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Hädaolukordade tagajärgede hindamise raskusastmed 

 
 
Raskus-
aste 

Tagajärg Tagajärje 
valdkond 

Tagajärje kirjeldus/kriteerium 

A Vähetähtis 
(Puudub) 

Inimeste elu ja tervis Üksikud raskelt ning kergelt kannatanud. 

  Vara Varalised kahjud puuduvad või on väga väikesed (0 – 575 204,84 eurot).  
[RT I, 25.11.2010, 3 – jõust. 01.01.2011] 

  Looduskeskkond Sündmuskohal ei toimu mõõdetavat muutust ühegi populatsiooni arvukuses või 
ökosüsteemi talitlemises. See ei välista pärismaiste liikide arvukuses toimuvaid arvukuse 
looduslikke kõikumisi. 

  Elutähtis teenus Ajutised häired teenuse toimimises. Otsene kahju puudub. 
B Kerge Inimeste elu ja tervis Raskelt kannatanuid, kes vajavad kohest haiglaravi – kuni 30 kannatanut. Kannatanute 

arv ei ületa piirkondliku* tervishoiuressursi võimalusi. 
  Vara 639 116,49 – 3 131 670,80 eurot. 

[RT I, 25.11.2010, 3 – jõust. 01.01.2011] 
  Looduskeskkond Sündmuskohal toimuvad muutused populatsiooni arvukuses või ökosüsteemi talitlemises. 

Eelnev olukord taastub ilma inimese sekkumiseta. 
  Elutähtis teenus Lühiajalised häired teenuse toimepidevuses. 
C Raske Inimeste elu ja tervis Üksikud hukkunud. Raskelt kannatanuid, kes vajavad kohest haiglaravi 31 – 170 

kannatanut. Kannatanute arv ületab piirkondliku tervishoiuressursi võimalused (va 
Tallinn), vajalik teiste piirkondade ressursi kaasamine. 

  Vara 3 195 582,40 – 1 271 841,80 eurot. 
[RT I, 25.11.2010, 3 – jõust. 01.01.2011] 

  Looduskeskkond Sündmuskohal toimuvad muutused ühe või mitme liigi isendite arvukuses ja ökosüsteemi 
talitlemises. Eelneva olukorra taastamine ei ole võimalik ilma inimese sekkumiseta. 

  Elutähtis teenus Rohkem kui ühe päevane häire teenuse toimepidevuses. Vajalik tagavara-süsteemide või 
alternatiivsete meetmete rakendamine. 

                                                
* Territoorium, mis vastab regionaalse kriisikomisjoni tegevuspiirkonnale 



  
D Väga raske Inimeste elu ja tervis Kümned hukkunud. Raskelt kannatanuid, kes vajavad kohest haiglaravi 171-400 

kannatanut. Kannatanute arv ületab regiooni** tervishoiuressursi võimalused, vajalik 
kogu riigi tervishoiuressursi kaasamine. 

  Vara 1 278 233,00 – 5 106 540,70 eurot. 
[RT I, 25.11.2010, 3 – jõust. 01.01.2011] 

  Looduskeskkond 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. Väga raske tagajärg on ka muutus ökosüsteemi 
talitlemises, sellise muutuse tekkimise eelset olukorda on tavaliselt väga raske taastada. 

  Elutähtis teenus Teenuse ajutine mittetoimimine vähendab oluliselt ühiskonna turvalisust. 
E Katastroofiline Inimeste elu ja tervis Mitmed kümned hukkunud. Üle 400 raskelt kannatanu. Kannatanute arv ületab kogu riigi 

tervishoiuressursi võimalused, vajalik rahvusvaheline abi. 
  Vara Vajalik välisabi (kulud üle 0,5% SKP-st, üle 5 112 931,90 euro). 

[RT I, 25.11.2010, 3 – jõust. 01.01.2011] 
  Looduskeskkond Elukeskkonna hävimine sündmuskohal. Ökosüsteemi  talitlemine  on lakanud või 

pöördumatult kahjustatud. Muudatuse eelset olukorda võimatu taastada. 
  Elutähtis teenus Elutähtisa teenuse toimimine on täielikult lakanud. 
 

                                                
** Vastab 10 juuli 2002.a Vabariigi Valitsuse määrusele nr 222 Regionaalhaigla vastutusalale: a) SA Tartu Ülikooli Kliinikum – Lõuna ja Ida-Viru piirkond ja b) SA Põhja-eesti 
Regionaalhaigla – Pärnu ja Tallinna piirkond, sh saared 


