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Kriisideks valmisolek korterelamutes 



Miks mõelda ja valmistuda?



Majasisese info olemasolu!

• Kas KÜ- l on olemas elanike kontaktid?

• Kas elanikel on KÜ kontaktid?

• Kas KÜ-le on teada majas elavad isikud (eakad, puudega isikud), kes võivad 

vajada elutähtsa teenuse katkemise korral kõrvalist abi (sh evakuatsiooni 

puhul)?



Kuidas valmistuda?

• KÜ koosolekutel kriisideks valmistumise teemade käsitlemine ja võimalike

mõjude hindamine. Kokkulepped – kes mida teeb, kes keda aitab jne?

• Ühised otsused – Kas tekitada ühine veevaru? Kas ehitada välja

generaatorivalmidus? Kust saada generaator või rentida vajadusel välikäimla?

Kuidas majasiseseid süsteeme sulgeda, neid vajadusel tühjendada? Kuidas KOV

katkestuste korral abistavad?

• Kaugküttesüsteem jätkab enamasti elektrikatkestuse korral toimimist, kuid

soojus ei jõua trassist majja. Majasisene tsirkulatsioonipump võib

elektrikatkestuse korral vajada varutoidet. Elektrigeneraatoriga on võimalik

tagada varutoide.



Olulised numbrid/teave kriiside kohta

• Kas KÜ teab kust saab infot katkestuste likvideerimise kohta?
• Kas on olemas teenuste osutajate ja kohaliku omavalitsuse infonumbrid?
• Kas KÜ-l on teave, kuidas on tagatud elanike veega varustamine teenuse 
katkemise korral?
• Kas KÜ-l on teavet, kust on võimalik ise hankida välikäimlaid ja veemahuteid?
• Kas ühistul on kokkulepitud kogunemiskoht sidekatkestuse korral? 
• Kas piirkonna kaugküttesüsteem jätkab tööd elektrikatkestuse korral? 
• Kas majasisest tsirkulatsioonipumpa on vaja  elektrikatkestuse korral 
elektrigeneraatoriga töös hoida?
• Kas autonoomse küttega  majal on olemas piisav kütusevaru?



Kuidas käitud ja milliseid 
alternatiive kasutad 
elektrikatkestuse korral?

Alternatiivvalgusallikad: aku või patareiga valgusti, 

taskulamp koos varupatareidega, küünlad ja tikud

Reservtoiteallika valik: Elektrigeneraator, 

päikesepaneelid, akud, UPS, patareid jne

NB Elektrigeneraator ei tohi siseruumides töötada ning 

selleks vajaliku kütuse ladustamine peab vastama 

tuleohutusnõuetele (alternatiivse kütusena kasutada 

ASPEN kütust) .



• Piirkonna kaugküttesüsteem - toimimine

elektrikatkestuse korral.

• Majasisene keskküttesüsteem (sh

tsirkulatsioonipump) - elektrigeneraatoriga töös

hoidmise vajadus/võimalus.

• Piisav kütusevaru autonoomse küttega elamul.

Küte



Soojusta kodu

Hangi alternatiivne kütteseade

Püsi teiste pereliikmetega ühes toas, sest iga 
inimene annab 100 W sooja juurde

Uuri korteriühistust, kui haavatav on küttevarustus 
elektrikatkestuse korral 

Vee- ja küttetorustiku külmumisoht 

Mida teha enne ja 
soojusvarustuse katkemise ajal?



• Veega varustamine teenuse katkemise korral -

kuidas korraldatud?

• Veemahutid ja välikäimlad.

• Lähimad puhta vee saamise võimalused (nt

hüdrant, kaev, allikas, siseveekogu vms).

• Vee- ja küttetorustiku soojustamine külmumisohu

vältimiseks.

• Keldri kaudu vee- ja küttetorustikust vee välja

laskmine, et vähendada torude külmumisohtu.

Vesi ja kanalisatsioon



• Uuri kuskohast ja kui palju võid katkestuse korral kodus 

vett saada (veeboiler, tualettpoti loputuskast, kui võimalik 

lase vann täis vett).

• Uuri, kus on lähim puhta vee saamise võimalus (kaev, 

allikas vmt) ning siseveekogud muu tarbevee võtmiseks.

• Uurige välja, kui haavatav on veevarustus elektrikatkestuse 

korral.

• Tarvitage prügikotte tualeti kasutamisel. Selgita välja lähim 

kuivkäimla või võimalus selle tellimiseks. 

Kuidas toimida 
veevarustuse 

katkemise puhul, 
mis sellega kaasneb? 



Side

• Kogunemiskoht elanikele ja kokkulepitud kellaajad

kogunemiseks ja infovahetuseks.

• Lähima infopunkti asukoht, kust saada informatsiooni

kohalikult omavalitsuselt.

• Juhil/juhatusel ja elanikel on olemas patareitoitel

raadiod, et järgida meedia vahendusel antavaid avalikke

juhiseid.

• Abi kutsumine sidekatkestuse ajal - pöördumine

lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda,

kiirabisse või haiglasse.



Kas ja millised on teie toiduvarud?

Millist toitu varuda?

Kuidas  ja kus hoiustada?

Kellega peaks arvestama?

Toiduvarud



Kriisiolukorra koduste 
varude meelespea

https://www.rescue.ee/et/juhend/soovituslik-haedaolukorra-varu


• Info elanikest, kellel on vajadusel olemas koht kuhu

kodust lahkumisel ajutiselt minna (tuttavate, lähedaste

juurde vms).

• KÜ valmidus informeerida KOV neist elanikest, kellel

võimalus iseseisvalt kodust lahkuda puudub. Nende

abistamine lahkumisel.

• Lähima kogunemispunkti asukoht, kust toimub transport

evakuatsioonikohtadesse.

• Elanike käitumine evakuatsiooni korral kodust

lahkumisel.

• Ühistu üldpinnad: uksed-aknad suletud ja lukustatud.

• Juhi/juhatuse valmidus omada evakuatsiooni korral

eestvedaja rolli - „Kapten lahkub laevast viimasena!“

Evakuatsioon



Evakuatsioon

• Kas KÜ juhil/juhatusel on valmidus omada

evakuatsiooni eestvedaja rolli?

• Kas on KÜ elanikud teavad mida teha ja kuidas

käituda evakuatsiooni korral?

• Kas KÜ on valmis aitama isikuid, kel puudub endal

võimalus ise kodust lahkuda?



Kodunõustamine

Helista 1247 ja telli päästeproff kodusid ja korteriühistut nõustama





Päästeala infotelefon 24 h -1247

Tänan kuulamast


