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Ballastvete konventsiooni ratifitseerimisest 

 

Täname Teid, et kaasasite Eesti Sadamate Liitu Ballastvete konventsiooni jõustamiseks 

vajalike tegevuste ettevalmistamise protsessi. Sadamaettevõtjad on selles valdkonnas 

mõjutatud vaid osaliselt, tunduvalt vähemal määral, kui näiteks laevandusettevõtjad ja ka 

riiklikud järelevalveasutused.  Kuid siiski, mitmed tegevused on ettevõtjate ja riigiorganite 

vahel siduvad, seega meie alljärgnevad ettepanekud puudutavad veidi laiemat ala, kui vaid 

sadamad. 

 

Konventsiooni jõustamisega kaasneb kahtlemata erinevate õigusaktide ettevalmistamine. 

Arvestades seda, teeme käesolevaga ka tähelepanekuid, mida tuleks õigusaktide kavandamisel 

silmas pidada. 

 

Juhime oma ettepanekutes  tähelepanu ka sellele, et  SEI poolt Teile ettevalmistatud mõjude 

analüüs on kohati ebamäärane ja võib põhjustada vigu, kui SEI analüüsi selgitused ja 

soovitused võetakse punkt-punktilt  aluseks Konventsioonist tulenevate  edasiste tegevuste 

kavandamisel. 

 

Järgnevad meie ettepanekud ja tähelepanekud : 

1. Tuleks kindlasti silmas pidada kahte põhimõtteliselt erinevat käitlusvormi : välja 

pumbatavate ballastvete nõuetekohane käitlemine ning ballastvete setete käitlemine. 

Kuigi SEI kirjutab oma töös läbivalt ballastvete –ja setete vastuvõtmisest, tuleks 

siiski lähtuda vaid setete vastuvõtmisest kaldamahutitesse. Konventsioon näeb ette  

eraldi ballastvee merre pumpamise käitlusviisi ja  sadamates setete vastuvõtmise 

käitlusviisi (Art. 5 p. 1). 

2. SEI kinnitab oma töö peatükis 3 “Mõjutavad osapooled”, seejärel ka peatükis 5 

“Nõuded sadamatele” ja peatükis 7 “Eesti laevanduse ja sadamate olukord seoses 

ballastvee käitlemisega”, et Konventsioon rakendub vaid nendele sadamatele ja 

terminaalidele, kus toimub ballastimahutite puhastamine või remont. SEI lähtub 

siinjuures õigustatult Konventsiooni Artiklist 5.  Muud konventsiooni sätted seda 

määratlust ei laienda ega täpsusta. Kuid samas, SEI töös tekitab segadust ja 

vastuolulisust see, et vaatamata Konventsiooni Art. 5 määratlusele kirjeldatakse 

miskipärast kõigi Eesti sadamate puhul setete vastuvõtu võimekust. SEI peatükis 1 ja 

eriti peatükis 8 vaadeldakse ja võrreldakse Eesti sadamates laevadelt vastuvõetud 

jäätmete käitlemise andmeid perioodil  2007- 2011. Käsitletakse põhjalikult 

sadamate jäätmekäitlusaruandlust, kusjuures vaadeldakse kõiki sadamaid ja nendega 

lepingusuhetes olevaid jäätmekäitlusettevõtjaid. Peatükis 7 kirjutab SEI “kõik 

sadamad võtavad vastu laevade jäätmeid, sealhulgas ballastveesetteid”. Tegelikult 

see nii ei ole. Peatüki 8 joonisel 2 märgitakse samuti, et  praegu kehtiv laevajäätmete 

juhtimisviisi kohaselt  korraldavad sadamad ballastvee ja setete vastuvõtmist ja 

aruandlust. Ka see väide ei ole õige. Samas peatükis selgitatakse praegu kehtivat 



protseduuri laevadelt prügi ja õliseguste laevaheitmete sadamates vastuvõtmise kohta 

ja seotakse see vägagi vabas vormis ballastisetetega.  Peatükis 10 tuuakse näitena 

Vanasadams jäätmekäitluse korraldus (tõenäoliselt lähtutakse sellest, et vaid 

Vanasadamas pumbatakse kruiisilaevadelt tsisternautodesse reovett). Käsitletud 

sadamad ei ole Konventsiooni objektiks. 

SEI  oleks pidanud oma töös Eesti seadusandlust ja senist praktikat käsitlema vaid 

lähtuvalt nendest sadamatest, kus toimub ballastitankide puhastus ja remont, mitte 

eksitust tekitavalt käsitlema kõiki sadamaid, sest Konventsioon annab kitsa ja 

konkreetse suunise, milliste sadamate suhtes Ballastvete konventsioon rakendub. 

3. Jätkates meie eelnevat punkti peame märkima, et SEI  käsitleb ebapiisava täpsusega 

ja isegi ekslikult  praegust laevaheitmete käitlemise korda, mis tuleneb EL 

direktiivist ja selle alusel sadamaseadusest, meresõiduohutuse seadusest  ja nende 

alamaktidest. SEI märgib ekslikult, et praegune laevaheitmete käitlemise korraldus 

katab ka ballastvett ja setteid. Puudused olevat vaid jäätmekoodide määratlemises ja 

aastaaruandluse korraldamises.  Nii see ei ole:  

1) kehtiv seadusandlus puudutab vaid prügi, õliseguseid laevalheitmeid, muid 

lastijääke ja eraldi ka reovett. Seadusandlus reguleerib ainult laevade jäätmeid, 

mis tekivad laevade töö käigus ja kuuluvad rahvusvahelise konventsiooni 

merereostuse vältimiseks laevadelt (MARPOL) 73/78 I (naftat, naftasaadusi ja 

õli sisaldavad jäätmed) , IV (reovesi), V (prügi) ja VI (osoonikihti kahandavad 

ained ja heitgaaside puhastamisjäätmed) lisade kohaldamisalasse. Ballastvesi 

ja ballastvee setted MARPOL lisade alla ei kuulu. Sadamate jäätmearuannetes 

pole kajastatud sadamates laevadelt vastuvõetud reovee koguseid, kuna 

reovesi, erinevalt reoveesettest, ei ole jäätmeseaduse tähenduses jääde ning ei 

kuulu sellesse valdkonda, vaid kuulub veeseaduse reguleerimisalasse ning 

seega jäätmearuandes vastuvõetud reovee koguseid pole kajastatud; 

2) õigusaktid reguleerivad, kuidas toimub sadamas jäätmekäitluse korraldamise 

eest maksmine. Kindlasti tuleb silmas pidada, et kehtivate õigusaktide kohaselt 

on reguleeritud, millised heitmed saab laev ära anda sadama üldtasu arvelt (ehk 

siis väikese jäätmetasu eest) ja milliste eest tuleb eraldi maksta (lastijäätmed). 

Õigusaktid ei  reguleeri, kuidas käsitleda arveldustes ballastisetteid. See 

valdkond on täielikult reguleerimata ka praegu tegutsevate laevaremondi 

sadamate suhtes; 

3) SEI kirjutab peatükis 8, et ballastisetted antakse üle koos reoveega reovee 

vastuvõtusõlme. Tõenäoliselt peetakse silmas fekaalreovete äraandmise senist 

korda, kuigi fekaalreovett ei käsitleta laevaheitmeid reguleerivates seadustes 

sarnaselt nagu prügi, pilsivett ja muid õliseguseid laevaheitmeid. Reovesi on 

käsitletud sadamaseaduses: §2 p 19 kohaselt on laevaheitmed – kõik jäätmed, 

välja arvatud lastijäätmed, sealhulgas reovesi, prügi, pilsivesi, masinaruumist 

või veomahutist pärit naftasaadusi ja õli sisaldavad jäätmed ning jäätmed, mis 

tekivad veesõiduki töö käigus ja kuuluvad rahvusvahelise konventsiooni 

merereostuse vältimiseks laevadelt (edaspidi MARPOL) 73/78 I, IV, V ja VI 

lisa kohaldamisalasse, ning lastiga seotud jäätmed, mis on määratletud 

MARPOL 73/78 V lisa rakendamise juhistes.  

      Sadamaseaduse kohaselt defineeritakse reovesi järgnevalt (§2 p.22): reovesi – 

MARPOL IV lisas määratletud mis tahes tüüpi tualeti, pissuaari, bidee või WC 

äravooluava kaudu ärajuhitud vedelik või muud jäätmed, meditsiiniruumis 

(dispanser, haiglasektsioon) asuva pesuvanni, pesutorustiku või äravooluava 

kaudu ärajuhitud vedelik, elusloomi sisaldavast ruumist ärajuhitud vedelik või 

eespool loetletud ärajuhitud vedelike või jäätmetega segunenud muu reovesi.  



Sellega seoses tekivad meie arvates tõsised probleemid. Ballastvete 

konventsioon käsitleb ju mitte ainult keskkonnaohtu vaid ka ohtusid 

ballastvetes olevate haigustekitajate poolt. SEI tööst ei selgu, kas ballastisetete 

käitlemine koos reoveega on Eesti puhastusjaamade puhul läbi uuritud; 

4) SEI kirjeldab erinevates peatükkides jäätmekäitlejaid. Kuid ei selgita, kas nad 

on üldse teadlikud ballastisetete spetsiifikast ja utiliseerimisvõimalustest. 

Jäätmekäitlejatel on piisav praktika seniste laevaheitmete käitlemiseks, kuid 

mitte ballastisetete käitlemiseks. SEI väide, et selle asjaga on kõik korras ja 

käitlusfirmad on senise tegevusega tõestanud oma võimekust, ei pruugi 

laieneda ballastisetetele. Seniste laevaheitmete utiliseerimine on paigas, kuid 

ballastisetete utiliseerimise problemaatikaga, just nimelt Ballastvete 

konventsiooni tähenduses, ei ole meie arvates Eestis tegeletud. Konventsiooni  

eesmärkide kohaselt ei pruugi ballastisetete utiliseerimine  praeguste 

puhastusvõimekusega reoveesüsteemide kaudu õige olla. 

4. Juhime tähelepanu meie arvates väga olulisele ebaselgusele seoses laevadelt setete 

vastuvõtmisega. Ebaselgus tuleneb mitte ainult sellest, et SEI käsitleb oma töös 

laevaheitmete, sealhulgas ballastisetete äraandmise võimalusi mistahes sadamas. 

Ebaselgus tuleneb Konventsiooni tekstist enesest. Konventsioonis sätestatakse, et 

laevad võivad omada seadmeid ballastisetete eraldamiseks ballastvee pumpamisel. 

Seega on tõenäoline, et sõltuvalt seadmest ja tehnoloogiast võib eraldatud setteid 

koguda laeval selleks ettenähtud mahutitesse.  Laeval võib settemahuti täis saada ja 

tekkida vajadus seda tühjendada mitte ainult laevaremonditehases vaid ka tavalises 

kaubasadamas, samal viisil nagu see praegu toimub mistahes laevaheitmega.  

Konventsiooni Art. 5 seda ei reguleeri ja SEI oma töös seda asjaolu ei käsitle.  

Kindlasti on  võimalik ballastisetete  vastuvõtmine korraldada paljudes Eesti 

sadamates, kuid selleks peaks olema tagatud jäätmekäitlusfirmade valmisolek, 

sealhulgas veovahendid setete vastuvõtmiseks laevalt ja veoks vastuvõtukohta; setete 

utiliseerimise nõuetekohane korraldus; senise seadusandluse täiendamine tasude osas 

(meie kirja punkt 3. 2) ja muud.  Käesolevas punktis kirjeldatu, kui see praktikas 

kinnitust leiab, võib suurendada oluliselt seniseid laevaheitmete mahtusid. Seega SEI 

arvamus peatükis “Sotsiaalmajanduslik mõju”, et Konventsiooni rakendamisega ei 

suurene käitlemist vajavate jäätmete mahud, ei pruugi õige olla.   

        Konventsiooni rakendamisega seotud laevaheitmete vastuvõtu suurenemisega 

üldise jäätmetasu arvelt  ei saaks sadamaettevõtjad kindlasti nõustuda. Ballastisetete 

äraandmist tuleks meie arvates käsitleda nagu lastijäätmeid ehk selle äraandmise eest 

maksab laevaomanik jäätmekäitlusfirmale ise; 

5. Meie arvates ei ole Konventsiooniga liitumise mõjud sugugi nii lihtsad, nagu 

kirjeldab SEI oma töö peatükkides “Sotsiaalmajanduslik mõju” ja “Kokkuvõte”. 

Peatükkides “Sotsiaalmajanduslik mõju” ja  eriti “Võimalik  töö ja rahakulu 

Konventsiooniga pandavate kohustuste kaupa (rakendamise maksumus) annavad 

olukorrast liialt lihtsustatud pildi ja eriti kulude osas. Lõigus “Kulud riigile” on 

kulude käsitlus lühidalt öeldes kummaline. Lisaks meie senistele tähelepanekutele 

tuleks arvestada vajadusi: 

1) tellida ja analüüsida merevee seiret. Kes selle tellib ja teenuse eest maksab, 

muuhulgas sadamate piirkonnas ja sadama akvatooriumil?  

Keskkonnaministeeriumis toimunud seminaril esinenud merebioloog käsitles 

seda teemat nii põhjalikult ja spetsiifiliselt, et jäi mulje ülimalt keerulisest ja 

kallist keskkonnaseire vajadusest. Konventsiooni rakendamisega seotud 

merekeskkonna seire omapoolse finantseerimisega ei saaks sadamaettevõtjad 

kindlasti nõustuda; 



2) täpsustada kulud ja protseduurid seoses lipuriigi laevakontrolliga kuid eriti 

seoses sadamariigi laevakontrolliga. Laevade kinnipidamise kriteeriumid 

seoses käesoleva Konventsiooniga (Art. 10 p. 2) ei ole meie arvates 

meresõiduohutuse seadusega ja alamaktidega täpselt reguleeritud. Seoses 

sellega võib riik kanda tõsiseid kulusid  laeva väärakinnipidamise korral 

ballastvete korralduse alusel.  Muidugi oleks sadamas seisva laeva väär 

kinnipidamine otseselt kahjulik ka sadamale. 

6. SEI  kirjeldab oma töö peatükis 4 “Nõuded riigile”  teatud riigipoolseid kohustusi, 

kuid teeb seda ebapiisavalt.  Lähtudes konventsiooni sätetest, mis annavad laeva 

kaptenile teatud vabaduse ballastvete pumpamise suhtes, kui asjaolud näiteks ohutuse 

tagamiseks ei võimaldanud ballastvett välja pumbata selleks ettenähtud kohtades, 

tuleks meie arvates Eesti riigil ja teatud juhtudel koostöös naaberriikidega ette näha 

Soome lahe piirkonnas kokkulepitud eritsoonid, kus ballastvett saab välja pumbata 

(Konv. Reegel B-4 punkt 2). Kindlasti puudutaks see muuhulgas tankereid, mille arv 

Läänemerel ja Soome lahel on väga suur.  Sellised protseduurid tuleks meie arvates 

siduda toimiva GofRep teavitamiskorraga ja muude infovahetussüsteemidega 

(teadanded meremeestele ja muud).  Kuid prakitikas võib siiski juhtuda, et ballastvett 

tuleb välja pumbata sadamas lastimistööde käigus.  Lähtudes Konventsiooni mõttest 

peaks meie arvates mitte ainult Eesti vetes vaid ka sadama akvatooriumil ballastvete 

pumpamise korraldus toimuma riigi, mitte sadama pidaja  järelevalve all. Selleks on 

aga vajalikud vastavad riiklikud regulatsioonid ja töökorraldus (Konv. Reegel B-1 

punkt 4). TÜ Eesti Mereinstituut on 2006a koostanud Keskkonnaministeeriumi 

tellimusel aruande „Aluste ballastvee vahetuse alad Eesti territoriaalvetes“, mille 

eesmärgiks oli määratleda soovituslikud alad, kus vastavalt IMO Ballastvete 

Konventsiooni reeglis B-4 sätestatud nõuetele võiks ballastvett Eesti territoriaalvetes 

vahetada. Aruande kohaselt Eesti rannikuvette ei jää alasid, mis vastaksid IMO reegli 

B-4 esmastele nõuetele ehk kaugus rannikust 200 meremiili ja sügavusega üle 200 

meetri. Samas aruandes on ära toodud soovituslikud ballastvee vahetusealad juhul, 

kui ei ole võimalik IMO reeglit B-4 esmaseid nõudeid täies ulatuses täita. 

7. Keskkonnaministeeriumi kirjas viidatakse Valitsuse kavatsusele Konventsioon 

seadusega ratifitseerida. Lähtudes Ballastvete konventsiooni Artiklist 17 saab Eesti 

Konventsiooni jõustamiseks valida : ratifitseerimise, vastuvõtmise, heakskiitmise, 

ühinemise.  Vastavalt Art. 18 punktile 1 on Konventsiooni ülemaailmaseks 

jõustumiseks sobivad kõik need võimalused.  Kindlasti ei mõjuta Eesti 

kaubalaevastiku arv ja  nende kogumahutavus mingilgi viisil Konventsiooni 

rahvusvahelise jõustumise käiku. SEI kirjutab oma töös, et sotsiaalmajanduslik mõju 

seoses Konventsiooni jõustamisega omab marginaalset mõju.  Seega tekib küsimus,  

kas Eesti puhul ei piisaks vaid saata IMO-le Konventsiooni heakskiitmiskiri? 

Teeme ettepaneku kaaluda konventsiooni jõustamist planeeritud lühikese aja 

jooksul muuhulgas põhjustel, et SEI poolt Keskkonnaministeeriumile antud 

sotsiaalmajanduslik analüüs ja kokkuvõte on liiga pealiskaudne ning kulude 

arvestus ebatäpne. 

Palume Sadamate Liitu ka edaspidi kaasata Konventsiooniga seotud korralduste 

ettevalmistamisele. 

 

Lugupidamisega 

 

Viktor Palmet 

Tegevdirektor 


