ise või abistab KOV või regionaalne staap). 
 
Sevenoil EST AS 
Generaatoriga tanklad: 
 Pikasilla küla tankla Valgamaal 
 Kambja küla tankla Tartumaal 
 
AS Alexela Oil  
Täna leping parteriga, et generaator tagatakse 8h jooksul: 
 Tallinnas Ehitajate tee tankla 
 Tallinn Vesse tankla 
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 Tartu Riiamäe tankla  
 
Alexela ehitab välja statsionaarse autonoomse elektritoitega tanklad 2022 a lõpuks 
järgmistesse kohtadesse: 
 Harju maakond, Laagri, Pärnu mnt 556A: diislikütust: 65 m3, bensiini 55 m3 
 Tartu maakond, Tartu, Ringtee 75b: diislikütust: 40 m3, bensiini 40 m3 
 Ida-Viru maakond, Jõhvi, Rakvere 44: diislikütus: 55 m3, bensiini 65 m3 
 
Tartu Terminal AS 
Generaatoriga tanklad: 
 Vana-Narva mnt 7, Kiiu alevik, Kuusalu vald 
 Kärkna küla, Tartu vald 
 Kingu tee 2, Kuningamäe küla, Põltsamaa vald 
 

 

 

TAGASI LISA 9 JUHENDITE LOENDISSE 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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INFOJUHTIMISE SÜSTEEM 
 

Infojuhtimise süsteemi rakendamise otsustab kriisikomisjoni esimees. Kõik vallavalitsusepoolsed kriisikomisjoni liikmed rakendavad süsteemi 

meetmed. IT toe eest vastutab kes?, kriisikomisjonipoolseks kontaktisikuks on kes?. 

Infojuhtimise süsteem töötab põhimõttel  „Üks allikas sisse, üks allikas välja“ ja „õigel ajal jõuab õige info mööda optimaalsemat teed õige 

inimeseni“. 

 

Infojuhtimine hõlmab:  

 Funktsioonide e-posti aadresse; 

 Funktsioonide kontakttelefoni numbreid; 

 SITREPi kasutamist 

 

Infojuhtimisesüsteem  

Funktsioon Funktsiooni e-posti aadress Funktsiooni telefoni number Peakasutaja Kasutajad 

Juhtimine staap@omavalitsus.ee     

Situatsiooni 

hindamine 

hindamine@omavalitsus.ee     

Avalikkuse 

teavitamine 

Infotelefon 

kommunikatsioon@omavalitsus.ee     

info@omavalitsus.ee või 

omavalitsus@omavalitsus.ee  

   

Planeerimine, 

operatsioonid,  

logistika, 

turvalisus 

Planeerimine@omavalitsus.ee     

Finantstegevus finants@omavalitsus.ee     
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Kontaktide avaldamine 

Kontaktandmed Kellele väljastatakse Kontaktide peahaldur 

staap@omavalitsus.ee   

hindamine@omavalitsus.ee   

kommunikatsioon@omavalitsus.ee   

Planeerimine@omavalitsus.ee   

finants@omavalitsus.ee   

 

Põhimõtted 

 Igas grupis on määratud üks inimene, kes pidevalt kontrollib saabuvaid e-maile ja vastab kõnedele.  

 Kui funktsiooni liige avad kirja, mis pole talle mõeldud, teavitab ta sellest koheselt õiget teema omanikku. 

 Partneritele ja olulistele osapooltele saadetakse perioodiliselt (2-3 korda ööpäevas) SITREP-e. Võimalusel vältida osapoolte üleliigset 

tülitamist, kui see pole väga vajalik. Võimaluse korral kohe esimese teavituskirjaga partneritele öelda, kui tihti omavalitsuse kriisikomisjon 

SITREP-e jagab ja mis kell. 

 Mitte kasutada oma töö- või isiklikke e-posti aadresse, kuid võimalusel palun kontrollige neid aegajalt, kuna võib olla inimesi, kelle jaoks 

olete teie usaldusisik. PS! arvestage, et teie töö e-posti aadresse kasutatakse ajani, mil te olete partneritele saatnud õiged kontaktid. 

 Kõik kriisikomisjoni üld e-posti aadressilt väljaminevate kirjade allkirjad on kriisikomisjoni esimehe initsiaalide ja kontaktidega 

(kontakttelefon on sekretär- asjaajaja käes, kes fikseerib sisse tulevad päringud ning korraldab kriisikomisjoni esimehe teavitamise). PS! 

Kriisikomisjoni esimehele tuleb leida uus telefon koos numbriga, mida laiem üldsus ei tea.  

 Funktsioonide e-posti aadressidelt lähevad välja vaid funktsiooni koordinaatorite initsiaalidega kirjad, seejuures kirja koostaja andmed 

on koordinaatori all. Funktsiooni koordinaatorid on alati cc-s. 

 Kui info on oluline ja/või kiire, kirjutatakse e-maili päisesse sõnad OLULINE ja /või KIIRE. 

 Kõik kirjad ja muud infosisendid peavad saama omaniku ehk lahendaja. Selle eest vastutavad funktsioonide koordinaatorid. 

 PS! Kui sa avad kirja, mis pole otseselt sulle mõeldud, siis fikseeri see logiraamatus ja anna sellest teada funktsiooni koordinaatorile. 

 

TAGASI LISA 9 JUHENDITE LOENDISSE 
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INFOTELEFONI TÖÖ KORRALDUS 
 

Infotelefoni töö korralduse ja vajadusel 24/7 toimimise eest vastutab Kes?. Kellel? on õigus kaasata ülesande paremaks korraldamiseks 

vajalikul arvul lisapersonali ja vahendeid, tehes selleks vastavad ettepanekud kriisikomisjoni esimehele või vallavanemale, kui kriisikomisjon ei 

ole veel kogunenud. 

 

Infotelefoni meeskonna maksimaalne suurus on 6 liiget- juht, juhi asendaja ja 4 infotelefoni vastajat. Maksimaalne suurus on arvestusega 24/7, 

st töö toimub vahetustega. Kui olukord ei nõua 24/7 valmisolekut, siis otsustab meeskonna suuruse juht vastavalt kriisikomisjoni poolt määratud 

ülesannete hulgale. 

 

Infotelefoni meeskond 

Nimi Kontaktid Asendusliige Kontakt 

    

    

    

 

Infotelefoni numbrid, mis avalikkusele välja antakse on: lauatelefon 1 ja 1 MOBIILI NUMBER. 

Infotelefoni emaili aadress, mis avalikkusele välja antakse on:  

 

Olulised tegevused 

Olulised tegevused valitakse vastavalt olukorrale, selle raskusastmele ja mõjudele.  

Tegevus Vastutav Vajadused 

Infotelefoni numbrite avaldamine avalikkusele 

Infotelefoni numbrite ja e-posti aadressi 

avaldamine valla kodulehele 

  

Infotelefoni numbrite ja e-posti aadressi 

avaldamine valla FB lehel 
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Infotelefoni numbrite ja e-posti aadressi 

avaldamine vallamaja uksel 

  

Infotelefoni numbrite ja e-posti aadressi numbrite 

edastamine külavanematele 

  

Vajalike juhendmaterjalide tagamine infotelefoni töötajatele 

A4 paber olulisemate telefoni numbritega   

A4 juhend kriisikomisjoni olulisemate numbritega   

Käitumisjuhised vastavalt olukorra iseloomule ja 

mõjudele: 

- Joogivesi; 

- Kaugküte; 

- Kanalisatsioon; 

- Teede sõidetavuse; 

- Epideemia / pandeemia. 

  

Teated ja teavitused: 

- Haridusteenuse kättesaadavus ja 

korraldus; 

- Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja 

korraldus; 

- Maa- ja ehitusvaldkonna teenuste 

kättesaadavus ja korraldus. 

- Teavitused üldhuviteenuste tagamise 

kohta (nt kui teenus on tsoneeritud jne). 

- Teavitused ohutu joogivee saamise 

kohtade kohta. 

- Teavitused käimlate asukoha kohta. 

- Teavitused infopunktide asukoha kohta. 
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- Vajadusel teavitused evakuatsioonikoha ja 

/ või lihtsalt sooja saamise ning seadmete 

laadimise võimaluste kohta. 

Infopunktide töösse rakendamine – Rakendatakse siis, kui mobiilside ja/või elekter puuduvad 

Infopunktidest teavitamine   

Infopunkti rakendamine vallamajas   

Infopunktide rakendamine enim kasutatavates 

avalikes kohtades 

  

Infopunktide rakendamine külades   

 

 

TAGASI LISA 9 JUHENDITE LOENDISSE 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 
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OMAVALITSUSE STAABI KOGUNEMISE KOHAD 
 

Kogunemise koha määrab vallavanem või teda asendav abivallavanem. 

 

Tingimused Aadress Vastutav Asendaja Märkused 

Tavaolukord    Kaugküte, vesi trassist. 

Kriisiolukorra oht, elekter 

olemas 

    

Kriisiolukorra oht, elekter 

puudub 

    

Kriisiolukord, elekter 

olemas 

    

Kriisiolukord, elekter 

puudub 

    

Kriisiolukord, side 

puudub 

Protokoll 1 

Rünnak vallavalitsuse 

või hallatavate asutuste 

hoonetele 

Protokoll 1 
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TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           
   
 

 

KRIISIKOMISJONI / STAABI ISTUNGI PROTOKOLL 

 
Toimumise aeg ja koht: 

Osalesid: 

Puudusid: 

Kutsutud: 

 

Päevakord 

 

1. Teema 

Sisu arutelu 

Otsustati: 

 

2. Teema 

Sisu arutelu 

Otsustati: 

 

3. Teema  

Sisu arutelu 

Otsustati: 

 

 

Edasised tegevused: 

 

 

 

 

Kriisikomisjoni esimees       Protokollija 
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KRIISIKOMISJONI / STAABI LIIKME VAHENDITE NIMEKIRI 
 

Omavalitsuse kriisikomisjoni või staabi liige, kes on seoses hädaolukorraga kustutud 

omavalitsuse kriisikomisjoni või staabi erakorralisele istungile võtab võimalusel kaasa 

järgmised vahendid: 

 

IT vahendid Telefon, nutitelefon 

Sülearvuti ja laadija 

USB + tavaotsaga telefoni laadija 

Akupank (PS! Ainult siis, kui on reservis ja üle. Prioriteet on 

kodu) 

Mälupulk olulisemate töödokumentidega 

Kõrvaklapid (telefonile) 

ID-kaardi lugeja (kui arvutis pole) 

Vesi 1 liiter joogivett 

Mahl 

Toit Müslibatoonid 

Võileivad 

Kohukesed 

Puuviljad 

Šokolaad  

Hügieen Hambahari 

Isikliku hügieeni vahendid 

Finantsid Sularaha 

Dokumendid ID- kaart 
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LOGIRAAMAT 
 

Funktsioon:   

 

   

Kuupäev Kellaaeg 
Sündmuse/tegevuse 

kirjeldus 
Olukorra muutus/kontroll 

Otsused 

Ülesande 

lahendamise eest 

vastutav Millal lahendati? 
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KRIISIKOMISJONI TÖÖKORRALDUS 
 

KIIRLINGID 

Kriisikomisjoni ülesanded                                                                                                                   Kriisikomisjoni kogunemise ajad ja kohad 
Ülesannete elluviimiseks moodustatud funktsioonid ja nende täpsustatud ülesanded             Kokkulepped erandjuhtudeks 
 

 

HÄDAOLUKORRA NIMETUS: 

KUUPÄEV: 

KELL: 

HÄDAOLUKORRA JUHT / STAABIJUHT: 

 

Kriisikomisjoni ülesanded 
Ülesanne Eesmärk Vastutav isik Tähtaeg 

    

    

    

    

 

Kriisikomisjoni kogunemise ajad ja kohad 
Istungi kellaaeg Asukoht Istungi eesmärk Kes kutsutud? 

    

    

    

    

    

    



                                                                                              
 

 

Ülesannete elluviimiseks moodustatud funktsioonid ja nende täpsustatud ülesanded 
Funktsioon Koordinaator 

ja tel nr 

Liikmed ja tel nr Eesmärk Olulised ülesanded 

Juhtimine*     

Situatsiooni 

hindamine* 

    

Planeerimine, 

operatsioon, 

turvalisus, logistika* 

    

Avalikkuse 

teavitamine* 

    

Finantstegevus*     

Kokkulepped erandjuhtudeks 
Erandjuhtum Kokkulepe Kokkuleppest teavitatud isikud 

Kui kaob mobiilside   

Kui kaob elekter   

Kui kriisikomisjoni ruumi rünnatakse   

Kui kriisikomisjoni ruumides tekib tulekahju   

Kui jõustruktuurid annavad ründe hoiatuse   

Kui kriisikomisjoni liikmega ei saa ühendust   

Kui väljas on väga rasked ilmastikutingimused   

 

*näited võimalikest kokkulepetest 

Erandjuhtum Kokkulepe Kokkuleppest teavitatud isikud 

Kui kaob mobiilside - staabi istungid toimuvad kell 10:00, 13:00; 16:00 ja 19:00 

asukohaga X. 

Kõik staabi liikmed 

Kõik staabi töösse kaasatud 

isikud 



                                                                                              
 

 

- X päästekomando pealik väljastab 3 raadiosideterminali, 

(määrab vaba sidekanali), millest 1 on alati staabis, teise võtavad 

kaasa objektidele minevad inimesed ja kolmas on üldhuviteenuse 

osutaja käes. 

Kui väljas on väga rasked 

ilmastikutingimused 

- Väljaspool alevikku / linna liigutakse vaid kahekesi. 

- Kõik komisjoni liikmed kirjutavad seinal olevale paberile, kuhu, 

kellega ja kuidas läheb ning milline on planeeritud marsruut. 

- Tagasi liigutakse sama marsruuti mööda. Muudatustest antakse 

esimesel võimalusel teada. 

- Kohale jõudes annavad esimesel võimalusel teada. 

Kõik staabi liikmed 

Kõik staabi töösse kaasatud 

isikud 
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INFO KOGUMINE JA SITUATSIOONIPILDI HALDAMINE 
 

Info kogumise ja situatsioonipildi loomise eest vastutav kes?. Teda asendab kes?. 

 

Info kogumise ja situatsioonipildi loomise eesmärk on tagada kriisikomisjonile otsustamiseks adekvaatne ja usaldusväärsetel allikatel põhinev info 

otsuste tegemiseks. Kelle? ülesanne on koondada oluline info SITREP-le. Info saamiseks juhindub Situatsiooni hindamise kontrollküsimustikust. 

Kiirviide SITREP-le. 

 

SITUATSIOONI HINDAMINE  

Kontrollküsimus Sisendi andja Vastus 

Millal, mis, kus ja kuidas juhtus?    

Millised on hetke tagajärjed ja mõjud? 

Mõjud staabi / vallavalitsuse 

toimepidevusele? 

  

Mõju valla elanikele?   

Mõju sotsiaalvaldkonnale   

Mõju haridusvaldkonnale?   

Mõju muudele valla 

valdkondadele?  

  

Mõju vee ja 

kanalisatsiooniteenuse tagamise 

teenusele? 

  

Mõju kohaliku tee sõidetavusele ja 

riigiteede sõidetavusele? 

  

Mõju kaugkütte teenuse 

osutamisele? 
  

Mõju vedelkütuse tarnele?   



                                                                                              
 

 

Mõju elektrienergia tagamisele?   

Mõju ühistranspordile?   

Mida teevad teised olukorra lahendamiseks? 

Mida teevad riigiasutused?    

Mida teevad kütusemüüjad? 

 
  

Mida teeb Elering?   

Mida teevad üldhuviteenuse 

osutajad? 

  

Mida teevad 

naaberomavalitsused? 

  

Mida teeb omavalitsuse kriisikomisjon olukorra lahendamiseks? 

Toimepidevus;   

Teavitamine    

Sotsiaalvaldkond    

Haridusvaldkond   

Turvalisus   

Üldhuviteenused   

Teised valla teenused   

Kas kriisikomisjon vajab 

lisaressursse? (Millised? Kuhu see 

suunatakse? Mis on lisaressursi 

rakendamise eesmärk?) 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

 

OHUSTSENAARIUMID 

Milline on olukorra tõenäolisim 

areng, halvim areng 12h pärast? 

 

Milline on olukorra tõenäolisim 

areng, halvim areng 36h pärast? 

 

Milline on olukorra tõenäolisim 

areng, halvim areng 72h pärast? 

 

 

 



                                                                                           
   
 

 

Ülesande raames täidab kes? lühidalt situatsiooniraporti (SITREP). SITREP sisaldab vaid 

lühivormis olulist infot. 

 

Situatsiooniraport 

A 

RAPORT - Olukorra ettekanne 

1. Olukorra tingnimetus:  

  

3. Koostamise aeg: 

   
2. Ettekande koostaja (ees- ja perekonnanimi):  

  

4. Järgmise ettekande aeg:  

  

B 

KIRJELDUS (Millal, mis, kus ja kuidas juhtus? Millised on tagajärjed?) 

 

 

C 
MÕJU (Mõju teenustele ja mõjutatud osapoolte määramine) 

 

D 
LAHENDAMINE (Mida tehakse olukorra lahendamiseks? Kas on vaja lisaressurssi?) 

 

 

E 

HINNANG JA PROGNOOS (OHUSTSENAARIUMID)  

(Mis on olukorra oletatav põhjus? Milline on olukorra tõenäolisim areng, halvim areng 

12h, 36h, 72h?) 

 

 

F 

AVALIKKUSE TEAVITAMINE 

Milline on sõnum avalikkusele ja meediale? Kes vastutab avalikkuse teavitamise eest 

(nimi ja kontakttelefon)?  

 

 

G 

Muu oluline teave 
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SITUATSIOONIRUUM 
 

Situatsiooniruumi sisustamise eest vastutav kes?. Teda asendab kes?. 

 

Situatsiooniruum on hoone või hooneosa, kus kriisikomisjon juhib Kriisiolukorra 

lahendamist.  

Situatsiooniruum võetakse kasutusele kelle? korraldusel. Situatsiooniruumi valmistab ette 

kes? vastavalt situatsiooniruumi sisule. Tema puudumisel kes?..  

 

Prioriteetne asukoht  

Sekundaarne asukoht  

 

Erandolukorrast kogunetakse situatsiooniruumis, mis on määratud Protokollis 1 (dokument 

teada volitatud isikutele). Situatsiooniruumi tegevuse lõpetab kes?. 

 

Situatsiooniruumi sisu 

Element Planeerimisel Tegevuses Tehtud 

Mööbel, sh töökohad    

Soojus    

Vesi    

Kanalisatsioon    

Andmeside    

Sülearvutid, akud.    

Offline printimise võimalus, paber.    

Kaardid (Eesti kaart, maakonna kaart, valla kaart, 

võimalusel kiletatult) 

   

Kirjutusvahendid    

Näitlikustamisvahendid (staatilised kiled, paberid, 

projektor, markerid) 

   

Pikendusjuhtmed    

Oluliste dokumentide, sh HOLPi ja SOP-de 

väljaprindid 

   

Oluliste kontaktandmete väljaprindid    

Transpordivahendid    

Toit    

Esmaabi vahendid    

Puhkeala    

 

 

TAGASI LISA 9 JUHENDITE LOENDISSE 

 

 

 

 



                                                                                           
   
 

 

 

 

TAOTLUSLIKULT TÜHI LEHT (KAHEPOOLSEKS PRINTIMISEKS) 

 

 

 



                                                                                              
 

 

LISAVÕIMALUSED ÜLDHUVITEENUSTE KATKEMISEL JA TEENUSTE TAASTAMISEL  (SOOVITUSLIK) 
 

 
Kohaliku tee sõidetavuse tagamine 

Kui mobiilside- ja andmeside teenus on tagatud 

Täiendavate tee-ettevõtjate kaasamine. Vajaduse täpsem kaardistus. 

Kõne teistele tee-ettevõtjatele. 

Hangete läbiviimise korra erakorralise muutmise otsuse vastuvõtmine, kui lihthanke piirmäär ei ole 

piisavalt kõrge erakorraliselt teiste tee-ettevõtjate kaasamiseks. 

Lihtsustatud ja kiirkorras läbi viidava riigihanke läbiviimine ning lepingu sõlmimine. 

Ettevõtjate (talunikud, muud ettevõtjad, 

millel on vastav tehnika) kaasamine. 

Vajaduse täpsem kaardistus. 

Kontaktid. 

Kõne ettevõtjatele. 

Hangete läbiviimise korra erakorralise muutmise otsuse vastuvõtmine, kui lihthanke piirmäär ei ole 

piisavalt kõrge erakorraliselt teiste ettevõtjate kaasamiseks. 

Lihtsustatud ja kiirkorras läbi viidava riigihanke läbiviimine ning lepingu sõlmimine. 

Prioriteetsete kohalike teede lahti 

hoidmine esmajärjekorras. 

Prioriteetsete kohalike teede nimekiri. 

Selged juhised hooldajatele. 

Elanike teavitamine. 

Riiklike oluliste teenuste tagamisele kaasa 

aitamine (operatiivteenistustele ASAP 

teede lahti lükkamine). 

Olulise operatiivinfo vahetamine staabi ja operatiivteenistuste vahel. 

Kõne tee hooldajale vajalikule aadressile tee ASAP lahti lükkamiseks. 

Elutähtsate teenuste osutajatele teenuse 

taastamisele kaasa aitamine (taastetööd). 

Olulise info vahetamine staabi ja ETO-de rikkebrigaadide vahel. 

Kõne tee hooldajale vajalikule aadressile tee ASAP lahti lükkamiseks. 

Kütuse tagamine tee-ettevõtjatele 

koostöös kütusemüüjate ja ettevõtetega. 

Võimalusel eelkokkulepped kütusemüüjatega. 

Vajadusel tasumise garantiikirja väljastamine. 

Üleskutse ettevõtjate poole, kes saavad kütust jagada. 

Koostöös tee-ettevõtjaga kütuse kokku kogumine. 



                                                                                              
 

 

Üleskutse inimeste poole, kes saavad kütust jagada. 

VT AUTONOOMSE ELEKTRITOITEGA TANKLAD EESTIS 

Kui sideteenused on katkenud 

Täiendavate tee-ettevõtjate kaasamine. Nimekiri ettevõtetest koos aadressidega, kellel võiks olla vajalik tehnika. 

Ettevõtete füüsiline külastamine, sh töövälisel ajal võimalusel ettevõtte juhi külastamine (vajalik 

transport, kütus, juhiload). 

Kokkulepete fikseerimine. 

Edasised kokkulepped (nt kokkusaamise aeg ja koht). 

Ettevõtjate (talunikud, muud ettevõtjad, 

millel on vastav tehnika) kaasamine. 

Nimekiri ettevõtetest koos aadressidega, kellel võiks olla vajalik tehnika. 

Ettevõtete füüsiline külastamine, sh töövälisel ajal võimalusel ettevõtte juhi külastamine (vajalik 

transport, kütus, juhiload). 

Kokkulepete fikseerimine. 

Edasised kokkulepped (nt kokkusaamise aeg ja koht). 

Prioriteetsete kohalike teede lahti 

hoidmine esmajärjekorras. 

Tee-ettevõtjate teavitamine prioriteetsetest teedest. 

Selged juhised tee- ettevõtjatele, mida teha, kui näevad operatiivsõidukeid (võimalusel pidada kinni 

ja uurida aadressi. Kui aadress on lähedal, siis sõita kaasa ja sündmuskohani tee lahti lükata) 

Riiklike oluliste teenuste tagamisele kaasa 

aitamine (operatiivteenistustele ASAP 

teede lahti lükkamine). 

Selged juhised tee- ettevõtjatele, mida teha, kui näevad operatiivsõidukeid (võimalusel pidada kinni 

ja uurida aadressi. Kui aadress on lähedal, siis sõita kaasa ja sündmuskohani tee lahti lükata) 

Elutähtsate teenuste osutajatele teenuse 

taastamisele kaasa aitamine (taastetööd). 

Selged juhised tee- ettevõtjatele, mida teha, kui näevad rikkebrigaade (võimalusel pidada kinni ja 

uurida aadressi. Kui aadress on lähedal, siis sõita kaasa ja sündmuskohani tee lahti lükata) 

Kütuse tagamine tee-ettevõtjatele 

koostöös kütusemüüjatega. 

Võimalusel eelkokkulepped kütusemüüjatega. 

Vajadusel tasumise garantiikirja väljastamine. 

Üleskutse ettevõtjate poole, kes saavad kütust jagada. 

Koostöös tee-ettevõtjaga kütuse kokku kogumine. 

Üleskutse inimeste poole, kes saavad kütust jagada. 

VT AUTONOOMSE ELEKTRITOITEGA TANKLAD EESTIS 

 



                                                                                           
   
 

 

 

SOP 1 ERAKORRALISE ISTUNGI KOGUNEMINE KRIISIOLUKORRAS 

PROTSEDUUR 
EELDUSED  
Vallavanem: 

 Annab kellele? telefoni teel korralduse kutsuda kokku kriisikomisjon, määrates kogunemise aja ja koha 
(juhend SIIN). Kui kes? puudub, teavitab keda?; 

 Annab vajadusel kellele? korralduse kutsuda kriisikomisjoni istungile täiendavaid isikuid; 
 Annab kellele? korralduse käivitada situatsiooniruum. Tema puudumisel annab korralduse kellele? 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? ning annab korralduse aktiveerida ressursiplaan 
(ressursiplaan SIIN). Kui kes? puudub annab korralduse kellele?  aktiveerida ressursiplaan ning 
korraldada kriisikomisjoni liikmete kokku kogumine. 

 Kui on oht kriisikomisjoni liikmete elule ja tervisele, rakenda vajalikud meetmed, sh aktiveeri vajadusel 
Protokoll 1. 

Kriisikomisjoni kokku kutsuja 
 Saadab kriisikomisjoni liikmetele SMS-i, milles märgib: 

 Erakorralise istungi kokku kutsumise põhjuse; 
 Kogunemise aja ja koha; 
 SMS-i kättesaamise vastuse ootuse; 

 Alustab esmase situatsiooni hindamisega; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada vallavanemale ning teeb ettepaneku aktiveerida 
ressursiplaan ja valmistuda kriisikomisjoni liikmete kokku kogumiseks ning kogunemiskohta toomiseks; 

 Võtab kaasa situatsiooniruumi aktiveerimiseks vajalikud vahendid; 
 Valmistab ette situatsiooniruumi; 
 Alustab põhjaliku situatsiooni ning mõjude hindamisega, võimalusel valmistab ette võimalikud 

ohustsenaariumid. 

Avalikkuse teavitamise eest vastutav: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Alustab võimalusel koheselt esmase meediamonitooringuga; 
 Teavitab SMS teel oma asendajat teatega „Kriisikomisjon koguneb. Hoia telefon ligi.“ 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele?; 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha ning alustab põhjalikuma meediamonitooringuga; 
 Koostab esmase kiire pressiteate kriisikomisjoni erakorralise kogunemise kohta ja saadab selle 

meediaväljaannetele; 
 Koostab esmase kiire avalikkuse teavitamise ning avaldab selle sotsiaalmeedias ja valla kodulehel. 

Sotsiaalvaldkonna eest vastutav: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Alustab võimalusel koheselt esmase meediamonitooringuga; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Haridusvaldkonna eest vastutav: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 



                                                                                           
   
 

 

 Alustab võimalusel koheselt esmase meediamonitooringuga; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Vallasekretär: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Alustab võimalusel koheselt esmase meediamonitooringuga; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Riietub mugavalt, ilmastikule sobivalt; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Piirkonna politseinik: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Kui ise tulla ei saa, määrab võimalusel asendaja või annab teada, millal saab osaleda; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele?; 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

X päästekomando pealik: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Kui ise tulla ei saa, määrab võimalusel asendaja või annab teada, millal saab osaleda; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele?; 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Soojusettevõtja 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Kui ise tulla ei saa, määrab võimalusel asendaja või annab teada, millal saab osaleda; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Vee-ettevõtja 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Kui ise tulla ei saa, määrab võimalusel asendaja või annab teada, millal saab osaleda; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

Protokollija: 
 Saades SMSi vastab sellele teatega „SAIN KÄTTE. TULEN“. 
 Kui ise tulla ei saa, määrab võimalusel asendaja või annab teada, millal saab osaleda; 
 Võtab kaasa vajalikud vahendid; 
 Raskete ilmastikutingimuste korral hindab kriitiliselt enda ja oma sõiduvahendi võimekust. Kui võimekus 

ei ole piisav, annab sellest koheselt teada kellele? 
 Kogunemiskohas seab üles oma töökoha. 

EELDUSED KRIISIOLUKORD MOBIILSIDE KATKESTUSE, RÜNNAKU VÕI KÕRGENDATUD JULGEOLEKU 
MEETMETE KORRAL 

 
VÕTA KASUTUSELE PROTOKOLL 1 

 



                                                                                           
   
 

 

Toetavad Lisad Toetavad juhendid  Toetavad õigusaktid 
Lisa 3. Kontaktid  
Lisa 4. Ressursitabel  
Lisa 7. Kriisikommunikatsiooni 
plaan 
 

Staabi kogunemise kohad 
Staabi liikme vahendite nimekiri 
Staabi töökorraldus ja kokkulepped 
erandolukordadeks 
Käitumisjuhised kriisiolukordadeks 
Protokoll 1 (ainult valitud inimestele) 
Situatsiooni hindamine 
Situatsiooniruumi sisu 

 

Lühendid  
Muudatuste ajalugu  
Kinnitatud  
Koostaja Sven Jablonski, MindUp Systems, 56 922 215, mindupsystems@gmail.com  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                           
   
 

 

SOP2 – VIIRUSNAKKUSESSE HAIGESTUNUD TÖÖTAJA 
Stsenaariumi näide WHO on välja kuulutanud pandeemia. Valitsus on kuulutanud Eestis välja eriolukorra ja 

peaminister on eriolukorra juht. 2 nädalat tagasi tuvastati Eestis esimene viirusnakkuse 
kandja ning kaks nädalat hiljem on neid 500 (testitud kandjaid).  
 
Kolmapäeval tunneb sotsiaaltöötaja kurgus kipitust ja olemine on natuke väsinud, kuid 
tuleb neljapäeval tööle. Kuna tulnud on ka köha, otsustab töötaja kokkuleppel juhiga 
minna igaks juhuks koju. Laupäeval õnnestub teha viiruse test. Kuna tunne on 
esmaspäeval natuke parem, otsustab töötaja tulla arvuti järele ja ajada korda veel 
viimased asjad, et pikemalt kodutööle jääda. Esmaspäeva hommikul helistatakse ja 
teatatakse positiivsest proovist. 
 

Protseduur 
Kriisiolukorra / 
kriisiolukorra oht 

Nakkusega ja/või haiguse sümptomitega töötaja: 
- teavitab koheselt vallavanemat tel 111111111 ja vallasekretäri tel 11111111; 
- pakib kaasa oma sülearvuti (kui on) ja selle laadija ning läheb koheselt ilma ühegi 

vahepeatuseta koju; 
- teavitab koheselt oma perearsti; 
- teeb nimekirja inimestest, kellega ta viimase 7 päeva jooksul kokku puutus ning 

edastab selle viivitamatult vallavanemale e-maili teel aadressile xxx@wwww.ee;  
- kui olukord halveneb järsult või on tunne, et koduste vahenditega hakkama ei 

saa, helistab tel 112 ning tellib kiirabi. 
- IKT probleemide korral võtab ühendust abivallavanemaga tel 1111111, e-posti 

aadressil xxxx.xxxx@xxxx.ee. 
 
Vallavanem: 

- annab korralduse sulgeda töötaja tööruumid vähemalt viieks päevaks; 
- annab korralduse võtta ühendust kõikide töötajate ning inimestega, kellega 

haige kokku puutus ning saadab nad koheselt koju; 
- vajadusel korraldab ruumide desinfitseerimise (kui see on otstarbekas ja 

soovitatav), saates eelnevalt kogu personali kodutööle vähemalt viieks päevaks. 
 
Vallasekretär: 

- võtab ühendust kõikide töötajate ja inimestega, kellega haige kokku puutus ning 
vallavanema korraldusel saadab nad koju karantiini ja kodutööle; 

- edastab terviseametile nakatanuga kokku puutunud inimeste nimekirja koos 
kontaktandmetega ning vallavalitsusepoolsed tegevused e-maili teel 
kesk@terviseamet.ee . Pärast saatmist helistab terviseameti telefonil 1247 ja 
annab teada, et avastati nakatanu, kontaktid saadeti e-posti aadressile ja 
selgitab lühidalt vallavalitsuse tegevusi; 

- edastab vallavanemale terviseameti edasised juhised ja suunised e-maili teel 
xxxx.xxxx@xxxx.ee  või helistades 111111 . 

 
Avalike suhete eest vastutav: 

- teavitab kogu personali juhtunust ning kasutusele võetud meetmetest (kontaktid 
SIIN!); 

- kordab üle nakatumise vähendamise juhised ja juhised juhuks, kui märkate 
sümptomeid (leitav SIIN!); 

- teavitab avalikkust juhtunust ning kasutusele võetud meetmetest läbi FB grupi ja 
valla kodulehe; 

- teavitab meediaväljaandeid (kontaktid SIIN!). 
- vastab meediaväljaannete päringutele ja FB grupi kommentaaridele. 

 
Vallavalitsuse töötaja X: 

- vajadusel ja võimalusel organiseerib ruumide, sh kindlasti pehme mööbli 
desinfitseerimise; 

- tagab vallamaja ustele teavitussiltide paigaldamise koos edasise töökorralduse 
ja kontaktidega; 



                                                                                           
   
 

 

- tagab vallamaja uste suletuse; 
- korraldab muud tegevused, milleks annab käsu vallavanem; 
- teavitab vallavanemat, kui tegevused on ellu viidud telefoni teel nr 11111111. 

 
Haigega kokku puutunud inimene: 

- võtab oma sülearvuti ja laadija ning tööks olulisemad dokumendid ning läheb 
kohe koju; 

- teeb nimekirja inimestest, kellega ta viimase paari päeva jooksul lähedalt kokku 
puutunud on ning võimalusel helistab neile. Saadab nimekirja vallavanemale e-
maili teel xxx.xxxx@xxxx.ee  ; 

- jälgib oma seisu ja väldib välja minekut. Välja minnes kannab hingamismaski. Kui 
hingamismaski pole, siis välja ei lähe ja palub oma tuttavatel vajalikud 
protseduurid korda ajada. Võtab tarvidusele kõik meetmed, et teiste nakatumist 
vältida isegi siis, kui endal haigustunnuseid ei ole, pöörates erilist tähelepanu 
riskirühmale. Võimalusel jääb ette nähtud ajaks karantiini; 

- Kui koolid ja lasteaiad on veel avatud, siis lapsi sinna ei saada Võtab koheselt 
ühendust kooli ja lasteaia direktoritega ning annab juhtunust teada. Lapsed 
jäävad koju ja õppimise osa tuleb kokku leppida õpetajaga.   

- IKT probleemide korral võtab ühendust abivallavanemaga tel 111111, e-posti 
aadressil xxxxx.xxxx@xxxx.ee  

 
Haridusvaldkonna eest vastutav: 

- Korraldab haridusasutuste juhtide teavitamise olukorrast ning edasisest 
töökorraldusest; 

- Jätkab valdkonna koordineerimist kodus; 
- Väldib otsekontakte ning võtab kasutusele meetmed nakkuse edasi kandmise 

vähendamiseks. 
IKT probleemide korral võtab ühendust abivallavanemaga tel 111111, e-posti aadressil 
xxxxx.xxxx@xxxx.ee  
 
Teised töötajad: 

- Jätkavad valdkonna koordineerimist kodus. 
- Väldivad otsekontakte ning võtab kasutusele meetmed nakkuse edasi kandmise 

vähendamiseks; 
- IKT probleemide korral võtab ühendust abivallavanemaga tel 111111, e-posti 

aadressil xxxxx.xxxx@xxxx.ee  
Lühendid IKT- info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

SOP- standardoperatsioonide protseduur 
 

Lisad Terviseameti koduleht https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 
Eriolukorra veebileht https://www.kriis.ee/et 
Perearstide nõuandeliin https://www.haigekassa.ee/1220 
Kontaktid 

Muudatuste 
ajalugu 

 

 

 

 

 

 

 


