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Käesolev brošüür tutvustab kuue EL
liikmesriigi seitsme avaliku institutsiooni
praktilisi kogemusi ruumirelevantsete
riskide leevendamisel. See trükis, mis on
kolmest kavandatud brošüürist esimene,
käsitleb leevendusprotsessi algstaadiumi,
riskide kaalutlemist. Protsessi tervikuna
kirjeldab MiSRaR-i käsiraamat, mis on
mõeldud spetsialistidele ja
poliitikakujundajatele kõigis EL
liikmesriikides.

Riskid Euroopa
Liidus
Euroopa kodanike
igapäevast elu ohustavad
paljud looduslikud ja
inimtekkelised
ohutusriskid. Väikesed ja
suured loodusõnnetused,
nagu näiteks
metsatulekahjud,
üleujutused ja maalihked
on Euroopa Liidus igaaastane nähtus. Selliseid looduskatastroofe nagu
maavärinad ja vulkaanipursked tuleb ette
harvem, kuid pikas perspektiivis on nende
esinemine väga tõenäoline ning võib kaasa tuua
katastroofilisi tagajärgi. Samuti on pidevalt
olemas tehnoloogilised riskid. Intsidendid, mis on
seotud ohtlike ainete tootmise, kasutamise,
ladustamise ja transpordiga kujutavad endast
märkimisväärset riski kõigile EL liikmesriikidele.

Riskide kaalutlemine:
praktilisi õppetunde
Euroopa Liidust

Euroopa Liidu kohalikud omavalitsused ja
keskvalitsused kannavad vastutust selle eest, et
optimaalselt kaitsta EL kodanikke füüsiliste
ohutusriskide ja julgeolekuriskide eest. Selle
toetamiseks on EL jõustanud mitmeid juhendeid,
nagu näiteks SEVESO-II juhtnöörid (96/82/EG)1
ohtlikke aineid käitleva tööstuse väliste
ohutusriskide kohta ning juhendid üleujutusega
seotud riskide kohta (2007/60/EG)2. Aastatel
2007 kuni 2013 käsitleb Euroopa Komisjon
väliste ohutusriskide ärahoidmist ühe oma
peamise
poliitikaprioriteedina.
See on loogiline valik.
Viimastel aastatel on
intsidentidest ja
katastroofidest tingitud
majanduslikud kahjud
Euroopa Liidus
märkimisväärselt
kasvanud. See seletub
mitte üksi juhtumite
suurema arvuga, vaid ka
kahjukannatanud
territooriumide suurema majandusliku
väärtusega.3 Lisaks suureneb järgmistel
aastakümnetel tänu oodatavale kliimamuutusele
üleujutuste, metsatulekahjude, äärmuslike
ilmastikutingimuste ja nakkushaigustega seotud
riskide tõenäosus ning majanduslik mõju.
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Projekt MiSRaR
Selleks et adekvaatselt vältida ja vähendada
ohutusriskide mõju Euroopa ühiskonna elulistele
huvidele, on oluline nii palju kui võimalik
arendada ja jagada asjaomaste avalike
institutsioonide teadmisi ja kogemusi. EL
liikmesriikide (piiresse jäävate territooriumide)
spetsiifiline riskikontekst võib olla erinev, kuid
põhilised leevenduspõhimõtted on võrreldavad.
Õppides teiste heast tavast ja reaalsetest
õppetundidest, peaksid EL avalikud
institutsioonid olema võimelised täiustama oma
lokaalseid lähenemisi riskihaldusele. Ühtlasi aitab
see teatud määral ühtlustada strukturaalset
riskihaldust EL piires, mis aitab kaasa EL
seadusandluse
ellurakendamisele, aga ka
liikmesriikide ning
nendega piirnevate
regioonide
ohutuspoliitikate
koordineerimisele.
Seitse partnerit kuuest EL
riigist on ühendanud jõud,
et jagada oma teadmisi ja
kogemusi füüsiliste
ohutusriskide haldamise alal, sealhulgas eriti
ruumiplaneerimise ja projekteerimise kaudu.
Projekti MisRaR (Mitigating Risks in European
Regions Relevant Spatial and Towns)
kaasfinantseerib ERDF ja teeb võimalikuks
programm INTERREG IVC. Projektis osalevad:
- Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond,
Holland (juhtivpartner)
- Tallinna linnavalitsus, Eesti
- Epeirose regioon, Kreeka
- Forlì-Cesena regioon, Itaalia
- Aveiro munitsipaliteet, Portugal
- Mirandela munitsipaliteet, Portugal
- Euro Perspectives Foundation (EPF),
Bulgaaria

Projekti eesmärk on võimaldada riskihalduse
spetsialistidel õppida Euroopa teiste regioonide
kogemusest. Selleks kohtuvad projekti juhid ja
osalevate partnerite eksperdid kuueteistkümnel
rahvusvahelisel seminaril. Neil seminaridel
vahetatakse teadmisi ja kogemusi. Partnerite
ekspertidele antakse võimalus tutvustada oma
ekspertteadmist spetsiifiliste riskitüüpide osas.
Arutusel on olnud näiteks metsatulekahjud,
üleujutused, maalihked, äärmuslikud
ilmastikutingimused ning ohtlike ainete tootmise,
ladustamise ja transportimisega seotud riskid.
Igal seminaril käsitletakse üht sammu
riskihalduse protsessis. Partnerid jagavad
seminaride tulemusi oma
kohaliku riskihalduse
partnervõrgustiku kaudu.
Võimaluse korral
rakendatakse õppetunnid
ellu.
Et omandatud õppetunde
EL piires laialdaselt
jagada, esitatakse projekti
tulemused kolmes
brošüüris ja põhjalikus
käsiraamatus. Selles kirjeldatakse riskide
haldamise ja leevendamise protsessi samme ning
antakse praktilisi soovitusi, lähtuvalt osalevate
partnerite kogemusest ja võttes arvesse
asjakohaseid EL regulatsioone. Samuti tehakse
kättesaadavaks osalevate partnerite hea tava. Sel
moel saavad teiste EL riikide valitsused leida
inspiratsiooni ja praktilisi kontakte
olemasolevate, reaalselt ellu viidud poliitikate
osas, mis aitab täiustada süstemaatilist
riskihaldust.

2

Brošüüri teejuht
Käesoleva brošüüri tuum seisneb kolme põhilise
protsessisammu selgitamises, mida riskide
kaalutlemine peaks ideaalsel juhul hõlmama:
riskituvastus, riskianalüüs ja riskihindamine.
Enne kui neid samme saab seletada, käsitletakse
MiSRaR põhimõisteid: “risk” ja “leevendamine”.

säärase toime korral määrab, kas tegu on ühtlasi
ka märkimisväärse riskiga. Kui tuua näide, siis
üleujutust en nast võib näha ohuna. Ent kui see
leiab aset asustamata piirkonnas, millel puudub
majanduslik või ökoloogiline väärtus, siis risk
puudub või on väike.

Brošüüri sihiks on jagada praktilisi kogemusi:
selleks esitatakse praktilisi soovitusi ja ja võtteid.
Samuti selgitatakse lühidalt mõnede MiSRaR
partnerite head tava. Asjaomase tava
põhjalikuma kirjelduse võib leida
internetiaadressilt www.misrar.eu. Nende jaoks,
keda huvitab lähem informatsioon, on brošüüri
tagakaanel esitatud osalevate partnerite
kontaktandmed.

Haavatavus on liitmõiste, mille koostisosadeks on
ekspositsioon ja vastuvõtlikkus. Näide: hoonete
haavatavuse määr üleujutuse korral sõltub
niihästi eksponeerimise ulatusest (kui kõrge on
veetase?) kui ka sellest, mil määral vesi hoonet
tõepoolest mõjutab (millisest materjalist ja kui
vastupidavalt ta on ehitatud?).

“Riski” mõiste

Erinevus eespool toodud kahe määratluse vahel
seisneb mõistete rühmitamises. Asjaomaste
mõistete kombineerimine annab järgmise
liitmääratluse:

Praktikas kasutavad osalevad partnerid erinevaid
riski määratlusi, mis põhinevad
mõju
rahvusvahelisel erialakirjandusel. Võrdlus on
näidanud, et erinevad määratlused taanduvad Risk = tõenäosus x toime x ekspositsioon x vastuvõtlikkus
lõppkokkuvõttes samale asjale. Erinevad
määratlused vaid seavad esiplaanile riski
oht
haavatavus
mõiste erinevad elemendid. Kaks peamist
määratlust on:
Risk = probability x impact
(Risk = tõenäosus x toime)
Risk = hazard x vulnerability
(Risk = oht x haavatavus)
Siinkohal on oluline eristada ingliskeelseid
termineid risk ja hazard, mida mitmetesse
keeltesse tõlgitakse sama sõnaga. Teist
määratlust aluseks võttes võib öelda, et riski ja
ohu erinevus seisneb riskiosaliste haavatavuses:
potentsiaalne oht hõlmab üksnes intsidendi
(õnnetuse või kriisi) (tõenäolist) negatiivset
toimet. Inimeste ja keskkonna haavatavuse määr

Soovitused ja võtted
Riski määratlemisega seotud õppetunnid
Riski komponentide suhteline tähtsus võib eri
otsustajatel olla erinev
MisRaR partnerite oluline praktiline õppetund
seisneb selles, et riski määratlust (või määratlusi)
ei tuleks tõlgendada kvantitatiivse, matemaatilise
valemina, mis viib summaarse riskimõõdikuni–
üheainsa arvuni, mille alusel saab riske
järjestada. Valemite mõte on osutada sellele, et
risk on erinevatest komponentidest koosnev
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mõiste, kuid riskimõõdikuid ei tuleks lihtsalt
korrutada. See võiks viia poliitikakujundajaid ja
haldusjuhte põhjendamatule järeldusele, et
tõenäosust ja toimet tuleb definitsiooni põhjal
võrdselt arvesse võtta. On oluline, et riskide
hindamisel analüüsitaks ja kaalutaks tõenäosust
ja toimet eraldi.
Riskide vähendamise meetmete
kindlaksmääramisel puutuvad asjasse kõik riski
mõiste osad
Täiendav põhjus riski mõiste eri komponentide
eraldi analüüsimiseks tuleneb asjaolust, et igaüks
neist võib viia eri laadi kaitsemeetmetele. Riski
vähendamiseks võib
käsitleda kas riski
esinemist, põhitoimet,
eksponeerimise taset või
vastuvõtlikkust. Iga
katastroofi- või kriisitüübi
puhul tuleb vaagida,
millised on riski kõige
otsustavamad elemendid ja
sellest tulenevalt, kus
peituvad suurimad
võimalused riski
kahandamiseks.

Leevendamine
Ingliskeelsel sõnal mitigation on rohkem kui üks
kasutusviis ja seda pole alati kerge teise keelde
tõlkida (vt autori märkus). MiSRaR projekti
raames on “leevendamine” määratletud kui
“riskide kahandamine sel teel, et vähendatakse
ohu tõenäosust ja/või toimet ja/ning ühiskonna
haavatavust”. Teiste sõnadega, leevendamine
hõlmab kõiki riski kahandamise vorme, mis
tulenevad riski mõiste eri elementidest.
Partnerite kogemuse põhjal ei ole eristus riski- ja
kriisihalduse vahel absoluutne. Ennetusabinõusid
spetsiifiliste riskide jaoks, nagu näiteks ruumiline
planeerimine, selleks et tagada ligipääs kiirabi- ja

päästeteenustele või evakuatsiooni võimalustele,
võib tõlgendada kui preventiivtoimet või
haavatavuse kahandamist. Projekti MisRaR
fookus on põhiliselt ruumilise planeerimise ja
arendusega seotud abinõudel, kuid praktilise
kogemuse põhjal on tuvastatud ka mitmed teised
võimalused riskide kahandamiseks. Oluline
õppetund on see, et riskide varane lülitamine
ruumilisse arendusse ja planeerimisse pakub
sageli kõige põhjapanevamaid võimalusi
leevendamiseks, kuid teisalt kujutab edukas
leevendusstrateegia endast sageli erisuguste
(mitte üksi ruumiliste) abinõude segu.
Riski- ja
kriisihaldusmeetmete
kogusummale viidatakse
kui “mitmekihilisele
ohutusele”. See termin
pärineb
protsessitööstusest.4
Kõnealune mõiste põhineb
printsiibil, mille kohaselt
riski ümbritseb mitu
võimalikku kaitsekihti.
Kihtide täpne piiritlemine
oleneb riigist ja sektorist. Teine brošüür sisaldab
selle kohta rohkem teavet. Igal juhul puudutavad
esmased, seesmised kihid riskihaldust: see on
strukturaalne tähelepanu füüsilisele
(mitte)ohutusele, ebaturvaliste situatsioonide
vältimine ja nende esinemise vähendamine ning
füüsilise ohutuse tegelike häirete mõju
minimeerimine.5 Välimised kihid on seotud
tegeliku katastroofi leevendamisega ja hilisema
taastustegevusega.
Ohutusriskide ja leevendusvõimaluste
strukturaalne käsitlemine ruumiplaneerimise
protsessides nõuab süsteemset lähenemist.
Riskid tuleb tuvastada varakult ja
ohutusmeetmete mõju tuleb kaaluda niipea kui
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võimalik. Tuleks teostada pidevat uute arengute
seiret ning kasutada võimalusi ohutuse
suurendamiseks niipea, kui nad tekivad. Selline
leevendusprotsess algab riskide mõistmisest.
Käesolev brošüür on pühendatud just sellele
esimesele sammule: riskide kaalutlemisele.
Järgmistes brošüürides arutatakse süsteemset
lähenemist leevendusplaneerimisele.

vastutust. Mõnikord täpsustatakse seda
üksikasjalikes juhendites selle kohta, mis tüüpi
riskiobjektid ja haavatavused peaksid olema
kohalike võimude poolt arvele võetud, näiteks
keskkonnalubade kaudu. Teistel juhtudel asetab
riigi valitsus kohalikele omavalitsustele
kohustuse viia läbi teatud piiratud riskide kogumi
hindamine, mis võib igal aastal olla erinev.

Riskikaalutluse protsess

Võrdlus partnerite vahel andis tulemuseks
järgmise ohutusriskide nimekirja, mida tavaliselt
riskikaalutluses käsitletakse:

Teadmiste vahetamise käigus jõuti järeldusele, et
MiSRaR partnerite kõigi liikmete sammud
riskikaalutluse protsessis põhinevad samadel
printsiidel. Loogilises plaanis on eri keelte
terminoloogia ja määratlused erinevad, kuid
partnerid leppisid kokku riskikaalutluse kolmes
faasis, mis on kooskõlas rahvusvahelise
erialakirjandusega6:
- riskituvastus (risk identification)
- riskianalüüs (risk analysis)
- riskihinnang (risk evaluation)

Riskituvastus
Järgides riski määratlust, eelistatakse terminit
“riskide tuvastamine” tavalisemale “ohtude
tuvastamisele”. Riskituvastus nõuab niihästi riski
põhjuste (riskiallikate) kui riskiretseptorite
(haavatavuste) tuvastamist. Nende mõlema
kombinatsioon lubab näha riski ruumilist
jaotumist ehk, teisiti öeldes, kõrge riskitasemega
piirkondade või situatsioonide olemasolu.
Riskituvastus defineeritakse seetõttu kui
“olemasolevate ja tulevaste riskiolukordade
leidmise, tuvastamise ja kirjeldamise protsess”.
Esimene küsimus on ilmselt see: milliseid riske
arvestada ja milliseid mitte? See võib erineda
riigiti ja sõltub ka riskikaalutluse konkreetsest
eesmärgist. Paljudes liikmesriikides on riiklike
regulatsioonidega sätestatud, mis laadi riskide
eest kannavad kohalikud omavalitsused

Loodusõnnetused
üleujutused
maavärinad
maalihked
metsatulekahjud
vulkaanipursked
äärmuslikud ilmastikutingimused (külm, kuum, põud)
Tehnoloogilised riskid
õnnetused, mis on seotud ohtlike (kergesti süttivate,
plahvatusohtlike ja mürgiste) ainete tootmise,
kasutamise, ladustamise ja transpordiga
tuumaenergiaga (radioaktiivse kiirgusega) seotud
intsidendid
taristu ülesütlemine (gaas, elekter, joogivesi,
heitveepuhastus)
telekommunikatsiooni- ja informatsioonitehnoloogia
süsteemide ülesütlemine
Transpordiriskid
lennuõnnetused
laevaõnnetused
rongiõnnetused
liiklusõnnetused
Tervishoid
nakkushaiguste puhang
pikaajalise eksponeerimise risk
Sotsiaalsed riskid
rahutused
massipaanika

Oluline on silmas pidada tahtlikke intsidente
nagu terrorism ja sabotaaž. Sääraseid
ettekavatsetud kuritahtlikke akte üksikisikute või
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võrgustike poolt võib mõista kui erilisi
inimtekkelisi päästiksündmusi, mis võivad
rakenduda paljudele eespool nimetatud tüüpi
õnnetustele ja kriisidele (doominoefektist
tingituna sageli ka üheaegselt). See on omaette
probleem, mida tuleks iga tüüpi riskide
kaalutlemisel eraldi vaagida. Ettekavatsetud
intsidentide tõenäosuse määramine nõuab teist
laadi kaalutlusi kui loodusnähtuse või
tehnoloogilise rikke tõenäosuse määramine.
Pealegi on ettekavatsetud intsidendi mõju sageli
teistsugune, kuna tavaliselt on selle sihiks
suurima võimaliku kahju tekitamine.
Riskituvastus on kestev protsess, mille
eesmärgiks pole üksnes antud hetkel esinevate
kõrge riskiga olukordade väljaselgitamine. Riskid
muutuvad pidevalt. Majandusareng võib viia
uutele kõrge riskiga inimtegevustele. Ruumiline
areng võib tuua haavatavused riskiallikatele
lähemale, ent samas pakkuda võimalusi riskide
vähendamiseks. Ka loodusõnnetuste sagedus ja
raskusaste muutuvad ajas. Seepärast peaks
riskide tuvastamisel vaagima ka lähituleviku
võimalikke arenguid. See võib puudutada
ruumiarenguid, nagu näiteks uute
elamupiirkondade ja tööstusrajatiste teke, aga ka
uusi tehnoloogilisi arenguid ning muutusi
ühiskonnas, mis võivad esitada uusi väljakutseid.
Näiteks kliimamuutuse mõju sellistele riskidele
nagu üleujutused või äärmuslikud
ilmastikutingimused, uute sotsiaalmeedia
tehnoloogiate mõju kiirusele, millega võivad
levida sotsiaalsed rahutused, või vesinikuautode
mõju bensiinijaamade ümbruses paiknevatele
riskitsoonidele.

esinevaid riske ning ühtlasi tuua ilmsiks lünki
riskituvastuses.

Soovitused ja võtted
Riskikaardi õppetunnid
Riskituvastuse üks oluline osa on geograafilise
komponendiga riskide kujutamine riskikaardil.
Partnerite praktilise kogemuse alusel saab anda
mitmeid soovitusi.
Mõelge hoolikalt järele riskikaardi eesmärkide ja
sihtrühmade üle
Riskikaarti kavandades tuleks hoolikalt mõelda,
kas kaardil on potentsiaali mitmeotstarbeliseks
kasutuseks. Pakkumine kujundab nõudlust:
riskikaart on mõeldud spetsiifiliseks
kasutamiseks, ent praktikas võib see aja jooksul
tuua kaasa uusi vajadusi. Neid vajadusi pole alati
lihtne rahuldada, kui neid pole eelnevalt arvesse
võetud. Järgnevalt esitatakse mõned
riskikaardistuse laialt levinud kasutusviisid.

Lisaks on tähtis arvestada varem esinenud riske.
Intsidendid ja intsidendi-lähedased olukorrad
võimaldavad saada ettekujutust teatud tüüpi
õnnetuste ja kriiside naasmissagedusest ajaloos
ning tagajärgede realistlikust suurusest.
Ajalooline uurimine võib aidata kaaluda olevikus
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Hea tava

Riskikaarti võib kasutada kui:
- Planeerimisvahendit leevenduspoliitikate
väljatöötamisel
- Vahendit kodanike teavitamiseks riskidest
- Vahendit kõrge riskitasemega tegevuste
litsenseerimisel
- Kui kriisikomitee operatiivvahend koha ja
(võimaliku) intsidendi effektide
projekteerimiseks
- Töövahendit päästeteenistuse sõidukites
Need eri tüüpi kasutusviisid püstitavad erinevaid
nõudeid riskikaardi kvaliteedile ja
ligipääsetavusele. Näiteks päästeteenistuse
töövahendina kasutamiseks on tarvilik kõrge
töökindlusgarantii (süsteemide dubleerimine) ja
väga detailne kaardistus. Mitmeotstarbeline
kasutamine nõuab enamasti kõrgema
kvaliteediga riskikaarti, kuid alati pole see
soovitav ega osutu isegi võimalikuks. Seepärast
mõelge juba algul, millised on riskikaardi
eesmärgid.
Olge realistlik
Enne kui asuda riskikaarti välja töötama, on
oluline kriitiliselt järele mõelda oma
ambitsioonide üle. Vaagida tuleks
mitmeotstarbelise kasutamisega seotud
nõudmisi, aga ka asjakohast ulatusriski: mis tüüpi
õnnetusi ja kriise võetakse (algselt) arvesse ja

Aveiro, Portugal
Üleujutuste riskikaardistamine
Aveiro munitsipaliteet asub Portugalis, Atlandi
ookeani rannikul. Aveiros esinevaks riskiks on
üleujutused, mida põhjustab Vouga jõgi koosmõjus
Atlandi ookeaniga. Vouga jõgi saab alguse Lapa
küngastel, umbes 930 m kõrgustel. Selle
suudmeala pindala on 3645 km2. Sooritanud 148
km pikkuse rännaku, suubub jõgi laguuni, mida
nimetatakse “Ria de Aveiro” ja mis on ühendatud
Atlandi ookeaniga. Kõnealune laguun ümbritseb
kanalite võrgustikku Aveiro linna loodeküljel ning
toimib selle ja ookeani vahelülina. Tõusude ning
ookeanitormide ajal kerkib merevee tase ajutiselt,
vähendades jõe imamisvõimet. Sageli langeb see
kokku ränkade vihmasadudega, tõstes ka jõe enese
taset. Minevikus on selle kõige tulemuseks
korduvalt olnud Aveiro linna ja seda ümbritsevate
madalamate maapiirkondade tegelik üleujutus. Et
üleujutusriski kontrolli alla saada, alustas Aveiro
munitsipaliteet projekti, mille eesmärgiks on
täpsemalt mõista üleujutuse toimet. Aveiro
ülikoolil paluti läbi viia uurimistöö, mis pidi
võimaldama arvatava üleujutuspiirkonna jaoks
välja töötada veebipõhise riskikaardi. Mitmele
kihile projekteeritakse üleujutuste võimalik
veetase ja haavatavused, nagu näiteks elamud ja
taristu. Nii on võimalik tuvastada kõige olulisemad
riskikohad. See võimaldab administratsioonil
tulevikus arvestada üleujutusriske ruumilisel
planeerimisel, mis ideaalsel juhul annab
tulemuseks konkreetsed leevendusmeetmed uute
ja olemasolevate piirkondade kaitsmiseks
üleujutusriski vastu ning parandab ka
evakuatsioonivõimalusi.
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega tutvumiseks
külastage veebilehte www.misrar.eu.

milliseid mitte? Projekti edu on tõenäolisem, kui
eesmärgid on realistlikud. Alustage esialgu vaid
mõne riski ja kaardikihiga ning ärge laiendage
neid enne, kui lähtesammud on edukalt ellu
viidud.
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Sõlmige informatsiooni valdajatega kokkulepe
andmete dünaamiliseks aktualiseerimiseks
Kõigi kasutustüüpide puhul on hädavajalik
tagada aluseksoleva informatsiooni ja
kaardistuse aktualiseerimine. Riskikaart peaks
alati olema maksimaalselt kaasajastatud.
Informatsiooni ammutamine vahetult esmasest
lähtefailist on informatsiooni värskuse parim
garantii. Informatsiooni allikate “omanikega”
tuleb sõlmida kokkulepped nende andmefailide
aktualiseerimiseks ja uue informatsiooni
koheseks projekteerimiseks riskikaardile.
Riskikaart sisaldab tavaliselt informatsiooni
paljudelt erinevatelt
allikavaldajatelt. Infohaldus
pole seetõttu harilikult
üheainsa organisatsiooni
ülesanne, vaid nõuab
partnerite
koostöövõrgustikku, kuhu
tavaliselt on kaasatud nii
avalik kui erasektor. Tõhusaks
koostööks on tarvilik, et
valitseks ühine arusaam
riskikaardi kavandatud
eesmärgist ja nõutavast
kvaliteedist. On kasulik, kui
kõik osapooled mõistavad
riskikaardi väärtust oma organisatsiooni jaoks.
Riskikaart üksi ei taga avalikkuse riskiteadlikkust
Avalik ligipääs riskikaardile on alles esimene
samm teel kodanike ja ettevõtete tegeliku
riskiteadlikkuse suunas. Üksnes tõhusa
teavitusstrateegia abiga on võimalik saavutada
riskikaardi head kasutamist ja mõistmist. Isegi sel
juhul pole kindel, et inimesed reaalselt võtavad
tarvitusele abinõusid, mis aitavad õnnetusteks
valmis olla. Oluline õppetund seisneb selles, et
üldiselt on riskikaart kõige tõhusam siis, kui ta
pakub konkreetseid soovitusi selle kohta, kuidas
inimesed saavad eri tüüpi intsidentide korral

toimida. Ilma säärase informatsioonita võib oma
keskkonna riskide tundmine olla kodanikele
“koorem”: milleks vaagida oma ümbruskonna
riske, kui sa ise ei saa nende suhtes midagi ette
võtta? Et teha kindlaks, millised on elanike
tegelikud infovajadused, on soovitav hoolikalt
järele mõelda, kuidas kaasata avalikkust
riskikaardi väljatöötamise protsessi.
Hoolitsege selle eest, et tundlik informatsioon oleks
korralikult kaitstud
Teatud laadi riskiinformatsiooni on võimalik
kasutada terroristlike rünnakute või
sabotaažiaktide kavandamisel.
Seepärast on mõned riigid
otsustanud riskikaarte mitte
avalikustada. Küsimust, kas
riskikaart tuleks teha avalikult
ligipääsetavaks, tuleks selle
väljatöötamise protsessi ajal
alati analüüsida. Tuleb
kõrvutavalt hinnata
läbipaistva kommunikatsiooni
tähtsust riskide võtmisel ja
informatsiooni võimalikke
kuritarvitusi. Üks kaalutlus on
siin niisugune, et tavaliselt on
suurem osa riskikaardil
esitatavat informatsiooni juba teiste kanalite
kaudu niikuinii kättesaadav. Selles mõttes ei
kujuta riskikaart endast sageli täiendavat
julgeolekuohtu. Sellise informatsiooni jaoks, mis
on tõepoolest tundlik või isegi rangelt salajane,
on tarvilik julgeolekustrateegia. Tarvilikuks võib
osutada riskikaardistamise süsteemis erinevate
autoriseerimistasandite sisseviimine. Isegi sellise
riskikaardi puhul, mida kasutavad üksnes
spetsialistid, võib see osutuda paratamatuks,
kuna reeglina võib ligipääs olla vajalik sadadele
või isegi tuhandetele spetsialistidele.
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Riskid ei respekteeri inimeste tõmmatud piire
Riskikaardil on alati kindlad piirid. Kuid risk ei
respekteeri inimeste poolt kokkulepitud
administratiivseid piire ja sageli isegi mitte
looduslikke piire. Ühes piirkonnas toimunud
õnnetus võib sageli otseselt mõjutada teisi
piirkondi. Hiljutised vulkaanipursked on
näidanud, et mõnel juhul võivad niisugused
tagajärged olla tuntavad isegi tuhandete miilide
kaugusel. Avalik võim–ükskõik kas kohalik,
regionaalne, provintsiaalne või riiklik–peab
seepärast alati mõtlema seda laadi informatsiooni
avalikustamise üle, mis on seotud potentsiaalselt
piiriüleste riskidega. Konkreetselt nende riskide
jaoks, mis võivad ületada piire EL liikmesriikide
vahel, sätestab Helsinki lepe, et riikide valitsused
peaksid üksteist teavitama ohtudest, mis jäävad
15 km raadiusse riigipiiridest.

Riskianalüüs
Teine samm riskikaalutluses on riskianalüüs.
Selle sammu võib määratleda kui “protsessi,
milles määratakse kindlaks riskide loomus ja
suhteline suurus”. Eesmärgiks on tuvastada
prioriteedid selles osas, millistele riskidele tuleks
tegevuspoliitikate kujundamisel suurimat
tähelepanu pöörata. Kuidas käesolevale sammule
lähenetakse, sõltub sellest, millist aluseksolevat
riski mõistet kasutatakse. ÜRO näiteks väidab, et
riskikaalutluse sihiks on teha kindlaks ohud ja
haavatavused.7 Euroopa Liit viitab küll sellele
määratlusele, kuid keskendub tõenäosuse ja
toime hindamisele.8 Nagu eespool kirjeldatud,
põhinevad mõlemad riskimääratlused tegelikult
samadel lähtefaktoritel. Kuid määratluse valik
mõjutab siiski riskianalüüsi esitust. Ühel juhul
reastatakse riske ohu ja haavatavuse klassidesse,
teisel juhul tõenäosuse ja toime klassidesse.
MiSRaR projekti raames on ilmnenud näiteid
kummastki lähenemisest. Üks lähenemine pole
tingimata parem kui teine, kuid meetodit valides
on oluline erinevusi silmas pidada. Üldiselt on

ohtudel ja haavatavusel põhinev lähenemine eriti
kasulik loodusõnnetuste eraldi analüüsil (nn ühe
ohu lähenemine), sest neid ohte–maavärinaid,
vulkaanipurskeid ja äärmuslikke

Hea tava
Mirandela, Portugal
Metsatulekahjude ühe-ohu-riskianalüüs
Portugalis asuva Mirandela munitsipaliteedi jaoks
on metsatulekahjude risk väga tuntav.
Munitsipaliteet asub Kirde-Portugalis, Bragança
distriktis. Metsatulekahjud on üks selle
munitsipaliteedi suurimaid riske. Nimetatud riski
kontrolli alla saamisel aitas edule oluliselt kaasa
ajalooline uurimistöö. Metsatulekahjude igaaastane arvelevõtmine munitsipaliteedi poolt
andis suurepärase ettekujutuse tulekahjude
esinemisest. Hoolimata elanikkonna kõrgest
riskiteadlikkusest osutusid tulekahjude
peapõhjused inimtekkelisteks: tule kasutamine
põllumajanduses ning nädalalõpu grilliüritused.
Sellest lähtuvalt võis munitsipaliteet anda
spetsiifilist riskiharidust. Arvelevõtmine ja
ajalooline uurimistöö võimaldas ühtlasi
projekteerida riskikaardile metsatulekahjude igaaastase tõenäosuse ruumilise jaotuse. Sellel
riskikaardil on territoorium jaotatud viide klassi
vastavalt tule oodatavale intensiivsusele, võttes
seejuures aluseks pinnase ja taimkatte tüübi ning
reljeefi mägisuse. Teine riskikaardi kiht kujutab
territooriumi haavatavusi, nagu näiteks elamud ja
tööstusrajatised. Projekteerides kaardile
tõenäosuse, oodatavad tagajärjed ja haavatavuse,
oli Mirandelas võimalik läbi viia sihipärane
riskikaalutlusprotsess. Selle tulemusena tuvastati
kolm kõrge riskiga piirkonda. Neis piirkondades
rakendati spetsiifilist tegevuspoliitikat
metsatulekahjude vältimiseks ja ohjamiseks, nagu
näiteks metsades leiduva hästi põleva materjali
väljaraiumine käsitsi või mehhaaniliselt,
keemilised menetlused süttivuse vähendamiseks,
karjatamine ja plaanipärane põletamine
(preventiivtulekahju).
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega tutvumiseks
külastage veebilehte www.misrar.eu.
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ilmastikutingimusi–ei saa inimene mõjutada.
Nende riskide puhul on eriti kasulik seada
tähelepanu keskmesse haavatavused (inimesed,
majandus, ökoloogia), sest vaid need pakuvad
võimalusi riskide vähendamiseks. Teisest küljest,
tõenäosusel ja toimel põhinev lähenemine on
eriti kasulik eri tüüpi riskide üheaegsel analüüsil,
sest siis on võimalik tulemust esitada
riskidiagrammil, mis võimaldab otsustajatel
läbipaistvalt võrrelda eri riskide suhtelist
tõsidust. Sellele viidatakse ka kui mitme ohu
lähenemisele.
Ühe ohu lähenemine
Ühe ohu lähenemise puhul keskendutakse
spetsiifilist tüüpi õnnetuse või kriisi riskide
analüüsimisele. Tavaliselt on vaatluse all
konkreetne geograafiline piirkond ja kindel
ajavahemik. Praktikas on leitud hulk
sellekohaseid analüüsinäiteid, näiteks
metsatulekahjude, üleujutuste ja maalihete kohta.
Seda tüüpi riskianalüüs püüab kindlaks määrata,
millised tuvastatud riskipiirkondadest on
suurima riskiga, selleks et saaks viia ellu
spetsiifilisi riski- ja/või kriisihalduse poliitikaid.
Meetodid on ühe ohu lähenemise puhul väga
varieeruvad. Näiteks on metsatulekahjude puhul
otsustavad teistsugused riskifaktorid kui
üleujutuste puhul. Niisuguse riskianalüüsi
tulemused on seepärast tavaliselt raskesti
võrreldavad. Teisalt aga võib riskispetsiifiline
lähenemine pakkuda ideid konkreetsemate
sihipäraste poliitikate jaoks kui geneeriline
riskiülene lähenemine.
Kõigi ohtude lähenemine
Kõigi ohtude lähenemise puhul tuleks
põhimõtteliselt vaagida üheaegselt kõiki
mõeldavaid ohutusriske (eespool toodud
nimekirjast). See tähendab, et niisugused riskid
nagu plahvatused peavad olema võrreldavad
sotsiaalsete rahutustega, nakkushaigused aga

Hea tava
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond, Holland
Kõigi ohtude riskianalüüs kui piirkondliku
riskiprofiili osa
Hollandis viivad 25 ohutuspiirkonda läbi
riskikaalutluse, mis põhineb riiklikul meetodil.
Niinimetatud piirkondlikud turvaprofiilid annavad
ettekujutuse praegustest ja tulevastest
riskiolukordadest, representatiivsete
riskistsenaariumide tõenäosusest ja toimest ning
võimalikust tegevuspoliitikast riskide
vähendamiseks ja valmisoleku suurendamiseks.
Üldine eesmärk on võimaldada omavalitsustel
langetada informeeritud otsusi kõige tõhusamate
tegevusmeetmete osas.
Hollandis on seadusega nõutud, et
munitsipaliteedid ja provintsid peavad viima läbi
riskituvastuse, mille tulemused projekteeritakse
provintsi riskikaardile. Tuvastatud riske
analüüsitakse stsenaariumianalüüsi abiga. Iga
riskitüübi jaoks kirjeldatakse representatiivseid
stsenaariume. Nende stsenaariumide mõju
ühiskonna kuuele elulisele huvile mõõdetakse
kümne kriteeriumi abiga. Igaüks neist
kriteeriumidest annab tulemuseks teatud
mõõdiku. Kõigi kümne kriteeriumi tulemuste
kaalutud summa on kogumõju mõõdik, A-st (vähim
mõju) kuni E-ni (suurim mõju). Ka tõenäosust
hinnatakse mõõdikute abiga viies kategoorias.
Tulemuseks on riskidiagramm, millel on kujutatud
kõigi erisuguste riskide tõenäosust ja toimet.
Riskidiagramm võimaldab poliitilistel otsustajatel
ühe tervikuna vaagida sotsiaalses sektoris
esinevaid täiesti erineva iseloomuga riske. Meetod
pöörab eksplitsiitset tähelepanu riskihinnangule:
milliste kriteeriumide abiga mõõdavad otsustajad
riskianalüüsi tulemust? Teiseks võtmeelemendiks
on niinimetatud võimekushinnang. Stsenaariumide
abiga hinnatakse, milline on potentsiaal riskide
sihipäraseks vähendamiseks ja õnnetusteks
valmisoleku suurendamiseks.
Selle hea tava põhjalikuma kirjeldusega tutvumiseks
külastage veebilehte www.misrar.eu.
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taristu ülesütlemisega. Et oleks
võimalik täiesti erinevaid riske
võrrelda, on kõigi ohtude
lähenemise puhul vajalik mingit
laadi “mõõdupuu”, mille abiga saab
eri tüüpi riskide mõju ühiskonna
eri laadi “elulistele huvidele”
võrdlevalt mõõta. Eluliste huvide
mõistet on mitmed riigid juba pikka
aega kasutanud ja praegu toetub
sellele ühe osana ka EL pakutud
ühislähenemine riiklikule
riskikaalutlusele.9
Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond on
omandanud praktilisi kogemusi säärase kõigi
ohtude meetodi rakendamisel riskianalüüsis.
Seda meetodit kirjeldab riiklik riskikaalutlus10,
mida kasutab riigi valitsus, ja piirkondliku
riskikaalutluse juhend11, mida kasutab 25
Hollandi ohutuspiirkonda (vt hea tava). Meetod
põhineb kuuel piirkondlikul elulisel huvil:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Territoriaalne julgeolek
Füüsiline julgeole k
Majanduslik julgeolek
Ökoloogiline julgeolek
Sotsiaalne ja poliitiline stabiilsus
Kultuuripärandi kaitse

Kõigi ohtude analüüsi puhul on üheks
tavapäraseks lähenemiseks stsenaariumide
analüüs. Praeguste ja tulevaste ohtlike
olukordade ettekujutamine ei teisendu
automaatselt riskianalüüsiks. Võimatu on püüda
eraldi analüüsida sadu või isegi tuhandeid
tuvastatud ohtlikke olukordi. Selle asemel
koostatakse stsenaariumianalüüsis
representatiivne stsenaarium iga asjakohase
riskikategooria jaoks. Stsenaariumide
kasutamisel riskianalüüsi töövahendina on
peapõhjenduseks võimalus määratleda kriitilised

elemendid õnnetuse või kriisi arengus, rajades
neile tegevuspoliitika strateegiad.
Stsenaariumianalüüs võimaldab tuvastada kõige
tähtsamad faktorid, millega saab õnnetuse või
kriisi tagajärgi positiivselt mõjutada, niihästi
riske (tõenäosust, toimet ja haavatavust)
vähendada kui ka õnnetuseks valmisolekut
suurendada.

Soovitused ja võtted
Riskianalüüsi õppetunnid
Eri tüüpi riskid võivad nõuda eri tüüpi analüüsi
Oluline on eelnevalt kaaluda, milline lähenemine
sobib kõige paremini riskihindamise eesmärgiga.
Mõnikord on risk täiesti ilmne ja prioriteetne, nii
et pole tarvidust erinevaid riske võrrelda. Sellisel
juhul on parimaks lähenemiseks ühe ohu
lähenemine, et määrata kindlaks olulisimad
riskikohad ja tegevuspoliitika variandid. Ühe ohu
lähenemise korral kasutatav täpne meetod sõltub
tugevasti asjaomase riski põhiomadustest. Teistel
juhtudel võib olla otstarbekam teha kõigi ohtude
riskianalüüs, et olla võimeline seadma prioriteete
selles osas, millised riskid vajavad kõige enam
tähelepanu.
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Keskenduge tegeliku riskipoliitika vajadusele
Riskianalüüsi läbiviimine ei ole eesmärk
iseeneses. See on abinõu riskide
prioriteerimiseks, et suunata olemasolevaid
ainelisi ja inimressursse ning poliitilist
tähelepanu “õigetele” riskidele. Lisaks on
riskianalüüs abinõu tegevuspoliitikate
kindlaksmääramiseks. Tõhus riskianalüüs aitab
riske mõista ning ühtlasi leida võimalusi riski- ja
kriisihalduse täiustamiseks. Siinjuures võib olla
abiks stsenaariumianalüüsi meetod.
Stsenaariumianalüüsis antakse ülevaade põhjuste
ja tagajärgede põhjuslikust võrgustikust. See
võimaldab tuvastada sihipärased strateegilised
tegevuspoliitilised
meetmed mitmekihilise
ohutuse ja kõigi
toimetüüpide kõigi
aspektide jaoks.
Arendage välja
partnervõrgustik
Et riskianalüüsi saaks läbi
viia, on tarvis palju
informatsiooni, teadmist ja
ekspertkogemust. Ühelgi valitsusasutusel ei saa
kõike selleks tarvilikku olla käepärast omaenda
organisatsiooni raames. Seepärast nõuab
riskianalüüs alati mitmete avaliku ja erasektori
organisatsioonide tihedat koostööd. Avaliku
sektori asutused peavad arendama oma
koostöösuutlikkust ning häid suhteid kõigi
partneritega. Niisugune hea võrgustik on kasulik
mitte üksi analüüsi jaoks, vaid ka
tegevuspoliitikate ja ressursijaotuse tegelikuks
läbiviimiseks.
Organiseerige riskianalüüsi protsessi
strukturaalne elluviimine
Nii nagu riskikaardistus, peab ka riskianalüüs
olema pidev protsess, kuna riskid muutuvad aja
jooksul. Lisaks annab varasemate

riskihalduspoliitikate elluviimine ideaalsel juhul
tulemuseks kohandatud riskianalüüsi, mis näitab
riskimeetmete tõhusust. See võib viia uutele
poliitilistele riskiprioriteetidele. Seepärast on
oluline tuvastada ja talletada informatsiooni ning
teadmist riskianalüüsi protsessidest asjaomaste
võimude organisatsiooni raames.

Riskihinnang
Riskikaalutluse kolmandat ja viimast faasi
nimetatakse riskihinnanguks. Selles faasis
edastatakse riskituvastuse ja riskianalüüsi
järeldused (poliitilistele) otsustajatele. Riski- ja
kriisihaldus pole mõeldud saavutama absoluutset
julgeolekut, vaid on osa
poliitilis-sotsiaalsest
kaalutlusprotsessist, mis
võttab arvesse riskantsete
tegevuste avalikku huvi.
Moodne ühiskond näiteks
lihtsalt ei saa tulla toime
ilma ohtlike aineteta. Samuti
pole mõistuspärane oodata
selliste piirkondade püsivat
evakueerimist, mis on altid üleujutustele,
maalihetele või vulkaanipursetele.
Lõppeesmärgiks peab olema sellise
ohutustaseme saavutamine, mis on vastuvõetav
niihästi poliitikutele kui kodanikele. See
tähendab, et poliitilised ja administratiivsed
otsustajad peavad alati hindama riskianalüüsi
tulemust omaenda väärtuste ja eelistuste alusel.
Selleks et otsustada, millised analüüsitud
riskidest tuleks seada prioriteetideks, on
võimalik arvesse võtta paljusid erinevaid
hindamiskriteeriume. Näideteks on:
- avalikkuse riskiteadlikkus ja elanike mured;
- eluliste huvide suhteline tähtsus; näiteks
võivad ühe otsustaja jaoks olla kõige
tähtsamad need riskid, mis on seotud
potentsiaalselt suure ohvrite arvuga, samas
kui teine võib tahta prioriteediks seada riske,
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millel on tõsised majanduslikud või
ökoloogilised tagajärjed;
olemasolevad poliitikaprioriteedid ja
poliitilised programmid; näiteks
olemasolevad riskide vähendamise
tegevusprogrammid;
kõrgema valitsustasandi juhtnöörid; näiteks
riiklikud prioriteedid ja eelarveeraldised;
prestiižsed projektid, näiteks uued
elamurajoonid või tööstused;
kiire kasu: odavad meetmed, millel on
märkimisväärsed tagajärjed;
teatud riskantsete tegevuste majanduslik
tähtsus;
tasakaalu puudumine riski taseme ja tegeliku
õnnetusvalmiduse vahel.

Ohutusspetsialistid peavad teostama objektiivse
riskianalüüsi, ent peavad olema selgelt teadlikud
tõsiasjast, et otsustajad tõlgendavad tulemusi
omaenda subjektiivsete poliitiliste eelistuste

alusel. Seepärast on üks võimalus paluda
otsustajatel otsustusprotsessi käigus
eksplitseerida omaenda subjektiivsed
hinnangukriteeriumid.

Eelvaade: riskihinnangult
leevendusplaneerimisele
Järgmine MiSRaR brošüür käsitleb
leevendusprotsessi: kuidas tõlkida riskihinnangu
leide konkreetseteks tegevuspoliitika
variantideks? Kuidas töötab
leevendusplaneerimine? Millised on võimalused
selle saavutamiseks, et ruumiplaneerimisel
pööratakse strukturaalset tähelepanu ohutusele?
Kuidas saavad kohalikud võimud oma
riskihalduspoliitikaid kooskõlastada teiste
avaliku ja erasektori asutuste poliitikatega? Neile
ja teistele küsimustele annab vastuse järgmine
brošüür.
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Ruud Houdijk
Houdijk Consultancy
Holland
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Dordrecht, Veebruar 2012

Märkused
http://ec.europa.eu/environment/seveso/
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/
3 Philipp Schmidt-Thomé, Integration of natural hazard, risk and climate change into spatial planning practices, 2006.
4 Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk
Assessment, Centre for Chemical Process Safety (CCPS),
USA, 2001.
5 Guideline for policy plans of the Dutch Safety Regions.
Safety Region South-Holland South, commissioned by
the Dutch Association for Fire fighting and Disaster
management, the Dutch Association for Medical Emergency Management, the Council of Chief Constables
and the Council of Municipal Disaster Management,
2008.
6
ISO 31010.
7 United Nations International Strategy for Disaster
Risk Reduction (2009)UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. (Geneva, UN ISDR).
8 Staff Working Paper on Risk Assessment and Mapping
Guidelines for Disaster Management
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/preve
ntion_risk_assessment.htm, December 2010.
9 Staff Working Paper on Risk Assessment and Mapping
Guidelines for Disaster Management
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/preve
ntion_risk_assessment.htm, December 2010.
10 Method for National Risk Assessment, Ministry of
Safety and Justice, The Netherlands, 2008.
11 Guideline on Regional Risk Assessment in The Netherlands. Houdijk Consultancy c.s., commissioned by the
Dutch Association for Fire fighting and Disaster management, the Dutch Association for Medical Emergency Management, the Council of Chief Constables and
the Council of Municipal Disaster Management, 2009.
1
2

15

