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Avalikkusele mõeldud teave Alexela AS vedelgaasi 

terminali ohutusabinõudest ja võimalike õnnetuste 

ärahoidmisest 

 

Antud infoleht on mõeldud informatsiooniks meie ettevõtte tegevustest ning sellest tulenevatest 

ohtudest. 

 

Käitaja nimi: Alexela AS 

Juriidiline aadress: Roseni 11, Tallinn 10111 

Käitise aadress: Kolga kinnistu, Gaasibaasi tee, Vana-Kuuste, Kambja vald, Tartumaa 

Ohutusabinõude kohta teavet andva vastutava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed: 

Säde Muru, haldusspetsialist – telefon +372 50 56 164; e-post: sade.muru@alexela.ee 

Kinnitus: 

Alexela AS vedelgaasi terminal on kemikaaliseaduse alusel A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. 

Ettevõtte kohta on koostatud ning esitatud nõutud teabeleht, ohutusaruanne ja hädaolukorra lahendamise 

plaan, samuti omab ettevõte vastavat tegevusluba. 

Terminalis käideldakse ja hoiustatakse vedelgaasi (propaani, butaani ja nende segu). 

Suurõnnetust võib põhjustada vedelgaas, mis on eriti tuleohtlik gaas. Teatud kontsentratsioonide korral 

ka plahvatusohtlik. Suurim vedelgaasi üldkogus terminalis on täis mahutite puhul 735 tonni. Vaid 

erandkorras (kord aastas suveperioodi) võib terminali territooriumil olla selline kogus vedelgaasi. 

Tavaline keskmine vedelgaasi kogus terminalis on valdaval osal ajast alla 600 tonni. 

 

Terminalis hoitakse: 

-Propaani: eriti tuleohtlik (Ohutunnus F+) -teatud tingimustel plahvatusohtlik 

-Butaani: eriti tuleohtlik (Ohutunnus F+ ) -teatud tingimustel plahvatusohtlik 

-Propaani-butaani segu: eriti tuleohtlik (Ohutunnus F+ ) -teatud tingimustel plahvatusohtlik  

 

 

Võimalikud ohualad tulekahju korral – inimesi ohustav ohuala on 635 meetrit. 

 

Avalikkuse teavitamine ohust: 

Ohualasse jääb OÜ Agromax viljakuivati, mis on ohtlik ettevõte, Tartu - Petseri raudtee ja 5 eramut. 

Ümbruskonnas paikneb rohkem asula elanikke, mida võib ohustada põlenguga kaasnev suits. 

 

Teave õnnetusest edastatakse telefoni teel Päästeametile, Keskkonnaametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise 

Järelevalve Ametile, raudtee haldajale, kohalikule omavalitsusele ja naaberettevõtetele. 

 

Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel tekkinud ülerõhust ning 

paiskuvatest esemetest. Plahvatuse tagajärjel võivad kuumadest lenduvatest esemetest süttida käitist 

ümbritsev maastik. 

Suurõnnetust terminalis võib kahtlustada nähes suitsupilve terminali kohal või kuuldes sealt plahvatusi. 

Sellisel juhul palume väljuda ohualast ehk eemalduda terminalist vähemalt 635 meetri kaugusele.  
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Terminali asendiplaan koos ohualaga 635 meetrit (joonisel punase ringi sisse jääv ala). Ohuala on 

mõõdetud mahutipargi keskelt. 

 

 

 

Käitumisjuhised õnnetuse korral: 

• Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga, võimalusel varju kinniste uste ja 

akendega ruumi, et kaitsta end suitsu eest. 

• Siseruumides viibides sulgeda aknad ja uksed, samuti tuulutusavad ja ventilatsioon, takistamaks 

suitsu sissepääsu. 

• Autos viibides sulgeda aknad ja uksed, lülitada välja ventilatsioon ning liigu ohualast välja. 

• Ärge põhjustage sädeme teket. 

• Teavita tekkinud ohuolukorrast lähedal asuvaid inimesi ning võimalusel abista hätta sattunud. 

• Häirekeskusesse (112) helista vaid tõsise vajaduse korral, et mitte takistada tegelike abivajajate 

hädaabikõnesid. 

 

Alexela AS teeb koostööd Päästeametiga tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja 

vähendamaks õnnetuse tagajärgi. Õnnetuse korral tuleb järgida kõiki päästeasutuse antud juhiseid. 

 

Koostamise kuupäev: 01.10.2018   Muutmise kuupäev: 26.09.2019 


