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WIBAX TANK AS elanikkonna teavitamise infoleht 2022 
 
 
 
KÄITAJA NIMI 
(ettevõte) AS WIBAX TANK 

JURIIDILINE 
AADRESS UUS-SADAMA TEE 10, KUNDA, LÄÄNE-VIRUMAA POSTIINDEKS 4 4 1 0 9 

REG. KOOD või 
ISIKUKOOD 1 0 1 4 0 8 9 1    

TELEFON +372 58848481 FAX - 

E-MAIL kunda@wibax.com KODULEHT www.wibax.com 

 
KÄITISE NIMI WIBAX TANK AS, KUNDA TERMINAL 

OHTLIKKUSE 
KATEGOORIA B - kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte 

KÄITISE AADRESS UUS-SADAMA TEE 10, KUNDA, LÄÄNE-VIRUMAA POSTIINDEKS 4 4 1 0 9 

TELEFON +372 58 848 481 FAX - 

E-POST kunda@wibax.com KODULEHT www.wibax.com 

GEOGRAAFILISED 
KOORDINAADID N: 59°31'13.84" E: 26°32'37.94" 

KÄITISE TEGEVUS VEDELKEMIKAALIDE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE 

  KEMIKAALIOHUTUSE 
EEST VASTUTAJA Ivo Mäe TELEFON +372 53893933 

AMETIKOHT Projektijuht E-POST ivo.mae@wibax.com 
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TEABELEHE 
KOOSTAJA   Merike Sysinoro KOOSTAMISE 

KUUPÄEV 20.05.2022 

AMETIKOHT, 
KONTAKT prokurist ALLKIRI /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 OHTLIKE KEMIKAALIDE LOETELU 
 
Jrk 
nr OHTLIKU KEMIKAALI NIMETUS MAKSIMAALNE VÕIMALIK KOGUS TONNIDES 

1  Naatriumhüdroksiidi lahus (NaOH 50% lahus) 2x8000x0,55x1,5 = 13200 t ⃰ 

 
⃰  Kus  0,55 on mahuti täituvus ja 1,5 on lahuse tihedus 
 
ANDMED OHTLIKU KEMIKAALI KOHTA 
 
OHTLIKU 
KEMIKAALI 
NIMETUS 

Naatriumhüdroksiid 50% lahus 

CAS-number 1310-73-2 EC-number 215-185-5 ÜRO-number UN 1824 

OHUKATEGOORIA 
LÜHENDID JA 
OHULAUSED 
(H-laused) 

Met. Corr. 1B;  H290 
Skin Corr. 1; H314 

OHTLIKKUSE SEISUKOHALT OLULISED FÜÜSIKALISED JA 
KEEMILISED OMADUSED 

SEGU KOMPONENTIDE CAS-numbrid JA PROTSENDILINE SISALDUS 
(ohutuskaardi 3. jagu) 
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Üldteave (olek, värvus ja lõhn):  
Värvitu, lõhnatu vedelik. 
Suhteline tihedus: 1,5 (20 °C; vesi = 1) 
pH: 14 
Vees lahustuvus: Lahustub vees täielikult (eksotermiline 
reaktsioon) 
Viskoossus: kinemaatiline viskoossus < 1 mm²/s 
Keemistemperatuur: ca 143 °C 

Seebikivi lahus koosneb: 
 NaOH CAS: 1310-73-2 50% 
 Vesi CAS: 7732-18-5 50% 

FÜÜSIKALINE OLEK Vedelik  LEEKTÄPP, °C 
Tuleohu korral - 

 
KÄITISE JA LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS ning KINNITUSED 
 
Aadressil Uus-Sadama tee 10, Kunda paikneb vedelkemikaalide terminal. Territooriumi pindala on 10 010m2. Terminalis tegeletakse erinevate 
kemikaalide ladustamise ja ümberpumpamisega. Terminali koosseisu kuuluvad järgnevad objektid: 

- kontorihoone 
- mittesüttivate vedelate ainete käitlemise infrastruktuur (24 t paakautode peale ja maha laadimiseks); 
- tankerkai (nr 4) ja vedellasti terminali ühendavad kommunikatsioonid; 
- täiendav infrastruktuur (pumplad, katlamaja mahutite kütmiseks, kontorihoone, sadevete puhastussüsteem) 
- mahutipark (21 vertikaalset maapealset mahutit; kogumahutavus: 50900 m3; mahutipark on vallialas) 
 

Ettevõte täidab kõiki suurõnnetuse ohuga ettevõtetele määratud seadusest tulenevaid kohustusi (tegevusluba, järelevalve, dokumentatsioon). 
Vastav teave on leitav TTJA ja Päästeameti kodulehekülgedelt. (www.TTJA.ee/ www.rescue.ee). 
  
Sadama territooriumil viibib: 
 
Kunda Sadam AS - kuni 15 inimest;  
Group 4 Securicor - 2 valvurit;  
Eesti Loots – 2 inimest;    
Wibax Tank - 4, laevadel 8 - 10 meeskonnaliiget. 
Lisaks sadama territooriumil olevatele objektidele jäävad esmasesse ohualasse või selle piirimaile veel infopunkt-rannapaviljon, kus 
statsionaarseid töötajaid ei ole.  
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Kunda rand jääb vedellasti terminalist ca 200 meetri kaugusele. Rand on kasutusel vaid suvehooajal, ja seal viibib korraga harva rohkem, kui 30-
40 inimest. 
 
VÕIMALIKU SUURÕNNETUSE OHU LAAD ja KIRJELDUS 
 
 

a) Mahutipargis või vallialades lekkinud ja süttinud põlevvedelik. 
Terminalis ladustatakse kütuseid vertikaalsetes mahutites, mahutid ise paiknevad vallialades. Mahutite õnnetusjuhtumid võivad esineda kas 
mahuti väsimisel, hooletul käitlemisel (nt tuletööd) või läheduses toimuva pikaajalise põlengu korral, mille tagajärjel kahjustub mahuti kest ja 
mahutis ladustatav kütus valgub vallialasse. Kütuse leke on võimalik ka mehhaaniliste osade (nt torustiku purunemisel) või üle täitmisel. 
Vallialas lekkiv kemikaal ei kujuta endast suurt ohtu, kuid põlevvedelike süttimisel võib sündmus eskaleeruda. Mahutipargis toimuvate 
võimalike õnnetusjuhtumite korral on suurimaks ohuks pikaajaline põlemine, mis toimub vallialas. 
 
Mahutipargi põlengute ohualad: 
 

  

Keskpikk (kuni 100 sek) soojuskiirgus (kW/m2) Pikaajaline (üle 15 min) 
soojuskiirgus (kW/m2) 

Inimesi ohustav tase Ehitisi ohustav tase 

Eriti ohtlik ala Väga ohtlik ala  Ohtlik ala 
15 

Mahuti/Valliala nr 17 8 4 
S4, S7 16 m 32 m 49 m 19 m 

S8, S9, S10, S11 3 m 12 m 19 m 5 m 
S12, S13, S14 3 m 6 m 9 m 4 m 
Valliala nr 3 54 m 87 m 128 m 59 m 
Valliala nr 4 15 m 23 m 32 m 16 m 
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Mahutite ja vallialade põlengu ohualad ehitistele ja inimelule 
 

b) Produktitorustikust lekkinud kemikaal 
 

Terminali produkti torustik on maapealne. Terminalist sadama kaile nr 4 suundub 4 produktitorustikku pikkusega ca 680 m. Torustikule võivad 
lekke ohtu kujutada materjali defektid, loomulikud kulumised, korrosioon ja siibrite tihendite rikked. Torustiku lekked ja tuleoht võivad tuleneda 
ka inimfaktorist nagu torustiku mehaaniline kahjustamine ning hooletud tuletööd. 
Inimestest on ohustatud peamiselt sündmusele reageerijad (tagajärje klass B). Vara ohustatus sõltub tekkekohast.  
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Produktitorust lekkinud põlevvedeliku ohualad ehitistele ja inimelule 
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OHULE REAGEERIMINE ja ELANIKKONNA TEAVITAMINE 
 
Suurõnnetuse korral teavitatakse koheselt Päästeametit (112), sadama kaptenit (+372 5347 7861), Keskkonnaametit (1247) ja Viru- Nigula 
Vallavalitsust (+372325 5960). Ettevõtte sisene teavitamine toimub vastavalt juhendile „INFOSKEEM õnnetusjuhtumi korral 
WIBAX TANK KUNDA TERMINALIS“. 
Ohualale jäävaid ettevõtteid (Kunda Sadam AS ja Eesti Loots) teavitab terminali töötaja või Sadama valveteenistus (24 h). 
Ohualale ei jää eramuid ega korrusmaju. Kunda linna elanikud saavad vajadusel lisainfot telefonil +372 3229863. 
Terminali infotelefon on +372 53893933 ja +372 58848481. 
 
Ohud ja soovitatav reageerimine: 
Põlengus tekkiv soojuskiirgus ja suits, mahutite lõhkemisel tekkiv üle rõhk ja laialipaiskuvad killud. 

Mõju tervisele: Soojuskiirguse toimel saadud põletused ja suitsust põhjustatud hingamisraskused, üle rõhust tingitud põrutused ning 
laialilenduvatest kildudest põhjustatud haavandid. 

Tegevus 

Väljas viibides liikuda risti tuulesuunaga ohualast kaugemale. Katta kinni hingamisteed. Ruumides sulgeda kõik uksed, aknad ja 
ventilatsiooniavad. Vältida sädemete teket! 

Esmaabi 

Kannatanud toimetada ohutusse paika ja asetada kõhuli. Leegipõletuse korral kustuta teki või vaiba abil kannatanu rõivad ning alusta kiiresti 
jahutamist. 

Jahutamiseks kasuta jahedat vett. Jahutamise järel kata vigastatud koht puhta linaga. 

Kannatanud toimetada arsti juurde. 

Suits 

Põlengutes tekkiv suits võib sisaldada lisaks süsinikmonoksiidile (CO) ka teisi mürgiseid aineid ja põhjustada sissehingamisel tervisekahjustusi. 
Suitsusest keskonnast tuleb lahkuda risti tuulesuunaga ja katta kinni hingamisteed. Hingamisraskuste või peavalu korral pöörduda koheselt arsti 
juurde. 

 
Ettevõttel on kehtiv ja Päästeameti poolt kooskõlastatud HOLP (Hädaolukorra lahendamise plaan). 
 
Käesolev teave on avaldatud ettevõtte kodulehel www.wibax.com. 
 


