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MÕISTETE JA LÜHENDITE LOETELU 

Kaldapoom - madalas vees reostuse leviku piiramiseks, suunamiseks ja piisaval sügavusel 

tõkkepoomiga ühendamiseks. Õhuga täidetud osa tagab veetaseme tõustes ujuvuse  ja veega 

täidetud poomiosa oma raskusega takistab reostuse levikut poomi alt. 

Naftaeostusjuhtum - üks juhtum või ühesuguse päritoluga juhtumite jada, mis põhjustab või 

võib põhjustada naftasaaduste heite keskkonda  ja mis nõuab päästeoperatsioone või 

teistsugust kiiret reageeringut.
1
 

Naftareostus - maaõliprodukti ükskõik millises vormis, st põlevkiviõli, toornafta, küttenafta, 

masuut, naftadestilleerimissaadused, biodiisel jms aine sattumine keskkonda, mis võib 

ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada looduskeskkonda, tekitada majanduslikku kahju.
2
 

Naftareostuskorje teenus - on päästevaldkonna teenuste loetelus üheks päästetetöö alla 

kuuluvast 16.-st teenusest ja teenus jaotub kolmeastmeliselt Naftareostuskorje 1, -2 ja -3.
3
 

Sorbendid - vähemal või rohkemal määral absorbeeruvate ja adsorbeeruvate, mõlemate 

omadustega naftasaadusi imavate ainete ühine nimetus. 

Sorbentpoom - naftasaadusi imavad ained on laialivalgumise vältimiseks ja 

kasutusmugavuse parendamiseks paigutatud võrksukka. 

Tõkkepoom - ujuvtõke naftareostuse piiramiseks, suunamiseks, kogumiseks ja mille 

veepealne osa väldib reostuse ülepritsimist ning veealune osa takistab reostuse liikumist 

altpoolt poomi lainetuse, hoovuse või jõevoolu mõjul. 

HELCOM - Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon 

OPIS - Päästeameti operatiivinfosüsteem  

PÄKE - Päästejuhiseid keemiaõnnetustel 

SYKE - (Suomen ympäristökeskus) Soome keskkonnakeskus. Juhib ja koordineerib õlitõrjet 

Soomes. 

                                                           
1
 Siseministeerium, Riiklik merereostustõrje plaan (2008) 

<www.siseministeerium.ee/public/merereostust_rje_plaan.pdf> (12.12.2012) 

2
 ibid 

3
 Päästevaldkonna teenused, Päästeameti Peadirektori 17.01.2011 käskkiri nr 16 
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SISSEJUHATUS 

Suureneva energia ja keemiatööstuse toorainevajaduse tingimustes kasvab naftasaaduste 

transiit Läänemerel ja Soome lahel. Eesti paikneb ühes Soome lahe ohtlikumas kohas, kus 

ristuvad reisilaevade ja kaubalaevade ning tankerite teed. Viimastel 2010. aasta analüüsi 

andmetel väheneb tankerite arv kuid tankerid muutuvad järjest suuremaks. Venemaal 

suureneb naftasadamate Primorsk ja Ust-Luuga tegevus.
4
 Kerkivate naftasaaduste hinna tõttu 

muutub tasuvaks kodumaisest põlevkivist kütuse ja keemiatooraine tootmine. Eesti sadamate 

kaudu veetakse transiitrongidega saabuvat bensiini, diislit, mitmesuguseid kütteõlisid kuni 

toornaftani. Autotranspordiga varustatakse Eesti siseselt kütustega tanklaid, katlamaju ning 

bituumenitega ehitusmaterjalitööstust.  

 

Läänemere äärsed riigid võtsid mere reostatuse tõttu 1974. aastal vastu Helsingi 

Konventsiooni (edaspidi HELCOM). HELCOM-i soovitustes kirjeldatud sätted ja nõuded 

puudutavad õhu saastet, valgalade kaudu merre sattuvate ainete vähendamist ning 

naftasaaduste reostuse koristamist. Eesti ühines HELCOM-iga 1992 aastal, võttes sellega 

kohustuse täita nõudeid ja juhendeid. Konventsiooni nõuete täitmiseks jaotati ülesanded 

erinevate ministeeriumite vahel vastavalt pädevusele.
5
  

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005 määrusest number 302 “Strateegiliste 

arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse 

kord” on koostatud Valitsemisala arengukava (edaspidi VAAK).
6
 Siseministeeriumi 

arengukava määratleb Siseministeeriumi ja valitsemisala, kui erinevaid tegevusvaldkondi 

ühendava ühtse organisatsiooni, tulevikunägemuse. Arengukavast lähtuvalt kirjutatakse iga 

                                                           
4
 HELCOM, ,,Maritime Activities in the Baltic Sea“ (2010) p9-13  

<www.helcom.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep123.pdf> (1.01.2013)  

5
 Siseministeerium, Riiklik merereostustõrje plaan (2008) 

<www.siseministeerium.ee/public/merereostust_rje_plaan.pdf> (12.12.2012) 

6
 Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse 

kord, Vabariigi Valitsuse määrus 13.12.2005, jõustunud 23.12.2005 - RT I 2005, 67, 522 



6 

 

asutuse panuse kohta aastased tegevuskavad, mis sisaldavad muuhulgas iga planeeritud 

meetme tegevuste konkreetseid tähtaegu.
7
 

 

Siseministeeriumi haldusalas on reostustõrje merel Politsei- ja Piirivalveameti ülesanne, 

ulatusliku rannikureostuse likvideerimisel teevad päästeasutused koostööd Politsei- ja 

Piirivalveametiga ning maismaal kõrvaldab reostusest tekkinud ohu päästeasutus
8
. 

Väljatöötatud VAAK 2008-2011 on kirjeldatud  naftareostuskorje teenus. Teenusepõhine 

lähenemine on elanikkonnale pakutavate tegevuste koondamine gruppideks sarnasuste alusel, 

mis võimaldab paremini eesmärke planeerida, teostada, kontrollida ning korrigeerida.
9
 

Päästeamet on koostanud naftareostuskorje teenuse standardi teenuse kvaliteetseks 

pakkumiseks. Sündmustele reageerimine toimub reostuse ohu suuruse ning saabunud info 

põhjal astmeliselt - väike, keskmine või suur. Naftareostussündmused, millega saab hakkama 

üks päästemeeskond, on esimene aste ning kui vajatakse lisa tööjõudu või tehnikat tõstetakse 

astet. VAAK 2011-2014 seab eesmärgiks naftasaadustekorje teenuse tehniliste vahendite ja 

reageeriva ressursi ning kaasatavate inimeste arvu suurendamise. Selleks tuleb eelnevalt 

vaadelda kuidas on teenus toiminud.  

 

Töös vaadeldakse 2009 - 2012 Tallinnas ja Harjumaal naftasaaduste reostusele väljasõite. 

Kuna riskid piirkonniti erinevad, on vaja teha täiendusi varustuse komplekteerimise ja 

paiknemise osas. Pääste juhtlauseks on looda parimat, valmistu halvimaks
10

. 

 

Antud töö eesmärgiks on analüüsida ja anda soovitusi naftareostuskorje teenuse esimese 

astme arendamiseks Põhja päästekeskuses. 

 

Selleks, et lõputöö eesmärki saavutada on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Kirjeldada naftareostuskorjetööde olemus, korjetööde iseärasused ning toimimine 

päästesüsteemis;  

                                                           
7
 Siseministeerium, ,,Valitsuse arengukava 2011-1014” <www.siseministeerium.ee/17410>.(11.02.2012) 

8
 Siseministeerium, ,,Mere-või rannikureostusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan 2011“ /Mere-

_voi_rannikureostusest_pohjustatud_hadaolukorra_LP.pdf <www.siseministeerium.ee/public> (12.12.2013) 

9
 Ojala, T. ,,Mida kujutab endast Päästeameti teenuspõhine juhtimismudel.“ Häire 112. nr 1, 2012 

<www.rescue.ee/vvfiles/0/haire112_2_2012_4.pdf8> (4.01.2013) 

10
 Priit Laos ,,Kukul külas“ Kuku raadio 13.01.2013 
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2. Hinnata erinevaid võimalusi naftareostuskorjetööde esimese astme teenuse 

teostamiseks; 

3. Uurida naftareostusväljakutsete kokkuvõtet ja väiksematel reostustel kasutatavat 

varustust. 

 

Meetoditena on töös kasutatud dokumendianalüüsi ja kvantitatiivset andmeanalüüsi. Töö 

käigus on analüüsitud järgnevaid dokumente: päästeseadus, hädaolukordade lahendamise 

plaanid, riiklik merereostustõrje plaan, OPIS-e väljavõtted ning naftareostuse alast kirjandust. 

kvantitatiivse uurimisvormina viidi läbi küsitlus esimese tasandi päästetööde juhtide arvamuse 

väljaselgitamiseks. 

 

Lõputöö koosneb kahest põhipeatükist, mis on omakorda liigendatud alapeatükkideks. Töö 

esimene osa on teoreetiline ülevaade naftareostustõrjest. Kirjeldav teooria võetakse kokku 

järeldustega. Tuuakse selgitavaid ja võrdlevaid näiteid. 

 

Teises osas, väljasõitude uuringu peatükis, uuritakse naftareostuskorje teenuse esimese astme 

kitsaskohti, operatiivinfo andmete kvantitatiivset kogumit ja reageerivate päästemeeskondade 

esimese taseme juhtide küsitlust. Lisaks kajastatakse uurimisküsimustele saadud vastuseid ja 

nende analüüsi alusel tehtud ettepanekuid. Selles töös on kasutatud õigusakte seisuga 

30.01.2013. 
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1. NAFTAREOSTUSKORJETÖÖDE OLEMUS, KORJETÖÖDE 

ISEÄRASUSED NING TOIMIMINE PÄÄSTESÜSTEEMIS 

1.1.Naftareostuste aktuaalsus 

Majandusareng on oluliselt muutnud ohte ja riske mõjutavaid tegureid nagu elanikkonna 

ümberpaiknemine, uute elamu- ja tööstuspiirkondade tekkimine ning transpordi oluline suure-

nemine. Riigi üheks oluliseks ülesandeks on valmis olla ja õigeaegselt reageerida hädaolu-

kordadele, mis võivad ohustada Eesti riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustada 

oluliselt looduskeskkonda või tekitada ulatuslikku majanduslikku kahju. Hädaolukorrad on 

kantud riskimaatriksisse, mis on toodud lisas nr 1. Kõrge riskiga ja esinemise tõenäosusega 

hädaolukorrad on ulatuslik mere- ja rannikureostus, maapinna, pinnaveekogu või põhjavee 

reostus sisemaal. Suured reostused võivad tekkida kütusehoidlate plahvatustel, põlemisel ja 

naftasaadusi vedavate veokitega maanteel ning naftasaadusi vedavate rongidega juhtuvatel 

õnnetustel.
11

 Sellest tulenevalt on eesmärk tagada professionaalne ja operatiivne päästetööde 

naftareostuskorje osutamise tase, mis on tasakaalus piirkondlike riskide, õnnetuste toimumise 

tõenäosuse ning ühiskonna ootuste ja riigi võimalustega. 

 

Eesti suurima liiklussagedusega teelõik asub Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel Tallinna linna piiril, 

kus liiklussagedus on 27 680 autot ööpäevas. Sellele jääb vaid pisut alla linnapiir Tallinn-

Narva maanteel – 27 160 autot ööpäevas. Keskmise põhiteede, liikluse koosseisust moodus-

tavad 80% sõidu-ja pakiautod, 11% kerge- ja raskeveoautod ja 9% autorongid.
12

 Aastatel 

2007 - 2010 toimus keskmiselt veokitega 2000 liiklusõnnetust aastas. 83% veokiõnnetustest 

                                                           
11

 Siseministeerium, 2011. aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte 

<www.siseministeerium.ee/public/HO_RA_2011nov.pdf> (12.12.2012) 

12
 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Transpordi arengukava 2006-2013 lk9 

<www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/12784610.pdf> (1.12.2013) 
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põhjustasid veokid ise. Enim liiklusõnnetusi toimus teeandmiskohustuste eiramisel ning rea-

vahetusel.
13

 

Vaadeldes Maanteeameti Aastaraamatust 2010 joonistel 5 ja 6 lisas nr 2, toodud keskmist 

liiklussagedust ööpäevas riigimaanteedel, on Harjumaa piires kolm põhisuunda suure 

liiklusintensiivsusega: lääne suunal Paldiski ja Pärnu mnt, lõuna suunal Tartu mnt ja ida 

suunal Narva mnt.
14

  

Kuna statistika osas ei ole päästjate sekkumist nõudvaid liiklusõnnetusi võimalik objektiivselt 

kajastada, siis saab argumendina kasutada Maanteeameti kokkuvõtet ja seost, mida suurem 

liikluskoormus maanteedel, seda rohkem on toimunud õnnetusi. Raudteeliikluse arvestamisel 

lähtutakse olukorrast, kus õnnetusi on oluliselt vähem, kui maanteedel, kuid õnnetuse korral 

suure ohu tõttu on kokku lepitud poole suurem ohuhinnang.15Veokitega toimuvate avariide 

puhul puruneb tihti karter, mahtuvusega umbes 30 liitrit mootoriõli ja diiselkütuse paagid 

mahtuvusega kuni 500 liitrit. Transiitveokitel on vahel paigaldatud suurendatud 1000 liitrised 

paagid mõlemale poole. Veok veokiga liiklusõnnetustel võib reostuse suuruseks olla kuni 

1000 liitrit. Kütuseveoki tsisternist võib ümberminekul või purunemisel lekkida 40 000 liitrit. 

Busside kütusepaagid sõltuvalt otstarbest on vahemikus 200 – 1000 liitrit. Suure liiklus-

koormusega maanteede ristumised raudteega on Tallinnas eritasandilised. Rongi kokkupõr-

keid sõidukiga raudteeületuskohal on Eestis keskmiselt 20 juhust aastas lisa nr 3, joonis 7
16

. 

Põhiline rongide transiitliiklus toimub ida- ja läänesuunal Muuga ja Paldiski sadamatesse. 

Ohuks on ka diiselrongid, mille kütusepaagid mahutavad ligikaudu 12 000 liitrit. Näiteks 

Tallinn-Moskva rongi veduri perroonile sõitmise hetkel 19.06.2008 Tallinnas Balti jaamas, 

sisaldasid paagid 8000 liitrit diiselkütust. Raudteel transiitkaubana veetud kaupadest ligi 80% 

moodustasid toornafta ja naftatooted
17

. Võimalike raudtee õnnetuste prognoositav suurus on 

suurem kui 1000 liitrit ja ühe tsisterni purunemisel 60-80 mᶾ. Seetõttu on eriti oluline kiire 

lekete sulgemine ja leviku piiramine kuni abijõudude saabumiseni. Palju väikseid 

                                                           
13

 Eesti Liikluskindlustuse fond, Veokitega toimunud liiklusõnnetused2007-2010 (2011) 

<www.eksl.ee/images/files/LO_veokid.pdf> (1.12.2013) 
14

 Maanteeamet Aastaraamat 2010 (2011)<www.mnt.ee/public/statistika/MNT_aastaraamat_2010_A4.pdf> 

(1.12.2013) 
15

 Päästeamet Päästekomandode väljasõidupiirkondade ohutegurite ja riskide hindamise metoodika 2010 

Päästeameti siseleht <//pai.rescue.sise/45/555/755/> (1.12.2013) 
16

 Statistikaamet, ,,Liiklusõnnetused ja tulekahjud eesti avalikul raudteel 2012“ <//pub.stat.ee/px-

web.2001/Dialog/Saveshow.asp> (2.01.2013) 
17

 Statistikaamet, ,,Eesti Statistika 92 Kvartalikiri.2/11“, <www.stat.ee/dokumendid/55315>(2.01.2013) 
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reostusjuhtumeid sisemaal moodustavad suure kaudse reostuse, mis kandub pinna- või 

põhjavette. Naftareostus maal paiknevatest punkt- ja hajureostusallikate poolt jõuab 

põhjavette ja merre pinnavee kaudu või otse rannikult.
18

 Tuleb võtta arvesse, et Harjumaal 

paiknev Tallinna joogiveehaare ja põhjavesi on karsti aladel kaitsmata või nõrgalt kaitstud.
19

 

1.2. Esimene aste naftareostuskorje teenuses 

Teenus on protsesside ja tegevuste tulem, mille eelduseks on inimeste, töövahendite ja 

töökorralduse koostöövõimelise kogumi olemasolu.
20

 Päästeameti peadirektori käskkirjaga 

kinnitatud päästevaldkonna teenuste loetelus on üheks päästetetöö 16-st teenusest nimetatud 

naftareostuskorje teenus, mille kohta on koostatud teenuskaart, mis on väljatoodud töös lisas 

nr 4.
21

 Autor kasutab töös naftareostuskorje teenuse jaotumist astmeteks, sest astmed 

selgitavad paremini esimesena reageeriva ressursi ja korjetööde järjekorra seost. 

 

Päästetöö naftareostuskorje teenusekaardi kirjelduses on jaotatud teenus kolmeks astmeks 

reostuse koguse suuruse ja korjevahendite järgi. Naftareostuskorje teenus algab reostuse 

kogumisest maismaal 50 liitrist, mida suudab likvideerida päästetööde baasteenuse põhiauto 

kasutades käsitöövahendeid ja sorbeerivaid aineid.
22

 

 

Naftareostuskorje teenuse esimese astme eesmärgiks on väljakutse käigus lokaliseerida ja 

likvideerida naftareostused maismaal ja tasase vooluga kuni 0,5 m/s või seisval veepinnal 

kergeid naftaprodukte kuni 1000 liitrit ja kuni 100 m² suurusel alal. Reostus lokaliseeritakse ja 

likvideeritakse sorbentmaterjaliga. Kasutatud sorbentmaterjal kogutakse kokku ja 

pakendatakse. Teenuse osutamisel teostatakse kergete naftaproduktide ümberpumpamise töid 

tootlikkusega kuni 10 l/min.
23

 

                                                           
18

 Siseministeerium, Riiklik merereostustõrje plaan (2008) 
<www.siseministeerium.ee/public/merereostust_rje_plaan.pdf> (12.12.2012)  
19

 Keskkonnaamet, ,,Hädaolukordade riskianalüüs. Ulatuslik maapinna, pinnaveekogu või põhjavee reostus 
sisemaal“ 2011 <www.keskkonnaamet.ee/public/images/lisa_1-Riskianaluus_maapinnareostus.pdf> 
(2.01.2013) 
20

 Ojala T.,,Päästeameti teenustepõhine juhtimismudel“ 15.02.2012 Päästeameti siseleht(2.12.2012) 
21

 Päästevaldkonna teenused, Päästeameti Peadirektori 17.01.2011 käskkiri nr 16 
22

 ibid 
23

 ibid 



11 

 

Naftareostuskorje teine aste on kuni 5000 liitri kergete ja raskete naftaproduktide 

lokaliseerimine, likvideerimine, ümberpumpamine ja pakendamine maismaal ning veekogul. 

Lisaks kolmeks ööpäevaks 50 kaasatava isiku rakendamine reostustõrjetöödele. 

Naftareostuskorje kolmas aste on naftaproduktide suuremahuline lokaliseerimine,  

ümberpumpamine ning kogumine rannikul ja kaldaalal. Lisaks seitsmeks ööpäevaks 50 

kaasatava isiku rakendamine reostustõrjetöödele.
24

 Naftareostuskorjetööde teenusel pole 

võimalik reageerida pikaajaliselt, väikesaartel ja rohket käsitööd nõudvatel sündmustel. 

Selleks tuleb taotleda abijõude teistest piirkondadest, vabatahtlike hulgast ning Kaitseväelt ja 

Kaitseliidult. 

 

Naftareostuskorje esimese astme teenus Põhja-Eestis 

Põhja päästepiirkonnas paikneb reostuskorje varustus Tallinnas Mustamäe päästekomandos. 

Kasutusel on päästeauto, mehitatud meeskonnavanema ja autojuhiga. Päästeauto on 

varustatud labidate ja pumbaga kergete ja keskmiste naftasaaduste imemiseks mahutitest ja 

paakidest, lekkesulgemis kiiludega ning sorbendiga. Päästeauto haagis komplekteeritakse 

sündmuse põhiselt mahutitega, käsikorjevahenditega või sorbendiga. Teenust täiendab 

väljasõiduvalmiduses multiliftkonteiner ,,Mustamäe Puiste“ 20 mᶾ saepuruga, mis on 

tunduvalt kergendanud ja kiirendanud naftareostuste kogumist konteinerautoga ligipääsevates 

kohtades. Puistekonteineri tagaosas on luugid ja roop saepuru parajaks doseerimiseks.
25

 

Varasemalt haagisel paiknenud 2 - 3 mᶾ saepuru suurtest kottidest reostusele puistamine oli 

tööjõu mahukam ja tülikam. 

1.3. Pääste ülesanded ja tegevused naftasaadustega reostumisel 

Vastavalt Päästeseadus § 5.(1) 1) Päästeameti ülesanded: päästesündmuse toimumisel, ohu 

tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata 

rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused maismaal ja siseveekogudel, kui 

teistes seadustes ei ole sätestatud teisiti, ning rannikuvees päästesündmuse lahendamine 

koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.
26

 Tulenevalt päästeseadusest ei tegele päästeasutus 

                                                           
24

 Päästevaldkonna teenused, Päästeameti Peadirektori 17.01.2011 käskkiri nr 16 
25

 ,,Mustamäe päästekomando autode ja konteinerite varustus“ Päästeameti siseleht (1.02.2013) 
26

 Päästeseadus, RT I, 29.12.2011, 1-jõustunud 01.01.2012 § 5.(1) 1) 
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päästesündmuse käigus kogutud naftareostusega edasi, vaid annab selle üle reostajale, 

kohalikule omavalitsusele või Keskkonnaametile. Keskkonna reostuseelse seisundi taastamist 

rannikul korraldab Keskkonnaamet.
27

 

 

Reageerimine on reguleeritud väljasõidu korraga, mille alusel koostatakse väljasõidu plaan
28

. 

Väljasõidu plaani järgselt saadab Häirekeskus väljasõidu korralduse naftasaadustega 

reostumise korral vastavalt suuruse, paiknemise ja leviku infole. Häirekeskusele laekuva info 

põhjal saadetakse väljasõidu plaani järgi välja kõige kiiremini kohalejõudev põhiauto ja 

vastavat võimekust omav päästemeeskond koos varustusega ning vajadusel komandod 

erivahenditega: keemiahaagis, keemiakonteiner, ujuvvahend või maastikusõiduk. Näiteks 

sündmusele bensiiniga kus on vajalik ümberpumpamine väikses mahus, saadetakse 

keemiahaagis aga ümberpumpamisele suures mahus keemiakonteiner, koos vastava väljaõppe 

saanud komandoga.
29

 Keemiateenus kaasatakse seetõttu, et naftareostuskorje teenusel vastav 

võimekus puudub. 

 

Päästjate tegevused naftareostusel on kõrvaldada reostusest tulenev oht keskkonnale, varale ja 

inimeste tervisele. Lekke peatamine tehakse enne leviku piiramist või vastupidi, sõltuvalt 

konkreetsest sündmusest. Päästjate tegevuseks on: 

1) lekke peatamine; 

2) leviku tõkestamine; 

3) reostuse võimalikult kiire kokku korjamine; 

4) pakendamine, edasise reostuse leviku vältimiseks. 

Reostusjuhtumil lähtutakse proportsionaalsuse, keskkonnaohtlikkuse ja avaliku huvi 

suurusest. Päästjad kasutavad reostussündmustel ,,Päästejuhiseid keemiaõnnetustel” (edaspidi 

lühend PÄKE) mis on tõlgitud Soome Päästekolledži ,,Kemikaalide taktikalised ja tehnilised 

päästejuhised” metoodilisi juhiseid ohu korral. PÄKE kaust juhistega on välja antud igale 

Põhja päästekeskuse põhiautole. Õnnetuste ja päästetööde käigus saadud kogemused näitavad, 

                                                           
27

 Siseministeerium, ,,Mere-või rannikureostusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan 2011“ /Mere-

_voi_rannikureostusest_pohjustatud_hadaolukorra_LP.pdf <www.siseministeerium.ee/public> (12.12.2013) 
28

 Päästeameti kohalike päästeasutuste väljasõidukorra ja väljasõiduplaani vormi kinnitamine, Päästeameti 

peadirektori 22.01.2007 käskkiri nr 17 
29

 Põhja- Eesti Päästekeskuse autotehnika väljasõidujuhend, Päästekeskuse direktor 6.03.2006 käskkiri nr 1-1-

3/06/902. täiendatud 08.09.2010 
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et päästetegevusi tuleb teha teatud järjekorras. PÄKE juhiseid kohandatakse vastavalt 

naftareostussündmuse vajadusele.
30

 

 

Ohutus 

Reostuskorjel peab kasutama isikukaitsevahendid, sest naftasaadused põhjustavad silmade 

kipitust, peavalu, kurgu äritust, tasakaaluhäireid, oksendamist. Nahale tekivad haavad, 

allergiad. Sissehingamisel ja otsesel nahaga kokkupuutel satub organismi raskemetalle, vähki 

ja geneetilisi muutusi tekitavaid aineid.
31

 Hingamisteede kaitseks tuleb kasutada 

suruõhuhingamisaparaate ja välitingimustes sõltuvalt olukorrast kombineeritud maskifiltreid. 

Sündmuskoht tuleb kontrollida süttimisohu-hapnikusisalduse mõõtevahendiga. Naftareostus-

korjel sobivad päästjatele ühekordsed ülikonnad, mis on surve all pritsivate ohtlike ainete 

läbitungimiskindlad. Abitöödeks sobivad kaitseülikonnad, mis kaitsevad pritsmete eest. 

Täiendavalt kantakse vihmakaitse ülikonda nii naftaprodukti kui vihma ja tuule kaitseks. Töö 

käigus määrduvad kustutusriietuse saapad ja võib määrduda kaitsemask. Saabaste ja maski 

puhastamine võtab aega ja mõjutab järgmisele väljakutsele minekut. Lahenduseks on tõrje-

varustuses eraldi kummikud või jalatsikaitsmed ja täismaskid. Kergesti aurustuvatest nafta-

saadustest tekkida võivast tule- ja plahvatusohust tulenevalt tuleb eemaldada süttimisoht vahu, 

antistaatilise kile, maanduse, ventilatsiooni või pihustatud joa abil.
32

 

 

Sündmuskoha luure  

Päästetegevuste järjekord algab alati esmasest luurest lähenedes võimalusel tuulepealsest 

küljest, ülesandega teha kindlaks aine ja sellega kaasnevad ohud.  Luure käigus selgitatakse 

lekke asukoht ja suurus, lekkinud aine kogus, käitumine ja levimine. Liiklusõnnetuse korral 

uuritakse veoüksuse märgistust, asendit ja vigastusi ning selle põhjal määratakse ohuala.
33

 

 

Lekke peatamine 

Naftareostuskorje meeskonna esmaseks ülesandeks on lekke peatamine või vähendamine  

kuni erivarustust omav meeskond kohale jõuab. Lekke alla tuleb paigutada vann, mahuti, kott-

                                                           
30

 Päästeamet, Päästejuhised keemiaõnnetustel (2009), lk 10,12 
31

 Tommiska M., ,,Tommiska alusöljyonnettomuuksien vaikutukset öljynkerääjien terveyteen, Opinnäytetyö“ 

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu (2010), s 53-56 

<//publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14934/Tommiska_Maare.pdf?sequence=1> (12.12.2012) 
32

 Päästeamet, Päästejuhised keemiaõnnetustel (2009), lk 62, 116, 155 
33

 Päästeamet, Päästejuhised keemiaõnnetustel (2009), lk 112 
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toru, koormakate vms, kuhu saab koguda võimalikult palju põlevvedelikku ja ühtlasi takistada 

reostuse pinnasesse imbumist. Lekke peatamiseks sõltuvalt lekkekohast on võimalused: 

1) mahutis oleva augu sulgemine puidust tapi või kiiluga; 2) mahutis oleva augu sulgemine 

kummist plaadiga, mille kinnitamiseks kasutatakse sädemeid mitte andvat plaati ning mahuti 

ümber tõmmatavaid koormarihmu; 3) toruleke sulgemine toruklambriga; 4) ventiili 

sulgemine, ventiilipesa või flantsi pingutamine. Kui lekke peatamine ei õnnestu, tuleb reostus 

suunata kogumiseks sobivasse kohta.
34

 

 

Lekke tõkestamine maismaal 

Kerged naftasaadused imenduvad liivastel, kruusastel pinnastel ning karstialadel väga kiiresti 

sõltudes pinnavee tasemest. Reostus levib sõltuvalt viskoossusest kas veest kiiremini või 

aeglasemalt. Päästjate kohalejõudmisel puudub sellekohane info, seetõttu on oluline alustada 

reostuse leviku piiramisega võimalikult kiiresti. Reostunud pinnas tuleb edasise saastumisohu 

vältimiseks eemaldada, mille käigus suureneb reostuse kogus kümneid kuni sadu kordi.
35

 Eriti 

tundlike aladel või intensiivse sademetega edasikandmise ohu tõttu võib see tegevus olla 

päästeasutuse juhitav päästetöö Päästeseadus § 5 järgi. PÄKE metoodilistes juhendites on 

lekke tõkestamiseks kirjeldatud järgnevaid tegevusi: 1) pinnasest, lumest ja täidetud 

voolikutest vallide ehitamine, 2) tammide, kraavide rajamine ja kilega vooderdamine, 

3) kogumisaukude kaevamine, 4) kanalisatsiooni luukide ja muude äravoolu avade sulgemine 

sulgemismattide, kile ja pinnase abil, 5) läbivoolu tammide ehitamine, läbivoolu tagamiseks 

allpool ujuvat reostust kasutatakse torusid, imivoolikuid või pumpasid.
36

 

 

Ennetavad meetmed sisevete ja ranniku kallaste kaitseks 

Rootsi päästeteenistuses kasutatakse juba pikka aega kallaste kaitseks ennetavatest 

meetmetest geotekstiile reostuse ohu korral.
37

 Kasutamine on õigustatud kohtades, kus 

naftareostuse koristamine on väga raske, kivi-, kruusakaldad või koristamine on võimatu - 

                                                           
34

 Päästeamet, Päästejuhised keemiaõnnetustel (2009), lk174-184 
35

 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1 | 2009 ,,Etelä- ja Länsi-Suomen 

jätesuunnitelmaTaustaraportti Jätehuolto poikkeuksellisissa tilanteissa“ s62,96 

<www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=114267&lan=fi> (1.12.2012) 
36

Päästeamet, Päästejuhised keemiaõnnetustel (2009), lk112, 166 
37

Kulander.K, Ericsson.M. Saneringsmanual för olja på svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(2010) p46 <www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25589.pdf> (1.09.2012) 
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pehmed savi ja muda kaldad, madalad üleujutatud kaldad, roostikud, liigirikkad kaitsealad
38

. 

Geotekstiilide kangad rullitakse mööda veepiiri lahti ja naelutatakse spetsiaalsete suurte 

naeladega . Naftareostus jääb kanga pinnale, vesi valgub läbi kanga.
39

 Rannikul on tähtis 

takistada reostuse levikut pikki kallast selleks paigaldatakse risti rannaga poomid või 

kaldapoomid
40

. Suure viskoossusega reostuse korral võib paigaldada poomide asemel tihedaid 

võrke pikkusega 5 - 10 m ja laiusega 1 - 3 m
41

. Jõgede kallaste ja ranniku kaitse vee 

äkkreostuse korral ennetavate meetmetega on töö autori arvates kiirelt teostatav kergete 

vahenditega esimese astme naftareostus teenuse poolt, kuni teise astme naftareostus teenus 

paigaldab tõkkepoome. 

 

Lekke leviku tõkestamine vees 

Lekke leviku tõkestamiseks vees kasutatakse poome, mille ülesanne on sõltuvalt ehitusest 

naftasaaduse leviku tõkestamine, suunamine alade kaitseks ja kogumiseks. Poomid jagunevad 

imavateks ehk sorbentpoomideks ja tõkkepoomideks. Sorbentpoome kasutatakse seisvas vees 

ja voolukiiruse juures 0,1 - 0,2 m/s, vajadusel mitmes reas või koos tõkkepoomiga.
42

 

Tõkkepoom on varustatud reostuse alt läbimineku takistamiseks servaga. Tõkkepoome 

kasutatakse suurte pindalade, muutuvate ilmastikuolude korral ja vooluveekogudel. 

Kaldapoomi kui tõkkepoomi ühte liiki, kasutatakse eesmärgiga ühendada tõkkepoom kaldaga 

või kaitsta kallast reostuse eest madalas vees.
43

 

 

Naftareostuse pumpamine 

Lekete pumpamisel juhindutakse süttimis-plahvatusohust, reostuse viskoossusest ja prahi või 

jää tükkide suurusest. Pumbakomplektid koosnevad jõujaamast, jõu ülekandmiseks juhtmetest 

või voolikutest, pumbast ja transfeervoolikutest. Põhja päästekeskuses on kasutusel alla 55°C 

juures süttivate vedelike pumpamiseks tünnipump, voolikpump, membraanpump ja üle 55°C 

                                                           
38

SÖKÖ II, ,,Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan. 9: Vahinkojätteen keräämisen organisointi rannoilla 

ja puhdistusmenetelmät.“ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (2011) s7<www.kyamk.fi/soko> (1.12.2012) 
39

,,Shore protection“ <www.bohusenvironment.se/en/strandskydd.asp> (1.09.2012) 
40

Jolma, K. Rantavyökkeen öljytorjuntaopas (SYKE, 2003), s9 (1.12.2012) 
41

Cedre, ,,Oiled Shoreline Cleanup Manual“ (2013) p36 <www.posow.org/documentation/manual> (9.02.2013) 
42

 EPA, ,,Performance Testing of Selected Sorbent Booms“ EPA-600/7-78-219 (Cincinnati, 1978) 

<//nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=91013NRR.txt> (7.12.2012) 
43

 Lamor Oil Spill Manual, (Porvoo, 2005) p57 
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leekpunktiga keskmise viskoossusega vedelike jaoks kolbpump ning väga suure 

viskoossusega vedelike pumpamiseks kruvipump.
44

 

 

Naftareostuse koristamine 

Reostuste koristamisel kalkuleeritakse täiendavalt tekkida võivaid kahjustusi keskkonnale ja 

konsulteerimisel Keskkonnainspektsiooniga võib olla otsus reostust mitte koristada või 

koristusmeetodi valik. Dispergente, paksendajad ja pesuained on HELCOM soovituse 22/2 

põhjal Läänemere äärsetel riikidel mittesoovitav kasutada.
 45

 Loa erijuhtudel kasutamiseks 

annab Keskkonnainspektsioon. Pääste ei ole endale keemilisi vahendeid soetanud. 

Põletamiseks reostuskohal annab loa erijuhtudel Keskkonnainspektsioon.
46

 

 

Käsitsi koristamine on üle maailma sarnane. Kasutatakse labidaid, kühvleid, roope, rehasid, 

harju mitmesuguse kujuga, kellusid või väikseid aialabidaid. Plahvatus ja süttimisohu korral 

valitakse plastist, alumiiniumist või pronksist labidad. Käsitööjõu vähendamiseks kasutatakse 

mehaniseerimist, vaakumseadmeid ning pinnast harjavaid skimmereid.
47

 

 

Sorbente kasutatakse naftareostuskorjel väiksemate reostuste kogumisel, kohtades kus 

aurustumine, looduslik lagunemine võtab kaua aega ja sellega tekitab keskkonnale, loodusele 

ohtu. Sorbendid jagunevad sünteetilisteks ja looduslikeks. Imamisvõime sõltub pinna 

kokkupuute pindalast vedelikuga ja vedeliku viskoossusest.
48

 Naftareostuskorjeks veest 

töödeldakse sorbente vetthülgavate ainetega. Põhja päästekeskuses on kasutusel 

polüpropoleen- ja kivivilla graanulid, matid, poomid ja mitteujuva savi baasil valmistatud 

graanulid ning saepuru, turvas. Eelistatakse kasutada odavat saepuru, sest edasine jäätme-

käitlus ei nõua koostööpartneritelt erilisi pingutusi. Saepuru põletatakse sobivates kateldes või 

ladustatakse kogumiskohtades, kus nad bioloogiliselt lagunevad, ning ei põhjusta lisaohte 

keskkonnale juhul kui korjetöödel jääb väiksed kogused korjamata.
49 Veest korjamiseks 

sobivad sorbendid on kallid, odavam on kasutada skimmerit kergete ja keskmiste 

                                                           
44

 Flux, Elro, Lamor, Sprate pumpade kasutusjuhendid 
45

 HELCOM RECOMMENDATION 22/2 ,,Restricted Use of Chemical Agents and Other Non-Mechanical 

Means in Oil Combatting Operations in the Baltic Sea Area“2001 

<www.helcom.fi/Recommendations/en_GB/rec22_2/> (2.12.2012) 
46

 Välisõhu kaitse seadus, RT I 2004, 43, 298, 05.05.2004, jõustumine 27.11.2004. 
47

 ExxonMobil, Oil Spill Response Field Manual (USA 2000) p11-16,11-17. 
48

 Fingas M. Oil Spill Science and Technology (Elsvier, Burlington 2011) p328 
49

 Teet Koitjärv, struktureerimata ekspertintervjuu, Tallinn 20.02.2012 
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naftasaaduste korjeks.
50

 Põhja päästekeskuses on üks väike hariskimmer kuni keskmise 

viskoossusega naftasaaduste kogumiseks ja paikneb konteineris. Skimmeri kasutamise 

eelduseks juba paigaldatud tõkkepoom, eesmärgiga takistada reostuse laialivalgumist.  

 

Ajutine ladustamine 

Naftareostuskorje teenuses on ettenähtud reostuse pakendamine selleks, et anda kogutud 

reostus üle reostajale, kohalikule omavalitsusele või Keskkonnaametile. Reostuse 

kogumispunkt rajatakse transpordile ligipääsetavasse kohta. Põhja päästekeskuses on odavust 

silmas pidades kasutusel kasutatud taara olmekeemia tootjatelt. Basseinide ja mahutite 

puhastamine peale reostust on aeganõudev ja kulukas sest päästekeskuses puudub 

naftapüüduriga pesukoht. Kasutusel on 200 liitrised plekktünnid, tonnised plastikmahutid, 

kilekotid ämbrite jaoks ja suured kilekotid kogumispunktis ämbrikottide mahutamiseks, mis 

jäetakse koos reostusega sündmuskohale. Suurema koguse korral rajatakse maasse kaevatud 

või maapealsed vallitatud ja kilega vooderdatud kogumiskohti.
51

 Vajadusel kasutatakse kilega 

vooderdatud multilifti kaste ja basseine. 

1.4. Naftareostustõrje Soomes Ida Uusimaa näitel 

Soome õlireostuste tõrjeseaduse järgi õli ja kemikaalidereostuse vastu tõrje üldine juhtimine, 

järelevalve ja arendamine kuulub Keskkonnaministeeriumile ning allasutus Soome 

Keskkonnakeskus SYKE korraldab suuremate sündmuste korral tõrjetööde juhtimise, 

koolituse, arendamise, vahendite soetamise ja hooldamise üleriigiliselt. Erinevalt Eestist 

hangitakse tõrjevahendid ühtselt päästeasutustele, omavalitsustele, Piirivalvele, Mereväele ja 

teistele tõrjetöödel osalevatele pooltele. See tagab ühtse varustuse kokkusobimise suurel 

reostusel. Päästeteenistus vastutab oma territooriumil naftareostuse tõrje eest maal, rannikul ja 

saartel.
 52

 

Soome õlitõrje pikaajaline arengukava 2009-2018 seab eesmärgiks 30 000 tonni reostuse 

kogumise Soome lahel, 15 000 tonni Saaristomerel ja 5000 tonni Põhja lahel. Naftareostused 

maal on hinnatud 300 tonniga terminalide ja raudtee läheduses. Kütuseveoki õnnetuse suurust 

                                                           
50

 International Marintime Organisation, Manual on Oil Pollution, Section IV (London 1988) p128 
51

 Ibid, p180 - 189 
52

 Öljyvahinkojen torjuntalaki 29.12.2009/1673 <www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091673> (1.02.2013) 
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hinnatakse 50 mᶾ suuruseks. Arengukava kohaselt tagatakse kõrge riskiga kohtades 

valmisolek ja lisaks hangitakse päästepiirkondade eeldatavaid reostuse suurusi silmas pidades 

tõrjevarustus.
53

 Sellest tulenevalt on päästepiirkondade sisemaa komandod varustatud võimsa-

mate ja tootlikumate rannikul kasutavate korjevahenditega, mis tagavad suure rannikureostuse 

korral ka rannikul paiknevate komandode põhitegevuse täitmise. Varustuse paigutust on kõige 

paremini kirjeldatud õlireostuste tõrje vahendite juhendis nr 1.
54

 Lisas 5 on toodud paiknemist 

ja reageerimist selgitav joonis 8. Väiksemad reostused maal või sisevees tõrjutakse erinevate 

komandode poolt haagistel paikneva varustusega ja on tähistatud joonisel 8 tähisega MÖ1-, 

MÖ1 jne. Rannikul paiknevad komandod erivarustusega on tähistatud võimekuse järgi AÖ1, 

AÖ2. Väga suurel rannikureostusel kuhu koondatakse 6 - 7 erinevat päästepiirkonda, 

päästetöid tehakse erinevates kohtades keskuse AÖ3 = AÖ2+ΣAÖ1+ΣMÖ1+ΣMÖ1 

juhtimisel ja varustusega.
55

 

 

Soome laht ja rannik on jaotatud nelja päästepiirkonda: Kymenlaakso, Ida-Uusimaa, Lääne-

Uusimaa ja Helsingi vahel. Ida-Uusimaa reostustõrje keskus ehk AÖ3 asub Porvoos. 

Päästepiirkonnas on kokku 7500 m õlitõrjepoomi, võrdluseks võiks välja tuua Eesti päästjate 

kasutada olev 2300 m. Kiireks reageerimiseks on valmisolekus õlitõrje haagiseid 13. Kaks 

suuremat haagist 250 m ja 150 m pikkuste poomiga. Kerghaagised lekkesulgemisvahenditega, 

turba ja ujuv sorbentidega ning kerged poomid paiknevad sisemaa komandodes ja 

vabatahtlike komandode kasutuses. Kaks haagist on komplekteeritud nii keemia- kui õlitõrje 

vahenditega ja kaks haagist põlevvedelike pumpamiseks vajamineva varustusega. 

 

Huvipakkuvatest vahenditest on varustuses elektrilised imurid vedelike jaoks, mahuti 

kilesukk, alumiiniumist tammi ehitamise plaadid ning toed, mida kasutatakse ka üleujutustel 

ja kerge 350 – 450 mm õlitõkkepoom leviku piiramiseks haagistel.
56

 Töö autori hinnangul 

vääriks kaalumist Soome eeskujul tõrjevahendite paigutamine sisemaa komandodesse, 

eesmärgiks süsteemi sujuv toimimine suure rannikureostuse hädaolukorras. 

                                                           
53

 Jolma K. ,,Kokonaisselvitys valtion ja kuntien öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä 2009–2018“ 
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2.VÄLJASÕITUDE UURING 

2.1.Naftareostuskorje esimese astme teenuse kitsaskohtade uurimine 

Põhja päästepiirkonnas on pikk reageerimisaeg naftasaaduste reostustele väljas poole 

Tallinna. Tuues välja ida, lõuna ja lääne suunad, kasutades teekonna pikkuse ja aja 

määramiseks Delfi-Regio kaardirakendust.
57

 Prognoositavatele aegadele tuleb teinekord 

lisada erinevaid tegureid, näiteks teeremondid ja tipptunnid Tallinnas.  

 

Ida suunal väljumisega Mustamäe komandost jõutakse 73 km kaugusele Loksa linna 1 h ja 

Kehra linna 40 min (47,2 km). Abijõud Kohtla-Järve päästekomandost sõidavad Loksale 1 h 

28 min (112 km). Lõuna suunal Ardusse (61,9 km), 46 min ja lääne suunal Paldiski linna 

(46,4 km) 40 min. Teiste regioonide naftareostusvõimekusega autod sõidavad Harjumaa 

piirideni veelgi kauem. Joonisel 1 on paigutatud naftareostusteenust osutavate komandode 

ümber ühesugused ringid ligikaudu 40 min reageerimisaja näitamiseks. Neljakümne minuti 

jooksul sõltuvalt sündmusest jõuab tsistern tühjaks joosta ja keskkonda laiali valguda, seda on 

näidanud ka õppused, lisa nr 6
58

. Diislireostust imiteerivast paagist voolas rebendiaugust 

vedelik ja valgus kraavi. Esimesena kohale jõudnud päästeauto ootas vahendite puudumise 

tõttu 40 minutit abijõudude saabumist. 

Joonis 1. Esimese ja teise astme reostuskorje teenuse paiknemine Eestis (Frantsusov I.,koolitus) 

 

Naftareostuskorjetööde ajakriitilisust tõendab näide Sauelt 18.01.2013 kell 14.25. Bussi paagi 

lekkimisel tekkis 10 – 12 m² diislireostus. Esimesena jõudis kohale seitsme minutiga Keila 

                                                           
57

 Delfi kaart <www.kaart.otsing.delfi.ee> (1.01.2013)  
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 Parts K. ,,Ida päästekeskus maismaareostuse õppus 18.10.2012 Jõhvi-Tartu mnt-l 26km“ (26.10.2012) 
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põhiauto. Häirekeskus saatis 18 minutit hiljem välja Mustamäe puistekonteineri saepuruga, 

mis jõudis kohale 41 minutit peale Keila põhiauto saabumist. Selleks ajaks oli reostus levinud 

100 m².
59

 

 

Keemiateenuse varustus naftareostuskorjetöödel kasutamisel 

Keemiakomandod, kellel on lekete sulgemisvarustus, mida praegu naftareostuskorje teenusel 

ei ole, asuvad esimese ja teise astme naftareostuskorje teenusega ligistikku.
60

 Keemiavarustus 

on valmistatud erinevatele kemikaalidele ja kõrgetele kontsentratsioonidele vastu pidama, 

seetõttu on keemiavarustuse hind kõrge. Kemikaalidele vastupidavad voolikud ja 

pumbadetailid ei kannata pikaajalist kokkupuudet naftasaadustega, mille leekpunkt on alla 

30°C, seda tuleb kontrollida kasutusjuhendist või kemikaalide vastupidavuse kaardilt.
61

 

Naftareostustõrje varustuse saab hankida spetsiaalselt naftaproduktidele toodetud varustuse 

hulgast. Kiireteks ümberpumpamistöödeks vajab naftareostuskorje esimese astme teenus 

madala leekpunktiga vedelike pumpamiseks vastava nõuete klassiga pumpa 

maanduskomplektiga ning plahvatusohu mõõtjat. 

 

Veest korjamiseks sobilikud sorbentid 

Naftareostuskorje teenuse arendamise seisukohalt on üheks parameetriks vahendite 

maksumus. Kanada päästevarustuse planeerimisjuhend toob välja järgmise koefitsiendi 

reostuse laigu piiramiseks ja kogumiseks vajaliku poomipikkuse leidmiseks: B = 1,25 x H, 

B = poomi pikkus meetrites vabalt ujuva õli kogumiseks ja H = õli kogus mᶾ.62
 

Näide 1: 100 m² ala piiramiseks vees kulub ümbermõõdu valemi järgi 50 m sorbentpoomi. 

Näide 2: kvaliteetse sorbendi kasutamisel kulub 1000 liitri reostuse kogumiseks veest 1250 

liitrit sorbenti, sest 100% sorbendi mahu täisimamine sõltub temperatuurist ja viskoossusest. 

15 cm läbimõõduga ja 5 m pikkuse sorbentpoomi mahu korrutamisel koefitsiendiga on 

ligikaudseks tulemuseks 80 m polüpropüleenpoomi maksumusega 1700 eurot 2012 aasta 

hindade põhjal. Lähtuvalt eelnevast on töö autori soovitus kasutada võimalusel pestavaid 

tõkkepoome. 
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 OPIS sündmuse kokkuvõte nr 154303941 (22.01.2013) 
60

 Päästevaldkonna teenused, Päästeameti Peadirektori 17.01.2011 käskkiri nr 16 
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 ,,Chemical guide“,<www.tapflo.com/site/en/pages/chemical-guide> (9.11.2012) 
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Sorbentpoomid ei takista naftasaaduste liikumist voolavas vees, sest naftasaadus ei jõua 

poomi imenduda. Selleks paigaldatakse sorbentpoome mitu rida, kasutatakse sorbentkangast 

veepinnal liikuva õli aeglustamiseks ja imenduva pinna suurendamiseks, mis ei ole alati piisav 

kogu reostuse kogumiseks.
63

 Selleks tuleks paigaldada tõkkepoomid pinnal ujuva reostuse 

suunamiseks kogumiskohta veevooluga nurga all seetõttu, et vee voolukiirusel 0,35 m/s 

tekivad veega risti oleva takistuse juures keerised.
64

 

 

Harjumaa jõed ei ole suured ega laiad, keskmiselt 20 - 40 m sõltuvalt veeseisust. Esimese 

astme teenuse kirjelduses püstitatud ülesanne 0,5 m/s voolaval veel reostuse tõkestamiseks ja 

kogumiseks suunamiseks on kasutatav Soome jõepoomi paigaldamise juhendi
65

 järgi: 

Vajalik poomi pikkus = jõe laius (m) x voolu kiirus (m/s) : 0,35 m/s (keeriste tekkimine). 

 

Näide: 40 (m) x 0,5 (m/s) : 0,35 = 58 m ehk tõkkepoomi miinimum pikkus peaks olema 1,4 

korda jõe laiusest suurem. Teise astme teenuse tõkkepoomide kohaletoomine sõltub 

logistikast ja ligipääsust. Töö autori arvates on optimaalne kui esimese astme teenuses on 

kerghaagiste varustuses vähemalt 15 - 20 m kerget tõkkepoomi ja on hädavajalik võtta 

kasutusele eraldi kerghaagised 75 m tõkkepoomidega ja kaldapoomidega. 

 

Ligipääs naftareostusele 

Juhtudel, kui reostus asub üldkasutatavatest teedest eemal, siis on vaja kasutada suure 

maastiku läbivusega transpordivahendeid logistikateenusest. Optimaalseks lahenduseks on 

kerghaagiste transport ATV-ga, sest suurema läbivusega roomiktranspordivahendite 

kohaletoomine võtab aega. Väiksel vahemaal on lahenduseks kergemate reostuskorje 

vahendite transport käsitsi, selleks peavad vahendid olema sobiva suuruse ja kaaluga. 

2.2. Operatiivandmetöötlusprogrammi andmete analüüsi meetod 

Andmete analüüsi eesmärk on teada saada ajavahemikus 7.03.2009 – 30.12.2012 

naftareostuste suurus, reostust põhjustanud ained ja kohad, et anda soovitusi naftareostuskorje 
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teenuse esimese astme arendamiseks. Operatiivinfosüsteem (lühend OPIS) on päästesündmusi 

ja nendega seonduvaid andmeid haldava päästeinfosüsteemi osa. Rakenduse funktsionaalsus 

seisneb Häirekeskuses algatatud sündmuste kohta informatsiooni kogumises, täiendamises 

ning registreeritud sündmuste kohta päringute teostamises. OPIS-e täitmise kohustus lasub 

päästetöö juhil
66

. OPIS versiooni uuendusse 2012. aastal on lisatud lahter naftasaaduste 

reostusoht, mida veel ei ole harjutud kasutama. Protokolli täitmine võtab aega seetõttu 

täidetakse vahel lahtrid väga lakooniliselt või üldsõnaliselt. Hilisemal protokolli vaatlusel on 

raske tuvastada toimunut. Selleks tuleb vahel eraldi küsitleda täitjat või lugeda 

meediakajastusi, et täpselt aru saada mis juhtus. 

 

Valimisse Tallinna ja Harjumaa piirkonnas 7.03.2009 – 30.12.2012 ehk 45 kuu jooksul 

toimunud naftareostus sündmuste valimis ei kajastu lõpetamata ja poolikuid, sisult tühjad 

protokollid, millest on võimatu peale koha ja aja rohkem infot saada. Naftareostussündmuste 

kogum, 1005 väljasõitu, sisaldab teatud mahus subjektiivseid hinnanguid, alates päästetöid 

juhtinud meeskonnavanemast ja töö autorist, kes üritas taustinfo ja naftareostuskulu 

materjalide aruande põhjal kokku panna valimit. 

 

Reostust tekitanud ained 2009-2012 aastal 

Naftasaaduste reostusele 1005 väljasõidust on joonisel 2 välja toodud reostusainete osas 8 

eksliku, mille põhjusteks valguse peegeldus vees, jää teel ja jää tükkide kogumid vees. Lisaks 

õietolmu juhtumeid 3 ja vetikaid 8 juhul. 

 

Mootoriõli valimisse valiti need juhtumid kui otsesõnu oli mainitud mootoriõli ning 

liiklusavariide puhul oli kirjeldatud auto vigastusi. Mootoriõli kogused sündmustel jäid alla 

30 liitri suurusteks. 

 

Õli puhul oli 252 reostusjuhtumist üle 50 liitri õlireostusi 36 juhtumit. Toimus 25 

tanklaavariid, kus oli bensiini leke, neist 11 juhul jäädi 75 ja 15 liitri vahele. Tilkuvad 

bensiinipaagid põhjustasid väljasõite 47 korral, liiklusavariid 26 korral. 
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Joonis 2. Reostust tekitanud ained 2009-2012 (autori joonis) 

 

Diislireostustest põhiosa moodustasid liiklusavariid suuruseni kuni 500 liitrit ja autode ning 

kütuseveokite tsisternid lekkivad paagid ja kraanid. Hüdraulika õlid lekkisid põhiliselt 

tõstukitest ja kraanadest. Üle 50 liitri kuni 250 liitrini oli lekkeid 16 korral. 

 

Reostused vees 2009 - 2012 

Kokkuvõtteks leiab töö autor tabeli 2. lisa nr 7. Põhjal, et 85-st väljasõidust on 34 

naftareostuse juhtumit, mis ületab 10 liitri piiri, neist jääb 13 juhtumit tegevuseta. Seega on 21 

naftareostust 45 kuu kohta väike arv. Koguseliselt on veereostused joonis 11, lisa nr 9.põhjal 

arvestatava suurusega. Reostuse kogust vees on raske hinnata, eriti voolavas vees aga 13 

tegevuseta sündmust viitab vastavate vahendite puudusele. Naftareostusteks vees peab olema 

vahendid ja valmisolek neid kiiresti kasutada, näiteks 20.03.2010 Ülemiste järve jääle 

maandunud lennuki tekitatud reostus, mille kogumiseks kasutati absorbentpoome. 
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Väljasõitude arv 

Baasteenuses on põhiautodel varustuses sorbeeruv materjal. Sõltuvalt erinevate mudelite 

põhiauto kappide ehituslikest omapäradest mahutavad need 80 – 150 liitrit sorbeeruvat 

materjali, mis annab korjevõimekuseks ligikaudu 30 - 50 liitrit naftasaadusi põhiauto kohta. 

Joonisel 9, 10 ja 11. lisas nr 8 ja 9 olevaid naftareostussündmuste väljasõidu arve ja 

likvideeritud koguseid, tuleks võtta arvesse põhiautodele naftareostustõrje varustuse 

komplekteerimises. Naftareostuskorje esimese astme teenuses aastatel 2009-2012 on 

Mustamäe 63 kogunud 8300 liitrit 119 väljasõidu käigus ja Mustamäe puistekonteiner 4685 

liitrit 9 väljasõiduga. Väljasõidu esikümnes on põhiliselt Tallinna autod. Tallinnast kaugemal 

asuvatest komandodest oli näiteks Loksal 12 väljasõitu, Paldiskis 11 ja Kosel 10, mille käigus 

esines komando kohta keskmiselt neli suuremat üle 50 liitri naftareostust, nendest kaks 

liiklusõnnetust ja kaks mahuti leket. Sellest võib järeldada, et kolm-neli korda aastas toimub 

nii Loksa, Paldiski kui ka Kose komando väljasõidupiirkonnas naftareostus. Töö autor leiab, 

et OPIS-e andmetest ei selgu tihti naftareostuse ohu suurus. Näiteks sündmused, kus koguti 

väike kogus, aga pole kirjeldatud, tsisternis või mahutis oleva naftasaaduse kogust. Uus 

versioon OPISest parandab selliste andmete kogumist, täidetavate väljade täitmiskohustusega. 

 

Mustamäe komando reageerimine väljaspoole Tallinna piire  

Järgnevas ülevaates analüüsitakse, kui kiiresti sõidavad naftareostuskorje esimese astme 

reostustele väljaspool Tallinna piire teenust osutava Mustamäe komando autod. Selleks valiti 

viis sündmust. Delfi kaardirakendusega määrati vahemaa ja aeg ning võrreldi OPIS–est 

saadud andmetega mille põhjal määrati keskmine kiirus. Tabelist 3 lisas nr 10 selgub sõltuvus 

liiklusolukorrast ja suured keskmised kiirused OPIS-es fikseeritud aegade põhjal. Teatamisest 

Häirekeskusele kulub 1 min Häirekeskuse töötlemisaega, kuni 7 min konteineri peale-

võtmiseks, kokku 8 min ajale juurde. Päästeauto Mustamäe 63 haagise komplekteerimine laos 

paikneva erineva varustusega võtab aega meeskonnavanemate hinnangul 4 - 6 min. 

 

Reostusjuhtumite paiknemine 

Suurem kui 50 liitrine naftareostus, esines 131 juhtumit ajavahemikul 03.2009 – 12.2012. 

Tallinnas neist 79 ja Harjumaal 52 juhtumit. Põhiautode suure arvu, väikeste vahemaade, 

naftareostuskorje teenuse esimese astme paiknemise tõttu suudetakse Tallinnas naftareostused 

lokaliseerida ja likvideerida enne kui nad levivad. 



25 

 

 

Joonis 3. Reostuse kohad väljaspool Tallinnat ajavahemikul 2007-2012 (autori joonis) 

 

Joonisel 3 välja toodud Harjumaa üle 50 liitri suurused reostusjuhtumid näitavad kolme aasta 

lõikes väikest reostuse arvu piirkonniti. Joonist 3 täiendab joonis 12 lisas nr 11. Sinna on 

kantud reostuse punktid üldistuse saamiseks kaardile. 

 

Statistikast järeldub, et 45 kuu lõikes on Harjumaal küllaltki väike sündmuste arv. Kui aga 

vaadelda eraldi komando tööpiirkonda, siis Loksa, Paldiski ja Kose eristuvad, joonis 12 lisas 

nr 11. põhjal suuremate maanteede ja nende ligiduses paikneva infrastruktuuri tõttu. 

2.3.Küsitlus naftareostuse vajadusest 

Põhja päästekeskuses naftareostustel esilekerkinud varustuse vajaduse täiendamiseks valis töö 

autor küsitluse esimese astme päästetöödejuhtidele. Peaeesmärgiks saada teada naftareostus 

sündmustel esilekerkinud probleemid, vajadused ja vajaliku varustuse paigutus komandos. 

 

Küsitluse läbiviimine 

Sihtgruppi valimiks olid esimese astme päästetöödejuhid, need kes sündmustel reostusega 

otseselt kokku puutuvad. Küsitluse läbiviimiseks kasutas töö autor koolituspäevi, jagades laiali 

80 küsitlust A4 formaadis. Valim oli 79 rühmapealiku ja meeskonnavanemat. Anonüümse 
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küsitluslehe täitmine osutus tagasihoidlikuks, tagasi saabus 31 küsitluslehte. Küsitluslehtedest 

14 tulemused olid kõlbmatud mingigi järelduse tegemiseks. Nendest tüüpilisemaks vastusteks 

oli: ,,ei tea“; ,,pole mõelnud“; ,,ei ole vaja läinud“; ,,ei huvita“;  lihtsalt kriipsud. Sellistest 

küsitluslehtedest eesmärgi pärast infot koolitusküsimusi, tööohutust tagavat, varustust ning 

paigutuse lahendusi ei saanud. Kõlblikuks osutus 17 küsitluslehte. 

Selleks, et jõuda püstitatud eesmärgini, esitas autor rühmapealikele ja meeskonnavanematele 

järgmised uurimisküsimused: 

1) Millised olid suuremad naftasaaduste reostused või selle ohuga sündmused kus olete 

osalenud? Kiili katlamaja-2, liiklusõnnetused-9, Ülemiste lennuõnnetus-2, ei ole 

osalenud-4. 

2) Millistest vahenditest naftasaaduste reostusel olete tundnud puudust? 

Kaitseriietusest-2, vaakumautost-1, absorbendist-2, tööjõust-2, oli piisavalt-10. 

3) Kas isikukaitsevahendid olid piisavad, nüüd hinnates tagantjärgi reostussündmusi? 

Ei tea-5, vist küll-2, ei olnud-3, olid piisavad-7. 

4) Kas ja millal teadvustatakse lenduvatest gaasidest ja määrdumisest tekkivat ohtu 

tervisele? Koolitustel-10, ikka-5, terve mõistuse järgi-2. 

5) Milliseid teemasid peaks naftasaaduste reostustest koolitustel käsitlema? Ei tea-8, 

ilmastiku seoseid vahenditega-2, olemasolevad vahendid-5,veest koristamist-2 

6) Milliseid tegevusi saaks teha vabatahtlikud komandod? Koristustööd-9, abitööd-8. 

7) Millistes kehaosades määrdub päästja kaitseriietus tihedamini? Kindad-8, saapad-

11, kõht-3, varrukad-2 

8) Kas vajalikud vahendid saaks mahutada põhiautole, haagisele? (või eraldi paketina 

komandos reostustõrje sündmuse kutse valmisolekus). Kas on ettepanekuid? 

Põhiautol on ruumi vähe-14, komandos-5, haagisel-4 

 
Tabel 1. Ette antud vastustega küsitluse varustuse kohta kokkuvõtte tulemused (autori tabel) 

Vahend põhiautol, haagisel või komandos Ei ole vaja Komandos, 

haagisel 

Põhiautol 

Kiirelt töövalmisseatav 200L kogumisbassein 5 - 12 

Jalatsikaitsmed - 3 14 

Ühekordsed pritsmekaitse ülikonnad  - 3 14 

Vihmaülikond kustutusriietuse peale 11 4 2 

Lekkesulgemispasta, teip 12 3 2 

Suve ja talvekombinesoon reostusel 

kasutamiseks kustutusriietuse asemel 

11 6 - 

Suur bassein reostuse kogumiseks 10 7 - 

Kilesukk-voolik reostuse laialivalgumise 

piiramiseks maapinnal 

8 7 2 
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Küsitluse järeldused 

Küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada meeskonnavanemate arvamus naftareostustöödel 

vajamineva tehniliste-ja korjevahendite osas. Samuti välja selgitada isikukaitse vahendite 

vajalikkus ning tõrjevarustuse paigutus komandos. 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et enamus vastanuist on liiklusõnnetustel kokku puutunud 

reostusega, isikukaitse vahendite osas on ebakindlust ja ohtudest on räägitud koolitustel. 

Koolitustel peaks rohkem tutvustama olemasolevaid vahendeid ja ohtudest tingitud 

isikukaitsevahendite kasutamist. Kaitsevahendid peaks olema kohe kättesaadavad ehk asuma 

põhiautol. Rõhutati, et põhiautol on ruumi vähe, mahuksid ainult kaitsevahendid mis võtavad 

vähe ruumi ja muud vahendid peaks asuma komandos või haagisel. Sellest järeldub, et 

kaitsevahendite vajalikkust mõistetakse hästi. Kaasatavate vabatahtlikke rolli nähti koristus-, 

abitöödel ehk siis hiljem kui kiired tööd on tehtud. 



28 

 

2.4. Järeldused ja ettepanekud naftareostuskorje teenuse arendamiseks 

Eelnevatest uuringutest ja analüüsidest tulenevalt on vaja teha parendusi reageerimiskiiruse 

suurendamiseks ja reageeriva tehnika varustuse täiendamiseks, et tagada naftasaadustega 

juhtuvatel õnnetustel tekkiv keskkonnareostuse kiirem lokaliseerimine. Autori eesmärgiks on 

naftareostuskorje teenuse esimese astme kiire reageerimine ja reostuse leviku takistamine 

kuni teise astme kohalejõudmiseni ning vähendada keemia- ja logistikateenuse 

kaasamisvajadust. Töö autor soovitab lisada esimese astme naftareostuskorje teenusekaardi 

kirjeldusse täiendavad ülesanded ja selle põhjal teenuse valmidusse järgmised vahendid, et 

need tagaksid haagisele paigutatuna järgmiste eesmärkide täitmise: 

1. naftasaaduste lekke sulgemise või vähendamise mahutist/tsisternist – vahendid on töös 

eelpool välja toodud PÄKE kirjeldustele vastavalt; 

2. naftasaaduste lekke suunamise, piiramise maal; 

3. naftasaaduste lekke suunamise, piiramise voolavas vees 20 m tõkkepoomiga; 

4. läbivoolu tammi ehitamise kõrgusega 0,5 m; 

5. naftasaaduste pumpamise võimekus alla 55°C leekpunktiga põlevvedelikele; 

6. naftasaaduste lekke esmase mahutamise; 

7. naftasaaduste korje 1000 liitrit maapinnalt ja selle pakendamise; 

8. naftasaaduste korje 500 liitrit veest ja selle pakendamise; 

9. lisajõudude kaitseriietuse. 

 

Teenusekaardil Naftareostuskorje 1 osutamise tingimus sõnastada järgnevalt: veest 

naftasaaduste korje ja piiramine lainekõrgusega kuni 0,3 m, vee voolukiirusega 0,3 m/s. 

Kõrgemad lained löövad üle sorbentpoomide, kergete tõkkepoomide ning suuremal 

voolukiirusel sorbentpoomid ei ole efektiivsed.
67

 

 

  

                                                           
67

 EPA, ,,Deployment Configurations for Improved Oil Containment with Selected Sorbent Booms“ EPA-600/S2-

81-168 Cincinnati 1981 <http://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=2000TKP0.txt> (1.12.2012) 
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Ettepanekud varustuse täienduseks: 

Baasteenuse põhiautode varustuse täiendamine: 

1. naftasaaduste kindel riietus, kindad ja jalatsikaitsmed tulekustutusriietuse kaitseks; 

2. kiiresti kokkuvolditavad esmased basseinid mahutavusega 200 liitrit; 

3. kanalisatsiooniluukide sulgemismatid, soovitavalt vinüülist või PVC materjalist; 

4. koormakate või suurem kile lekke maasse imbumise takistamiseks. 

Lisaks komplekteerida vabatahtlike põhiautod sorbendiga 50 liitri korjevõimekuse tagamiseks 

ja tulekustutusriietuse kaitseks naftasaaduste kindel riietus, kindad ja jalatsikaitsmed. 

 

Esimese astme teenust osutaval põhiauto täiendamine, lisaks baasvarustusele: 

1. mõõtevahend plahvatusohu ja hapnikusisalduse määramiseks; 

2. maskifiltrid hingamisteede kaitseks naftasaaduste aurude eest;  

3. tünnipump  maanduskomplektiga ja plahvatuskindla mootoriga. 

 

Esimese astme teenust osutavad kerghaagised 

Naftareostuskorje esimese astme teenust osutatavatele päästekomandodele soovitab töö autor 

hankida kuus uut kerghaagist. Haagised jaotuvad: 1) kolm korjehaagist, 2) kaks poomihaagist, 

3) üks vaakumhaagis.  

 

Vahendeid valides peetakse silmas nende kaalu ja mahutamist esmajoones kerghaagisele 

täismassiga 750 kg. Suurema haagise vedamiseks on vajalik CE juhiloa kategooria. 

Kerghaagiste kandevõime on üheteljelistel 500 kg piires ja kaheteljelistel jääb 390 – 450 kg 

vahemikku. Varustus korjehaagisel esimese astme teenuse käigus tehtavatele tööde 

tagamiseks on välja toodud tabel 4. lisa nr 13. Töö autori soovitus kasutada kergeid 20 m 

pikkusi tõkkepoome korjehaagise varustuses vee reostuse korral. Reostuse lõplik piiramine 

toimuks poomihaagise või poomikonteineri poolt ning kogumine toimuks skimmeriga teise 

astme tõrjevarustusest. 

 

Naftakorjetööde teenuse esimest astet osutavatele päästekomandodele kaks 

poomihaagist 

Lähtuvalt päästeteenistuse ülesannetest tõrjuda reostust rannikul ja sisevetes on töö autori 

hinnangul optimaalne kasutusele võtta kahes esimese astme teenust osutavas komandos 

kerghaagised 75 m pikkuse rannikupoomiga ja kadapoomidega. Eesti madalate, kiviste ja 
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raskesti ligipääsetavate randade tõttu on naftareostusteenuse teise astme varustuses olevad 

rannikupoomid reostuskohal konteineritest ümberlaadimisel logistika transpordivahenditesse 

aeganõudev. Teise astme teenuse ülesannetes olev poomide paigaldus läheks tunduvalt 

kiiremini, sest siis saab töölaevale poomid laadida ligipääsetavas kohas. Esimese astme 

teenuse poomihaagise varustusega tehtud kaldaühendus võimaldaks mere poolt poomi 

paigaldust. Poomihaagistel paiknev varustus võimaldab lisaks rannikule siseveekogudel 

reostuse leviku piiramise, kuni teise astme kohale jõudmiseni. 

 

Kaaluda tuleks ka ennetava meetmena esimese astme naftareostuskorje poolt kasutatavat 

haagist geotekstiiliga, sest tõkkepoome pole võimalik paigaldada väga madalas vees. Lisaks 

on piiratud selleks ülesandeks sobiv kaldapoomi hulk teise astme reostuskorje teenuses. 

 

Vaakumhaagis vähendab käsitööd, korjetööks vajalike päästjate arvu ja korjetööde 

maksumust päästeasutuse jaoks. Vaakumiga reostuse imemine sobib keskmiste ja kergete 

naftasaaduste, välja arvatud bensiin jms kogumiseks maapinnalt. Vaakumiga tõmmatakse 

sisse pinnas, vesi jms mille tõttu suureneb jäätmekogus, mis antakse üle reostuse põhjustajale 

või objekti omanikule. Kui korjehaagistel on varustuses kerged tööstuslikud tolmuimejad, siis 

vaakumhaagisel paikneb suurem tööstuslik vedeliku imur 200 liitrisesse metalltünni 

kogumiseks. Naftasaaduse maapinnalt paremaks eraldamiseks ja vedeldamiseks on 

vaakumhaagisel survepesur, mis saab vee vedavalt põhiautolt. Vaakumhaagise 

paiknemiskohaks soovitab autor Tallinna linna, Mustamäe komandot. Suur vaakumseade 

diiselmootoriga Päästeameti Logistikakeskusest oma suure kaalu tõttu tuleks paigutada 

multilift konteinerisse, keskmisele taarale. Sellisel juhul saaks vaakumseadet kasutada 

konteinerveokilt ja roomiktransportöörilt Bandwagen suurematel naftareostustel. 

 

Uued naftareostuskorje teenuse esimese astme ja korjehaagiste paiknemiskohad 

Töö autor teeb ettepaneku joonis 13 lisa nr 14 põhjal, tagamaks 15 – 20 minutilist 

reageerimisaega Harjumaal, paigutada korjehaagised korje-, sulgemis-, lokaliseerimis- ja 

ümberpumpamise vahenditega:  

1. Paldiskisse, sest kahes sadamas veetakse auto-ja raudtee transpordiga naftasaadusi 

sisse ja välja; 

2. Loksale, sest läheduses asuv Narva mnt on suure liiklusintensiivsusega ja Lahemaa 

looduskaitseala; 

3. Kosele, sest kõrval asuv Tartu mnt suure liiklusintensiivsusega. 
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Strateegiliselt tähtsates kohtades paiknevates komandodes peab olema valmisolekus haagised 

poomidega, mis tagaksid voolavas vees reostuse tõkestamise ja ranniku äkkreostuse korral 

leviku piiramise alustamisega. Poomihaagistest järgmise prioriteediga soovitab töö autor 

haagis geotekstiiliga kallaste katmiseks paikneks Keilas või Kehras või vabatahtlikus 

komandos, mis tagaks suure reostuse juhul abiteenuse teise astme reostuskorjele. 

 

Poomihaagiste paigutus 

1. Poomihaagis Loksale, sest kõrval asub Lahemaa looduskaitseala ja pinnaltpäästepaadi 

olemasolu; 

2. Poomihaagis Paldiskisse, sest kõrval asub Pakri maastikukaitseala, kaks naftasaaduste 

terminalidega sadamat ja pinnaltpäästepaadi olemasolu ning 70% 

merereostusjuhtumitest avastatakse Lääne Eestis.
68

 

 

Haagiste maksumus 

Haagised vajavad igaaastast tehnilist ülevaatust, kindlustust, rehvide vahetust. Hinnanguliselt 

maksaks reostustõrje haagis 18000 eurot, millest põhiosa moodustab tehnilise varustuse ost. 

Poomihaagis maksaks 9000 – 14000 eurot, sõltuvalt tõkke ja kaldapoomi materjali valikust. 

Esimese poomihaagise 75 m pikkuse ja 0,5 m kõrguse tõkkepoomi saaks Põhja päästekeskuse 

poomikonteinerist ja konteiner komplekteeritaks uuesti 0,7 m poomidega Päästeameti 

reservist. Kaasnevaks kuluks on plahvatusohtlike põlevvedelike pumpamise ja lekke 

sulgemise koolitus ja hilisem tasemehoidmine. 

                                                           
68

 Mettis T., Politsei ja Piirivalveameti piirivalveosakonna mereturvalisuse büroo koolitusmaterjalid 2012 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputööga soovis töö autor tähelepanu pöörata naftareostusele esmase reageerimise 

täiendamisele. Põhja päästekeskuses ei ole viimastel aastatel toimunud suuri naftareostusi, 

kuid on esinenud reostusohuga juhtumeid. On suurenenud liikluskoormus ja ohtlikke veoste 

arv Harjumaa piires kolmel põhisuunal. Keskkonnakahjuga seotud õnnetustele pikk 

reageerimisaeg põhjustab reostuse levikut, sellega suureneb lokaliseerimiseks ja tagajärgede 

likvideerimiseks kuluv aeg, vahendid ning ressursid. Põhjuslikult naftareostusest tulenevat 

pinnavee, põhjavee ja maapinna reostuskahju on kulukas ja vahel võimatu likvideerida.  

 

Lõputöö eesmärgi: analüüsida ja anda soovitusi naftareostuskorje teenuse esimese astme 

arendamiseks Põhja päästekeskuses, püstitatud uurimisküsimuste vastuste tulemusel sai autor 

teada tõenäolise ohuga võimalike naftareostuste piirkonnad ja kohale jõudmisaja 

abikaugematesse kohtadesse. Selle tulemusel teeb lõputöö autor soovitava ettepaneku 

suurendada naftareostuskorje teenuse esimest astet teostavate päästekomandode hulka kolme 

võrra. Naftareostuskorje teenuse esimese astme kitsaskohtade uuring ja OPIS-e 2009 – 2012 

reostust põhjustanud andmete analüüs andis lõputöö autorile ülevaate, millest lähtuda 

soovituste andmisel naftareostuskorje teenusekaardi ja varustuse täiendamiseks. Analüüsi 

reageerivate päästemeeskondade esimese astme juhtide küsitlust nende arvamuse 

teadasaamiseks tulemusel arvestab autor varustuse paigutuse osas. Naftareostusalase 

kirjanduse ja Soome päästekeskuste eeskujul annab autor soovituse kasutusele võtta 

vaakumseadmed käsitöö vähendamiseks. Veereostuste tõkestamiseks soovitab autor 

valmisolekusse poomihaagiseid kuigi kvantitatiivse analüüsi tulemused näitavad 

naftasaadustega veereostuste väikest arvu. Uuringu tulemusest lähtuvalt jõudis autor 

järeldusele, et on vaja soetada kolm korjehaagist, kaks poomihaagist ja vaakumseadmega 

haagis. Tõenäolistes ohu tekkimiskohtades hästi varustatud ja kiiresti kohalejõudvad 

naftareostuskorje haagised tagavad väiksemate koguste likvideerimise ning suuremate 

koguste leviku piiramise kuni suurema võimekusega reostuskorjevahendite kohalejõudmiseni. 
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Edaspidi peab töö autor vajalikuks uurida vabatahtlike komandode, seltside kaasamist 

naftareostuskorje töödele. Praegusel ajal toimub tulekustutusteenuse jaoks varustuse ja 

väljaõppe täiendamine. Valves oleku ajal teevad vabatahtlikud oma toimetusi kodus või 

komando lähistel ja valmisolekus olevate inimeste arv võib muutuda mitmetel põhjustel. 

Väljasõidu kiirus ja inimeste arv sõltub vabatahtliku komandoga sõlmitud lepingust. Sellest 

tulenevalt ei sobi esmareageerimistegevused, nagu lekke kiire peatamine ja tõkestamine 

vabatahtlike komandode lepingutesse. Sobivateks tegevusteks oleks juba kogutud reostuse 

koristamine, pakendamine, poomide paigaldamine või abistamine, suurtel teise ja kolmanda 

astme reostustel kogumiskohtade rajamine, ala piiramine ja muud vajalikud tegevused. 

Samuti võiks kasutada strateegiliste maanteede sõlmpunktide ligiduses kohana kus 

hoiustatakse mahuteid ja sorbenti. Vabatahtlikud on oma kodukohas väga hästi motiveeritud, 

tunnevad kohalikke olusid ja eripärasid ning seetõttu head partnerid pikemaajalistel ja mitte 

kiireloomulistel tegevustel.  
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SUMMARY 

The subject of the thesis is " Development of the first grade oil spill clean-up operations in 

North Rescue Service Centre ". The thesis is written in Estonian on 40 pages. It has 4 tables, 

13 graphs and 14 appendices. 

 

In The end of this work the author wanted to focus on the primary oil spill response gap. In 

North Rescue Services Centre there has been no large oil pollution in recent years, but there 

has been a lot of threats of pollution incidents. Increased traffic load and the number of 

dangerous goods are increased in Harju county. The main three directions are: High-traffic 

west of Paldiski and Pärnu mnt, South Tartu and East Narva road. Main line trains to transit 

traffic of petroleum products will take place towards the ports Muuga and Paldiski. 

Environmental damage caused by accidents with a high response from spreading, thereby 

increasing the localization and consequences of time and resources. Causally oil pollution of 

surface water, groundwater and soil pollution damage is a costly and sometimes impossible to 

eradicate. In previous research has investigated the response to oil spill in the North Rescue 

Centre of first instance of the events. Analyzes, it is necessary to make improvements to 

increase the speed of response and reactive technical equipment additions, ensuring that the 

increased traffic loads and hazardous materials, environmental pollution caused by rapid 

localization time. Probability risk incurred places were well equipped quickly and received by 

the oil spill response trailers and ensure the eradication of smaller quantities of larger 

quantities greater ability to control the spread of oil spill combating arrival. 

 

In the result of this thesis the author proposed to add some additional duties to the oil spill 

clean-up manual, so that the overall quality of the service and response to larger pollutions 

would be granted. The author made another proposition to increase the number of the fire 

stations with oil spill response capacity. 
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LISA 4. NAFTAREOSTUSKORJE TEENUSEKAART 

1. Nimetus  

Teenus: NAFTAREOSTUSKORJE 

2. Teenuse valdkond ja eesmärk 

Teenuse valdkond: 

Päästetööd 

Teenuse eesmärk: 

Tagada naftareostusõnnetuse puhul ohu lokaliseerimine minimiseerides keskkonnaalaseid 

kahjusid 

3. Teenuse osutaja  

Päästetöö osakond 

4. Otsene kasusaaja ja sihtrühm  

Eesti Vabariigis viibivad isikud 

Päästeamet 

5. Teenust iseloomustav lühikirjeldus (teenuse poolt täidetavad ülesanded) 

1. Tegevusvõime – Naftareostuskorje 1 

Tegevusvõime eesmärgiks on tagada valmisolek väljakutseks ja väljakutse käigus 

lokaliseerida ja likvideerida kerged naftareostused maismaal: 

A. Teenuse osutamisel lokaliseeritakse ja likvideeritakse maismaal kergeid 

naftaprodukte (bensiin, diislikütus vms) kuni 1000 liitrit ja kuni 500 m2 suurusel 

maa-alal. Reostus lokaliseeritakse ja likvideeritakse absorbentmaterjaliga. 

Kasutatud absorbentmaterjal kogutakse kokku ja pakendatakse (ei sisalda 

transporti). 

B. Tasase vooluga kuni 0,5 m/s või seisval veepinnal lokaliseeritakse ja 

likvideeritakse kergeid naftaprodukte kuni 1000 liitrit 100 m² alal. Reostus 

lokaliseeritakse ja likvideeritakse absorbentmaterjaliga. 

C. Teenuse osutamisel teostatakse kergete naftaproduktide ümberpumpamise töid 

tootlikkusega kuni 50 l/min. 

 

2. Tegevusvõime - Naftareostuskorje 2 

Tegevusvõime eesmärgiks on tagada valmisolek väljakutseks ja väljakutse käigus 

lokaliseerida ja likvideerida kerged ja rasked naftareostused maismaal ja veekogudes: 

A. Teenuse osutamisel lokaliseeritakse ja likvideeritakse maismaal kuni 5000 liitrit kuni 

2 ha suurusel maa-alal kergeid (bensiin, diislikütus viskoossusega 8 cSt vms) ja 

raskeid (masuut, põlevkiviõli, viskoossusega 16700 cSt vms ) naftaprodukte. Reostus 

lokaliseeritakse ja likvideeritakse absorbeerivate materjalidega ja tehniliste 

vahenditega (väike hariskimmer/kivipuhastaja). Kasutatud absorbentmaterjal 

kogutakse kokku ja pakendatakse ning tehniliste vahenditega kogutud naftaproduktid 

ladustatakse ajutistesse mahutitesse. 

B. Tasase vooluga kuni 1 m/s või seisval veepinnal (rannikumeri või siseveekogu) 

lokaliseeritakse ja likvideeritakse kergeid naftaprodukte (hariskimmer) kuni 5000 

liitrit 200 m ulatuses. Reostus lokaliseeritakse ja likvideeritakse absorbeerivate 

materjalidega (absorbentboom, -matt, -puistematerjal vms) ja spetsiaalpoomidega 

(ranniku- ja kaldapoomid). Kasutatud absorbentmaterjal kogutakse kokku ning 

tehniliste vahenditega kogutud naftaproduktid ladustatakse ajutistesse mahutitesse. 

C. Teenuse osutamisel teostatakse kergete ja raskete naftaproduktide ümberpumpamise 

töid tootlikkusega kuni 2 m³/h. Maksimaalne ümberpumbatav kogus teenuse kohta 15 

m³. 
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D. Teenuse osutamisel transporditakse kogutud ohtlikud ained ja reostustõrjevahendeid 

spetsiaalse konteineriga raskesti läbitaval maastikul 1 km raadiuses. Teenuse 

osutamisel teostatakse varustuse transporti raskesti läbitaval maastikul. Vedamiseks 

kasutatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks kohandatud suure läbivusega seadet,  kui 

vahemaad ei ületa 1 km. Kandevõime on kuni 400 kg. 

E. Teenuse osutamisel tagatakse 50 kaasatava isiku varustamine isikukaitse- ja 

käsitöövahenditega 3 ööpäevaks. 

 

3. Tegevusvõime - Naftareostuskorje 3 

Tegevusvõime eesmärgiks on tagada valmisolek väljakutseks ja väljakutse käigus 

lokaliseerida ja likvideerida kerged, rasked ja väga rasked naftareostused siseveekogudel, 

mere rannikul ja kaldaaladel: 

A. Teenuse osutamisel lokaliseeritakse ja likvideeritakse ranniku- ja kaldaalalt raskeid 

naftaprodukte (masuut, põlevkiviõli, viskoossusega 16700 cSt vms) ja väga raskeid 

naftaprodukte (raske kütteõli viskoossusega 100 000 cSt vms). Kasutatakse 

erivahendeid (hariskimmer, vaakumsüsteem, ranniku- ja kaldapoomid ning 

kruvipumbad jm). Lokaliseeritakse naftaprodukte vees 10 000 meetri ulatuses, 

kasutades selleks ranniku- ja kaldapoome. Naftaproduktid kogutakse kokku ja 

ladustatakse ajutistes mahutites. Kokkukorjatud naftaproduktid  transporditakse 

raskesti ligipääsetavatest kohtadest (ranna- ja kaldaalalt)  ladustamiskohtadesse. 

B. Teenuse osutamisel teostatakse raskete naftaproduktide ümberpumpamise töid 

tootlikkusega kuni 5 m³/h.  

C. Teenuse osutamisel tagatakse 50 kaasatava isiku varustamine isikukaitse- ja 

käsitöövahenditega 7 ööpäevaks. 

D. Teenuse osutamisel tagatakse Keskkonnaametile varustuse transport sündmuskohale 

lindude puhastamiseks naftaproduktidest. Lindude ja mereloomade puhastamist 

teostab Keskkonnaamet koostöös vabatahtlikega. 

6. Alamprotsess ja nende vastutajad  

1. Naftareostuskorje 1 – vastutaja päästetöö osakonna juhataja 

A. Kergete naftaproduktide lokaliseerimine, likvideerimine ja pakendamine maismaal 

B. Kergete naftaproduktide lokaliseerimine ja likvideerimine veekogul   

C. Kergete naftaproduktide väikeses koguses pumpamine  

 

2. Naftareostuskorje 2 – vastutaja päästetöö osakonna juhataja 

A. Kergete ja raskete naftaproduktide lokaliseerimine, likvideerimine ja pakendamine 

maismaal  

B. Kergete ja raskete naftaproduktide lokaliseerimine ja likvideerimine veekogul  

C. Kergete ja raskete naftaproduktide ümberpumpamine   

D. Kogutud kergete ja raskete naftaproduktide transport raskesti läbitaval maastikul  

E. 50 kaasatava isiku rakendamine reostustõrjetöödele (3 päeva)  

  

 3. Naftareostuskorje 3 – vastutaja päästekeskuse reageerimisbüroo juhataja 

A. Kergete, raskete ja väga raskete naftaproduktide suuremahuline lokaliseerimine, 

likvideerimine ning kogumine veekogul - rannikul ja kaldaalal  

B. Väga raskete naftaproduktide ümberpumpamine  

C. 50 kaasatava isiku rakendamine reostustõrjetöödele (7 päeva)  

D. Varustuse-alane tugiteenus määrdunud lindude puhastamiseks  

7. Teenuse osutamiseks vajalikud ressursid  

Teenuse teostamise eeldused: 
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1. Naftareostuskorje 1 

 Päästekomandopealik (Reostustõrje spetsialist) - 1 

 Teenuse “Päästetööde baas“ olemasolu  

 Päästekomando hoone - 1 

2. Naftareostuskorje 2   

 Päästekomandopealik (Reostustõrje spetsialist) - 1 

 Päästekomando hoone - 1 

 Teenuse “Päästetööde baas“ olemasolu 

 Teenuse “Päästetööde juhtimine” olemasolu 

 Teenuse “Logistika transport” (1,2,3, 4, 5) olemasolu 

 Teenuse “ Logistika sündmuskoha teenindus“ olemasolu 

 Teenuse “Veepääste 2 või 3” olemasolu 

 Raadiosidevahendid – 5 kpl 

 Päästeala vabatahtlike olemasolu – 50  

3. Naftareostuskorje 3 

 Logistikakeskus – 1 

 Logistikakeskuse logistik (naftareostuse valdkonnas) - 1 

 Teenuse “Päästetööde baas“ olemasolu 

 Teenuse tegevusvõimete – Naftareostuskorje 1 ja 2 olemasolu 

 Teenuse “Päästetööde juhtimine” olemasolu 

 Teenuse “Logistika transport” (1, 2, 3, 4, 5) olemasolu 

 Teenuse “ Logistika sündmuskoha teenindus“ olemasolu 

 Teenuse “Veepääste 2 või 3” olemasolu 

 

Vahendid: 

 

1. Naftareostuskorje 1 

 Reostuskorje haagis või N 1 klassi sõiduk (kaubik kandejõuga kuni 1000 kg) – 1 tk 

2. Naftareostuskorje 2 

 Maismaa reostustõrjekonteiner – 1 tk 

 Poomikonteiner – 1 tk 

3. Naftareostuskorje 3 

 Poomikonteiner – 2 tk 

o Kokku 15000 meetrit poomi (tegevusvõime 2+3) 

 Skimmerikonteiner – 2 tk 

 Kaitse- ja töövahendite ladu-konteiner – 1 tk 

 PA päästetöö naftareostuse isikukaitsevahendite varu – 1 

 PA päästetöö naftareostuse korjevahendite varu – 1 

 PA päästetöö naftareostuse poomide varu – 1 

 Linnuhaigla vahendite varu – 1 kpl 

 

Nõuded vahenditele 

 Põhja – Eesti direktori 27.12.2007 käskkiri nr 143 „Naftasaaduse reostuse 

tõrjevahendite arvepidamise ja tagamise korra muutmine“  

 Põhja – Eesti direktori 19.06.2007 käskkiri nr 76 "KLK üleriigilise päästetööde 

reservi õlitõrjekonteinerite operatiivsesse valmisolekusse lülitamine“  
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 Põhja – Eesti direktori 19.06.2007 käskkiri nr 77 „KLK üleriigilise päästetööde 

reservi õlitõrjemoodulite operatiivsesse valmisolekusse lülitamine“  

 Põhja – Eesti direktori 11.06.2010 käskkiri nr 37 „Mustamäe päästekomando 

maismaa õlireostustõrje konteineri ÕLI-1 operatiivsesse valmisolekusse lülitamine ja 

varustuse nimekirja kinnitamine“ 

 Põhja – Eesti direktori 31.12.2009 käskkiri nr 64 „Mustamäe päästekomando 

poomikonteineri ÕLI-2 operatiivsesse valmisolekusse lülitamine ja varustuse 

nimekirja kinnitamine“ 

 Põhja – Eesti direktori 11.06.2010 käskkiri  nr 35 „Mustamäe päästekomando 

poomikonteineri ÕLI-4 operatiivsesse valmisolekusse lülitamine ja varustuse 

nimekirja kinnitamine“  

 Põhja – Eesti direktori 29.12.2009 käskkiri nr 59 „Mustamäe päästekomando 

puisteainetekonteineri operatiivsesse valmisolekusse lülitamine“ 

 Põhja – Eesti direktori 11.06.2010 käskkiri nr 36 „Mustamäe päästekomando 

õlireostustõrje konteineri ÕLI-1 ümbernimetamine ja varustuse nimekirja 

kinnitamine“ 

 

Inimesed: 

 

1. Naftareostuskorje 1 

Teenust osutavad inimesed võetakse teenusest Päästetöö baas 1 või 2 (linn). 

 Isikkooseis 20 valveteenistujat (millest 5 operaatorit), millega tagatakse ööpäevane 4 

liikmeline valveteenistus: 

 Päästemeeskonna vanem (reostuskorjetöö juht) – 1 

 Päästeteenistuja (korjevahendite operaator) – 1 

 Päästeteenistuja (abistaja) - 2 

 

2. Naftareostuskorje 2 

Teenust osutavad inimesed võetakse teenusest Päästetöö baas 2 (linn). 

 Isikkooseis 25 valveteenistujat (millest 20 operaatorit), millega tagatakse ööpäevane 

5 liikmeline valveteenistus: 

o Päästemeeskonna vanem (reostuskorjetöö juht) – 1 

o Päästeteenistuja (korjevahendite operaator) – 4 

 

Teenust osutavad inimesed võetakse päästetöö valdkonna ametnike hulgast: 

 Isikkooseis 5 naftareostuse spetsialisti (päästeametnikku), millega tagatakse 1 

liikmeline regionaalne valmidus: 

o Naftareostuse (reostustõrje) spetsialist – 1 

Teenust osutavad inimesed võetakse teenuse „Tulekustutustööd“ hulgast ja päästeala 

vabatahtlike hulgast: 

 Isikkooseis 50 vabatahtlikku, millega tagatakse vähemalt 15 liikmeline valmidus: 

o Vabatahtlike vanem - 1 

o Vabatahtlik - 14 

 

3. Naftareostuskorje 3 

Teenust osutavad inimesed võetakse teenustest „Päästetöö baas“ ja Tulekustutustööd 

hulgast ning päästeala vabatahtlike hulgast: 

 24 inimest (valveteenistujat), sh: 
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o Päästeteenistuja (päästemeeskonnavanem) (4 tk) 

o Päästeteenistuja (päästja) (20 tk) 

 Reostustõrje spetsialist (4 tk) 

 Kaasatavad päästeala vabatahtlikud (50tk) 

 

Miinimumnõuded inimestele 

 

1. Naftareostuskorje 1, 2 ja 3 

 Tööalased kutsenõuded:  

o Samad, mis teenus Päästetöö baas. 

o Reostustõrjespetsialist peab olema päästeametnik ja päästealase 

kõrgharidusega. 

 Tööalased täienduskoolitused: 

o Kõik inimesed on läbinud Päästeameti peadirektori …04.2010 käskkirja nr .. 

koolituse: Esmase reostustõrjetööde täiendkoolituse. 

o Päästeteenistuja (meeskonnavanem) —  läbitud reostustõrjetöö juhtimise 

täiendkoolituse 

o Päästeteenistuja (vahendite operaator) —  läbitud Reostustõrje seadmete 

operaatori koolitus  

o Reostustõrje spetsialist —  läbitud Reostustõrje spetsialisti koolitus 

o Päästekeskuste sisene koolituse taseme hoidmiseks ja tõstmiseks, mis tagab 

valveteenistujale vähemalt 2 korda aastas harjutuste läbimise koos 

poomisüsteemide ja skimmeritega ning muu reostustõrje varustusega. 

o Vabatahtlikele päästjatele ja päästeala teistele vabatahtlikele 1 kord kolme 

aasta jooksul 8h taseme hoidmise koolitus. 

 

8. Tulemuslikkuse mõõtühik  

Mõõdik - Kergete naftaproduktide reostuste lokaliseerimiste ja likvideerimiste arv -tk. 

Parameeter – Kergete naftaproduktide reostuste lokaliseerimine ja likvideerimine kuni 1000 

liitrit  kuni 100 m
2
 suurusel alal on toimunud 

 

Mõõdik – Kordade arv millal ümberpumpamise tootlikkus on kuni 10 l/min -tk 

Parameeter - Kerged naftaproduktid on ümberpumbatud (tootlikkus on kuni 10 l/min) 

 

Mõõdik – Teenuse valmiduse päevade arv -tk 

Parameeter - Teenus on osutatud aastaringselt 

 

Mõõdik – Kergete ja raskete naftaproduktide reostuste lokaliseerimiste ja likvideerimiste arv 

-tk 

Parameeter - Kuni 5000 liitrit kergeid ja raskeid naftaproduktide on tasase vooluga vees ja 

maismaal lokaliseeritud ja likvideeritud. Kergete ja raskete naftaproduktide lokaliseerimine 

ja likvideerimine on toimunud kuni 1 ha suurusel maa-alal ja kuni 200 m ulatuses veekogu 

pinnal. 

 

Mõõdik – Kordade arv millal ümberpumpamise tootlikkus on kuni 2 m³/h (maksimaalselt 15 

m³) -tk 

Parameeter - Kerged ja rasked naftaproduktid on ümberpumbatud tootlikkusega kuni 2 m³/h 

ja maksimaalne ümberpumbatav kogus teenuse kohta 15 m³ 
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Mõõdik – Raskekesti läbitavatel maastikel teostatud transportide arv –tk 

Parameeter – Kerged ja rasked naftaproduktid on transporditud raskestiläbitaval maastikul 

kuni 1 km raadiuses 

 

Mõõdik – Isikukaitse- ja käsitöövahenditega varustatud isikute arv 

Parameeter - 50 kaasatavat isikut on varustatud isikukaitse- ja käsitöövahenditega 

 

Mõõdik – Teenuse valmiduse päevade arv - tk 

Parameeter - Teenus on osutatud aastaringselt maismaal ja veekogudel jäävabal ajal 

 

Mõõdik – Kergete, raskete ja väga raskete naftaproduktide reostuste lokaliseerimiste ja 

likvideerimiste arv -tk. 

Parameeter – Kerged, rasked ja väga rasked naftaproduktid on rannikul ja kaldaalal 

lokaliseeritud ja likvideeritud 

 

Mõõdik – Kaitstavate poomide tööulatus meetrites 

Parameeter – Kaitstavate poomide tööulatus on 10 000 m 

 

Mõõdik – Kordade arv millal ümberpumpamise tootlikkus on kuni 5 m³/h -tk 

Parameeter - Rasked naftaproduktid on ümberpumbatud tootlikkusega kuni 5 m³/h 

 

Mõõdik – Isikukaitse- ja käsitöövahenditega varustatud isikute arv -tk 

Parameeter - 100 kaasatavat isikut on varustatud isikukaitse- ja käsitöövahenditega 7 

ööpäevaks 

 

Mõõdik – Sooja vee tootmise võimekus 

Parameeter - Sooja vee tootmise võimekus lindude ja loomade pesemiseks 30 Cº 21 l/min  

9. Teenuse omahind 

 

10. Teenusega seotud juhendid  

 Juhend - Esmased reostustõrje tööd 

 Juhend – Reostustõrje tööd maismaal 

 Juhend – Reostustõrje tööd rannikualal 
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LISA 5. SOOME ÕLITÕRJE VAHENDITE PAIGUTUSE SELGITUS 

 

MÖ1- = väiksemad reostused maal või sisevees, varustus haagistel, päästeautodel või konteineris 

MÖ1  = väiksed reostused maal või sisevees, erivarustus komandos või konteineris 

MÖ2 = keskmised reostused maal või sisevees, kaasatakse MÖ1+ MÖ1-, erivarustus kohalikus laos 

AÖ1 = MÖ1+ AÖ1 = väiksed rannikureostused, erivarustus rannikureostuse tõrjeks kohalikus laos 

AÖ2 = MÖ2+ AÖ2 = suured rannikureostused, erivarustus rannikureostuse tõrjeks piirkonna 

kesklaos (ranniku ja merepoomid, korjelaevad, suured skimmerid, mahutid) 

AÖ3 = AÖ2+ΣAÖ1+ΣMÖ1+ ΣMÖ1-= väga suur rannikureostus kuhu koondatakse 6-7 erinevat 

päästepiirkonda, päästetöid tehakse erinevates kohtades 

Joonis 8. Reostustõrjevahendite soovituslik paiknemine Soomes (SYKE) 
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LISA 6. IDA PÄÄSTEKESKUSE MAISMAAREOSTUSE ÕPPUS  

Maismaareostuse õppus 18.10.2012 Jõhvi-Tartu mnt-l 26km Esimesena kohale saabunud 

Iisaku 11, teostades luuret ja edastades sündmuse, tehes tuleohutuse julgestuse, siis meeskond 

võinuks, leida mingi meetodi lekke vähendamiseks või suunamiseks- tagajärg pea 40 min leke 

lihtsalt jooksis vaba jooksuna, siit ka mõtteaineks, kas põhiautodel peaks olema peal mingeid 

vahendeid lekete sulgemiseks. 

1. Kohale saabunud KJ 11 sõitis liiga sündmusele sisse, pigem pidanuks jääma ohutusse 

kaugusse ja siis meeskonnavanem läheb P5 juurde töö korraldusi saama, siin kohas 

peaks tekkima siis KJ meeskonnavanemast lõigu lekke sulgemise juht ja P5 partner 

spetsialisti näol ja juhib siis kogu tegevust antud töölõigul 

2. Kärul peaksid peal olema kiiresti paigaldatavad vedeliku mahutid ja kindlasti 

pumpamisvõimekus- antud olukord lahendati isetehtud mahutiga (redel ja present), 

kuid mis poleks jätkusuutlik, kui kohe ei tellitaks juurde mahuteid (samas vaja 

pumpamist) või lekke täielikku sulgemist, mis ei õnnestunud, virtuaalselt oli kutsutud 

tsisternmasin, mis saabunuks 2h jooksul 

3. Lekke sulgemisvarustust oleks vajalik täiendada - kiilud, kummi lapid, nahk, pastad 

jne. 

4. Koolitusse peab praktilistesse harjutusse tooma sidepidamise lekke sulgejate ja lekke 

sulgemise lõigu vahel, et toimuks info liikumine ja abistav meeskond tegeleks 

vajalikke abivahendite leidmise, koostamise, või inimressursi näol, valmistuks 

abistama 

5. Naftasaadustega, täiesti sobivad töötada ühekordsed pritsmekaitse kostüümid, kuna ei 

lasknud vedeliku (antud olukorras vett) läbi, sellega tagati päästeriietuse säilimine 

6. Meeskonnale vaja veelkord teha koolitus hingamisteede kaitsevahendite kasutusest, 

mis ja millega, et antud olukorras ei kasutataks tolmu kaitset põlevvedeliku aurude 

kaitsel  

7. Käru varustuse täiustamine, absorbent puistematerjali või saepuru koristamisel 

8. Käru täiustamine tammi materjali lisamisega, antud õppusel, pidanuks takistama lekke 

voolu tõkestama jõe suunas, mida ei tehtud 

9. Käru külje katet võiks kasutada varikatuse loomiseks, meeskonna kaitseriietuse 

riietamise kohaks 

Kaido Parts Kohtla Järve päästekomando pealik 
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LISA 7. REOSTUS SÜNDMUSED VEES 2009 - 2012 

Sündmused vees oli kokku 85 juhtumil: 

 Seisev vesi on koondatud sulamisveest, vihmast tekitatud üleujutused, mis pesid välja 

naftasaadused ja järvedel, tiikidel jne. Seisva vee sündmusi oli kokku 21. Neist 

tegevuseta 10, mille põhjusteks oli reostuse õhuke kiht ja mitme sündmuse 

üleandmine omavalitsusele, kes oli juba varem teadlik reostusest ja oli juba 

koristamise tellinud. Sorbenti kasutati vihma või sulamisveest üleujutatud platsidel. 

 Voolava vee reostusi kraavides, jõgedes oli 26 korral neist 15 juhul tegevuseta 

sündmused, põhjuseks liiga kiire vool, reostus kohalejõudmise ajaks hajunud või 

objekti omanik ise koristab. Ranniku reostusi oli 15, neist 12 tegevuseta, põhjuseks 

naftalaigu hajumine ja tuulega merele kandumine. Käsitsi koristamisel koguti kahel 

korral randa uhutud naftakooke.  

 Ekslike sündmusi oli 23. Neist kaheksal korral oli tegemist vetikate, kolmel korral 

õietolmuga. Põhjuseks oli veel jääpudru laigud vees ja veevoolude peegeldused meres. 

 

Tabel 2. Naftasaadused vees (autori tabel) 

Väljasõidu 

põhjus 

Välja- 

sõite 

Üle 10L 

sündmused 

Tegevuseta Sorbent

poom 

Sorbent Käsitsi 

koristus 

Kraavi 

sulgemine Üle 10L 

Seisev vesi 
21 11 10/1 4/4 6/5  1 

Voolava vee 

reostusi 26 15 15/5 10/10 1   

Ranniku 

reostusi 15 8 12/7 1/1  2  

Ekslik 
23       

Kokku 
85 34 37/13 15/15 7/5 2 1 

 

Kokkuvõtteks leiab töö autor tabeli 3 põhjal 85-st väljasõidust on 34 naftareostuse juhtumit, 

mis ületab 10 liitri piiri, neist jääb 13 juhtumit tegevuseta. Seega on 21 naftareostust 45 kuu 

kohta väike arv. Reostuse kogust vees on raske hinnata, eriti voolavas vees aga 13 tegevuseta 

sündmust viitab vastavate vahendite puudusele. Naftareostusteks vees peab olema vahendid ja 

valmisolek neid kiiresti kasutada, näiteks 20.03.2010 Ülemiste järve jääle maandunud lennuki 

tekitatud reostus, mille kogumiseks kasutati absorbentpoome. 
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LISA 8. VÄLJASÕITUDE ARV JA LIKVIDEERITUD KOGUSED 2009-2012 

 

Joonis 9 Likvideeritud kogused liitrites kokku 2009-2012 (autori joonis) 

Aastatel 2009-2012 on Mustamäe 63 kogunud 8300 liitrit 119 väljasõidu käigus ja Mustamäe 

puistekonteiner 4685 liitrit 9 väljasõiduga. 

 

 

 

 

 

Joonis 10. Väljasõitude arv naftareostussündmustele 2009-2012 (autori joonis)  
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LISA 9. REOSTUSTE PÕHJUSED ÜLE 50 LIITRI SÜNDMUSTEL 2009-2012 

 

Joonis 11. Reostuste põhjused üle 50 liitri sündmustel 2009-2012 (autori joonis) 

Auto rike, 8 juhtumit mille keskmine suurus 160 liitrit, tähendab lekkivat diisli-

hüdraulikapaaki, toru voolikut ja ühel juhtumil raske kütteõli leket tsisternveoki torustikust. 

Likvideeritud saepuruga või omaniku poolt. 

Liiklusavarii, 10 juhtumil keskmise suurusega 180 liitrit diisliga, ühel juhtumil hüdraulika. 

Pumbati ümber, koguti saepuru, liiva, turbaga. Kaks juhtumit tegevuseta sest reostus voolas 

pinnasesse. 

Mahuti lekkeid, 13 juhtumit keskmine suurus 490 liitrit, neist 8 juhtumit tegevuseta. 

Tegevusetuse põhjusteks oli omaniku koristamine, vanade raske kütteõli mahutite lõikamine, 

mille tulemusel välja voolanud saadus ei levinud ja sündmused anti üle vallale, 

Keskkonnainspektsioonile. 

Kahel rannikureostusel koristati käsitsi ja teisel juhul kandus reostus merele. Voolavas vees 

reostusele paigaldati absorbentpoom ja anti sündmus üle vallale ja Keskkonnainspektsioonile. 

Õli vees sündmuseid oli kolm, paigaldati absorbentpoom, anti üle Keskkonnainspektsioonile 

ja koristati saepuruga. 

Kütusevarguse käigus voolas maha diislit ja kuritahtlikult kallati loodusesse õli mida koristati 

pinnase eemaldamisega ja suurem reostus koguti kokku turbaga. 
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LISA 10. KESKMINE KIIRUS NAFTAREOSTUSE VÄLJASÕITUDEL 

Tabel 3. Keskmine kiirus naftareostuse väljasõitudel (autori tabel) 

Mustamäe komandost 

sündmuskohale 

Delfi kaart Kohale 

jõudmine 

OPIS järgi 

Keskmine 

kiirus 

km/h 

Sündmuse 

toimumise 

kellaaeg 

Teatamisest 

kohalejõudmiseni 

min (1+7) 

JÕELÄHTME (küla) 28km/30min 26 64 9:37 34 

SAUE (linn) 17km/22min 19 53 18:27 27 

LOKSA 73km/60min 58 75 14:21 66 

PALDISKI 46km/40min 37 74 1:59 45 

HAABNEEME 

(Mereranna 6) 

16km/26min 34 28 9:51 42 

 

Keskmine kiirus OPIS-e järgi väljasõidust kohalejõudmiseni 28-, 53-, 64-, 74-, 75 km/h 

esimese astme naftareostusele sõites. 
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LISA 11. HARJUMAAL TOIMUNUD REOSTUSED 

 

Joonis 12 Reostused väljaspool Tallinna mis on suuremad kui 50 liitrit 2009-2012 (autori joonis) 
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LISA 12. KÜSITLUS NAFTAREOSTUSE VAJADUSEST BLANKETT 

Küsitlus Sisekaitseakadeemia Päästekolledži naftareostusi käsitleva lõputöö jaoks. 

Küsitlus on anonüümne. Palun lühidalt oma arvamus. 

1) Millised olid suuremad  naftasaaduste reostused või selle ohuga sündmused kus olete 

osalenud? 

……………………………………………………………………………… 

2) Millistest vahenditest naftasaaduste reostusel olete tundnud puudust? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

3) Kas isikukaitsevahendid olid piisavad, nüüd hinnates tagantjärgi reostus-sündmusi? 

……………………………………………………………………………… 

4) Kas ja millal teadvustatakse lenduvatest gaasidest ja määrdumisest tekkivat ohtu 

tervisele? 

…………………………………………………………………………….. 

5) Milliseid teemasid peaks naftasaaduste reostustest koolitustel käsitlema? 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

6) Milliseid tegevusi saaks teha vabatahtlikud komandod? 

…………………………………………………………………………….. 

7) Millistes kehaosades määrdub päästja kaitseriietus tihedamini? 

…………………………………………………………………………………. 

8) Kas vajalikud vahendid saaks mahutada põhiautole, haagisele? (või eraldi paketina 

komandos reostustõrje sündmuse kutse valmisolekus) Kas on ettepanekuid? 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Vahend põhiautol, haagisel või komandos Arvamus vajalikkusest või paiknemisest  

Kiirelt töövalmis seatav 200L kogumisbassein  
Jalatsikaitsmed  
Ühekordsed pritsmekaitse ülikonnad   
Vihmaülikond kustutusriietuse peale  
Lekkesulgemispasta, teip  
Suve ja talvekombinesoon reostusel 

kasutamiseks kustutusriietuse asemel 

 

Suur bassein reostuse kogumiseks  

Kilesukk või voolik reostuse laialivalgumise 

piiramiseks maapinnal 
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LISA 13. REOSTUSKORJE HAAGISE SOOVITATAV VAHENDITE NIMEKIRI 

Tabel 4. Esimese astme teenuse haagise soovituslik vahendite nimekiri (autori tabel) 

Vahend Kogus Selgitused 

Kotid kilevoodriga -1m³ 5 Reostuse ladustamiseks 

Kaitseriietuse komplekt: 

survepritsmekindel ülikond (klass3, 

tüüp3), kindad, jalatsikaitsmed 

5 Vajalik tulekustutusriietuse kaitseks määrdumise eest  

Kombinesoon vastavalt aastaajale 6 Suvel on pritsmekaitse ülikond tulekustutusriietuse peal 

liialt palav, kombinesoon on mugavam  

Mitteujuvad sorbendid 4x40L 

(Absodan, Absol jne) 

120  Tuulega ei lendu, reostuse kogumiseks, maanteedel 

libeduse tõrjeks 

Sorbentpoom (m) 80 Vajalik vähemalt 125m² piiramiseks, suunamiseks ja  

reostuse kogumiseks vajaduse korral maal 

Saepuru (L) 1000 150 liitristes kottides, saab transportida raskesti 

ligipääsetavatesse kohtadesse 

Kalamehe kummikud 3 Liikumiseks vees ja soisel pinnasel 

Kummikud 6 Päästekummikute puhastamine võtab aega, mis võib 

mõjutada järgmisele väljasõidule minekut. Kummikud 

säästavad ka ühekordseid jalatsikaitseid mis ei ole 

vastupidavad 

Koomakate 3 Reostuse maasse imbumise vältimiseks, korje platsiks 

Kaitsemask 3 Orgaanilise aine filtriga  täismask, sest lahingmaski 

määrdumisest puhastamine võib mõjutada järgmisele 

väljasõidule minekut kuna on ajamahukas 

Kaitseprillid ja poolmaskid 

lisajõududele väiksema 

õhureostuse korral 

5 Suvel ja pikaajalistel töödel poolmaskid ja prillid, õlise 

lahingmaski puhastamine võtab aega ja mõjutab 

järgmisele sündmusele minekut. 

Respiraatorid 10 Tolmustel töödel kasutamiseks, näiteks saepuru 

puistamine või kogumine 

Ühekordsed kaitseülikonnad 

pritsme kaitse (klass 3, tüüp 5) 

10 Lisajõududele kasutamiseks 

Kile või suured koormakatted 

200m² 

1 Reostuse suunamiseks, tõkestamiseks, kogumiskoha 

kindlustamiseks 

Kummiäärega roop 3 Kõval pinnasel reostuse lükkamiseks 

Tänavahari 4 Võimalus üheaegselt rohkem päästjaid rakendada 

reostuse likvideerimisel 

Reha 4 Võimalus üheaegselt rohkem päästjaid rakendada 

reostuse likvideerimisel 

Kühvel 4 Võimalus üheaegselt rohkem päästjaid rakendada 

reostuse likvideerimisel 

Teravaotsaga labidas 4 Tõkke tegemiseks pinnasest 

Prügikott 30L 100 Kotid ämbrisse panekuks, tammi ehitamiseks 

Prügikott 150L 40 Reostuse pakendamiseks, tammi ehitamiseks 

Nöör või juhtmeklamber 100 Koti sidumiseks 

Ämber 10L 4 Reostuse kogumiseks  

Anum  60L 3 Reostuse ajutiseks mahutamiseks 

Kerge pvc poom plastik ujukitega 

20cm süvisega, sektsiooni pikkus 

a15m, nööridekomplekt  

1 Voolavas vees reostuse suunamiseks ja kogumiseks, 

esmasteks tegevusteks  kuni abijõud konteineris oleva 

poomiga kohale jõuavad, nööridega kinnitatakse 

kitsamatel jõgedel 

Membraan pump, toitega põhiauto 

õhusüsteemist või balloonist, 40m 

õhuvoolikud, õlipumba 

siirdevoolikud 

 

1 Reostuse ümberpumpamiseks tootlikkusega kuni 1m/s 

põlevvedelikele 
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„Tabeli 4. järg“   

Elektriline vaakum seade -80L 

nõusse kogumiseks koos 

pikendusjuhtmega, lai imemisotsik 

1 Reostuse kogumiseks,  

Plastiktoru ja imivoolik Ø150mm 3 Läbivoolutammi rajamiseks 

Puitkiud või vineerplaadid 2 Läbivoolutammi rajamiseks 

Sulgemiskomplekt: koormarihmad, 
metallplaadid, kinnise mulliga 

pehmed kummiplaadid  

1  Tsisterni sulgemine  

Reguleeritav tugi 2 Sulgemislapi surumiseks, saab kasutada tammi ehitusel 

Kiletoru pikkusega 15m, läbimõõt 

50cm 

2 Suunamiseks, tõkestamiseks, kiireks ajutiseks 

mahutamiseks 

Kerge separaator mahuti ajutiseks 

kogumiseks - 3mᶾ 
1 Koos veega kogutud reostuse ajutiseks ladustamiseks ja 

vee eraldamiseks (fasttank) 

Maandus komplekt 1 Mahuti ja tsisterni, pumba maanduseks 

Kahvad 2 Veepinnal ujuva lahtise sorbendi kogumiseks 

Puukiilude, koonuste komplekt  1 Mahuti, tsisterni sulgemiseks 
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LISA 14. NAFTAREOSTUSTEENUSE SOOVITAV PAIKNEMINE 

 

Joonis 13. Naftareostuskorje esimese astme teenuse soovitav paiknemine (autori joonis) 


