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Leevendusplaneerimine: 

Praktilisi õppetunde  

Euroopa Liidust 

 

 

Euroopa Liidus tunnistatakse üha laiemalt 

vajadust jätkusuutlike riskileevenduss-

trateegiate järele. Paljudes riikides teevad 

niihästi keskvalitsus kui kohalikud ja piirk-

ondlikud omavalitsused jõupingutusi selles 

suunas, et paremini realiseerida strukturaal-

set riskileevendust ruumi- ja majandusarengu 

poliitikates. Valitsused vaagivad ka seda, kui-

das saab “mitmekihilise ohutuse” (multi-layer 

safety) idee olla abiks 

leevendamispüüete ja 

kriisihalduse koo-

skõlastamisel. Ent 

kuidas seda kõike 

praktikas ellu viia? 

Millised on siin käsud 

ja keelud? Käesolevas 

teises MiSRaR 

brošüüris leiate üle-

vaate EL seitsme ko-

haliku ja piirkondliku 

omavalitsuse koge-

mustest. 

 

Haara leevendamise kontekstis 
Esimeses MiSRaR brošüüris määratleti leeven-

damine kui “riskide kahandamine sel teel, et 

vähendatakse ohu tõenäosust ja/või mõju ja/või 

ühiskonna haavatavust”. Samuti osutati, et part-

nerite praktilise kogemuse põhjal ei ole eristus 

riskihalduse ja kriisihalduse vahel absoluutne. 

Näiteks ruumilised meetmed–mis on MiSRaR 

projekti tähelepanu keskmes–võivad olla 

suunatud niihästi riski kahandamisele kui pare-

male ettevalmistumisele tegelikuks intsidendiks 

või isegi paremale taastumisele intsidendi järel. 

Seda näitlikustab järgmisel leheküljel toodud 

skeem.  

 

Partnerite praktilise kogemuse alusel võib 

eristada kolme liiki ohutushaldust: riskihaldus, 

mis on suunatud riskide kahandamisele, kriisi-

haldus, mis on suunatud tegeliku intsidendi taga-

järgedega ehk “materialiseerunud riskiga” 

“võitlemisele”, ja taastu-

shaldus, mis on 

suunatud ühiskonna 

tagasitoomisele nor-

maalseisundisse, kus ta 

oli enne intsidenti. Teis-

est küljest võib eristada 

nelja erinevat faasi: 

riskieelne faas–enne 

seda, kui risk on olemas; 

riski faas, kus risk on 

olemas, kuid pole veel 

materialiseerunud; int-

sidendi faas ja taastus-

faas. 

 
Ohutushalduse kolm liiki ei vasta rangelt neile 

faasidele, vaid “lülitatakse” järk-järgult “sisse” ja 

“välja”. Riskieelses faasis on kõik suunatud riski-

halduse põhivormile–selle ärahoidmisele, et 

situatsioonist saab risk. Mõnikord räägitakse 

sellest etapist ka kui “proaktiivsest”. See on 

leevendamise kõige põhilisem vorm: niipea kui 

risk on “paigas”, nihkub tähelepanu ennetusa-

binõudele, et kahandada intsidendi tõenäosust, 

selle võimalikke toimeid ning riskialuste “ele-
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mentide” haavatavust (ekspositsiooni ja vastu-

võtlikkust). Samal ajal valmistuvad vastutust 

kandvad avaliku ja erasektori partnerid, nagu 

näiteks päästeteenistused, selles riskifaasis tege-

likuks intsidendiks. Valmistumine koosneb 

eeskätt katastroofiplaneerimisest, harimisest ja 

väljaõppest ning harjutustest, kuid nagu juba 

osutatud, võib hõlmata ka ruumilisi meetmeid. 

Illustratsiooniks sobivad siinkohal ligipääsuteed 

päästeteenistustele, vesivarustus tuletõrjebri-

gaadide jaoks ning lagealad katastroofiabi op-

eratsioonideks.  

 

Lisaks võib riskifaasis alustada taastushaldusega, 

valmistades ette meetmeid, mis teevad taas-

tustööd lihtsamaks. Selleks võivad olla näiteks 

taastuskavad ja lepingud erapartneritega avaliku 

taristu taastamiseks. Samuti võib võtta tarvi-

tusele strukturaalseid abinõusid ja isegi ruumilisi 

taastusmeetmeid. Näiteks võib ehitada varu-

maantee selleks puhuks, kui põhimaantee on 

tõkestatud maalihke või üleujutuse poolt; 

ettevõtte jaoks võib eraldi kohas rajada reserv-

tootmisvõimsuse. Teiseks näiteks on selliste 

puude istutamine, mis taastuvad pärast met-

satulekahju kiiresti. Kuid praktiline kogemus 

näitab, et niisugust laadi meetmed ei ole otsusta-

jate jaoks tavaliselt prioriteetsed, kuna kogu 

tähelepanu on pööratud riski leevendamisele ja 

katastroofiabi ettevalmistustele. 

 

Intsidendi faasis muutuvad ettevalmistused tege-

likuks “reageerimiseks” ehk õnnetuse leevendam-

iseks. Selles faasis alustatakse taastamist. Paljusid 

päästeteenistuste tegevusi võib iseloomustada 

pigem taastamisena kui tegeliku reageerimisena. 

Aja möödudes nihkub rõhuasetus üha enam re-

ageerimistegevustelt taastamisele, seni kui tege-

liku intsidendi faas lõpeb ning sellele järgneb 

taastusfaas. Taastamise ajal kujuneb välja uus 

olukord. Taastamine võib olla võimalus riskide 

ümberhindamiseks. Enamikul juhtudel kutsub 

kriis või õnnetus esile avaliku ja poliitilise 

tähelepanu riskidele. Riskiteadlikkuse uus tase 

võib tugevasti vähendada riski aktsepteerimist, 

tuues kaasa mitmesuguseid leevenduss-

trateegiaid. Sellega tsükkel lõpeb: taastusfaasist 

saab alguse uus riskieelne faas. 

 

Brošüüri teejuht 
Käesolev brošüür on jagatud kolmeks põhiosaks. 

Esimeses osas visandatakse erinevad lähene-

mised leevendamisele. Põhiküsimuseks on see, 

missugust laadi leevendusprotsesse ja -plaane on 

MiSRaR partnerid praktikas leidnud. Teine osa 

kirjeldab MiSRaR partnerite poolt tuvastatud 

ideaalseid samme. Mis laadi tegevused on meie 

arvates tarvilikud eduka leevendusstrateegia 

jaoks? Kolmandas osas lõimitakse see kõik 

leevendusplaani väljapakutud sisusse.  

 

MiSRaR brošüürid on mõeldud praktiliste koge-

muste jagamiseks: neis esitatakse praktilisi soovi-

tusi ja võtteid. Samuti selgitatakse mõningaid 

MiSRaR partnerite häid tavasid. Nende ja teiste 

praktikate üksikasjalikumaid kirjeldusi leiab vee-

bilehelt www.misrar.eu. Täiendava informat-

siooni saamise hõlbustamiseks on brošüüri taga-

kaanel esitatud osalevate partnerite kontak-

tandmed. 

 

Riskieelne faas Riskifaas Intsidendifaas Taastusfaas 

Proaktiivsus Ärahoidmine Reageerimine 

Ettevalmistumine 
Riskihaldus Kriisihaldus Taastushaldus 

http://www.misrar.eu/
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Erinevused leevendusprotsessides 
MiSRaR partnerid on leidnud, et praktikas ei to-

imu enamik leevendusprotsesse “raamatu järgi”. 

Selliseid juhtumeid, kus vastutavad ametivõimud 

langetavad teadliku otsuse alustada terviklikku 

leevendusprotsessi ning järgida täielikku ja rat-

sionaalset planeerimisprotsessi, esineb piiratud 

arvul. Kui seda siiski juhtub, lähtub protsess ta-

valiselt riiklikust direktiivist, mis osutab, et ko-

halikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad 

töötama välja leevendusplaani teatud konkreetse 

riski jaoks. Neil juhtudel paneb keskvalitsus ena-

masti paika ka üldpõhimõtted ning mõnikord 

isegi eraldab rahalised vahendid spetsiifilise riski 

käsitlemiseks. 

 

 

Kuid laiemas perspektiivis, mis võtab arvesse 

erinevaid lähenemisi leevendusplaneerimisele, 

on selliste juhtude arv, kus võetakse vastu teadlik 

otsus alustada terviklikku leevendusprotsessi, 

väga piiratud. Enamikul juhtudel pole riski 

leevendamine esmasihiks. Ohutus on sageli vaid 

üks paljudest elulistest huvidest, mida tuleks 

arvesse võtta, kõrvuti näiteks niisuguste hu-

videga nagu majandus ja ökoloogia. MiSRaR part-

nerite arutelud andsid tulemuseks tüpoloogia, 

mis eristab nelja liiki leevendusplaneerimisprot-

sesse. Need neli liiki lähtuvad kahest eristusest 

protsessi ajendava põhjuse või motivatsiooni 

osas. Esimene eristus teeb vahet olemasolevail ja  

uutel riskisituatsioonidel. Teine eristus teeb va-

het protsessidel, mis peamiselt püüavad käsitleda 

riski allikaid (ohtusid), ja protsessidel, mille 

sihtmärgiks on riskialused elemendid (haavata-

vused). Joonisel vastandatakse teineteisele neid 

kahte mõõdet, mis viibki nelja liiki leevendus-

plaanide tüpoloogiale.  

 

Uute ohtude leevendamine 

Esimene leevendusprotsessi tüüp käsitleb uue 

ohu teket (või olemasoleva ohu suurenemist). 

Inimtekkeliste riskide puhul puudutab see peam-

iselt uute tööstuste rajamist ja uut taristut (oht-

like ainete transpordiga). Seda laadi riske 

reguleerivad paljud seadusandluse vormid, nagu 

näiteks SEVESO-II juhtnöörid 

(96/82/EG) [1], mis nõuavad riskide ja 

keskkonna hindamist ning poliitikaid 

riskide ärahoidmiseks. Neil juhtudel on 

leevendusprotsess suunatud kavandata-

vate tegevuste planeeritud majandusliku 

kasu läbipaistvale ja kõrvutavale hin-

damisele, võrreldes (võimalike) ku-

ludega riskileevenduse ja intsidentidest 

tingitud tegeliku kahju mõttes. Konk-

reetsemalt võib leevendamine kujutada 

endast peatükki või paragrahvi üldises 

arenguplaanis, kuid olenevalt õiguslikest kohus-

tustest võib olla nõutud ka formaalne leevendus-

plaan (ja õnnetusteks valmisoleku plaan). Uue või 

kasvanud loodusliku ohu korral on vähem for-

maalseid ja õiguslikke ajendeid leevendusplaani 

või -paragrahvi koostamiseks. Läbimõeldud 

lähenemine riskituvastusele peab hõlmama va-

rast hoiatamist uute või suurenenud looduslike 

riskide eest ning peab suutma vaagida eraldi 

leevendusplaani tarvilikkust. Näiteks võib tuua 

globaalse soojenemisega seotud leevendus-

plaanid. 

 

Uued 

arengud 

Olemaso-

levad situat-

sioonid 

Haavatavused Oht 

Leevendusparagrahv 
ruumiarendusplaanis 

Leevendusparagrahv 
ruumi restruktureerimise 

plaanis 

 
Riskileevendusplaan 

Leevendusparagrahv 
uute riskide plaanis 
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Leevendamine ruumiarenduses 

Teist tüüpi leevendusprotsessiga on tegu siis, kui 

ei teki mitte uued ohud, vaid arenevad välja uued 

haavatavused. Siia alla kuulub uute elurajoonide 

rajamine, uued “haavatavad objektid” (nt haiglad, 

koolid) ja uus eluliselt tähtis avalik taristu (nagu 

energia- või veejaamad), mis võib paikneda inim-

tekkeliste või looduslike riskiallikate läheduses. 

Neid arenguid ei motiveeri mitte niivõrd riskide 

kahandamine kui  majanduslik kasu. Neil juhtudel 

on olemas ka arendusprotsessi reguleeriv seadu-

sandlus. Kuid MiSRaR partnerite praktilise koge-

muse põhjal ei võta ruumiarenduse seadusandlus 

EL liikmesriikides sageli piisavalt arvesse füüsil-

iste ohutusriskide leevendamist. Individuaalsete 

hoonete tuletõrjeohutust reguleeritakse rangelt, 

kuid kõigi ohtude põhine territoriaalne lähene-

mine riskidele näib 

puuduvat. Riskileeven-

duse vaatepunktist on 

seda laadi arengute puhul 

kõige olulisemaks üle-

sandeks tagada 

tähelepanu pööramine 

riskidele juba kõige va-

rasemates planeerimis-

staadiumides ning leeven-

dusparagrahvi lülitamine 

ruumiplaneeringutesse. 

 

Olemasolevate ohtude leevendamine 

Kolmandat tüüpi leevendusprotsess on kõige 

rohkem “raamatu järgi”. Seda laadi protsess 

lähtub olemasolevate riskide vaatepunktist. 

Täieliku riskikaalutluse alusel tuvastatakse kõige 

olulisemad ohtude piirkonnad, kus on tarvilik 

leevendamine. Nende jaoks visandatakse 

leevendusplaan, mis hõlmab väga mitmesuguseid 

meetmeid “mitmekihilise ohutuse” vaatepunktist. 

Seda laadi fundamentaalne leevendusprotsess on 

väga piiratud levikuga. MiSRaR partnerid on 

praktikas leidnud vaid ühe ohu lähenemisel 

põhinevaid juhtumeid. Kõiki ohte käsitlev 

territoriaalne lähenemine leevendamisele, mis 

juhinduks kõigi ohtude põhisest riskikaalutlusest, 

näib olevat harv. Lisaks ilmneb neist näidetest 

täielike (ühe ohu põhiste) leevendusplaanide 

kohta, mida tõesti on võimalik leida, et suurem 

osa tähelepanust pööratakse 

mittestrukturaalsetele abinõudele ja 

katastroofiabile. Põhjus on siin igati loogiline: 

strukturaalsed ja ruumilised leevendusmeetmed 

on väga kallid ning tulevad kõne alla peamiselt 

siis, kui on muid (majanduslikke) huvisid 

ruumiplaneerimise suhtes. 

 

Leevendamine (ruumilisel) ümberstruktu-

reerimisel 

Neljas leevenduskategooria lähtub olemasolevate 

haavatavuste vaatevinklist. 

Selle juhuga on tegemist siis, 

kui kohalik omavalitsus 

otsustab olemasoleva 

piirkonna ümber 

struktureerida. Nii nagu uusi 

(ruumi)arendusi ei 

motiveeri ka seda laadi 

juhtumeid eeskätt 

riskileevendus. Kuid kuna 

olemasolevad 

riskisituatsioonid on sageli 

juba tuvastatud ja neid on arutatud, võivad 

poliitilised otsustajad olla rohkem valmis 

ohutusmeetmeid arvesse võtma. Neil juhtudel 

võiks eesmärgiks olla ohutushuvide lülitamine 

üldisesse restruktureerimisplaani. 

 

 
Arutades eeltoodud ideid ning vahetades 

praktilisi kogemusi ja häid tavasid, on MiSRaR 

Soovitused ja võtted 
Leevendusprotsessidega seotud üldised 

õppetunnid 

Pildiallkiri: tugevad lumesajud on Kreeka 

loodepiirkonna mägialadel tõsine risk. 

 



 

 5 

partnerid tuvastanud järgmised õppetunnid 

leevendusprotsessi kohta üldiselt: 

- Lõimige ohutushuvid teiste protsessidega. 

MiSRaR partnerite üldine ja kõige olulisem 

õppetund on järgmine: püüdke lülitada 

ohutushuvid ja leevendamine kõigisse eri 

tüüpi plaanidesse kõigil võimalikel arengute 

tasanditel. Enamik leevendusvõimalusi tekib 

majandushuvidest motiveeritud arengutega 

seoses. Täielike, just ohutuse vaatenurgast 

koostatud leevendusplaanide tegelikke 

juhtumeid esineb väga piiratud määral. 

- Ehitage üles võrgustik. Eelmiste õppetundide 

otsene järeldus on see, et tuleb pöörata 

tähelepanu hea võrgustiku ülesehitamisele. 

Koostöö asjaomaste organisatsioonide vahel 

on elulise tähtsusega, sest on oluline täpselt 

teada, mida iga partner peab tegema ja kuidas 

see saab olema tehtud. Kuna enamik 

leevendusvõimalusi sugeneb initsiatiividest, 

mis on ette võetud teistsugusest 

(majanduslikust) vaatenurgast lähtuvalt, on 

oluline aidata avalikel ja 

eraorganisatsioonidel ohutushuvisid mõista. 

Kolmandas MiSRaR brošüüris arutatakse 

põhjalikumalt võrgustumise küsimust ning 

ühtlasi ka ühisfinantseerimist ja partnerite 

formaalsete mandaatide kasutamist. 

 

Lisaks on MiSRaR partnerid arvamusel, et enne 

leevendusstrateegia kavandamist ja 

leevendusplaani visandamise alustamist on 

oluline juurelda järgmiste küsimuste üle: 

- Leevendamine või mitmekihiline ohutus? 

Leevendamine on vaid üks võimalus riskide 

käsitlemiseks. Mitmekihilise ohutuse 

lähenemise korral saab arvesse võtta ka 

õnnetusteks valmisoleku ja taastamise 

aspekte. Samuti võivad riskimeetmed 

ruumiplaneerimisel (mis on MiSRaR 

tähelepanu keskmes) olla avaramad kui 

lihtsalt leevendamine: ruumiplaneerimises 

Hea tava 

Epeirose piirkond, Kreeka 

Leevendusplaneerimine pakase ja lumesadude 

jaoks 

Epeirose piirkond asub Kreeka loodepiirkonnas. 

Lumesajud ja pakane on kaks põhiprobleemi, 

millega tsiviilkaitse peab Epeiroses talveperioodil 

tegelema. Madalate temperatuuride tulemusena 

tekib maanteedel jää, mis teeb liiklemise äärmiselt 

ohtlikuks, samas kui tugevad lumesajud võivad 

teha mägikülad ja eluskarjaga farmid 

ligipääsmatuks. 

Kreekas on leevendusplaneerimine jagatud 

kolmeks eri tasandiks, mis kõik võtavad arvesse 

“mitmekihilist ohutust”. Kõrgeimal tasandil kehtib 

tsiviilkaitse üldplaan nimetusega “KSENOKRATIS”. 

Ksenokratis on üldraamistik looduskeskkonna 

ning inimeste elu, tervise ja vara kaitsmiseks 

kõikvõimalike, nii inimtekkeliste kui looduslike 

õnnetuste eest. Koostatud on potentsiaalsete 

õnnetuste nimekiri ning plaan käsitleb kogu riiki ja 

kõiki avaliku halduse tasandeid. Kesktasandil 

eksisteerivad tsiviilkaitse üldsekretariaadi 

koostatud plaanid ja juhendid. Igaüks neist käsitleb 

spetsiifilist ohuliiki ja on rakendatav kogu riigi 

ulatuses. Muidugi mõista on need juhendid 

kooskõlas Ksenokratisega. Kõige madalamal 

tasandil on piirkondliku/kohaliku tasandi plaanid. 

Need plaanid põhinevad tsiviilkaitse 

üldsekretariaadi juhtnööridel ja võtavad arvesse 

piirkonna haavatavusi ja vajadusi. Plaanide 

elluviimisse on kaasatud paljud partnerid, 

sealhulgas regioon, omavalitsused, liikluspolitsei, 

tuletõrjebrigaad, armee, vabatahtlike 

organisatsioonid, ettevõtted jne. 

Pakase ja tugevate lumesadude jaoks koostatud 

kavad täpsustavad tegevusi, mis tuleb ellu viia 

kolmel erineval perioodil: talve-eelsel ajal (aprillist 

septembrini), valmisoleku perioodil (oktoober) ja 

talveperioodil (novembrist märtsini). 

Leevendusplaanid visandavad kõigi asjaomaste 

organisatsioonide ja asutuste kompetentsid, samas 

kui kaasatud partnerite “tegevuste 

memorandumid” vastavad küsimustele, kes teeb 

mida, millal, kuidas ja miks. Teiseks oluliseks 

aspektiks on avalik riskiteadlikkus, näiteks seoses 

sellega, kuidas külaelanikud ja farmerid saavad ise 

kaitseabinõusid kasutusele võtta.  
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saaks arendada ka meetmeid õnnetustele 

reageerimise parandamiseks–näiteks 

evakuatsiooniteed, vesivarustus 

tuletõrjeteenistuse jaoks, liiklusteed ja 

ruumid päästeteenistuste toimimiseks jne. 

- Üks oht või mitu ohtu? Enamasti on 

leevendusplaanid koostatud üheainsa riski 

jaoks (nagu näiteks üleujutused) või isegi 

üheainsa riskikoha jaoks (nt konkreetne 

tööstusrajatis või -piirkond). Kuid mõnikord 

käsitlevad leevendusplaanid rohkem kui vaid 

ühte riski, või–kõigi ohtude lähenemise 

korral–isegi kogu riskide valdkonda. Mõelge 

hoolikalt järele, mida te täpselt tahate. 

- Geograafiline haare? Erinevad riskid on 

erineva ulatusega. Näiteks üleujutusriskid 

koonduvad jõgikondadesse, maalihked 

esinevad üksnes mägistel aladel ja 

metsatulekahjud 

ainult metsades. 

Teisalt on mitmeid 

riske, mida ei tõkesta 

ükski piir, nagu 

näiteks gripiepideemia 

või tuumasaaste. Igal 

juhul ei ole enamik 

riske automaatselt 

piiratud omavalitsuse, 

provintsi, regiooni või 

isegi riigi kunstlike 

piiridega. See 

tähendab, et erinevate riskide puhul on 

leevendusmeetmetel sageli erinev 

geograafiline haare. Seepärast võivad ka 

leevendusplaanid üksteisest erineda: 

üleujutusriskide puhul on jõgikonna 

võimutasand palju loogilisem kui 

leevendusplaan munitsipaliteedi tasandil. 

Mõelge hoolikalt järele, milline on teie 

leevendusplaani puhul sobiv skaala ja 

millised võrgustiku partnerid tuleb selles 

valdkonnas kaasata. 

- Ühine planeerimine või eraldi planeerimine? 

Sageli koostatakse leevendusplaane 

partnerluses kaasatud osapooltega. Kuid 

mõnel juhul eelistavad partnerid koostada 

omaenda leevendusplaani või isegi keelduvad 

koostööst peamise võimutasandiga. 

Mõnikord võib tuua kasu etapiviisiline 

lähenemine, näiteks koostades üldise 

leevendusplaani ühiste eesmärkidega, kuid 

viies selle ellu kaasatud partnerite mitmete 

eraldiseisvate (osaliste) leevendusplaanide 

abiga. See võib aidata leevendust paremini 

läbi viia, kuna iga partner võtab tarvilikke 

abinõusid omaenda (regulaarsetes) plaanides 

arvesse. 

- Juhtpartner? Erisuguste riskide puhul on 

eesotsas erinevad (valitsus)organisatsioonid. 

Enamasti on juhtivaks lüliks esmased 

võimutasandid 

(omavalitsused, 

provintsid, 

regioonid), kuid 

mõnikord 

dikteerivad 

leevendusprotsessi 

sellised 

organisatsioonid 

nagu metsaamet või 

veemajandusamet. 

See võib sarnaste 

riskide puhul kaasa 

tuua erinevad leevendusplaanid eri 

organisatsioonide jaoks. 

 

Leevendusprotsessi algatamine 
Paljudel juhtudel puudub leevendusprotsessil 

selgesti äratuntav alguspunkt. Nagu eespool 

kirjeldatud, käivitab paljusid selliseid protsesse, 

mis toovad kaasa riske ja leevendamisvõimalusi, 

mitte mure füüsilise ohutuse pärast, vaid muud 

huvid. Püüdes lõimida leevendamist majandus- ja 

ruumiarengusse, on kõige olulisemaks 

Pildiallkiri: Maalihete ärahoidmiseks on Bulgarka 

loodusparki ehitatud rida terrasse 
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ülesandeks varajane teadaandmine uutest 

initsiatiividest. Ideaalis kutsutakse 

ohutuseksperdid automaatselt osalema juba uue 

ruumiplaneeringu ideede ja arusaamade 

väljatöötamise esimeses faasis.  

 

Ideaalsel juhul peaks iga leevendusprotsess 

algama probleemi selge määratlusega ning 

eesmärkide ja sihtide kirjeldusega. Mida vastutav 

võimutasand soovib saavutada? Milline mandaat 

antakse osalevatele organisatsioonidele? Milline 

on projekti korralduslik haare ja eelarve? Eduka 

leevendusprotsessi saavutamiseks tuleks seda 

laadi küsimused vastata enne alustamist.  

 

Riskide kaalutlemine 
Eelmises brošüüris kirjeldati leevendusprotsessi 

lähtesammu–riskikaalutlust. Kahtlemata alles 

siis, kui on olemas hea arusaamine riskidest, saab 

võtta käsile leevendusprotsessi järgmised 

sammud. Esimeses brošüüris esitati “praktilised 

õppetunnid” riskikaalutluse kolme faasi jaoks: 

riskituvastus, riskianalüüs ja riskihinnang. 

Viimane, hindamise samm, hõlmab riskianalüüsi 

tulemuste võrdlemist poliitiliste ja avalike 

kriteeriumidega, et määrata kindlaks, kas riskide 

tõsidus on vastuvõetav või talutav. 

Riskikaalutluse tulemiks on seepärast mitte üksi 

arusaam praegustest ja tulevastest riskidest 

kindlas valdkonnas, vaid ka riskide poliitiline 

prioritiseerimine: milliste riskide jaoks peetakse 

leevendust tarvilikuks? 
 

Sihtide seadmine 
MiSRaR partnerid usuvad, et riskianalüüsi 

poliitilise konsultatsiooni samm peaks hõlmama 

ka teist aspekti. Kui on olemas arusaamine 

riskide iseloomust ja poliitikaeelistustest riskide 

prioritiseerimise osas, on järgmiseks sammuks 

üldiste sihtide seadmine iga valitud prioriteetse 

riski osas. MiSRaR kontekstis on siht määratletud 

kui (poliitiline) otsus konkreetse 

Hea tava 

EPF, Bulgaaria  

NATURA2000 riskileevendu 

Bulgarka looduspark Bulgaarias kuulub 

NATURA2000 võrgustikku. Selle piirkonna 

looduslikke väärtusi ohustavad sellised võimalikud 

riskid nagu metsatulekahjud, maalihked, erosioon 

ja põud. NATURA2000 halduskavas käsitletakse 

võimalusi ja meetmeid nende riskide ruumiliseks 

leevendamiseks. 

Oluliseks õppetunniks oli siin tõdemus, et 

leevendusprotsess peaks algama põhjaliku 

riskituvastusega. Vajalik oli ulatuslik uurimistöö ja 

riskikaardistus GPS-koordinaatidega, selleks et 

mõista kaitstavat ala ähvardavate ohtude täit 

ulatust. 

Peale selle leiti, et kaitse ohutusriskide vastu võib 

mõnikord sattuda konflikti tavapärase 

looduskaitsega, mis on NATURA2000 

halduskavade põhieesmärk. Kaitseeesmärk võib 

näiteks nõuda metsa elutsüklisse mittesekkumist, 

samas kui metsatulekahjude vältimiseks on tarvilik 

surnud puude maharaiumine, kuivanud okste 

eemaldamine või isegi lagealade loomine 

metsatulekahjude “tõkkejooneks”. Tihe koostöö 

looduskaitsjate ja päästeteenistuste vahel on väga 

oluline, saavutamaks vastastikust mõistmist neis 

potentsiaalsetes “huvikonfliktides”. 

Samuti võib intsidendi ajal tekkida konflikt 

looduskaitse ja kriisihalduse vahel. 

Päästeteenistuste tegelikud operatsioonid 

intsidendi, näiteks metsatulekahju ajal võivad 

põhjustada kaitstavale alale lühikese ajaga olulist 

kahju. Nii võivad tuletõrjeautod ja tuletõrjujad 

tallata või hävitada ohustatud floorat ja faunat. 

Seepärast, et vältida tarbetut kahju kaitstavale 

alale, peaks ühine leevendusstrateegia, mis on 

koostatud niihästi ohutuse kui looduskaitse 

vaatevinklist, hõlmama ka tihedat koostööd 

päästeteenistustega ja eriettevalmistust (näiteks 

juhtnööre operatsioonide läbiviimiseks). 

Kohalike elanike ja külastajate riskiteadlikkus 

osutus väga oluliseks kaitsmise viisiks. Harimine ja 

teavitamine, avalikkuse osalus ning 

keskkonnakaitseorganisatsioonide kaasamine 

halduskava väljatöötamise ning 

leevendusmeetmete jõustamise protsessi saab 

anda olulise panuse vastastikusesse mõistmisse. 
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leevenduspoliitika (ja ka õnnetusteks 

valmisoleku) osas ühiskonnale soovitava ning 

mõõdetava tulemuse mõistestikus. Need sihid 

peaksid olema SMART: 

- spetsiifilised (Specific): siht käsitleb konk-

reetset prioriteetset riski ja sisaldab konk-

reetset eesmärki. 

- mõõdetavad (Measurable): tulemust ühisk-

onnale saab mõõta, näiteks riski kahanemise 

protsendi võrra. 

- aktsepteeritavad (Acceptable): siht on 

otsustajatele ja osapooltele vastuvõetav. 

- realistlikud (Realistic): sihi saavutamine on 

realistlik. 

- temporaalsed ehk ajapõhised (Time bound): 

siht seatakse konkreetseks perioodiks. 

 

Seda laadi poliitikasihte tuleb pidada vajalikuks 

kui juhtnööre leevendusmeetmete edasiseks tu-

vastamiseks ja (kasude-kahjude) analüüsiks, 

mille tulemuseks on konkreetne leevendusplaan. 

Kui poliitikasihtides pole selgust, on tõsine oht, et 

leevendusmeetmete edasine tehniline hindamine 

suunatakse vääradele poliitikatele. Näiteks tun-

nelite ohutuse puhul võivad eksperdid viia läbi 

uuringuid elupääste leevendusmeetmete kohta, 

samas kui poliitikute jaoks võib kõige olulisem 

olla vältida tunneli kokkuvarisemist ning seeläbi 

tõsise kahju tekitamist transpordile ja tööstusele 

ning riigi majandusele tervikuna. Ilma eelneva 

poliitilise konsultatsioonita võivad tehnilised 

uuringud ja eksperthinnangud osutuda kasutuiks. 

 

Teisalt ei peaks ootused sihtide poliitilise kon-

sulteerimise osas olema liialt kõrged: kui pole 

teada lõpliku leevendusstrateegia finantstagajär-

jed, pole kindel, kas valitud poliitikasihid jäävad 

prevaleerivaiks kuni leevendusprotsessi lõpuni. 

Eelistused võivad nihkuda, ja see on veelgi enam 

tõsi, kui sihtidega seotud kulud osutuvad suureks. 

Lisaks, enne leevendusmeetmete hindamist pole 

võimalik kindlalt teada, millist laadi meetmed 

saavad olema kõige (kulu)tõhusamad. Sihtide 

seadmine ei tohi seega edasist tehnilist uurimist 

liiga palju mõjutada. Peab jääma ruumi teiste 

leevendusmeetmete kaalumiseks, mis ei käsitle 

otseselt seatud sihte, sest need võivad osutuda 

lõppkokkuvõttes eelistatavaiks. Seepärast tuleks 

sihtide seadmist piirata soovitava ühiskondliku 

tulemiga ja nad ei peaks hõlmama tegelikke 

konkreetseid leevendusmeetmeid. Väljamõeldud 

näited säärastest sihtidest on: 

 

“Me tahame vähendada katastroofilise üleuju-

tuse tõenäosust meie territooriumil ühelt kor-

ralt 1000 aasta jooksul ühele korrale 10 000 

aasta jooksul.” 

 

“Me ei taha uusi haavatavusi piirkondades, kus 

on kõige kõrgem maalihke risk.” 

 

“Me tahame tagada, et uued arendusprojektid 

ei ähvarda Natura2000 ökoloogilist väärtust.” 

 

“Me tahame kahandada metsatulekahjude arvu 

30% võrra.” 

 

“Me tahame, et kõik meie kodanikud suudaksid 

joogiveesüsteemi ülesütlemise korral end kuni 

24 tundi ise veega varustada.” 

 

Et olla suuteline sääraseid sihte seadma, tuleb 

püstitada järgmised peamised poliitikakü-

simused: kas tahame riski käsitleda riskihalduse, 

kriisihalduse või taastushalduse kaudu? Riski-

halduse puhul: kas tahame vähendada tõenäo-

sust, toimeid või haavatavusi? Kriisihalduse ja 

taastushalduse korral: kas tahame suurendada 

päästeteenistuste valmisolekut või paindlikkust 

või kodanike ja korporatsioonide toimetuleku-

võimet (self-reliance)? Ja lõpuks, mis laadi mõju–

kas majanduslikku, ökoloogilist või füüsilist–

tahame vähendada? 
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Võimekuste kaalutlemine 
Leevendusprotsessi eelnenud staadiumites ku-

jundatakse arusaamine riskide iseloomust ja 

tõsidusest ning poliitikasihtidest. Järgmiseks 

sammuks peaks olema võimekuste kaalutlemise 

(capability assessment) läbiviimine, mille MiSRaR 

määratleb kui “protsessi, milles tuvastatakse, 

analüüsitakse ja hinnatakse olemasolevaid riski-

haldusvõimekusi prioriteetsete riskide kahan-

damiseks ning ühtlasi kriisi- ja taastushaldus-

võimekusi katastroofiabiks ja taastustöödeks.” 

Võimekused on antud juhul määratletud kui 

“kõikvõimalikud faktorid, meetmed ja poliitikad, 

millega saab riske kahandada ning õnnetuste ja 

kriiside lõpptulemit positiivselt mõjutada.” Olu-

line on see, et võimekused ei puuduta üksnes 

operatsionaalseid võimekusi, nagu tuletõrjemasi-

nad või kiirabiautod, vaid ka leevendusmeetmeid, 

ehk teiste sõnadega, kõiki võimalikke mitmeki-

hilise ohutuse meetmeid.  

 

Võimekuste kaalutlemise mõte on aidata poliiti-

kakujundajatel langetada strateegilisi valikuid 

konkreetsete poliitikate ja abinõude osas, mis 

aitavad kaasa valitud sihtide saavutamisele. See 

faas on tegelikult täielikult pühendatud strateegi-

ale: kus on meie riskikahandusvõime nõrgad ko-

had ja mida me saame nende osas teha? [2] 

 

MiSRaR partnerite meelest aitab läbipaistvusele 

kaasa, kui eristada võimekuste kaalutlemisel 

kolme osa, nii nagu seda tegime ka riskide kaalut-

lemisel: 

1. Võimekuse tuvastamine: vaagige põhjuslikku 

võrgustikku, selleks et leida leevendusvõi-

malusi. 

2. Võimekuse analüüs: uurige tuvastatud võime-

kuste suhtelist väärtust. 

3. Võimekuse hindamine: võimalike abinõude 

võrdlemine otsustajate poolt nende poliiti-

kakriteeriumide alusel. 

 

Võimekuse tuvastamine on järg stsenaari-

umianalüüsile, mis viidi läbi riskikaalutluse 

staadiumis: stsenaaariumi uurides saab tu-

vastada konkreetsed meetmed, mis aitavad kaasa 

valitud sihtidele. Selle tulemuseks on loetelu eri 

meetmetest, mis ulatuvad kohapealsetest 

ohutusmeetmetest üldiste abinõudeni nagu 

näiteks avalikkuse harimine toimetulekuvõime 

parandamiseks. Võimekuste kaalutlemise järg-

mist kahte staadiumi illustreerib kõige paremini 

järgmine joonis. Asudes riskidega võitlema või-

malike leevendamis- (ja valmisoleku)abinõudega, 

kerkib kõigepealt küsimus: millised on “parimad” 

abinõud? Sellele küsimusele vastamine on 

võimekuste kaalutlemise eesmärk. Et seda ees-

märki saavutada, võib olla tarvilik kavandatud 

positiivsete tagajärgede kvantifitseerimine ning 

ideaalselt peaks see hõlmama ka kasude-kahjude 

analüüsi (vt allpool). Teine küsimus on niisugune: 

millised meetmed on otsustajatele kõige vastu-

võetavamad? Parim abinõu ei ole tingimata kõige 

vastuvõetavam. Kasude-kahjude analüüs võib 

aidata poliitilist hindamist objektiivsemaks 

muuta, kuid alati võivad sekkuda teised poliitil-

ised eelistused ja huvid. Tehnikute ja ekspertide 

töö on anda otsustajatele asjakohane teave, kuid 

lõppotsuse peavad langetama valitud ja vastuta-

vad ametivõimud.  

 

 
 

Mida on kõige 

parem teha? 

Mis on aktsepteeritav 

asi, mida teha? 

 

Riskid 
Leevendus-
meetmed 
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Kasude-kahjude analüüs (CBA) 
Ideaalsel juhul hõlmab võimekuste kaalutlemine 

kasude-kahjude analüüsi (cost-benefit analysis, 

CBA). CBA on EL poolt määratletud kui “protse-

duur projekti soovitavuse hindamiseks, kaaludes 

kõrvutavalt selle kasusid ja kahjusid. Tulemused 

võivad olla väljendatud erinevalt, sealhulgas 

seesmise tasuvuse (internal rate of return), ajal-

datud puhasmaksumuse (net present value) ja 

kasude-kahjude suhte  kaudu (benefit-cost ratio). 
[3] CBA eesmärk on võimaldada informeeritud 

otsuseid selle kohta, kuidas kasutada ühiskonna 

nappe ressursse. [4] CBA kasutamine on ELis üsna 

tavaline, eriti riiklikul ta-

sandil–taristu, keskkonna-

poliitika, liiklusohutuse, 

ruumiplaneerimise, väliso-

hutuse ja ka riskihalduse 

alal. 

 

Selleks et CBAd saaks lülita-

da leevendusprotsessi, on 

oluline, et analüüs ei piir-

duks üksnes rahalise väär-

tusega. Leevenduse olemus-

se kuulub (kõigi ohtude 

lähenemise puhul) ühiskon-

na erinevate eluliste huvide 

arvestamine: kõrvuti ma-

janduslike aspektidega tuleks vaagida ka ohvrite 

või ökoloogilise kahju sotsiaalselt kahjulikke 

tagajärgi. Seepärast peaks CBA, ehk Sotsiaalne 

CBA, hõlmama ka teavet selliste mõjude (puudus-

te ja eeliste) kohta, mida ei saa hinnata rahalise 

väärtusega. [5] Kuna see nõuab mitmekriteeriumi-

list lähenemist, vajab CBA mitmekesist ekspert-

teadmist. 

 

  

 

 
 

Omaenda praktilisest kogemusest on MiSRaR 

partnerid ammutanud CBA kohta järgmised õp-

petunnid: 

- CBA läbiviimine informeeritud otsuste 

langetamiseks nõuab mitmekesist 

ekspertteadmist. See hõlmab mitte üksi 

tehnilist ekspertteadmist leevendusmeetmete 

eneste osas (näiteks teadmised riski-, kriisi- 

ja taastushaldusest, inseneriasjandusest, 

metsandusest, 

geoloogiast ja 

geostatistikast, aga 

ka konkreetne 

ekspertteadmine 

majandusest ja 

statistikast). 

Selline 

ekspertteadmine 

pole tavaliselt 

kättesaadav 

kohalikule 

omavalitsusele ja 

professionaalsetele 

ohutusasutustele.  

- Riski tõenäosus 

mõjutab väga tugevalt CBA tulemust. On 

oluline vahe, kas strukturaalset 

investeeringut leevendusmeetmetesse tuleb 

hinnata sellise stsenaariumi taustal, mille 

tõenäosus on üks kord 10, 100 või 1000 aasta 

jooksul. Probleem on selles, et riskide 

tõenäosuslik hindamine on enamikul 

juhtudest väga ebakindel. Kui seda 

ebakindlust ei saa vähendada, võib CBA 

tulemus paljudel juhtudel kalduda nii ühte 

kui teise suunda–nii positiivsesse kui 

negatiivsesse. 

Soovitused ja võtted 
Kasude-kahjude analüüsi õppetunnid 

Pildiallkiri: Igal aastal esineb Apenniini mägedes 

(Itaalia) palju maalihkeid. 
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- Konkreetselt kliimaga seotud sündmuste 

tõenäosust on pikemaks ajaperioodiks raske 

ennustada globaalse soojenemise tõttu. 

Niihästi üleujutused kui ka vihmast ja lumest 

tingitud maalihked esinevad tulevikus 

tõenäoliselt sagedamini. See tähendab, et 

paralleelsete uute avastuste ja arusaamadega 

globaalse soojenemise vallas tuleb 

leevendusmeetmete CBAd seonduvate 

võimalike loodusõnnetuste jaoks pidevalt 

ümber hinnata. 

- Üheks spetsiifiliseks probleemiks on riskide 

ruumilis-ajaline varieeruvus, mis tähendab, et 

riskide tõenäosus ja toime võivad olla eri 

aegadel ning eri paigus väga erinevad. 

Seetõttu on CBA paljudel juhtudel paikapidav 

üksnes konkreetse koha ja ajaraamistiku 

jaoks ning analüüs vajab üha uuesti 

kordamist, et saaks langetada informeeritud 

otsuseid suurema piirkonna jaoks. 

- Haavatavuse ja tegeliku potentsiaalse kahju 

arvutamiseks eurodes on paljudel juhtudel 

vajalik ulatuslik uurimistöö. See ei pruugi 

alati olla võimalik ega soovitav. 

 

Leevendusplaani soovitatav sisu 
Kuna on olemas eri tüüpi leevendusplaane, pole 

plaanid kunagi päris ühesuguse sisuga. Kuid 

tuginedes eespool visandatud leevendusprotsessi 

skeemile ning MiSRaR partnerite praktilistele 

kogemustele, võib pakkuda välja järgmise sisu-

korra. 

 

1. peatükk. Sissejuhatus 

Iga leevendusplaan peaks algama läbipaistva 

probleemimääratlusega. Miks on kaasatud or-

ganisatsioonid otsustanud töötada välja leeven-

dusplaani? See võib hõlmata piirkonna riskide ja 

ühiskonna asjaomaste eluliste huvide üldkir-

jeldust, aga ka poliitilisi lähteotsuseid ning 

leevendusprojekti formaalset ülesandepüstitust. 

Teiseks peaks sissejuhatus sisaldama leeven-

Hea tava 

Forlí-Cesena provints, Itaalia 

Kasude-kahjude analüüs üleujutuste ja 

maalihetega seotud riskide jaoks  

Romagna Jõgikonna Amet, kes on Forlí-Cesena 

provintsi oluline partner, omab praktilist 

kogemust kasude-kahjude analüüsi läbiviimisel. 

Kõigepealt hinnati leevendusmeetmeid 

üleujutusriski jaoks Montone jõel Ravenna lähistel. 

Tuvastati parim lahendus üleujutuse 

ärahoidmiseks, milleks oli kombinatsioon kahest 

strukturaalsest abinõust. Esiteks, täiendava ruumi 

hankimine jõekanalile 4 kilomeetri pikkusel ribal 

ohustatud alast allavoolu. See nõudis 

olemasolevate kaldarajatiste nihutamist, nende 

lammutamise ja täiesti uute rajatiste ülesehitamise 

kaudu. Sel moel tõsteti jõesängi mahutavust, mis 

aitas vältida kõrgvett ülemjooksul. Teiseks 

meetmeks oli veekindlate ekraanide paigutamine 

reaalselt ohustatud alale. 

Pakutud meetmete elluviimise kogukulud hinnati 

12 miljonile eurole. Strukturaalsed hoolduskulud 

hinnati 100 000 eurole iga 10 aasta jaoks. Teisest 

küljest, summaarsed üleujutuskahjud hinnati 405 

miljonile eurole. Eeldades, et üleujutuse tõenäosus 

on üks kord 300 aasta jooksul ning võttes arvesse 

hinnangulist diskontomäära, arvutati 

netokogukasuks 77 miljonit eurot. 

Teine praktiline kogemus oli seotud maalihke 

riskidega Santa Sofia piirkonnas. Et olla võimeline 

langetama informeeritud poliitikaotsuseid 

maalihete ärahoidmiseks ja/või minimeerida 

maalihete mõju, katsetavad jõgikonna võimud 

riskide kaalutlemise ja kasude-kahjude analüüsi 

meetodeid. Mõnede väljapakutud ruumiliste 

leevendusmeetmete elluviimise kogukuluks 

hinnati 1,4 miljonit eurot. Strukturaalse hoolduse 

kuluks hinnati 50 000 eurot iga 10 aasta jooksul. 

Selle CBA tulemus oli negatiivne: oodatavaks 

netokuluks oli 0,7 miljonit eurot. CBA alusel 

langetati otsus strukturaalseid töid mitte algatada. 

Selle asemel otsustasid jõgikonna ametivõimud 

kehtestada spetsiaalse kohustusliku reegli 

territooriumi haldavatele omavalitsustele ja 

provintsile. Reegel keelab uute hoonete ehitamise 

kõrge maalihkeriskiga piirkonnas ning nõuab uute 

hoonete ehitamisel keskmise riskiga piirkonnas 

nende rajamist erilistele tugedele, kusjuures 

hooneid ei tohi juurde ehitada rohkem kui 20% 

võrreldes praeguse olukorraga. 
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dusprotsessi alguses seatud sihtide kirjeldust. 

Milline oli plaani kavandatud tulemus? 

 

2. peatükk. Organisatsioon 

Leevendusplaneerimise alguses tuleks teha sel-

geks, millised on kaasatud partnerite vastu-

tusalad ja mandaadid. Selles peatükis tuleks anda 

õigusraamistiku üldkirjeldus. Milline riiklik ja 

regionaalne/kohalik seadusandlus katab leeven-

dusprotsessi? Millised on avalike kogude ja 

erapartnerite pädevused? Lisaks tuleks kirjelda-

da partnerite vahelise koostöö mehhanisme. Mil-

lised partnerid koordineerivad? Kuidas tagatakse 

infovoogude liikumine? Millised on formaalsed 

otsustusprotsessid? 

 

3. peatükk. Riskide kaalutlemine 

Selles peatükis esitatakse riskituvastuse, riski-

analüüsi ja riskihinnangu tulemused. Et luua 

praktilist ettekujutust riskidest, on soovitatav 

esitada riskikaardid asjaomaste riskitüüpide 

jaoks–tasandil, mis vastab poliitiliste otsustajate, 

peamiste osapoolte ja avalikkuse vajadustele. 

Juhul kui leevendusplaan on “kõigi ohtude” põhi-

ne, tuleks riskianalüüsi tulemus esitada riskidia-

grammiga. 

 

4.peatükk. Sihid ja leevendusmeetmed 

Riskide kaalutlemisele järgneb võimekuste kaal-

utlemine, mis põhineb (poliitiliste) otsustajate 

seatud sihtidel. Leevendusplaanis esitatakse või-

mekuste kaalutlemise tulemus meetmetena (või 

meetmekogumitena) iga plaani poolt hõlmatava 

ohutüübi jaoks. Meetmed võivad hõlmata järg-

misi: 

Riskihaldus: 

- Proaktiivsed meetmed 

- Meetmed tõenäosuse vähendamiseks 

- Meetmed toimete vähendamiseks 

- Meetmed haavatavuste vähendamiseks 

 

Kriisihaldus: 

- Ettevalmistavad meetmed (turvatsoonid, 

väljaõpe, harjutused, materjalid) 

- Reageerimise ja operatsioonilise hierarhia 

organisatsiooniline kirjeldamine 

- Stsenaariumi protseduurid, ülesannete 

kirjeldused 

 

Taastushaldus: 

- Preventiivmeetmed toimetulekuvõime ja 

taastumise parandamiseks 

- Ettevalmistused taastamiseks 

- Taastamistegevuste organiseerimine 

 

Võimekuskaalutluse enese, sealhulgas ka kasude-

kahjude analüüsi, võib esitada eraldi lisana. 

 

5.peatükk. Ressursid 

Pakutud meetmete elluviimiseks on tarvilikud 

rahalised vahendid ja inimressursid. Selles 

peatükis kirjeldatakse finantseerimist ja 

kättesaadavat tööjõudu. 

 

6. peatükk. Avalikkuse osalus 

MiSRaR partnerid usuvad, et hea 

leevendusstrateegia jaoks on kohaliku 

kogukonna kaasamine otsustava tähtsusega. 

Edukas leevendusstrateegia peaks alati hõlmama 

Ka Kreeka peab tegelema maalihete riskidega 
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mingit laadi toimetulekuvõimet ja 

riskikommunikatsiooni. See on piisavalt tähtis, et 

õigustada eraldi peatükki leevendusplaanis. 

Nimetatud peatükis võiks sisalduda meetmed 

avalikkuse poolt, riskide kommunikeerimine, 

vastutus jääkriskide eest ja protseduurid 

avalikkuse kaasamiseks otsustamise ja 

elluviimise protsessi. 

 

7. peatükk. Kaasajastav paragrahv 

Leevendusplaan ei peaks kunagi olema staatiline. 

Uued riskid ja muud arengud tuleks õigeaegselt 

tuvastada ning leevendusmeetmete tegeliku 

elluviimise tulemused võivad nõuda plaani(de) 

kaasajastamist. Seepärast on soovitav eraldi 

peatükis kirjeldada kohustusi, mis puudutavad 

plaani koostamist, hindamist ja kaasajastamist. 

See võib hõlmata hindamisprotseduuri, 

tagasiside kogumist ja uurimistööd tegelike 

tulemuste kohta. Samuti on soovitatav, et 

leevendusmeetmeid ja õnnetuseks valmisoleku 

poliitikaid testitaks praktikas operatsionaalsete 

harjutustega. See võib ühtlasi olla kasulik alus 

edasisteks kaasajastusteks ja uuteks 

leevendusprotsessideks. 

 

Lisad 

Lisades võib loetleda leevendusplaani saajad ning 

anda ülevaate täielikust õigusraamistikust ja 

asjakohastest ametlikest dokumentidest. 

 

RISCE lähenemine 
Käesolevas brošüüris kirjeldatud peamised prak-

tilised õppetunnid võib kokku võtta lähene-

misega, mida MiSRaR projekt on hakanud ni-

metama RISCE. Eduka leevendusstrateegia jaoks 

tuleb võtta arvesse vähemalt järgmist viit 

põhielementi: 

 

Riskide kaalutlemine (Risk assessment): riskide 

mõistmine on eduka leevenduse lähtekoht. 

Terviklik (Integral): ainult siis, kui võetakse 

arvesse kõiki toimeid ja haavatavusi, on võimalik 

kavandada sisukat leevendusstrateegiat. Edukas 

strateegia hõlmab meetmeid mitmekihilise 

ohutuse kõigis kihtides. 

Strukturaalne (Structural): leevendus on pidev 

protsess, mille läbiviimist peavad teostama vastu-

tust kandvad organisatsioonid. 

koostöö  (Cooperation): kõik asjaomased 

valitsusasutused, kodanikuühiskond, ettevõtted 

ja elanikud peavad tegema koostööd. 

varane  (Early): riske saab kõige tõhusamalt 

leevendada siis, kui ohutust käsitletakse ruumi-

planeerimise nii varases järgus kui võimalik 

 

Eelpilk kolmandale brošüürile 
Leevendusprotsess ei peatu CBA juures. Järgmine 

MiSRaR brošüür käsitleb leevendusstrateegia 

elluviimiseks tarvilikke tingimusi. Kuidas panna 

strateegia tööle? Mis laadi koostöö on vajalik? 

Kuidas leiame eelarve? Neile ja teistele küsimus-

tele annab vastuse järgmine brošüür. Muuhulgas 

arutatakse niisuguseid küsimusi nagu ko-

ostöövõrgustikud, rahastamine, lobby ja 

propageerimine, seire ja jõustamine. 
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Soovite lisainformatsiooni? 
Külastage veebilehte www.misrar.eu või võtke ühendust järgnevatel kontaktandmetel: 
 

 

Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond 

juhtivpartner, Holland 

Nico van Os, juhtivpartner  

n.van.os@vrzhz.nl   

+31786355323 / +31651341450 
 

 

Tallinna linnavalitsus 

Eesti 

Jaan Kuks 

jaan@procivitas.ee 

+37256562440  

 

 

Euro Perspectives Foundation 

Bulgaaria 

Maria Basheva 

mary_basheva@abv.bg  

+359887396519 

 

 

Forlí-Cesena provints 

Itaalia 

Elisa Cangini 

elisa.cangini@provincia.fc.it 

+390543714650 

 

 

Epeirose piirkond 

Kreeka 

Nikos Batzias 

nimpatzi@thesprotia.gr 

+302665099863 

 

 

Mirandela munitsipaliteet 

Portugal 

Sónia Gonçalves 

misrar@cm-mirandela.pt 

+351932657047  

 

 

Aveiro munitsipaliteet 

Portugal 

Rita Seabra 

misrar@cm-aveiro.pt 

+351961621142 

mailto:n.van.os@vrzhz.nl
mailto:jaan@procivitas.ee
mailto:mary_basheva@abv.bg
mailto:elisa.cangini@provincia.fc.it
mailto:nimpatzi@thesprotia.gr
http://www.linkedin.com/e/dgycw2-gufs0ghp-m/fpf/80583903/EML-inv-acc-prof/?hs=false&tok=3T4jqeGfHWJAY1
mailto:misrar@cm-mirandela.pt
mailto:misrar@cm-aveiro.pt
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Project MiSRaR 

Seitse partnerit kuuest EL riigist on ühendanud 

jõud, et jagada oma teadmisi ja kogemusi füüsil-

iste ohutusriskide haldamise alal, sealhulgas eriti 

ruumiplaneerimise ja projekteerimise kaudu. 

Projekti MisRaR (Mitigating Risks in European 

Regions Relevant Spatial and Towns) kaasfinant-

seerib ERDF ja teeb võimalikuks programm 

INTERREG IVC. Projektis osalevad: 

- Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond 

 (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. Et omandatud õppe-

tunde EL piires laialdaselt jagada, esitatakse pro-

jekti tulemused kolmes brošüüris ja põhjalikus 

käsiraamatus. Selles kirjeldatakse riskide hal-

damise ja leevendamise protsessi samme ning 

antakse praktilisi soovitusi, lähtuvalt osalevate 

partnerite kogemusest ja võttes arvesse asjako-

haseid EL regulatsioone. Samuti tehakse kätte-

saadavaks osalevate partnerite hea tava. Sel moel 

saavad teiste EL riikide valitsused leida inspirat-

siooni ja praktilisi kontakte olemasolevate, re-

aalselt ellu viidud poliitikate osas, mis aitab täius-

tada süstemaatilist riskihaldust.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Autori märkus 

Käesolev väljaanne on kolmest brošüürist teine. 

MiSRaR projekti töökeel on inglise keel. Lisaks 

inglise keelele tõlgiti brošüürid ja käsiraamat 

osalevate partnerite keeltesse, milleks on: bul-

gaaria, hollandi, eesti, kreeka, itaalia ja portugali 

keel. Kõige olulisemad mõisted on näidatud nii-

hästi inglise keeles kui partnerkeeles. Keelteva-

heliste erinevuste tõttu on võimalik, et mõningaid 

tõlgetes esinevaid sõnu tõlgendatakse (osaliselt) 

teisiti kui inglise keeles. Et seda niipalju kui või-

malik vältida, on rida mõisteid varustatud defi-

nitsioonidega. 

 

Märkused 
1 http://ec.europa.eu/environment/seveso/  
2 Working with scenarios, risk 

assessment and capabilities in the National Safety and 

Security Strategy of the Netherlands, Dutch Ministry of 

Safety and Justice, October 2009. 
3 Guide to CBA of major projects; in the context of EC 

regional policy, European Union. 
4 Quah, Euston, Toh, Raymond, Cost benefit 

analysis cases and materials. 
5 Guideline for CBA on infrastructure, Netherlands, 

Ministries of Economy and Transport. 

 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/
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Kõik õigused kaitstud 
 

Käesolev brošüür on Lõuna-Hollandi Lõuna 
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Europerspectives Foundation’i, Forlì-Cesena 

provintsi, Epeirose regiooni, Mirandela 

munitsipaliteedi ja Aveiro munitsipaliteedi 

ühisväljaanne.  
 

Lõuna-Hollandi Lõuna ohutuspiirkond on  

MiSRaR-projekti juhtivpartner: 

Antoin S. Scholten, juhtkomitee esimees 
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Ruud Houdijk  

Houdijk Consultancy  

The Netherlands  
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