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Kemikaalide käitlemine



Kemikaalide käitlemine

Ohtlik kemikaal on aine või segu, mis ohustab tervist, keskkonda või vara. 
Eristatakse:
✓ Terviseohtlikud
✓ Keskkonnaohtlikud
✓ Tule- ja plahvatusohtlikud

Kemikaalide käitlemine: 
✓ Külmhooned (ammoniaak)
✓ Veepuhastusjaam (kloor, metanool)
✓ Põllumajanduslaod (väetised, taimekaitsevahendid)
✓ Tööstusettevõtted (happed, alused, tuleohtlikud ained)
✓ Koolid, lasteaiad, veekeskused (basseini kemikaalid)
✓ Tanklad ja terminalid (bensiin, diisel, erinevad gaasid)

Ohud: tulekahju, plahvatus või mürgiste ainete levik
Tagajärjed: inimohvrid (ettevõttes ja väljapool), ettevõtte töö lühema- või 
pikemaajaline peatumine, piirkonna saastumine ja/või kahjustumine



Suurõnnetuse ohuga ja ohtlik ettevõte

Kemikaaliseaduse alusel eristataks:
✓ Suurõnnetuse ohuga ettevõte (A-kategooria ja B-

kategooria)
✓ Ohtlik ettevõte (C-kategooria)

Ettevõtete arv (05.11.2021 seisuga):
✓ A-kategooria: 35
✓ B-kategooria: 28 (2 käitise luba peatatud) 
✓ C-kategooria: 235 (2 käitise luba peatatud, 1 

omaniku vahetus) 



Maakasutuse planeerimine ja ehitise 
projekteerimine



Maakasutuse planeerimine ja ehitise projekteerimine

Maakasutuse planeerimisel ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade
andmisel tuleb arvestada käitisest ja Kemikaaliseaduse § 32 lõikest 1 lähtuvate 
asjaoludega:
✓ Kindlaks teha doominoefektiga käitised
✓ Arvestada olemasoleva käitise läheduses paiknevaid ehitisi, kui nende paigutus võib 

suurendada suurõnnetuse riski või selle tagajärgede raskust
✓ Säilitada ohutuse tagamiseks vajalik vahemaa (elamud, avalikud hooned/alad, puhkealad, 

teed …)
✓ Kaitsta looduse poolest erilist huvi pakkuvaid või eriti tundlikke alasid (ohutu vahemaa või 

muud meetmed)
✓ Vajaduse korral rakendada olemasolevas käitises lisameetmed
✓ Suurõnnetuse riski või selle tagajärgede raskuse suurenemise korral avalikkuse ja mõju 

piirkonda jäävate isikute teavitamine

Olemasolev käitis peab andma piisavat teavet ettevõttest lähtuvate riskide ja 
ohtude kohta, kui seda taotleb pädev asutus (kemikaaliseadus § 32 lõige 2)



Maakasutuse planeerimine ja ehitise projekteerimine

✓ Kui planeerimise ja projekteerimise faasis korraldatakse KSH või KMH, 
hinnatakse käitisega seonduvaid riske ja ohte ning teavitatakse avalikkust selle 
menetluse käigus (kemikaaliseadus § 32 lõige 3)

✓ Juhul, kui KSH või KMH-d ei tehta, siis peab toimuma riskide ja ohtude 
hindamine muul viisil

✓ Riskide hindamine tuleb teostada nii uue käitise, olemasolevas muudatuste kui 
ohualasse planeerimise ja ehitamise korral

✓ Hindab PäA, mitte TTJA – ei ole kemikaaliseaduse kohane riskianalüüs

✓ Aluseks saab võtta olemasoleva SOE ja OE ettevõtte teabelehe ja riskianalüüsi 
kokkuvõtte

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine ; KMH – keskkonnamõju hindamine; PäA – Päästeamet; 
TTJA – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet



KOV ülesanded

Esitada PäA-le kooskõlastamiseks üld-, eri-
või detailplaneering (edaspidi planeering) ja 
ehitusprojekt (kemikaaliseadus § 32 lõige 4):

✓ Uue käitise asukoha valikul

✓ Olemasoleva käitise tegevuse laiendamisel või 
tootmise suurendamisel, kui selliseks 
tegevuseks on vaja algatada planeering või 
muuta seda või anda ehitusluba

✓ Ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte ohualasse jääva maa-ala 
planeerimisel või sinna ehitise kavandamisel

KOV – kohaliku omavalitsus; PäA – Päästeamet 



PäA ülesanded

✓ PäA hindab kooskõlastamisel, kas (kemikaaliseadus § 32 lõige 5): 
✓ Kavandatav planeering või ehitis suurendab suurõnnetuse riski või õnnetuse 

tagajärgede raskust
✓ Õnnetuse ennetamiseks kavandatud meetmed on piisavad
✓ Enne planeeringu kehtestamist või ehitusloa andmist peab käitist käitav isik 

ettevõtte asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele ja Päästeametile esitama 
lisainformatsiooni

✓ Samuti hinnatakse, kas on arvestatud kemikaaliseadus § 32 lõikes 1 nõutud 
asjaoludega

✓ PäA võib jätta kooskõlastuse andmata (kemikaaliseadus § 32 lõige 6):
✓ Kui planeeringuga või ehitusprojektiga kavandatav tegevus suurendab suurõnnetuse 

riski või õnnetuse tagajärgede raskust
✓ Õnnetuse ennetamiseks kavandatavad meetmed ei ole piisavad

✓ Aluseks KMH/KSH või riskide hindamine või muu viis (nt seletuskirjas)

KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine; KMH – keskkonnamõju hindamine; PäA – Päästeamet 



KOV ülesanded: käitamisluba ja dokumendid

✓ TTJA teavitab käitamisloa taotlusest KOV üksust, kelle ülesanne: 
✓ Anda arvamus 30 tööpäeva jooksul kavandatava tegevuse kooskõla kohta kehtiva 

planeeringuga (kemikaaliseadus § 27 lõige 4)
✓ Juhul, kui selgub planeeringu muutmise vajadus ning vastav muudatus algatatakse, siis 

TTJA-l on õigus peatada käitamisloa menetlemine (kemikaaliseadus § 27 lõige 7)

✓ Dokumentide kooskõlastamise käigus, lisaks muudele asjaoludele kontrollitakse:
✓ Muudatuste tegemisel, millega kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine, 

on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid ohte ja nende maandamiseks rakendatavate 
abinõude piisavust ning kooskõla planeeringuga

✓ Juhul, kui kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine, siis TTJA edastab 
vastava teabe planeerimismenetluse algatamise vajaduse hindamiseks KOV 
üksusele, kelle ülesanne: 
✓ Hinnata planeerimismenetluse algatamise vajadust ja teavitada oma arvamusest 

TTJA-d 30 tööpäeva jooksul (kemikaaliseadus § 23 lõige 6)

TTJA – Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, KOV – kohaliku omavalitsus



KemS § 32 kohane riskide hindamine



Riskide hindamine

Millistel juhtudel teha riskide 
hindamine? 
✓ Uue planeerimine/ehitamine ja 

olemasoleva laiendamine
✓ Ohualasse planeerimine/ehitamine

Millises etapis teha riskide hindamine?
✓ Planeerimise alusdokument
✓ Teha arendustegevuse võimalikult 

varajases staadiumis
✓ ÜP ja eriplaneeringu (asukohavalik) korral 

on riskide hindamine üldine
✓ DP ja eriplaneeringu (planeerimine 

konkreetses asukohas) korral on detailsem 
riskide hindamine 

✓ EP raames on soovitatav teha juba KemS 
kohase riskianalüüs (kõige täpsem)

ÜP – üldplaneering; DP – detailplaneering; EP – ehitusprojekt 



Riskide hindamine

Millises dokumendis ja kus selle osas kajastada kemikaalidega seotud info?
✓ ÜP ja eriplaneering (asukohavalik): seletuskiri, joonised + peab tegema KSH = KemS §

32 lg 3 alusel tuleb KSH raames teha riskide hindamine
✓ DP ja eriplaneering (planeerimine konkreetses asukohas): seletuskiri, joonised

✓ Kui on vajalik, siis tehakse KSH = KemS § 32 lg 3 alusel tuleb KSH raames teha riskide 
hindamine 

✓ Kui ei ole vajalik, siis tuleb riskide hindamine teha eraldi
✓ EP: tuleohutuse osa – viide sellele, et SOE/OE ettevõttega seotud, sh kirjeldada ära 

eraldi peatükis kemikaaliohutuse osa (asjakohasel juhul ehitise eripärast tulenev osa)

Millistel juhtudel arvestada KemS metoodikaga?
✓ ÜP ja eriplaneering (asukohavalik) üldine: ei saa arvesse võtta metoodikat
✓ DP ja eriplaneering (planeerimine konkreetses asukohas) detailsem: saab metoodikat 

arvesse võtta
✓ EP kõige täpsem: saab metoodikat arvesse võtta

ÜP – üldplaneering; DP – detailplaneering; EP – ehitusprojekt; SOE – suurõnnetuse ohuga ettevõte, OE – ohtlik ettevõte; 
KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine; KemS – kemikaaliseadus 



Riskide hindamine

Milliste stsenaariumitega arvestada?
✓ Uus SOE ja OE ettevõte või olemasolevas muudatuste tegemine: juhendis 

„Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja projekteerimine“ lk 6-7 
on räägitud stsenaariumite valikust

✓ SOE ja OE ettevõtte ohuala: võtta arvesse paiksed riskiallikad

Millised on erinevatel juhtudel (uus, olemasolev, ohuala) sobilikud ennetus- ja 
leevendusmeetmed? 
✓ Kõik sõltub, mida planeeritakse/ehitatakse ning millises asukohas see paikneb
✓ Olemas on nii korralduslikud- kui ehituslikud meetmed

Kust saada infot SOE/OE ettevõtete ohualade kohta? 
✓ RA: kõikide riskiallikate kohta käivad ohualad, sh erinevad suurused
✓ RA kokkuvõte: suurima riskiga ohtliku ala suurus ohuala
✓ Maa-ameti kaardirakendus: suurima riskiga ohtliku ala suurus ohuala
✓ PäA kodulehel avaandmed: suurima riskiga ohtliku ala suurus ohuala

SOE – suurõnnetuse ohuga ettevõte, OE – ohtlik ettevõte; RA – riskianalüüs; PäA – Päästeamet 



Riskide hindamine: uus või muudatused

Juhendis „Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja 
projekteerimine“ lisa 1
✓ Stsenaariumid, sh doominoefektid – aluseks selline stsenaariumi, mis kirjeldab kõige 

paremini ohtu ettevõttes
✓ Ohuala suurused, sh ohuala kaardid
✓ Tagajärgede raskuse ja ulatuse hinnang ning kirjeldus (elu/tervis, vara, keskkond)
✓ Ülevaade planeeritud riski maandavatest meetmetest (ennetus- ja 

leevendusmeetmed), sh vastavus PVT-le
✓ Õnnetuse ennetamise abinõude kirjeldus ja ressursid tagajärgede likvideerimiseks

Kirjeldus lähtuvalt juhendist (KemS metoodika) „Kemikaaliseaduse kohase 
planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“
✓ Kui ehitamine ei ole soovituslik, siis peavad olema ära kirjeldatud täiendavad 

meetmed (ehituslikud ja korralduslikud), mille alusel ehitamine on aktsepteeritav 

KemS – kemikaaliseadus; PVT – parim võimalik tehnika



Riskide hindamine: ohuala

✓ Kirjeldus, millise SOE ja OE ettevõtte ohualasse tegevus jääb:
✓ SOE ja OE ettevõtte andmed
✓ Mõjutatavad stsenaariumid (paiksed riskiallikad) koos ohuala suurustega ning 

ohuala kaart koos planeeritava/projekteeritava ehitisega (asukoht)

✓ Kirjeldus riskide hindamise ja võimalike tagajärgede kohta:
✓ Kuidas mõjutab olemasolev SOE ja OE ettevõte planeeritavat/projekteeritavat 

ehitist?
✓ Kuidas mõjutab planeeritav/projekteeritav ehitis olemasolevat SOE ja OE 

ettevõtet?
✓ Millised on riski maandavad ehk õnnetuste ennetamiseks kavandatud meetmed?

✓ Kirjeldus lähtuvalt juhendist (KemS metoodika) „Kemikaaliseaduse kohase 
planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“
✓ Kui ehitamine ei ole soovituslik, siis peavad olema ära kirjeldatud täiendavad 

meetmed (ehituslikud ja korralduslikud), mille alusel ehitamine on aktsepteeritav 

SOE – suurõnnetuse ohuga ettevõte, OE – ohtlik ettevõte; KemS – kemikaaliseadus 



Ohutud vahekaugused ja ohualad



Ohutud vahekaugused

Ohutuse tagamiseks on vajalik säilitada ohutute vahemaade olemasolu, mis 
sõltuvad: ettevõtte tegevusalast, riski suurusest, ohutuse tagamiseks kasutusele 
võetud meetmetest

Ohutud vahekaugused on sätestatud erinevates õigusaktides:
✓ Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme 

paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele 
esitatavad nõuded

✓ Erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele
✓ Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad 

nõuded
✓ Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded
✓ Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kuja täpsustatud ulatus
✓ EVS 812:5:2014 Ehitiste tuleohutus. Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

NB! Tegemist on ohutute vahekaugustega, millega tuleb arvestada 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122020016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112012016019
https://www.riigiteataja.ee/akt/125082017005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/125082017004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122020017?leiaKehtiv
file://meie.politsei.ee/paa/yld/tuleohutusjarelvalve_k/Standardid/EVS_812_5_2014_et.pdf


Ohuala ja KemS metoodika

Ohuala on ala, mille piires tekib käitises toimunud õnnetuse korral oht inimese 
elule, tervisele ja varale.
✓ Ohualad on erineva suurusega: sõltuvad kemikaalide ohust ja kogusest
✓ Välja arvutatud ohualad ei keela planeerimist ja ehitamist
✓ Ohualadega tuleb arvestada, st rakendada erinevad meetmeid (korralduslikud, 

ehituslikud)

KemS metoodika põhimõtted: 
✓ Riskide hindamine ja ohualad (tsoonid)
✓ Ehitise tundlikkus
✓ Otsus: tundlikkus ja ohuala tsoonid

KemS – kemikaaliseadus 



Juhendmaterjalid



Juhendmaterjalid

✓ Maa-ameti kaardirakendus: LINK

✓ PäA avaandmed: LINK

✓ PäA juhendid: 
✓ KemS § 32: LINK
✓ SOE ja OE ettevõte: LINK

PäA – Päästeamet, KemS – kemikaaliseadus; SOE – suurõnnetuse ohuga 
ettevõte; OE – ohtlik ettevõte

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
https://www.rescue.ee/et/juhend/avaandmed
https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid
https://www.rescue.ee/et/ueldinfo


Maa-ameti kaardirakendus



Päästeameti avaandmed



Päästeameti juhendid: KemS § 32



Päästeameti juhendid: SOE ja OE ettevõte



Päästeala infotelefon 24 h -1524

Tänan

E-mail: reelika.kuusik@rescue.ee
Tel: 51939475


