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Ministeeriume 
reostavat 
haldussuutmatust 
tuleb tõrjuda 
reaalsete tegudega
Kuu aega tagasi, 2. veebruaril sumasid kümned päästetöötajad ja 
vabatahtlikud juba koidikust saadik Eesti looderannikul jäises vees 
keset õlikänkraid, püüdes teha kõik, mis õnnetute lindude heaks 
veel võimalik oli. See ei takistanud aga siseministrit saatmast sama 
päeva hommikul valitsusele memo, kus andis teada, et ministeerium 
taandab end vastutusest riigi reostustõrjeplaani koostamise eest. See 
olla keskkonnaministeeriumi asi. Praegu ei vastuta selle plaani eest 
justkui keegi.

Siseminister ei kirjuta muidugi ise memosid, seda tegid kaks tema 
ministeeriumi ametnikku, kelle eesmärgiks oli ilmselt tülikas ja õline 
tööülesanne n-ö oma ministeeriumi õue pealt naabrile sokutada. Kuid 
ministril on lõppvastutus.

Siseministeeriumi soov taandada end riikliku reostustõrjeplaani 
koostamisest tähendab selget vastandumist valitsusele endale. Valit-
sus oli ju otsustanud 31. märtsil 2005, et just siseministeerium on see, 
kes peab sama aasta detsembriks nimetatud plaani välja töötama. 
Riiklikku reostustõrjeplaani nõuab Läänemere piirkonna merekesk-
konna kaitse konventsioon ehk Helsingi konventsioon, millega Eesti 
on ühinenud. Plaan paneks paika kõik käsuliinid, infovahetuse, selle, 
kes ja mida peab tegema.



Ametnike sabotaaž?

Muide, toona, aasta tagasi 31. märtsil oli valitsuse otsus panna sise-
ministeeriumile riikliku tõrjeplaani koostamine ühehäälne, selle poolt 
oli ka toonane siseminister. Tõsi, veel mõni nädal varem oli sisemi-
nisteerium avaldanud vastuseisu. Samal ajal puhkes aga valitsus-
kriis ja toonane siseminister teadis märtsi lõpus, et seda tööd ei tule 
hakata tegema temal.

Nüüd on selgeks saanud, et sel valitsuse vahetumise ajal tehtud 
otsusele siseministeeriumi ametnikkond lihtsalt vilistas. Praegu, veeb-
ruari lõpus 2006, kui reostustõrjeplaan pidi juba mitu kuud valmis 
olema, pole selle tegemist alustatudki, ja nagu siseministeeriumi hoia-
kutest nähtub, ei kavatsetagi alustada. Kahe nädala eest pöördus sise-
ministeerium taas keskkonnaministeeriumi poole sooviga, et hoopis 
tema algataks ja juhiks riikliku reostustõrjeplaani koostamist. Vas-
tust pole tänini, ametnikud teavad, et kirjadele vastamiseks on ju 30 
päeva. Nii kaotame iga päev aega, selgust ikka pole.

Siseminister isiklikult ei koosta mingeid reostustõrjekavasid, seda 
teevad ametnikud, kelle juhiks on kantsler. Oleks oluline kindlaks 
teha, kas reostustõrjeplaani tegemata jätmine oli siseministeeriumi 
ametnike teadlik sabotaaž või on tegu Eestile üldomase haldussuut-
matuse ja tahtmatusega teha eri ametkondade vahel koostööd? Või 
on siseministeeriumis n-ö itaalia streik? Kuidas on võimalik, et valit-
suse ülesandest informeerivad ametnikud ministrit siis, kui reostus-
tõrjeplaan pidi juba valmis olema, detsembris 2005? Ministeerium 
vaikib.

Kõik see meenutab mulle olukorda, milles eelmine valitsus oli 
suhkruvarude probleemi lahendamisel. Erinevuseks on, et kui suhkru 
asjus ei suudetud kokku leppida, kes ja mille eest vastutab, siis reos-
tustõrje puhul oli see kokku lepitud, kuid otsust lihtsalt ei täidetud.

Tegemata töö

Just siseministeeriumi asi on tagada nii reostuse avastamine ja tõrju-
mine merel (piirivalve) kui ka selle likvideerimine maal (päästeamet), 
järelikult on selle ministeeriumi asi ka tagada, et oleks olemas kogu 
selleks vajalik võimekus: väljaõppinud inimesed, seadmed ja laevad.

Reostuse avastamine ja tõrje on siseministeeriumi vastutada 
juba kuuendat aastat, selle ajaga on ministeeriumist läbi käinud viis 



ministrit. Selle ajaga on vahetunud kolm valitsust, praegu on ametis 
neljas peaminister. On ka arusaadav, et sellises olukorras pole sise-
ministritel olnud kõige kergem selgitada oma kolleegidele olukorra 
tõsidust, aga ilmselt ei ole sellega ka kuigivõrd tegeldud. Merepääste 
ja reostuse küsimused on olnud siseministeeriumile selgelt kõrvali-
sed, tegeldud on pigem nende asjadega, mis inimeste tavaarusaa-
madesse paremini mahuvad, nagu politsei ja tuletõrje. Ma mõistan 
seda olukorda, kuid siseministeeriumi ei saa käsitleda ainult polit-
seiministeeriumina.

Kahtlemata vastutab keskkonnaministeerium ja minister keskkon-
naküsimuste eest ning on ka Helsingi konventsiooni täitmise eest-
seisja. Riigikontrollil on olnud keskkonnaministeeriumi ja ministriga 
merereostuse teemal väga teravaid eriarvamusi, kuid probleemide ras-
kuspunkt on praegu pigem siseministeeriumis kui keskkonnaminis-
teeriumis, kuigi emotsionaalselt tunnetas avalikkus äsjase reostuse 
puhul probleeme keskkonnaministeeriumiga seotuna.

Samuti oleks keskkonnaministeerium pidanud lööma valjumalt 
hädakella ning tegema läbi aastate siseministritele ja valitsustele 
eesotsas peaministritega selgeks, et Eesti reostustõrje võimekus on 
vilets. Aga samas peab siseministeerium ise oma töö ära tegema.

Eestis on kahjuks levima hakanud komme lõputult halada ja soi-
guda, et me ei suuda ühte ja teist. Suudame küll, kuid vaja on tahet. 
Selle asemel et otsida ettekäändeid, miks üht või teist ei saa teha, 
tuleks otsida lahendusi, kuidas saaks teha.

Segased taotlused

Jah, sisejulgeolek on olnud aastaid alarahastatud. Kuid ega siseminis-
teerium pole ka näiteks reostustõrjele riigieelarvest järjepidevalt kuigi 
mastaapseid summasid küsinud. Ka siin on oldud hooletu. Aastatel 
2001–2002 esitas siseministeerium näiteks Keskkonnainvesteerin-
gute Keskusele kolm taotlust kokku ligi 75 miljoni krooni eest. Kõigi 
kolme taotluse kohta väitis siseministeerium Riigikontrollile, et neile 
ei ole vastust saadud ja need on kõik rahuldamata. KIK kinnitas, et 
kaks taotlust jäeti tõesti rahuldamata, kuid kolmanda, kõige suurema, 
55,6 miljonit krooni maksva seireradari taotluse kohta puudub arhii-
vides ja dokumendihaldussüsteemides igasugune info saabumisest.

Ka see näitab siseministeeriumis valitsevat korralagedust: keegi 
ei ole seal järelikult aastaid isegi huvi tundnud, miks ei ole 55,6 mil-



joni krooni taotlemisele vastust, kas see taotlus üldse ära saadeti, kas 
see kohale jõudis jne. KIK küsis mitu nädalat tagasi siseministeeriu-
milt selgitusi, vastust taas pole. Ilmselt püüavad ametnikud jälle 30 
päeva täis venitada selle asemel, et võtta üks telefonikõne või liht-
salt kokku saada ja asi selgeks rääkida.

Piirivalveameti reostustõrjevarustus pole kahjuks viimasel kahel 
aastal täienenud. Nii tulebki nentida, et pärast kuus aastat tagasi aset 
leidnud tankeri Alambra õnnetust, kus sadamas voolas merre ligi 250 
tonni naftat, ei ole Eesti riigi võimekus toonasest parem. Õnneks on 
suuremad sadamad ise teemasse tõsiselt suhtunud ja loonud endale 
võimekuse sadama piires reostust tõrjuda.

Riigikontrolli auditis, mis valmis 2004. aastal, oli kirjas, et suurim 
probleem merereostuse avastamisel ja likvideerimisel on ametkon-
dade koostöö. Just koordineerimatuse tõttu venib reostuse korista-
mine sel ajal, kui see pole veel tekkekohast kaugele levinud ning lik-
videerimise kulud ja keskkonnakahju on veel väikesed.

Nii saadi ka äsjasest reostusjuhtumist teada siis, kui kohalikud ela-
nikud leidsid kaldale uhutud õlilaike ja õliseid linde. Enne kui reostus 
kaldale jõudis, ei näinud seda merel keegi, seetõttu ei saanud seda 
ka merel likvideerida.

Vananenud info

Muide, reostuse kohta valitsusele 2. veebruari nõupidamiseks antud 
info viitab vajadusele olla hoolsam teabe kvaliteedi vallas. Nimelt esi-
tas keskkonnaminister valitsusele memo, kus on muu hulgas väide-
tud, et ka Läänemaal avastati meres ca 150 ruutmeetri suurune naf-
talaik. Riigikontrollil tekkis küsimus, miks siis seda meres olnud naf-
talaiku sealsamas meres ära ei koristatud ja lasti randa jõuda. Sel-
gus, et tegelikult oli juba kolm päeva varem keskkonnainspektsioon 
kindlaks teinud, et see, mida kohalikud pidasid naftalaiguks, oli tege-
likult punakas vetikamass.

Vajalikud otsused venisid – alles 3. veebruaril alustas tööd reos-
tustõrjetööde planeerimise komisjon, kuigi reostusest teatati esimest 
korda juba 28. jaanuaril. Komisjoni moodustas keskkonnaminister, 
mitte siseminister, kelle pädevuses on reostuse likvideerimine. Samas 
on vaja just praegu valmistuda reostuse n-ö teiseks laineks, kui lähi-
kuudel uhub meri randa selle saasta, mis praegu rannikujää all peidus.



Läänemere must lammas

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon ehk Hel-
singi konventsioon kehtestab palju miinimumkriteeriume reostus-
tõrje võimekuse suhtes. Eesti ei vasta neist peaaegu mitte ühelegi, 
olles sisuliselt piirkonna musta lamba rollis.

Nii on Eesti ilmselt üks väheseid riike Euroopa Liidus, kus reos-
tusseiret tehakse veel aastal 2006 lennukilt palja silmaga (sic!), sest 
seireradarit pole soetatud. Seetõttu pole reostus avastatav pimedas 
ja halva ilmaga.

On õnn, kui lennuk juhtub parasjagu neil päevil õhus olema, kui 
reostus on juhtunud. Seni tehti tavaliselt nädalas üks 3–4-tunnine 
lend ja seegi planeeriti ennekõike piiri valvamise, mitte niivõrd reos-
tusseire riskidest lähtudes. Nüüd tehakse paar lendu ka lisaks.

Ja kui merel reostus palja silmaga seirates ka imekombel avasta-
takse, on tõrjeks soovitav, et tanker oleks hakanud lekkima otse Tal-
linna lähedal või siis Saaremaa looderannikul. Miks? Aga sellepärast, 
et Eestis on kogu olemasolev tõrjevarustus koondatud Tallinna. Ja 
riigi ainus töövõimeline reostustõrjelaev Kati seisab Saaremaal Veere 
sadamas, täites piirivalve funktsioone, sest piirivalvel laevu napib. 
Katigi on saadud neli aastat tagasi Rootsi riigilt pooleldi kingiks ja 
alustas just äsja meresõidu viiendat kümmet.

Kuigi Kati on valmisolekuseisundis 24 tundi ööpäevas ning piiri-
valveamet peab reaalseks, et reostusteate saamisel suudetakse baa-
sist lahkuda kahe tunni jooksul, ei suuda Eesti tagada Helsingi kon-
ventsiooni soovitust jõuda kuue tunniga alates baasist lahkumisest 
meie vetes mis tahes punkti, kus reostus on avastatud. Kati jõud-
miseks Sõrve sääre tipust Tallinna alla kulub kõige rohkem lubatud 
kuue tunni asemel vähemalt 15–17 tundi.

Eestil peaks olema esialgu vähemalt kolm-neli laeva, et igale poole 
jõuaks nõutud ajaga. Vaja oleks ehitada neli tugibaasi (Kunda, Hiiu-
maa, Saaremaa, Pärnu), keskbaas oleks Tallinnas. Üks korralik suur 
mitmeotstarbeline reostustõrjelaev koos varustusega võib maksta 
niisama palju kui kunstimuuseum Kumu – 700 miljoni krooni rin-
gis, väiksemad 200–300 miljoni krooni ringis. Võrdluseks – Soomel 
on 13 suuremat laeva ja lisaks 92 väiksemat laeva, mida kasutavad 
kohalikud päästeteenistused.

Eesti väiksust arvestades pole kindlasti mõistlik, et iga ametkond 
hakkaks oma laevastikku ehitama. Seega on olemasolevate laevade 



ja lennukite hulga juures loogiline, et need on piirivalve kasutuses ja 
rahu ajal saab vajadusel kaasata ka mereväe aluseid. Siit jõuame taas 
riikliku reostustõrjeplaani vajaduseni, sest on vaja eri ametkonnad 
panna üht jalga käima. Loomulikult hõlmab see plaan ka kogu tege-
vust maismaal, sest ega reostusoht ainult merel varitse.

Tublid inimesed, kes töötavad piirivalves ja päästeametis, vääri-
vad, et neile antaks korralikud töövahendid.

Päästeingel EVA?

Eesti õlitõrjevõimekus suureneb õnneks sel kevadel tänu veeteede 
ameti laeva EVA-316 ümberehitusele, mida kaasrahastas Soome ja mis 
läks lõpuks maksma ligi 140 miljonit krooni. Et laeva katsetused näi-
tasid probleeme mootoritega, pole teada, millal laev riigile üle antakse.

Lisaks reostustõrjele saab laeva kasutada jäämurdjana ja poilae-
vana. Kuid pole selge, kuidas kaasata seda reostuse likvideerimisse. 
Ei ole ühtegi korraldust, mis kohustaks veeteede ametit reostuse lik-
videerimiseks piirivalveametiga koostööd tegema. Kes otsustab näi-
teks seda, et EVA-316 tuleb Pärnu lahest jää murdmise töölt saata 
hoopis reostust korjama? Olukorras, kus ta on sealkandis ainus jää-
murdja. Kas valitsus? Ja muide – ka EVA-316 ei jõua Pärnu lahelt näi-
teks Narva 6 tunni jooksul nagu Helsingi konventsioonis nõutud.

Ja kui seni olid vaidluspartneriteks siseministeerium ning kesk-
konnaministeerium, siis nüüd lisandub veel kolmas – majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, sest veeteede amet on selle valit-
semisalas.

Helsingi konventsioon nõuab, et Eesti peaks olema suuteline koris-
tama 12 tunni jooksul 4,5 km² reostatud merd, Kati suudab 12 tun-
niga koristada vaid 0,6 km² ehk üle seitsme korra miinimumnõudest 
vähem. EVA-316 tulekuga suudab Eesti koristada kokku 1,2 km² ehk 
ikka ligi 4 korda vähem kui miinimum.

Piirivalveameti hinnangul on vähetõenäoline, et suured õlilaigud 
suudetakse mehaaniliste vahenditega koristada isegi kahe ööpäeva 
jooksul.

Samuti ei võimalda Eesti senine tõrjevarustus likvideerida reos-
tust madalal temperatuuril ning jääoludes, kuigi suurel osal aastast 
on see reostusõnnetuse toimumise riske arvestades hädavajalik. Loo-
tust annab asjaolu, et EVA-316-l on ka seadmed jääoludes reostuse 
korjamiseks, kuid neid pole veel katsetatud.



Kui rääkida õli kogusest, mida Eesti suudab merest tõrjelaevade 
tankidesse korjata, hakkab see arvestades EVA-316 seadmetega olema 
umbes 300 m³, samal ajal kui Helsingi konventsioon, lähtudes Lää-
nemerel transporditavast õlikogusest, soovitab Eestile tankide mahu-
tavuseks 2500 m³. Eesti mahajäämus miinimumnõuetest on seega 
üle kaheksa korra.

Mure poomidega

Õlireostuse piiramiseks avamerel on Eestil küll 2,8 kilomeetrit poome, 
kuid kasutada saab neist laevadelt vaid 500 meetrit ehk 18 protsenti. 
Asi on selles, et 2,3 kilomeetrit on Eesti-Taani ühisprojekti raames 
abina saadud poomid, mis ei mahu ühelegi laevale, mis meil kasutada 
on. Juba kaks aastat vedelevad need poomid kokkupakituna Koplis 
piirivalve sadamas lageda taeva all. Maksma läksid nad 23,5 miljonit 
krooni, millest 7,8 miljonit tasus Eesti riik. Laevale EVA-316 nad siiski 
mahuvad, kuid sellel laeval on jäänud kavandamata spetsiaalne rull, 
mis kergendaks raskete poomide merrelaskmist.

Samalaadne lugu on rannikuvee poomidega, mida on kokku 4,9 
kilomeetrit. Sellest umbes pool ehk 2,4 kilomeetrit on taas Taanist 
abina saadud poomid, mida pole praegu võimalik laevadele laadida. 
Teoreetiliselt on siiski võimalik poomid tõsta treileritele ja vedada 
maad mööda mõnda sadamasse reostuspiirkonna lähedal, kus need 
siis vette lükata ja puksiiridega õnnetuskohale vedada.

Osalt on ka 2000. aastal tanker Alambra reostuse likvideerimisel 
kannatada saanud seadmed siiani korrastamata ning kasutuskõlb-
matud, sealhulgas üks avamere õlikorjekassett, mis soetati 1997. aas-
tal 4,3 miljoni krooni eest ja mille korrastamiseks kuluks hinnangu-
liselt 900 000 krooni.

Õnnetus hüüab tulles

Läänemeri on tundlik mereala, kus käib intensiivne laevaliiklus: päe-
vas liigub merel keskmiselt 2000 laeva ja umbes 200 neist on naf-
tatankerid, Soome lahes liikus eelmisel aastal 1700–1800 täislastis 
tankerit.

Kui 2004. aastal veeti Läänemerel 104 miljonit tonni naftasaadusi, 
siis 2015. aastaks prognoositakse selleks kuni 200 miljonit tonni aas-
tas. Keskkonnainspektsioon on analüüsinud ulatusliku mõjuga naf-



tatankeriavarii toimumise tõenäosust Eesti vetes ja leidnud, et see 
on ähvardavalt suur – kolm kuni viis juhtumit kümne aasta jooksul.

Kuigi emotsionaalselt ja otsese kahjuna elavale loodusele oli äsjane 
juhtum Lääne- ja Harjumaal seni Eesti raskeim, pole ta reostuse suu-
rust arvestades siiski väga suur – esialgu oletatakse, et reostust oli 
umbes kuni 50 tonni jagu. Mida me teeksime tankeriõnnetusega, 
kus vette satub umbes 10 000 tonni rasket õli? Või mida me teeks 
isegi 500 tonniga?

Kahtlemata tulevad välisriigid Eestile appi, kui peaks juhtuma 
ulatuslik reostus, kuid miinimumi peame olema suutelised ise kõr-
valdama.

Eestil on vastutus nii oma rahva kui ka teiste Läänemere-äärsete 
riikide ja rahvaste ees. Loodetavasti tuleb valitsus pärast olümpia-
eufooriat lähinädalatel küsimuse juurde tagasi ja kinnitab pikaaja-
lise investeeringute plaani, mida iga uus valitsus ei hakkaks ümber 
tegema.




