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ÕPPEPLAAN

INOH - Inimelu ohutus merel

Päästevahendid

Enesepääste võtted

Tuleohutus
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1. Nõuded väikelaevade päästevarustusele 
Kategooria A – sõidupiirkonna piiranguteta (tuule tugevus > 8 palli,  laine kõrgus > 4 m)

-päästeparv, nõutav kaatritelt ja jahtidelt (rahvusvaheline päästevahendite koodeks) 

-päästerõngas, sisemine läbimõõt vähemalt 400 mm, 4 helkurriba, nõutav kaatritelt ja jahtidelt 

-päästevest, kandejõud vähemalt 150 N, vähemalt 2 helkurriba, vile ja lamp, (ISO 12402), 
nõutav kaatritelt ja jahtidelt

-iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö, nõutav purjejahil

A  kategooria väikelaeval ei ole päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev ei
välju kohaliku rannasõidu piirkonnast.
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1. Nõuded väikelaevade päästevarustusele 

Kategooria B – tuule tugevus < 8 palli, laine kõrgus < 4 m

-päästeparv, nõutav kaatritelt ja jahtidelt (rahvusvaheline päästevahendite koodeks)

-päästerõngas, sisemine läbimõõt vähemalt 400 mm, 4 helkurriba, nõutav kaatritelt ja jahtidelt

-päästevest, kandejõud vähemalt 150 N, vähemalt 2 helkurriba, vile (ISO 12402), nõutav
kaatritelt ja jahtidelt

-iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö, nõutav purjejahil

B kategooria väikelaeval ei ole päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev ei
välju kohaliku rannasõidu piirkonnast.
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1. Nõuded väikelaevade päästevarustusele 

Kategooria D – kaitstud veed ja siseveed; tuule tugevus < 4 palli, laine kõrgus < 0,3 m)
-päästerõngas, sisemine läbimõõt vähemalt 400 mm, 4 helkurriba, nõutav mootorpaatidelt,
kaatritelt ja jahtidelt 
-päästevest, kandejõud vähemalt 100 N, vähemalt 2 helkurriba, vile (ISO 12402), nõutav 
mootorpaatidelt, kaatritelt ja jahtidelt

Tekita väikelaeval on päästevestide kandmine sõidu ajal kohustuslik kõigile väikelaeval 
viibijatele. 

Tekiga väikelaeval on tugeva tuule ning lainetuse puhul või pimedal ajal tekil viibijatel
päästevesti kandmine kohustuslik. 

Veeteede Amet: http://www.vta.ee/atp/?id=355

Kategooria C - tuule tugevus < 6 palli, laine kõrgus < 2 m
-päästerõngas, sisemine läbimõõt vähemalt 400 mm, 4 helkurriba, nõutav mootorpaatidelt, 
kaatritelt ja jahtidelt 
-päästevest, kandejõud vähemalt 100 N, vähemalt 2 helkurriba, vile (ISO 12402), nõutav 
mootorpaatidelt, kaatritelt ja jahtidelt
-iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö, nõutav purjejahil
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KLASSIFIKATSIOON

Kollektiivsed Individuaalsed

PÄÄSTEVAHENDID
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INDIVIDUAALSED 
PÄÄSTEVAHENDID

Päästevest Päästeülikond Päästerõngas Termokott

INDIVIDUAALSED PÄÄSTEVAHENDID
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Üldmõisted
� Air Foam Lifejackets

Osaliselt vaht, osaliselt lisatav õhk puhumise 
teel

� Air Only Lifejackets
Ujuvuse tagab õhk või gaas

� Buoyancy Aid
Vahend, mis annab ujuda oskavale inimesele 
täiendavat ujuvust olukordades, kus abi on 
lähedal. Ohutusvestil on vähem ujuvust kui 
päästevestil
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Üldmõisted
� Buoyancy by Size

Ujuvuse suurus muutub vesti suurusega. Näiteks 
lapse 100N vestil on vaid 30N ujuvust, kuid ta 
toimib sarnaselt täiskasvanu 100N vestiga

� CE Mark
Tähistus vestil, vööl jne. Ja tähistab, et viimane 
on valmistatud ja testitud vastavale Euroopa 
Standardile
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Üldmõisted
� Crutch Straps

Meetod hoidmaks päästevesti omal kohal, kui 
selle kandaja on vees. Soovitav on neid rihmasid 
kasutada kogu aeg

� Foam/Inherent Buoyancy
Ujuvus, mis saadakse suletud vahu või sarnase 
materjali abil
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Üldmõisted
� Gas Inflation

Vesti ujuvus saavutatakse CO 2 gaasi abil. Peale 
kasutamist tuleb gaasiballoon alati vahetada uue 
vastu.

� Harness
Süsteem ohuvöö rihmade ühendamiseks 
metallaasade ja “D”ringi abil. Peab olema CE 
heakskiidetud ja märgistatud kontrastsete 
värvidega
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Üldmõisted
� Hammar Device

Hüdrostaatilise klapiga seade, mis avab 
automaatselt vesti, kui see on vee alla. Vihm 
ja pritsmed ei mõjuta seadet

� Lifejacket
Vahend, mis tagab inimese täiendava ujuvuse 
ohu olukorras. Päästevest peab pöörama 
teadvuseta inimese asendiss, mis tagaks 
hingamise

� Manual Inflation
Vesti täitmise meetod – tõmmates liinist 
avaneb gaasiballoon ja vest täitub gaasiga 
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Üldmõisted
� Mouth Inflation Tube

Toru, millega on varustatud kõik Gaasi, Õhk/Vaht 
ja Täispuhutavad vestid, et täita vesti 
täispuhumise meetodiga. Samuti on see toru 
varustatud ühepoolse klapiga, mis laseb vestist 
liigse rõhu välja.

� Newtons
Vees oleva vesti ujuvuse tase.
10 Njuutonit = 1kg = 2,2lbs
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Üldmõisted
� Oral Inflation

Ujuvus, mis saadakse vesti täispuhumisel
� Retro-Reflective Tape

Materjal, mis peegeldab valgust tagasi 
sarnaselt ”kassi silmadega” – võimaldab 
avastada märgistatud objekti pimedas

� Standard Automatic Activation
Vahend, mis võimladab automaatselt avada 
vesti, kui see on vees. SAA vea korral on 
olemas käsitsi avamise võimalus
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50N OHUTUSVEST
� 50 Newtoniline OHUTUSVEST

( 11lbs/5.5kg ujuvust )

� Vaid kogenud ujujale. 
� Kasutada madalas vees, kus abi 

on lähedal. 
� Toetab vigastatud inimest, kes 

suudab iseennast aidata.
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50N OHUTUSVEST
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100N PÄÄSTEVEST
� 100 Newtoniline PÄÄSTEVEST

( 23lbs/11kg ujuvust )
� Ujujale. 
� Tagab küllaldase ohutuse vaikse 

ilmaga. 
� Ei taga teadvuseta inimese 

selilipööramise, kui inimene kannab 
rasket riietust (tormiriided) ja ei taga 
hingamisteede vabaks hoidmise
lainete ees.
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100N PÄÄSTEVEST
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150N PÄÄSTEVEST
� 150 Newtoniline PÄÄSTEVEST

( 33lbs/16kg ujuvust )
� Ujujale ja mitteujujale. 
� Kasutada mitte kõige 

raskemates tingimustes
� Tagab ennast mitte aidata 

suutva inimese ohutuse vees. 
� Pöörab raskeid riideid kandva 

teadvuseta inimese mitte 
koheselt selili asendisse. 
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150N PÄÄSTEVEST
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275N PÄÄSTEVEST
� 275 Newtoniline PÄÄSTEVEST

( 62lbs/28kg ujuvust )
� Ujujatele ja mitteujujatele. 
� Vahend kasutamiseks väga halbades 

ilmastikutingimustes, kui on vaja 
tagada ohutus ka raskeid tormiriideid 
kandes.

� Tagavad inimese, kes ei suuda ennast 
aidata, ohutuse vees

� Enamikus olukordades suudavad 
tagada raskeid riideid kandva inimese 
keeramise selili asendisse
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PÄÄSTEÜLIKOND
Soojustatud termokostüüm peab garanteerima, et inimese kehatemperatuur, kui inimene oli
0 kuni +2ºC vees 6 tundi, ei langeks rohkem kui 2 º. Mõned termokostüümid nõuavad vees 
ka päästevesti kandmist ja termokostüümi alla sooja riietust (sellisel juhul peab olema 
vastav markeering). Termokostüümi komplekti kuuluvad ka elektrilamp ja vile.
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Klassifikatsioon

MES Parv Päästekapsel Päästepaat

KOLLEKTIIVSED PÄÄSTEVAHENDID
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INSHORE
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OFFSHORE
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OCEAN
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Päästeparve varustus

ÜLDVARUSTUS

1. Päästerõngas otsaga

2. Nuga

3. Ujuvankur

4. Aerud

5. Käsn

6. Hauskar

7. Remondi kompl

8. Pump

9. Kasutusjuhend

10. Päästejuhend

11. Kalastusvahendid

12. Termotekid

13. Veekindel kott

14. 50 m otsa

15. Käsitõrvik
16. Langevarju rakett
17. Valguspulgad
18. Veekindel lamp
19. Tagavara patareid
20. Taskulamp
21. Signaalpeegel
22. Vile
23. Hädasignaalide tabel
MEDITSIINIVARUSTUS
24. Merehaigustabletid
25. Esmaabi komplekt
TOIT - JOOK
26. Hädaratsioon 500g/inim
27. Joogivesi
28. Joogianum
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Parve ladustamine
� Kättesaadav

� Kõik teavad asukohta

� Kõik oskavad käsitseda
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Hüdrostaati saab avada käsitsi või avaneb
ta ise vees urve mõjul umbes 4m sügavusel
vee all laeva huku korral.
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1. Vabastage parv kinnitusest
2. Kinnitage vangliin
3. Laske parv all-tuule poordi
4. Tõmmake liin (ca 12m) 

lõpuni mis avab CO2 pudeli
5. Konteiner avaneb
6.  2 kambrit ja kaar täituvad 

gaasiga

7.  ca 20s pärast on parv klaar
8.  Sisenege parve vesti jm.

vajaliku varustusega
9.  Kõik pardal – lõigake liin läbi
10. Aerutage hädasolevast alusest 

ohutusse kaugusse
- aktiveerige EPIRB/SART
- määrake vaht
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Hüpotermia
� Hüpotermia –külmuma hakkavad siseorganid
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Hüpotermia
� Hüpotermia muudab inimese tegutsemis-võimetuks 

– ta ei suuda püsida veepeal, ujuda, ronida paati
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Hüpotermia - sümptomid
� Külmavärinad
� Nahavärv muutub – punasest siniseks
� Kõnehäired
� Koordinatsioonihäired
� Apaatia
� Südamelöögid ja vereringe aeglustub
� Musklid on krambis
� Meeltesegadus
� Keha ei suuda end ise soojendada
� Teadvuse kaotus
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Hüpotermia - ennetus
� Alati riietu arvestades vee temperatuuri ja ole 

valmis vette minekuks
� Kaitse eriti pead, kaela jt. Tugevasti jahtuvaid 

kehaosasid
� Kanna kalypsot, kui pead minema vette
� Kui kalypsot ei ole / ei ole otstarbekas kasutada, 

kanna mitut kihti riideid päästevesti all
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Hüpotermia - ellujäämine
� Vest on tähtis, kanna seda alati!
� Hoia pardal alati lisa tekki, mütsi ja komplekti kuivi 

riideid
� Tuulejakk vähendab tuulekülmumist
� Roni ümberläinud paadi põhjale, kui seda ei ole 

võimalik püstiasendisse tagasi pöörata
� Liigta vees minimaalselt – rabelemine suurendab 

soojuskadu kuni 35 korda!
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Hüpotermia - ellujäämine
� Ka ujumine suurendab soojuskadu
� Ole H.E.L.P. (heat escape lessening position) asendis –

see vähendab soojuskadu. Hoia pead, kaela ja nägu 
veest väljas. Kui vees on mitu inimest – kogunege 
kobarasse!

� Ära eemalda vettinud riideid – need vähendavad 
soojuskadu
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Hüpotermia - hoolitsus
� Kannatanule on vaja arstiabi

� Kannatanud tuleb minimaalselt liigutada
� Kannatanu tuleb pakkida tekkidesse

Lisa sooja
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Hädasignaalid
� Langevarjurakett
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Hädasignaalid
� Raketipüstol
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Hädasignaalid
� Käsitõrvik
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Hädasignaalid

� Suitsupoi
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Hädasignaalid
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Hädasignaalid
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Hädasignaalid
GMDSS
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Otsingu- ja päästeoperatsioonid
Merehäda korral helista 6922 500, 6922 222 
või hädaabi numbril 112 ja palu end ühendada 
merepäästekeskusega.
Merepäästekeskuste raadioside sagedused:
VHF - DSC 70CH 
VHF 16 CH 
VHF 69 CH 
MF - DSC 2187,5 kHz 
MF 2182 kHz 

Merevalvekeskusse või Piirivalveameti juhtimispunkti helistades tuleb korrapidajale edastada
võimalikult täpne informatsioon endast ja olukorrast, kus viibite.
• Nimi (aluse nimi ja tüüp), võimalusel enda telefoni number või raadiokutsung. 
• Võimalikult täpne asukoht. Lähtesadamast, sihtkohast, kiirusest ja kursist on abistajatel kasu. 
• Mis on juhtunud. 
• Kas inimesed on ohus. Kui palju on inimesi, kas on kadunuid ja vigastatuid. 
• Mis olukorras on alus. Mis päästevahendid on pardal. Kas on hädasignaali andmise võimalus. 
• Millist abi vajatakse. 
• Ilmastikutingimused teie asukohas.
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Otsingu- ja päästeoperatsioonid

Tallinnas paiknev Merevalvekeskus koordineerib eri ametkondade vahel otsingu- ja päästetööde 
korraldamist merel ja piiriveekogudel. Rahvusvahelise mereside jälgimise ja pideva valmisoleku 
merepääste operatsioonideks tagab mereside süsteem. Lisaks Tallinna Merevalvekeskusele on 
merevalve allüksuseid neli: Kärdlas, Kuressaares, Narva-Jõesuus ja Peipsi piirivalvepiirkonnas. 
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Otsingu organiseerimine merel
Kõigepealt tehakse kindlaks otsitava objekti arvatavad koordinaadid ja võimaliku triivi
suund. Seejärel määratakse vaatlejad. 

Kõigepealt määratakse objekti nähtavuskaugus
D seejärel arvutatakse halsside vahemaa ning
kursil olemise aeg. Saabudes objekt arvatavasse
asukohta, alustatakse  otsimisega. Esimesel ja
teisel kursil sõidetakse nähtavuskaugusega 
võrdne vahemaa D, kolmandal ja neljandal kursil
kahe nähtavuskaugusega võrdne vahemaa 2D jne.

1D

1
D

2D

2
D

3D

3
D

4D

4
D
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Pürotehnika

Varustuse nimetus Väikelaeva

kategooria

A B C D

3 punast säratuld ** + + + -

3 punast langevarjuraketti ** + + - -

** nõutav sertifikaat/markeering

Pürotehnikat peab hoidma väikelaevas veekindlas pakendis ja seda ei tohi kasutada
pärast valmistaja poolt näidatud kasutusaja lõpptähtaega.
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Tuleohutus
Põlemine on keemiline ahelreaktsioon, kus aine ühineb hapnikuga nii kiiresti, et selle tulemusel
tekib kõrge temperatuur, suits ja põlemisgaasid ning valgus.
On olemas ka selliseid reaktsioone, kus keemiline aine ühineb hapnikuga aeglaselt. Sellistel 
juhtudel ei teki kõrget temperatuuri ega valgust. Näiteks raua roostetamine, puu ja muude 
orgaaniliste ainete lagunemine jne. 

Leegiga põlemise saavutamiseks on samaaegselt tarvis nelja komponenti:
· piisavalt hapnikku
· piisavalt kõrget temperatuuri (süttimistemperatuuri)
· häirimatut ahelreaktsiooni
· põlevat ainet

H
ap

ni
k Põlev aine

Temperatuur

Kui üks tulekolmnurga komponentidest eemaldada,
siis põlemine lõpeb.
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Tuleohutus
Esmased tulekustutusvahendid: tulekustuti, tulekustutustekk.

Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, üle 25 kW võimsusega mootorit,
põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, peab olema vähemalt 2 kg mahutavusega pulberkustuti.

Tulekustutussüsteemi olemasolu korral on nõutav selle perioodiline kontroll vastavalt valmistaja
poolt määratud tähtajale.
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Tuleohutus

Varustuse nimetus Väikelaeva

kategooria

A B C D

2 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk** + + - -

1 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk** - - + -

1 tulekustutustekk* - - - +

* varustus ei ole nõutav, kui mootori võimsus on alla 10 kw

** nõutav sertifikaat/markeering
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Tuleohutus
Tulekahju korral soovitav tulekustutiga tegutsemine

- välistingimustes tuleb kustutajal tulekolde suhtes valida tuulepealne asend
- tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb tulekustutusaine suunata kõige 
intensiivsema põlemise kohta. Põlevale pinnale tulekustutusainet kandes tuleb kustutada
leeke järkjärgult väiksemaks.

- lahtistes madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb tulekustutusaine 
suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu mahuti siseseina. Selliselt kustutades 
valgub tulekustutusaine alla ja kattes põleva vedeliku pinna, isoleerib selle ümbritsevast
õhuhapnikust ning kustutab põlemise.

- mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järkjärgult katta 
tulekustutusainega kogu põlev pind.

- kui vahtkustutiga tulekahju kustutades pihusti ava ummistub, on vaja tulekustuti kiiresti 
ümber pöörata, energiliselt üles alla loksutada, jälle endisesse asendisse pöörata ja tulekahju 
kustutamist jätkata.

- süsihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustuti hoida võimalikult vertikaalselt, 
et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist.

- külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti 
väljalaskelehtrist, samuti ei tohi juga suunata inimese katmata kehaosadele.
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Tulekahjude tüübid

KLASS SÜMBOL TULEKAHJU TÜÜP NÄITED

A
B
C
 K
U
IV
K
E
E
M
IA

B
C
 K
U
IV
K
E
E
M
IA

P
U
L
B
E
R

V
E
S
I

V
A
H
T

V
E
D
E
L
K
E
E
M
IA

H
A
L
O
O
N

C
O
2

A
TAVALISED 
PÕLEVAD 
MATERJALID

PUIT, PABER, RIIE 
JNE.

B
PÕLEVAD 
VEDELIKUD JA 
GAASID

KÜTUS, PROPAAN, 
LAHUSTID JNE.

C ELEKTRISEADMED
KONTORISEADMED, 
ELEKTRIKAABLID 
JNE.

D PÕLEVAD 
METALLID

MAGNEESIUM, 
LIITIUM, 
TITAANIUM JNE.

E
KÖÖGIS 
KASUTATAVAD 
AINED

TOIDUÕLID JA 
RASVAD
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Tulekustutusvahendid

Tulekustuti Tuletekk

Portatiivsed

Sprinkler Drencher Voolik

Statsionaarsed

Tulekustutusvahendid
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Portatiivsed tulekustutid

VESI PULBER VAHT CO2 HALON
Puit, paber, 
tekstiil, 
tahked 

materjalid

Vedelikud ja 
elekter vedelikud

Vedelikud ja 
elekter

Vedelikud ja 
elekter

Ära kasuta 
vedeliku, elektri 
või metalli 

põlemise korral

Ära kasuta 
metalli põlemise 

korral

Ära kasuta 
elektri või 

metalli põlemise 
korral

Ära kasuta 
metalli põlemise 

korral

Ära kasuta 
metalli põlemise 

korral

Meresõitja OÜ Meresõidukool                tel 6398933

Kui arvate, et ohutus on liiga 
kulukas – proovige õnnetust, 
ehk on see odavam!?
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