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Ohuteavitus, varjumine, evakuatsioon



Ohuteavituse süsteem

• Olukord: Täna puudub suuremates linnades sireenidel
põhinev ohuteavituse süsteem elanike hoiatamiseks;

• Tegevus: Luuakse sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem
suurematesse linnadesse (16);

• Tegevus: Võetakse kasutusele asukohapõhise mobiilse
ohuteavituse süsteem (AKOS) – inimeste teavitamine
asukohapõhiselt sõnumiga;

• Tegevus: Mobiilirakenduse „Ole valmis!“ teavitusvõimekuse
arendamine - kasutaja poolt määratud asukoha põhiselt
teavitamine.



Varjumiskohad, mitte varjendid 

Spetsiaalseid varjendeid Eestis plaanis ei ole



Varjumine
• Olukord: Puuduvad varjendid ja piisavalt elanikkonnale mõeldud avalikke varjumiskohti;
• Tegevus: Kaardistatud ja märgistatud on esmased varjumiskohad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja

Narvas – riigi või KOVide hooned;

• Olukord: Puuduvad nõuded ja juhised korteriühistutele keldrites varjumiseks
ettevalmistamiseks;

• Tegevus: Valmistatakse ette eraldi nõuded ja juhised korteriühistutele kostöös TTÜ
teadlastega.

Kuhu varjuda?

• Võimalusel maa alla või kivist hoonesse – sobilikud on parkimismajad, tunnelid, era- ja
kortermajade või muude tugevamate ja massiivsemate kivist ehitiste/rajatiste keldrikorrused;

• Ideaalis raudbetoonist, ilma akendeta, mitu väljapääsu, väiksemate akende korral nende
eemaldamine, kiletamine, avade katmine liivakottidega jne.

• Käitumisjuhis: vaadata ruumid üle, et inimestel oleks võimalik kusagil olla, hoida
tugikonstruktsioonide lähedusse, kus on varingute korral tõenäolisem ellu jääda;

• Linnast ära maale! (evakuatsioonist räägime 2 slaidi hiljem)



Varjumine kortermajas

•Kelder on sobiv varjumiskoht, kui ta asub maa all, on akendeta, on 
raudbetoonist. 

•Kui keldril on osaliselt maapealne osa, on soovitav keldri seinad (st 
õue jäävad seinad) katta meetri paksuselt liivaga, et anda lisakaitset. 

•Juhul kui keldril on aknad, tuleb need kas liivaga / liivakottidega kinni 
katta või kui liiva pole käepärast, siis teibiga risti ning diagonaalis ära 
teipida ning samuti mitu kihti ajalehti peale kleepida, et vähendada 
lööklaine tõttu akna kildudeks purunemist. 

•Võimalusel võib keldri aknad eelnevalt kiletada. 

•Võimalusel tellida ehituskonsultatsioon, et ekspert töötaks välja 
konkreetsed ettepanekud, kuidas keldri lage on võimalik toestada (kas 
üksik-postid või sõrestik, määrata kohad, kuhu toestus panna jms). 



Varjumine kortermajas
•Kas varingu korral on keldril teine väljapääs? kas seda on võimalik

tekitada? Kas on varingu puhuks tööriistad?

•Lahendada käimla teema.

•Tuleohutus: jälgida, et ei oleks kergesti süttivaid aineid, roiskunud
asju jms, mis võivad ohustada elu ja tervist.

•Kelder võiks olla autonoomse valgustusega, kuiv, piisavalt soe
(vähemalt +10 kraadi sooja). Võimalusel eraldi generaator.

•Üle vaadata keldrit läbivad kommunikatsioonid, kas neid on võimalik
kinni keerata, et nt plahvatuse korral kelder vee, reovee või gaasiga
ei täituks.

•Kuidas pääsevad keldrisse ka need, kellel tavapäraselt sinna
juurdepääsu pole, samuti puudega inimesed.

•Varud (toit, vesi, tekid jms) on igal inimesel soovitatav endal kodus
hoida ning varjumise vajadusel need kodust kaasa võtta.



Ulatuslik evakuatsioon

• Tööstusõnnetuse oht

• Üleujutus

• Sõjaline konflikt

• Elutähtsa teenuse katkemine

• …….



Ulatuslik evakuatsioon

• Olukord: Olemas on ulatusliku
evakuatsiooni plaan, kuid puuduvad
piisavad evakuatsiooni varud;

• Tegevus: Luuakse varude võimekus
ulatuslikuks evakuatsiooniks – nt
voodid, magamistarbed,
hügieenitarbed, telgid jne;

• Tegevus: Päästeamet uuendab
koostöös KOVide ja teiste asutusetega
ulatusliku evakuatsiooni plaani.



Mida kaasa võtta? Paki evakuatsioonikott!

• Toit ja joogivesi: hästisäiliv ja valmistamist mittevajav toit ning vesi vähemalt üheks 

ööpäevaks;

• Suu- ja kehahügieeni tarbed;

• Esmaabivahendid ja ravimid;

• Taskulamp ja varupatareid;

• Kaasaskantav raadio ja varupatareid;

• Magamiskott või tekk;

• Muud olulised vahendid (taskunuga, tikud, toidunõud, söögiriistad, jne);

• ID-kaart, pangakaart, sularaha, mobiiltelefon koos laadijaga, akupank;

• Laste dokumendid, toit, hügieenitarbed, lemmikmänguasjad;

• Ilmastikule vastav riietus.



Päästeala infotelefon 24 h -1247

„Mis meist ikka saab – saab üks jama otsa,  tuleb järgmine!“

Vladislav Koržets

Aitäh!


