Seoses kevadise jää ja lume sulamisega kaasneva suurveeohuga hoiatame Ida- ja Lääne-Viru
maakonna elanikke, et selleks tuleb valmis olla. Eriti tähelepanelik tuleb olla piirkondades, kus
kevadine suurvesi on ka varasematel aastatel probleeme põhjustanud – seal on tänavu suure
lumerohkuse tõttu oht üleujutuseks eriti suur.
Seoses veeuputusohuga soovitame majaomanikel soetada veepumbad, et vajadusel oleks
võimalik koheselt vesi keldritest välja pumbata. Päästjad sõidavad väljakutsele, kui inimeste elu
ja tervist ähvardab oht, elamute keldritest vee väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei
tegele. Ida-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku sõnul on
ühekordsel vee keldrist välja pumpamise kasutegur väike. Kevadise tulvavee tõttu on
maapinnases niiskuse tase kõrge ning vesi imbub keldritesse tagasi. Vee kiire tagasi imbumine
võib kahjustada hoone konstruktsioone rohkem kui seisev vesi. Efektiivseid taastamistöid tasub
aga alustada alles peale veetaseme alanemist ja maapinna niiskustaseme normaliseerumist.
ENNE ÜLEUJUTUST


Veekogu ääres elades ole kursis täpse ilmaprognoosi ja veetaseme muutumisega.



Majapidamise veetõusu eest kaitsmiseks tihenda keldrikorruse aknad, vajadusel lao akende ette
liivakotid.



Kogu joogivett - tulvaveed võivad rikkuda joogivee.



Vii mööbel, olmeelektroonika, elektririistad, väärisesemed ja riided maapinnast kõrgemale
korrusele.



Samuti vii kõrgemale õlid, lahustid ja muud mürgised ained, et vältida nende vette sattumist.



Selgita välja, millised ohud võivad üleujutusega kaasneda kari- ja koduloomadele ning
loomasöödale.



Kontrolli küttepuude hoiustamise paika, et tulvad halge minema ei kannaks. Võimalusel varu
osa puid varju alla kõrgemale alusele, et niiskunud maja hiljem kuivade puudega kütta.



Kinnita õues olevad lahtised esemed.



Pane valmis vajalikud vahendid kodust lahkumiseks - ravimid, laetud akuga mobiiltelefon,
esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud ning söök ja jook. Ära
unusta ka isikut tõendavat dokumenti.



Selgita välja kogunemispaik (sugulaste või tuttavate juures või kokkuleppel kohaliku
omavalitsusega, …), kus saaksite üleujutuse korral ajutiselt viibida. Lahku kodunt juba
ennetavalt, kui majja sissepääs ega majast väljumine veetaseme tõusu tõttu veel takistatud pole.



Juhuks, kui Sinu pereliikmed ei ole koos, siis leppige kokku koht, kus vajadusel kohtute.



Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse kohta.



Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka naaber.



Kodust lahkumisel lülita välja elekter ja teavita lahkumisest ka kohalikku omavalitsust.
ÜLEUJUTUSE AJAL
Ruumides:



Tähelepanu! Häda korral helista hädaabinumbril 112 ja kutsu abi!



Kui vesi tõuseb kiiresti ja hakkab tungima hoonesse enne, kui oled jõudnud evakueeruda, siis
tagane ülemisele korrusele. Ära unusta ka kodu- ja lemmikloomi.



Enne vee keldrist välja pumpamist veendu, et mõni elektriseade või katkine juhe ei ulatuks veeni
- vesi juhib elektrit väga hästi! Kui majja voolanud vesi hakkab ohustama elektrisüsteeme, tuleb
elekter elamust välja lülitada.



Vedelkütusega töötavat veepumpa kasuta vaid hästi ventileeritavates ruumides.



Lülita välja elekter ruumides, kuhu vesi on tungimas või võib tungida. Märgunud elektrijuhistiku
või -seadme kasutamisel tekkinud lühisest võib puhkeda hoones tulekahju. Samuti on oht saada
elektrilöök, kuna vesi juhib elektrit väga hästi.
Väljaspool ruume:



Üleujutatud teelõiku nähes mine tuldud teed tagasi. Tugev vool võib inimesel jalad alt viia ka
siis, kui vesi on vaid 15–20 sentimeetrit sügav.



Väldi autoga liiklemist üleujutatud piirkonnas.



Hoia eemale üleujutatud alajaamadest.
PEALE ÜLEUJUTUST



Ole ettevaatlik üleujutuse piirkonnas- kummijalatsid ja –kindad kaitsevad elektrilöögi ohu eest
ruumides, kus põrandal on veel veekiht.



Tulekahju puhkemise vältimiseks tuleb elektrijuhistikul või -seadmel lasta enne vooluvõrku
lülitamist korralikult ära kuivada.



Kuivata nii ruttu kui võimalik hoones märgunud materjale, et pidurdada hallitusseente ja
bakterite kasvu.



Aita ka naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi!
Infot üleujutusohu korral käitumiseks saab ööpäevaringselt töötavalt päästeala infotelefonilt
1524 ja veebilehelt www.rescue.ee.
Ida-Eesti Päästekeskus

