Suurõnnetuse ohuga ettevõtte teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta
Käitaja nimi: Alexela Energia AS
Juriidiline aadress: Roseni 11, Tallinn 10111
Käitise aadress: Vana-Kuuste, Kambja vald, Tartu maakond 62033
Ohutusabinõude kohta teavet andva vastutava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed: Säde
Muru, haldusspetsialist – tel. 50 56 164; e-post: sade.muru@alexela.ee
Kinnitus:
Alexela Energia AS vedelgaasi terminal on kemikaaliseaduse alusel A kategooria suurõnnetuse ohuga
ettevõte. Ettevõtte kohta on koostatud ning esitatud nõutud asutustele, eelnimetatud seaduse alusel
nõutavad dokumendid, 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

Terminali asendiplaan koos ohualaga 650 meetrit (joonisel valgega märgitud ala). Ohuala on
mõõdetud mahutipargi keskelt.

Suurõnnetuse korral on oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel tekkinud ülerõhust ning
paiskuvatest esemetest. Plahvatus tagajärjel võivad kuumadest lenduvatest esemetest süttida käitist
ümbritsev maastik.
Võimalikust suurõnnetusest teada saamine ning ohualas olevate inimeste hoiatamine ja
teavitamine:
Ettevõttes töötab päeval 21 ja öösel 1 inimene. Ohualale, raadiusega 650 m, jääb OÜ Agromax
viljakuivati, Tartu - Petseri raudtee ja üks eramu, kus elab 6 –liikmeline pere.
Hädaolukorra puhul informeeritakse telefoni teel eramut ja raudtee haldajat.
Suurõnnetuse korral palutakse ohualas viibijatel eemalduda ohualast, mis tähendab liikuda terminalist
vähemalt 650 meetri kaugusele.
Suurõnnetust terminalis võib kahtlustada nähes suitsupilve terminali kohal või kuuldes sealt plahvatusi.
Sellisel juhul palume väljuda ohualast ehk eemalduda terminalist vähemalt 650 meetri kaugusele.
lexela Energia AS teeb tihedat koostööd Päästeameti Lõuna päästekeskusega, tagamaks suurõnnetuse
korral vajalik tegutsemine ja vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi.
Samuti on Hädaolukorra seaduse alusel koostatud hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud
õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks.
Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeasutuse poolt antavaid juhiseid!
Asjasse puutuvat teavet saab: Säde Muru, haldusspetsialist – tel. 50 56 164; e-post:
sade.muru@alexela.ee

