
Hädaolukorraplaani koostamine ja 

tegutsemine kriisiolukorras

Janika Turu

Muuseumide ja kunstipärandi osakond

Muinsuskatseamet

Janika.Turu@muinsuskaitseamet.ee

mailto:Janika.Turu@muinsuskaitseamet.ee


Hädaolukorra plaani koostamine ja elluviimine

hädaolukorra lahendamise plaan 

ohuplaan 

kriisiplaan 

tulekahju korral käitumise juhis

riskiplaan  

riskianalüüs 

ohutusaruanne jpm

???



Kellele ja milleks?

1. Selleks, et olla ootamatus olukorras valmis
kaitsma oma väärtuslikku vara ja hindamatut
kultuuripärandit, on oluline vara seisukorda ja

hoiutingimusi kriitiliselt hinnata.

2. Selline hindamistöö ehk riskianalüüs loob võimaluse
märgata potentsiaalseid ohte ja neid vähendada või

sootuks ennetada. 



Hädaolukorra lahendamise plaan e HOLP
Hädaolukorra seadus (§ 15.   Hädaolukorra lahendamise plaan), vastu võetud 08.02.2017. https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020003

Ohuplaan
Muuseumi seaduse määrus – Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord.

§ 5.   Muuseumikogu korralduse põhimõtted 

(2) Muu hulgas sätestatakse muuseumikogu korralduse põhimõtetes:

7) riskianalüüsi läbiviimise kord ning ohuplaani või hädaolukorra lahendamise kava koostamise ja rakendamise kord;

https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013069

Operatiivkaart
Määrus Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele kehtestati ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja 

tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel.

§ 52.   Päästemeeskonna infopunkt ja operatiivkaart

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

https://www.riigiteataja.ee/akt/117052020003
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013069
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014


HOLP



Ohuplaan



Operatiivkaart



Ohuplaani koostamine ongi tegelikult riskide 

mõistmine, tuvastamine ja hindamine!

oht VS risk



Veetoru lõhkeb näitusesaali ja hoidla 

seina vahel. Vesi voolab läbi vitriinide ja 

imbub mitmes saalis põranda ja seinte 

vahelt  tugeva survega läbi.

Kuidas käituda?



Mida mõtteharjutusest õppisime?



Kui õnnetus on juhtunud! 
Kohapealne kahjustuste ja riskide hindamine

 Veendu, et sul on luba sündmuskohal viibida või hoonesse siseneda.

 Veendu, et sul on vähemalt üks sidevahend – telefon või raadiosaatja.

 Veendu, et sul on olemas hädaabi numbrid – politseijaoskond, tuletõrje, kiirabi.

 Väldi ohtlike olukordi – pea meeles, et õnnetusel võib olla sageli järelmõjusid nagu 

järelvaringud, maalihked, vargused.

 Ole teadlik end ümbritsevast ja määra turvatsoon.

 Ära kunagi mine sündmuskohale ilma vajaliku isikukaitsevarustuseta.

 Ära uita sündmuskohal niisama üksinda ja teekonda planeerimata.

 Üleüldised olud võivad olla väga halvad ja juurdepääs sündmuskohale piiratud. Planeeri 

oma käigud teadlikult ja väldi pimedat aega.



Isikukaitsevahendid – kiiver, prillid, kindad, 

kaitseülikond, maskid, vile

Riskihindamise vorm

Fotoaparaat, mobiiltelefon või tahvelarvuti

Taskulamp

Mõõdulint, nihik, lõhede ja pragude mõõdik, 

laser kauguse mõõtja

Navigeerimiskompass 

Dokumendi mapp ja paberid

Harilikud ja värvipliiatsid, kustukumm, 

teritaja, joonlaud

Kalkulaator

Piirdelindid, köied ja ohutsooni sildid

Pudelivesi ja toit

Võtmeisikute kontaktide nimekiri









1. Regionaalne tasand

2. Kohalik tasand 3. Objekti (ehitise) tasand

4. Kollektsiooni tasand



Turvalisus ja stabiliseerimine

Dokumenteeri ja märgista detailselt olemasolev olukord ning koosta nimekiri prioriteetsetest 

esemetest :

• lähtuvalt väärtusest

• lähtuvalt ohustatusest

• lähtuvalt materjalist ja kaalust

• terved esemed enne ja siis katkised

Esemete märgistamine ja objektide kohaviit/ unikaalne number

ERM 1 K 5 - 1 B2 – 01

ERM-Eesti Rahva Muuseum 1- Võrgu number

1- Hoone number B2- Võrgu sektsioon

K- Keldri korrus 01- unikaalne number

5- hoidla number (ruumi number)



 Evakuatsiooni dokumenteerimine

 

Järjek 
nr 

Endine 
nr 

Uus nr Objekt Materjal Mõõt Kaal Endine 
asukohakood 

Foto Uus 
asukohakood 

Foto 

1 - ERM 1 
K 5 -1 
B2- 01 

Tanu Puuvill 20x15 
cm 

kerge ERM 1 K 5 -1 
B2 

 

B2  



Ajutise hoidla valimine:

 Pommikindel? 

 Varguste eest kaitstud? 

 Veekindel? 

 Kas aknad ja uksed on lukustatavad? 

 Puhas ja desinfitseeritud?



Kultuuripärandi käsitsemine evakueerimisel

 Nitriil või vinüül kindad + tolmumask

 Eemalda enda küljest ehted

 Alati tõsta objekte kahe käega

 Veendu, et transpordi teel ei oleks takistusi

 Ära tõsta esemeid nende käepidemest

 Ära kanna liiga palju esemeid korraga

 Kui võimalik kasuta kaste, karpe, kandikuid või ratastel liikureid

 Raskete ja suurte esemete puhul kasuta abijõudu



Pakendamine evakueerimisel



Stabiliseerimine



Kokkuvõte

Kui võimalik väldi esemete kolimist,

kui mitte, siis vali korrektne ajutine hoidla!

Jälgi töövoogu:

 hinda olukorda

 tee ettevalmistused

 dokumenteeri ja pakenda 

 evakueeri ja hoiusta




