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Mis on hädaolukord?

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse 
katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab 
suure varalise kahju […] ning mille lahendamiseks on vajalik mitme 
asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus, 
rakendada tavapärasest erinevat juhtimiskorraldust ning kaasata 
tavapärasest oluliselt rohkem isikuid ja vahendeid. (Hädaolukorra seadus)

Hädaolukordade ennetamiseks on tarvis nendeks valmistuda – kuidas?
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Kriisihaavatavuse sotsiaalsete aspektide mõtestamine

Orru, Hansson et al., 2021 Approaches to ‘vulnerability’ in eight European disaster management systems 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/disa.12481
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Orru et al 2021. https://buildersproject.eu/assets/content/BuildERS%20D4.4%20final.pdf
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Sotsiaalse haavatavuse analüüs riskianalüüsi 
raames –
lühinäide Kagu-Eesti tormist, oktoober 2019
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Orru et al 2021. https://buildersproject.eu/assets/content/BuildERS%20D4.4%20final.pdf
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Kuidas haakuvad andmestikud tegelikkusega?

Regionaalne pendelränne mobiilpositsioneerimise andmetel 2013. aastal

Kuidas jaotub abivajadus 
ruumiliselt

erinevatel ajahetkedel?

Inimeste kohanemisvõimekus ei 
piirdu nende registreeritud 
elukohaga

Vajalik andmeallikas:

passiivne mobiilpositsioneerimine
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Mobiilpositsioneerimisest kaardirakenduseni

Telefonikasutusest säilib mobiilimasti täpsusega jälg mobiilioperaatori 
andmebaasi, läbi mille on võimalik inimeste liikumiskäitumist uurida

Eesmärk: arendada ajaloolistel mobiilpositsioneerimise andmetel 
põhinev kaardirakendus (Positium) ja valideerida selle 
kasutusvõimalused (Tartu Ülikool ja Päästeamet)
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Mobiilpositsioneerimise andmetest statistika 
tootmine
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Uued teadmised

Saame hädaolukordadeks valmistumisel arvestada rahvastikurühmadega, keda 
registritest ei leia (turistid, teise kodu külastused)

Saame uurida ajaliste tegurite, ürituste või kriisisituatsioonide mõju inimeste 
paiknemisele ja liikumisele

Aga millised on seaduspärad?

Klasteranalüüs võimaldab kirjeldada

piirkondlikke mustrid ja erinevusi erinevate

rahvastikugruppide paiknemisel

Joonis: Kogurahvastiku paiknemise erinevus 
tavapärasest
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Kokkuvõte: Mida kukla taha panna?

Mõistes, kuidas erinevad haavatavused lõikuvad,

oskame paremini hinnata, kui palju ja millist abi on 

vaja

Haavatavuse mõtestamine

Mobiilpositsioneerimine annab senisest parema 

ülevaate, kus inimesed paremini on 

Ohus olevate inimeste leidmine

Teades piirkondlikke iseärasusi, saame kriisis 

levitada informatsiooni lähtudes piirkonnas viibijate 

taustast 

Paremini sihitav kommunikatsioon

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt 

vajab aega, eeltöö tuleb teha 

varem
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Kasulikke linke

https://buildersproject.eu/

https://twitter.com/BuildERS_EU

Mobiilpositsioneerimise kaardirakendust kriisiolukordadeks tutvustav 
video (Positium): https://www.youtube.com/watch?v=zWCBPBBlJfI

Tänan kuulamast!

https://buildersproject.eu/
https://twitter.com/BuildERS_EU
https://www.youtube.com/watch?v=zWCBPBBlJfI

