
EESTI  SADAMATE  LIIT 
Reg. Nr. 80002220   Aadress: Tallinn 15051, Sadama t.25 

 

Majandus –ja Kommunikatsiooniministeerium 

                                                                                                                            10.09.2012. 

Merenduspoliitika rakendused.    Meresõidu ohutuse töörühm. 

 

Mitmed sellealased teemad puudutavad erinevate ministeeriumide tegevust. Meresõidu ohutus 

haakub paljuski keskkonnaohutuse küsimustega ja seega Keskkonnaministeeriumis 

käsitlevate aktuaalsete teemadega, milleks on näiteks reostustõrje, Ballastvete konventsiooni 

temaatika või laevakütuste väävlisisalduse piirangud. Kindlasti on meresõidu ohutuse 

küsimused seotud Siseministeeriumi valitsemisalaga, kusjuures mitmed küsimused on 

lahendatavad vaid ministeeriumide vahelise koostööna. Seda asjaolu rõhutasime oma 

ettepanekutes Avaliku sektori töörühma jaoks, sest ministeeriumide omavahelise koostöö 

puudulikkus ei võimaldaks lahendada meresõidu ohutusega seonduvaid küsimusi. Sadamate 

Liit on loomulikult huvitatud osalemisest selles koostööprotsessis, sest enamus küsimusi on 

seotud sadamaettevõtlusega. 

Märgime mõned olulisemad : 

1. Reostustõrje tehnilise võimakuse küsimust tuleks meie arvates kindlasti käsitleda 

Eestis tervikuna, mitte killustada vastutust ja seada nõudeid üksikutele isikutele ja 

ametkondadele eraldi, käsitlemata probleemi tervikpildina. 

2. Jäämurde temaatika on käsitletav peamiselt transpordilogistika seisukohalt ja vaid 

osaliselt meresõidu ohutuse küsimusena. Tegime oma vastavad ettepanekud Logistika 

töörühmale. Sellegi poolest on küsimus aktuaalne ka meresõidu ohutuse seisukohalt. 

Rõhutame, et talvenavigatsiooni tagamine vajab Eestis senisest rohkem tähelepanu. 

Käesoleval ajal tegeletakse peamiselt jäämurde rahastamise küsimusega, kuid kahjuks 

on  tähelepanuta jäänud jäämurdmise organisatsioonilised põhimõtted, sest seni 

toimivad on kindlasti vananenud. Selle tõttu on talvenavigatsiooni efektiivsus jäänud  

ilmastiku mõjutada rohkem, kui kaasaegne transpordisüsteem lubaks. Kindlasti on 

palju puuduliku rahastamise taga, kuid seda enam peame rõhutama, et käesoleval ajal 

lähtutakse rahastamise planeerimisel hoopiski arusaamatutest alustest. MKM, 

Vabariigi Valitsus ja Riigikogu lähtusid vaid mõne aasta eest jäämurdjate rahastamisel 

tunduvalt laiemast tulubaasist, kui MKM millegipärast oma kavas praegu näeb (tulu 

vaid tuletornitasust ja navigatsioonitasust). Seda asjaolu tuleks viivitamatult selgitada 

ja määratleda Merenduspoliitika meetmetes. 

3. Nii ohutu laevaliiklus kui ka meretranspordi logistika vajavad senisest paremat ja 

põhimõtteliselt kaasajastatud hüdrometeoteenistust. Tõenäoliselt tuleks vaatamata  

Eesti väiksusele mõelda ilmainfo edastamist suurema täpsusega väiksemate 

meresektorite kohta, kui see on tavaks praegu. Hea näide on Põhjamere ja Taani 

väinade piirkond. 

4. Kindlasti tuleks leida lahendused ujuvmärgistuse konstruktsioonides nii, et tähtsamad 

märgid oleksid meres ka talvel jääperioodil. Seda vajalikku uuendust oleks otstarbekas 

alustada üldkasutataval merealal. Niisugused ilmastikukindlad statsionaarsed märgid 

tuleks varustada kaasaegse meteojaamaga ja muude infoedastamise süsteemidega. 

5. Märkisime oma ettepanekutes Avaliku sektori töörühma jaoks, et Sadamate Liidul on 

valmimas ettepanekud MOS  ja Sadamaseaduse muutmiseks. Teeme ettepaneku 

määratleda erinevatele organisatsioonidele seadusmuudatuste esitamise tähtaeg, 

näiteks 1.11.2012. 

Lugupidamisega 

Viktor Palmet.  Tegevdirektor 


