
TEAVE OHUTUSABINÕUETEST 

10.05.2019 a. 

Antud teabeleht informeerib Baltic Oil Service OÜ Paldiski Terminali tegevustest ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohtudest. Teave 
peamine eesmärk on anda Teile ettekujutust meie rajatistest, olemasolevatest ohtlikest ainetest, soovitada kuidas saate aidata ennast ning 
oma lähedasi hädaolukorra puhul meie territooriumil.   

1. Käitise kirjeldus 

Baltic Oil Service OÜ Terminal paikneb Paldiski Lõunasadama lähistel aadressiga Rae põik 9. Juurdepääsu teid territooriumile on 3 – Peavärav 
(autotranspordile), raudteevärav (raudtee veeremkoosseisule) ja varusissepääs raudteevärava kõrval. Baltic Oil Service OÜ omab kehtiva 
tegevusloa ohtliku kemikaali käitlemiseks. Hetkel ettevõtte põhitegevuseks on palmi- , päevalille-, ja sojaõli mahalaadimine raudteetsisternidelt 
ja tankerlaevadelt, vaheladustamine mahutipargis ja pealelaadimine autotsisternidele, vajadusel ka raudteetsisternidele ja tankerlaevadele. 
Tulevikus planeeritakse käitlema ka heledaid naftaprodukte. Kõik paakautod vastavad ADR, raudteetsisternid -RID nõuetele. Ettevõte tegutseb 
tööpäevadel, 8 tundi päevas. Meie eesmärgiks on klientide professionaalne teenindamine, tagamaks ümbritseva keskkonna maksimaalse 
ohutuse. Täpsemat infot saab veebilehel: www.bos.com.ee, E-posti aadressil: terminal@bos.com.ee või telefonil: +372 53830007. 

2. Kemikaalide ohufaktorid (heledat naftaproduktid). 

Bensiin - Iseloomuliku lõhnaga, läbipaistev, kergestisüttiv vedelik. 

Diislikütus - Iseloomuliku lõhnaga, läbipaistev, süttiv vedelik. 

Kerge kütteõli - diislikütusele iseloomuliku lõhnaga, läbipaistev, kollakas süttiv vedelik. 

3. Ohutusalased meetmed. 
 
Ohtlike kemikaalide käitlemise kogustest tulenevalt on Baltic Oil Service OÜ A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Sellest tulenevalt on 
koostatud käitisele Teabeleht, Ohutusaruanne ja käitise Hädaolukorra lahendamise plaan lähtuvalt Kemikaaliseaduse § 23 lg 8 alusel 
kehtestatud nõuetest. Ohutusaruande osadeks on ettevõtte ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus, käitise ja selle ümbruse kirjeldus, käitise 
allüksuse tegevuse kirjeldus, riskianalüüs, kaitse- ja sekkumismeetmete kirjeldus suurõnnetuse tagajärgede piiramiseks. Kord aastas Baltic Oil 
Service OÜ korraldab koostöös Päästeametiga hädaolukorras tegutsemise õppuse.  

4. Üldinfo suurõnnetuse ohulaadi kohta. 

Juhul kui, vaatamata rakendatud ohutusmeetmete paljususele, leiab aset õnnetus, siis -kõige suurema tõenäosusega, vastavalt tehtud 
riskianalüüsile -ettevõtte territooriumil võivad realiseeruda järgmised stsenaariumid: produkti leke raudtee või autoestakaadil, mahutist ja selle 
süttimine; intensiivne tulekahju mahutis, raudtee estakaadil, autoestakaadil või mujal ettevõtte territooriumil. Nendest kõige ohtlikum on 
põleva raudteetsisterni plahvatus, millega kaasneb tulekahju leviku oht, soojuskiirgus, lööklaine ja lendavate kildudega vigastamise oht. 
Reostuse leviku takistamiseks kõik mahutid, raudtee- ja autoestakaadid ettevõtte territooriumil on varustatud kaitsevallidega. Kõige suurem 
ohuala raadius tekkib raudteetsisterni plahvatuse tagajärjel ja moodustab kuni 455 meetrit (illustratiivne ohuraadius toodud all). 

 



5. Teavitamine ja informatsiooni allikad. 
 

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis saate sellest teada, kui kuulete H Ä I R E S I R E E N I. 
ÜLDHÄIRE SIGNAAL 
Reaalse ohu korral lülitakse sireen sisse vahelduva tonaalsusega 60 sekundiks (7 sekundi pikkune tõusev ja 7 sekundi pikkune langev heli), mida 
korratakse 30 sekundi järel vähemalt kolm korda. 

 
OHU LÕPP 
Minut kestev ühtlane pidev heli, mida edastatakse üks kord. 

 
TESTSIGNAAL  
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundid.  

  
Antud tsüklit korratakse ja see kestab kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumiseni-päästetööde alguseni. 
Suurõnnetusest informeeritakse koheselt HÄIREKESKUST, Lõuna Sadam ja naaberettevõtted.  
Edaspidise informatsiooni saamiseks lülitage sisse Eesti Raadio või teler ETV UUDISED ning jälgige sealt saabuvaid HÄIREKESKUSE ohu-ja 
infoteavitusi. Informatsiooni õnnetuse kulgemise kohta vältige Häirekeskuse telefonile 112 helistamist. Helistamisega ummistate eriteenistuse 
telefoniliine.  

6. Käitumisjuhend. 
 
Kui Teie kuulete meie ettevõttest tulevat HÄIRESIGNAALI, siis: säilitage rahu, lahkuge viivitamatult ohupiirkonnast (olge eemal vähemalt 500 
meetrit ettevõttest), kuulake raadiot või muud meediakanalid täiendavate juhiste saamiseks. 

Info ohutusabinõude ja muu asjassepuutuva teabe kohta: 

Dmitri Sokolov, terminali käitlus-ja ohutusosakonna juhataja, +3725034988, dmitri.sokolov@bos.com.ee, www.bos.com.ee  

Üksikasjalikku teavet inspekteerimise kava ning täiendava teabe kohta on võimalik saada Päästeameti koduleheküljelt (rescue@rescue.ee 
üldtelefon: 628 2000) 


