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Püstitatud ja saavutatud eesmärk

1. Metoodika, mis võimaldab määrata mõõdetavate 

parameetrite alusel RKAS portfelli objektidele 

optimaalne turvaklass ja rakendatavate 

turvameetmete kogum.

2. Metoodika võimaldab hinnata olemasolevate 

füüsiliste turvameetmete vastavust standardidega

ning hinnata investeeringuvajadust.



Lähtealus: Hoonetüübid RKAS kliendiportfellis



Metoodika kohaldamise tsüklilised põhietapid

Objektile lähtuvate 
ohtude ja riskide 

hindamine

Turvaklassi määramine

Kaitsemeetmete ja 
maandamistegevuste 

kirjeldamine

Objekti 
turvameetmete 
auditeerimine

Investeeringuvajaduse 
väljaselgitamine ja 

rakendamine



Tervikmudeli komponendid ja metoodilised seosed



Rahv. näide:

Security and Safety Recommendations for Finnish Schools (2015)



Rahv. näide:

Taristu kriitilisuse klassid UK näitel (Home Office)

Klass 

(kategooria) Iseloomustus

5 Taristu rike on Ühendkuningriigile katastroofiline ning sellel on pikaajaline mõju 

mitmes valitsus- ja majandussektoris.

4 Valitsus- ja majandussektorite olulisimate taristute rike, mis mõjutab Ühendkuningriigi 

olulisi teenuseid või miljoneid inimesi.

3 Taristu, mille rike takistab oluliste teenuste pakkumist geograafiliselt suurel alal või 

mõjutab sadu tuhandeid inimesi.

2 Taristu, mille rike piirab oluliste teenuste toimimist maakondade tasemel või mõjutab 

kümneid tuhandeid inimesi.

1 Taristu, mille rike põhjustab märgatavat ebamugavust eelkõige kohalikus mastaabis 

või mõjutab tuhandeid inimesi.

0 Taristu, mille rike on üleriigilises mastaabis väheoluline.



Rahv. näide: 

Turvaklasside määramise metoodika USA föderaalhoonetele

Faktor 
Punktid  Skoor 

1 2 3 4 
Funktsionaalne 

kriitilisus 

(Mission 

Criticality) 

MADAL 

(LOW) 
KESKMINE 
(MEDIUM) 

KÕRGE 

(HIGH) 
VÄGA KÕRGE 

(VERY HIGH) 

 

Sümbolväärtus 

(Symbolism) 
MADAL KESKMINE KÕRGE VÄGA KÕRGE 

 

Hoone 

rahvastatus 
(Facility 

Population) 

< 100 101-250 251-750 >750 

 

Hoone suurus 
(Facility Size) 

< 10.000 

sq.ft. 
10.001 – 

100.000 sq.ft. 
100.001 – 

250.000 sq.ft. 
>250.000 sq.ft.  

 

Oht hoone 

kasutajatele 
(Threat to Tenant 

Agencies) 

MADAL KESKMINE KÕRGE VÄGA KÕRGE 

 

  Punktisumma 

Hoone 

turvaklass 

(Facility Security 

Level FSL) 

I II III IV Esialgne FSL 

5-7 punkti 8-12 punkti 13-17 punkti 18-20 punkti 

Lisakaalutluste 

hindamine 

(Intangible 

Adjustment) 

Põhjendus: +/- 1 FSL 

 
Lõplik FSL 

 



Riskiklassi tasemete määramine riskimaatriksi meetodil

TAGAJÄRG 
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  Vähetähtis (1) Kerge (2) Raske (3) Väga raske (4) Katastroofiline (5) 

Väga suur (A) Keskmine Oluline Kõrge Väga kõrge Väga kõrge 

Suur (B) Keskmine Oluline Oluline Kõrge Väga kõrge 

Keskmine (C) Madal Keskmine Oluline Kõrge Kõrge 

Väike (D) Madal Keskmine Oluline Oluline Kõrge 

Väga väike (F) Madal Madal Keskmine Oluline Kõrge 

 Alus 1: Vabariigi Valitsuse määrus 30.09.2016 nr. 106 „Riigikaitseobjekti kaitse kord“ Lisa 3. Riskiklassi

tasemed.

Alus 2: Siseministri määrus 01.07.2017 nr. 28 „Hädaolukorra riski hindamise nõuded ja risikianalüüsi

koostamise kord“ Lisa 4. Riskimaatriks.



Kaitstavad väärtused:
Hindamiskriteeriumid

Turvaklassi määramise mudel kombineerib 32 kriteeriumi väärtused, mille 

põhjal määratakse objekt ühte viiest turvaklassist.

Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed hindamiskriteeriumid jagunevad:

1. Mõju inimeludele ja tervisele.

2. Mõju hoonele.

3. Mõju materiaalsetele ja intellektuaalsetele varadele.

4. Oht tulenevalt sümbolväärtusest.

5. Mõju elutähtsatele teenustele.

6. Mõju muudele olulistele teenustele.

7. Mõju teistele hoonetele, kaskaadiefekt.

8. Erikriteeriumid (sh riigisaladuse käitlemine, tulirelvade ja/või 

laskemoona hoidmine; lõhkematerjalide/ohtlike ainete hoidmine ja 

käitlemine).

9. Piirkonna kriminogeensuse tasemega arvestamine.



Kaitsemeetmete taksonoomia

Turvaklass Kaitsemeetmete üldiseloomustus Võimaliku ründe iseloom Tüüpobjektid RKAS portfellis

V VÄGA KÕRGE 

(vastab G4)

Objektid, millel tagatakse

maksimaalsed preventiivsed

kaitsemeetmed, valvatakse 24/7 

kohapealselt ja reageeritakse

sündmustele vahetult.

Sihitatud ja ettevalmistatud ründe

oht, mille mille puhul eeldatakse, et 

sissetungijad suudavad rünnet

üksikasjalikult planeerida ja et neil

on selleks erivahendid.

Objektid, mis hindamise tulemusena 

tõusevad klassist KÕRGE või 

hoonete/objektide väga spetsiifilised 

sektsioonid.

IV KÕRGE 

(vastab G3)

Objektid, millel tagatakse 

kõrgendatud preventiivsed 

kaitsemeetmed, valvatakse 24/7 

kohapealselt ja reageeritakse 

sündmustele koheselt.

Sihitatud ja ettevalmistatud ründe

oht, mille puhul eeldatakse, et 

sissetungijad suudavad rünnet

planeerida ja et neil on selleks

erivahendid.

Objektid, kus toimub pidevalt aktiivne ja 

suuremahuline inimtegevus, osutatakse

olulisi teenuseid, sh elutähtsaid teenuseid, 

käideldakse väärtuslikke varasid, sh 

kaitstavat informatsiooni.

III OLULINE 

(vastab 

G2/Kõrgem)

Objektid, millel tagatakse tugevdatud 

preventiivsed kaitsemeetmed, 

valvatakse reaalajas ja reageeritakse 

sündmustele operatiivselt.

Ettevalmistatud ründe oht, mille 

toimepanemisel kasutatakse 

üldjuhul ka erivahendeid.

Objektid, kus toimub pidevalt aktiivne ja 

suuremahuline inimtegevus, osutatakse

olulisi teenuseid ja käideldakse

väärtuslikke varasid, sh kaitstavat

informatsiooni.

II KESKMINE 

(vastab 

G2/Madalam)

Objektid, millel tagatakse 

preventiivsed turvameetmed, 

valvatakse aktiivselt ja reageeritakse 

sündmustele.

Ründe iseloom võib olla pigem 

ettekavatsetud ja seega võidakse 

kasutada ka mõningaid 

erivahendeid/tööriistu.

Objektid, kus toimub pidevalt aktiivne

inimtegevus, osutatakse teenuseid ja 

käideldakse varasid.

I MADAL 

(vastab G1)

Objektid, mida aktiivselt ei kaitsta, 

kuid tagatakse esmased preventiivsed 

turvameetmed, valvatakse ja 

reageeritakse sündmustele.

Ründe iseloom on pigem 

juhuslik/ettekavatsemata, 

erivahendeid/tööriistu üldjuhul ei 

kasutata.

Objektid, kus pole vaja kaitsta inimelusid

ega olulist vara ning mis pole seotud

oluliste teenuste osutamisega.



Hinnatav faktor
Hinnanguline 

arvutatud väärtus

Parameetri esialgne 

väärtus 

funktsionaalsuse 

tabeli põhjal

Parameetri lõplik 

väärtus 

VAJADUSEL VALIGE 

PALUN SOBIV 

VÄÄRTUS LAHTRI 

RIPP-MENÜÜST

1. Mõju inimeludele ja 

tervisele 
EI EI EI

EI EI EI

EI EI EI

EI EI EI

TAVALISELT EI TAVALISELT EI TAVALISELT EI

39 kuni 60 kuni 60

80 61-200 61-200

2. Mõju hoonele 1.00 0,51-5 0,51-5

1 501 tuhat - 2 mln 501 tuhat - 2 mln

keskmine (3/5) keskmine (3/5) keskmine (3/5)

4. Oht tulenevalt 

sümbolväärtusest
suur (4/5) suur (4/5) suur (4/5)

3 3 3

5 1-6 päeva 1-6 päeva

10 üle 8 üle 8

5 1-6 päeva 1-6 päeva

7. Mõju teistele 

hoonetele, 

doominoefekt

keskmine (3/5) keskmine (3/5) keskmine (3/5)

EI, VÕI AINULT ADMIN 

ALAL

EI, VÕI AINULT 

ADMIN ALAL

EI, VÕI AINULT 

ADMIN ALAL

EI EI EI

EI EI EI

EI EI EI

Üheaegselt hoones viibivate isikute arv maksimaalselt 

(töötajad, külastajad jt, nt suurürituste korral), 

hinnanguliselt vahemik

Üheaegselt hoones viibivate isikute arv keskmiselt 

(töötajad, külastajad jt), hinnanguliselt vahemik

Kas hoones on külastajate hulgas tavapäraselt alaealisi 

ja/või  liikumispuudega või muid erivajadusega isikuid, 

kes vajavad evakueerumiseks eritingimusi või täiendavat 

abi?

Lõhkematerjalide/ohtlike ainete hoidmine ja käitlemine

Tulirelvade ja/või laskemoona hoidmine

Riigisaladuse käitlemine

Võimalik füüsiline oht lähedalasuvtele hoonetele ja 

sellest tuleneva doominoefekti hinnanguline suurus

Otseselt mõjutatud muude oluliste teenuste arv  

(vahemik)

Mõju kestus elutähtsatele teenustele (vahemik)

3. Mõju materiaalsetele 

ja intellektuaalsetele 

varadele

Kas hoones on pidevalt alaealisi ja/või erivajadustega 

isikuid (nt liikumispuudega, voodihaiged), kes vajavad 

evakueerumiseks täiendavat abi?

Narkootiliste ainete ja retseptiravimite hoidmine ja 

käitlemine

6. Mõju muudele 

olulistele teenustele

Hoones hoitavate materiaalsete ja/või intellektuaalsete 

varade koguväärtus

Hoones hoitavate materiaalsete ja/või intellektuaalsete 

varade koguväärtus

Otsene rahaline kahju hoonele (ehitusmaksumus või 

taastamismaksumus) (mln eurot) 

Otseselt mõjutatud elutähtsate teenuste arv  (vahemik)

Hoone/objekti sümbolväärtus/atraktiivsus võimaliku 

rünnaku sihtmärgina

5. Mõju elutähtsatele 

teenustele (HOS §2 lg 4)

Mõju kestus muudele olulistele teenustele (vahemik)

8. Täiendavad 

kriteeriumid

Kas hoones on pidevalt isikuid, kes võivad olla ohtlikud 

endale või teistele?

Kas hoones on külastajate hulgas isikuid, kes võivad olla 

ohtlikud endale või teistele?

   Hoone funktsionaalse kestlikkuse kriitilisus (tagajärjelisus): Hinnatakse kriitilisust, ajafaktorit arvestades,järgmistes kategooriates.

Kas hoones ööbitakse?

Hinnatav parameter



Hinnatav faktor

Ohu realiseerumise 

tõenäosus funktsionaalsuse 

põhjal

(esialgne väärtus võetakse 

vastavalt hoone 

funktsionaalsusklassile)

Ohu tõenäosuse 

parameetri lõplik väärtus 

HINDAJA SAAB ESIALGSET 

VÄÄRTUST MUUTA: 

VAJADUSEL VALIGE PALUN 

SOBIV VÄÄRTUS LAHTRI 

RIPP-MENÜÜST

Ohu realiseerumise 

tagajärjelisus

Ohu tõenäosuse 

parameetri lõplik 

väärtus 

HINDAJA SAAB 

ESIALGSET VÄÄRTUST 

MUUTA: VAJADUSEL 

VALIGE PALUN SOBIV 

VÄÄRTUS LAHTRI 

RIPP-MENÜÜST

Turvaosaklass, mis 

arvutatakse igale 

kriteeriumile 

automaatelt, 

arvestades hinnatava 

ohu tagajärjelisust ja 

tõenäosust 

(arvestatakse hindaja 

uuendusi)

  Sissetungioht hoonesse 

(sh äkkrünnak)
Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Kerge (2/5) Kerge (2/5) II (KESKMINE)

  Sisemise rünnaku oht 

(nt oma töötajate vms 

isikute poolt, kel on 

hoonesse legaalne 

sissepääs)

Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Kerge (2/5) Kerge (2/5) II (KESKMINE)

  Rünnaku oht legaalsete 

külastajate poolt
Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Kerge (2/5) Kerge (2/5) II (KESKMINE)

Tuleohu võimalik mõju 

isikutele
Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Kerge (2/5) Kerge (2/5) II (KESKMINE)

  Hoone vandalismioht Väike (D; 2/5) Väike (D; 2/5) Väga raske (4/5) Väga raske (4/5) III (OLULINE)

Tuleohu võimalik mõju 

hoonele
Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Väga raske (4/5) Väga raske (4/5) IV (KÕRGE)

Muu tehnogeenne oht Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Raske (3/5) Raske (3/5) III (OLULINE)

  Hävinemisoht Väga väike (F; 1/5) Väga väike (F; 1/5) Väga raske (4/5) Väga raske (4/5) III (OLULINE)

Vara vargusoht hoonest Väike (D; 2/5) Väike (D; 2/5) Raske (3/5) Raske (3/5) III (OLULINE)

  Väärtuste hävinemise 

oht
Väike (D; 2/5) Väike (D; 2/5) Raske (3/5) Raske (3/5) III (OLULINE)

  Konfidentsiaalsusoht 

andmetele
Keskmine (C; 3/5) Keskmine (C; 3/5) Katastroofiline (5/5) Katastroofiline (5/5) IV (KÕRGE)

  Teenuse tõkestamise 

oht
Väike (D; 2/5) Väike (D; 2/5) Katastroofiline (5/5) Katastroofiline (5/5) IV (KÕRGE)

Teenusele mõjuvad ohud

Varale mõjuvad ohud

Hoonele mõjuvad ohud

Isikutele mõjuvad ohud



Turvameetmete kataloogide põhikategooriad

1. Häire- ja valvesüsteemid.

2. Läbipääsusüsteemid.

3. Sissetungihäiresüsteemid.

4. Konstruktsioonilised ja füüsilised kaitsemeetmed.

5. Hooldus ja korrashoid.

6. Valve korraldus.

7. Protseduurilised meetmed.

8. Side- ja varustussüsteemid.

9. Kompenseerivad meetmed.



Hinnastamismudeli loogika

TURVAKLASSILE

VASTAVAD 

MEETMED

TURVAKLASSILE 

VASTAV 

HINNAMUDEL 

OBJEKTI 

KIRJELDUS

KOMPONENTIDE 

ASJA- JA 

AJAKOHASTAMINE

HINNAARVUTUS

TEHIOLUDELE 

VASTAV 

KORREKTSIOON

HOONE 

(ESKIIS)LAHENDUS



Hinnastamismudeli struktuur



Hinnastamismudeli põhikomponendid

1. Videovalvesüsteem.

2. Läbipääsusüsteem.

3. Pääslasüsteemid.

4. Sissetungihäiresüsteem.

5. Uksed.

6. Aknad.

7. Territoorium.

8. Elektrivarustus.

9. Valve korraldus.



Testimine ja valideerimine

❑ Kokku 14 hindamisvooru.

❑ Klienditestimine läbiti tellija juures (RKAS) ning 

objektivaldajate juures vahetult koos RKAS-ga, sh 

näiteks KUMU, Maksu- ja Tolliamet, Haridus- ja 

Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium.

❑ Klienditestimised valiti hoonete portfelli koosseisu 

põhjal, et hinnata tüübilt erinevaid objekte.

❑Metoodikat täiustati, arvestades et mudel peaks 

olema piisav, terviklik, võimalikult rakendajasõbralik 

ning kogu portfelli ulatuses otstarbekalt unifitseeritud.



Jätkusuutlik rakendamine ja arendamine

Metoodika 
jätkusuutlik 

rakendamine

Infovahetusplatvormi 
loomine

Objektide 
hindamistulemuste 

analüüs

Toetavad 
koolitusmaterjalid

Interaktiivne õppe- ja 
simulatsioonikeskkond

Spetsiaalse tarkvaralise 
rakenduse 

väljatöötamine


