
Kemikaaliseadus § 32

22.09.2022

I kasutusviis



Suurõnnetuse ohuga ja ohtlik ettevõte

Kemikaaliseaduse alusel eristataks:
✓ Suurõnnetuse ohuga ettevõte (A-

kategooria ja B-kategooria)
✓ Ohtlik ettevõte (C-kategooria)

Ettevõtete arv (22.08.2022 seisuga):
✓ A-kategooria: 35
✓ B-kategooria: 30
✓ C-kategooria: 240



Maakasutuse planeerimine ja ehitise projekteerimine

Maakasutuse planeerimisel ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade
andmisel tuleb arvestada käitisest ja Kemikaaliseaduse § 32 lõikest 1 lähtuvate 
asjaoludega, sh :
✓ 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 …)

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



KOV ülesanded

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

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

✓ Uue käitise asukoha valikul

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

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

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



Riskide hindamine: SOE ja OE ohuala

✓ Kirjeldus, millise SOE ja OE ettevõtte ohualasse tegevus jääb:
✓ SOE ja OE ettevõtte nimetus (vt Maa-ameti kaardirakendus)
✓ Mõjutatavad stsenaariumid (paiksed riskiallikad) koos ohuala suurustega (vt Maa-

ameti kaardirakendus ja/või SOE ja OE RA kokkuvõte)
✓ Väljavõte kaardirakendusest, millel on projekteeritav ehitis, SOE ja OE ettevõte 

ning ohualad

✓ Kirjeldus riskide hindamise ja võimalike tagajärgede kohta:
✓ Kuidas mõjutab olemasolev SOE ja OE ettevõte projekteeritavat ehitist?
✓ Kuidas mõjutab projekteeritav ehitis olemasolevat SOE ja OE ettevõtet?

✓ Kirjeldus lähtuvalt juhendist „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 

✓ Kirjeldus koostada ehitusprojekti eriosas (MKM määrus nr 97 § 4 lg 1 p 8)

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

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi


Ohutud vahekaugused ja ohualad

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

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 vajadusel rakendada erinevad meetmeid

(korralduslikud, ehituslikud)



Ohutu vahekaugus ja ohuala: Küttegaas

Ohutud vahemaad: 
✓ Üksikelamu korral, nt alla 5 t 

vedelgaasi maapealne mahuti 
peab jääma 3 m kaugusele

Ohuala (alla 5 t mahuti):
✓ BLEVE korral ohualad: 92 m 

(ehitis ohustav tase) ja 116-209 
m (inimesi ohustav tase)

✓ Lekke korral ohualad: 21 m 
(ehitisi ohustav tase) ja 20-44 m 
(inimesi ohustav tase)

✓ Lekke korral ülerõhu ohualad: 
75-155 m ✓ Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle 

ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning 
gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele 
esitatavad nõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122020016?leiaKehtiv


Ohutud vahekaugused 

Ammooniumnitraat (ohutud vahekaugused):

Naftasaadus, põlevkiviõli, selle saadus või biokütus (ohutud vahekaugused):

Näide (ohuala): 
✓ 300 t ammooniumnitraadi 

korral ohuala: 250-772 m 
(Re 250 m, Rv 334, Ro 772)

✓ Erinõuded ammooniumnitraadi 
käitlemisele

✓ Naftasaaduse, põlevkiviõli, selle saaduse või biokütuse hoidla ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kuja täpsustatud ulatus

https://www.riigiteataja.ee/akt/112012016019
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122020017?leiaKehtiv


Ohutud vahekaugused 

Tankla, bensiin ja diisel (ohutud vahekaugused):
✓ I kasutusviisiga hoone peab jääma tankurist ja mahutite tuulutuspüstakust 

vähemalt 30 m kaugusele

EVS 812:5:2014 Ehitiste tuleohutus. Kütuseterminalide ja tanklate tuleohutus

Näide (ohuala):
✓ Bensiini lekke korral (lombipõleng) ohuala: 13 m (ehitisi ohustav tase) ja 12-22 m 

(inimesi ohustav tase)
✓ Tankuri lekke korral 10-14 m
✓ BLEVE maapealse mahuti korral ka võimalik (ohuala suurus analoogne nagu 

vedelgaasi mahutil)

Lõhkematerjaliladu: 
✓ Lao ohutud kaugused teistest ehitistest

Lõhkematerjalitehas:
✓ Ohutud kaugused arvutatakse valemite põhjal

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1250/8201/7005/MKM_m57_lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/125082017004?leiaKehtiv


BLEVE

https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU

https://www.youtube.com/watch?v=UM0jtD_OWLU


KemS juhend

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

I – Re (eriti ohtlik ala), I – Rv (väga ohtlik ala), III – Ro (ohtlik ala)

Elamud: 
✓ I tsoonis võib olla 1-2 elamut
✓ II tsoonis võib olla kuni 30 elamut
✓ III tsoonis võib olla rohkem kui 30 elamut

KemS – kemikaaliseadus 

https://www.rescue.ee/files/2019-11/18-03-28-metoodika-kems-planeeringute-ja-ehitusprojektide-kooskolastamise-otsuse-tegemine.pdf?4271081ef1


Näited

Näide 1 (Prantsusmaa):

✓ Ettevõtte üheks ohuks on ülerõhust tingitud mõjud, mis ulatuvad ka elurajoonini
(umbes 1 km eemal)

✓ Käivitati projekt, kus erinevate osapoolte finantseerimisel (sh nii ettevõte kui elanikud)
täiustati hooneid (uued aknad, uksed), et need oleks ülerõhu kindlad

Näide 2 (Belgia):

✓ Elurajoon (2007) keemia

ettevõtte lähedal

✓ Ettevõte soovis tegevust

laiendada

✓ Koostati riskide hindamine,

millest järeldus, et hooned

ei tohi jääda alasse

✓ 2016. aastal elurajooni

enam ei ole



Näited

Näide 3 (Eesti, õnnetus):

✓ Põleng sai alguse

gaasimahutitest (9,2m3

ja 50m3)

✓ Süttisid kõrval asuvad

diislimahutid (2x10m3)

✓ Hävis 9 sõiduautot ja 1

sai kuumakahjustusi

✓ Kuumakahjustusi sai

olmeruumi ja lao sein

ning purunes 2 akent



Näited

Näide 4 (Sloveenia, õnnetus):

✓ Ettevõtte ümbruses on suured teed, avalikud hooned ja elamud

✓ Plahvatus toimus kokkusobimatute ainete tagajärjel (maha laaditi ained valesse

mahutisse)

✓ Ettevõtte oli riski käsitlenud, kuid seda ei peetud võimalikuks

✓ Ettevõtte hooned sai tugevalt kahjustada ning samuti purunesid lähedal asuvate

ehitiste aknad

✓ 6 inimest sai surma ja 20 vigastada

✓ Elanikud pidi jääma 500 m raadiuses kodudesse ja sulgema aknad (mürgiste

gaaside tõttu)

Järgmisel slaidil pildid



Näited



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


Päästeala infotelefon 24 h -1247

Tänan


