
Lisa 3: Lõuna regiooni ettevõtted  

Airok OÜ Hapniku LPG ladu 

Hapniku, Pinska küla, Viljandi vald,  

Viljandi maakond 

Tel +372 453 1897 
 

Ettevõtte 

lühikirjeldus 

Airok OÜ Hapniku LPG lao põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi 

ladustamine.  

Vastutavad 

isikud 

Päästetööde algatamine ja koordineerimine: logistikajuht (5656 2805), 

ohutusjuht (5886 2251). 

Sidepidamine: ohutusjuht (5886 2251), juhatuse liige (5620 8510). 

Võimalikud 

õnnetused  

   

 

Käideldavad 

kemikaalid 

Vedelgaas.  

Ohuala 382 meetrit. 

Inimeste arv 

ohualas 

Rahvaarv päevase asukoha järgi: 367. 

Rahvaarv elukoha järgi: 10. 

Doominoefekt Ei.  

Avalikkuse 

teavitamine 

Isiklik teavitus kas vahetu kontakti või telefoni teel. 

Infovoldik https://www.airok.eu/page/id/69.  

Operatiivkaart Koostatud. 

Õppus Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on 

planeeritud teha 2023. aastal.  

 

AS Alexela 

Kolga, Vana-Kuuste küla, Kambja vald,  

Tartu maakond 

Tel +372 505 6164  

Ettevõtte 

lühikirjeldus 

AS Alexela põhiliseks tegevusalaks on vedelgaasi käitlemine ja müük.  

Vastutavad 

isikud 

Päästetööde algatamine ja koordineerimine: haldusspetsialist (505 

6164). 

Sidepidamine: vedelgaasi käitlemise- ja kvaliteedijuht (5388 2792). 

https://www.airok.eu/page/id/69


Võimalikud 

õnnetused  

   

 

Käideldavad 

kemikaalid 

Vedelgaas (propaan, butaan, propaan-butaan segu). 

Ohuala 626 meetrit. 

Inimeste arv 

ohualas 

Rahvaarv päevase asukoha järgi: 30. 

Rahvaarv elukoha järgi: 42. 

Doominoefekt Ei.  

Avalikkuse 

teavitamine 

Ohualasse jäävaid ettevõtteid ja elanikke teavitatakse telefoni teel. 

Infovoldik https://www.alexela.ee/et/elekter/kasulik-teada-elekter-ja-maagaas. 

Operatiivkaart Koostatud. 

Õppus Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 

2021. aastal.  

 

Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika 

Viisnurga, Vana-Võidu küla,  

Viljandi vald, Viljandi maakond 

Tel +372 433 5111  

Ettevõtte 

lühikirjeldus 

Osaühing Ilutulestiku Keskus Arnika põhiliseks tegevusalaks on 

pürotehniliste toodete ladustamine.   

Vastutavad 

isikud 

Päästetööde algatamine ja koordineerimine: juhataja (514 6258), 

juhataja asendaja (5333 8181).  

Sidepidamine: juhataja (514 6258). 

Võimalikud 

õnnetused  

  

  

Käideldavad 

kemikaalid 

Pürotehnika.  

Ohuala 220 meetrit. 

Inimeste arv 

ohualas 

Rahvaarv päevase asukoha järgi: 15. 

Rahvaarv elukoha järgi: alla 10. 

Doominoefekt Ei.  

Avalikkuse 

teavitamine 

Oht väljapoole puudub. 

Infovoldik https://www.arnika.ee/41-kontakt-arnika-kontaktid.html.  

Operatiivkaart Koostatud. 

https://www.alexela.ee/et/elekter/kasulik-teada-elekter-ja-maagaas
https://www.arnika.ee/41-kontakt-arnika-kontaktid.html


Õppus Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 

2020. aastal. 

 

AS Tartu Terminal  

Tartu terminal, Kärkna küla, Tartu vald,  

Tartu maakond 

Tel +372 749 7248 
 

Ettevõtte 

lühikirjeldus 

AS Tartu Terminal põhiliseks tegevusalaks on naftasaaduste käitlus. 

Sissevedu toimub raudteetsisternidega mööda raudteed ning 

tsisternautodega. Väljavedu toimub tsisternautodega. 

Vastutavad 

isikud 

Päästetööde algatamine ja koordineerimine: laojuhataja (506 1631) ja 

masinapargi juhtaja (528 4065). 

Sidepidamine: laojuhataja (506 1631) ja masinapargi juhtaja (528 

4065). 

Võimalikud 

õnnetused  

    

Käideldavad 

kemikaalid 

Bensiin, diislikütus. 

Ohuala 391 meetrit. 

Inimeste arv 

ohualas 

Rahvaarv päevase asukoha järgi: 168. 

Rahvaarv elukoha järgi: 190. 

Doominoefekt Jah: Võib mõjutada kõrval asuvat ohtlikku ettevõtet (Osaühing Flexoil).  

Avalikkuse 

teavitamine 

Ohualasse jäävate ettevõtete ja elanike hoiatamiseks on kasutusel 

häiresireen. 

Infovoldik https://www.terminaloil.ee/meist/ohutuskaart. 

Operatiivkaart Koostatud. 

Õppus Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani õppus on tehtud 

2019. aastal.  

 

 

* Ohualasse jäävate inimeste arv on võetud Statistikaameti statistika kaardirakendust1, 

kuhu sisestati suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohtliku ala ohualad ning tehti päringud 

rahvaarvude elukoha ning päevase asukoha järgi. Elukoha rahvaarvud on aastast 2021 ja 

päevase asukoha andmed aastast 2016. Juhul, kui rahvaarv jääb alla 10, siis see tähendab 

väärtust 0-9. 

 
1 Statistika kaardirakendus sisaldab peamiselt rahva ja eluruumide loenduse andmeid, kuid ka keskkonna, majanduse, 

sotsiaalelu ja põllumajandusloenduse asukohainfoga seotud statistikat. Leitav aadressil: 

https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR.  

https://www.terminaloil.ee/meist/ohutuskaart
https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR

