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KODUKANDI 
OHTUDE 
KAARDISTAMISE 
ABIVAHEND
ehk kuidas mina, mu 
pere ja kogukond saame 
loodusõnnetusteks paremini 
valmis olla

ÜLEUJUTUS
Eriti kõrge jõe- või 
mereveetase. 
Üle Kroonlinna nulli:                                                    sõidukiga ligi ega ka ära)

informeeritud veetaseme 
muutumisest

SUUR TUUL, MARU, 
ORKAAN, ÄIKE

selle

või kistakse juurtega välja

purustused

autokütust 

alla

TUGEV LUMESADU, TUISK

liikluse seiskumine, 

liiklusõnnetused ladustamiseks

tagamineTUGEV VIHMASADU

vältel
keldritesse ja tunnelitesse

autokütust

informeeritud veetaseme 
muutumisest

OHTLIK JÄIDE

üle selle
purunemine jäite raskuse all

tõttu

kergkruusa toomine majapidamisse 
ja autosse)

JÄÄ, PURIKATE 
JA SULALUME 
LADESTUMINE

purunemine ladestuse 
raskuse all

tõttu

inimestele ja varale

ja tugevdamine

METSATULEKAHJU, 
RABAPÕLENG

põlengud                                

materjale

turvalisema ala, kuid veendu 

maa alla

PIKALT KUUM VÕI KÜLM 
ILM elule

katkemised

vältimiseks mässige torud 

Pikalt kuum:



Mida saan teha talgutel?

Mida saan teha 

hädaolukorras 

kõikide ohtudega 

seoses?

Mida saan teha hädaolukorras?Mida saan teha ennetavalt?

informeeritud veetaseme 

liivakotte, sõrestikke jne), et kaitsta 
veetõusu eest oma majapidamist

kaldale
avad puupunnidega

võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale

eemaldamine

siseruumidesse

jt murduda või lenduda võivatest esemetest ning katkeda 
võivatest elektriliinidest

tavatelefoni, väldi kraanide kasutamist

informeeritud veetaseme 

liivakotte, sõrestikke jne), et kaitsta 
veetõusu eest oma majapidamist

avad puupunnidega

võimaliku uputuse piirkonnas maapinnast kõrgemale

operatiivmasinate otsasõitu

kergkruusa toomine majapidamisse 

ja tugevdamine

jm)

turvalisema ala, kuid veendu 

korrastamine

vältimiseks mässige torud 
lisaisolatsiooniga

Pikalt külm:

ruumid, aga nii, et torud ei külmuks

lisaisolatsiooniga

Pikalt kuum:

kotte – uputa raskusega).



Joogivesi

tegevuse iseloomust, tervislikust seisundist, 

Täiskasvanute toiduks on soovitatav 

varuda

segukonservid, kaunviljakonservid)

mida on kerge valmistada

kuumutatuna või kuumutamata)

neutraalse maitsega küpsised)

küpsised, karamell, konserveeritud 

kondenspiim)

Väikelaste toiduks on soovitatav 

varuda

kuu vanuse imiku päevase piimavajaduse 

valmistada

neutraalse maitsega küpsised

marmelaad), mis ei sisalda säilitusaineid ja 

Esmatarbed majapidamises

veefilter

Mõtle läbi, millest sõltud ja kuidas olla 

paremini valmis. Mida ennetavalt teha, et 

elutähtsate teenuste katkemisel saaksid 

võimalikult tavapärast elu jätkata.

Elektrivarustus

on küte seotud elektriga - nt gaasikamin, 
päikesepaneelid

loomine

Sularaha ringlus

Kaugküte

elektriradiaator

Gaasivarustus

elektriradiaator

elektripliit, puupliit

Veevarustus ja kanalisatsioon

Telefoni- ja/või andmesidevõrk

olemasolu, et saada operatiivset infot raadio 

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKESTUSED

SOOVITUSLIK VARUDE NIMEKIRI

Mõtle läbi, kes lähikonnas saavad 

vajadusel aidata:
Nimed

Kontaktid (võimalusel nii mobiil- kui 

lauatelefon)

asjade tõstmine, parandustööd vms)

vajadustele)

Kes võivad ise tõenäoliselt abi vajada:

KAARDISTA OLULISED KONTAKTID LÄHIKONNAS


