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ETTEPANEKUD 

17.02.2012.a. ümarlauanõupidamisele teemal 

„Nõuded sadama reostustõrje plaani sisule ja reostustõrje tehnikale“ 

 

 

Kõigi ühine eesmärk on tagada (mere)keskkonna ohutus ... 

 

... selleks tuleks meie arvates luua senisest tõhusam, praktiliselt toimiv süsteem, mis koosneks 

nii rahastamisest, ametkondadevahelisest investeeringute plaanist, reostust ohustavate 

tehniliste seadmete töökindluse tõstmisest, ratsionaalsest ja tasakaalustatud reostustõrje 

tegevuse korraldamisest erinevates struktuurides ühiselt, mitte eraldatult.  Kindlasti ei ole seda 

kõike võimalik teha lühikese ajaga. Näeme, et vajalikke samme tehakse nii 

Keskkonnaministeeriumi haldusalas kui ka ametkondadevahelise koostööna: peagi valmib uus 

reostustõrjelaev, Veeteede Ameti laevale EVA 316 on paigaldatud reostuskorjevahendid, 

Siseministeeriumi päästeüksustel on mobiilne tehnika ja ujuvvahendid koos 

reostustõrjevahenditega, kavandatud uuele jäämurdjale nähakse ette reostustõrjevõimekus. 

Tootmistehnilisi uuendusi on töökindluse saavutamiseks teinud ka sadamaettevõtjad. 

 

Esimese selleteemalise ümarlaua nõupidamise tõhustamiseks valmistasime ette ja saadame 

Teile läbivaatamiseks järgmised seisukohad.  Lähtume Sadamaseaduse paragrahvist 30, 

mis sätestab alused reostustõrje plaani sisule ja reostustõrje tehnikale : 

 

Lõige 1.   

Sadam peab olema varustatud reostuse lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks vajalike 

tehniliste vahenditega, arvestades sadama suurust, osutatavaid sadamateenuseid, 

käideldavaid kaupu ja sadama asukohta 

 

- Eesti reostustõrjevõimakust ja erinevatele institutsioonidele, ka sadamatele, 

kehtestatavaid tehnilisi nõudeid tuleks parima praktilise tulemuse saavutamiseks 

vaadelda kompleksis : riiklikud struktuurid, munitsipaalüksused ja ettevõtjad 

(sadam ja terminaalid).  Seega sadamate reostustõrjeplaane ei peaks käsitlema 

isoleeritult, vaid koos riikliku reostustõrjeplaaniga(sisaldab ka välisabi) ja 

munitsipaalüksuste vastavate kavadega.  Riikliku-, munitsipaal -ja 

sadamaettevõtjate võimekuse ja valmisoleku määramisel tuleks lähtuda sarnastest 

lähtealustest ja mõistlikest proportsioonidest. Keskkonnaministeeriumis 

ettevalmistatud määruse eelnõus soovitakse sadamatelt ja terminaalidelt tehnilist 

http://www.sadamateliit.ee/


võimekust mahus, mis ületab riigi reostustõrje plaanis sätestatud kogu riigi tehnilise 

võimekuse kuni 100 korda.  Selge, et niisugune nõue praktikas ei rakendu; 

 

- sadama reostustõrjeplaan ja nõutavad tehnilised vahendid peaksid reostuse korral 

tagama ESMASE TEGEVUSE, mitte kogu tegevuse. Nii nagu näiteks tulekahju 

korral või tööõnnetuste puhul.  Sadamatele ja terminaalidele tehniliste nõuete 

seadmisel tulekski lähtuda vajadusest tagada sadamate ja terminaalide esmane 

tegevus. Kuid see on võimalik vaid põhimõtetel, et merereostuse likvideerimist 

toetab vajadusel kogu riigi ja munitsipaalüksuse vastav struktuur ja vajadusel ka 

välisabi (vaata riigi reostustõrje plaani sätteid). Kusjuures sadama esmase tegevuse 

põhimõtted tuleks viivitamatult välja töötada; 

 

- Eesti erinevates omavalitsusüksustes on ehitatud või rekonstrueeritud 

väikesadamaid; see protsess jätkub. Väikesadamad on oma praktilistes tegevustes  

erinevad, mõnedes on ainult väikelaevad, mõnes aga ka reisilaevaliikluse vormid. 

Mitmed väikesadamad  pakuvad rahvusvahelise külalissadama tavadele vastavat 

teenust,  paljud aga on mõeldud vaid kohalike vajaduste rahuldamiseks, sealhulgas 

rannakalapüügi toetamiseks.  Reostustõrjega seotud küsimused tuleks lahendada 

koostöös Eesti Maavalitsuste Liiduga, Linnade Liiduga ja teiste vastavate 

organisatsioonidega. Selles konkreetses küsimuses sooviks osaleda ka Sadamate 

Liit, sest paljude kommertssadamate juurde on rajatud ka väikesadama osa. 

 

Lõige 2. 

Sadama pidaja korraldab reostuse avastamist ja likvideerimist akvatooriumil, 

informeerides reostuse avastamisest viivitamata Keskkonnainspektsiooni, 

Häirekeskust, Piirivalve operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskust ning Veeteede 

Ametit. 

 

- Peame seda seadussätet eriti oluliseks. Seadussättel ei oleks mõtet, kui 

viivitamatule teavitamisele ei järgneks operatiivse ühistegevuse käivitamine; 

sealhulgas ühiste tehniliste vahendite kasutuselevõtt, kui asjaolud seda nõuavad.  

Sellise kooskõlastatud tegevuse põhimõtete väljatöötamise vajadusest kirjutasime 

eelmises punktis. Kordame siiski, et sadamatele esitatavad nõuded peaksid olema 

tasakaalus kogu Eesti (sealhulgas piirkonniti) reostustõrje võimekusega; 

 

-  Arvame, et praegu vastavat süsteemi loodud ei ole. Määruse eelnõuga sadamatele 

ja terminaalidele ülemääraste tehniliste nõudmiste määramine seda probleemi ei 

lahenda, pigem süvendab, sest formaalne „lahendus“  vaid pidurdaks tegelikult 

vajalike lahenduste väljatöötamist. 

 

Lõige 3. 

Sadama pidaja peab koostama akvatooriumilt reostuse avastamise ja likvideerimise 

kohta sadama reostustõrje plaani. 

 

-      Sadama reostustõrje plaani koostamise aluseks on Vabariigi Valitsuse nõuded sadama 

reostustõrje plaani sisule ja reostustõrje tehnikale (Sadamaseaduse § 30 lg 6), 

millega täpsustatakse sadamaseaduse §30 sätteid. Valitsuse tasemel 

delegatsiooninorm on meie arvates hea, sest tõenäoliselt vaid sellisel tasandil on õige 

siduda sadamatele ja terminaalidele seatuvad nõuded riigi reostustõrje plaani 

põhimõtetega. Eelmistes punktides selgitasime, milleks see meie arvates vajalik on; 



 

-     määruse eelnõu sisuliselt ja  kindlasti selle seletuskiri peaks meie arvates andma 

selgust, kuidas toimub ametkondadevaheline koostöö reostuse korral sadamas ja ka 

sadamate lähistel, milliseid tehnilisi vahendeid on võimalik rakendada ja kuidas 

konkreetselt toimub teavitamine ja  sidepidamine. 

 

Lõige 4. 

Sadama reostustõrje plaan peab sisaldama tegevuste kirjeldust akvatooriumi 

reostuste korral ja reostuse ohjamiseks kasutatavate tehniliste vahendite nimekirja 

koos nende sadamas paiknemise skeemiga. 

 

   -     Tehniliste nõuete kehtestamisel määrusega ja sadama reostustõrje plaani koostamisel 

tuleks määrata läbivaks põhiliseks eesmärgiks pigem reostuse ärahoidmiseks vajalikud 

nõuded põhimõttel "Ohutus Eelkõige".  Keskkonnakaitse seisukohalt on meie arvates 

oluline, et reostust ei tekiks ehk reostuse tõenäosus viia veelgi madalamale tasemele. 

Niisugune põhimõte peaks ettevalmistavas õigusaktis olema esmatähtis. 

 

  -     sadamate ja terminaalide reostustõrjeplaanid peaksid meie arvates valdavalt sisaldama   

andmeid reostust tõkendavatele organisatsioonilistele ja tehnilistele meetmetele ja 

avariisüsteemidele. Need on seotud otseselt terminaalide tootmistehnikaga, mille 

kaasajastamine ja töökindluse tagamine on ka ettevõtja huvides. Kuid ülepaisutatud 

nõuetega reostustõrje tehnikaga on lood teisiti. Nende hankimine on vajalik, kuid vaid 

esmase tegevuse tagamiseks, millest kirjutasime eespool. 

 

      Lõige 5. 

      Sadama reostustõrje plaan esitatakse kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile 

iga viie aasta järel ning kohe, kui sadamateenuste osutamisel toimub olulisi 

muudatusi. 

 

- See seadussäte viitab uuendustele ja muudatustele, mis toimuvad sadamate 

tootmisprotsessides ja mitte ainult.  Seadussätte kehtestamisel tõenäoliselt lähtuti 

sellest, et  viie aasta periood  on praeguse arengutempo juures piisav ja õigustatud, 

et sadama pidaja ja terminaalid  uuendaksid oma reostustõrje plaane.  Samas 

kahtlemata arvestatakse ka uute rahvusvaheliste õigusallikate ja rahvusvaheliste 

üldiste keskkonnaohutuse nõuete uuendustega.  See on üheks põhjuseks, miks me ei 

pea õigeks, et teemaks oleva määruse aluseks võetakse moraalselt vananenud 

HELCOM ja OPRC konventsioonide soovitused. Euroopa Liit ei ole nende 

soovituslike dokumentide sätteid oma õigusallikates kehtestanud nagu loeme ka 

määruse eelnõu seletuskirjas. Kindlasti tuleks uurida Euroopa mereriikide 

kaasaegsemat praktikat sellel teemal. Kirjutasime sellest täpsemalt meie  

01.02.2012.a. kirjas nr 1-012. 

 

Kirja eesmärk on juhtida 17.02.2012.a. ümarlauanõupidamise korraldamisel tähelepanu 

sellele, et enne nende ja tõenäoliselt ka teistelt saabunud ettepanekute igakülgset läbitöötamist  

ei ole  meie arvates õige asuda määruse üksiksätete kirjutamise juurde. 

 

       Lugupidamisega 

 

       Viktor Palmet 

       Tegevdirektor 


