
Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208  

„Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse  

riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning  

hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani  

koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu  

asutuste määramine“  

Lisa  

 

Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja 

hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevad täidesaatva riigivõimu asutused  

 

Nr Hädaolukord Hädaolukorra riskianalüüsi koostamiseks 

pädevad täidesaatva riigivõimu asutused 

Hädaolukorra lahendamise plaani 

koostamiseks pädevad täidesaatva 

riigivõimu asutused 

Hädaolukorra 

riskianalüüsi 

koostamist 

juhtivad 

asutused 

Hädaolukorra 

riskianalüüsi 

koostamisse kaasatavad 

asutused  

Hädaolukorra 

lahendamise 

plaani 

koostamist 

juhtivad 

asutused 

Hädaolukorra 

lahendamise plaani 

koostamisse 

kaasatavad asutused 

1. Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju. 

 

Metsa- või maastikutulekahju, mis põhjustab suure 

varalise kahju või suure keskkonnakahju või 

tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö 

toimimises, elektrivarustuse toimimises). 

Metsatulekahju põlengualaga alates 500 ha või 

mitmed väiksemad metsa- ja maastikutulekahjud, 

mis toimuvad ühel ajal erinevates piirkondades. 

Päästeamet 

 

Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituut, 

Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Keskkonnaministeerium, 

Põllumajandusamet, 

Põllumajandus-

ministeerium, 

Siseministeerium 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium,  

Põllumajandus- 

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

2. Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes 

või muus tööstus- või laohoones. 

 

Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes 

Päästeamet 

 

 

Häirekeskus, 

Kaitsevägi, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Siseministeerium 

 

Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium,  

Majandus- ja 



 2 

või muus tööstus- või laohoones, mis ohustab 

paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure 

varalise kahju või suure keskkonnakahju või 

tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö 

toimimises).  

Politsei- ja 

Piirivalveamet,  

Siseministeerium, 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Terviseamet 

Kommunikatsiooni- 

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

3. Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel 

saab vigastada palju inimesi. 

 

Tulekahju, plahvatus või varing rahvarohkes kohas 

(haridusasutused, kultuuriasutused, majutus-

asutused, meelelahutusasutused, spordirajatised, 

kaubandushooned jm) või hoonetes, kus viibivad 

abitus seisundis inimesed (tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandeasutused jm), mis ohustab 

paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure 

varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired 

elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas 

häired päästetöö toimimises, statsionaarse 

eriarstiabi toimimises). 

 

Päästeamet 

 

Haridus- ja 

Teadusministeerium, 

Häirekeskus, 

Kultuuriministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Siseministeerium, 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Terviseamet 

 

Siseministeerium 

 

Haridus- ja 

Teadusministeerium, 

Kultuuriministeerium,  

Kaitseministeerium,  

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni- 

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

4. Raskete tagajärgedega torm.  

 

Torm, millega sõltuvalt aastaajast võivad esineda 

koos teised ilmastikunähtused (muu hulgas 

vihmasadu, äike, tromb, lumesadu, tuisk) ning mis 

põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja 

ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired 

elektrivarustuse toimimises, sideteenuste 

toimimises, hädaabiteadete menetlemise 

toimimises) või suure keskkonnakahju või ohustab 

paljude inimeste elu või tervist. 

Päästeamet 

 

Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituut, 

Häirekeskus, 

Maanteeamet, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon,  

Siseministeerium, 

Terviseamet 

Siseministeerium 

 

Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium,  

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni- 

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium  

5. Üleujutus tiheasustusalal. Päästeamet Eesti Meteoroloogia ja Siseministeerium Kaitseministeerium, 
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Üleujutus piirkonnas, kus ohtu satub paljude 

inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure 

varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired 

elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas 

häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse 

toimimises, veevarustuse ja kanalisatsiooni 

toimimises) või suure keskkonnakahju. 

 Hüdroloogia Instituut, 

Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Põllumajandusamet, 

Põllumajandus-

ministeerium, 

Siseministeerium, 

Terviseamet, 

Veeteede Amet 

 Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni- 

ministeerium,  

Põllumajandus-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

6.  Ulatuslik merereostus. 

 

Nafta või naftasaaduste, ohtlike või kahjulike 

ainete sattumine Läänemere merekeskkonda 

koguses, mis põhjustab ulatusliku reostuse ning 

suure keskkonnakahju või suure varalise kahju või 

tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired 

merereostusseire ja -tõrje toimimises). 

Politsei- ja 

Piirivalveamet  

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Keskkonnaministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Siseministeerium, 

Veeteede Amet 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Põllumajandus-

ministeerium   

7. Ulatuslik rannikureostus. 

 

Nafta- või naftasaaduste, ohtlike või kahjulike 

ainete reostus rannikul, mis põhjustab suure 

keskkonnakahju või suure varalise kahju või 

tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö 

toimimises).  

Keskkonnaamet 

 

Keskkonnainspektsioon, 

Keskkonnaministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Päästeamet, 

Veeteede Amet, 

Veterinaar- ja Toiduamet  

8. Ulatuslik keskkonnareostus sisemaal. 

 

Ulatuslik keskkonnareostus sisemaal, mis 

põhjustab suure keskkonnakahju või ohustab 

Keskkonnaamet Keskkonnainspektsioon, 

Keskkonnaministeerium, 

Maanteeamet, 

Päästeamet, 

Keskkonna-

ministeerium 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Põllumajandus-
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paljude inimeste elu või tervist või põhjustab 

tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired veevarustuse 

ja kanalisatsiooni toimimises). 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Terviseamet, 

Veterinaar- ja Toiduamet 

ministeerium, 

Siseministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

9.  Raskete tagajärgedega õnnetus maanteel. 

  

Õnnetus maanteel, mis ohustab paljude inimeste 

elu või tervist või põhjustab suure keskkonnakahju 

(kui õnnetusse satub ohtlikke veoseid vedav 

sõiduk) või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa 

teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired 

statsionaarse eriarstiabi toimimises, kiirabi 

toimimises, päästetöö toimimises). 

Maanteeamet Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Päästeamet, 

Terviseamet 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

10. Raskete tagajärgedega õnnetus raudteel. 

 

Õnnetus raudteel, mis ohustab paljude inimeste elu 

või tervist või põhjustab suure varalise kahju või 

suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke 

häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu 

hulgas häired statsionaarse eriarstiabi toimimises, 

avaliku raudtee majandamise toimimises, 

raudteeveoteenuse toimimises). 

Tehnilise 

Järelevalve 

Amet 

Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Päästeamet, 

Terviseamet 

 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

11. Raskete tagajärgedega laevaõnnetus. 

 

Laevaõnnetus, mis ohustab paljude inimeste elu 

või tervist või põhjustab tõsiseid ja ulatuslikke 

häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu 

hulgas häired statsionaarse eriarstiabi toimimises, 

kiirabi toimimises, päästetöö toimimises, lennu- ja 

merepääste toimimises) või suure varalise kahju 

või suure keskkonnakahju.  

Veeteede Amet Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Terviseamet 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 
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12. Raskete tagajärgedega õhusõidukiõnnetus. 

 

Õnnetus lennuvahendiga, mis ohustab paljude 

inimeste elu või tervist või põhjustab tõsiseid ja 

ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired statsionaarse 

eriarstiabi toimimises, kiirabi toimimises, 

päästetöö toimimises, lennu- ja merepääste 

toimimises) või suure varalise kahju või suure 

keskkonnakahju.  

Lennuamet Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Keskkonnainspektsioon, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Päästeamet, 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Terviseamet 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium  

13. Paljude kannatanutega õnnetus jää lagunemisel. 

 

Merealal või piiriveekogul või siseveekogul jää 

lagunemise tagajärjel tekkinud olukord, mis 

ohustab paljude inimeste elu või tervist.  

Politsei- ja 

Piirivalveamet 

Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Päästeamet, 

Siseministeerium, 

Terviseamet 

Siseministeerium Kaitseministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

14. Massiline korratus. 

 

Paljusid inimesi hõlmav avaliku korra raske 

rikkumine, mis ohustab paljude inimeste elu või 

tervist või põhjustab suure varalise kahju või 

põhjustab tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa 

teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired 

avaliku korra tagamise toimimises, päästetöö 

toimimises, hädaabiteadete menetlemise 

toimimises, kiirabi toimimises).  

 

Politsei- ja 

Piirivalveamet 

 

Häirekeskus, 

Justiitsministeerium, 

Kaitsepolitseiamet, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Päästeamet, 

Siseministeerium, 

Terviseamet 

Siseministeerium 

 

Justiitsministeerium, 

Kaitseministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

15. Pantvangi võtmine. 

 

Pantvangi võtmine, mille käigus kaaperdatakse 

õhusõiduk või laev ning mis ohustab paljude 

inimeste elu või tervist või põhjustab suure 

varalise kahju. 

Kaitsepolitsei-

amet 

 

Haridus- ja 

Teadusministeerium, 

Lennuamet, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Päästeamet, 

Siseministeerium Kaitseministeerium,  

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Sotsiaalministeerium 
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Pantvangi võtmine, mis leiab aset suure 

rünnakuriskiga objektil või diplomaatilist 

puutumatust omaval või riigikaitseliselt tähtsal 

maa-alal, hoones või ruumis ning mis ohustab 

paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure 

varalise kahju. 

 

Pantvangi võtmine, mis leiab aset rahvarohkes 

kohas (haridusasutused, tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandeasutused, kultuuriasutused, 

majutusasutused, meelelahutusasutused, spordi-

rajatised, kaubandushooned jm), riigi- või 

kohaliku omavalitsuse asutuse ametiruumis või 

muus kohas ning mis ohustab paljude inimeste elu 

või tervist või põhjustab suure varalise kahju. 

 

Pantvangi võtmine, mille käigus kasutatakse 

lõhkeseadeldist või lõhkeainet või esineb 

lõhkeseadeldise või lõhkeaine plahvatuse oht ning 

mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või 

põhjustab suure varalise kahju. 

 

Pantvangi võtmine, mille käigus esineb kiirgus-, 

bioloogilise või keemilise ründe oht ning mis 

ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab 

suure varalise kahju või suure keskkonnakahju.  

 

Siseministeerium, 

Tehnilise Järelevalve 

Amet, 

Veeteede Amet 

16. Epideemia. 

 

Nakkushaiguse puhang, mis nõuab nakkustõrje 

meetmete laiaulatuslikku rakendamist ning 

ohustab paljude inimeste elu või tervist või 

põhjustab tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa 

Terviseamet 

 

Häirekeskus, 

Sotsiaalministeerium, 

Veterinaar- ja Toiduamet 

Sotsiaal-

ministeerium 

Kaitseministeerium,  

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Põllumajandus-

ministeerium,  
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teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired 

statsionaarse eriarstiabi toimimises, kiirabi 

toimimises). 

Rahandus-

ministeerium,  

Siseministeerium  

17. Massiline mürgistus. 

 

Mürgistus inimestel keemilise aine suu, 

hingamisteede, naha või limaskestade kaudu 

inimorganismi sattumise tagajärjel, mis ohustab 

paljude inimeste elu või tervist või põhjustab 

tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired statsionaarse 

eriarstiabi toimimises, kiirabi toimimises).  

Terviseamet 

 

Häirekeskus, 

Keskkonnaamet, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Päästeamet, 

Sotsiaalministeerium, 

Veterinaar- ja Toiduamet 

Sotsiaal-

ministeerium 

Keskkonna-

ministeerium, 

Põllumajandus-

ministeerium, 

Siseministeerium 

18. Erakordselt külm ilm. 

 

Erakordselt külm ilm, mis põhjustab tõsiseid ja 

ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired 

kaugküttesüsteemi ja -võrgu toimimises, 

veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises, 

elektrivarustuse toimimises) või ohustab paljude 

inimeste elu või tervist.  

Päästeamet Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituut,  

Häirekeskus, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Siseministeerium, 

Terviseamet 

Hädaolukorra lahendamise plaani ei 

koostata.  

 

19. Erakordselt kuum ilm. 

 

Erakordselt kuum ilm, mis ohustab paljude 

inimeste elu või tervist või põhjustab tõsiseid ja 

ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired statsionaarse 

eriarstiabi toimimises, kiirabi toimimises). 

Terviseamet Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituut,  

Häirekeskus, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Päästeamet, 

Sotsiaalministeerium 

Hädaolukorra lahendamise plaani ei 

koostata.  

 

20. Eriti ohtlik loomataud. 

 

Eriti ohtliku loomataudi ulatuslik ja kiire levik, 

mis põhjustab loomade ulatuslikku haigestumist 

ning suure varalise kahju või ohustab paljude 

Veterinaar- ja 

Toiduamet 

Keskkonnaamet, 

Põllumajandus-

ministeerium, 

Terviseamet 

 

Hädaolukorra lahendamise plaani ei 

koostata.  
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inimeste elu või tervist või põhjustab suure 

keskkonnakahju (haigus koduloomalt 

metsloomale). 

21. Ülepiirilise levikuga tuumaõnnetus. 

 

Tuumaavarii tagajärjel kujunenud avariikiirituse 

olukord, millega kaasneb või võib kaasneda 

kehtestatud sekkumistasemete ületamine ning mis 

ohustab või võib ohustada paljude inimeste elu või 

tervist või põhjustab suure keskkonnakahju või 

tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse 

toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö 

toimimises, kiirabi toimimises) või suure varalise 

kahju.  

Keskkonnaamet Häirekeskus, 

Keskkonnaministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Päästeamet, 

Terviseamet, 

Veterinaar- ja Toiduamet 

 

Sise-

ministeerium 

Kaitseministeerium,  

Keskkonna-

ministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium,  

Põllumajandus-

ministeerium,  

Sotsiaalministeerium  

22. Riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus. 

 

Kiirgusavarii või kuriteo või muu ootamatu 

sündmuse tagajärjel kujunenud avariikiirituse 

olukord, millega kaasneb või võib kaasneda 

kehtestatud sekkumistasemete ületamine ning mis 

ohustab või võib ohustada paljude inimeste elu või 

tervist või põhjustab suure keskkonnakahju või 

suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud 

häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu 

hulgas häired päästetöö toimimises, kiirabi 

toimimises).  

Keskkonnaamet 

 

Häirekeskus, 

Keskkonnaministeerium, 

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Päästeamet, 

Terviseamet, 

Veterinaar- ja Toiduamet 

23. Massiline põgenike sisseränne riiki. 

 

Suure arvu teisest riigist pärit välismaalaste 

omaalgatuslik saabumine riiki, mille tulemusel on 

osaliselt või täielikult halvatud olukorra 

lahendamise eest vastutavate asutuste igapäevatöö 

ning mis võib põhjustada tõsiseid ja ulatuslikke 

häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu 

Sotsiaal-

ministeerium  

 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Välisministeerium 

Sotsiaal-

ministeerium  

Siseministeerium,  

Välisministeerium  



 9 

hulgas häired avaliku korra tagamise toimimises).  

24. Ulatuslik küberintsident.  

 

Küberruumis toimuv intsident, millega osaliselt 

või täielikult katkeb elutähtsa teenuse 

toimepidevus (muu hulgas häired elektrivarustuse 

toimimises, sideteenuste toimimises, veevarustuse 

toimimises) või riigi jaoks oluliste infosüsteemide 

töö ning mis ohustab paljude inimeste elu või 

tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure 

keskkonnakahju. 

Riigi 

Infosüsteemi 

Amet 

Häirekeskus, 

Justiitsministeerium, 

Kaitseministeerium,  

Kaitsepolitseiamet, 

Kaitsevägi,  

Majandus- ja 

Kommunikatsiooni-

ministeerium, 

Politsei- ja 

Piirivalveamet, 

Rahandusministeerium, 

Siseministeerium, 

Siseministeeriumi 

infotehnoloogia- ja 

arenduskeskus, 

Teabeamet 

Majandus- ja 

Kommuni-

katsiooni-

ministeerium 

Justiitsministeerium, 

Kaitseministeerium, 

Rahandusministeerium, 

Siseministeerium 

25. Ulatuslik korratus vanglas. 

 

Ulatuslik korratus vanglas tähendab vangide 

massilist allumatust, relvastatud rünnet vangla 

vastu, vanglas toimuvat plahvatust, tulekahju või 

varingut, pantvangi võtmist, mitme kinnipeetava 

samaaegset põgenemist vanglast, vangla 

territooriumi looduslikku üleujutust, vanglas 

toimunud massilist mürgistust, vanglas levivat 

epideemiat või elutähtsa teenuse katkemist 

vanglas. 

Justiits-

ministeerium 

Terviseamet Justiits-

ministeerium 

Siseministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

26. Äkkrünnak. 

 

Sündmus rahvarohkes kohas (haridusasutused, 

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutused, 

kultuuriasutused, majutusasutused, meelelahutus-

asutused, spordirajatised, kaubandushooned jm), 

Politsei- ja 

Piirivalveamet 

Haridus- ja 

Teadusministeerium, 

Häirekeskus, 

Kaitsepolitseiamet,  

Päästeamet, 

Siseministeerium, 

Sise-

ministeerium 

 

Haridus- ja 

Teadusministeerium, 

Sotsiaalministeerium 
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riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse 

ametiruumis või muus kohas, mis ohustab paljude 

inimeste elu või tervist (üks või mitu isikut 

püüavad relva või muu ründeks sobiva vahendiga, 

ohvreid valides või valimata, üldjuhul lühikese 

ajaperioodi jooksul vigastada või tappa 

võimalikult palju inimesi) või põhjustab suure 

varalise kahju. 
 

Terviseamet 

27. Paljude Eesti elanike elu ja tervist ohustav 

sündmus välisriigis. 

 

Sündmus, mis ohustab paljude välisriigis viibivate 

Eesti kodanike ja määratlemata kodakondsusega 

Eesti elanike elu või tervist või Eesti välisesinduse 

turvalisust (muu hulgas loodusõnnetus, 

nakkushaiguse levik, raskete tagajärgedega laeva-, 

lennuki-, rongi- või muu transpordivahendi 

õnnetus, ulatuslik tulekahju või plahvatus, 

keskkonna ulatuslik keemiline, bioloogiline või 

radioaktiivne saastumine, hoonete ja rajatiste 

purunemine, poliitiline vägivald, massirahutus ja 

-meeleavaldus, pantvangi võtmine, sõjaline 

konflikt, rünne Eesti diplomaatilise esinduse või 

diplomaadi vastu). 

Välis-

ministeerium 

Kaitseministeerium, 

Kaitsepolitseiamet, 

Päästeamet, 

Siseministeerium, 

Teabeamet 

Välis-

ministeerium 

 

Kaitseministeerium,  

Siseministeerium, 

Sotsiaalministeerium 

 

 

 

 

 

 

Siim Valmar Kiisler  

Regionaalminister  

siseministri ülesannetes  


