
EL rahastatud rahvusvahelised projektid 
Soome lahe mereohutuse ja 

merekeskkonna  kaitse koostööks

KOLME KRIISIHALDUS-
SIMULAATORIKESKUSE 
KOOSTÖÖVÕRGUSTIK



• Soome Tehniliste Uuringute Keskus on koostanud 
uuringu (2002, uuendus 2004) oodatava 
liiklustiheduse kohta meretranspordis Soome lahel, 
kus naftasaaduste transport on eraldi teemana 
käsitletud. 

• Uuring näitab, et Soome laht on saamas tiheda 
liiklusega alaks. Naftasaadused moodustavad 
arvestatava osa veetavast kaubast.  

• Naftasaaduste vedu aastal 2000 moodustas umbes 
50 miljonit tonni; uuring näitab, et kogus 
neljakordistub 200 miljoni tonnini aastaks 2010. 
Samuti on laevade suurus drastiliselt kasvanud ning 
näitab veelgi kasvusuunda, lähiaastatel on oodata 150 
000 tonniseid naftasaaduste laadungeid.



Viimane prognoos (11/2004 ja 5/2005) näitab, et  veetav 
naftasaaduste kogus on aastaks 2010 kasvanud 200 miljoni 
tonnini.

See tähendab enam kui 6000 tankerit ~ 32 000 DWT , igal 
aastal, täislaadungis Soome lahel.
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GOFREP raporteerimise alad, liikluseraldusskeemid ja ristuva liikluse 
alad

Ristuv liiklus

Mitmetes “kuumades kohtades”, kus liiklusvood ristuvad, on 
suurem võimalus õnnetusteks ning kõrgendatud reostusoht. Seega 
pole ime, et kasvavaks mureks on valmisolek soovimatuks 
reostusjuhtumiks. 
Tulevaseks ohuks peab lugema ka gaasi torujuhtme ehitust ja 
paigaldust Viiburist Saksamaale, tööde alguseks on planeeritud 
2007.



Source: Tacis, Baltic Pipeline System (Balti Torujuhtme Süsteem); Õlireostuse Analüüs, Märts 2000.

Õlireostuse levik Läänemerel

Tacis BPS projekti uuring aastast 2000 näitab, et õlireostuse korral Soome 
lahel peab reageerima ja reostustõrjega tegelema hakkama koheselt.  Selle 
tõttu peab personal olema põhjalikult koolitatud, et vastata ootustele. 
Rahvusvaheline koostöö on olulise tähtsusega.
Tänapäeva info- ja sidetehnoloogia võimaldab suurepäraseid mooduseid 
meretranspordiga seotud reostuse või kriisiolukordade harjutamist. 
Ülesanded on võimalik salvestada edasiste uuringute tarbeks ning
tegevuskavad saab vastavalt üle vaadata ja mugandada. Sama tehnoloogiat 
saab kasutada ka reaalses kriisiolukorras.



Projektid on eesmärgiga soetada ja 
ühendada kolm rahvuslikku Kriisihaldus 
Simulaatori Keskust (KSK) ühte võrku, et 
samaaegselt harjutada tegevusplaane, 
reageerimist ning õlitõrje protseduure ja 
personali samade stsenaariumide alusel 
kõigis kolmes riigis. 

Kõik projektid on ka suunatud eesmärgile 
harmoniseerida reostustõrjega seotud 
kursused ning samuti jagada stsenaariume, 
andmebaasi ja oskusi.



Projekti partnerid
•Kotka linn, Soome 

•Venemaa Riiklik Admiral Makarovi nim. Mereakadeemia, 
Venemaa 

•Peterburi linna loodusvarade kasutuse, ökoloogilise 
turvalisuse ja keskkonnakaitse komitee, Venemaa 

•Eesti Mereakadeemia, Eesti 

•Piirivalve Amet, Eesti

•Eestimaa Looduse Fond, Eesti

•Tallinna linn, Eesti

•Kotka-Hamina piirkondlik koolituskeskus, Soome 

•Kymenlaakso Piirkondlik Päästekeskus, Soome 

•Kagu-Soome Keskkonnakeskus, Soome

•Kymenlaakso Liit, Soome 



Iga kohalik Kriisihaldus Simulaatori Keskus 
koosneb

•PISCES 2  Reostuse simulaator, 

•NaviTrainer 4000 Pro laevasillasimulaator, lisatud              
helikopteri funktsiooniga. 

•VTS Laevaliikluse Korraldamise  Simulaator. 

•AIS vastuvõtja

•(GMDSS mereside)

Kõik see võimaldab väga häid tingimusi realistliku treeningu 
läbimiseks kõikidele asjaosalistele loomaks tegevuskava, 
reageerimisprotseduure ning koristustööde korraldamise 
rutiini. 
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See on esimest korda kui 
kolm merendusalast õpet 

andvat õppeasustust 
kolmes eri riigis teevad 

nii lähedast ja 
lootustandvat koostööd! 



• On loomulikult selge, et mereharidus-
keskused ei oma kogu vajalikku teadmiste 
pagasit ning võimalusi kriisisituatsioone 
juhtida. 

• Seetõttu vajame me tihedat koostööd, 
üksteise mõistmist ning toetust kõikidelt 
osapooltelt, kes osalevad kriisiolukordades 
merel. 

• Siia hulka kuuluvad riiklikud ning kohalikud 
ametivõimud, merendusametid, keskkonna 
eksperdid,  päästekeskused ja paljud teised. 

• Ainult tugeva koostööga suudame me 
teenindada kõiki osapooli, kes osalevad 
merendusalastes kriisiolukordades. 



Täname!Täname!

Meie kodulehe leiate:
www.gofmec.fi


