
Suurõnnetuse ohuga ettevõtte teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta  

Käitaja nimi:  Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ 

Käitise aadress:  Viisnurga kinnistu, Vana-Võidu, Viljandimaa 

 

Ohutusabinõude kohta teavet andva vastutava isiku nimi või ametikoht ja kontaktandmed: 

Eduard Tani, juhataja – tel: 5146258;  e-post: eduard@arnika.ee 

 

Kinnitus: 

Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ pürotehnika ladu  on Kemikaaliseaduse alusel B kategooria suurõnnetuse 

ohuga ettevõte. Ettevõtte kohta on koostatud ning esitatud, eelnimetatud seaduse alusel nõutavad, 

dokumendid, samuti omab ettevõte vastavat tegevusluba. 

 

Antud asukohas käideldake ja komplekteeritakse ja ladustatakse lõhkematerjali alaklassi kuuluvaid 

pürotehnilisi tooteid. 

 

Suurõnnetust võivad põhjustada pürotehnilised tooted, mida hoitakse ladudes maksimaalse kogusega 

järgnevalt: 

ADR 1.1G kuni 49 kg - plahvatusohtlik 

ADR 1.3G kuni 37 tonni - plahvatusohtlik 

ADR1.4G kuni 41 tonni - plahvatusohtlik 

 

 

Ladude asendiplaan koos ohualaga  220 meetrit  (punane ringjoon)  

Ohuala on mõõdetud lõhkematerjali ladude välisservadest.                                                                                  

 

Mõõtkava ca: 1:7560



 

Suurõnnetuse korral oht ohualas saada vigastusi plahvatuse tagajärjel paiskuvatest esemetest. Samuti 
võib ohualas lenduda põlevaid osakesi, mis võimaliku keskkonnakahjuna võivad süüdata käitist 
ümbritseva maastiku (metsatukk, heinamaad). 
 
 
Võimalikust suurõnnetusest teada saamine ning ohualas olevate inimeste hoiatamine ja teavitamine 

• Ohualas alaliselt paiknevad inimesed puuduvad, ajutiselt sinna sattunud inimesi teavitatakse 
võimalusel suusõnaliselt 

• Võimalikku suurõnnetust võib kahtlustada ka kuuldes plahvatusi Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ 
ladudest 

• Hoiatamiseks on lattu sissesõidu teele paigaldatud silt, mis  teavitab ohualast;  

• Suurõnnetuse korral palutakse ohualas viibijatel eemalduda ohualast, mis tähendab liikuda 
ladudest vähemalt 220 meetri kaugusele 

 
Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, TJA’d, kohalikku omavalitsust ja Politseid. 
 
 
Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ teeb tihedat koostööd Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik 
tegutsemine ja vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. 
 
Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeasutuse poolt antavaid juhiseid! 
 
Ilutulestiku Keskus Arnika kinnitab, et on kõigile pädevatele asutusetle esitanud kemikaaliseaduse alusel 
nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba, kaasa arvatud kemikaaliseaduse alusel. 
Päringud ja lisainfot saab Tehnilisest Järelvalve Ametist; www.tja.ee ja/või Majandusministeeriumist 
mtr.mkm.ee  
 
 
Eelpool toodud info on saadaval ettevõtte kodulehel „KONTAKT“  alamlehe lõpus:  
http://arnika.ee/kontakt/?mid=52 
 
 
Asjasse puutuvat teavet saab: 
 Eduard Tani, juhataja – tel: 5146258;  e-post: eduard@arnika.ee 
 
Üle vaadatud ja ajakohastatud:  16.03.2017 
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