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LAEVAÕNNETUSTE OHUTUSJUURDLUSE ARUANNE 
 
 

Laevaõnnetuse ohutusjuurdluse aruande sisu 
 
Eessõna 
Kokkuvõtte eessõnas määratakse kindlaks ohutusjuurdluse ainueesmärk ning osutatakse, et 
ohutuse tagamise soovitus ei anna mingil juhul alust vastutuse või süü eeldamiseks ning et 
ohutusjuurdluse aruanne ei ole ei sisult ega stiililt koostatud kavatsusega kasutada seda 
kohtumenetluses. 
Ohutusjuurdluse aruandes ei tohiks viidata tunnistajate ütlustele ega kokku viia kokkuvõttes 
mainitud isikuid ohutusjuurdluse käigus tunnistusi andnud isikutega. 
 
1. Lühikokkuvõte 
Selles osas kirjeldatakse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi põhilisi asjaolusid: mis juhtus, 
millal, kus ja kuidas see juhtus; ning märgitakse, kas see põhjustas surmajuhtumeid, 
vigastusi, kahjustas laevu, lasti, kolmandaid isikuid, muid objekte või keskkonda. 
 
2. Faktiline teave 
Selles osas esitatakse punkthaaval piisav teave, mida Ohutusjuurdluse Keskus käsitab 
faktilisena, ning põhjendatakse analüüsi ja hõlbustatakse selle mõistmist. 
Kõnealused punktid sisaldavad eelkõige järgmist teavet: 
2.1. Laevaandmed: 

– lipp/register; 
– identifitseerimisandmed; 
– põhiandmed; 
– omandiline kuuluvus ja juhtkond; 
– andmed konstruktsiooni kohta; 
– minimaalne ohutu mehitatus; 
– lubatud last. 

2.2. Andmed merereisi kohta: 
– laevareisi üksikasjad (planeeritud ja tegelik); 
– andmed lasti kohta; 
– mehitatus. 

2.3. Teave laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi kohta: 
– laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi liik; 
– kuupäev ja kellaaeg; 



 
 
– laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi toimumiskoht ja selle koordinaadid; 
– välis- ja sisekeskkond; 
– laeva käitamine ja merereisi etapp; 
– vigastuse asukoht laeval (vigastuste iseloom ja ulatus); 
– andmed inimtegurite kohta; 
– tagajärjed (inimestele, laevale, lastile, keskkonnale, muule). 

2.4. Kaldal asuva asutuse osalus ja hädaolukorrale reageerimine: 
– osalised; 
– kasutatud vahendid, meetmed; 
– reageerimise kiirus; 
– sooritatud toimingud; 
– saavutatud tulemused. 

 
3. Kirjeldus 
Selles osas esitatakse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi kulg selle ajalises järgnevuses ning 
kirjeldatakse laevaõnnetuse või ohtliku juhtumi ajal aset leidnud, sellele eelnenud ja 
järgnenud sündmusi ja kõike laevaõnnetuse või ohtliku juhtumiga seotut (nt isikud, materjal, 
keskkond, seadmed ja välismõjurid). Kirjeldatud ajavahemik sõltub laevaõnnetust või 
ohtlikku juhtumit vahetult mõjutanud õnnetusjuhtumite toimumise ajast. Selles osas 
esitatakse ka kõik läbiviidud ohutusjuurdluse asjakohased üksikasjad, kaasa arvatud 
kontrollimiste ja analüüside tulemused. 
 
4. Analüüs 
Analüüsi osas analüüsitakse punkthaaval iga õnnetusjuhtumit eraldi ning esitatakse 
märkused ohutusjuurdluse käigus teostatud asjakohaste kontrollimiste või analüüside 
tulemuste kohta ning kõigi ohutusmeetmete kohta, mis võisid olla ennetavalt kasutusele 
võetud laevaõnnetuste vältimiseks. 
Kõnealused punktid peaksid käsitlema näiteks järgmisi teemasid: 
– õnnetusjuhtumi taust ja ümbrus, 
– ebaõige inimtegevus ja tegevusetus, juhtumid, mis on seotud ohtlike materjalide, 

keskkonnamõju, seadmete rikete ja välismõjutustega; 
– kaasaaitavad tegurid, sealhulgas inimtegevus, pardatoimingud, maapealne juhtimine või 

õigusnormide mõju. 
Analüüs ja märkused võimaldavad ohutusjuurdluse aruandes jõuda loogiliste järeldusteni 
ning välja selgitada kõik kaasaaitavad tegurid, sealhulgas need, millega kaasneb risk ja mille 
puhul peetakse olemasolevaid õnnetusjuhtumi vältimise ja/või selle tagajärgede ärahoidmise 
või minimeerimise vastuabinõusid ebapiisavateks või puuduvateks. 
 
5. Järeldused 
Selles osas kirjeldatakse väljaselgitatud kaasaaitavaid tegureid ja puuduvaid või ebapiisavaid 
vastuabinõusid (materiaalsed, funktsionaalsed, sümboolsed või menetluslikud), mille suhtes 
tuleks välja töötada ohutusmeetmed laevaõnnetuste vältimiseks. 



 
 
6. Ohutuse tagamise soovitused 
Vajaduse korral sisaldab see ohutusjuurdluse aruande osa analüüsi ja järelduste põhjal 
tehtavaid ohutuse tagamise soovitusi, mis on seotud kindla valdkonnaga, nagu õigusaktid, 
projekteerimine, toimingud, kontroll, juhtimine, töötervishoid ja tööohutus, koolitamine, 
remonditööd, hooldus, kaldapealne abi ja hädaolukordadele reageerimine. 
Ohutuse tagamise soovitused adresseeritakse neile, kes saavad neid kõige paremini 
rakendada, näiteks laevaomanikud, juhtkond, tunnustatud organisatsioonid, merendus-
ametkonnad, laevaliikluse juhtimise keskused, merepääste asutused, rahvusvahelised 
mereorganisatsioonid ja Euroopa institutsioonid, eesmärgiga vältida laevaõnnetusi. 
See osa sisaldab ka kõiki ohutusjuurdluse vaheetappides tehtud ohutuse tagamise soovitusi, 
ning kõiki ohutusjuurdluse käigus kasutusele võetud ohutuse tagamise meetmeid. 
 
7. Lisad 
Vajaduse korral lisatakse ohutusjuurdluse aruandele järgnev andmete mitteammendav 
nimekiri kirjalikus ja/või elektroonilises vormis: 
– fotod, videod, helisalvestused, kaardid, joonised; 
– kohaldatavad standardid; 
– kasutatud tehnilised mõisted ja lühendid; 
– ohutuse eriuuringud; 
– muu teave. 
 


