
Suurõnnetuse ohuga ettevõtte teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta  

Käitaja nimi:  Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ 

Käitise nimi: Arnika laod 

Käitise aadress:  Viisnurga kinnistu, Vana-Võidu, Viljandi vald, 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 A kategooria 

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

alusel nõutavad, dokumendid, samuti omab ettevõte vastavat tegevusluba LPK000011, mis on 

väljastatud Lõhkematerjaliseaduse alusel. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse ja 

lõhkematerjaliseaduse alusel nõutud dokumendid. 

 

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelvalvetoimingu kuupäeva kohta on võimalik leida 

Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted 

ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimise kava ning täiendava teabe 

kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon 628 2000) 

ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon 6672000).  

 

 

Antud asukohas käideldake ja komplekteeritakse ja ladustatakse lõhkematerjali alaklassi kuuluvaid 

pürotehnilisi tooteid. 

 

Suurõnnetust võivad põhjustada pürotehnilised tooted, mis on plahvatusohtlikud  

 

Ladude asendiplaan koos ohualaga  220 meetrit  (punase ringi sees)  

Ohuala on mõõdetud lõhkematerjali ladude välisservadest.                                                                                  

Asukoha maa-ala plaan mõõtkavas 1:5000 

 

 

https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted
mailto:rescue@rescue.ee


 
 
Suurõnnetuse ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju: 
Suurõnnetus tekkib tulekahju korral ja pürotehnilised tooted üksi ei põhjusta ohtu. 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). 
Oht inimeste elule ja tervisele. Esineb varaline kahju. Võimalikud keskkonnakahjud seoses 
tulekustutusveega. 
Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu: 
Laod on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega, mida saab kasutada tulekahju tekkimisel 
(tulekahju algstaadiumis). Lisaks on sissesõidu teel (ca. 150 meetrit laost) tuletõrje veevõtukoht 
(väike tiik väljaehitatud veevõtukohaga).  
Ettevõtte töötajad on tulekahju korral käitumisest teadlikud ja väike lokaalne kolle üritatakse 
kustutada oma jõududega ja tule jõudmisel pürotehnilise toodeteni tuleb viivitamatult evakueeruda. 
 
Tulekahju korral EI TOHI KUSTUTADA SÜTTINUD PÜROTEHNIKAT LADUDES. 
Tulekahju korral on  soovituslikult vajalik 3-4 päästemeeskonda valvamaks lenduvatest või 
paiskuvatest ainetest tekkivaid uusi tulekoldeid ca. 220 meetrit eemal laost. 
 
Võimalikust suurõnnetusest teada saamine ning ohualas olevate inimeste hoiatamine ja 
teavitamine 

• Ohualas alaliselt paiknevad inimesed puuduvad, ajutiselt sinna sattunud inimesi teavitatakse 
võimalusel suusõnaliselt.  Naabreid teavitab laohoidja helistades nende telefonil. Naabritega 
kontakti mittesaamisel võib laohoidja anda korralduse mõnel  töötajal naabreid suuliselt 
teavitada. 

• 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 Häirekeskust, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kohalikku 
omavalitsust ja Politseid. 
 
Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ teeb  Päästeametiga, tagamaks suurõnnetuse korral vajalik 
tegutsemine ja vähendamaks suurõnnetuse tagajärgi. 
 
Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud 
õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning, et 
see on leitav Päästeameti kodulehelt (https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-
lahendamise-plaan). 
 
Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeasutuse poolt antavaid juhiseid! 
 
 
Juhiseid, kuidas ohustatud inimesi hoiatatakse ja teavitatakse suurõnnetusest ning millised on 
käitumisjuhised ning  asjasse puutuvat teavet saab  käitaja kodulehelt: 
https://www.arnika.ee/41-kontakt-arnika-kontaktid.html 
 
 

Koostamise kuupäev: 29.09.2022 
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