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Operatiivkaartide koostamine 
ja riskianalüüs

Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis 
reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta 
aprillis aset leidnud põlengut. 
Foto: Kadri Tael, 2014.

Üks 2013. aasta suvel Rooslepa kabelist 
varastatud väärtuslikest ajaloolistest 
liturgilistest esemetest. 
Foto: Kaisa Kirikal, 2013.



• Selleks, et olla ootamatutes olukordades valmis 
kaitsma oma väärtuslikku vara ja hindamatut 
kultuuripärandit, on oluline vara seisukorda ja 
hoiutingimusi kriitiliselt hinnata.   

• Selline hindamistöö ehk riskianalüüs loob võimaluse 
märgata potentsiaalseid ohte ja neid vähendada või 
sootuks ennetada. 
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• Ent on paratamatu, et kõiki ohte ei õnnestu ka 
parima tahtmise juures alati ette näha ning 
õnnetuste eest pole keegi täielikult kaitstud. Juhuks, 
kui õnnetus on siiski aset leidnud, on oluline, et 
oldaks valmis võimalikult operatiivselt käituma ning 
vähendama maksimaalselt sellega kaasnevat kahju. 

• Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise 
eesmärgiks on hoone tundmine ja esmase teabe 
saamine päästetöö läbiviimiseks.

Operatiivkaartide koostamine 
ja riskianalüüs – kellele ja 

milleks?



• Operatiivkaardi täitmise vajadus tugineb siseministri 
määrusele „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja 
nõuded tuletõrje veevarustusele.“

• https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014

• § 52. Päästemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

• (4) Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning see 
kooskõlastatakse Päästeametiga. Operatiivkaardil olevat 
infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate 
andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste 
tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

• Praegu tuleb saata operatiivkaart piirkondliku päästekeskuse meiliaadressile; 
tulevaks aastaks loodetakse tööle saada ka vastav keskkond.
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(5) Operatiivkaart koostatakse:
1) enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise 

kohustusega ettevõttes;
2) kümne- ja enamakorruselise hoone kohta;
3) kultuuriväärtusliku hoone kohta;
4) hoone kohta, milles hoitakse mälestisi.

(6) Kui operatiivkaardi koostamise kohustusega hoones 
ei ole päästemeeskonna infopunkti, paigutatakse 
operatiivkaart päästemeeskonna sisenemisteele, 
võimalikult sissepääsu lähedale hõlpsasti avatavasse 
kappi, millele kantakse sellekohane tähistus.
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• Operatiivkaart ja riskianalüüs on ennekõike 
abivahend omanikule ja valdajale!

 Valduse seisundi hindamine

Ümbritseva keskkonna hindamine

 Päästetööde võimalikkuse hindamine (kas 
päästeauto saab hoonele ligi; kas on olemas 
veevõtukoht; kui kõrge tõstukiga päästeauto 
kohale saata jne)

 Abivahend kontaktisikule kriisiolukorras







• MKA kodulehel http://muinas.ee/sinule/omanikule
ja http://muinas.ee/sinule/vormid on leitav nii 
operatiivkaardi põhi (MS Word) kui ka täitmise 
juhend koos soovitustega.
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Aitäh!


