
Ohutusinfo

Peamised ohutegurid põlevkiviõli käitlemisel 

ettevõttes on:

• tulekahju;

• kemikaalide lekked;

• plahvatus (keeva vedeliku aurupilve plahvatus 

e BLEVE).

2013 korraldatud riskianalüüsi tulemuste kohaselt 

on  tuvastatud, et Enefit140 ja Enefit280 tehaste 

kondensatsiooni osakonna plahvatuse korral võib 

ohuala väljuda ettevõtte territooriumilt.

Ettevõtte põhitegevusalaks on põlevkiviõlide 

ja uttegaasi tootmine. Põlevkiviõlide müük, 

säilitamine, segamine ja laadimine transpordile. 

Eesti Energia Õlitööstus AS on põlevkiviõli käitle-

misest tulenevalt A-kategooria suurõnnetusohuga 

ettevõte, mis täidab kemikaaliseaduses ja kesk-

konnakompleksloas esitatud nõudeid.

Ettevõte rakendab õnnetuste ärahoidmiseks kõiki 

võimalikke meetmeid. Tegutsemisel hädaolukorras 

lähtume Päästeametiga kooskõlastatud hädaolu-

korra lahendamise plaanist, mis on kooskõlastatud 

Päästeametiga 09.10.2012.

Suurõnnetusohtu põhjustada võivad ained:

• Põlevkiviõli - põlevvedelik, mille aurud 

kokkupuutel õhuga võivad moodustada 

segu kontsentratsiooni, mis võib süttida 

kokkupuutel sädeme, leegi või kuuma pinnaga. 

Põlevkiviõli on teise klassi kantserogeen, omab 

ärritavat toimet silmadele ja nahale. Sisaldab 

vesiniksulfiidi.

• Poolkoksigaas – (süsivesinike segu) – eriti 

tuleohtlik aine, mille aurud kuumenemisel 

ja õhuga kokkupuutel võivad moodustada 

plahvatusohtliku segu.

EESTI ENERGIA ÕLITÖÖSTUS AS 

Ida-Virumaa, Vaivara vald, Auvere küla 

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet:  

Üldtelefon: 71 67 269

Ohuala tinglik ulatus põlevkiviõlide mahutipargi 

laadimisestakaadil toimuda võiva autotsisterni 

plahvatuse korral - raadius arvestuslikult 100 m.

Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi 

plahvatuse tagajärjel tekkinud ülerõhus ning pais-

kuvatest esemetest.



AVALIKKUSE TEAVITAMINE OHUST

Ettevõttest lähtunud ohu korral korraldab avalikkuse teavitamist Eesti Energia kommunikatsiooni osakond. 

• Teave õnnetusest edastatakse Päästeametile, Keskkonnaametile ja meediale. Soovitame kuulata ERR 

raadio- ja teleuudiseid ning jälgida meie kodulehte www.enefit.com.

KÄITUMISJUHISED ÕNNETUSE KORRAL

• Väljas viibides liigu ohualast eemale risti tuule suunaga.

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

mürgise suitsu sissepääsu.

• Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon.

KANNATANULE ABI OSUTAMINE

• Teavitada kannatanust häirekeskust telefonil 112.

• Suitsust tingitud tervisekahjustusega inimene toimetada värske õhu kätte või puhta õhuga ruumi.

• Asetada kannatanu lamavasse asendisse ja jälgida tema seisundit kuni meditsiiniabi tulekuni.

Eesti Energia Õlitööstus AS teeb koostööd Ida Päästekeskusega, tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku 

tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

 


