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1. Üldosa 
1.1. Saue Vallavalitsuse Hädaolukorraks valmisoleku seadusega sätestatud 
ülesanded 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse (RT 12000, 95, 613) mõistes on hädaolukord: 

sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja 
tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku 
kahju ning mille lahendamiseks on vajalik Vabariigi Valitsuse, 
valitsusasutuste ning kohalike omavalitsuste kooskõlastatud tegevus. 

 
Saue Vallavalitsuse ülesanded hädaolukorras valmisolekuks on vastavalt 
Hädaolukorra valmisoleku seaduse §20-le: 

• teha valla riskianalüüs esineda võivate hädaolukordade väljaselgitamiseks; 
• korraldada valla kriisireguleerimisplaani koostamine; 
• määrata riskianalüüsi alusel vallas paiknevad asutused ja ettevõtted, kus on 

kohustuslik hädaolukorra lahendamise plaani koostamine; 
• teavitada elanikke võimalikest ohtudest; 
• sõlmida lepingud hädaolukorra lahendamiseks vajalike ressursside 

kasutamiseks; 
• planeerida ja korraldada kriisireguleerimise alast koolitust; 
• moodustada kriisireguleerimismeeskond; 
• teavitada elanikke hädaolukorrast ja selle lahendamisest; 
• korraldada hädaolukorras toiduainete, joogivee ning esmatarbekaupade ja 
teenuste kättesaadavus elanikele; 
• korraldada tervishoiu ja sotsiaalhoolekande alast tegevust hädaolukorras. 

 

1.2. Saue valla kriisireguleerimisplaani õiguslikuks aluseks olevad 
seadusandlikud aktid 

1. Hädaolukorraks valmisoleku seadus (RT I 2000 95, 613; RT I 2002, 61,375; 
63,387; RT I 2003, 88, 594; RT I 2004, 26, 173; 54,390; 26,173; 54, 390; RT I 
2005,64, 484); 

2. Vabariigi Valitsuse 20.05.2002. määrus nr 166 „Hädaolukorrast teavitamise kord 
ja nõuded edastatavale teabele“ (RTI, 24.05.2002, 43, 279;  2007, 11, 63);  

3. Siseministri 26 juuni 2001. a määrus nr 78 “Maakonna ning valla ja linna 
riskianalüüsi metoodika“ (RTL 2001,82, 112; RTL 2002, 78, 1203); 

4.Kiirguseadus RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87; 2006, 25, 185; 58, 439); 

5. Kemikaaliseadus (RT I 1998, 47,697; RT I 1999, 45, 512; RTI 2002, 61, 375; 63, 
387; RT I 2003, 23,144; 51, 352; 88, 591; RT I 2004, 45,315; 75,521; 89, 612; RT I 
2006, 28, 209); 

6. Eriolukorra seadus (RT I 1996, 8, 164; 1999, 57, 598; 2002, 57, 354; 61, 375; 63, 
387).  

7. Haldusmenetluse seadus (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 
117; 78, 527; 2005, 39, 308; 2007, 15, 76) ; 
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8. Riiklik kriisireguleerimisplaan. Vabariigi valitsuse 17. septembri 2002 korraldus 
618-k.  

 

1.3. Kriisireguleerimise eesmärk ja ülesanded 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse §3 kohaselt on kriisireguleerimise ülesanded: 

• teha võimaliku hädaolukorra väljaselgitamiseks riskianalüüs; 
• välja selgitada hädaolukorra vältimise ja hädaolukorra tagajärgede 

leevendamise 
• võimalused; 
• koostada kriisireguleerimisplaanid; 
• valmistada ette hädaolukorra lahendamise struktuurid; 
• tagada hädaolukorra lahendamiseks vajalikud ressursid; 
• lahendada hädaolukord; 
• korraldada elanike teavitamine; 
• korraldada kriisireguleerimisalane koolitus; 
• teha hädaolukorras tegutsemise selgitustööd elanike seas; 
• taastada elutähtsate valdkondade toimimine. 

 

1.4. Reguleerimisala 

Saue valla kriisireguleerimisplaanis nähakse ette: 

• Saue Vallavalitsuse töökorraldus hädaolukorras, 
• valla elutähtsate valdkondade korraldus hädaolukorras; 
• esineda võivate hädaolukordade lahendamise kavad; 
• kriisireguleerimisplaani muutmise ja täiendamise kord; 
• valitsemisalas olevad vahendid kriisireguleerimises osalemiseks. 

 

2. Saue valla lühiiseloomustus 
2.1 Asend,  looduslikud tingimused ja maavarad 
Saue vald asub Tallinnast edelas, piirnedes põhjas Harku vallaga, idas Tallinna linna 
Nõmme linnaosaga ja Saku vallaga, lõunas Kohila ja Kernu valdadega ning läänes 
Keila vallaga. Saue valla sees paikneb enklaavina omaette haldusüksusena Saue linn. 
Valla pindala 196,1 km² moodustab 4,8 % Harjumaa valdadest pindalast. Vallas on 
Laagri alevik ja 16 küla - Alliku, Aila, Hüüru, Kiia, Püha, Vanamõisa, Valingu, 
Jõgisoo, Tuula, Koppelmaa, Pällu, Ääsmäe, Tagametsa, Maidla, Pärinurme ja Vatsla. 
 
Looduslikus või looduslähedases seisus on ca 50% valla territooriumist, metsamaad 
on ca 30%. Suuremad metsamassiivid paiknevad valla lõunaosas. Kogu valla 
maakasutusest on põllumajandusmaad ca 50%.  
 
Valla pindalast on põllumajanduslikult kasutatavat maad 130,7 km2, metsamaad 59,6  
km2, sh riigimetsa 24,3  km2 ja muud maad 5,8 km2. Muude maade hulka kuuluvad 
tulevikus  riigimaaks vormistatavate raudteede ja maanteede alune maa, samuti Harku 
paekarjäär ja Ääsmäe turbaraba. Siia kuuluvad ka asulamaad (Laagri alevik ja teised 
tiheasustusega alad). Metsamaad paiknevad eelkõige valla lõunaosas.  
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Maaviljakuse (boniteedi)  poolest  on  paremad  põllumaad  valla  keskosas.  
Paepealne  põhjapiirkond  maaviljeluse  seisukohalt  ei  ole  eriti  tulus, ehitusaluse  
seisukohalt  on  aga  hea. 
 
Arvestatavad vallas leiduvad maavarad on turvas ja lubjakivi. Üleriigilise tähtsusega 
maardlatest ulatub osaliselt (404 ha ulatuses) Saue valda Harku ehituslubjakivi 
maardla. Lisaks selle asub tervikuna valla territooriumil Tuula maardla (265 ha) ja 
Ääsmäe lubjakivi maardla (kantud 282 ha suuruse prognoosalana Saue valla 
üldplaneeringu joonisele). Turbavarude suuruseks on 1400 ha. Arvestatav on Ääsmäe 
turbaraba, kus toimub ka hetkel tootmine. Valla lääneossa ulatub Ohtu maardla, mille 
tootmisala asub Keila valla territooriumil ja lõunaossa Vaharu maardla, mis jääb 
osaliselt Rapla maakonda. Valla lõunaosas Vaharu järve ümbruses paikneb Vaharu 
järvemuda ja lubja leiukoht. 

 

2.2 Kliima 
Saue valla kliimat mõjutab küllaltki lähedal asuv meri. Valdavalt on tuuline, 
tuulevaikust tuleb ette väga harva, põhiliselt öösiti. Tugevat tuult (tuulekiirus üle 15 
m/s) on peamiselt sügisel ja talvel. Domineerivad lõuna-, edela- ja läänetuuled. 
Maksimaalne puhanguline tuulekiirus võib ületada 30 m/s, maksimaalne tuulekiirus 
on olnud 23 m/s, maksimaalne puhanguline tuulekiirus võib ületada 30 m/s 
 
Ajavahemikul 1961-2003 oli aasta keskmine õhutemperatuur +5,4°C. minimaalne –
32,2°C ja maksimaalne 34,3°C. 
 
Sademete hulk ajavahemikul 1961-2003 oli keskmiselt 671,4 mm aastas. Kõige 
sademeterohkemad kuud ligi 80 mm sademete hulgaga olid juuli ja august ja kõige 
sademetevaesemad veebruar ja märts. 
 

2.3 Asustus, elanikkond 
Kuna palju suvilaid ja aiamaju on hakatud ehitama ümber elamuteks ning palju on ka 
ametlikult vastu võtmata (kasutusluba väljastamata) eramuid, siis on raske hinnata 
Saue vallas tegelikult elavate inimeste arvu. Saue vallas kodulehe andmetel elas Saue 
vallas 20. novembril 2006. aastal 8090 inimest, mis teeb valla keskmiseks 
asustustiheduseks ca 41 in/km2 .  
 

2.4 Ettevõtlus  
Saue vallas tegutseb üle 200 ettevõtte, neist 5 kuulub kemikaaliseadusest lähtuvalt 
ohtlike ettevõtete hulka Lisaks on Saue valla territooriumil 1 ettevõte, mida võib 
Hädaolukorraks valmisoleku seaduse §26 lõige 2 alusel ohtlike ettevõtete hulka.  
 

2.5 Viimastel aastatel Saue valla territooriumil toimunud suuremad õnnetused 
 
1. Tormikahjustused 2005 a. jaanuaris. 

2. 2005. a augustis vihmade ajal Tallinn-Paldiski maantee Hüüru piirkonnas 
mõnekümne meetri ulatuses toimunud asfaltkate ära uhtumine ning osaline tee 
muldkeha hävinemine. 
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3. 2006. a jaanuari toimunud Keila jõe üleujutus Maidlas „Delfiini“ suvilakooperatiivi 
piirkonnas, kus sai kannatada ca 90 suvilat. Õnnetuse põhjustas Kohila 
paberivabrikus tammi tagant korraga suure hulga vee allavoolu laskmine. 
Tagajärgede ulatust võimendas kõrge veeseis Keila jões. 

 

3. Plaanis kasutatavate mõistete selgitus 
3.1 Põhimõisted ja lühendid  
Kriisireguleerimisplaani koostamisel on kasutatud allajärgnevaid mõisteid järgmistes 
tähendustes: 

Tabel 2.1  
Algsündmus  Sündmus, mis põhjustab otseselt õnnetuse või algatab õnnetust 

põhjustavate sündmuste ahela. 
Asula Asustatud punkt Saue valla territooriumil (linn, alevik, küla). 
Avarii Sündmus, milles saab kannatada liiklusvahend, reisija või veos, 

mingi mehhanismi, seadme vms suurem rike. 
Hädaolukorra lahendamine Hädaolukorra tagajärgede likvideerimise või leevendamise 

meetmete ja ressursside rakendamine ja nende kasutamise juhtimine 
Elanike ajutine 
ümberpaigutamine 

Elanike paigutamine ajutiselt kuni 7 ööpäevaks selleks määratud 
kohta või kohtadesse, kus on neile tagatud igapäevaseks eluks 
vajalikud minimaalsed tingimused. 

Elanikkonna pikaajaline 
evakueerimine 

Inimeste eemaldamine sündmuskoha ohualalt  kas kahjulike tegurite 
mõju lõppemiseni või purustatud eluasemete  taastamiseni 

Elanikkonna haavatav osa Elanikkonna õnnetuses kõige kergemini haavatav osa –vanurid, 
väikesed lapsed, haiged 

Esmane teave Teabe valdaja esimene ettekanne häirekeskusele või 
Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale (edaspidi 
teabevahetuse asutus). Esmane teave esitatakse teabevahetuse 
asutusele viivitamatult telefoni teel, esitades VV 20. mai 2002. a 
määruse nr 116 §9 nõutud teabe. Esimesel võimaluses edastatakse 
teabevahetuse asutusele ka sama määruse lisa 1 kohaselt vormistatud 
kirjalike esmane ettekanne. 

Ettekanne olukorrast Hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse poolt teabevahetuse 
asutusele edastatav, VV 20. mai 2002. a määruse nr 116 lisa 2 
kohaselt vormistatud ülevaade hädaolukorra lahendamisest 

Erakorraline teave Teave olukorra järsust muutusest ning see edastatakse viivitamatult 
teabevahetuse asutusele. Erakorralise teabe edastamisel kasutatakse 
olukorra ettekande vormi, kirjutades ettekande esilehe ülaserve sõna 
„ERAKORRALINE“ 

Hädaolukord Suurõnnetuse tagajärjel välja kujunenud olukord, mille 
lahendamiseks ei piisa teatud tasandi ressursse ning selle 
lahendamiseks on vaja sõltuvalt suurõnnetuse tasandist ohtliku 
objekti juhtkonna ja  kohaliku omavalitsuse, valitsusasutuse või 
vabariigi valitsuse kooskõlastatud tegevust 

Hädaolukorra ennetamine  Süsteemne tegevus, mis hõlmab võimalike hädaolukordade 
tagajärgede likvideerimiseks või leevendamiseks vajalike meetmete 
ja ressursside kindlaksmääramist, nende ettevalmistamise ja 
kasutamise planeerimist, hädaolukorra lahendamise 
juhtimissüsteemi loomist ning õigusaktide ja plaanide täitmise 
kontrolli. 

Hädaolukorra lahendamine Hädaolukorra tagajärgede likvideerimise või leevendamise 
meetmete ja ressursside rakendamine ja nende kasutamise juhtimine. 

Hädaolukorra tasand  Hädaolukord võib välja kujuneda viiel  tasandil: 
1.Objekti hädaolukord. Objektil toimunud suurõnnetuse tagajärgede 
likvideerimiseks või nende leevendamiseks on vaja kaasata lisaks 
objekti päästeressurssidele kohaliku omavalitsuse  või riiklike 
ametite plaanilisi päästeressursse. 
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2. Saue valla hädaolukord. Saue valla territooriumil toimunud 
suurõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks või leevendamiseks on 
vaja valla täiendavaid ressursse. Hädaolukorra lahendamist 
korraldab valla kriisikomisjon. 
3. Harjumaa hädaolukord. Maakonna territooriumil toimunud 
suurõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks või leevendamiseks on 
vaja ministeeriumi või vabariigi täiendavaid ressursse. Hädaolukorra 
lahendamist korraldab Harjumaa kriisikomisjon. 
4. Ministeeriumi hädaolukord. Ministeeriumi valitsemisalas 
toimunud suurõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks või 
leevendamiseks on vaja ministeeriumi  täiendavaid ressursse. 
Hädaolukorra lahendamist korraldab ministeeriumi  kriisikomisjon. 
5. Vabariigi hädaolukord. Eesti territooriumil, territoriaalvetes või 
vastutusalas toimunud suurõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks 
või leevendamiseks on vaja välisabi. Hädaolukorra lahendamist 
korraldab vabariigi kriisikomisjon. 

Katastroof  Äkiline hävingulise toimega sündmus, mis seab ohtu inimeste elu, 
tervise, loodus- või tootmiskeskkonna ja mis seisneb paikkonna 
keemilises, radioaktiivses või muus saastumises; tööstuslikus 
suurõnnetuses, sealhulgas elektrijaamade ja kaevanduste, samuti 
gaasijuhtmete, side-, kommunaal- või elektrivõrkude avariis; 
ulatuslikus tulekahjus või plahvatuses; ulatuslikus 
transpordiõnnetuses; muus ulatuslikus õnnetuses või avariis 
 

Kemikaali vabanemine Ohtliku kemikaali lekkimine, väljavoolamine. 
Konservatiivne hinnang  Hinnang, mille aluseks on seisukoht, et kui on toimunud õnnetus, on 

selle kõikide ebasoodsate väljundite parameetrite näitarvud nii 
suured kui maksimaalselt võimalik.  

Kriis  Teatud sündmuse või sündmuste ahela tagajärjel tekkinud 
hädaohtlik olukord, mis võib, kui ei võeta kasutusele olukorrale 
vastavaid kriisiohjeldamise meetmeid, viia hädaolukorrani.  

Kvalitatiivne hindamine Mingi nähtuse hindamine, mille tulemused väljendatakse selleks  
valitud parameetrite kvalitatiivsete näitajate näitarvude või nende 
alusel kehtestatud reeglite alusel kindlaks määratud hinnete abil 

Kvantitatiivne hindamine Mingi nähtuse hindamine, mille tulemused väljendatakse suhteliselt 
subjektiivsete hinnangute abil.  

Lekkimine Ohtliku kemikaali väikese koguse väljatilkumine või väljaimbumine 
mahutist,  

Liiklusõnnetus Juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu 
tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju. 

Loodusõnnetus Loodusjõudude tegevusest põhjustatud hävingulise toimega 
sündmus, sealhulgas äkilise hävingulise toimega sündmus, mis seab 
ohtu elu, tervise, loodus- või tootmiskeskkonna.  

Oht Võimalik hädaoht, mis võib esile kutsuda õnnetuse. 
Ohuala Ala ohtliku objekti ümber, mille piires tekib sellel toimunud 

õnnetuse korral oht inimeste elule ja tervisele, keskkonnale, 
elutähtsatele valdkondadele või varale. 

Ohuallikas Riskiobjekti nähtus, mis võib teatud tingimustel põhjustada õnnetuse 
(inimene, vahend,  infrastruktuuri element, protsess jms). Ohuallikad 
võivad olla paiksed, liikuvad, asukohata või sotsiaalsed.  

Ohumäär Ohu kvalitatiivne või kvantitatiivne mõõt. 
 

 Ohuparameeter Ohuteguri väljundit iseloomustav suurus. 
 

Ohuparameetri näitarv Ohuparameetri suurus valitud hindamisühikutes. 
Ohtlik objekt Objekt, millelt lähtuv oht võib tekitada kahju elule ja tervisele, 

varale, elutähtsate valdkondade tegevusele ning keskkonnale. 
Ohustatud objekt  Objekt, mis asub ohuobjekti ohualas. 
Ohutegur Ohuallika tegur, mis võib teatud tingimustes esile kutsuda 
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ohuobjektil õnnetuse (inimlik viga, tehniline rike, loodusõnnetus, 
terrorism jms).  

Ohuteguri mõjuala  Ala, mille piires ohutegur avaldab mõju inimeste tervisele, 
elutähtsale valdkonnale või keskkonnale.  

Ohuteguri väljund Ohuteguri poolt tekitatud õnnetuse ilming (plahvatus, kemikaali 
vabanemine jne). 
 

Pihkumine  Rõhu all oleva ohtliku kemikaali gaaside väljatungimine mahutist. 
 

Päästeressurss  Tulekustus- ja päästetööde tegemiseks vajalik ressurss, mille hulka 
kuuluvad inimesed, tehnika ja varustus, materjalid ja rahalised 
vahendid. 

Raudteeõnnetus Raudteel toimunud esimese ja teise astme raudtee liiklusõnnetused, 
raudteeavariid ja liiklusohtlikku olukorda tekitavad juhtumid.  

Risk Oht, et teatud ajavahemikul võib juhtuda õnnetus, mille tagajärjed 
ohustavad elu ja tervist, keskkonda, elutähtsaid valdkondi või vara. 
Põhimõtteliselt võib riski vaadata kui valitud ühikutes väljendatud 
ohu suurust. 

Riski hindamine  Ohtliku objekti riskitegurite kvantitatiivne hindamine ja 
väljendamine valitud riskimäära ühikutes. 

Riski hinnangustamine  Riskide kvalitatiivse hinnangu andmine. 
Riskiallikas Riskiobjekti nähtus, mis võib teatud tingimustel põhjustada 

õnnetuse. 
Riskianalüüs Hädaolukordi põhjustavate võimalike ohtude väljaselgitamine, 

riskide hindamine ja ennetavate meetmete kavandamine 
 

Riskiklass Riskiklass on kahjuklassi tähistava  ja tõenäolisuse klassi numbri 
kombinatsioon, mis määratakse kindlaks õnnetuse toimumise 
tõenäosuse ja õnnetuse tagajärgede raskusastme alusel. 
 

Riskikriteerium  Tunnus, mille alusel liigitatakse õnnetuse tagajärgi selle järgi, 
millistele valdkondadele on tekitatud kahju. 

Riskimaatriks Tabel, mille abil määratakse kindlaks riskivaldkonna võimalike 
õnnetuste riskiklass  

Riskimäär  Riski suuruse kvalitatiivne või kvantitatiivne mõõt 
Riskiobjekt  Objekt, millel paiknev riskiallikas võib esile kutsuda õnnetuse. 

Riskiobjektide hulka kuuluvad: 
- kemikaaliseaduse alusel kindlaks määratud suurõnnetuse ohuga 
ettevõtted,  
- kemikaaliseaduse alusel kindlaks määratud ohtlikud ettevõtted, 
-ohtlikke kemikaale transportivad ettevõtted ja nende 
transpordivahendid, 
-infrastruktuuri eluliselt tähtsad elemendid, 
-sotsiaalsfääri objektid, 
-looduskeskkond, 
-teised ettevõtted ja asutused, kus toimunud suurõnnetused võivad 
viia hädaolukorrani. 

Riskiparameeter Riskiteguri väljundit iseloomustav suurus. 
Riskiparameetri näitarv  Riskiparameetri suurus valitud hindamisühikutes. 
Riskitabel SM alusel koostatud kvalitatiivse riskianalüüsi tulemuste 

koondtabel. 
Riskitegur Riskiallika tegur, mis  võib teatud tingimustes esile kutsuda 

riskiobjektil õnnetuse (inimlik viga, tehniline rike, loodusõnnetus, 
terrorism jms). 

Riskiteguri väljund  Riskiteguri  poolt tekitatud õnnetuse ilming (plahvatus, kemikaali 
vabanemine jne). 

Suurtulekahju Tulekahju, mis ebasoodsate tegurite kokkulangemisel võib areneda 
hädaolukorraks  

Suurõnnetus Õnnetus, mis teatud tasandil võib areneda hädaolukorraks. 
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Suurõnnetusteks on õnnetused, mille tagajärgede raskusastmeks on 
D ja E.  

Tagajärg  Õnnetusest tingitud kahju elule ja tervisele, keskkonnale, elutähtsate 
valdkondade toimimisele ja varale. 

Tagajärgede raskusaste   Tunnus, mille järgi rühmitatakse õnnetuste tagajärgi nende poolt 
tekitatud kahju suuruse järgi. 

Talumatu risk Riski vastuvõtmatu tasand, mida pole võimalik muuta riski 
ohjeldamise  meetmete abil vastuvõetavaks. 

Talutav risk Riski vastuvõetav määr, mida loetakse ohutuks või on viidud sellele 
tasemele täiendavate riskivähendamise meetmete abil.  

Transpordivahejuhtum  Sündmus, mille käigus kaob kontroll veetava kemikaali üle ja 
toimub kemikaali või energia kontrollimatu vabanemine. 

Transpordiõnnetus  Laeva-, lennuki-, rongi- või muu transpordivahendiga toimunud 
õnnetus. 

Tulekustus- ja päästetööd Tulekustustus- ja päästetööd on tööd, mida tehakse inimeste ja vara 
päästmiseks ning keskkonna kaitseks tulekahjude, loodusõnnetuste , 
katastroofide, avariide, plahvatuste, liiklusõnnetuste ja muude 
õnnetuste korral ning  nende õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks 
või leevendamiseks. 

Väljavoolamine Ohtliku kemikaali suure koguse väljavoolamine mahutist suhteliselt 
lühikese aja jooksul. 

Õnnetus Ootamatu ja ettekavatsemata tegevus, mille tagajärjed võivad 
kahjustada elu ja tervist, keskkonda, elutähtsat valdkonda või vara. 

Õnnetuste toimumissagedus Õnnetuste keskmine sagedus valitud ajaühikus. 
Õnnetuse tõenäosus Õnnetuse toimumise võimalikkuse kvalitatiivne või kvantitatiivne 

hinnang.  
 

Elutähtsad valdkonnad  Elutähtsateks valdkondadeks on: 
-joogiveega varustamine, 
-elektrienergiaga varustamine, 
-toiduainete ja tarbekaupadega varustamine, 
-telefoniside toimimine, 
-tulekustutus - ja päästetööde korraldus, 
-tervishoiu korraldus, 
-transpordi korraldus, 
-avaliku korra kaitse.  
 

Äkkõnnetus. Õnnetus, mille toimumiseks vajalikud tingimused tekivad väga 
kiiresti ja mille toimumise ohu avastamiseks ja mille ärahoidmise 
meetmete rakendamiseks ei ole reeglina piisavalt aega. 

Viivitusõnnetus. Õnnetus, mille toimumiseks vajalikud tingimused kujunevad välja 
suhteliselt pika aja jooksul ja mille ärahoidmiseks on võimalik 
rakendada kaitsemeetmeid. Viivitusõnnetus toimub ainult juhul, kui 
kaitsemeetmeid ei võeta kasutusele õigeaegselt või nad ei vasta 
reaalsele ohule. 

PN Piirnorm. Vabariigi Valitsuse 18.09 2001 määrusega nr 293 
kinnitatud keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine 
kontsentratsioon sissehingatavas õhus tööpäeva või töönädala kestel 

LTPN  Lühiajalise toime piirnorm. VV valitsuse 18.09 2001 määrusega nr 
293 kinnitatud keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine 
kontsentratsioon sissehingatavas õhus 5-15 minuti jooksul 

IDLH Vahetult eluohtlik kontsentratsioon US Tervisekaitse ameti poolt 
kehtestatud keemilise aine keskmine kontsentratsioon 
sissehingatavas õhus, mille puhul mürgise kemikaali mõju  toob 
endaga kaasa silmpikselt või teatud viivitusega tagasipöördumatud 
tervisekahjustused või piirab inimese võimet iseseisvalt lahkuda 
ohualast. 

LC50  Keemilise aine kontsentratsioon õhus, mille puhul võib 
katseloomadest hukkuda laboratooriumis kuni 50 % 



 10

 
Lühendid  
HO Hädaolukord 
HOVS Hädaolukorraks valmisoleku seadus  
HKK Harju kriisikomisjon  
HKRM Kriisreguleerimismeeskond  
HK Häirekeskus 
PT Päästeteenistus 
PEPK  Põhja-Eesti Päästekeskus 
PTJ  Päästetööde juht  
MjKM Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 
SM  Siseministeerium  
ER AS Eesti Raudtee  
VVm Vabariigi Valitsuse määrus 
SiMm Siseministri määrus 
TKK Tallinna kriisikomisjon 
SKJ Sündmuskoha juht  
ET Elu ja tervis 
TV Elutähtsad valdkonnad 
VA Vara 
KK  Keskkond 
EV Evakuatsioonivajadus 
PR Päästeressursi vajadus 
Ro Ohuala välispiiri raadius 
Rk Keskmiselt ohtliku ala välispiiri raadius 
Rv Väga ohtliku alavälispiiri raadius.  
Rs Eriti ohtliku ala välispiiri raadius 
ÜVK Ühisveevärk ja –kanalisatsioon  
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4. Võimalike hädaolukordade loetelu 
 
Saue valla võimalikud suurõnnetuse riskid, mis võivad viia hädaolukorra tekkeni on 
toodud ära riskimaatriksis. Saue valla  arvestatavad suurõnnetuste riskid, mis võivad 
viia ebasoodsate tegurite kokkulangemisel hädaolukorra tekkimiseni üheaegselt 
mitmes kohalikus omavalitsuses, maakonnas, ministeeriumi vastutusvaldkonnas või 
Vabariigis tervikuna, paiknevad riskimaatriksi III, IV ja V ruutudegrupis.  
  

Väga suur                      
5 

II III-5 
 
 
E3 
 

IV 
 

V-5 VI-5 

Suur 
4 

II III -4 
 
 
 

IV-4 
 
EV1, 
EV2, V1, 
V2 

V-4 
 
S1, S2  

VI-4 

Keskmine 
3 

I  
 
III-3  
 
 

IV-3  
 
E1, R1, 
R2, A1, 
V3, EV3, 
EV5, O4, 
O5,  SV1  

V-3 
 
 
T1, T2, T3  

VI-3 

Väike 
2 

I I I-2 
 
R3 
O1, 
O2,O3 

V 2  
 
A2, EV4, 
V4, VA1  
P1  

VI-2 
 

Väga 
väike 
1 

I I I I  
 
E2, L1  
 

I  

 Tähtsusetud 

A 
Kerged 
B 

Rasked 

C 
Väga rasked 

D 
Katastroofilised 

E 

 
 

T 
õ 
e 
n 
ä 
o 
s 
u 
s 
a 
s 
t 
e 

Tagajärgede raskusaste 
 

 
Sotsiaalvaldkond  
S1 Valla elanike kiire suurenemine  
S2 Valla elanikkonna järsk noorenemine  
 
Raudteetransport  
R1 Raudteeõnnetus Laagri Veskitammi tee raudteeülesõidukohal  
R2 Raudteeõnnetus Saue või Valingu raudteeülesõidukohal 
R3 Raudteeõnnetus asumivälisel raudteelõigul  
 

1

5

4
4

3

7

8

6

8

2
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Autotransport  
A1 Autoõnnetus Laagri aleviku Veskitammi tee raudtee ülesõidukohal  
A2 Autoõnnetus Veskimetsa tee või Laagri –Harku teel.  
 
Õhutransport  
L1 Lennuki kukkumine valla asumisse  
E2 Lennuki kukkumine AS-i Steri steriliseerimiskeskuse radioaktiivsete ainete 
konteineri kaitseehitisse 
 
Ohtlikud ettevõtted  
E1 AS Terrat tankla, AS Krooning tankla, AS IV Pluss tankla, AS Alexela / Uno X 
automaattankla, Halpo OÜ automaattankla 

E2 Õnnetus AS-is Steri 
 
Elektrivõrgud  
EV1 Jaotusvõrkude ohtlik ülekoormus  
EV2 Kuni 24-tunnine elektrikatkestus 
EV3 24-72 tunnine elektrikatkestus 
EV4 Üle 24-tunnine elektrikatkestus  
EV5 Tulekahju Harku alajaamas 
 
Veevarustus  
V1 Ühisveevärgi ülekoormamine  
V2 Ühisveevärgi töö katkemine kuni 24-tunniks  
V3 Ühisveevärgi töö 24-72 tunnine katkestus  
V4 Ühisveevärgi töö katkemine üle 72 tunni 
 
Soojusvõrgud 
SV1 Üle 72-tunnine soojusvarustuse häire 
 
Suurtulekahjud  
T1 Metsatulekahju 
T2 Tulekahju Saue valla naabervaldade territooriumitel asuvates turbarabades või 

metsades 
T3 Tulekahju puithoonestusega asumis  
 
Loodusõnnetused  
O1 Orkaan 
O2 Ohtlikult madal temperatuur 
O3 Ohtlikult kõrge temperatuur  
O4 Ohtlik jäide 
O5 Üleujutus  
 

5. Hädaolukorra lahendamise juhtimise skeem 
 
Hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimisel lähtuv Saue Vallavalitsus 
Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 2007. a korralduse „Riikliku 
kriisireguleerimisplaani kinnitamine“ alapeatükist  4.1. 
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Kui sündmuskoht on seotud Saue vallavalitsuse territooriumiga, toimub esmane 
hädaolukorrale reageerimine kohaliku omavalitsuse tasandil. Selleks kaasatakse valla 
kriisireguleerimisplaani alusel või sündmuskoha juhi korraldusel kohaliku 
omavalitsuse territooriumil paiknevad hädaolukorra lahendamiseks vajalikud 
ressursid.  
 
Hädaolukorra lahendamist juhib vallavanem. Kriisireguleerimisplaani ja selle 
lisalepingutega sätestatakse koostöö piirnevate valdade ja linnadega.  
 
Hädaolukorra lahendamise koordineerimiseks valla territooriumil on koostatud 
kriisikomisjon. Valla kriisikomisjoni esimeheks on vallavanem. Kriisikomisjonil on 
kaks aseesimeest.  
 
Vallavalitsus moodustab teabevahetuse, ressursside kasutamise ning ametkondade 
koostöö koordineerimiseks ning olukorra analüüsimiseks 
kriisireguleerimismeeskonna.  
 
Valla kriisikomisjoni või kriisireguleerimismeeskonna peamine ülesanne 
hädaolukorras on sündmuskoha juhi abistamine ja toetamine hädaolukorra 
lahendamisel ning vajalike ressursside hankimine, olukorra analüüs, ametkondade 
koostöö koordineerimine, teabevahetuse korraldamine, elanike teavitamine ning 
maavanemalt täiendavate ressursside taotlemine. Oluline on ka osalemine elutähtsate 
valdkondade toimimise taastamises. 
 
Kui hädaolukord hõlmab mitme kohaliku omavalitsuse territooriumi, nõuab mitme 
omavalitsuse ressursside kasutamist või muude lisaressursside kaasamist või kui 
omavalitsuse tasandil rakendatavad kriisireguleerimismeetmed ei ole piisavad, siis 
läheb hädaolukorra lahendamise koordineerimine üle maakonnatasandile. 
 

6. Hädaolukorras teabe esitamise ja elanike teavitamise kord 

6.1. Hädaolukorras teabe esitamise kord 
 
Hädaolukorrast teavitamine toimub vastavalt Vabariigi Valituse 20. mai 2002. aasta 
määrusele nr 116 „Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele“ 
(RT I 2002, 43, 279; 2007, 11, 63). 
  
Riigiasutuse, valla- või linnavalitsuse, kohaliku omavalitsuse asutuse ning ettevõtja 
poolt edastatav hädaolukorraga seotud teave jaguneb järgmiselt: 

1) esmane teave; 
2) ettekanne olukorrast; 
3) erakorraline teave.  

 
Esmane teave on teabe valdaja esimene ettekanne häirekeskusele või 
Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonnale (edaspidi teabevahetuse asutus).  
Esmane teave esitatakse teabevahetuse asutusele viivitamatult telefoni teel, esitades 
järgnevad andmed: 

1) edastaja andmed; 
2) hädaolukorra koht ja aeg; 
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3) olukorra kirjeldus; 
4) andmed ohvrite ja kannatanute kohta; 
5) evakueerimisvajadus; 
6) purustused; 
7) ohud inimestele, keskkonnale, varale; 
8) olukorra võimalikud arengud; 
9) käivitatud operatsioonid; 
10) rakendatud meetmed; 
11) kaasatud jõud ja ressursid; 
12) abivajadus; 
13) juht sündmuskohal; 
14) ametkonna koordinaator; 
15) informeeritud ametkonnad. 

 
Esimesel võimalusel edastatakse teabevahetuse asutusele ka lisa 1 kohaselt 
vormistatud kirjalik esmane ettekanne hädaolukorrast.  
 
Ettekanne olukorrast on hädaolukorra lahendamist juhtiva asutuse poolt teabevahetuse 
asutustele edastatav, lisa 2 kohaselt vormistatud ülevaade hädaolukorra 
lahendamisest.  
 
Erakorraline teave on teave olukorra järsust muutusest ning see edastatakse 
viivitamatult teabevahetuse asutusele. Erakorralise teabe edastamisel kasutatakse 
olukorra ettekande vormi, kirjutades ettekande esilehe ülaserva sõna 
«ERAKORRALINE».  
 
Vallavalitsus on kohustatud viivitamatult edastama hädaolukorraga seotud esmase ja 
erakorralise teabe häirekeskusele. 
 
Hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus kohustatud edastama teabevahetuse asutusele 
ettekande olukorrast iga 60 minuti järel, kui teabevahetuse asutus ei teata teist 
intervalli. 
 

6.2. Elanike teavitamise kord 
 
Elanike teavitamine toimub vallavalitsuse kriisikomisjoni otsuse kohaselt, kaasates 
külavanemaid, kus on olemas külavanemad. Saue vallas on külavanemad olemas 
järgmistes külades: 

• Hüüru 
• Ääsmäe 
• Jõgisoo 
• Maidla 
• Koppelmaa 
• Tuula 
• Vanamõisa 
• Alliku 

 
Elanike evakueerimise teate edastab politsei. 
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6.3. Teavitamine võimaliku radiatsiooniohu eest 
 
1. AS Steri teostab ööpäevaringselt automaatset seiret radiatsioonitaseme üle tehases 
aadressil Saue vald, Alliku küla, Kurvi tee 406A 

2. Radiatsioonitaseme tõusmisel üle lubatud piiri hakkab automaatselt tööle 
häiresireen ja tootmishoone katusel hakkab vilkuma punane ohutuli, mis on 
märguandeks, et 500 m raadiuses elavad inimesed peavad ohutsoonist lahkuma 
võimalikult kiiresti. 

3. Tootmishoonesse Kurvi tee 406A paigaldatud telefonirobot annab teate 
radiatsioonitaseme ohtlikust tõusust kolmele valla kriisikomisjoni liikmele – 
esimehele ja kahele aseesimehele. 

4. Vallavalitsus lepib kokku lähimate mobiilioperaatoritega, et selles piirkonnas 
saadetakse lühisõnum kõigile selle piirkonna elanikele palvega kiiresti piirkonnast 
lahkuda. 

5. AS Steri korraldab üks kord aastas paikkonna elanikele teabepäeva, kus 
tutvustatakse AS-i Steri ja valla kriisireguleerimisplaane ning käitumist 
kriisiolukorras. 
 

7. Elanike ajutise ümberpaigutamise meetmed 
 
Elanike ajutist ümberpaigutamist korraldab politsei.  
 
Vallavalitsuse kriisikomisjon annan elanike ümberkorraldamist korraldavale 
politseiüksusele vajaliku teave evakueerimisvõimaluste kohta. 
 

8. Päästetööde korraldus 
 
Vald ei tegele päästetööde korraldamisega, sest vallas puudub päästekomando. 
Vajaduse korral saabuvad päästekomandod Tallinnast või naabervaldadest. 
 

9. Tervishoiu- ja psühhosotsiaalse abi korraldus 
 
Vallas on perearstikeskus ja 5 sotsiaaltöötajat, kes hädaolukorras antakse päästetööde 
juhi käsutusse. 
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10. Kannatanute abistamise korraldus 
 
Kannatanute abistamist korraldavad Harju maakonna (Tallinn, Keila) erakorralise 
meditsiinilise abi teenistused. 
 

11. Korrakaitse korraldus 
 
Hädaolukorra korral antakse valla 2 konstaablit päästetööde juhi käsutusse. 
 

12. Toiduainete, joogivee ning esmatarbekaupade ja teenuste 
kättesaadavuse korraldus 
 
Saue valla elanike varustamiseks toiduainetega erilisi abinõusid ette ei ole nähtud. 
Toiduained on kättesaadavad arenenud kauplustevõrgust ja riskianalüüsi alusel on 
võimalik kinnitada, et valla elanikkonda ei ähvarda sellise ulatusega suurõnnetuse oht, 
millega oleks häiritud valla elanike varustamine esmaste toiduainetega. 
 
Saue valla elanikkonna varustamiseks joogiveega tsentraliseeritud joogiveevarustuse 
süsteemidest on tarbijatel sõlmitud lepingud territoriaalsete vee-ettevõtetega, kes ise 
tagavad oma klientide häireteta varustamise joogiveega. 
 
Teenuste kättesaadavust Saue vallas ei ohusta valla riskianalüüsi kohaselt ükski 
prognoositavatest suurõnnetuse võimalustest. 
 
Vaatamata eeltoodule jälgib valla kriisireguleerimiskomisjon valla elanikele 
hädaolukorras toiduainete, joogivee ning esmatarbekaupade ja teenuste 
kättesaadavuse tagamist ja rakendab tarviduse korral erakorralised abinõud selles 
valdkonnas ajutiselt tekkinud häirete kõrvaldamiseks (ajutiste müügipunktide 
organiseerimine, ajutiste juurdepääsuteede rajamise korraldamine vms.) 
 

13. Hädaolukorra lahendamisel osalevate teenistuste varustamise 
korraldus 
 
Tervishoiu alase tegevuse korraldamine vallas hädaolukorra ajal toimub 
põhimõtteliselt sama skeemi kohaselt, mis normaalolukorras. Vallas ei ole muid 
tervishoiuasutusi kui Laagri perearstikeskus kolme arstiga, kes osutavad esmaseid 
tervishoiuteenuseid.  
 
Erakorraline meditsiiniteenindus on korraldatud normaal- ja hädaolukorras Tallinna  
ja Keila vastavate teenistuste poolt. 
 
Saue Vallavalitsus jälgib hädaolukorra ajal valla elanike meditsiinilise teenindamise 
olukorda ja taotleb vajaduse korral otsekohe täiendava eriotstarbelise meditsiini 
personali ja tehnika eraldamist. 
 
Sotsiaalhoolekande alal töötavad Saue Vallavalitsuse 5 spetsialisti on hädaolukorras 
ööpäevaringselt telefoni teel kättesaadavad, et viivitamatult siirduda 
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kriisireguleerimisekomisjoni juhtnööride kohaselt kriisipiirkonda kannatanute 
abistamiseks ja nõustamiseks. 
 
Sotsiaaltöötajad valmistavad ette vastavalt kriisireguleerimisekomisjoni juhtnööridele 
majutuspaiga võimalikuks elanike evakueerimiseks kriisipiirkonnast, majutuspaigaks 
on kuni 10 evakueeritava korral vallale kuuluv sotsiaalmaja, suurema evakueeritavate 
elanike arvu korral koolid. 
 

14. Teabeteenistuse töökorraldus 
 
Hädaolukorra korral tagab vallavalitsus vallas ööpäevaringselt ühe töötaja olemasolu, 
kes korraldab teabe liikumist. 
 

15. Koostöö piirnevate valdadega 
 
Valla- ja linnavalitsused kooskõlastavad kriisireguleerimisplaanid, kui sama oht 
ähvardab mitut omavalitsusüksust. 
 
Valdade ja linnade kriisireguleerimiskomisjoni esimehed vaatavad üks kord kahe 
aasta jooksul üle kriisireguleerimisplaanid ning vajadusel muudavad ja täiendavad 
kooskõlastusi.  
 

16. Koostöö kaitseväe ja Kaitseliiduga 
 
Hädaolukorra korral teeb vald vajadusel koostööd kaitseväe ja Kaitseliiduga. 
Koostööd reguleerib kriisireguleerimiskomisjon 
 

17. Plaani hoidmise ja läbivaatamise kord 
 
Kriisireguleerimisplaan üks eksemplar asub kriisireguleerimiskomisjoni esimehe 
(vallavanema)  käsutuses, üks eksemplar kriisireguleerimiskomisjoni aseesimehe 
(abivallavanema) käsutuses ja üks eksemplar maavanema käsutuses. 
 
Vallavalitsus vaatab kriisireguleerimisplaani läbi vastavalt vajadusel, kuid mitte 
harvemini kui üks kord kahe aasta jooksul. Muudetud kriisireguleerimisplaan 
esitatakse kooskõlastamiseks maavanemale. 
 

18. Hädaolukorra lahendamisele kaasatud teenistuste ja isikute 
teavitamise kord ning kontaktandmed 
 
Vallavalitsuses töötavad hädaolukorras kaasatavate isikute teavitamine toimub läbi 
kriisireguleerimiskomisjoni. 
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19. Lisad 
 

Lisa 1 Esmane ettekanne olukorrast. Ettekande vorm 

Lisa 2 Ettekanne olukorrast. Ettekande vorm 

Lisa 3 AS Steri hädaolukordade lahendamise kava (lisatakse esitamisjärgselt) 

Lisa 4 Saue valla kütusetanklate hädaolukorra lahendamise kavad (lisatakse 
esitamisjärgselt) 


