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1 ÜLDINE 

1.1.1 Käesoleva ohutuseeskirja eesmärk on kirjeldada Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaväelise 
väljaõppe (edaspidi väljaõppe) ohutusnõuete (edaspidi ohutusnõuded) üldised 
alused, väljaõppe osapoolte kohustusi nende täitmisel ning ohutusnõuete muutmise 
korraldamist. 

1.1.2 Ohutusnõuete eesmärgiks on ühtsetel alustel määratleda ja maandada väljaõppega 
kaasnevaid riske, et ära hoida kahju tekkimine elule, tervisele, varale ja keskkonnale. 
Ohutusnõuded jagunevad ohutuseekirjadeks ja -juhenditeks. 

1.1.3 Ohutuseeskirjad sätestavad tegevuskorra kõrgendatud riskiga väljaõppetegevustes. 
Ohutuseeskirjad kinnitab Kaitseväe juhataja. Kõrgendatud riskiga 
väljaõppetegevuseks on: 

1) laskemoona ja lõhkeainete kasutamine; 
2) imitatsioonivahendite kasutamine; 
3) vesitõkete ületamine; 
4) kergesti süttivate vedelikkude kasutamine; 
5) köielaskumine; 
6) ellujäämise väljaõpe; 
7) õhusõidukitega lendamine ja langevarjuhüpped; 
8) tuukritööd ja allvee sukeldumine. 

1.1.4 Ohutusjuhendid sätestavad tegevuskorra ettevaatust nõudvate vahendite 
kasutamiseks, uudsete tegutsemisviiside ning relvade kasutamise katsetamiseks. 
Ohutusjuhendi kinnitab Kaitseliidu, väeliigi ja/või struktuuriüksuse ülem. 

1.1.5 Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused, kes osalevad partnerriigi poolt läbiviidavas 
väljaõppeürituses, lähtuvad ohutusnõuetest, mis on kehtestatud väljaõppeürituses 
osalejate vahelises kokkuleppes.  

1.1.6 Väljaõpe peab olema ette valmistatud ja läbi viidud vastavalt ohutusnõuetele. 

1.1.7 Ohutusnõuete korraldamist juhib Kaitseväes Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond 
(edaspidi J7). 
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2 VÄLJAÕPPE OSAPOOLTE KOHUSTUSED OHUTUSE TAGAMISEL 

2.1.1 Väljaõppe ohutuse tagamise osapooled on väljaõppe juht, väljaõppe läbiviija, 
väljaõppes osaleja ja väljaõppe toetaja. 

2.2 Väljaõppe osapooled 

2.2.1 Kohustuvad õppima ja täitma ohutusnõudeid. 

2.2.2 Kohustuvad peatama väljaõppe, kus on tekkimas või tekkinud ohtlik olukord (näiteks 
muutuvad loodustingimused) väljaõppe osapooltele, kõrvalistele isikutele või varale 
ning täpsustama ohutusnõudeid ohutuks jätkamiseks. 

2.2.3 Peavad ette kandma oma ülemale ohutusnõuetes avastatud vastuoludest, 
puudustest, mitmeti tõlgendatavatest sätetest. 

2.3 Väljaõppe juht 

2.3.1 Peab kontrollima enne väljaõppeürituse käsu kinnitamist, kas väljaõppe läbiviija 
planeeritud ohutusnõuded vastavad läbiviidava väljaõppe tingimustele. 

2.3.2 Peab kontrollima vähemalt üks kord aastas ohutusnõuete täitmist igas oma 
allüksuses. Tulemused kajastab väljaõppe ülesande täitmise kokkuvõttes. 

2.3.3 Peab kontrollima enne väljaõppe algust väljaõppe läbiviija ettevalmistatust vastava 
väljaõppeürituse läbiviimiseks. 

2.4 Väljaõppe läbiviija 

2.4.1 Peab olema väljaõppealaselt ettevalmistatud vastava väljaõppeürituse läbiviimiseks. 

2.4.2 Peab tagama väljaõppe ohutust ohutusnõuete õpetamisega ja nende täitmise 
kontrolli. 

2.4.3 Peab kindlaks määrama väljaõppega seotud ohud ning kirjeldama nende 
maandamiseks kasutatavaid ohutusnõudeid väljaõppeürituse käsus. 

2.4.4 Peab juhinduma riiklikest ohutusseadustest või tootja ohutusjuhenditest, kui 
ohutusnõuetes ei ole sätestatud vastavaid nõudeid. 

2.4.5 Peab õpetama igale väljaõppes osalejale kõrgendatud riskiastme väljaõppega seotud 
ohutusnõudeid ning kordama ja kontrollima vahetult enne vastava väljaõppeürituse 
algust olulisemaid ohutusnõuete punkte ja selle korraldust. 

2.4.6 Peab enne väljaõppeürituse algust koguma ohutusnõuete õpetamise, kordamise ja 
kontrollimise kohta väljaõppes osalejatelt allkirjad ohutusteadmiste kontroll-lehele 
(lisa 1). 

2.4.7 Peab õnnetusjuhtumi tõttu väljaõppe peatamisel viima läbi alljärgnevad tegevused: 

1) tagama vajadusel sündmuskohas isikute ohutuse; 
2) korraldama kannatanutele esmaabi andmise; 
3) kandma ette väljaõppe juhile; 
4) tagama asitõendite säilimise piirkonnas; 
5) eraldama tunnistajad küsitlemiseks;  
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6) koostama juhtunust kirjaliku ettekande. 

2.5 Väljaõppes osaleja ja väljaõppe toetaja 

2.5.1 Peab teadma ja täitma osaletava väljaõppeürituse ohutusnõudeid ja jälgima, et 
väljaõppe osapooled neid täidavad. 
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3 OHUTUSNÕUETE KORRALDAMINE 

3.1 Ohutusnõuete muutmine 

3.1.1 Ohutusnõuete muutmine on kirjeldatud joonisel 1. Protsess jaguneb kolme tasandi 
vahel (üksused, Kaitseväe peastaap (KVPS) ja Kaitseväe juhataja (KVJ)) ning on 
kirjeldatud omavahel järgneva kaheksa tegevusega joonisel 1. 

 

Joonis 1. Ohutusnõuete muutmise protsess 

3.1.2 Üksus, kes näeb vajadust ohutusnõuete muutmiseks, annab sisendi J7-le (joonisel 1 
tegevus 1). Sisendid ohutusnõuete muutmiseks saadakse üksustelt (sh KVPS-ilt): 

1) ettevaatavalt (uue varustuse või tegevuse kasutuselevõtuga); 
2) kontrollidega (kontrollimisel tehtud järeldused); 
3) reageerivalt (õnnetusjuhtumite analüüsi järeldused); 
4) muud indikaatorid (ohutusnõuete muutmise ettepanekud, väljaõppe analüüsi 

järeldused, ohutusnõuete korraline ülevaatamine vähemalt iga kolme aasta 
tagant). 

3.1.3 J7 analüüsib ja koostab ohutusnõuete muutmise (joonisel 1 tegevus 2) tööprojekti 
(lisa 2), mille käigus otsustatakse kas ohutusnõuete muutmiseks tuleb kutsuda kokku 
töögrupp (joonisel 1 tegevus 3), lahendatakse olukord muudatusettepanekuga 
(joonisel 1 tegevus 6) või tühistatakse tööprojekt. 

3.1.4 Töögrupi moodustamisel (joonisel 1 tegevus 4) määratakse töögrupi ülem, 
eesmärgid ja tegevuskava. Töögrupi ülema juhtimisel kirjeldatakse uued 
ohutusnõuded ja kooskõlastatakse need J7-ga (joonisel tegevus 5). 

3.1.5 J7 esitab ohutusnõuete muudatuse ettepaneku KVJ-le kinnitamiseks ning jaotab 
vastavalt korrale (joonisel 1 tegevused 6-8).  
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3.2 Ohutusnõuete vormistamine 

3.2.1 Kohustuslik tegevus ohutuse ja turvalisuse tagamiseks peab ohutusnõuete sätetes 
väljenduma sõnaga “PEAB“. 

3.2.2 Väljaõppe ohutuse ja turvalisuse seisukohalt keelatud tegevus peab ohutusnõuete 
sätetes väljenduma sõnadega “ON KEELATUD”. 

3.3 Ohutusnõuete jaotamine 

3.3.1 J7 tagab kehtivate ohutuseeskirjade kättesaadavuse www.mil.ee ning kv.mil.intra. 

3.3.2 J7 tagab kehtivate ohutusjuhendite ja muude väljaõppe ohutust reguleerivad 
dokumentide kättesaadavuse kv.mil.intra. 

3.3.3 Väljaõppe juhid korraldavad, et väljaõppe osapooltele oleksid kättesaadavad 
ajakohastatud ohutusnõuded. 



 
 

LISA 1: Ohutusteadmiste kontroll-leht (OTK) 

Väljaõppeürituse alusdokumendi kuupäev ja nr: 
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LISA 2: Ohutusnõuete muutmise tööprojekt 

Kuupäev  

Koostaja  

Kaasatavad üksused  

PEALKIRI 

VAATLUS 
Kirjelda üldiselt „mis?“ juhtus. Sisesta faktidel põhinev lühike kirjeldus vaadeldud teemast ja milline oli reaalne lõpptulem.  
Vaadeldud teema võib olla positiivne (edulugu mida jagada) või negatiivne (probleem mida vältida). 

 

SELGITUS 
Selgita, miks asi juhtus. Nimeta põhjused ning arutle asjaolude üle. Läbi arutelu võimenda ja täpsusta VAATLUSt vastates 
küsimustele “kes, mida, kus, millal, miks ja kuidas?“ . Selgita vajadusel pisiasjadeni teema erinevad tahud ning selle 
lahendamisega kaasnevad probleemid. Kui probleemi ei ole võimalik lahendada, selgita miks. ÄRA KORDA ENNAST! 

 

JÄRELDUS 
Järeldusega lõpeta ja koonda VAATLUS ning ARUTELU. Järeldus koosta loogilise ülesehitusega, kaasates ARUTELU 
olulised punktid ning võttes kokku VAATLUSe. Ei tohi laskuda detailidesse. 

 

TEGEVUSVARIANDID 
Anna selgesõnalised soovitused lahenduseks. Määratle täpselt mida ja kuidas tuleb muuta. Määratle konkreetselt kuidas ja 
kes peab lahendama teema. Sealhulgas õppematerjalide, seaduste, protseduuride, struktuuride, juhtimisahelate jms 
muutmine/väljatöötamine. Ära korda eelmiseid punkte. 
 

RESOLUTSIOON 
Ülema seisukoht lahenduseks 

 

 


