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Katkestuste raskusastme hindamine 

 

Raskusaste 
 

Tagajärg 

Majanduslik Maine Teenuse kvaliteet Inimeste elu ja tervis Keskkond 
 

Katastroofili

ne  - 5 

 Eelarve kadu >30% 

 Kasumi vähenemine 

>30% 

Äärmiselt vaenulik 

avalikkuse ja meedia 

tähelepanu, mis kestab 

püsivalt kuid.  

Äärmiselt tõsised 

kriitiliste tegevuste häired, 

mis takistavad elutähtsa 

teenuse osutamist 80 -

100% ulatuses 

 Üle 400 raskelt kannatanu. 

Kannatanute arv ületab kogu 

riigi tervishoiuressursi 

võimalused, vajalik 

rahvusvaheline abi. 

Elukeskkonna hävimine sündmuskohal. 

Ökosüsteemi  talitlemine  on lakanud või 

pöördumatult kahjustatud. Muudatuse eelset 

olukorda võimatu taastada 

 

Väga raske – 

4 

 Eelarve kadu 20-30% 

 Kasumi vähenemine 

15-20% 

Märkimisväärne 

negatiivne avalikkuse 

tähelepanu, mis kestab 

nädalaid 

Väga tõsised kriitiliste 

tegevuste häired, mis 

takistavad elutähtsa 

teenuse osutamist 50-80% 

ulatuses    

Raskelt kannatanuid, kes 

vajavad kohest haiglaravi 

171-400 kannatanut. 

Kannatanute arv ületab 

regiooni tervishoiuressursi 

võimalused, vajalik kogu 

riigi tervishoiuressursi 

kaasamine. 

Sündmuskohal toimub suur muutus ühe või mitme 

liigi isendite arvukuses. Suure muutuse väärtus 

sõltub konkreetsest liigist. Kaitse all oleva ühe 

isendi hukkumine on suur muudatus. Hästi sigiva 

ning laia levikuga liigi üsna suure arvu isendite 

hukkumine võib olla vähese tähtsusega, eelkõige 

juhul, kui muutus mahub populatsiooni arvukuse 

loodusliku kõikumise piiridesse.  

 

Raske - 3 

 

 Eelarve kadu 5-10% 

 Kasumi vähenemine 

5-15% 

Negatiivne tähelepanu, 

mis kestab päevi ning 

mis võib hiljem 

korduda 

Rasked kriitiliste 

tegevuste häired, mis 

takistavad elutähtsa 

teenuse osutamist 30-50% 

ulatuses 

Kannatanuid, kes vajavad 

haiglaravi 10 – 170 

kannatanut. Kannatanute arv 

võib ületada piirkondliku 

tervishoiuressursi võimalused 

(va Tallinn), vajalik teiste 

piirkondade ressursi 

kaasamine 

Sündmuskohal toimuvad muutused ühe või mitme 

liigi isendite arvukuses ja ökosüsteemi 

talitlemises. Eelneva olukorra taastamine ei ole 

võimalik ilma inimese sekkumiseta. 

Kerge – 2  Eelarve kadu 1-5% 

 Kasumi vähenemine 

1-5% 

Negatiivne tähelepanu, 

mis on ajaliselt piiratud 

ühe päevaga 

Kerged kriitiliste 

tegevuste häired, elutähtsa 

teenuse osutamine on 

takistatud 10-30% 

ulatuses 

Kerged tervisehäired ja/või 

üksikud kerged vigastused, 

millega ei kaasne jäädavaid 

kahjustusi. Võib esineda 

mõnepäevast töö- või 

teenistusvõimetust 

Sündmuskohal toimuvad muutused populatsiooni 

arvukuses või ökosüsteemi talitlemises. Eelnev 

olukord taastub ilma inimese sekkumiseta. 

Vähetähtis – 

1 
 Eelarve kadu <1% 

 Kasumi vähenemine 

<1% 

Põgus negatiivne 

tähelepanu, mis 

väljendub mõnes 

meediasõnumis 

Piiratud kriitiliste 

tegevuste häired, elutähtsa 

teenuse osutamine on 

takistatud 0-10% ulatuses. 

Ei põhjusta tervisehäireid, 

võimalik on mõni kerge 

vigastus, mis ei sega 

igapäevaste töö- ja 

teenistusülesannete täitmist. 

Sündmuskohal ei toimu mõõdetavat muutust 

ühegi populatsiooni arvukuses või ökosüsteemi 

talitlemises. See ei välista pärismaiste liikide 

arvukuses toimuvaid arvukuse looduslikke 

kõikumisi 


