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Riigikaitseobjekti kiirreageerimise kaardi andmete loetelu ja vorm 

 
Kiirreageerimise kaardil koostatakse riigikaitseobjekti korruse tasapinnaline plaan hoone 
operatiivkaardi või evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise skeemi põhjal. 
Riigikaitseobjekti kiirreageerimise kaardile kantakse järgmised andmed: 

a) kõikide ruumide otstarve (näiteks kabinet, saal, nõupidamisruum, tehnoruum, abiruum 
jne); 

b) ruumide tegelikud mõõtmed; 
c) üldistatud andmed tehnovõrkude kohta (elektrivarustus, ventilatsioon, küttesüsteemid, 

sh hoonesse sissetulev kaabeldus); 
d) seinte paksus ning ehituslik teave (kasutatud materjal, sh uste ja akende kohta); 
e) ruumides kasutatavad telefoninumbrid (üldnumbrid) ja arvutivõrgud; 
f) teave lisaohtude kohta, näiteks ohtlike ainete kogused ja ohuala suurus; 
g) teave kaitsmist vajavate väärtuslike esemete ja seadmete kohta (vähemalt selle asukoht 

hoones); 
h) evakueeritavate kogunemispunkti asukoht; 
i) määratud kontaktisik, kelle kaudu saab teavet ruumis töötavate ametnike kohta, ning 

riigikaitseobjekti volitatud esindaja andmed. 
Lisaks ruumide tasapinnalisele paigutusele koostatakse üldistatud joonisena objekti läbilõige, 
millele märgitakse ruumide kõrgus (sh lagede ja ripplagede kõrgus põrandast ja kaugus laest) 
ning ehituslik teave. 
 
Kiirreageerimise kaardi vorm 
 
 

 
  

JOONIS 

Kiirreageerimise kaardi pealkiri 

Ruumide andmed (otstarve, 
ruumides kasutatavad 

telefoninumbrid, muud andmed 
ruumide kohta, mida ei ole 

võimalik joonisele kanda) või 
muud andmed, mis on vajalikud 

joonise mõistmiseks. 

Kontaktisiku ja volitatud isiku 
andmed 
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Kiirreageerimise kaardi näidis 
 
Tasapinnaline joonis 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läbilõike joonis 
 

 

Ruum Otstarve Ruumides 
kasutatavad 
telefoninumbrid ja 
arvutivõrgud 

Ruumi tehnilised andmed 

1 Kabinet 612 0000, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

2 Kabinet 612 0001, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

3 Kabinet 612 0002, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

4 Kabinet 612 0003, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

5 Kabinet 612 0004, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

6 Kabinet 612 0005, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

7 Kabinet 612 0006, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

8 Nõupidamisruum Asutuse sisevõrk Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

9 Kabinet 612 0007, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

10 Kabinet 612 0008, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

11 Kabinet 612 0009, asutuse 
sisevõrk 

Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

12 Nõupidamisruum Asutuse sisevõrk Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

13 Nõupidamisruum Asutuse sisevõrk Seina konstruktsioon 200 mm kergplokk, 
uksed-aknad tugevdamata. Ruumis 
sundventilatsioon ja keskkütte radiaator. 

Korrus Ehituslik teave 

1 Betoonpõrand, kaetud vaipkattega, 
ventilatsioonisüsteem paigaldatud 
ripplae alla. 

2 Betoonpõrand, kaetud vaipkattega, 
ventilatsioonisüsteem paigaldatud 
ripplae alla. 

3 Puitkonstruktsioonil põrandad, kaetud 
parketiga, ventilatsioonisüsteem 
paigaldatud lae alla. 

Riigikaitseobjekti nr 1 kiirreageerimise kaart 
(läbilõige) 

Kontaktisik: personaliosakonna spetsialist, 612 1010 
Volitatud isik: haldusosakonna spetsialist, 612 2020 

Riigikaitseobjekti nr 1 kiirreageerimise kaart 
(2. korrus) 

Kontaktisik: personaliosakonna spetsialist, 612 1010 
Volitatud isik: haldusosakonna spetsialist, 612 2020 


