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EESSÕNA

Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist,
kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa
teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on
hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.

Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam
ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks.
Iga inimese teadlik käitumine aitab ära hoida suurema kahju
tervisele, varale ja keskkonnale.
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SUURÕNNETUSE OHUGA
JA OHTLIKUD ETTEVÕTTED

Harjumaal on 2015. aasta seisuga kokku 33 suurõnnetuse
ohuga ettevõtet ja 56 ohtlikku ettevõtet. Kõige rohkem
suurõnnetuse ohuga ja ohtlikke ettevõtteid asub Muuga
sadamas, Maardus, Paldiskis ja Tallinnas.

Maa-ameti kaardirakenduse väljavõte seisuga 01.11.2015

Täpsemat informatsiooni suurõnnetuse ohuga ja ohtlike
ettevõtete kohta leiab Maa-ameti X-GIS kaardirakenduse
vahendusel: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

AMMONIAAK JA KLOOR

Ammoniaak ja kloor on ohtlikud kemikaalid, mis õnnetuse
korral võivad levida ettevõtte territooriumilt välja tekitades
(sissehingamisel, kokkupuutel naha ja limaskestaga)
mõjupiirkonnas viibivatel inimestel tõsiseid tervisekahjustusi.
AMMONIAAK (NH3)
Värvitu gaas, terava lõhnaga.
Lahustub hästi vees.
Mürgistuse tunnused:
•Ärritab tugevasti nahka, silmi ja hingamisteid.
•Põhjustab pisaravoolust, nina-kurguvalu, köha,
hingamisraskust, valu rindkeres.
Tegevus:
•Siseruumides tuleb sulgeda uksed, aknad
ja ventilatsioonisüsteemid.
•Väljaspool ruume tuleb inimestel väljuda
ohutsoonist risti tuule suunaga.
Esmaabi:
•Kannatanu toimetada mittesaastatud
alale värske õhu kätte, eemaldada
saastunud riided, pesta silmad ja nahk
jooksva vee all.

TUNNUSED JA KÄITUMISJUHISED

KLOOR (CL2)
Kollakasroheline gaas, lämmatav, terava lõhnaga ja tugeva
oksüdeeriva toimega. Klooriaurud on plahvatusohtlikud.
Mürgistuse tunnused:
•Kloor kahjustab kudesid, mõjub ärritavalt limaskestadele.
•Põhjustab pisaravoolust, silmade ja kurgu kipitust, köha,
oksendamist, peavalu, hingamisraskust.
Tegevus:
•Hermetiseerida ruumid.
•Viibides väljaspool ruume, väljuda
ohutsoonist risti tuule suunaga.
•Tundes kloori lõhna hingata läbi
niiske rätiku või mõne muu
tekstiilimaterjali.
Esmaabi:
•Silmade ärrituse korral loputa silmi
voolava vee all.
•Kannatanu toimetada mittesaastatud
alale värske õhu kätte.
•Kaebuste korral helista 112 või
pöördu sündmuskohal oleva
meediku poole.

HÄDAOLUKORRA SIREEN
Suurõnnetuse ohuga ettevõtted on varustatud nii ATS
(tulekahjusignalisatsioon) süsteemi kui ka hädaolukorra sireeniga.
Sireen on paigaldatud suurõnnetuse ohuga ettevõttesse või
ohustatud aladele. Sireeni kasutatakse ohualasse jäävate
inimeste tähelepanu juhtimiseks kõikide ohtude puhul.
ÜLDHÄIRE SIREEN KÕLAB JÄRGNEVALT:
Minutipikkune tõusev ja langev heli,
mida korratakse 30 sekundilise
pausi järel vähemalt kolm korda.
Kasutatakse kõikide ohtude puhul. Vajadusel edastatakse
lisateave ja käitumisjuhised.
ÜLDHÄIRE LÕPP KÕLAB JÄRGNEVALT:
Ühtlane minutipikkune heli.
Edastatakse üks kord.
Oht on möödas.
TESTSIREEN KÕLAB JÄRGNEVALT:
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.
Sireeni testitakse. Inimestele kohustuslikke
tegevusi kaasa ei too.

Kuula ka Päästeameti kodulehelt, kuidas kõlab hädaolukorra sireen:
http://paasteamet.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/ohtlikud-ained.html

HÄDAOLUKORRA SIREENI KUULDES KÄITU NII
•Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale.
Võimalusel mine siseruumidesse!
•Ära varju keldrisse!
•Sulge kõik uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon või
kliimaseade! Tee sama ka siis, kui viibid autos!
•Seoses võimaliku plahvatusohuga väldi lahtise tule kasutamist.
•Vajadusel kata suu ja nina niiske rätikuga, et vältida mürgiste
ainete sissehingamist!
•Jälgi sündmuste käiku ka Päästeameti Facebooki
https://www.facebook.com/paasteamet
ja/või Twitteri lehel http://twitter.com/paasteamet.
•Lülita sisse Vikerraadio
(sagedus 104,1), Raadio 4
(sagedus 94,5) või
telekanal ETV ning
kuula sealt
käitumisjuhiseid.
•Informatsiooni
sündmuse kohta saad
küsida päästeala
infotelefonilt 1524.
•Ära lahku hoonest ilma
mõjuva põhjuse või
korralduseta.

ULATUSLIK METSA- VÕI
Harjumaa metsad on suure tuleohtlikkusega. 99%
metsatulekahjude tekkest on alguse saanud inimtegevusest.
MIDA SAAN TEHA?
LOODUSESSE MINNES
•Uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud. Teavet
saad päästeala infotelefonilt 1524 või lähimast RMK
teabepunktist.
•Kui metsaminek on lubatud, siis tea, et mida suurem on
tuleohuklass, seda kõrgem on tuleoht ja seda ettevaatlikum
pead tule tegemisel olema.
•Teavet tuleohuklasside kohta saad
internetist Riigi Ilmateenistuse
kodulehelt.
•Pea meeles, et lõket tohib teha
vaid selleks ettevalmistatud ja
tähistatud kohas.
•Ära suitseta metsas, vaid ainult
ettevalmistatud ja tähistatud
lõkkekohal.

MAASTIKUTULEKAHJU

AVASTADES TULEKAHJU
•Helista hädaabinumbrile 112 ja teata tulekahjust.
•Teavita lähedal olevaid inimesi.
•Appi minnes ära sea ennast ohtu.
•Võimaluse korral alusta tule kustutamist käepäraste vahenditega.
•Päästjate saabudes räägi, mida tulekahju kohta tead.

ÜLEUJUTUS
Üleujutused on põhjustatud enamasti meteoroloogilistest ja
hüdroloogilistest tingimustest, kuid esineb ka inimtekkelisi üleujutusi
(paisude purunemine jne). Enamasti kutsuvad üleujutusi esile tugevad ja
kestvad vihmasajud. Üleujutused kahjustavad vara, mistõttu enne
kinnistu soetamist ja ehitamist on soovituslik tutvuda piirkonna riskidega.
MIDA SAAN TEHA?
ÜLEUJUTUSE OHU KORRAL
•Hangi võimalikult täpne ilma- ja veetaseme prognoos. Uuri,
millise veetaseme korral on sinu majapidamine ohus.
•Võimaluse korral ehita veetõkkeid (liivakotid, tihendatud
pinnasest vallitus jne).
•Ole valmis võimalikeks elektrikatkestusteks. Lülita elekter välja
nii reaalse ohu korral, kui ka kodust lahkudes.
•Lae mobiiltelefon, hoia käepärast taskulamp ja patareidel töötav
raadio.
•Varu joogivett, toitu, küünlaid, patareisid jne.
•Ühenda lahti kanalisatsiooni juhitud vihmaveetorud.
•Sulge kanalisatsioonitorude
ning kraani äravoolutorude
avad puupunnidega.
•Kodune vara ja saastumist
põhjustavad kemikaalid aseta
võimaliku uputuse piirkonnas
maapinnast kõrgemale.
•Ole valmis evakueeruma!
Maa-ameti kaardirakenduse
väljavõte seisuga 01.09.2015

TIHEASUTUSALAL
ÜLEUJUTUSE AJAL
•Kui vesi tungib hoonesse mine teisele korrusele, pööningule või
katusele.
•Hädaolukorras toimetulemiseks võta kaasa: mobiiltelefon, tekid,
toit ja puhas joogivesi.
•Lülita sisse Vikerraadio (sagedus 104,1), Raadio 4
(sagedus 94,5), või telekanal ETV ning kuula sealt
käitumisjuhiseid.
•Tee ennast või oma majapidamine päästjatele
nähtavaks/kuuldavaks.
•Järgi evakueerimisel antavaid korraldusi.
•Evakueerudes arvesta võimalike ohtudega.
Võimalusel püsi kodus!
•Hoia eemale üleujutatud
alajaamadest, samuti
elektriseadmetest ja –kaablitest.
•Inimvigastustest ning otsesest
ohust teavita hädaabinumbril
112.
•Teavita võimalusel lähedasi!

RASKETE TAGAJÄR

Torm on suure kiiruse ja jõuga tuul, millega kaasnevad
vihma- ja/või lumesadu ning mille tagajärjel võivad katkeda
elutähtsad teenused (vesi, elekter, küte, läbimatud teed jne).
MIDA SAAN TEHA?
TORMI HOIATUSE KORRAL
•Korja õuest kokku või kinnita kergesti lenduvad esemed
(sh lahtine mööbel).
•Pargi sõiduk lagedale alale või garaaži.
•Sulge kõik uksed ja aknad.
•Arvesta võimalike elektrikatkestustega. Lae mobiiltelefoni aku,
hoia käepärast taskulamp jne.
•Varu joogivett, toitu,
küünlaid, patareisid
ja autokütust.

GEDEGA TORM

TORMI AJAL
•Püsi siseruumides.
•Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta
kaasa laetud mobiiltelefon, toit ja joogivesi.
•Lumetormi korral võta kaasa soojad riided!
•Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Jälgi teed arvestades, et teele
võib langeda takistusi.
•Tugeva vihma korral peata sõiduk teeserval ning lülita
sisse ohutuled.
•Hoia eemale mahalangenud elektriliinidest.
Teavita neist Eesti Energiat numbril
1343 ja häirekeskust numbril 112.
•Tormipurustustest tekkinud
ohu ja inimvigastuste
korral helista
hädaabinumbril 112.
•Teavita võimalusel
lähedasi!

ESMASED VAJALIKUD ESEMED

Oluline on, et iga sinu lähedane teab, kus asuvad vajalikud
esemed võimaliku hädaolukorraga toimetulekuks.
Hoia käepärast järgnevad soovituslikud esemed:

HÄDAOLUKORRAGA TOIMETULEKUKS

SOOVITUSLIKUD ESEMED

KASUTAMINE

Taskulamp

Elektikatkestuse korral
ja pimedas

Patareid
NB! Ole kindel, et patarei töötab
ja sobib seadmega
Hädavajalikud ravimid,
hügieenitarbed ja esmaabi
vahendid
Veekindel dokumenditasku

Taskulamp ja raadio

Esmaabi osutamine

Koopiad tähtsamatest
dokumentidest

Olulised telefoninumbrid

Tähtsamad infonumbrid ja
lähedaste kontaktid

Kaasaskantav raadio

Saada infot ja
käitumisjuhiseid

Akupank

Telefoni laadimiseks
elektrikatkestuse korral

Vile

Tähelepanu äratamiseks

Taskunuga

Multifunktsionaalne
tööriist

SUURÕNNETUSE KORRAL
Lülita sisse Vikerraadio (sagedus 104,1), Raadio 4 (sagedus 94,5)
või telekanal ETV ning kuula sealt käitumisjuhiseid.
Jälgi sündmuste käiku ka Päästeameti Facebooki
https://www.facebook.com/paasteamet ja/või
Twitteri lehel http://twitter.com/paasteamet

OLULISED INFONUMBRID:
Päästeala infotelefon 1524
Perearsti nõuandetelefon 1220
Elektrilevi rikketelefon 1343
Politsei liiklusliin 612 3000
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Tallinna abitelefon 1345
Maanteeinfokeskuse telefon 1510
Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
Lasteabitelefon 116 111
Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)
Mürgistusinfoliin 16662
Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599

REAALSE OHU KORRAL TERVISELE,
ELULE, VARALE JA KESKKONNALE HELISTA
HÄDAABINUMBRILE

112

