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Lisa 1. Kavandatava tehase tehnoloogia 

 
Esitatud KMH programmi lisas 3., samas ka asendiplaan 
I ja II etapil ei rajata tee-ehitusmaterjalide tootmist, kuna ei hakata tootma 

teebituumenit, samuti on kasutatava toorme puhul prognoositav vähene 
mineraalse iseloomuga setete teke. 

 
8.04.2014 seisuga on täpsustunud ka tootmismahud. Siinkohal esitatakse 
uuesti Tabel 2.1 kus on võrdlevalt esitatud programmis toodud kogused ja 

viimase tehnoloogilise lahenduse kogused (ka edaspidi võivad tootmismahud 
varieeruda, kuid mõjude hindamise tulemus sellest ei muutu). 

 
 
 

Toode Normatiiv 
Kogus*, 

tuhat t/a 

Tooraine 

Raske, kõrge parafiinsisaldusega 

süsivesiniktoore: raske nafta ja 

otsedestillatsiooni  masuut  

Vastavalt standarditele ja 

tehnilistele tingimustele. 

1 000,0 

999,36 

Põhitoodang 

EURO diiselkütus 
EN-590:2004  

(ISO 8217-2010) 

291 

327,543 

Laevaküte DMF  ISO 8217-2010 
283 

282,984 

Stabiliseeritud nafta  

(H2S-vaba bensiinifraktsioon) 
Ettevõtte standard 

151 

130,833 

Krakkimisjääk – raske kütteõli Ettevõtte standardi järgi 
~175 

163,229 

Süsivesinikgaas (vesiniku tootmiseks) Ettevõtte standardi järgi 
25,8 

9,994 

Olefiiniderikas küttegaas  
76,6** 

69,93 t 

Väävel  
13,5 

13,995 

 

 
 

Tehase asendiplaan on samuti KMH programmi kaustas.  
Elektroonilises versioonis on asendiplaan eraldi failina 
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Lisa 2. Sillamäe linna olulised õhusaasteallikad ja 

õhusaasteained 

Sillamäe linna territooriumil tegutsevate ettevõtete summaarsed saasteainete heitkogused 

välisõhu saastelubadesja keskkonnakomplekslubade järgi [6]. 

 

Saasteaine 

Heitkogus 

t/a g/s 

Süsinikdioksiid 279984,073 -  

Lämmastikoksiidid 340,823 13,369 

Süsinikmonooksiid 286,724 16,347 

Vääveldioksiid 2016,048 85,964 

Tahked osakesed, summaarsed 245,409 9,334 

Ammoniaak 284,885 11,868 

Lenduvad orgaanilised ühendid 133,533 6,158 

Formaldehüüd (metanaal) 0,009 0,0004 

Äädikhape (etaanhape) ja sipelghape 2,136 2,054 

Väävelhape (ümberarvutatuna SO2) 0,006 0,0002 

Vesinikkloriid 40,169 1,531 

Lämmastikhape 0,576 0,041 

Fenool (hüdroksübenseen) 0,003 0,0001 

Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen) – aromaatne süsivesinik  0,097 0,004 

Ksüleen (dimetüülbenseen) - aromaatne süsivesinik 20,982 6,311 

Isobutanool  0,260 0,054 

Alifaatsed süsivesinikud (bensiinina) 622,910 212,255 

Metüületüülketoksiim   0,046 0,006 

1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid) 650,177 21,844 

Atsetaadid 210,008 6,884 

Atsetoon (2-propanoon) 50,000 1,608 

Fluor ja fluoriidid 14,341 0,528 

Etanool 13,232 7,254 

Metanool 49,761 8,160 

Tolueen - aromaatne süsivesinik 4,169 2,120 

Atsetoontsüaanhüdriin 0,034 0,145 

Elavhõbe 0,011 0,0004 

Kaadmium  0,011 0,0004 

Plii 1,317 0,056 

Vask 0,071 0,009 

Tsink 0,965 0,040 

Arseen 0,214 0,012 

Kroom 0,185 0,008 

Nikkel 0,118 0,008 

Vanaadium 0,285 0,012 

Seleen 0,00003 0,000001 

Antimon 0,002 0,00008 

Tina 0,002 0,00008 
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1. Aromaatsed süsivesinikud, maksimaalne saastetase SPV1 suhtes [6] 
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2. Alifaatsed süsivesinikud, maksimaalne saastetase SPV1 suhtes [6] 
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3. Summaarsed tahked osakesed, maksimaalne saastetase SPV1 suhtes  [6] 
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4. Ammoniaagi maksimaalne saastetase SPV1 suhtes  [6] 
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5. Vääveldioksiidi maksimaalne saastetase SPV1 suhtes  [6] 
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6. Lämmastikdioksiidi maksimaalne saastetase SPV1 suhtes  [6] 
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Lisa 3. Mürauuring 2014. a mais 
 

Müra mõõtmised viis 3.-4. mail ja 17. mail läbi Ljubov Zagamula müramõõtjaga 
TES1353 nr.030615914. Seadmel on kalibreerimistunnistus nr.KL-165-3-151 
(OÜ Inspecta Estonia, Tallinn). Mõõtmispunktide asukohad on toodud järgmisel 

leheküljel oleval kaardil, asukohtade legend: 
 

Number Asukoht 

1 Kai pealesõidutee juures 

2 Tolmetsi laoplatsi juures sõidutee ääres 

3  Tankchem terminali mahutite lähistel sõiduteel, ca 200m platsist 

4 Kesk tn 2 sadama vabakaubandustsooni pääsla lähistel 

5 Sõtke tn  - Ust-Luga praamiterminali sissesõidutee ristmikul 

6 Veski tn.4 korruselamu juures 

7 Tallinna mnt - L. Tolstoi  tn ristmiku juures kõnniteel 

8 Ranna tn 4 korruselamu läänepoolse otsa juures, mõõtmispunkt 

avatud merele 

9 Kesk tn.7 korruselamu juures 

10 Kajaka tn.8 korruselamu juures 

11 Kesk tn.27 esisel kõnniteel 

12 Viru pst 9a korruselamu juures 

13 Juri Gagarini tn. 23 ja 31 korruselamute esisel parkimisplatsil 

 

Tabel. Müra mõõtmistulemused sadama-alal ja selle lähistel  [8] 
 

Punkti 

nr 

Müra mõõtmistulemused, dB Müra 

piirtase, 

dB 
3.05.2014 

hommik 

3.05.2014 

öine 

4.05.2014 

hommik 

17.05.2014 

öine 

1. - 62 (70*) - - 65 

2. - 56-57 - - 65 

3. - 46 (60**) - - 65 

4. 48-50 44-45 48-50 46-50 55 

5. 49-51 44-46 53-54*** 43-47 55 

7 45-46 44-45 41-42 45-48 55 
 

* Metallijäätmeid vedava veoauto möödumisel mõõtepunktist (liiklusmüra) 

** Sadama territooriumil manööverdava rongikoosseisu kolksatus (liiklusmüra) 
*** Mõõtepunkti läheduses veoautod, mis ootasid praamijärjekorras; osadel 
mootorid tühikäigul (liiklusmüra) 

 
Tabel 5. Müra mõõtmistulemused elamualadel  [8] 
 

Punkti nr Müra mõõtmistulemused, dB Müra 

piirtase, 

dB 
3.05.2014 

hommik 

3.05.2014 

öine 

4.05.2014 

hommik 

17.05.2014 

öine 

6. Veski 4 - - - 38-41 45 

8. Ranna 4 43-45 38-42 41-42 
37-44 

36-43 
45 

9. Kesk 7 - - - 
38-41 

37-42 
45 

11. Kesk 27 42-43 43-46 
37-39 

(43*) 
39-43 45 

12. Viru pst 9a 35-37 39-40 36-38 38-40 45 

13. Gagarini 23/31 - - 38-40 37-40 45 

* Lisandus sadama-alale saabuva rongi müra 
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Kaart: müra mõõtepunktide asukohad [8] 
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Lisa 4. Välisõhu saasteainete heitkogused naftatöötlemistehasest 

 
Põlemisprotsesside heide 

Saasteainete heitkoguse määramiseks on kasutatud arvutuslikku meetodit 
(kinnitatud keskkonnaministri määrusega 02.08.2004 nr. 99 "Põletusseadmetest 

välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja 
määramismeetodid"; RTL 2004, 108, 1724). 
 

Gaasi põletamisel on arvestatud võimalusega, et suitsugaasid sisaldavad 
põlemata jäänud H2S jääke. Lisaks on arvestatud KKM määruses toodud 

põlemisel tekkivate LOÜ eriheitega 3 g/GJ raskel kütteõlil, 4 g/GJ küttegaasil. 
 
Käivitamisperioodi tegelikku kestust on raske prognoosida, seetõttu on 

arvestatud välja tehase ahjude heide, kui aasta vältel kasutatakse küttegaasi 
asemel rasket kütteõli. 

 
Avariiküünla „küte“ arvestatud kokku põhiküünlaga. Vääveldioksiidi heite puhul 
arvestatud, et osa küünlamahutisse sattunud gaasi ei ole väävlist puhastatud 

(võetud küttegaasiga võrreldes 5 korda suurem SO2 eriheide). Avariiküünla 
saastekoormus t/a on võetud samaks, mis põhiküünlal. 

 
Kui tehase käivitamise kestus aasta aega, st ka jõujaamas põletataks sel ajal 
ainult rasket kütteõli (32 100 tonni), kokku 53 585 t/a 

 
 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heide on leitud keskkonnaministeeriumi 
kinnitatud metoodikaga (määrus 02.08.2004 nr 96 "Naftasaaduste laadimisel 
välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 

määramismeetodid", RTL 2004, 108, 1721). Meetodi kirjeldus on üheselt esitatud 
määruse tekstis, mistõttu seda siinkohal ei lisata. 

 
Analüüsitud 3 olukorda:  

- määruse järgne eriheide H2S heite puhul eeldatud et sisaldus mahutiaurudes 
võrdub eriheitega vedelfaasis 
Kergestilenduvatel produktidel, kui eriheide > 10 g/m3 

- PVT miinimumtase (eri allikatel erinev, mahutite täitmisel LOÜ kontsentratsioon 
10 g/m3 ehk 98,8 %, laevade täitmisel eeldatud 50 g/m3; stabiliseeritud nafta 

mahutitesse laadimisel on aeglase pumpamiskiiruse tõttu PVTmin 97 % ja II tase 
98,8 %) 
- PVT II tase  (2-astmeline puhastus,laevade täitmisel eeldatud 10 g/m3m 

mahutite täitmisel 99,5 % ) 
 

Aastane heide leitud aastakeskmisel temperatuuril (ligikaudu 5 oC), välja arvatud 
raske kütteõli.  
Arvestatakse, et raudteevedude osakaal kuni 20 % kogukäibest, st 200 000 t/a 

produkte kokku (kui konkreetse produkti kogus on sellest väiksem, siis on leitud 
heide kogu produkti laadimisel nii tankeritele kui   

Produktide väljastamisel on tabelisse kantud suurima heitega 
laadimisoperatsiooni kogus. 
 

  



Sillamäele Kesk tn. 2 kavandatava naftatöötlemistehase KMH aruanne - LISAD 12 
 

 

 
 Töö 1936/13, 04.06.2014 

Tabel. Põletusseadmete heide 
 

Saasteaine Eriheide, g/GJ Hetkheide, g/s Heitkogus, t/a 

min max min max min max 

Koostootmisjaama 50 MW plokk (55,56 MWth, küttegaas 37 800 t/a) 

NOx 8,76 29,2 0,4865 1,622 15,217 50,722 

SO2 1,46 10,2 0,081 0,568 2,536 17,753 

CO - 29,2 - 1,622 - 50,722 

LOÜ - 4 - 0,222 - 6,951 

TO 0 1,5 0 0,081 0 2,536 

H2S 0 5 0 0,081 0 2,536 

CO2 - 17,2 t/TJ - - - 109 041 

Koostootmisjaama 5 MW üleskütmiskatel (5,56 MWth, raske kütteõli  150 t/a) 

NOx 8,76 87,6 0,044 0,438 0,051 0,512 

SO2 8,76 175 0,044 0,876 0,051 1,025 

CO - 29,2 - 0,146 - 0,171 

LOÜ - 3 - 0,015 - 0,018 

TO 1,46 7,30 0,0073 0,0365 0,0085 0,043 

CO2 - 21,1 t/TJ - - - 452,6 

Raskmetallid - 1,373 - 0,0069 - 0,008 

Tehnoloogilised ahjud C200-C400 (26,6 MWth, küttegaasi 18 100 t/a ) 

NOx 8,76 29,2 0,233 0,776 7,286 24,288 

SO2 1,46 10,2 0,039 0,272 1,214 8,501 

CO - 29,2 - 0,776 - 24,288 

LOÜ - 4 - 0,106 - 3,328 

TO 0 1,5 0 0,039 0 1,214 

H2S 0 5 0 0,039 0 1,214 

CO2 - 17,2 t/TJ - - - 52212,7 

Tehnoloogilised ahjud C200-C400 tehase käivitamisel (raske kütteõli 21 335 t/a) 

NOx 8,76 87,6 0,233 2,329 7,286 72,864 

SO2 8,76 175 0,233 4,659 7,286 145,728 

CO - 29,2 - 0,776 - 24,288 

LOÜ - 3 - 0,080 - 2,496 

TO 1,46 7,30 0,039 0,194 1,214 6,072 

CO2 - 21,1 t/TJ - - - 63730,4 

Raskmetallid - 1,373 - 0,037 - 1,143 

Väävlitootmises jääkgaasi järelpõletus (ahi П-701, 5 MW, jääkgaasi  3 402 t/a ) 

NOx 8,76 29,2 0,044 0,146 1,370 4,565 

SO2 1,46 10,2 0,0073 0,228 0,051 1,598 

CO - 29,2 - 0,146 - 4,565 

LOÜ - 4 - 0,020 - 0,600 

TO 0 1,5 0 0,007 0 0,228 

H2S 0 5 0 0,007 0 0,228 

CO2 - 17,2 t/TJ - - - 9813,7 

Küünalseadmed (kokku 3,045 MW katalüütiline „tõrvik“, jääkgaas 2470 t/a) 

NOx - 1,08 - 0,0033 - 0,123 

SO2 - 51,2 - 0,156 - 5,817 

CO - 3,28 - 0,010 - 0,373 

LOÜ - 4 - 0,012 - 0,454 

TO 0 1,48 0 0,0045 0 0,168 

H2S 0 1,48 0 0,0045 0 0,168 

CO2 - 17,2 t/TJ - - - 7 125,2 
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Tabel: tehnoloogiline äkkheide 
Saasteaine Eriheide, g/GJ Hetkheide, g/s Heitkogus, t/a 

min max min max min max 

Avariiküünal (36 MWth, naftagaas 2 500 t/a) 

NOx - 1,08 - 0,039 - 0,124 

SO2 51,2 500 1,843 18,00 5,844 57,643 

CO - 3,28 - 0,118 - 0,377 

LOÜ - 4 - 0,144 - 0,460 

TO 0 1,48 0 0,053 0 0,170 

H2S 0 1,48 0 0,053 0 0,170 

CO2 - 17,2 t/TJ - - - 7211,7 
 

Tabel. Kergestilenduvate produktide käitlemise heide eri PVT 

stsenaariumite korral 
 

Produkt / 

saasteaine 

Määruse järgne PVTmin PVT 

g/s t/a g/s t/a g/s t/a 

Toornafta, 1 000 000 t/a, vastuvõtul mahutite täitmine 1 200 m3/h  (833 h/a) 

Alifaatsed s.v. 44,163 90,495 5,416 11,098 2,208 4,525 

Aromaatsed s.v. 1,366 2,799 0,168 0,343 0,068 0,140 

H2S 0,00144 0,0493 0,0002 0,006 0,0001 0,0025 

Stabiliseeritud nafta,  131 000 t/a, produktimahuti täitmine 100 m3/h (1 310 h/a) 

Alifaatsed s.v. 4,789 13,460 1,437 4,038 0,269 1,271 

Aromaatsed s.v. 0,148 0,416 0,044 0,125 0,0083 0,039 

Stabiliseeritud nafta, kuni 131 000 t/a tankeritele 1050 m3/h (125 h/a) 

Alifaatsed s.v. 100,60 37,388 14,15 8,824 2,829 1,765 

Aromaatsed s.v. 3,11 1,156 0,438 0,273 0,088 0,055 

Stabiliseeritud nafta, kuni 131 000 t/a raudteevagunitesse 50*150 m3/h (125 h/a) 

Alifaatsed s.v. 50*1,415 2,516 50*0,768 0,719 50*0,308 0,547 

Aromaatsed s.v. 50*0,044 0,078 50*0,013 0,022 50*0,010 0,017 

Stabiliseeritud nafta laadimine, kuni 100 000 t/a, kuni 180 m3/h (556 h/a) 

Alifaatsed s.v. 1,698 1,921 0,510 0,549 0,404 0,418 

Aromaatsed s.v. 0,053 0,059 0,016 0,017 0,013 0,013 
 

Tabel. Alifaatsete süsivesinike heide raskestilenduvate produktide 
käitlemisel 
 

Kütus / 

toiming 

Maksimaalne hetkeline heide Aastane heide 

Pump, 

m3/h  

Eriheide 

g/m3 

Heide, 

g/s 

Käive, 

t/a 

Eriheide 

g/m3 

Heide, 

t/a 

Diiselkütus 

Produktimahuti 

täitmine 

400 5,324 0,592 328 000 

(820 h) 

2,356 0,773 

Laevale 

laadimine 

1050 1,06 0,300 328 000 

(313 h)  

0,471 0,183 

Raudtee-

estakaad 

50*150 0,532 50*0,022 200 000 

(30 h) 

0,236 0,047 

Autoestakaad 180 5,324 0,266 100 000 

(556 h) 

2,356 0,236 

Destilleeritud laevakütus 

Produktimahuti 

täitmine 

400 5,324 0,592 283 000 

(708 h) 

2,356 0,667 

Laevale 

laadimine 

1050 1,06 0,300 283 000 0,471 0,150 

Raudtee-

estakaad 

50*150 0,532 50*0,022 200 000 0,236 0,047 
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Autoestakaad 180 5,324 0,266 100 000 

(556 h) 

2,356 0,236 

Raske kütteõli 

Produktimahuti 

täitmine 

200 24,15 1,342 164 000 24,15 3,163 

Laevale 

laadimine 

1050 4,83 1,400 164 000 4,83 0,784 

Raudtee-

estakaad 

50*150 2,415 50*0,396 164 000 

(25 h) 

2,415 0,396 

Autoestakaad 180 24,15 1,207 100 000 

(556 h) 

24,15 2,417 

 
Raske kütteõli käitlemisel tekib ka teatud väävliühendite heide: 

- Produktimahuti täitmisel 0,0004 g/s, 0,0009 t/a 

- laevale laadimisel  0,0004 g/s, 0,00012 t/a 
- autodele laadimisel 0,002 g/s, 0,004 t/a 

- raudteevagunitesse laadimisel kuni 50 * 0,0002 g/s, 0,0008 t/a 
 
 

 
Sillamäe linna õhusaasteainete kogus koos kavandatava tehase õhuheitega (I ja 

II etapp kokku) 

Saasteaine (sulgudes lähtetase) 

Heitkogus 

t/a Muutus, % 

Süsinikdioksiid (279984,1 t/a) 650792,3 +57,0 %  

Kui 50 % müüa küttegaasina olemasolevatele ettevõtetele 465388,2 +39,8 % 

Lämmastikoksiidid (340,823 t/a) 500,221 +31,,9 % 

 364,943* +6,6 % 

Süsinikmonooksiid (286,724 t/a) 446,628 +35,8 % 

 366,676* +21,8 % 

Vääveldioksiid (2016,048 t/a) 2275,406 +11,4 % 

 2131,896* +5,4 % 

Tahked osakesed, summaarsed (245,409 t/a) 262,861 +6,6 % 

Kui realiseerub maksimaalne PVT tase 254,567 +3,6 % 

Ammoniaak (284,885 t/a) 285,236 +0,12 % 

Lenduvad orgaanilised ühendid, kõik kokku   (3940,697 t/a) 4384,177 +10,1 % 

sh Alexela terminali alifaatsed süsivesinikud (2806,25 t/a) 3206,874 +12,5 % 

sh alifaatsete süsivesinike reaalne heide (622,910 t/a) 753,86* +17,4 % 

sh aromaatsed süsivesinikud (25,251 t/a) 44,275 +43,0 % 

Väävelvesinik (seniväljastatud lubades puudub) 5,166 - 
 

* Kui 50 % müüa küttegaasina praegu maagaasi või muid kütuseid kasutatavatele ettevõtetele ja realiseerub 

maksimaalne PVT tase 
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Lisa 5. Naftatehase mõju Sillamäe linna õhusaastele 

 
1) Lämmastikoksiidid 

a) koosmõju hajumiskontsentratsioonid tavapäraste ebasoodsate hajumis-
tingimuste korral 
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b) koosmõju hajumiskontsentratsioon 8760 h meteofailiga 
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2) Alifaatsed süsivesinikud 

a) Kavandatava naftatöötlemistehase tekitatavad hajumiskontsentratsioonid 
erinevate heitestsenaariumite korral (1.-3. joonis)  ja seejärel koosmõjus Alexela 

Sillamäe terminali saastelubade järgse heitega (4.-5. joonis) 

 
b) Koosmõju Alexela terminali reaalse saastekoormuse korral 
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3) Aromaatsed süsivesinikud  

 
a) tavapärane meteofail 

 
b) Koosmõju Alexela terminali reaalsel saastekoormusel ja täiendavate 

leevendavate meetmetega (8760 h meteofail) 
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d) Väävelvesinik 
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e) Vääveldioksiid 
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f) tahked osakesed 
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Lisa 6. Raudteemüra modelleerimise tulemused öisel ajal 
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Lisa 7. Riskide hindamine 

 
 

Riskianalüüs koostatakse kemikaaliseadusest lähtuvalt vastavalt Vabariigi 
Valitsuse 17.02.2011 määruse nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning 

avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ (kehtiv 
redaktsioon avaldatud RT I, 29.12.2011, 188) § 2 nõuetele. 
 

§ 2. Riskianalüüs 

  Riskianalüüs sisaldab järgmisi andmeid: 

 1) kasutatud riskianalüüsi metoodika kirjeldus ja valitud metoodika põhjendus ning 

viited riskianalüüsiga seotud lisadokumentidele; 

 2) ohtude kindlaksmääramine; 

 3) võimalike õnnetuste stsenaariumide üksikasjalik kirjeldus. Õnnetuse stsenaariumi 

kirjelduse juures tuuakse välja tingimused, mille esinemise puhul on õnnetuse toimumine 

võimalik, kaasa arvatud ettevõttesisesed ja -välised sündmused, mis võivad olla 

stsenaariumi käivitumise põhjuseks; 

 4) õnnetuste toimumise tõenäosuse hinnang; 

 5) õnnetuste tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ja kirjeldus. Õnnetuse tagajärgede 

raskuse hindamisel ja kirjeldamisel tuuakse välja tõenäoline kannatanute ja 

evakueeritavate arv, mõjud elutähtsatele teenustele, keskkonnakahjustused, materiaalne 

kahju ja tagajärgede likvideerimiseks vajalikud ressursid. Õnnetuse tagajärgede ulatuse 

kirjeldamisel tuuakse välja selle piirkonna plaan, mida käitisest lähtuv õnnetus võib 

mõjutada, koos ohuala koordinaatidega. Õnnetuse tagajärgede ulatuse hindamisel 

lähtutakse käesoleva määruse lisas toodud ohuala parameetritest; 

 6) õnnetuste ennetamise abinõude kirjeldus, mis sisaldab ohutuse tagamiseks vajalike 

tehnoloogiliste parameetrite ja vahendite kirjeldust, töötajate väljaõppe kirjeldust, 

kontrollmehhanismide kirjeldust ja muid asjakohaseid andmeid; 

 7) andmed käitise tegevusega kaasnevate ohtlike veoste kohta (veetav ohtlik aine, 

veose mass tonnides, vedude sagedus, transpordi liik, vedusid tegev ettevõte ja veose 

marsruut). 
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 1) kasutatud riskianalüüsi metoodika kirjeldus ja valitud metoodika põhjendus 

ning viited riskianalüüsiga seotud lisadokumentidele 
 

Kuna naftatehase kavandamine on eelprojekti staadiumis, eelhinnati selle 
tegevusega seotud riske Potentsiaalsete Probleemide Analüüsi (PPA) meetodil, 

kasutades analoogiat sarnaste projektidega.  
 

PPA meetod on laialdaselt kasutatud ning äärmiselt efektiivne viis ohtude 
identifitseerimiseks. PPA on süsteemile orienteeritud meetod, mis uurib kas 
süsteemi tervikuna või käsitleb korraga ühte osa sellest. Käesolevas töös on 

riskide tuvastamisel jagatud süsteem osadeks. Tegutseva ettevõtte puhul 
tugineb PPA struktureeritud ajurünnakutel, kus süsteemi tundev meeskond 

hindab kontroll-küsimustike põhjal konkreetse valdkonna võimalikke ohte, et 
avastada kuidas võimalikud probleemid võivad mõjutada protsessi kulgu. 
Seejuures tuues välja nii probleemi tekkimise põhjuse kui potentsiaalse 

tagajärje. Peale kõigi kontrollküsimuste läbitöötamist hindab meeskond iga 
õnnetuse tõenäosust, võimalikke tagajärgi ning kaitsemeetmeid, mis aitavad 

vältida ohu avaldumist või leevendada tagajärgede raskust. 
 
Riskide hindamise teostati kvalitatiivselt, kasutades 5×5 riskimaatriksit. Riski 

põhikomponente - tõenäosust ja tagajärgi, hinnati kumbagi 5 palli süsteemis, 
seejuures tõenäosuse hinnangut tähistati vastavalt numbritega (1-5) ja 

tagajärgede koondhinnangut tähtedega (A-E). Tähe ja numbri kombinatsioon 
moodustab riskiklassi. 

 
Võimalike õnnetuste hindamisel võeti aluseks järgnevates tabelites esitatud 
kriteeriumid. Tabel 1 esitab õnnetuse toimumise tõenäosuse kriteeriumid ning 

Tabelis 2 on toodud õnnetuste tagajärgedest tingitud kahjude kriteeriumid. 
Tagajärgede raskusastmete hindamisel tuuakse välja tõenäoline kannatanute ja 

evakueeritavate arv, mõjud elutähtsatele teenustele, keskkonnakahjustused, 
materiaalne kahju ja tagajärgede likvideerimiseks vajalikud ressursid. 
 

Tabel 1. Õnnetuste toimumise tõenäosuse kriteeriumid 
RASKUS-

ASTE 

TÕENÄOSUS KRITEERIUM 

1 Väga väike Esinemine harvemini kui üks kord 50 aasta jooksul 

2 Väike Võib aset leida üks kord 25-50 aasta jooksul 

3 Keskmine Võib aset leida üks kord 10-25 aasta jooksul 

4 Suur Võib aset leida üks kord 1-10 aasta jooksul 

5 Väga suur Esineb sagedamini kui üks kord aastas 
 

 
Tabel 2. Õnnestuste tagajärgedest tingitud kahjude kriteeriumid 
RASKUS-

ASTE 

TAGA- 

JÄRG 

TAGAJÄRJE 

VALDKOND 

KRITEERIUM 

A Vähetähtis Inimeste elu ja 

tervis 

Töötajatel tervisekahjustusi ei esine. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel < 5 000 €. 

Looduskeskkond Kahju puudub või on tähtsusetu 

Elutähtis teenus Valdkonna toimimine ei ole 

ohustatud.  
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B Kerge Inimeste elu ja 

tervis 

1-3 töötajal kerged tervisehäired ja 

vigastused, mis ei vaja haiglaravi 

ning millega ei kaasne jäädavaid 

kahjustusi. Võib vaja minna 

esmaabi. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 5000-50 000 €. 

Looduskeskkond Lühiajalised kahjustused, mille mõju 

kaob peale päästetööde lõpetamist. 

Sündmuskoha piirang ainult 

päästetööde ajaks. 

Elutähtis teenus Valdkonna toimimises lühiajalised 

häired.  

C Raske Inimeste elu ja 

tervis 

1-3 töötajal haiglaravi vajavad (alla 

5 päeva) või jäädavad 

tervisekahjustused. Kahjulik mõju 

nii kinnistul kui võimalik levik 

väljapoole territooriumi. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 50 000-500 000 €. 

Looduskeskkond Täielikult taastuvad lühiajalised 

kahjustused, millel on väheohtlik 

mõju ka päästetööde järgselt. 

Sündmuskoha piiramine kuni mõju 

täieliku kadumiseni.  

Elutähtis teenus Valdkonna toimimiseks vajalik 

tagavarasüsteemide või 

alternatiivmeetmete rakendamine. 

Õnnetuse kajastamine kohalikes 

uudistes. 

D Väga raske Inimeste elu ja 

tervis 

Oluline õnnetus, mille tagajärjel 

vajavad enam kui kolm inimest 

haiglaravi kestusega üle 5 päeva või 

olukord, mis lõpeb töötaja surmaga 

või kus kannatanute arv ületab 

piirkonda teenindava 

tervishoiuasutuse võimalused. 

Vajalik ettevõtte (sh kõrvalasuvate) 

töötajate evakueerimine 

päästeameti kaasamisel. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel 500 000- 

2 mln €.  

Looduskeskkond Keskkonna pikaajaline või tõsine 

kahjustus, mis on taastuv või 

taastatav. Sündmuskoha 

pikaajalised kasutamise piirangud. 

Elutähtis teenus Valdkonna ajutine mittetoimimine, 

mille tulemusel väheneb oluliselt 

elukeskkonna ohutus. Õnnetuse 

kajastamine üleriigilistes uudistes.  

E  Katastroofiline Inimeste elu ja 

tervis 

Mitme töötaja surm ja/või 

ettevõttega mitte seotud inimeste 

surm. 
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Vajalik asustatud piirkonna 

evakueerimine. 

Vara Majanduslik kahju vara hävimise 

tulemusel > 2 mln €. 

Looduskeskkond Taastumatu ja taastamatu või 

lokaalset elukeskkonna hävingut 

põhjustav kahju. Taastumatu ja 

taastamatu või lokaalset 

elukeskkonna hävingut põhjustav 

kahju. 

Elutähtis teenus Valdkond on täielikult lakanud 

toimimast. Ettevõtte osaline või 

täielik sulgemine. Õnnetuse 

kajastamine rahvusvahelistes 

uudistes.  
 

 

 Riskimaatriks  
Riskimaatriks (Tabel 3) võimaldab järjestada riskiobjekte ja liigitada neid 

riskiklassidesse, sõltuvalt sündmuse toimumise tõenäosusest ja tagajärgedest. 
Riskimaatriks lubab ka tinglikult võrrelda nende sündmuste riske, mille 

tõenäosus on väike aga tagajärjed rasked, teistega, millede puhul on vastupidi. 
Eelnevalt kirjeldatud õnnetuste tõenäosuse ja tagajärje tähe ning numbri 
kombinatsiooni alusel määratakse konkreetse õnnetuse riskiklass. 
 

Tabel 3. Riskimaatriks 

T
Õ

E
N

Ä
O

S
U

S
 

5 5A 5B 5C 5D 5E 

4 4A 4B 4C 4D 4E 

3 3A 3B 3C 3D 3E 

2 2A 2B 2C 2D 2E 

1 1A 1B 1C 1D 1E 

 A B C D E 

  
TAGAJÄRG 

 

Käesolev riskimaatriks on jagatud kolme tsooni, mis on eristatavad värvide järgi 

– roheline, kollane ja punane.  
 

Rohelisse tsooni jäävad õnnetused, mis ei kuulu prioriteetsete õnnetuste 
nimekirja ning mis on kas tõhusate ennetusmeetmetega välditavad või nende 
tagajärgede likvideerimiseks piisab ettevõtte enda ressurssidest. Rohelise tsooni 

õnnetustel on väga väike tõenäosus väga raske tagajärjega õnnetuse 
tekkimiseks. Tagajärjed pigem puuduvad või on tähtsusetud. 

 
Kollasesse tsooni kuuluvad õnnetused, mis on valdavalt kergete või raskete 
tagajärgedega, kuid millel võivad väga väikese tõenäosuse korral olla 

katastroofilised tagajärjed, mille  likvideerimiseks on vaja lisaks täiendavat 
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abijõudu. Kollase tsooni õnnetuste tagajärgede likvideerimise või leevendamise 

meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte hädaolukorra 
lahendamise plaanis. 

 
Punane tsoon on valdavalt väga raskete või katastroofiliste tagajärgedega 
suurõnnetused, mille toimumissagedus on kas väike, keskmine, suur või väga 

suur. Tagajärgede likvideerimiseks on vaja lisaks kohalikele ressurssidele 
kaasata PPK, kiirabi ja politsei ressursse. Tagajärgede likvideerimise või 

leevendamise meetmed ja selleks vajalik ressurss planeeritakse ettevõtte 
hädaolukorra lahendamise plaanis, PPK operatiivteenistuse plaanides, Maardu 
linna kriisireguleerimisplaanides. 

 
Õnnetuste tagajärgede ulatus 

Vedelkütuste põlengu ohualade tuvastamisel kasutati Sisekaitseakadeemias 
professor Andres Talvari ja Urmas Paejärve poolt välja töötatud Exceli rakendust 
tulekahjupuhuse soojuskiirguse intensiivsuse arvutamiseks vedelkemikaalide 

põlengul. Soojuskiirguse mõju hindamisel lähtub rakendus VV määruses nr. 28 
toodud riskianalüüsi käigus määratavate ohualade parameetritest. 

 
Vabanenud gaasipilve plahvatuse võimalike ohualade arvutamiseks kasutati 

Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitse Agentuuri vabavara ALOHA (Area 
Locations of Hazardous Atmospheres). Ohutuse tagamise meetmeid vaadeldi 
standardi EVS-EN 61511-3:2005 kaitsekihtide mudeli alusel, mille järgselt 

ohtlikke protsesse ümbritsevad füüsilised ja funktsionaalsed kaitsebarjäärid on 
jagatud kaitsekihtidesse. 

 
 
2) ohtude kindlaksmääramine 
 
KMH aruandes toodud kavandatava tegevuste, käideldavate kemikaalide ja 
asukoha kirjeldus: ptk 1, 2, Lisa 1. 

 
3) õnnetusjuhtumite stsenaariumid 
Siinkohal on toodud välja põhilised sündmuste tüübid ja nende üldised 
stsenaariumid, mis võivad areneda suurõnnetuseks ja kutsuda esile hädaolukorra 
tekke. Töös keskenduti tõsisematele õnnetusjuhtumitele tehases käideldavate 

kemikaalidega, mis võivad arvestatava tõenäosusega põhjustada hädaolukorra 
väljakujunemist. Esitatud on põhilised sündmused, mille erinevate 

kombinatsioonide tulemusena kujunevad konkreetsed suurõnnetuse 
stsenaariumid. Lisaks ettevõtte enda tegevusest lähtuvatele võimalikele 
õnnetusstsenaariumitele on vaadeldud väliseid sündmusi, mis võivad viia 

põhivariantidena õnnetusstsenaariumite käivitumiseni. Need oleksid 
loodusnähtused, kuritahtlik tegevus, õnnetused tankeritel ja naaberterminalides.  

 
Kavandatavas tehases on võimalikud järgmised põhilised suurõnnetuste tüübid: 
1) kemikaalide avariiline väljavool; 

2) tulekahju ja/või plahvatus. 

3.1. Kemikaalide avariiline emissioon keskkonda 
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Vedelike puhul on peamiseks õnnetusohuks avariiline emissioon keskkonda 

võimalike lekete korral. Põhilised stsenaariumid, mis võivad viia leketeni, oleksid 
järgmised: 

1. Mahuti vigastus (rikked, loodusjõud); 
2. Torustike, täitevoolikute ja/või laadimisseadmete vigastus või 

purunemine; 

3. Mahuti või laaditava liikuvobjekti (tanker, paakauto, raudteetsistern) 
ületäitmine; 

4. Liiklusõnnetused transpordivahenditega (auto, rong, tanker); 
5. Sekundaarsed mahutite, torustike või seadmete vigastused tulekahju 

ja/või plahvatuse tõttu; 

6. Tehnoloogiliste eeskirjade rikkumine käitlejate poolt. 
 

Avariiline vallapääsemine võib esineda alates pidevast väljavoolust väikese ava 
kaudu kuni peaaegu momentaalse väljapaiskumiseni suure rebendi korral. 
Väljavoolu toimumise korral mahuti(te)st või süsteemidest isevoolu teel on 

tegemist protsessiga, mille kiirus väheneb tänu vedelikunivoo alanemisest 
(koguse vähenemisest) tingitud rõhu langusele. 

 
Väljavoolu toimumise korral pumpade abil survestatud süsteemist, on selle 

intensiivsus väljavoolava aine parameetrite säilimise ning pumba töö jätkumise 
korral konstantne. Väljavoolu ning väljavoolanud aine(te)ga edasi toimuvate 
protsesside kulgu mõjutavad oluliselt konkreetse kemikaali keemilis-füüsikalised 

omadused, maapinna profiil ja pinnase poorsus ning ilmastikutingimused.  
 

Sekundaarne väljavool või väljapaiskumine on võimalik olukorras, kus mahutid 
peaksid saama deformeeritud tulekahju puhusest kuumusest. Sündmuse kulg 
sõltub väljavoolanud kemikaalist, väljavoolu toimumise kohast, intensiivsusest, 

ulatusest ning õnnetuse hetkel toimivatest looduslikest ja tehislikest 
keskkonnateguritest. Väljavoolu korral vallitusaladele on probleemiks kaasnev 

välisõhureostus ja sademevee kogumiskaevude reostus. Lisanduvad avariilise 
produkti käitlemise probleemid ja sellega seonduvad kulud. Väljavoolu korral 
kaitsmata pinnasele on oht pinnase ja põhjavee, sademevee süsteemi kaudu ka 

merereostuseks.  
 

Tehase territoorium on kavas valdavalt katta kõvakattega, mistõttu neid kohti, 
kus võiks toimuda produkti ulatuslik pinnasesse imbumine, on territooriumil 
minimaalselt ja avarii tekkimise võimalust nendes kohtades loeti väikeseks. 

Suure väljavoolu puhul kõvakattega aladele on teoreetiline oht produkti merre 
sattumiseks sademevee kanalisatsiooni kaudu. 

 
Naftaproduktide otsesel sattumisel merre laevadelt või laadimis/ 
lossimisseadmetelt sõltub reostuse ulatus ja sündmuste edasine kulg lisaks 

kemikaali ja väljavoolu iseloomustavatele näitajatele ka reageerimise kiirusest ja 
tõhususest.  

3.2 Tulekahju/ ja või plahvatus  

 

Tulekahju tekkepõhjusi (mis kutsuvad esile põleva kemikaali süttimise) võib olla 
mitmeid. Põhilised mehhanismid, mille baasil arenevad järgnevad 

õnnetusstsenaariumid tulekahju puhul, oleksid järgmised: 
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1) käitlustoimingute käigus kütuse aurude süttimine (näiteks tekkivad aurud 

mahuti ventileerimisklappide ümbruses või laadimis/lossimistoimingute ajal 
estakaadidel); 

2) kõigepealt toimub avarii koos ohtliku aine väljavoolu või –paiskumisega ja 
seejärel süttib juba avariiliselt keskkonda sattunud kemikaal (aeg sündmuste 
vahel võib olla erineva pikkusega, olles võimalik kogu selle aja vältel, kui kas 

suletud ruumis või väljas aurustuva produkti läheduses esineb vastava kemikaali 
kontsentratsioon, mis jääb alumise ja ülemise plahvatuspiiri vahele ehk 

süttimisvälja). 
Mahuti läheduses oleva teise mahuti või mahavalgunud põlevvedeliku põlemisel 
tekkiv soojuskiirgus mõjutab mahutit ning selle kuumenemine sõltub eelkõige 

mahutile suunatud soojuskiirguse energiatihedusest. Kõrvalasuvate mahutite 
süttimine võib aset leida juhul, kui mingil põhjusel peaks viibima 

jahutussüsteemide käivitamine. Arvestada tuleb ka, et paljud orgaanilised 
vedelikud on praktiliselt dielektrikud ja nende ümberpumpamisel või valamisel 
tekib staatiline elektrilaeng, mille põhjustab vedeliku ja mahuti või toruseinte 

vaheline hõõrdumine. Teatud tingimustel on selliselt tekkiv laeng võimeline 
süütama vedeliku aurustunud osa.  

 
Kõige suuremat ohtu tulekahju (ja plahvatuse) seisukohast kujutab kavandatava 

tehase puhul stabiliseeritud nafta (bensiinifraktsioonid), samuti ka toornafta, kui 
see sisaldab olulisel määral kergestilenduvaid fraktsioone. Põlevvedelikud on ka 
diiselkütus, laevakütus ja raske kütteõli. 

 
Plahvatused võivad toimuda nii keemiliste reaktsioonide kui füüsikaliste 

protsesside tagajärjel. Käesoleval juhul on tegemist valdavalt keemiliste 
reaktsioonide tagajärjel tekkinud plahvatusega, kui ühinevad sobivas koguses 
põlevaine ja õhk. Niisugused plahvatused on käsitletavad tulekahju olukorra 

erijuhtumitena ning need võivad põhjustada kahjustusi kõrge temperatuuri, 
ülerõhu ning nendega sageli kaasneva tulekahju tõttu. Ülerõhust tingitud 

kahjustused võivad avalduda kas selle vahetul toimel või selle mõjul purunevate 
ja/või eemale paiskuvate esemete ja materjalide poolt. 
 

Tulekahju ja/või plahvatuse tekkepõhjusi (mis kutsuvad esile põleva 
kemikaali süttimise) võib kavandatavas olla mitmeid. Põhilised mehhanismid, 

mille baasil arenevad järgnevad õnnetusstsenaariumid tulekahju puhul, oleksid 
järgmised: 

 Tehnilised rikked ja süsteemide mehaanilised vigastused, mille tagajärjel 

süüteallika olemasolul on võimalik lekkinud kütuse süttimine; 
 Käitlustoimingute käigus lubatud emissioonide süttimine (näiteks tekkivad 

aurud mahuti tuulutusklappide ümbruses või laadimis/lossimistoimingute 
ajal) süüteallika olemasolul; 

 Käitlusjuhiste eiramine ja selle tagajärjel toimuv avarii koos ohtliku aine 

väljavoolu või välja paiskumisega ja sündmusele järgneva aine 
süttimisega. Aeg kahe sündmuse vahel võib olla erineva pikkusega ja 

süttimine on võimalik kogu antud aja vältel; 
 Transpordivahenditega toimuvad avariid tehase territooriumil ja väljaspool 

seda; 

 Kuritahtlik süütamine. 
 

Suuremad kemikaali kogused saavad süttida intensiivse väljavoolu korral hoidla 
mahutitest ja/või kütuse transporttorustikest. Kui süttimine toimub vahetult 
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pärast põlevvedelike (aurustunud osa) kokkupuutumist süüteallikaga, toimub 

põlemine põlevvedeliku loigu (sealhulgas ühe võimalusena ka vertikaalmahuti 
pindala) lähedal ja seda nimetatakse lombituleks.  

 
Süttimist põhjustavaks allikaks võib olla staatiline elektrilaeng, erineva 
tekkemehhanismiga säde, leek või piisava soojusmahtuvusega ning küllalt kõrge 

temperatuuriga ese või keskkond. Kui süttimine on kord toimunud, võib 
tulekahju arenemiskiirus suurtes piirides varieeruda, sõltudes materjali 

energiasisaldusest, füüsikalisest olekust ning hapniku juurdepääsust. 
Põlemisreaktsiooni kiirus tulekahju korral võib ulatuda aeglasest, visuaalselt 
märkamatust oksüdeerumisest kuni plahvatusliku põlemiseni. Põlemine 

jagatakse enamasti kahte põhitüüpi: põlemine leegiga ja hõõgumine, kusjuures 
põlevvedelikud ja gaasid (aurud), mis on põhitähelepanu all käesolevas töös, 

põlevad ainult leegiga. 
 
Vabanenud gaasipilve plahvatuse (UVCE – ingl. k. Unconfined Vapor  Cloud 

Explosion) ohtlike tagajärgede jaoks peavad olema täidetud järgmised 
tingimused: gaasipilve mõõtmed enne süttimist peavad olema piisavalt suured, 

pilve suurema osa tihedus peab olema alumise ja ülemise süttimispiiride vahel ja 
gaasipilves peab olema detonatsiooni tagav turbulentsus. Vabanenud gaasipilve 

plahvatuse põhiliseks ohtlikuks väljundiks on lööklaine rinde ülerõhk ja 
soojuskiirgus. Kui vabanenud gaasipilves puudub detonatsiooni tagav 
turbulentsus, on pilve süttimise tagajärjeks pahvaktuli, mille kestus on 

lühiajaline. Pahvaktule ohtlikeks väljunditeks on otsene kokkupuude leegiga ja 
soojuskiirgus. 

 
Mahutis keeva vedeliku paisuva aurupilve pahvatus (BLEVE, inglise keeles 
boiling-liquid-expanding-vapor explosion): kujutab endast plahvatust, mis 

toimub siis, kui hermeetilises mahutis oleva vedeliku temperatuur tõuseb oluliselt 
kõrgemaks selle keemistemperatuurist, millega kaasnev rõhu tõus purustab 

mahuti. Üldjuhul võib BLEVE esile kutsuda pikaajaline välise põlengu 
soojuskiirgus, mille korral mahuti on vahetult tules või viibimine eriti ohtliku 
soojuskiirguse leviku alal pikemaajaliselt (enam kui 25 minutit1) ilma 

kaitsemeetmeid rakendamata.  
 

Mahutite ujuvkatused vähendavad aurustumist ja mahuti rõhku. Sellest 
tulenevalt ei ole ülerõhust tingitud plahvatuse teke tehase ujuvkatusega 
kütusemahutites praktiliselt võimalik. Võttes arvesse mahutite kaitsemeetmeid, 

sh statsionaarest tulekustutussüsteemi, mis tagab kustutamiseks vajaliku 
veehulga ka raskeima tulekahju korral, vahuainega varustamist poole tunni vältel 

ning päästekomandode saabumisaega, tagatakse mahuti jahutamine vältimaks 
BLEVE tekkimise võimalust.  
 

BLEVE tekkimise võimalus on praktiliselt välistatud ka raudtee- ning 
autolaadimisestakaadidel, kus mahuti või vallitusala põlengul on võimalik 

kütusetsisternide ja paakauto transport ohtliku soojuskiirguse alast väljapoole 
maksimaalselt 30 minuti jooksul. Estakaadidel tekkiva lombitulekahju 
(vannialasse valgunud kütuse põlema süttimisel süüteallika olemasolul) korral on 

                                                           
1 LPG raudteetsisterni BLEVE tekkimise viiteaeg kaitsemeetmeid rakendamata (allikas 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2006/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-06-BE-inf03e.pdf).  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2006/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-06-BE-inf03e.pdf
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tagatud tsisterni või paakauto jahutamine ja tule kustutamine piisava vee- ja 

vahuaine varuga. Täiendavalt lisanduvad päästekomandode tehnilised ressursid.  
 

Täiendavalt vajavad väljaselgitamist BLEVE tekkimise võimalused tehase 
tehnoloogilises seadmestikus.  
 

Kemikaalide lekke tagajärjeks võib olla keskkonnareostus ning vabanenud 
gaasipilve plahvatus või pahvaktuli. Mahutipõlengu tagajärjeks võib halvima 

stsenaariumi põhjal olla suureulatuslik tulekahju tehases, millest lähtuv 
soojuskiirgus tekitab põletushaavu, põhjustab sekundaarseid põlenguid 
(doominoefekti) ning nõrgestab ümberkaudsete ehitiste konstruktsioone. 

Loode...läänesuunaliste tuulte korral on oht põlemissaaduste (suits, tahm) 
levimiseks Sillamäe linna suunas. 

4) Õnnetuse toimumise tõenäosuse hinnang 
 

Suurõnnetuseni viiva ohu sündmuse toimumise tõenäosust hinnatakse väga 

väikeseks. Järgnevates riskianalüüsi etappides kasutatakse kvantitatiivse 
riskianalüüsi tõenäosuse vaikeväärtusi 
 

5) Tagajärgede ulatuse hinnang; 
 

Käesolevas etapis on toodud peamiste sündmuste levikukaugused – ohualad. 
Ohualana käsitletakse ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral 
oht inimeste elule, tervisele või varale. Ohuala leitakse olukorras, kus teatud 

kindla ohuteguri või -tegurite kombinatsiooni mõõdetava või arvutuslikult saadud 
arvväärtused ületavad teatud tõenäosusega mingi kindla aja jooksul määratud 

kriteeriume. Kõikide teostatud arvutuste aluseks olevad kriteeriumid ohulade 
arvutamiseks pärinevad Vabariigi Valitsuse määruse nr 28 „Nõuded ohtliku ja 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle 

koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest 
teavitamisele1“  lisast: 

 
Tabel. Ohualade kriteeriumid 

Ohuala1 
liigitus ja 
definitsioon 

Kemikaalide 
kontsentratsioon5 

Ülerõhk 
(inimesi 
ohustav 
tase) 
bar 

Ülerõhk 
(ehitisi 
ohustav 
tase) 
bar 

Lühiajaline (kuni 
20 sek) 
soojuskiirgus 
kW/m2 

Keskpikk 
(kuni 100 
sek) 
soojuskiirgus 
kW/m2 

Pikaajaline 
(üle 15 min) 
soojuskiirgus 
kW/m2 

Inimesi 
ohustav 
tase 

Ehitisi 
ohustav 
tase 

Inimesi 
ohustav tase 

Ehitisi ohustav 
tase 

Eriti ohtlik 
ala2 

LC50 (30 min) 1,5 0,35 25 

37 

17 

15 
Väga ohtlik 
ala3 

AEGL-3 (30 min) 0,8 0,17 10 8 

Ohtlik ala4 IDLH 0,24 0,03 8 4 
 
1 Ohuala on ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral oht inimeste elule ja tervisele 

või varale. 
2 Eriti ohtlik ala – ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul inimese hukkumise 
tõenäosus 50% ning ehitiste kahjustused nende mahust suuremad kui 50%. 
Eriti ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust objektist tähistatakse raadiusega Re. 
3 Väga ohtlik ala – ohuala osa, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul võimalik inimese 
hukkumise ning ehitiste kahjustused nende mahust vahemikus 1–49%. 
Väga ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust objektist tähistatakse raadiusega Rv. 
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4 Ohtlik ala – ohuala osa, milles võib õnnetuse ohtlik väljund tekitada inimestele tervisekahjustusi 

ning hoonetele kergeid kahjustusi. 
Ohtliku ala välispiir on üheaegselt ka ohuala välispiiriks. Ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust 
objektist tähistatakse raadiusega Ro. 
5 Kemikaali kontsentratsiooni väärtused määratakse kirjanduse ja andmebaaside andmete põhjal 
eraldi iga konkreetse kemikaali puhul. Enamlevinud kemikaalide vastavad 
kontsentratsioonide väärtused tuuakse välja Päästeameti juhendmaterjalis. Määratakse kolm 
kontsentratsiooni taset: 

– LC50 (30 min) – (Lethal concentration 50%) kemikaali kontsentratsioon, mis põhjustab 
30minutise kokkupuute jooksul hinnanguliselt 50% kaitsmata isikute hukkumise; 
– AEGL-3 (30 min) – (Acute Exposure Guideline Level) kemikaali minimaalne kontsentratsioon, mis 
võib põhjustada kaitsmata isiku eluohtlikke tervisekahjustusi või hukkumist; 
– IDLH – (Immediately Dangerous to Life or Health) suurim kemikaali kontsentratsioon, mis 30 
minuti jooksul ei tekita tervele inimesele pöördumatuid tervisekahjustusi ega takista inimese 

evakueerumist. 

 
 
 

5.1 Mahutipargi suurõnnetuste ohuala 
 

Kavandatavates mahutiparkides on mahutid grupeeritud ning vallitusalad 

ümbritsetud kuni 4,2 m betoonpiirdega. Enamik mahuteid on omakorda 
eraldatud madalamate vaheseintega, mis on keskmise suurusega lekete 

lokaliseerimiseks piisavad. Sellest tulenevalt jääb mahutipargis esineva lekke 
korral väljavoolanud  kemikaal kaitsevanni nii kauaks, kuni see sealt välja 
pumbatakse. Kaitsevannist väljavoolamise oht on minimaalne, kuna sadevete 

kaevud normaalolekus on suletud. Heledate naftasaaduste puhul on probleemiks 
intensiivne auramine loigu pinnalt. Esiteks kaasneb sellega atmosfäärireostus ja 

teiseks tekib arvestatav kogus süttimis- ja plahvatusohtlikku õhu ja põlevaine 
segu. Aurustumise intensiivsus oleneb ilmastikutingimustest, olles suurem sooja 
ilmaga. Tumedate kütusteosas on vastavad ohud väiksemad. 

 
Mahuti põlengu kohta käivad arvestused on tehtud mahuti süttimisel, kui mahuti 

katuse alla tekkinud gaasid süttivad ja katus lendab pealt, ning mahuti süttib. 
Kiirgusenergia allikas asub siis mahuti ülaosas. Ohualade arvutamisel võeti 
aluseks soojuskiirguse energiatiheduse levikaugused määruses esitatud 

kriteeriumitest lähtudes. Ohualad inimesele arvestati soojuskiirguse keskpika 
toime (kuni 100 sek) järgi, ehitistele pikaajalise (üle 15 min) toime järgi. 

 
Eeldatav põlemine võib toimuda kas mahuti peal, vallitusalal või mõlema 
eelnimetatud variandi puhul korraga. Sellest tulenevalt teostati ka mõjude 

levikauguste arvutused eelnimetatud kolme variandi kohaselt. Põlengul võeti 
aluseks mahutigruppides hoiustatavad kemikaalid ning ohualade arvutused on 

tehtud kemikaalide omadustest lähtuvalt kõige ohtlikumaga (olenevalt 
mahutigrupist toornafta või stabiliseeritud bensiiniga.  
 

Arvestuste tulemustest järeldub, et mahuti pealt põlengul ulatuvad ohualad 
soojuskiirguse energiatiheduse alusel olenevalt mahuti suurusest ja ladustatavast 

kemikaalist: 
 

Ohtlik ala (4 kW/m2) ~ 25-80 m 
Väga ohtlik ala (8 kW/m2) ~ 16-53 m 

Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) ~ 8-32 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) ~ 6-28 m 
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Vallitusalade põlengute korral asub tulekolle madalamal ja mahutid on tules, kuid 

muus osas on teostatud arvestused analoogilised mahuti põlenguga. Kõikide 
valitud objektide puhul teostati kaks arvutuste varianti: esimene variant, mille 

puhul eeldati, et põlemine toimub ainult mahuti(te) ümber ning teine variant, 
mille kohaselt eeldati, et tulest võiks olla haaratud ka mahuti pind. Kokkuvõtvalt 
on ohualad järgmised:  

 
Ohtlik ala (4 kW/m2) ~ 60-150 m 

Väga ohtlik ala (8 kW/m2) ~ 40-90 m 
Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) ~ 25-60 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) ~ 25- 50 m 

 
Plahvatuse korral mahuti kaane all või hingamisklappide kohal on võimalik 

mahuti süttimine või purunemine (plahvatus hingamisklappide kohal ei purusta 
mahutit) ja väljavoolanud naftasaaduse süttimine, mida loeti üheks peamiseks 
eelnimetatud plahvatusega kaasnevaks ohuks. Niisugustel puhkudel pole 

plahvatava segu kogus eriti suur ja plahvatuse tsenter asetseb maapinna suhtes 
kõrgel. Kaugemal asetsevate objektide olulisi kahjustusi eeldatavasti ei teki. 

Inimesed võivad tõenäolisemalt vigastusi saada, viibides plahvatuskoha 
läheduses (mahuti peal). 

 
Teine võimalus on vallitusalasse voolanud kütuse aurude ja õhu segu süttimisel 
tekkiv plahvatus. Väljavoolanud kütuse laialivalgumine, gaasipilve tekkimine ja 

süttimine stöhhiomeetrilisel kontsentratsioonil süüteallika olemasolul sobival 
ajahetkel ning sellega kaasnev plahvatus on võimalik juhul, kui kaitsemeetmed ei 

peaks rakenduma. Ohuala arvestusel valiti juhtum, kus toimub mahuti vigastus, 
mille tulemusel valgub 3 m diameetriga august vallitusalasse ja torustike vahele 
bensiin. Süüteallikaga kokkupuutele eelmainitud tingimustel järgneb plahvatus.  

 
Ohuala arvutus on teostatud programmiga ALOHA. Käideldavaks kemikaaliks on 

võetud n-Pentaan, mis on bensiinifraktsioonide võimalikest komponentidest kõige 
ohtlikum.  Aurustuva loigu pindalaks võeti vallitusala pindalaga ~4000 m2 
(mahutite alust ala arvestamata). Ilmastikutingimusteks määrati temperatuur 

50C, tuule kiiruseks 5,5 m/s suunaga kagust. Ümbruse osas arvestati liigendatud 
maastikuga. Ohualade arvutamisel võeti aluseks ülerõhu teatud intensiivsused, 

millele vastavate võimalike tagajärgede kriteeriumid pärinevad Vabariigi 
Valitsuse 17. veebruari 2011. a määruse nr 28 lisast.  
 

Tabel. Gaasipilve plahvatus mahuti vigastuse tõttu. 

Objekt Mõjutatavad 

Kriteeriumid 

Ohtlik ala (m) 
Väga ohtlik ala 
(m) 

Eriti ohtlik ala 
(m) 

Gaasipilve 

plahvatus  

inimesed 
  

0,24 bar 0,8 bar 1,5 bar 

40 
Rv ülerõhku ei 
teki 

Re ülerõhku ei 
teki 

ehitised 
  

0,03 bar 0,17 bar 0,35 bar 

160 49 32 

 
 
5.2. Torutrasside suurõnnetuste ohuala 

Torutrasside vigastusest tingitud väljavoolu trassidel täpselt välja arvutada ei 
saa. Naftasaaduse voolamise korral piiramata alale toimub selle laialivoolamine 
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vastavalt pinnase kaldele ja ümbritsevate objektide poolt põhjustatud 

varjestusele. Eeldades kallaku olemasolu on moodustunud loik enamikul juhtudel 
pikerguse (ovaalse) kujuga. Kui suurem väljavool peaks toimuma kaide 

ühendustorustikest või territooriumi kaguservas kulgevatest trassidest, tekib 
suur merereostuse oht (merereostuse levikut käesolevas töös ei modelleeritud).  
 

Torutrassidest väljunud kemikaali süttimise ohualade arvutamisel võeti vaikimisi 
eelduseks, et moodustub loik pindalaga 500 m2. Arvutused teostati nii 

stabiliseeritud naftaga ja toornaftaga kui eriti tuleohtliku kemikaaliga.  
 

Ohtlik ala (4 kW/m2) 37-50 m 
Väga ohtlik ala (8 kW/m2) 25-32 m 

Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) 16-19 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) 14-16 m 
 

Torutrasside vigastuse tõttu väljavoolanud naftasaaduste süttimise korral sõltub 
ohuala asukoht suuresti lekke toimumise kohast. Ehitisi ohustavasse ohualasse 

võivad jääda objektid, mis paiknevad torustikust 15-20 meetri kaugusel, 
inimestele ohtliku ala kaugus jääb torustikust kuni 50 meetri kaugusele.  
 

5.3 Raudtee-estakaadi suurõnnetuste ohuala 
 

Naftasaaduste estakaadidele väljavoolav  kütus võib suuremahulise lekke korral  
ujutada üle kogu ühe estakaadi piiretega ääristatud ala või suurema osa sellest. 
Samas jääb väljavoolanud aine sellele alale ja on sealt kokku koristatav. Toimub 

mõningane lendumine atmosfääri, mis oleneb kemikaali iseloomust, avariilise 
emissiooni hulgast ja keskkonnateguritest. Halvemal juhul võib toimuda 

süttimine ja järgnev tulekahju. 
 
Tulekahju korral võib süüteallikaks kujuneda staatiline laeng, säde või lahtise 

tule kasutamine, mis süütavad aurud mahuti või väljavoolanud kütusest 
moodustunud loigu kohal. Ohuala arvestused teostati heledate ja tumedate 

naftasaaduste estakaadide jaoks eraldi. 
 

Ohtlik ala (4 kW/m2) - 86-121 m 
Väga ohtlik ala (8 kW/m2) - 59-82 m 

Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) - 41-55 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) - 38-50 m 

 
Märgitud stsenaarium on maksimaalne võimalik tekkiv olukord. Raudtee-
estakaadil tekkiva avarii ja sellest tuleneva tsisterni lekke korral on arvestuslik 

loigu suurus keskmiselt 500 m2. Sellisel juhul on loigupõlengu ohualad 
järgnevad: 

 
Ohtlik ala (4 kW/m2) - 37-49 m 

Väga ohtlik ala (8 kW/m2) - 25-32 m 
Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) - 16-19 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) - 14-16 m 

 
Suuremahulisel kütuseaurude lekkimisel (kütusetsisternide tühjendamisel või 

500 m2 loigu aurustumisel) on võimalik aurude süttimine süüteallikaga 
kokkupuutel. Sellisel juhul on tulemuseks gaasipahvak, mis leiab aset maapinna 
tasandil. Arvestades tekkinud aurude kogust, siis ALOHA arvutuste kohaselt 
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ülerõhku ei teki. Gaasipahvaku lühiajaline toime kütusetsisterne- ja mahuteid ei 

ohusta. Võimalik on oht vahetus läheduses asuvatele töötajatele. 
 

Raudtee estakaadil toimuva kogu vanniala hõlmava tulekahju puhul jäävad 
ehitistele ohtliku ohuala piiridesse lisaks estakaadide seadmetele ja torustikele ka 
raudteeveeremid. 

 
Tulekahju korral raudtee- estakaadidel on soojuskiirguse leviku teel vähem 

takistusi, kuna tulekolle asetseb madalamal (võrreldes mahutipõlenguga) ja 
puuduvad soojuskiirguse levikut osaliselt takistavad kaitsebarjäärid. 
Kustutussüsteemide käivitamisel on samuti inimfaktori suur osakaal, kui see ei 

peaks õnnestuma, võib põleng võtta laia ulatuse. Halvem olukord on juhul, kui 
estakaadil on rohkesti tühjakslaadimata vaguneid. 

 
5.4  Paakautode laadimisestakaadi suurõnnetuste ohuala 
Paakautode laadimisestakaadidel valgub enamus väljavoolanud kütusest 

eeldatavasti kõrgema äärisega betoneeritud alale, kust on äravool õlieraldajasse. 
Väiksem osa võib valguda ümbritsevale asfalteeritud alale, kust on samuti 

äravool puhastusseadmetesse. Seega võib eeldada, et niisuguse õnnetusega 
suurt keskkonnakahju ei kaasne. Halvem variant on väljavoolanud kütuse 

süttimine, pahvaktuli ja tulekahju kujunemine. Arvestuste puhul eeldati põlemist 
eelmainitud ääristatud ala ulatuses. 
 

Ohtlik ala (4 kW/m2) – 15-17 m 
Väga ohtlik ala (8 kW/m2) - 10 m 

Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) - 7 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) - 5 m 
 

Kütuseaurude lekkimisel (paakauto laadimisel või loigu aurustumisel) on võimalik 
aurude süttimine süüteallikaga kokkupuutel. Sellisel juhul on tulemuseks 

gaasipahvak, mis leiab aset maapinna tasandil. Arvestades tekkinud aurude  
kogust, siis ALOHA arvutuste kohaselt ülerõhku ei teki. Gaasipahvaku lühiajaline 
toime lähedalasuvaid objekte ei ohusta, võimalik on oht vahetus läheduses 

asuvatele töötajatele. 
 

Paakautode laadimisestakaadil toimuva tulekahju korral sõltub ohuala suuresti 
sellest, kas õnnestub vältida kütuseveoki süttimist või mitte. Kui põleb ainult 
mahavalgunud kütus, siis eriti ohtlik soojuskiirgus ümbritsevaid mahuteid ega 

seadmeid ei ohusta. Põlemise eeldatav aeg kujuneb lühikeseks, kuna põleb 
õhuke kütuse kiht.  

 
5.5. Pumplas esinevate suurõnnetuste ohuala 
Pumplas tekkiv avariiline heide voolab pumpla põrandale kattes selle osaliselt või 

täielikult. Kuna pumplad on varustatud rohkete õhutusavadega, siis viiakse osa 
aurustunud ainest väliskeskkonda. Kuna pumplad paiknevad tihendatud põhja ja 

äärtega betoonsüvendites, siis koguneb väljavoolanud kemikaal sinna ja seda on 
võimalik teisaldatavate pumpadega välja pumbata. Sellest tulenevalt piirdub 
keskkonnareostus põhiliselt atmosfäärisaastega.  

 
Juhul kui süüteallika tõttu väljavoolanud kemikaali aurud süttivad, tekib eelduste 

kohaselt sisetulekahju. Pumplate hooned on kerge metallkonstruktsiooniga, mis 
peavad kütusepõlengu puhul vabanevale energiale vastu loetud minutite jooksul. 
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Juhul, kui selle aja jooksul jõutakse käivitada tuletõrjesüsteem, siis on lootust, et 

vahusprinklerid suudavad põlengu kustutada. Kui see ei peaks õnnestuma, läheb 
põleng üle välistulekahjuks. Ohuala arvestused on tehtud viimatinimetatud 

variandi puhuks kõigi pumplate pindalade lõikes. 
 
Ohtlik ala (4 kW/m2) - 35-55 m 

Väga ohtlik ala (8 kW/m2) - 25-30 m 
Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) – 15-25 m 

Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) – 10-20 m 
 
5.5 Kaid 

Tehase kaide laadimisseadmed varustatakse hoiatus- ja kaitsesüsteemiga, mille 
korral sulguvad mootorventiilid avarii korral 45 sekundi jooksul. Sellest 

tulenevalt võib arvestada suhteliselt väikse väljavooluga kaile/tankerile/merre. 
Merre valgumise korral põhjustatakse sadama siseakvatooriumi reostus, mida on 
operatiivsel tegutsemisel võimalik Sillamäe sadama õlitõrjeüksusel lokaliseerida 

kai piirkonnas. Halvema variandi kohaselt võib väljavoolanud kemikaal süttida. 
 

Ohtlik ala (4 kW/m2) - 47 m 
Väga ohtlik ala (8 kW/m2) - 30 m 

Ehitistele ohtlik ala (15 kW/m2) – 18 m 
Eriti ohtlik ala (17 kW/m2) – 15 m 
 

Kaidel tekkiva põlengu korral jäävad esmastele ohualadele kaide seadmed ja 
tanker(id). Inimesed kail ohutult viibida ei saa ja tuleb seal kiiresti evakueeruda, 

kuna ohtliku ala soojuskiirgus võib kaitseriietuseta töötajatele põhjustada I 
astme põletusi juba mõne minuti jooksul.  
 

Kaidele tuleb paigaldada raadiojuhtpuldiga distantsjuhitav tulekustutussüsteem, 
kus vahetusülem või päästejuht saab kahte vahumonitori suunata kas 

tulekoldesse või vahu lõppedes jahutusotstarbel rajatistele.. 
 
5.6  Doominoefekt ja halvim stsenaarium 

Riskide hindamises kasutatakse liitmõjude esitamiseks mõistet doominoefekt, 
mis tähendab objektil toimunud õnnetuse tagajärjel tekkinud õnnetust 

naaberobjektil. Tehasest lähtuv suurim oht, mis võib viia hädaolukorra 
sündmuste arenguni naaberterminalides, on soojuskiirgus. Suurte põlengute 
korral on soojuskiirgus peamine ohuallikas, tekitades põlengualas inimestele 

põletushaavu, põhjustades sekundaarseid põlenguid ja nõrgestades ehitiste 
konstruktsioonielemente. Teostatud arvutuste järgi soojuskiirguse ohualasse 

(160 m) naaberettevõtteid ei jää. 
 
Alates soojuskiirguse intensiivsusest 37,5 kW/m2 võib eeldada süsteemi osade 

kahjustusi ning sellest tulenevat arvestatavat ohtu naabermahutite süütamiseks. 
Sõltuvalt käideldavast kemikaalist, ulatub vastav soojuskiirgus mahuti pealt 

põlengul kuni 5 m kaugusele, mis mahutite vahelist distantsi arvestades ei ole 
piisav kõrvalasuva mahuti süütamiseks. Vastav soojuskiirgus võib süüdata 
kõrvalasuva mahuti juhul, kui põlengust on haaratud vallitusala ja mahuti 

pinnad, kuid seda vaid juhul, kui ei õnnestu jahutussüsteemide kiire käivitamine. 
 

Sellest tulenevalt on tehase mahutipargis doominoefekti esinemise võimalikkus 
suurem nende mahutite osas, mis asetsevad ühistel vallitusaladel. Halvimaks  
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stsenaariumiks on ohtliku soojusvoo edasine levik järgmisele mahutigrupile ja 

lõpuks selle süütamine. Arvestades mahutite ja käitlussüsteemide eeldatavat 
head tehnilist taset, on viimati esitatud stsenaariumi siiski praktiliselt võimatu.   

 
Arvestades, et doominoefekt põhjustaks kõrvalterminalides raskeid tagajärgi, 
tuleb tehase doominoefekti riski minimeerimiseks teha koostööd info vahetamisel 

ning üldsuse ja naaberobjektide teavitamisel 
 

AS Alexela Sillamäe Terminali territooriumil esineva tulekahju korral tehase 
mahutite süütamiseks piisav soojuskiirgus mahutiteni ei ulatu. Kavandatavad 
estakaadid jäävad ohuala piiri vahetusse lähedusse, mistõttu tuleb Alexela 

terminalist saabuva ohuteatele operatiivselt reageerida ja rongikoosseisud 
estakaadidelt võimalikult kiiresti minema manööverdada (ootamata sündmuste 

võimalikku arengut). 
 
.  
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Väljavõte Alexela Sillamäe Terminali riskianalüüsist 

 
Tabel 5.4. Autolaadimisestakaadil mahavoolanud lombi süttimisel tekkivate ohualade 

parameetrid
[1]

 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 0,1 
ei 

saavutata
[2]

 

1.0 

1,6 Väga ohtlik ala 3,1 4,2 

Ohtlik ala 4,2 8,2 

     

 

Tabel 7.4. Raudteeestakaadil nr 1 mahavoolanud lombi süttimisel tekkivate ohualade 

parameetrid
[3]

 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 0,2 

ei esine
[4]

 

1,5 

2,0 Väga ohtlik ala 4,2 5,5 

Ohtlik ala 5,5 10,5 

 

Tabel 7.6. Raudteeestakaadil nr 2 ja 3 mahavoolanud lombi süttimisel tekkivate ohualade 

parameetrid
[5]; [6] 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpika särituse korral 

(kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 0,5 

ei esine
[7]

 

3,8 

5,2 Väga ohtlik ala 10,3 13,4 

Ohtlik ala 13,4 24,7 

 

Tabel 9.4. Kai nr 1 ja 2 peal
[8]

 mahavoolanud lombi süttimisel tekkivate ohualade 

parameetrid
[9]

 

                                                           
[1] arvutusmetoodika järgi, põleva pindala kuju on ring, mille pindala on antud juhul võrdne avariivanni pindalaga. Kuna 

autoestakaadi avariivanni pindala on ristkülik siis saadud soojuskiirguse vs kaugus andmed on illustratiivse tähendusega 
[2] soojuskiirguse maksimaalne väärtus arvutuste järgi on 25,36 kW/m2 kaugusel 0,1 m tulekahju välispiirilt 
[3] arvutusmetoodika järgi, põleva pindala kuju on ring, mille pindala on antud juhul võrdne avariivanni pindalaga. Kuna 

raudteeestakaadi avariivanni pindala on ristkülik siis saadud soojuskiirguse vs kaugus andmed on illustratiivse tähendusega 
[4] vastavalt arvutuse tulemustele maksimaalne soojuskiirguse väärtus saavutatakse kaugusel 0,1 m põleva lombi välispiirilt 

ning moodustab 25,79 kW/m2 

[5] raudteestakaadidel nr 2 ja 3 on üldine avariivann, mille pindala on 274,494 m2 
[6] arvutusmetoodika järgi, põleva pindala kuju on ring, mille pindala on antud juhul võrdne avariivanni pindalaga. Kuna 

raudteeestkaadi avariivanni pindala on ristkülik siis saadud soojuskiirguse vs kaugus andmed on illustratiivse tähendusega 
[7] vastavalt arvutuse tulemustele maksimaalne soojuskiirguse väärtus saavutatakse kaugusel 0,1 m põleva lombi välispiirilt 

ning moodustab 25,79 kW/m2 

[8] Kai nr 1 ja nr 2 omavad ühist pindalat 542 m2 
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Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 0,7 

ei esine
[10]

 

5,2 

7,1 Väga ohtlik ala 13,9 18 

Ohtlik ala 18 32,9 

 

Tabel 9.6. Kai nr 4 peal mahavoolanud lombi süttimisel tekkivate ohualade parameetrid
[11]

 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 0,2 

ei esine
[12]

 

1,5 

2 Väga ohtlik ala 4,1 5,4 

Ohtlik ala 5,4 10,3 

 

Tabel 11.3. Mahutipargi kaitsevallituses toimuva põlengu korral tekkivate ohualade 

parameetrid 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 47,4 

26,4 

70 

78 Väga ohtlik ala 105,9 123,2 

Ohtlik ala 123,2 187,5 

 

Tabel 11.2. Mahutis
[13]

 toimuva põlengu korral tekkivate ohualade parameetrid 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 18,1 

9,7 

27,4 

30,7 Väga ohtlik ala 42,30 49,5 

Ohtlik ala 49,5 76,4 

 

  

                                                                                                                                                                                     
[9] arvutusmetoodika järgi, põleva pindala kuju on ring, mille pindala on antud juhul võrdne avariivanni pindalaga. Kuna kai 

avariivanni pindala on ristkülik siis saadud soojuskiirguse vs kaugus andmed on illustratiivse tähendusega 
[10] vastavalt arvutuse tulemustele maksimaalne soojuskiirguse väärtus saavutatakse kaugusel 0,1 m põleva lombi välispiirilt 

ning moodustab 27,08 kW/m2 

[11] arvutusmetoodika järgi, põleva pindala kuju on ring, mille pindala on antud juhul võrdne avariivanni pindalaga. Kuna kai 

avariivanni pindala on ristkülik siis saadud soojuskiirguse vs kaugus andmed on illustratiivse tähendusega 
[12] vastavalt arvutuse tulemustele maksimaalne soojuskiirguse väärtus saavutatakse kaugusel 0,1 m põleva lombi välispiirilt 

ning moodustab 25,75 kW/m2 

[13]
 Arvutus ei arvesta kõrguste vahega kiirgava ja kiiritatava objektide vahel 
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Tabel 12.4. Magistraalgaasitorustiku purunemise järel toimuva põlengu korral tekkivate 

ohualade parameetrid 

Ohuala liigitus 

ja definitsioon 

Ohuala raadius (m) 

lühiajalisel säritusel  

(kuni 20 s)  

Ohuala raadius (m) 

keskpikka särituse 

korral (kuni 100 s)  

Ohuala raadius (m) 

pikaajalise (üle 15 

min) särituse korral 

Inimesi 

ohustav  

Ehitisi 

ohustav  
Inimesi ohustav   Ehitisi ohustav  

Eriti ohtlik ala 14 

10 

19 

20 Väga ohtlik ala 25 28 

Ohtlik ala 28 39 

 

 

 
 
 
 
 


