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Milleks vaja uut lähenemist 
elanikkonnakaitsele?

Muutused julgeolekupildis

• Relvakonfliktid

• Terrorirünnakud

• Epideemiad

• Küberründed

• Hübriidohud

• Pagulaskriis

Muutused ühiskonnas

• Mobiilsus

• Vananemine

• Linnastumine

• „Õhuke riik“

• E-teenused

• Sotsiaalmeedia

• Sõltuvus elutähtsatest 
teenustest



Elanikkonnakaitse rakkerühma 
ülesanded

• Eesti elanikkonnakaitse kontseptsiooni koostamine ning 
selle raames erinevate asutuste elanikkonnakaitsealaste 
ülesannete jaotuse väljatöötamine ning konkreetsete 
tegevustega sidumine;

• Elanikkonnakaitsealase kommunikatsioonistrateegia
väljatöötamine;

• Kriisiteadlikkuse tõstmiseks ja kontseptsiooni ning 
kommunikatsioonistrateegia sobivuse hindamiseks vajalike 
teavitustegevuste algatamine;

• Põhimõtete, eesmärgipärase uuringu metoodika ja 
küsimustiku väljatöötamine elanike kriisialase teadlikkuse ja 
valmisoleku edaspidiseks hindamiseks;

• Vajadusel ettepanekute tegemine õigusaktide muutmiseks.



Kriisireguleerimise laiendamine 
elanikkonnakaitse raames

Kriisireguleerimine

Elanikkonna 
valmisolek

Elanikkonnakaitse 
sõjaliste ohtude eest

Hädaolukordade 
ennetamine

Organisatsioonide 
valmisolek

Elutähtsad teenused

Uued meetmed 
ja vastutajad



Elanikkonnakaitse piiritlemine Eestis:

• Mille kaitseks (väärtused): 1) elu ja tervis , 

elutähtsad teenused; 2) ühiskonna toimimine, vara

• Mille eest kaitseme – hädaolukorrad, elutähtsate 

teenuste katkestused, terrorism, sõjategevus.

• Elanikkonnakaitse meetmete suund –
meetmed, mis pakuvad kaitset sündmuse faasis  või ohu 

korral.

• Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, 
mille eesmärk on kaitsta inimesi ja ühiskonda 
kõikvõimalike kriiside korral.



Ootused Eesti elanikkonnakaitse 
mõjule:

• Inimesed oskavad erinevates kriisiolukordades 
ohutult käituda.

• Inimeste iseseisev valmisolek erinevate kriisidega 
kodus pikaajaliselt hakkama saada tõuseb.

• Eestis on selge vastutusjaotus elanikkonnakaitse 
tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks erinevates 
kriisiolukordades.

• Ühiskonna valmisolek pikaajaliste kriiside korral 
elanikkonda kaitsta ja toetada vastab Eesti ohtudele 
ning vajadustele.



Elanikkonnakaitse komponendid:
- kaitse ohtude eest
- eluks vajaliku tagamine
- iseseisva hakkamasaamise tõstmine
- riigi kaitsekihid
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Ühtne elanikkonnakaitse 
meetmete pakett

Kriisireguleerimine

Elanikkonnakaitse

Sõjaline riigikaitse



Sündmuste dünaamika



„Ohupilt“ meetmete planeerimiseks 
– osastsenaariumid
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Elanikkonnakaitse strateegilised 
eesmärgid:

• Riskiteadlikud inimesed.

• Elanikkonna valmisolek.

• Elutähtsad teenused ja eluks vajaliku kättesaadavus.

• Vastutusjaotus elanikkonnakaitses.

• Kogukonna toimimine.

• Kodanikuühendused.

• Abistavate organisatsioonide valmisolek.

• Nõrgemate abistamine.



Riigikaitseõpetuse panus?
• Kursuse lõpus õpilane:

– teab ja oskab kirjeldada Eestis toimuda võivaid 
hädaolukordi;

– teab, kuidas riik erinevate hädaolukordade puhul tegutseb, 
kuidas korraldatakse elanikkonnakaitset ning millised 
piirangud ja kohustused võivad inimestele tekkida;

– oskab otsida teavet ohtudest kodukandis kui ka välisriiki 
reisides; 

– oskab valmistada ennast ette erinevateks 
hädaolukordadeks ning elutähtsate teenuste katkestusteks 
(elekter, side, küte jmt);

– teab, kuidas informeeritakse elanikkonda ohtudest ning 
oskab hädaolukorras käituda ja teisi abistada.



Kriisireguleerimise ja 
elanikkonnakaitse korraldamine

• Detsentraalne kriisireguleerimine.

• Ülesannete säilivus.

• Elutähtsad teenused.

• Igaühe vastutus.

• Lahendamine madalaimal võimalikul tasandil.



Varajase hoiatuse süsteem 

• Kiire ohuteavituse edastamine meedia kaudu.

• Sõltume valdavalt massimeediavahenditest.

• Vajalik tänapäeva sobivate lahenduste 
käivitamine – kasutada ära ka olemasolevad 
seadmed (nt nutitelefonid).



Ulatuslik evakuatsioon 

• Vastutusjaotus on veel lõpuni lahendamata.

• Otsustajaks jäävad PäA ja PPA. Läbiviijaks PPA. 
Abistajaks KOV.

• Evakuatsiooniplaanid tsiviil- ja sõjalisteks 
kriisideks.

• Elanikkonna teadlikkus.



Varjumine 

• Enamuse ohtude korral piisab siseruumidesse 
varjumisest.

• Spetsiaalsed varjendid puuduvad; alternatiivid 
varjumiseks on süsteemselt läbi kaalumata; 
elanikkonnale pole soovitusi enda kaitsmiseks.

• Soovituste väljatöötamine.

• Varjendite vajadus ja lahendused uuesti läbi 
analüüsida ning otsustada.



Vältimatu sotsiaalabi

• Elanikkonnale vältimatu sotsiaalabi tagamise 
eest vastutab KOV.

• Suuremahulisem vältimatu sotsiaalabi vajadus 
tuleneb hädaolukordadest ning elutähtsate 
teenuste katkestustest.

• Kaaluda vabatahtlike laiemat kaasamist.

• KOV valmisoleku loomine ulatuslikuks 
probleemiks.



Toiduainete ja esmatarbe-
vahenditega varustamine 

• Elanikkonnakaitse vajadused riiklike reservide, 
varude või tarneahelate toimimise järele.

• Elanikkonna iseseisva hakkamasaamise 
soovitav tase - 72 h, 1 nädal, 10 päeva?

• Soovitused kodu ettevalmistamiseks –
esmavajalike vahendite paketi sisu.



Riskiteadlikkuse õpetamine

• Info riskide kohta on erinevates kohtades 
laiali.

• Tutvuda hädaolukorra riskianalüüsidega.



Kust otsida infot riskide kohta?
Ilmahoiatused
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/

Tuleohu kaart
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/


Kust otsida infot riskide kohta?
Ohtlike ettevõtete kaart
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.htmlÜleujutusohu kaart

http://geoportaal.maaamet.ee/

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
http://geoportaal.maaamet.ee/


Kust otsida infot riskide kohta?
Seakatku järelevalvetsoonid
http://www.agri.ee/et/uudised-
pressiinfo/seakatk/kitsendustega-tsoonid#kaardid

Teeolude kaart

https://tarktee.mnt.ee/#

http://www.agri.ee/et/uudised-pressiinfo/seakatk/kitsendustega-tsoonid#kaardid
https://tarktee.mnt.ee/


Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada konsulaarkaitse ja 
-abi Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina.

http://www.vm.ee/et/reisitargalt

Info välisriiki reisides

http://www.vm.ee/et/reisitargalt


Käitumine kriiside korral

• Ohtude tundmine ja selle alusel sobivaimate 
käitumispõhimõtete selgitamine:

– põgenemine,

– varjumine,

– evakueerumine,

– kokkupuute vältimine,

– täiendavad kaitsevahendid,

– sekkumine,

– iseseisev tegutsemine jne.



Riskikäitumise vähendamine

• Katastroofiturism.

• Selfied.

• „Mina olin siin“

• Darwini auhind.



Käitumisjuhised - näited

• Terrorirünnak (fail):

– http://www.vm.ee/et/terrorirunnaku-korral

• Loodusõnnetused:
– http://www.rescue.ee/et/kodanikule/loodusjoud/

– https://www.elektrilevi.ee/plaanilised-rikkelised-
katkestused

• Kemikaaliõnnetus:
– http://www.rescue.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/

• Info saamine kriiside ajal – meedia, vastutavad 
asutused jt.

../Käitumisjuhised ja õpe/Terrorirünnaku_korral_A3.pdf
http://www.vm.ee/et/terrorirunnaku-korral
http://www.rescue.ee/et/kodanikule/loodusjoud/
https://www.elektrilevi.ee/plaanilised-rikkelised-katkestused
http://www.rescue.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/


Kuidas jälgida olukorda kriisi ajal?

Äikeseradar

http://www.lightningmaps.org

Elektrilevi katkestuste kaart

https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart

http://www.lightningmaps.org/
https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart


Kodused varud

• Toidu- ja joogivarude soovitused:

– https://maablogi.wordpress.com/2013/11/12/mid
a-hadaolukorraks-toidukappi-varuda/

• Päästeameti spikker koduste varude kohta:
– Joogivesi

– Sularaha

– Mobiiltelefon, laadija ja varuaku

– Taskulamp ja varupatareid

– Tikud ja küünlad

– Esmaabitarbed ja olulised ravimid

– Taskunuga, konserviavaja ja söögiriistad

– Patareide või aku pealt töötav raadio

– Akupank mobiilsete seadmete laadimiseks

https://maablogi.wordpress.com/2013/11/12/mida-hadaolukorraks-toidukappi-varuda/


Kui suur on vajadus ümber õppida?

• NL tsiviilkaitses õpetatu.

• Kaasaegsed lahendused.

• Olemasolevad võimalused.

• Müüdid.

• jne



Riigikaitseõpetus peab andma olulise panuse, et 
suurendada teovõimeliste inimeste iseseisvat 

oskuslikku tegutsemist ja hakkamasaamist 
kriiside korral.

Küsimusi ja ettepanekuid?


