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Uusküla kiila Klaukse I. Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudl tee, Nuudi tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilinehindamine

ARUANDE SISU LÜHIKOKKUVÕTE

AS Nord Gas plaanib vedelgaasi ümberlaadimisterminali rajamist Muuga sadama idaosa

territooriumile. Selleksesitas kinnistu valdaja, AS Tallinna Sadam, Jõelähtme Vallavalitsusele

taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Jõelähtme Vallavolikogu algatas oma

12. mai 2009 otsusega nr 502 detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise

hindamise.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Jõelähtme vallas Muuga sadama

territooriumil asuvate Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi

tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja nende lähiala kohta koostatava

strateegilise planeerimisdokumendiga (detailplaneeringuga) kavandatav tegevus.

Planeeritud mahus vedelgaasi ümberlaadimisterminali rajamise korral on ettevõte vastavalt

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku

kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku

ettevõtte määratlemise kord A-kategooria suurõnnetuse ohuga. Sellest lähtuvalt on KSH

käigus põhjalikult käsitletud kavandatava terminali ohutuse tagamise küsimusi ja koostatud

riskianalüüs.

Vastavalt Jõelähtme valla üldplaneeringule on enne detailplaneeringu koostamise taotluse

esitamist valitud vedelgaasi terminalile ettevõtte tootmisterritooriumil sobivaim asukoht (vt

ptk 2.1). Terminalile valitud asukoht on ohutuse tagamise aspektist sobiv, sest suurõnnetuse

ohuga ettevõtte võimalikku maksimaalsesse ohualasse ei jää elamuid ega ühiskondlikke

hooneid . Suureneb risk mitmetele olemasolevatele tootmisettevõtetele, kuid vastavalt

kehtivale seadusandlusele (vt. ptk 5.7) peab suurõnnetuse ohuga ettevõte sõlmima

kindlustuslepingu, mis katab maksimaalse võimaliku ohu kolmandatele osapooltele.

Alternatiivide võrdlemise tulemusena soovitavad eksperdid otsustajal kaaluda

planeeringulahenduse kehtestamist, sest kavandatud vedelgaasi terminal suurendab

oluliselt Eesti Riigi energeetilist julgeolekut ning on seetõttu avalikkuse jaoks majanduslikult

ja sotsiaalselt oluline (vt ptk 8).

4



Uuskiila kiila Klauks e I. Vahetusmaa 2, Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed, Nuud i lee, Nuud i lee lõik 1ja Milliga sadalii 3r kinni stute ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

1. SISSEJUHATUS

1.1 Keskkonnamõju hindamise algatamine ja eesmärk

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) objektiks on Jõelähtme vallas Muuga

sadama territooriumil asuvate Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75

raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja nende lähiala kohta

koostatava strateegilise planeerimisdokumendiga (detailplaneeringuga) kavandatav

tegevus. Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on

algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 502 (vt lisa 1).

Otsuse kohaselt on detailplaneeringu eesmärk olemasolevate kinnistute sihtotstarbe

muutmine, ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning

vedelgaasiterminali ja eelnevalt planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise

võimaluste väljaselgitamine ning määramine . Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud

planeeritavatele aladele, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised

abinõud.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lõikele 2 on

KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide

koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada

säästvat arengut.

Lisaks detailplaneeringule on hindamise aluseks võetud Sweco Projekt AS koostatud Process

Description LPG Terminal Estonia (edaspidi Projekt). Projekti eesmärgiks on rajada

vedelgaasi ümberlaadimisterminal sooviga korraldada vedelgaasi import- ja

transiitkaubandust läbi Muuga sadama. Projekt on KSH aruande lisas 2.2.
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Uuskiita küla Klaukse I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuud i tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnisune ja

l ähiala detailplaneeringu keskkonn amõju strateegilin e hindamine

1.2 Menetlusosalised

Arendaja: AS Nord Gas

Tartu mnt. 16,10117 Tallinn

Kontaktisik Valter Aman, nõukogu liige

e-post: va@nord-gas.com

Tel. 6690899

AS Tallinna Sadam

Kontaktisik Ellen Kaasik

Keskkonna ja kvaliteedijuhtimise osakonna juhataja

e - post: e.kaasik@ts.ee

Tel. 6318104

Otsustaja detailplaneeringu osas:

Jõelähtme Vallavolikogu

Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa

Kontaktisik Priit Adler, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

e-post: priit.adler@joelahtme.ee

Tel. 6054851

Otsustaja KSH osas: Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon

Viljandi mnt. 16, 11216 Tallinn

e-post: harju@keskkonnaamet.ee

Tel. 6744800
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V IIskiila kiita Klaukse I . Vahetusmaa 2, Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee, Nuudi lee lõik J ja Milliga sada m 3r kinnistute ja

liihiala detai lplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu koostaja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi

seaduse § 341g 2 mõistes:

K.EnnoArhitektuuribüroo OÜ

Malmi 8-4, 10412 Tallinn

Kontaktisik Marica Sepp

e-post: marica@kennoab.ee

Tel. 6180880

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija:

OÜ E-Konsult

Laki 12 A-S01,Tallinn

Kontaktisik: Lembit Linnupõld

e-post: admin@ekonsult.ee

Tel.: 6646730

Töörühma koosseis:

Aide Kaar- keskkonnaekspert (Keskkonnaministeeriumi tegevuslitsents KMH0123): töögrupi
ja menetlustoimingute koordineerimine, KSH aruande koostamine seadusandlusega
sätestatud mahus, kõik asjassepuutuvad käsitlused;

Henn Pärn - Biol. Kand, Eesti Maaülikooli Metsanduse ja maaehituse instituudi
vanemteadur;

Erik Teinemaa - Ph.D, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi juhtimise osakonna
juhataja;

Andres Talvari - professor, Sisekaitseakadeemia rakenduskeemia õppetooli juhataja:
riskianalüüs ja ohutusega seotud käsitlused;

Margus Laas - Eesti kütte- ja ventilatsiooniinseneride ühingu eestseisuse liige;

Kairi Mänd - müraekspert;

Roland Kraavi- tehnoökoloog.
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Uuskü la kiila Klaukse I. vuhetusmaa 2. Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi lee lõik I ja Milliga sadam Jr kinnistute ja

liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

1.3 Ülevaade avalikkuse kaasamisest

KSH programmi koostamise käigus küsiti vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 19 seisukohta Jõelähtme Vallavalitsuseit.

Jõelähtme Vallavalitsuse kirjalik seisukoht on KSH programmile lisatud ning sellega on

programmi koostamisel arvestatud.

DP eskiisi ja KSH programmi avalikustamine toimus Jõelähtme Vallavalitsuse korraldamisel

29. augustist kuni 14. septembrini 2009.a. Jõelähtme Vallavalitsuses ja elektrooniliselt

vallavalitsuse veebilehel. Avalikustamisest teavitati 28.08.2009.a ajalehes " Harju Elu" ja

väljaandes Ametlikud Teadaanded ning 27.08.2009.a vastavalt KSH programmi punktile 4.

e-kirja teel Keskkonnaameti Harju - Järva - Rapla Regiooni, Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumi, Põhja- Eesti Päästekeskust, Eesti Keskkonnaühenduste

Koda, Eesti Looduskaitse Seltsi ja AS-iTallinna Sadam.

Kuna eksituse tõttu oli avalikustamise teates nädalapäevaline viga (teates tekst ....avalik

arutelu toimub kolmapäeval 14. septembril 2009...) korraldati täiendavavalik arutelu samal

ajal ja samas kohas ka kolmapäeval, 16. septembril 2009. Avaliku arutelu koosolekute

protokollide ja osavõtjate registreerimislehtede koopiad on KSH programmile lisatud.

Avalikustamise käigus ei laekunud KSH programmi kohta küsimusi, ettepanekuid ega

vastuväiteid.

KSH aruande avalikustamine toimus Jõelähtme Vallavalitsuse korraldamisel 17. novembrist

- 9. detsembrini 2009. Jõelähtme Vallavalitsuses ja elektrooniliselt vallavalitsuse veebilehel.

Avalikustamisest teavitati 16.11.2009.a ajalehes "Äripäevil ja väljaandes Ametlikud

Teadaanded ning vastavalt KSH programmi punktile 4. e-kirja teel Keskkonnaameti Harju 

Järva - Rapla Regiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Põhja- Eesti

Päästekeskust, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Looduskaitse Seltsi ja AS-i Tallinna

Sadam.

KSH aruande avalik arutelu toimus kolmapäeval 9. detsembril 2009 kell 15.00 Jõelähtme

Vallavalitsuses (Jõelähtme küla, Jõelähtme vald). Avaliku arutelu koosolekute protokollide ja

osavõtjate registreerimislehtede koopiad on KSH aruandele lisatud. Ekspert võttis arvesse

kõiki avaliku arutelu koosolekul esitatud märkusi ja täiendas aruannet vastavalt nendele.
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VIIskiila kiila Kluukse J. Vaheliismaa 2. NIII/di tee 69. NIII/di tee 75 raudteed. NI/I/di tee. NIII/di tee lõik J ja MI/I/ga sadam 3r kirmistiile ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

1.4 Ülevaade raskustest, misilmnesid KSH aruande koostamisel

Keskkonnamõju hindamise aruande koostamise protsessi jooksul ei ilmnenud osapoolte

omavahelises koostöös ega muudes tööprotsessi osades märkimisväärseid raskusi.
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Uusküla küla Klaukse I. vaherusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75raudteed. Nuudi tee. Nuudi tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

lähia/a detailpianeeringu keskkonnamõju strateegi line hindamine

2. DETAILPLANEERINGUTEGA KAVANDATAVA TEGEVUSE KIRJELDUS

Detailplaneering koostatakse Jõelähtme vallas Muuga sadama territooriumil asuvate

kinnistute kohta. Planeeritav ala piirneb Nuudi tee, Muuga jaama raudteede ja

betoonitehase territooriumiga (planeeringuala skeem vt joonis 1). Planeeritava ala pindala

on ca 21,5 ha. Detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri ja põhijoonis (K. Enno

Arhitektuuribüroo OÜ töö nr A232 - 0915, august 2009) on toodud KSH aruande lisas 2.1.

Jõelähtme Vallavolikogu otsuse nr 502 kohaselt taotleb AS Tallinna Sadam kinnistule

vedelgaasi (propaan ja butaan) (LPG -Liquid Petrol Gas) terminaali planeerimist.

Planeeritavas terminalis on võimalus käidelda propaani ja butaani ning nende segu 700-800

tuhat tonni aastas. Propaani ja butaani saadakse maagaasist, naftast ja nafta töötlemisel

tekkivatest gaasidest või nende segudest. Terminal koosneb raudteest, paakvagunite

tühjendamiseks 24 kohalisest mahalaadimisestakaadist, rõhu all olevatest (10 x 1200 m3
) ja

külmutatud rõhuta mahutitest (4 x 25000 m3
), paakautode laadimissõlmest, torujuhtmest

kuni kaini, tankerite laadimissõlmest, tuletõrje pumbamajast ja abihoonetest. Esialgselt on

võimalik vedelgaasi piiratud mahus laadida olemasolevalt 33. kailt.

Planeeringu realiseerimise korral on planeeritav terminal Majandus- ja

kommunikatsiooniministri määruse Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali

künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte

määratlemise kord kohaselt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Vastavalt

Planeerimisseaduse § 292 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 15.07.2003.a.

määrusele nr. 198 Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri on kavandatavobjekt olulise

ruumilise mõjuga. Jõelähtme valla kehtiva üldplaneeringu alusel on olulise ruumilise mõjuga

objekti asukoht juba määratud ja puudub vajadus uue üldplaneeringu koostamiseks (vt p

2.1). Sarnasele seisukohale jõudis ka Jõelähtme Vallavolikogu oma 12.mai 2009 otsuse nr

502 (vt lisa 1).
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Uuskata küla Klaukse I . Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuud i tee lõik I ja Muuga sadalii 3r kinn istute ja

l ähiala detai lpianeeringu keskk onnamõju strateegiline hindamine

2.1 Vedelgaasi terminali asukoha valik

Vedelgaasi terminali, kui olulise ruumilise mõjuga objekti rajamist Muuga sadamasse on

kaalutud Jõelähtme valla üldplaneeringu koostamisel ja peetud selle rajamist võimalikuks.

Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2003. aasta otsusega nr 40 kehtestati Jõelähtme valla

üldplaneering (edaspidi Üldplaneering). PlanS § 8 19 3 P 1 näeb ette, et üldplaneeringu

eesmärgid on valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine. PlanS § 8 19 2 P 2

näeb ette, et üldplaneeringu võib koostada teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu

täpsustamiseks ja täiendamiseks.

Kehtiv üldplaneering näeb juba ette valla ruumilise arengu põhimõtted. Üldplaneering on

alles 5 aastat kehtinud ning selle ajaperioodi jooksul ei ole oluliselt muutunud valla ruumilise

arengu põhimõtted. Kehtiv üldplaneering määrab ära ka olulise ruumilise mõjuga objekti

asukoha. Üldplaneeringu seletuskirja leheküljel 31 on märgitud, et Muuga sadama arenev

osa asub Jõelähtme vallas. Üldplaneeringus on aluseks võetud valminud detailplaneeringud

ja keskkonnaekspertiisid, kusjuures sadamat sügavuti ei ole käsitletud.

Jõelähtme Vallavolikogu 27. detsembri 2000. aasta otsusega nr 68 kehtestati Jõelähtme

valla Uusküla küla Uuetoa II, Kammi, Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I ja Madise II

maaüksustega haaratud ala detailplaneering (OÜ Diagane 2000. aasta töö nr 552, edaspidi

Uuetoa II detailplaneering) .

Uuetoa II detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus 10 kuni 4 korruselise hoone

ehitamiseks suuremahuliste raudteeveoste (vedelkaubad, puistematerjalid) tarbeks käibega

2-3 miljonit tonni aastas. Eelmärgitud Uuetoa II detailplaneeringus kirjeldatud ehitised ja

tegevus võimaldaksid ehitusõiguse kohaselt vedelgaasi terminali rajamist, s.o. sarnase

olulise ruumilise mõjuga objekti ehitamist, mida AS Tallinna Sadam kavandab planeeritaval

alal.

Uuetoa II detailplaneeringu materjalide hulgas on Jõelähtme Vallavalitsuse 04. mai 2000.

aasta kiri nr 5-10/376/214, milles on samuti mainitud, et koostatud detailplaneering ja

esitatud ettepanekud kõnealusele alale üldplaneeringuga Logistika-Tööstuspargi rajamise

võimaldamiseks tulevad arvestamisele Jõelähtme valla uue üldplaneeringu koostamisel.
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VIIskiila kiila Klaukse I. Yahetusmaa 2. Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi lee lõik I ja Milliga sadam 3r kiilliisilile ja

l ähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Uuetoa II detailplaneeringu maaüksused asuvad vaid ca 400 meetri kaugusel maaüksustest,

mille le AS Tallinna Sadam kavandab vedelgaasi terminali rajamist. Samas asuvad nii Uuetoa

II maaüksused kui maaüksus Muuga sadama territooriumil, mis on ka ise tervikuna on olulise

mõjuga objekt nimekirja punkti 9 mõttes.

PlanS § 8 19 3 P 3 sätestab, et Üldplaneeringu eesmärgid on: maa- ja veealadele üldiste

kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.

Kuna üldplaneering võtab aluseks valminud detailplaneeringud on Jõelähtme valla

üldplaneeringuga (Uuetoa II detailplaneeringu kaudu) juba ette nähtud olulise ruumilise

mõjuga objekti asukoht Muuga sadamas (üldised ehitustingimused vedelgaasi terminali

rajamiseks) PlanS § 8 19 5 mõttes.

Lisaks eelnevale on teostatud vedelgaasi (metaan) terminali riskide võrdleva hindamise

analüüsi Muuga sadama lääneosas ja idaosas ning Paldiski lõunasadamas (Ramboll Denmark

A/S, 2008). Hindamise aluseks olid üldised soovitused terminalide ohte arvestava vedelgaasi

terminali asukoha ja opereerimise võimaluste valimiseks, arvestades olemasoleva sadama

infrastruktuuri kasutamise võimalusi. Terminalide riskide maandamise meetmena eeldati

nende paigutust võimalikult kaugele asustatud aladest, mis minimeeriks potentsiaalset ohtu

inimesele. Teostatud analüüsi üldise järelduse põhjal on võimalik kinnitada, et parimaks

vedelgaasi terminali asukohaks on Muuga sadamas on sadama idaosa.
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Uusküla kiila Kloukse I, Vaheli1511lau 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadalii 3r kinnistute ja

liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

3. DETAILPLANEERINGUGA KAVANDATAVA TEGEVUSE HINDAMISE METOODIKA

KSH protsessis kasutati nii subjektiivset kogemuslikku (KSH ekspertgrupi arvamus) kui

objektiivset hindamist (uuringute, modelleerimiste, varasemate KMH-de jms tulemuste

analüüs). Kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt mõõdetavad mõjud integreeriti ühisesse

mõjuhinnangusse.

Keskkonnamõju hindamisel analüüsiti mõjuala keskkonnataluvust, mille juures võeti arvesse

üldtunnustatud keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ning keskkonnaseadusandluse

nõudeid. Hindamise käigus kirjeldati hindamise objekti mõjuala ja selle lähiümbruse

keskkonnatingimusi, kavandatud tegevuse iseloomu ja selle võimalikke tagajärgi

keskkonnale, kaasa arvatud võimalik kumulatiivne mõju.

Meetodid, mida kasutati käesoleva detailplaneeringu KSH läbiviimisel, jagunevad

põhimõtteliselt kahte kategooriasse:

mõju identifitseerimise tehnikad (meetodid) - nende abil määratleti, millised, mil

viisil ja kus otsesed, kaudsed ja kumulatiivsed mõjud võivad esile tulla;

hindamise tehnikad (meetodid) - nende abil määrati ja prognoositi mõjude ulatust ja

olulisust sõltuvalt mõju kontekstist ja tugevusest (intensiivsusest).

KSH protsessis kasutati erinevate meetodite kombinatsiooni ja erinevaid lähenemisviise,

sõltuvalt sellest, millise hindamisstaadiumiga oli tegemist. Näited mõlemasse kategooriasse

kuuluvate hindamismeetodite kohta on toodud alljärgnevalt:

ekspertarvamus - vahend, millega määratleti ja hinnati otseseid, kaudseid ja

kumulatiivseid keskkonnamõjusid; korraldati ekspertide arutelusid ja vahetati

informatsiooni kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude erinevate aspektide

kohta;

konsultatsioonid ja koostöö DP-de koostajatega - vahend info kogumiseks erinevate

tegevuste kohta, mis võivad mõjutada kavandatava tegevusega kaasnevaid mõjusid;

ruumiline analüüs - kasutati erinevat kaardimaterjali, mis võimaldas määratleda ja

hinnata võimalike eri liiki mõjude koosmõju ilmnemist ja välja tuua piirkonnad, kus

mõjud võivad olla kõige olulisemad;
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Lähiala detuilplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

võrgustiku ja süsteemi analüüs - erinevate keskkonnaelementide vahel on seosed ja

vastastikused koosmõjud ning kui ühte elementi eriliselt mõjutatakse, siis see toob

endaga kaasa temaga seotud teiste keskkonnaelementide mõjutamise;

taluvusvõime analüüs - põhineb teadmisel, et keskkonnas esinevad künnised

(taluvuspiirid); kavandatavat tegevust saab hinnata keskkonna taluvusvõime või

kindlaksmääratud piirväärtuste suhtes, ka koosmõjus teistetegevustega.

On rida asjaolusid, mis mõjutavad konkreetseid kavandatava tegevusega seotud otseseid,

kaudseid ja kumulatiivseid mõjusid ning mõjude interaktiivsust. Vastavalt sellele valiti töö

käigus praktiline(sed) ja sobiv(ad) metoodika(d) või nende kombinatsioonid, mille puhuloli

võimalik arvesse võtta mõju iseloomu, saadaolevate andmete olemasolu ja kvaliteeti ning

aja ja muude ressursside olemasolu.
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liihiola detai lplaneeringu keskkonna m õju strateegiline hindamine

4. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS

4.1 Sissejuhatus

Muuga sadam asub Soome lahe lõunakaldal Muuga lahe ääres. Sadama maa-ala asub kolme

omavalitsuse: Viimsi valla, Maardu linna ja Jõelähtme valla territooriumil.

AS Tallinna sadam arendab Muuga sadama territooriumitel talle kuuluvatel maaüksustel

tööstusparki. Muuga Tööstuspargis on sadama investoritele moodustatud kinnistud, mis on

varustatud kommunikatsioonidega. Tööstuspark asub Muuga sadama idaosas.

Planeeringuala asub Jõelähtme valla Muuga sadama idaosas. Krunt paikneb Nuudi tee,

Muuga raudteejaama manöövri- ja seisutee ning ehitatava raudbetoontehase vahelises

kolmnurgas. Krunt on hoonestamata, peamiselt kaetud metsaga.

Joonisel 4.1 on näidatud planeeringuala piirkonnas asuvad AS-i Tallinna Sadam omanduses

olevad krundid Muuga sadama idaosas 23.09.2009.a. seisuga, millest suurem broneeritud

krunt on hetkel planeeritavala.

Tankeri vastuvõtmiseks on kavandatud omaette tankerikai ehitamine praeguse kaitsemuuli

pikenduseks, enne selle valmimist plaanitakse vedelgaasi laadida olemasolevalt 33. kailt.

-----~i~. . .
JlJ.~

Joonis 4.1: Arendatavad krundid Muuga sadama idaosas. Allikas: AS Tallinna Sadama veebileht
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lahiala detailp laneerin gu keskkonnamõju strateegiline hindamine

4.2 Kliima, välisõhu seisund

Meteorolooqilised karakteristikud

Meteoroloogilised karakteristikud tegurid Harjumaal on järgmised:

• aasta keskmine temperatuur

• kõige soojema kuu (juuli) õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal

• kõige soojema kuu (juuli) ööpäeva keskmine temperatuur

• kõige külmema kuu (jaanuar, veebruar) keskmine temperatuur

• tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus (%):

5· C

21,0· C

16,6· C

-6,0· C

N NO 0 SO S SW W NW Tuulevaikus

10 8 8 11 20 21 11 11 4

Keskmine sademete hulk on 559 mm aastas, kuid aastati üsna erinev. Harilikult sajab kõige

vähem märtsis (26 mm) ja kõige rohkem augustis (76 mm), kuid ka kuude sademete hulk

kõigub suuresti. Lühemat või pikemat kuiva ilma on enamasti kevadel ning suve alguses.

Muuga sadama idaosa peamine välisõhu kvaliteedi probleem on olnud Coal Term inal

Operator AS-i tegevusest tulenev söetolmu teke ja levik piirkonnas. Ettevõttele väljastatud

välisõhu saasteloa nr. L.ÕV.HA-191730 kohaselt on ettevõtteilubatud välisõhku emiteerida

ning katlamajast 1,15 tonni lämmastikoksiidi, 1,15 tonni süsinikoksiidi, 0,07 tonni lenduvaid

orgaanilisi ühendeid, 31,6 tonni peentolmu ja 50,5 tonni üldtolmu aastas.

Coal Terminal Operator AS territooriumi piiril paikneb kaks seirejaama. Coal 1 seirejaamas

mõõdetakse lisaks meteoroloogilistele parameetritele peentolmu (osakesed diameetriga

alla 10 mikromeetrit) sisaldust välisõhus. Coal 2 seirejaamas mõõdetakse korraga kolme

tolmufraktsiooni (osakesed diameetriga alla 1 mikromeetri, 2,5 mikromeetri ja 10

mikromeetri) sisaldust välisõhus.
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Muuga betoonitehase tegevuse tagajärjel õhku eralduvateks saasteaineteks on tahked

osakesed ning katlamajast lämmastikoksiid , süsinikoksiid ja lenduvad orgaanilised ühendid.

Muuga betoonitehase keskkonnamõju hindamisel käigus tehtud välisõhu saastetaseme

hajuvusarvutused näitasid, et Muuga betoondetailide tehas ei tekita välisõhu kaitse alaseid

probleeme, kui töötavad üheaegselt ka kõik olemasolevad ja planeeritavad saasteallikad

ning järgitakse parimat võimalikku tehnikat.

4.3 Müraolukord

Üks peamine Muuga sadama idaosa tegevusest tingitud keskkonnaprobleem on müra.

Muuga sadama idaosa laiendamise KMH2 kohaselt saab sadama idaosa ja selle tegevusega

seonduvad müraallikad tinglikult jaotada viieks:

paiksed hoonevälised müraallikad (sadamaterminalide tehnoloogilised seadmed,

osalt

Muuga raudteejaam);

hoonesisesed müraallikad (sadamaterminalide ja vagunidepoo hoonetes asuvad

tehnoloogilised seadmed);

ehitusmüra;

raudteeliiklus, s.h veduridepoo, vagunite sorteerimine, veeremite koostamine ja

manööverdamine Muuga raudteejaamas;

autotransport (= liiklusmüra) .

Sama KMH tulemusena selgus, et kõige olulisema negatiivse mõjuga neist on raudteeliikluse

põhjustatud müra. KMH käigus tehtud Muuga raudteejaamas tekkiva müra hindamise ja

kaardistamise uurlngir' tulemuste kohaselt ületasid ekvivalentsed müratasemed elamualal

1 Muuga tööstusparkiplaneeritavaraudbetoondetaii idetehase keskkonnamõju hindamine. AS Tallmac töö nr. 0619, Tallinn
2007
2 Muuga sadama laiendamise keskkonnamõju hindamine. AS Tallmactöö nr. 0507, Tallinn 2006

3 Muuga raudteejaamas tekkiva müra hindamine ja müra kaardistamine. Akukon OY Eesti Filiaal töö nr. 2363-1,
Tallinn 2006
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Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahel öise piirtaseme 45 dB isegi ilma parandusteta.

Lähimate eluhoonete juures ületasid parandustega mittearvestatud müratasemed 50 dB ja

olid lähedale öise aja kriitilisele tasemele 55 dB. Maksimaalsed helirõhu normtasemed on

ületatud öisel ajavahemikul vähemalt lähimate eluhoonete juures.

2003. aastal projekteeris OÜ EstKONSULT AS (projekt nr A319) Eesti Raudtee tellimusel

olukorra parandamiseks müraekraani olemasoleva piirdeaia kohale. Akukon OY Eesti Filiaali

eelpool viidatud uuringus anti mitmeid soovitusi projekti täiendamiseks vastavalt selleks

ajaks kujunenud olukorrale. Soovitusi arvessevõttes ehitati 605 m pikkune ja 4,8 m kõrgune

betoonelementidest müraekraan Uusküla küla elamute ja Muuga raudteejaama vahele

välja.

4.4 Geoloogiline ehitus ja maavarad

Planeeringuala asub rannaga paralleelselt Tahkumäe neemeni kulgeva rannaastangu nõlval,

reljeef on kallakuga loode suunas. Reljeefis väljenduva astangu tuumaks on aluspõhjaline

alamkambriumi Lontova lademe sinisavi. Kvaternaarisetted on esindatud jäätekkelise

moreeni ja merelise liiva-kruusaga ning nende paksuson väike.

Planeeringuala paikneb osaliselt keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud

Maardu kristalliinnse ehituskivi (graniidi) prognoosvaru 3. ploki peal. Vabariigi Valitsuse

9. juuni 2005. a määruse nr 131 Üleriigilise tähtsusega maardlad kohaselt on Maardu

graniidimaardla üleriigilise tähtsusega. Maardlas lasub graniidimassiiv 160 - 200 m

sügavusel maapinnast ja üle 19 km2 suurusel pindalal. Kristalliinse ehituskivi arvele võetud

varu kogus on suur: seisuga 31.12.2008 oli Maardu maardlas kinnitatud aktiivset varu 3,118

mld m3
. Praegu on alustatud ettevalmistusi maardia kasutusele võtmiseks. Graniidi

kaevandamisel peetakse otstarbekaks kogu kaevandatud graniit purustada ja töödelda maa

a1l4• 3. ploki pindala on 96 ha.

4 Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklik arengukava 2010 - 2020. Eelnõu tööversioon. Kättesaadav 23.

10.2009 seisuga http://www.envir .ee/orb.aw/class=file/action=previewlid=11034101 ArengukavaEelnou.pdf
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Joonisel 4.2 on väljavõte Maa - ameti maardlate kaardirakenduse kaardiserverist, mis

kujutab Maardu graniidimaardlat.

Maapõueseaduse § 10 19 4 kohaselt on prognoosvaru maavaravaru, mille uurituse mahu

määrab üldgeoloogiline uurimistöö. Prognoosvaru eraldatakse maardlaga piirneval alal

väljaspool tarbe- ja reservvaru kontuuri või piirkonnas, kus maavarailmingute esinemise

põhjal võib eeldada uue maardia olemasolu. Prognoosvaru võimaldab hinnata maardia

maavaravaru suurendamise või uue maardia kindlakstegemise võimalust ning on aluseks

maavara otsingu ja geoloogilise uuringu suunamisel. Seega puuduvad riigil, kui

prognoosvaru omanikul täpsed ja kindlad andmed Maardu graniidimaardla 3 ploki maavara

varu olemasolu, kvaliteedi jms kohta mis võimaldaksid hinnata maavara majanduslikku

tähtsust.

Väljaande Ametlikud Teadaanded informatsiooni kohaselt on Keskkonnaministeerium

võtnud aastatel 2004 - 2007 menetlusse 3 maavara kaevandamise loa taotlust mäeeraldise

saamiseks kristalliinse ehituskivi kaevandamiseks Maardu graniidimaardlas. Lisaks on OÜ

Maardu Graniidikaevandus esitanud geoloogilise uuringu loa taotluse tarbevaru uuringu

läbiviimiseks Maardu graniidimaardlas. Ühtegi maavara kaevandamise ega geoloogilise

uuringu luba väljaande Ametlikud Teadaanded kohaselt KSH tegemise ajaks Maardu

graniidimaardla varude kohta väljastatud ei ole.

Keskkonnaministeerium algatas OÜ Maardu Graniidikaevandus taotluse alusel Maardu II

graniidikaevanduses kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise

21.09 .2007. KMH aruande" kohaselt on taotlus esitatud graniidi maa-aluseks

kaevandamiseks graniidimaardla 5 ploki alal. Kaevanduse peasaht saaks olema 400 m

sügavune", Kavandatava tegevuse olulised keskkonnamõjud ei ulatu planeeringualani,

samuti ei kavandata planeeringuala piirkonda kaevandusvälju.

Maardu II graniidikaevanduses kavandatava kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju

hindamise aruanne kiideti Keskkonnaministeeriumi poolt heaks02.02.2010 otsusega.

5 Maardu II graniid ikaevanduse kaevandamise loa taotluse KMH. ASMaves töö nr. 060409, Tallinn 2009
6 Maardu II graniidikaevanduse mäetööde tehn ilised lahendused . OÜ Inseneribüroo STEIGER töö nr. 08/0339,
Tallinn 2008
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Tah k um är nUlli

Joonis 4.2: Maardu graniidimaardla asukoht ja piirid

4.5 Maastikja taimestik

4.5.1 Rohevõrgustiku paiknemine ja funktsioneerimine

• Ko!il/ots

Planeeringualal paikneb Tahkuneeme reljeefsel maastikul Harju maakonnaplaneeringu

teemaplaneeringu "Asustust ja maakosutust suunavad keskkonnatingimused" järgselt

maakondliku tähtsusega väike rohekoridor (K9), mis edasi Ülgasel läheb üle

piirkondlikuksjmaakondlikuks väikseks tuumalaks (T9). Teemaplaneering on kehtestatud

Harju maavanema 11.02.2003 korraldusega nr 356-k. Joonisel 4.4 on kujutatud piirkondliku

tasandi rohekoridori paiknemine planeeringuala piirkonnas.
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liihiala detaitplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Rohevõrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis planeerimisel on eristatav kui

domineeriv roheline ala. Rohevõrgustik tagab bioloogilise mitmekesisuse ökosüsteemides,

puhastab õhku saasteainetest, võimaldab liikumist inimestele ja loomadele ning

tasakaalustab ehituslikku ja looduslikku keskkonda. Rohevõrgustiku alla loetakse tuumalad

ja rohekoridorid. Rohekoridoride soovituslik laius on vähemalt 50 meetrit.

Kõikides infrastruktuurides, sealhulgas ka rohelises võrgustikus võib eristada kolme osa?

• tugialad (kõige olulisemad ja tõhusamalt toimivad ning põhisüsteeme toetavad

elemendid);

• koridorid, ribastruktuurid ehk nn siduselemendid (ribastruktuuride sõlmed ja

astmelauad, mis tagavad sidususe ja territoriaalse terviklikkuse);

• neutraalala ehk nullalad (ala, mille sees saab laiendada ja mille alusel modifitseerida

tugialasid ja ribastruktuure).

Teemaplaneeringus käsitletavat rohelist võrgustikku iseloomustab alljärgnev:

• roheline võrgustik on planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab

kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks

süsteemiks;

• võrgustikus toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine, mis loob

eeldused koosluste arenguks looduslikkuse suunas. See toetab bioloogilist

mitmekesisust, tagab stabiilse keskkonnaseisundi ning hoiab alal inimesele

elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee teke, õhu

puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne);

• keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine.

Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele üldised

kasutustingimused, mis peavadtagama rohelise võrgustiku toimimise. Maakonna ja kohalike

tasandi rohelise võrgustiku struktuurielementide piirid täpsustab üldplaneering. Täpsemad

kasutustingimused määratakse rakenduslike töödega. Rohelise võrgustiku alal

Sepp, K. Jagomägi, J. Roheline võrgustlk , Tartu , 2002. Kätt esaadav (30.09.2009):
http://w2.envir.ee/planeeringud/roh.vorgustik .pdf
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kavandatavate planeeringute, kavade jne puhul tuleb teemaplaneeringu kohaselt igal juhul

arvestada seda,et roheline võrk jääks toimima.

Kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt on nimetatud ala maakasutuse

juhtfunktsioon tootmismaa .

Teemaplaneeringus on sätestatud, et üldplaneering täpsustab rohevõrgustiku koridoride

asukohad. Kogu valla territoriaalne areng, sh. AS-i Tallinna Sadam funktsioneerimiseks

vajalike infrastruktuuri - ja muude objektide planeerimine, on lähtunud kehtivast

üldplaneeringust. Üldplaneeringu seletuskirja leheküljel 31 on märgitud, et Muuga sadama

arenevosa asub Jõelähtme vallas. Üldplaneeringus on aluseks võetud valminud

detailplaneeringud ja keskkonnaekspertilsid, kusjuures sadamat sügavuti ei ole käsitletud.

Seega on üldplaneeringu osad muuhulgas ka alljärgnevad detailplaneeringud: "Jõelähtme

valla Uusküla küla Uuetoa II, Kammi, Kella I, Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I ja Madise II

maaüksusega haaratud ala detailplaneering", Jõelähtme Vallavolikogu 04. juuli 2000. aasta

otsusega nr 37 kehtestatud Nuudipere, Kordoni, Klaukse, Klaukse I ja Klaukse II

maaüksustega haaratud ala detailplaneering, Muuga sadamaidaosa detailplaneering .

Järelikult üldplaneeringuga, mille on muuhulgas heakskiitnud Harju maavanem, ei ole seega

Muuga sadama alale rohekoridori ette nähtud. Seega ei asu planeeritaval alal

rohevõrgustiku alasid.

Lisaks eeltoodule on käesolevaks ajaks planeeritav ala ja selle lähiümbrus läbi lõigatud

mitmete infrastruktuuri objektidega, seal on uute tootmismaade hõivamiseks teostatud

ulatuslikud raied, rajatud mitmed tootmisettevõtted ning seeläbi muutunud ökoloogilised

tingimused (vt. joonis 4.4). Seetõttu on Jõelähtme Vallavalitsuse seisukoht, et

teemaplaneeringuga planeeritud rohekoridor ei välista detailplaneeringu koostamist ega

kehtestamist (vt. DP lähteülesanne lisas1).

22



Uuskit!« kiila Kim/b c I , Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69. Naudi tee 75 raudteed. NIl IU/i tee. NUlllii tee l õik I ja Milliga sadatu Jr kinnis tutc ja l ähial« detuilplaneeringu keskkonna mõju strat eegiline hindamin e

oo s..·'JIl.. ~ ", ,_.\,,':' .... _ ;,. ~ ,\.l ·!.· E ~ • ~ " ::7,-, ~ ~ · · ~ ;, ' " . ",_,;:', - EE <0

. . ......':: - E E - !' :. '" . ': "':' EE: · o.".· ,=,' - = E _ . • .,,:, ~.'"'••, .:,. .:. :e':' :: .;. •.• :0." .. ,.... .. ::T'.fr :
;. .:. - - :...:. ::. = • ~ ...

C:::J -::- '~ r ."..,_ t .... ::'....

, ••- _. :,f~1o: r » ~

'~''''''~ '' <t' '' ""
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4.5.2 Planeeringualal kasvava metsatsoneerimine,kasvukohatüüpide ja väärtusklasside

määramine

Planeeringuala kasvava metsa tsoneerimiseks, kasvukohatüüpide ja väärtusklasside

määramiseks viidi läbi välitööd ajavahemikul 15. juuli - 3. august 2009. Eesti Maaülikooli

Metsanduse ja maaehituse instituudi vanemteadur Henn Pärna juhtimisel. Tsoneerimine

viid läbikinnistute kaupa, joonisel 4.5 on vastav situatsiooniskeem.

nl.l1:!'r I

SLlI Dl TU

Sl UDl TU LOIK 1 I

:;:m' l ).;OO"1 "lI ,~: I OOO "

_____________________ ___ _ ______ __________'_' I~

Joonis 4.5: Planeeringualal kasvava metsa kasvukohatüüpide tsoneerimise situatsiooniskeem

Klaukse 1

Välitööde käigus tuvastati, et nimetatud territooriumil kasvab keskealine tiheda liitusega

mets. Valdav puuliik on sanglepp, puistute koosseisus esineb lisaks kohati veel sookaske ja

harilikku tamme. Antud territooriumil kasvavad puistud kuuluvad kahte kasvukohatüüpi:
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naadi ja ladu kasvukohatüübid. Maastikuliselt on nende kasvukohatüüpide alad suuresti

erinevad. Eksperthinnangu andmiseks on antud territoorium vastavalt tsoneeritud. Allpool

antakse nende kasvukohatüüpide lühike iseloomustus ja nende levik planeeringualal.

Naadi kasvukohatüüp kuulub salumetsade tüübirühma. Kasvukohatüüp levib lainjail

tasandikel, kühmudel, künnistel, harvem orunõlvadel. Antud territooriumil esineb

kasvukohatüüp kõrgematel, kuivematel reljeefielementidel. Põhjavesi või sellest tõusev

kapilaarvööde ulatub mullaprofiili, mistõttu taimed on pidevalt veega hästi varustatud.

Mulla kõduhorisont on metsavarise kiire lagunemise tõttu õhuke ning kohati võib puududa.

Huumushorisont on kõrge huumusesisaldusega, mistõttu mullaviljakus on kõrge

võimaldades kasvada nõudiikel puuliikidel (tamm, saar, vaher). Kuna antud puistud on

tekkinud endiste karjamaade või niitude metsastumisel, ei ole kasvukohatüüp veel täielikult

välja kujunenud. Pigem on tegemist üleminekuvariandiga naadi kasvukohatüübi ja

laanemetsade tüübirühma kuuluva jänesekapsa kasvukohatüübi vahel. Sellest annab

tunnistust naadi kasvukohatüübile vähe iseloomuliku jänesekapsa rikkalik esinemine

alustaimestikus. Ka ei ole sanglepp tüüpiline salumetsade puuliik. Alusmetsas esineb aga

salumetsadele iseloomulik põõsarinne ja alustaimestik.

Uuritud territooriumiian eraldati kaks salumetsa osatükki. Esimene nendest (I) asub

territooriumi loodenurgas. Maapind on kuiv. Ülarinde moodustavad peamiselt sanglepad

keskmise tüveläbimõõduga rinnakõrgusel 20,1 cm ning keskmise kõrgusega 16,5 m.

Juurdekasvupuuriga võetud puursüdamikelt aastarõngaid loendades saadi nende vanuseks

keskmiselt 45 aastat. Leppade seas leidub suuri tammesid, millede keskmine kõrgus jääb

umbes samale tasemele leppadega, kuid keskmiselt läbimõõdult (50,5 cm) ületavad neid

tunduvalt. Jämedamate tammede vanuseks saadi ca 125 aastat. Puistu koosseisus esineska

üksikuid kaski keskmise rinnasläbimõõduga 16,0 cm. Alal esineb kaks rändrahnu. Nendest

suurem asub ala põhjaosas maantee lähedal. Tema ümber asub arvukalt väiksemaid

rändrahne, moodustades kivikülvi. Väiksem rändrahn asub sellest ca 60 m lõuna pool,

ladumetsa servas. Mõlema rändrahnu naabruseskasvavad tammed.

Teine osatükk (II) asub esimesest ida suunas. Neid eraldab kitsas, ca 20 m laiune ladumetsa

soonik. Niiskuselembesemate alustaimestikuliikide (varsakabi, soo-piimputk, roomav tulikas)
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järgi otsustades on maapind on sellelosatükil niiskem. Ilmselt esineb naabruses asuva

ladumetsa mõju. Ka sellelosatükil on puistu peamiseks puuliigiks sanglepp, millede

keskmiseks rinnasläbimõõduks saadi 24,0 cm ja keskmiseks kõrguseks 17,1 m. Ka sellel

osatükil esineb tammesid, millede mõõdud on võrreldavad esimese osatükil kasvavate

tammede omadega, kuid osutusid veidi nooremateks vanusega ca 90 aastat.

Lodu kasvukohatüüp kuulub rohusoometsade tüübirühma. Kasvukohatüüp levib madalikel,

lamm- ja moldorgudes. Uuritud alal hõlmas kasvukohatüüp üle poole pindalast. Alad on

üleujutatavad, vesi püsib mätastevahelistes lahkudes pikemat aega ja ainult kestvalt

kuivadel perioodidellaskub mõnekümne sentimeetri sügavusele. Antud territooriumil esines

välitööde ajal ladu kasvukohatüübi levikualal vesi pidevalt maapinnal. Puistutest

domineerivad kaasikud ja õhema turbaga aladel sanglepikud. Viimane oli ka domineeriv

puuliik antud territooriumil. Seguliigina leidus kuivematel servaaladel ka üksikuid kaski.

Sangleppade keskmiseks kõrguseks saadi 12,5 m ja keskmiseks tüveläbimõõduks 14,0 cm.

Joonisel 4.6 on Klaukse 1 kinnistul kasvava metsa tsoneerimine.
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Nuudi tee

Maa-alal kasvav puistu on sarnane naabruses asuva maatüki Klaukse 1 puistuga nii

kasvukohatüübi kui ka puuliigilise koosseisu osas. Valdavas osas esineb naadi

kasvukohatüübi sanglepik, milles kasvab üksikuid suuri tammesid ning väiksemaid kaski.

Mõõdetud leppade keskmiseks tüve läbimõõduks saadi 25,3 cm, kaskede läbimõõduks 20,6

cm ja tammede läbimõõduks 46,4 cm. Tammede keskmine kõrgus oli 16,0 m ja leppade

keskmine kõrgus 14,0 m. Maa-ala idapoolses osas läheb kasvukohatüüp üle lodu

kasvukohatüübiks kus puistu moodustavad väiksemad lepad ja kased. Tammesid selles osas

ei esinenud.

Nuudi tee lõik 1

Mõlemal pool mere äärde suunduvat teed kasvab naadi kasvukohatüübi puistu, kuid siin

lisandub puistu koosseisu metsanduslikult ja haljastuseks väheväärtuslik raagremmelgas,

mille osatähtsus kooseisus tõuseb kohati üle 50%. Ülejäänud osa koosseisust moodustavad

must lepp, kask ning tamm. Remmelgad on harunenud, okslikud ning paljud liigile omaselt

nakatunud seenhaigustega. Remmelgate keskmiseks läbimõõduks saadi 17,8 cm ja

kõrguseks 11 m. Lepad ja kased on antud alal nooremad ja väiksemad kui teistel uuritud

aladel: keskmised läbimõõdud vastavalt 17,4 cm ja 11,8 cm. Palju esineb nende noort

järelkasvu. Tammed seevastu on jämedamad keskmise läbimõõduga 54,6 cm ja keskmise

kõrgusega 18,2 m.

Lääne suunas läheb puistu sujuvalt üle tammikuks, mis on koosseisu ja alusmetsa poolest

ebaühtlane. Nuudi tee poolses osas esineb alusmetsata puhttammik, kaugemal lisandub

koosseisu üksikuid suuri kaski ja musta leppa. Teepoolses osas on tammed suhteliselt

väiksemad, keskmise läbimõõduga 42,4 cm (jämedaim mõõdetutest 59 cm) ja keskmise

kõrgusega 17,6 m (kõrgeim 20,0 m). Tammikus kasvavate üksikute kaskede keskmine

läbimõõt oli 36,2 cm ja kõrgus 15,5 m. Märkimist väärib, et tammiku Nuudi tee poolses osas

kasvavad ümbritseva metsa turbeta jäänud tammede tervislik seisund on oluliselt halvem

kui kaugemal, puistus kasvavatel tammedel. Puude võrades esineb palju kuivanud oksi ning

mõned puud on kuivanud.
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Tammikust veelgi lääne poole enam metsanduslikus mõttes pulstuld ei esine. Vaheldumisi

lagedamate aladega esineb puude gruppe, milledes on valdavad kas kased, remmelgad või

tammed. Nendes gruppides kasvavad tammed on suhteliselt noored. Tammedele lisandub

pihlakaid ja toomingaid. Uuritud ala kõige läänepoolsem osa on lage ala üksikute kase ja

tamme noorte järelkasvupuudega. Joonisel 4.7 on Nuudi tee lõik 1 kinnistul kasvava metsa

tsoneerimine.

29



Uuskiita killa Klauks e I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuiuli tee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadam 3 1' kinnisune juliihiala detailp laneerin gu kesk konna m õj u strate egiline hindamine

1:1000

11141

PIASUP.I S r. l :~I,1 PIIR

I'ÄXlITSl;UK 1AII NIK

rI:I:D&CRl'PID

J'PoODVl\llTOP.USTlK

l!ETS~ PIIR

~l.Tl>1 TF.J: 10n: I 1liO~rrRII/ll\ll
iUOO.'W.

E-KOi\SULTI I

'\ ' 1 \."v' ..-01.\.. \ ._~~
\ .... 1 \ "'"-h '"-, \re' \ ••, ......vh"~~ .
\\.. \ .""

"~" <,
' -. / ":\~ <,"'-... /' \\..~ '-"--- ~-, -,.. .......~..'

~,~ ...

.:0,
" I

~: \. .

;. ~i' '' · ·•.• I " '
I 1'11 ;0 ,';

;~ ,. ~:

of

~

{

Joonis 4.7: Nuuditee lõik1 kinnistul kasvavametsa tsoneerimine

30



Uusk üla kiila Klaukse J. Vahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Nuud i lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi tee lõik J ja Muuga sadam 3r kinn istute ja
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5. HINNANG EElDATAVAlTOLULISE MÕJU KOHTA

5.1 Maavarad

Planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda mõju keskkonnaregistri maardlate nimistus

arvele võetud Maardu graniidimaardla tarbevarude kasutustingimustele ega võimalustele .

Maardu graniidimaardla 3. ploki prognoosvaru alale on käesolevaks ajaks kehtestatud viis

erinevat detailplaneeringut ja üldplaneering, mis näevad ette ala kasutamist tootmismaana

sadama tegevuseks ning nende alusel ehitatud mitmesugused tehnorajatised ja ettevõtted:

Muuga betoonitehas, -tehase raudtee ning ulatuslik tehniline infrastruktuur. AS Tallinna

Sadam jätkab Muuga sadama idaosa arendamist ning selleks vajalike investeeringute

tegemist sellel alal

Arvestades asjaolu, et maavara prognoosvaru näol on tegemist eeldatava maavara varuga,

mille olemasolu, kvaliteet ning lasundite näitajad ei ole geoloogiliste uuringutega kindlaks

tehtud, on olemasolevas olukorras otstarbekas Maardu graniidimaardla 3. ploki

prognoosvaru riiklikust keskkonnaregistri maardlate nimistust välja arvata. Otsuse

prognoosvaru keskkonnaregistri maardlate nimistust välja arvamise kohta teeb maavarade

komisjon arendaja esitatud taotluse alusel.

5.2 Mõju välisõhule

Veeidatud naftagaaside vedu tootja juurest kuni laadimiseni tankeritele toimub rõhu all

olevas suletud süsteemis. Gaaside pihkumine välisõhku to imub tühises koguses paakvaguni

ja terminaali, paakauto ja terminaali või terminaali ja ühendustorustike lahtiühendamisel.

Gaasilises faasis propaani või butaani heitkoguste arvutus

Ainsad operatsioonid, mille puhul leiab aset propaani või butaani pääst atmosfääri, on

raudtee paakvaguni painduvasse tühjendusvoolikusse (diameeter max 32 mm, pikkus max

5,0 rn), tankeri laadimisvardasse (diameeter max 250 mm, pikkus max 20 m) pärast

tühjendamist jäänud aurufaasis gaasi väljapääs lahti ühendatud voolikust või paakauto
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laadimisvoolikusse (diameeter max 50 mm, pikkus max 8m) pärast paakauto tsisterni

täitmist jäänud aurufaasis gaasi väljapääs lahti ühendatud voolikust.

Heitkogused on:

ühe paakvaguni tühjendamise kohta

ühl d 'Ok ° I V 1C*d
2

h 1c*0,032
2

5 00040 3tu jen usvoo I u siseruuma a on =--- * = * = , In ,
4 4

kus d on tühjendusvooliku sisediameeter (m) ja h vooliku pikkus (m).

14 bar suuruse rõhu all oleva torustiku tühjendamisel (eeldades, et see on täielikult

vedelgaasiga täidetud) eraldub:

p *V 14 *10
6 *0 0040

m = --*JJ = ' '* 44 = O,lg propaani
R *T 8314*293

kus p on rõhk 14 bar ehk 1,4*106 Pa, V on tühjendusvooliku siseruumala (m3
), R on

universaalne gaasikonstant 8314 Pa*m 3/K, T on temperatuur 20·C ehk 293 K ja J1 on aine

molaarmass g/rnol.

p *V 1,4*10
6

*0,0040 58 013 b .
m =--*JJ = * = g utaanl

R*T 8314 *293 '

ühe paakauto laadimise kohta

ühl d 'Ok ° 'V 1C *d
2

h 1c*0,05
2

8 00157 3tu Jen usvoo I u slseruuma a on = ---* = * =, m ,
4 4

ehk 14 bar suuruse rõhu all oleva torustiku tühjendamisel (eeldades, et see on täielikult

vedelgaasiga täidetud) eraldub

p *V 1,4*106 *0,0157 . _.
m = -- * JJ = *44 = 0,397g propaanl VOl

R*T 8314 *293
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p*V 14*106 *00157
m =--*f.1 = ' , *58 =0,523g butaani

R*T 8314*293

ühe tankeri laadimise kohta

Jr *d 2 7l' *0 2502

tühjendusvarda siseruumala on V =--*h = ' *20 =0,9812m 3

4 4

ehk 14 bar suuruse rõhu all oleva torustiku tühjendamisel (eeldades, et see on täielikult

vedelgaasiga täidetud) eraldub

1,4.10
6.0,9812

44 24812 . _.m = . = , g propaam VOl
8314·293

1,4.10
6

.0,9812 58 32706 b t .m = . =, g u aam
8314·293

Vedelgaasiterminaali maksimaalvõimsusel töötamisel (800000 tonni vedelgaasi aastas)

tühjendatakse aastas

800000 : 21600 = 37037 propaani paakvagunit või

800000 : 25056 =31928 butaani paakvagunit (a' 54 m3
) .

Eeldades vedelgaasitankeri keskmiseks lastiks 8000 t, laaditakse aastas 100 tankerit.

Aastas laaditakse max 2000 paakautot (tsisterni mahuga 30 m3
), millesse mahub 12 t

propaani või 13,92 t butaani.

Summaarne aastane arvutuslik heitkogus kui laaditaks ainult propaani (kui erikaalult

kergema produkti) käitlemisel transiitkaubana suunal raudtee - mahutipark - tanker on:

m = (37037·0 ,1 + 2000 ·0,397+100·24,812) :106 = 0,007 t propaani
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Summaarne aastane arvutuslik heitkogus kui laaditaks ainult butaani (kui erikaalult suurema

produkti) käitlemisel transiitkaubana suunal raudtee - mahutipark - tanker on:

m =(31928·0,133 + 2000 ·0,523+100·32,706) :106 =0,008 t

Eelpool toodud arvutuslikud propaani või butaani kogused on maksimaalsed võimalikud

heitkogused, mis arvestavad, et lahtiühendatav voolik on 14 bar juures täidetud täielikult

vedelgaasiga. Tegelikult heitkogused on sellest väiksemad.

Leitud heitkoguste arvutuse alusel ei ületa terminali välisõhku paisatav saasteainete

heitkogus keskkonnaministri 2. augusti 2004. a määruse nr. 101 Saasteainete heitkogused

ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja

erisaasteluba kohaselt lenduvate orgaaniliste kemikaalide jaoks kehtestatud piirkoguse 0,1

tonni. Vastavalt sellele ei ole laadimisoperatsioonidel õhku hajuva propaani ja butaani

käitlemiseks vaja taotleda välisõhu saasteluba.

Terminaalis käideldavad vedelgaasid ei ole aromatiseeritud ning seetõttu ei põhjusta

terminaali opereerimine ümbruskonnas ebameeldiva lõhna levimist. Propaani ja butaani

sisaldust mõõdetakse terminaali laadimistsooni piirkonnas ohutuse tagamise eesmärgil

pidevalt.

Põletusseadme soojusvõimsuse arvutus

Projekti kohaselt on terminali kavandatud vagunitest mahalaadimisel ja külmtsirkulatsioonil

tekkinud jääkgaaside põletisüsteem võimsusega ligikaudu 5t/h. Vedelgaasi alumine

kütteväärtus on vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a. määrusele nr. 258

Energiatõhususe miinimumnõuded12,8 kWh/kg .

Vedelgaasi (propaan + butaan) kütteväärtus on seega:

5 tlh x 12,8 x 1000 = 64000 kWh = 64,0 MW

Lisaks on kavandatud katlamaja võimsusega kuni 5 MW. Välisõhu kaitse seaduse kohaselt

peab saastatuse taseme piirväärtus olema tagatud ettevõtte tootmisterritooriumi piiril.

Sellega tuleb projekteerimisel ja katlamaja seadistamisel arvestada. Kavandatava katlamaja
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võimalikke koosmõjusid teiste planeeringuala lähipiirkonnas asuvate katlamajadega on

analüüsitud aruande peatükis 5.8.

Vastavalt Keskkonnaministri 02.08.2004. a. määrusele nr. 101 Saasteainete heitkogused ja

kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav saasteluba ja erisaasteluba on

põletusseadmete kogusoojusvõimsusele alates 0,3 MW gaasi põletamisel ühel

tootmisterritooriumil vaja taotleda välisõhu saasteluba.

Kavandatud põletusseadmete koguvõimsus ületab 50 MW. Vastavalt Vabariigi Valitsuse

7. mai 2002. a määrusele nr 150 KeskkonnakompleksIuba nõudvate al/tegevusvaldkondade

ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa

taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine on energia tootmisel 50-400 MW

nimisoojusvõimsusega põletusseadmetes ettevõtja I vaja taotleda keskkonnakompleksiuba.

Vedelgaasi terminali rajatavad põletusseadmed ei ole planeeritud energia tootmiseks, vaid

avarii korral gaasilekke ja gaasi transpordi tsükli lõppemisel gaasi jäägi likvideerimiseks.

5.3 Müra

5.3.1 Lähteandmed

Vedelgaasi terminali prognoositav rongiliikluse sagedus ööpäevas on keskmiselt 2

rongikoosseisu kahes suunas kokku. Rongikoosseisude pikkus on keskmiselt 540 meetrit, mis

teeb ligikaudu 36 vagunit ühe rongikoosseisu kohta. Territooriumi läbivad vaid

diiselmootoriga vedurid ning maksimaalne lubatud kiirus käesoleval raudteelõigul on 25

km/h. Muuga raudteejaamast kavandatava terminali suunas piirneb raudtee 605 m pikkuses

4,8 m kõrguse müratõkkeseinaga . Tihe kõrghaljastus mõjutataval alal puudub, samuti teised

ehitised (va müratõkkesein), mis võiksid oluliselt tõkestada müra levikut elamuteni.

Mürataseme modelleerimine viidi läbi arvutiprogrammiga SoundPLAN 6.5, kasutades

Põhjamaade raudteemüra standardit Nordic Prediction Method Train Noise, 1996. Müratase

määrati 2 meetri kõrgusel maapinnast ning 5x5 meetrise sammupikkusega. Tulemustes

hinnatakse rongiliikluse ekvivalentsest mürataset elamualadel päevases (07-23) ning öises
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(23-07) ajavahemikus, sealjuures arvestatakse et rongiliiklus jaguneb ööpäeva lõikes

võrdselt.

Muuga raudteejaama tegevusest tingitud müratasemeid hinnati 2006. aastal inseneribüroo

Akukoni poolt Muuga sadama idaosa ja Muuga raudteejaama laienduse keskkonnamõju

hindamise raames'. Nimetatud mürauuringuga arvestatakse kui olemasoleva olukorraga

ning hinnatakse selle abil kvantitatiivselt modelleeritud vedelgaasi terminali müratasemete

võimalikku negatiivset mõju elamualadele üldise mürafooni taustal.

5.3.2 Müranormtasemed

Vastavalt Sotsiaalministri 04.03.2002 aasta määrusele nr. 42 Müra normtasemed elu- ja

puhkeolal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid

nõuetele jaotatakse hoonestatud ja hoonestamata alad ü1dplaneeringu alusel:

I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste

puhkealad;

II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad,

puhkealad, pargid linnades ning asulates.

III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, tootmisettevõtted);

IV kategooria - tööstusala

Müratundliku objektina käsitletakse käesolevas töös elamuaia, kus lähtudes Sotsiaalministri

määrusele nr. 41 on liiklusest tulenev müranormtase piirtase päeval 60 dB ja öösel 55 dB (vt

tabel 1). Kuna elamuala puhul on tegemist olemasoleva olukorraga, siis kasutatakse

müratasemete hindamisel piirtasemeid olemasolevatel hoonestatud aladel.

Piirtase- müra tase, mille ületa mine võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab

rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi ting imusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra

hindamisel ja uute hoonete projekteerimiselolemasolevatel hoonestatud alal.

8 Muuga raudteejaama s tekkiva müra hindrnaine ja kaardistamine. Muuga sadama idaosa ja Muuga
raudteejaama laienduse keskkonnamõjude hindamine. 2006, Akukon OÜ.
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Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud,

tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.

TabeIS.l. Liiklusest tingitud müra narmtasemed hoonestatud ja hoonestamata aladel (dB)

päeval öösel

I kategooria, puhkeala 55 50

II kategooria, elamuala 60 55

III kategooria, segaala 65 55

IV kategooria, tööstusala 75 65

5.3.3 Tulemused

Kavandatava vedelgaasi terminaliga kaasneva rongiliikluse müra modelleerimise tulemused

näitavad, et müratasemed ei ületa päeval ja öösel raudteele kõige lähima elamu juures

määrusega kehtestatud piirtasemeid (päeval 60 dB ja öösel 55dB) (vt joonis 5.1). Terminali

vahetus läheduses müra mõjuala ulatuses elamud puuduvad. Terminali ja Muuga

raudteejaama vahelisel alal ei põhjusta terminali ehitamisest tingitud Iiiklussageduse tõus

kehtestatud müra piiratasemete ületamist.

Müra olukorra hindamisel arvestati inseneribüroo Akukon poolt 2006. aastal koostatud

mürauuringut "Muuga raudteejaamas tekkiva müra hindamine ja kaardlstamine'".

2006. aastal koostatud Muuga raudteejaama mürauuring näitas, et ilma projekteeritud

müratõkkeseinata ületavad müratasemed lähimal elamualal Muuga raudteejaama ja Nuudi

tee vahelisel alal öise ekvivalentse piirtaseme 50 dB ning raudteejaamale lähimate elamute

juures maksimaalsed helirõhu normtasemed 55 dB. Olemasolev 4,8 m kõrgune

müratõkkesein vähendab mürataset lähimate eluhoonete juures umbes 7 dB. Kuna Muuga

raudteejaam on eelkõige kaubajaam, kus koostatakse rongikoosseise, siis kõige suuremat

müra põhjustab rongide manööverdamine ja sorteerimine. Seetõttu ei käsitleta seda

9 Muuga raudteejaamas tekkiva müra hindmaine ja kaardistamine. Muuga sadama idaosa ja Muuga
raudteejaama laienduse keskkonnamõjude hindamine . 2006, Akukon OÜ.
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tavalise Iiiklusmürana vaid tööstusest tingitud mürana ning elamualadele on kehtestatud

kõrgemad piirtasemed (päeval 60 dBja öösel 45 dB).

Töö tulemuste põhjal saab järeldada, et vedelgaasi terminali rajamisega ei kaasne olulist

rongiliikluse müra taseme tõusu lähipiirkonna elamualadel. Muuga raudteejaam on

piirkonna olulisim müraallikas ning sõltumata kavandatavast vedelgaasi terminalist on

piirkonna võimalikud müratasemete ületamise juhtumid tingitud raudteejaama tegevusest.

Projekti kohaselt nähakse terminalis ette paakautode laadimisseadmed ja balloonide

täitmise tsehh siseturu vajaduste katmiseks. Paakautodega terminalist välja veetavate

kaubavoogude detailsem aastakäibe prognoos pole turu nõudluse volatiilsusest tingituna

võimalik. Arvestades Muuga sadamast lähtuvad üldist kaubavoogu ja Projektiga kavandatud

(vt. lisa 2) laadimisseadmete ja balloonide täitmise tsehhi käivet, ei ole

planeeringulahenduse elluviimisest tingitud transpordivoogude suurenemine olulise

keskkonnamõjuga.
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5.4 Rohevõrgustik

Rohevõrgustiku planeerimise metoodikas 10 on välja toodud mitmed rohekoridoride ja

tugialade tingimused, mille jälgimine tagab rohevõrgustiku ökoloogilise funktsioneerimise:

võrgustiku funktsioneerimiseks tuleb tagada, et rohelise võrgustiku tugialadel ei langeks

looduslike alade osatähtsus alla 90%. Seda võib täpsustada üldplaneeringuga, nähes

vajaduselette vastavad kompensatsioonialad;

vältida tugialadele ja koridoridesse olulise ruumilise mõjuga objektide kavandamist.

Juhul kui nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb ehitiste asukohavalikul rakendada

alternatiiwariantide läbikaalumist ja seada täiendavaid nõudeid negatiivse mõju

leevendamiseks;

jälgida, et kavandatav asustus ei lõikaks läbi rohelise võrgustiku koridore.

Antud metoodika kohaselt ei suutnud planeeringualal asuv maakondliku tähtsusega väike

rohekoridor oma ökoloogilist funktsiooni täita, ning juba üldplaneeringu menetlemise faasis

on rohevõrgustiku asukoht vastavalt teemaplaneeringu suunistele täpsustatud ja koridor

alalt ära jäetud.

Kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt on selle ala maakasutuse funktsioon

tootmismaa ning sellest on kinnistuste valdaja AS Tallinna Sadam oma arendustegevuses ka

lähtunud. Piirkonna maakasutuse üldtingimuste keskkonnamõjude hindamise käigus ei

peetud kavandatud majandustegevust rohevõrgustiku üldisele funktsioneerimisele oluliseks

keskkonnamõjuks. Jõelähtme Vallavalitsuse seisukoht on, et teemaplaneeringuga

planeeritud rohekoridor ei välista detailplaneeringu koostamist ega kehtestamist (vt. DP

lähteülesanne lisas1).

Eeltoodust lähtuvalt ei saa kavandatud tegevuse mõju rohevõrgustiku üldisele

funktsioneerimisele lugeda oluliseks, sest viidatud rohekoridor ei suutnud oma

teemaplaneeringuga kavandatud ökoloogilist funktsiooni täita juba enne üldplaneeringu

kehtestamist ja ei suuda seda hetkel. Teemaplaneeringuga rohevõrgustikule kavandatud

10 Roheline võrgustik, Kalev Sepp (EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut), Jüri Jagomägl (AS Regio). Tartu 2002; vt:
http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/roh.vorgustik.pdf
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rekreatiivse funktsiooni täitmiseks ei sobi olulise ruumilise objekti (mis sadam tervikuna on)

tootmismaal asuv rohekoridor puhkevõimalusi kasutada soovivate inimeste ohutuse

tagamiseks. Olemasolevat olukorda arvesse võttes tuleks võimalike tulevaste

rohevõrgustikku käsitlevate planeeringute käigus viia maakondlikus planeeringus toodud

rohevõrgustiku struktuur vastavaks tegelikkusele ning koostöös kohaliku omavalitsusega

(kohalike omavalitsustega) leida rohekoridoridele ökoloogiliseit ja rekreatiivselt sobivad

asukohad. Maa-alaliselt piiritletud territooriumi detailplaneeringu koostamine ja

menetlemine ei ole sobiv instrument strateegiliselt kõrgema taseme (mida maakondlik

teemaplaneering on) planeeringuotsuste langetamiseks ning seetõttu ei käsitleta käesoleva

detailplaneeringu KSH raames rohekoridori võimalikke asukohti KSH alternatiividena.

S.S Mõju metsakooslustele

Vedelgaasi terminali väljaehitamine toob endaga paratamatult kaasa planeeringualal

kasvava metsa suuremas osas maha võtmise, kuna arvestada tuleb, et tegemist on

tootmismaaga, mille sihtotstarve on otsustatud juba detailplaneeringust kõrgema

strateegiliste tasemega planeeringudokumentidega (valla arengukava ja üldplaneering).

Kuigi Klaukse 1 kinnistul kasvav mets on suure metsandusliku väärtusega, mida lisaks

ilmestavad kaitse alla võtmata rändrahnud ja kivikülv, on ta mitmete infrastruktuuri

objektide rajamisest tingitud pinnase liigniiskusega hävimisohus.

Puistut tervikuna ei ole võimalik säilitada, tuleks see kaaluda võimalust selle osaliseks

säilitamiseks gruppidena. Kahtlemata on vajalik puhastadaalusmets risust ning harvendada.

Puudegruppide moodustamisel tuleks hoiduda tammede lahtiraiumisest, st on oluline, et

nad jääks gruppide keskele. Puistus liituses kasvanud tammede sattumisel täisvalgusesse

hakkavad tammede võrad kuivama. Tähelepanuväärsed rändrahnud ja kivikülv tuleks

säilitada ning leida planeeringualal või selle lähiümbruses sobiv koht nende

eksponeerimiseks.

40



V IIskiila kiita Klaukse I , Vahetusmaa 2, Nuudi lee 69, Nuud i lee 75 raudteed, Nuudi lee, Nuudi lee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinn istute ]a

lahiala detailplaneeringu keskkonnam õju strateegiline hindamille

Kuigi lodumetsad on metsanduslikust ja taimestikulisest seisukohast huvitavad kooslused, ei

ole nende säilitamiseks antud juhul võimalust. Vedelgaasi terminali rajamiseks tuleb

lodumetsade ala kuivendada ning maapinda tõsta . Lodumetsale oluline veerefiirnl

muutumine ilmselt hävitab koosluse.

Nuudi teega piirneval metsaalal peale tammiku ja üksikute suurte tammede säilitamist

väärivaid metsaosi ei ole. Haljastuse seisukohalt on dekoratiivsed olemasolevad

puudegrupid . Neid tuleks korrastada kujundusraietega ning neid ümbritsevatel lagedatel

niitmisega piirata rohukasvu. Säilitatavate tammede kuivamise vältimiseks tuleks nende

ümber säilitada teisi puid.

Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määrusega nr 212 Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja 0

kategooria gaasipaigaldise hookiusnba ulatus on sätetetaud A- ja B - kategooria gaasitrassi

hooldusriba ulatuseks 1 m. Veekeskkonna, taimestiku ja loomastiku kaitse seisukohalt on

lubamatu kasutada selle hooldamiseks pestitsiide .

5.6. Mõju põhja - ja pinnaveele

Planeeringulahenduse kohaselt on sademevee arvutuslik keskmine vooluhulk 350 I/sek.

Vedelgaasi mahutite ja raudtee estakaadi aluste vannide sademevee väljavoolutorustikel on

siibrid normaalselt suletud asendis. Sademeveed juhitakse Nuudi teel alt läbi merre läbides

sademevee puhastusseadme. Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määruse nr 269 Heitvee

veekogusse või pinnasesse juhtimise kord kohaselt ei tohi sademeveelaskme kaudu merre

juhtida sademevett, mille heljuvainesisaldus ületab 40 mg/I ja naftaproduktide

kontsentratsioon 5mg/1. Sellega on Projekti ja planeeringulahenduse koostamisel

arvestatud. Sademevee puhastusseadmest väljavoolul on määrusega kehtestatud normide

jälgimiseks ette nähtud proovivõtu kaev.

Sademevee allajuhtimiseks mereäärsest astangust on astangu ja ranna kaitseks kavandatud

sademevee kukkumiskaev. Sellise lahenduse korral langeb vesi rannale läbi astangu sisse

rajatud torustiku ja kukkumiskaevude süsteemi ning suubub merre looduslikest kividest
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kaldakindlustuseit. Kukkumiskaevu tüüp valitakse ehitusprojekti koostamise käigus. KSH

läbiviimise ajal ei ole vastava projekti koostamisega alustatud. Senini on sadeveed

kaldaastangult merre jõudnud piki kaldaastangut. Suurvee ajal toimub kaldaastangu

uhtumine ja murenemine. Seetõttu parandab planeeritav vee ärajuhtimissüsteemi rajamine

torustiku ja kukkumiskaevudesüsteemi abilloodusliku kaldaastangu olukorda.

Sademevee ärajuhtimissüsteemi rajamine ei põhjusta olulist keskkonnamõju kui see

projekteeritakse ja ehitatakse välja asjatundlikult ning ehitustööde korraldamise head tava

jälgides. Geoloogiadoktor Kalle Suuroja eksperthinnangu (vt. lisa 1.6) kohaselt on

kukkumiskaevude ehitustööde mõju kaldaastangule minimaalne ja tagajärjed kergesti

likvideeritavad. Hoiduda tuleb lõhketöödest. Kukkumiskaevude kaitsmiseks mere murrutuse

eest on vaja need ehitada vähemalt 5 m kauguseleastanguservast.

Sademevee ärajuhtimiseks on planeerimise käigus kaalutud alternatiivsena ka sadevee

ärajuhtimist piki Klaukse tee äärset kraavi, läbi raudteetruubi merre. Kraavi läbilaskevõime

on ammendumas kraaviga piirnevatelt muudeit aladelt sademevee ärajuhtimise tõttu. Juba

hetkel on paikvaatluste alusel selgunud, et suurvee ajal vee voolukiirused ja vooluhulgad

lõhuvad kraave. Seetõttu on terminali ala sadevee ärajuhtimiseks ainuvõimalik uus sadevee

väljalasu rajamine. Planeeritav väljalask rajatakse olemasoleva kraavi sängi.

2. ehitusetapi valmimise järel tekib Terminalil tehnoloogilise vee vajadus 300 - 1200 m3

tunnis. Tehnoloogilise vee süsteemis kasutatakse merevett. Veeseaduse § 14 kohaselt võib

põhjavett kasutada tootmise vajaduseks ainult siis, kui seda nõuab tootmistehnoloogia või

kui muu vee kasutamine on seotud ülemääraste kulutustega. Seetõttu on oluline

projekteerimise ja ehitamise edasistes etappides antud veevarustuse põhimõtteline

lahendus säilitada ja välja ehitada ning hoiduda põhjavee kasutamisele baseeruva

veehaarde väljatöötamisest.

Merest võetakse vett lainemurdja pikendusele planeeritavast veehaardest ja suunatakse

isevoolsena merre läbi planeeritava sademeveekanalisatsiooni. Planeerimise ja

keskkonnamõju hindamise käigus kaaluti alternatiivse lahendusena ka jahutusvee juhtimist

merre lainemurdja piirkonnas. Sellisest lahendusest loobuti keskkonnakaitselistel ning
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majanduslikel kaalutulustel lahenduse liigse energia- ja materjalikulukuse tõttu, sest sellisel

juhul tuleb jahutusvett tagasi pumbata ning rajatav trass on oluliselt pikem kui

planeeringulahenduses kavandatud trass.

Pikaajaliste seireandmete kohaselt on merevee temperatuur 5 m sügavusel suvel keskmiselt

12 "C, Merest võetava ja merre tagasi juhitava jahutusvee temperatuuride vahe on kuni 9

kraadi ning merre tagasi juhitava jahutusvee temperatuur seega ca 21° C.

Merre pumbatav soojusvõimsus on leitav valemiga:

P=q xilTxepxc

P =soojusvõimsus [kW]

q =vooluhulk [m3/s]

ilT =sisselaskevee ja merevee pinnakihi temperatuurierinevus [ec]

ep =vee tihedus [kg1m3
]

e =vee erisoojus [kJlkgIK]

Jahutusvee vooluhulk on vahemikus 300 - 1200 m3/h. Maksimaalne jahutusvee kogus on

seega 0,333 m3/s.

Arvestades, et maksimaalne vooluhulk on 1200 m3/h = 0,333 m3/s ja merre pumbatava vee

maksimaalne temperatuur on +21 °C ning merevee temperatuur suvel on keskmiselt 17 °C,

on merre pumbatav maksimaalne arvutuslik soojusvõimsus:

0,333 x 996 x4 x4,185 = 5552 kW.

Tegelik keskmine soojuskoormus merekeskkonnale jääb sellest madalamaks. Maksimaalse

soojusvõimsusega jahutusvee heited on seotud ilmastiku ja tehnoloogiliste protsessidega

ning ei ületa Eesti kliimaga sarnases kliimas tavapäraselt 35 - 40 % vedelgaasi terminali

üldisest tööajast. Vajaliku jahutusvee hulk sõltub raudteetsisternidega terminali tulevast

vedelgaasi kogusest. mida on vaja kompressor itega jahutada. Transiidikaubanduse

turusituatsiooni muutlikkuse tõttu ei ole võimalik detailset jahutusvee koguse ja

temperatuuri ajalist prognoosi esitada.
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Selline soojusvõimsus on võrreldav väikese võimsusega heitvee merrelasu või keskmise

suurusega konteiner- ja tankerlaeva jahutusvee poolt põhjustatud soojuskoormusega.

Keskkonnakaitse praktikas ei ole sellist soojuskoormust peetud merekeskkonnale oluliseks

keskkonnamõjuks.

Rajatava kaldakindlustuse rajamise eesmärk on ranna kaitsmine uhtumise eest ning

soojuskoormuse hajutamine. Õhu ja vee vahelise soojus- ja massiülekande tõttu väheneb

jahutusvee temperatuur selle märgpinnal keskmiselt 88 W1m2 (ca 1
0 c) võrra .

Arvestades asjaoluga, et jahutusvee haare on kavandatud S m sügavusele, kus merevee

temperatuur on aastaringseit oluliselt madalam ning suubla madala meretasemega alal

(sügavusega ca 0,8 m), ei erine jahutusvee temperatuur suublasse juhtimiseloluliselt selle

piirkonna merevee temperatuurist. Temperatuuride täielik ühtlustumine oleneb jahutus- ja

merevee temperatuuride vahest, tuule suunast ja tugevusest, lainetuse refllrnlst,

õhutemperatuurist ning muudest hüdrometeoroloogilistest tingimustest.

Püsiva jääkatte korral võib suubla piirkonnas tekkida avavee lahvandus. Õhutemperatuuri

mõjul jahtub jahutusvesi lahvanduses ja üht lustub hoovuste toimel merevee

temperatuuriga suubla lähialal. Arendaja kinnitusel on talveperioodil Termlnails vajaliku

jahutusvee kogused kavandatavast maksimumist oluliselt väiksemad või puudub vajadus

jahutusvee järele üldse.

Kui võetakse arvesse KSH aruandes pakutud leevendavad meetmed (vt. ptk 9), siis piirneb

jahutusvee merre juhtimise mõjuala kaldakindlustussüsteemi, kui insenertehnilise rajatise,

alagaja ei tekita mereelustikule olulist negatiivset mõju.

Jahutusvee (heitvee) temperatuur suublasse juhtimisel ei ole kehtivate seadusaktidega

normeeritud. Veeseaduse kohaselt on tegemist vee erikasutusega kui võetakse vett

pinnaveekogust enam kui 30 m3/ööpäevas ja juhitakse heitvett suublasse ning nendeks

tegevusteks peab veehaarde ja väljalasu omanikul olema vee erikasutusiuba.
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5.7 Mõju inimeste tervisele ja varale

Vedelgaasiterminali ehitamise mõju planeeringua a piirkonna elanikele avaldub ainult

otseste ja kaudsete sotsiaalsete mõjudena, mis väljenduvad töökohtade loomises ning

tulubaasi kasvus. Seda saab pidada positiivseks mõjuks piirkonna inimeste heaolule.

Vedelgaasiterminali ekspluateerimise peamine mõju piirkonna elanikele võib avalduda

kemikaaliõnnetuse tagajärgedes, mida on kirjeldatud KSH aruande peatükis 6. Esialgse

riskihinnangu kohaselt on olulise õnnetuse tekkimise tõenäosus terminalis vägaväikene ning

ei kandu lähimate elamualadeni. Vedelgaasiterminali ohualasse jääb Muuga betoonitehas,

teoreetiline risk betoonitehase töötajate elule ja tervisele ning ettevõtte varale kasvab.

Õnnetuste teket aitab vältida kaasaegse kvaliteetse tehnoloogia ja seadmete valik, kõrge

töökultuur ning ohutuse tagamise süsteemi ellurakendamine. Vastutus selle eest lasub

arendaja!. Kemikaaliseaduse § 15 19 6 kohaselt peab suurõnnetuse ohuga ettevõtte omanik

kindlustama oma vastutuse tagajärgede hüvitamiseks kahju eest, mis võib tuleneda

võimaliku raskeima tagajärjega suurõnnetusest. Sobiva kindlustuse puudumisel võib

Vabariigi Valitsus keelustada, piirata või peatada suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevust.

Terminali operaatoril koostöös AS-iga Tallinna Sadam tuleb pöörata suurt tähelepanu

Muuga sadama idaosastöötavate inimeste piisavale teavitamisele ohuolukorras käitumiseks

ning arvestada sellega ohutuse tagamise süsteemi koostamisel.

5.8 Kumulatiivsed mõjud

Kumulatiivse mõju termini alla koondatakse enamasti kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja

koosmõju. Nimetatud kolme tüüpi mõjude erinevad definitsioonid kattuvad suuremal või

vähemal määral, Keskkonnamõju hindamise praktikas käsitletakse kõiki kolme tüüpi mõjusid
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lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindam ine

koondnimetusega kumulatiivsed mõjud, mis sisulises mõttes on õigustatud, sest

kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane kõigi kolme tüübi keskkormarnõjudele.r'

Kavandatud tegevuse ellurakendamise võimalik kumulatiivne mõju võib olla planeeringuala

lähipiirkonnas asuva kolme katlamaja (betoonitehase, söeterminali ja kavandatava

vedelgaasiterminali katlamaja) emissioonide koosmõju. Seetõttu teostatid KSH käigus

vedelgaasi terminali põleti ja katlamaja hajumisarvutused ning piirkonna saasteallikate

koosmõju hindamine.

Emissioonide arvutamine

Põleti soojusvõimsuse arvutamine

Vedelgaasi kütteväärtus

Kütuse kulu

46,11 MJ/kg

5000 kg/h

Soojusvõimsus arvutatakse vastavalt Keskkonnaministri 2. augusti 2004. a määrusele nr 99

Põletusseadmetest välisõhku eraIduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja

määramismeetodid:

B1 =B x Qri, GJ, kus

B- kütusekulu vaadeldaval perioodil, t;

Qr i - kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg;

Seega:

B1 = 5000 kg/h x 46,11 MJ/kg = 230000 MJ/h = 63,9 MJ/s (64 MW). Vedelgaasi

maksimaalne väävlisisaldus < 150 ppm ehk < 150 mg/kg ehk 0,015%.

Kokku on kaks saasteallikat: põleti soojusvõimsusega 64 MW ja vedelgaasil töötav katlamaja

soojusvõimsusega 5 MW.

11 Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as weil as Impact Interactions. Autorid : L.
J. Walker, J. Johnston. EC DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protect ion, NE80328/D1/3, May 1999; vt
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-studies-and- reports/guidel.pdf

46



Iluski ila kiila Kimthe I. Yahet usmaa 2, Nuudi tee 69,Nuudi lee 75 raudteed . Nuudi tee. Nuudi tee lõik J ja Muuga sadam I r kinnistute ja

lähiala detai lplaneeringu keskkonnamõju strateeg iline hindamine

Hetkelised heitkogused vedelgaasi põletamisel

Välisõhku eraiduvad saasteained on arvutatud vastavalt Keskkonnaministri 2. augusti

2004. a määrusele nr 99 .Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste

määramise kord ja määramismeetodid". Hetkelised heitkogused leitakse järgmise valemiga:

Mpl = 0,001 x P x ql, g/s

kus

P-põletusseadme soojusvõimsus, MWth (MJ/s)

q, - i-nda saasteaine eriheide, g/GJ

Allolevas tabelis on toodud vedelgaasi põletamisel välisõhku eralduvate saasteainete

eriheited.

Tabel2 Vedelgaasi põletamisel eralduvate saasteainete eriheited

Saasteaine eAS Eriheide, g/GJ

Süsinikoksiid 630-08-09 60

Lämmastik-dioksiid 10102-44-0 60

Lenduvad org. ühendid VOC-com 4

Lämmastikoksiidid

V-l M64MJ/s= 0,001 x 64 x 60 = 3,84 g/s

V-2 MSMJ/s= 0,001 x S x 60 = 0,3 g/s

Süsinikoksiid

V-l M64MJ/s= 0,001 x 64 x 60 = 3,84 g/s

V-2 MSMJ/s= 0,001 x S x 60 = 0,3 g/s

Lenduvad orgaanilised ühendid
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lühiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

V-l M64MJ/s= 0,001 X 64 X 4 = 0,26 g/s

V-2 MSMJ/s= 0,001 X 5 X 4 = 0,02 g/s

Vääveldioksiid

Vääveldioksiidi hetkeline heitkogus M pS0 2 arvutatakse tahke kütuse ja vedelkütuse

põletamisellähtudes kütuse väävlisisaldusest alljärgnevalt:

M pS0 2 = 20 X P X S'x (1-11) / a, g/s

kus

P- põletusseadme sooiusvõimsus. MWth;

s'- väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, massi %;

Il - väävliärastusseadmes eraidatava või põlemisseadmes kütuse tuhaga seotava väävli

suhteline hulk;

Qrj _ kütuse alumine kütteväärtus, MJjkg.

V-l M64MJ/S= 20 x 64 X 0,015 x (1- 0) /46,11 = 0,416 g/s

V-2 MSMJ/s= 20 x 5 x 0,015 x (1- 0) /46,11 = 0,033 g/s

Mahtkiiruste arvutus

Vastavalt eelnimetatud määrusele eraldub kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel

0,25 Nm3/MJ kuivi suitsugaase. Seega tekib vedelgaasi põletamisel seadmetes suitsugaase:

V-l Vm = 0,25 Nm3/MJ
x 64 MJ/s = 16 Nm3/s

V-2 Vm = 0,25 Nm3/MJ x 5 MJ/s = 1,25 Nm3js

Liigõhutegur 3 %-Iise hapniku sisalduse puhul:

20,9/ (20,9 - 3) = 1,17

Standardse 3%-lise hapniku sisalduse juures on gaaside mahtkulu:

V-l 16 x 1,17 = 18,72 Nm3/s
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liihiala detai lplaneer ingu keskkonnam õju strateegiline hindam il/e

V-2 1,25 X 1,17 = 1,46 Nm3/s

Töötemperatuuril180°C on mahtkulu:

V-1 18,72 x 453 / 273 = 31,1 Tm3/s

V-2 1,46 x 453 / 273 = 2,4 Tm3/s

Tabel3 Vedelgaasi term inali saasteaJJikate parameetrid

v-i (64 MW põleti) V-2 (S MW katel)

H = 20 m H = 15 m

D=2m 0= 0,5 m

T = 120°C T= 120·C

Vm = 31,1 m3/s Vm = 2,4 m3/s

qN02 = 3,84 g/s qN02 = 0,3 g/s

qco = 3,84 g/s qco = 0,3 g/s

QlOü = 0,26 g/s QlOÜ = 0,02 g/s

QS02 = 0,416 g/s QS02 = 0,033 g/s

Muud piirkonna saasteallikad

Hajumisarvutustes arvestati arendatava piirkonna vahetus läheduses paiknevate

samalaadsete saasteallikate koosmõjuga. Saasteallikate lähteandmed saadi välisõhu

saastelubadest L.ÕV.HA-141539L.ÕV/300210 (Muuga Betoonelement AS) ja L.ÕV.HA

199118,25.07.2008 (Coal Terminal Operator AS).
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l ähiala detuilplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Saasteallikas BETOON

H=7m

0= 0,1 m

T = 180·C

qN02 = 0,138 g/s

qco= 0,138 g/s

qlOO =0,0092 g/s

Saasteallikas COAl

H= 20m

0= 0,53 m

T= 120·C

QN02 = 0,065 g/s

Qco = 0,065 g/s

QlOO =0,0043 g/s

Hajumisarvutused

Ülaltoodud lähteandmete ja meteoroloogiliste parameetrite põhjal arvutati välja

maksimaalne maapinnalähedane kontsentratsioon lämmastikdioksiidi, süsinikoksiidi,

vääveldioksiidi ja lenduvate orgaaniliste ühendite jaoks. Selleks kasutati US-EPA poolt välja

töötatud Gaussi difusioonivõrrandil põhinevat arvutusmudelit ISC3. Mudeian kinnitatud

ametliku arvutusmudelina riikides nagu näiteks USA, Suurbritannia, Austraalia jm. Mudeli

lähtekood ja kirjeldus on vabalt saadaval US-EPA kodulehel aadressil:
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http://www.epa.gov/scramOOl/7thconf/iscprime/iscprmsr.zip. Ümberkaudsete hoonete

mõju hajumisele hinnati US-EPA programmiga BPIP. Modelleerimisvõrgustiku ruudu

suuruseks oli 25 x 25 m ja võrgustiku suuruseks65 x 40 ruutu .

Hajumisarvutuste tulemusi võrreldi kehtivate piirväärtustega vastavalt keskkonnaministri 7.

septembri 2004. a määrusele nr 115 Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja

saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid

ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase. Vastavad piirväärtused on toodud allolevas

tabelis 4.

Tabel4 Saasteainete piirväärtused

Nimetus eAS Saastatuse taseme piirväärtus, ~gjm3

Ühe tunni 8 tunni 24 tunni Aasta-

keskmine keskmine keskmine keskmine

SPV1 SPVs SPV24 SPVa

Süsinikoksiid 630-08-09 - 10000 - -

Lämmastik- 10102-44-0 200 - - 40

dioksiid (18)*

Lenduvad org. VOC-com 5000 - 2000 -
ühendid (18)* *

Väävel- 7446-09-5 350 125 20

dioksiid (24)* (3)*

*

*

sulgudes on toodud lubatud ületamiste arvaastas

sulgudes toodud lubatud ületamiste arv kehtib vaid pideva seire olemasolul
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lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Joonisel 5.2 on toodud piirkonna saasteallikatest eralduva lämmastikdioksiidi maksimaalne

tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt kõik seadmed. Maksimaalne

maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 200 !lg1m3 ehk 1 SPV1.

Joonisel 5.3 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduva lämmastikdioksiidi

tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi terminali põleti ja

katlamaja . Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 130 !lg1m3 ehk

0,65 SPV1.

Joonisel 5.4 on toodud piirkonna saasteallikatest eralduva süsinikoksiidi maksimaalne

tunnikeskmine kontsentratsioon, 'kui töötavad üheaegselt kõik seadmed. Maksimaalne

maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 200 !lg1m3
•

Joonisel 5.5 on toodud piirkonna saasteallikatest eralduva süsinikoksiidi maksimaalne 8

tunni keskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt kõik seadmed. Maksimaalne

maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 70 !lg1m3 ehk 0,007 SPVg•

Joonisel 5.6 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduva süsinikoksiidi

tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi terminali põleti ja

katlamaja . Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 130 !lg1m3
•

Joonisel 5.7 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduva süsinikoksiidi 8 tunni

keskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi terminali põleti ja

katlamaja. Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 45 Ilg/m 3 ehk

0,0045 SPVg•

Joonisel 5.8 on toodud piirkonna saasteallikatest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite

maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt kõik seadmed.

Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 14 !lg1m3 ehk 0,003 SPV1.

Joonisel 5.9 on toodud piirkonna saasteallikatest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite

maksimaalne 24 tunni keskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt kõik seadmed.

Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 4 !lg1m3 ehk 0,002 SPV24•

Joonisel 5.10 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduvate lenduvate

orgaaniliste ühendite tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi
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liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateeg iline hindam ine

terminali põleti ja katlamaja. Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase

on 9 Ilg/m 3 ehk 0,0018 SPVg•

Joonisel 5.11 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduvate lenduvate

orgaaniliste ühendite tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi

terminali põleti ja katlamaja. Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase

on 2,3 Ilg/m 3 ehk 0,0012 SPV24 •

Joonisel 5.12 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduva vääveldioksiidi

tunnikeskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi terminali põleti ja

katlamaja. Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 14 Ilg/m 3 ehk

0,04 SPV1.

Joonisel 5.13 on toodud vedelgaasi terminali saasteallikatest eralduva vääveldioksiidi 24

tunni keskmine kontsentratsioon, kui töötavad üheaegselt vedelgaasi terminali põleti ja

katlamaja. Maksimaalne maapinnalähedases õhukihis esinev saastetase on 3,5 Ilg/m3 ehk

0,028 SPV24•

Kokkuvõte

Vedelgaasi terminali tootmistegevusest tulenev osakeste maapinnalähedane tunnikeskmine

kontsentratsioon jääb ka kõikide tootmisprotsesside samaaegsel toimumisel ja piirkonna

fooniline saastetase arvestades olemasolevate välisõhu saasteluba omavate saasteallikate

koosmõju oluliselt alla kehtivate piirnormide.
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Uusküla killa Ktoukse J, Vahell/s lllaa 2, Nuudi lee 69, N/liit/i tee 75 raudteed. Nuudi tee. Nuudi ICC lõik J j a MIIlili a sadam 3r kinnistute j a ldltiala detaitplaneeringu keskkonnamõju strateegi line hindami ne
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Joonis 5.7: Süsinikoksiidi maksimaalne 8h kontsentratsioon (vedelgaasi terminali saasteallikad)
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Uusku!a kula Klaukse J, Vahetusmaa 2. Nutuli lee 69, NUIUIi lee 75 raudteed. Nuudl tee. Nuudi tee l õik J ja Muuga sadam 3r kinniuute ja l ättiala detailplanee ringu kcskkan namõju strateegilinr hindamine

~
iB

~
iB

~
iB

~
:2

m

8

~

Il
m

~
:2

~

~

555400 ssswo 555800 "0000 55&:00 521400 " ..oo S5S000 551000 557200 551400 557&00 sszeoo SSOOOO ssecoo 556400 ssesee

11

1)

12

11

10

11
'"=
~
~

j
'".
e

~
~e
:>s

Joonis 5.8: Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne lh kontsentratsioon (kõik piirkonna saasteallikad)
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Uusküla küla Kluukse I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 ram/teed. Nuiuli tee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadam 3r kinnis tute ja lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
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Joonis 5.9: Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne 24h kontsentratsioon (kõik piirkonna saasteallikad]
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Uuskiita killa Klaukse J, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muug« sadam 3r kinnistute ja Iähiala dctailp laneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
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Joonis 5.10: Lenduvate orgoaniliste ühendite maksimaalne lh kontseniratsioon (vedelgaasi terminali saasteallikad)
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Uusküla killa Klaukse I, Vahetusmaa 2, NUlllii lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi tee. Nuudi tee lõik I j a Milliga sada m Jr kinnistute j a lahiala detailp laneeringu keskkonnam õju strateegiline hindam ine
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Joonis 5.11: Lenduvote orgoaniliste ühendite maksimaalne 24h kontsentratsioon (vedelgaasi terminali saasteallikad)
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V IIskiila küla Klaukse J, Vahetusmaa 2, Nuudi tel' 69. Nuud i tee 75 raudteed. NUlllii tee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadam 3r kinnistsae ja Idltialu detai lplanecringu keskkonnam õju strateegiline hinda mine
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Joonis 5.12: Vääveldioksiidi maksimaalne 1h kontsentratsioon (vedelgaasi terminali saasteallikad)
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Uuskiila kiila Killuks e J. Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69. Naud i tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi Ice l õik Jj a Muuga sada m 3r kinniuute jaldhiala detailplaneeringu keskko nnamõju strateegi line hindamine
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Joonis 5.13: Vääveldioksii i moksimaalne 24h kontsentratsioon (vedelgaasi terminali saasteallikad)
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VIIskiila kiila Klaukse I. Vahetusmaa 2. Nuudi lee 69, Nuudi lee 7j raudteed. Nuudi lee, Nuud i lee lõik. J ja Milliga sadam 3r kinnis tute ja

liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

6. VEDELGAASI TERMINALI ESIALGNE RISKIHINNANG

6.1 Vedelgaasi suurõnnetuse ohutegurid

6.1.1 Vedelgaasi tule ja plahvatusohtlikkus

Vedelgaasi lekkimine, eriti vedeliku puhul, võib vabastada suurel hulgal tuleohtlikku gaasi ja

väga väike kogus gaasi õhus võib tekitada plahvatusohtliku segu. Vedelgaasi gaasiline faas

võib plahvatada ainult teatud kontsentratsioonis segus õhuga, nn alumise ja ülemise

plahvatuspiiri vahemikus (propaani plahvatuspiirkond on 2,3...9,4 mahu %, butaanill,8...9,l

mahu %). Neid piire väljendatakse gaasi ja õhu segu mahuprotsentides normaaltingimustel.

Temperatuuri tõustes laienevad plahvatus-(süttimis)piirid ning temperatuuril, mis ületab

gaasija õhu segu süttimistemperatuuri, põleb igasuguse mahulise vahekorra puhul.

Vedelgaas on õhust raskem (tihedus õhu suhtes on propaanil 1,5 ...1,6 ja butaanil 2,05)

ning pihkamise (Iekkimise) korral levib mööda maad ja täidab madalamad kohad, nagu

lohud, kaevud, augud jm . Seega võib gaas katta suure maa-ala ja süttida sadade meetrite

kaugusel pihkamiskohast. Selleks peab olema süüteallikas. Sellistes tingimustes

põlemisgaasid kuumenevad (gaasileegi temperatuur ulatub üle 2000 0c) ja paisuvad.

tekitades silmapilkselt kõrge rõhu (lööklaine), mis võib purustada ehituskonstruktsioone ja

põhjustada vigastusi kaitsmata inimestele. Süttimiskohal tekkinud leek liigub väga kiiresti

(mitusada meetrit sekundis) pihkamiskoha poole, mille tagajärjel võib tekkida kuumad

põlemisgaasid ja tulekolded.

Tuleb vältida vedelgaasi pihkamisest tulenevat gaasi ja õhu segu tekkimist. Lekkinud

vedelgaas viivitusplahvatuse vältimiseks tuleb eelkõige hoiduda süüteallikate tekkimisest.

Järgnevalt on toodud võimalike süüteallikate liigid tööstusettevõtete territooriumil nii

ehitistes kui ka rajatistel.
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VIIskiila kida Klaukse J. Vahetusmaa 2. NIII/di tee 69. NUI/di tee 75 raudteed, M II/di tee, Nuudi tee lõik J ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

lii/rialadetuilplaneeringu kesktormamõjustrateegiline hindamine

Süüteallikate liigid

Standard EN 1127-1 eristab kolmeteist süüteallika liiki:

1. kuumad pinnad;

2. leegid ja kuumad gaasid;

3. mehaaniliselt tekitatud sädemed;

4. elektriseadmed;

5. uitelektrivoolud, katoodkorrosioonikaitse;

6. staatiline elekter;

7. välk;

8. elektromagnetväljad sagedusaias 9 kHz kuni 300 GHz;

9. elektromagnetiline kiirgus sagedusaias 300 GHz kuni 3 x 106 GHz või lainepikkusel

1000 Ilm kuni 0,1 Ilm (optiline spekter);

10. ioniseeriv kiirgus;

11. ultraheli;

12. adiabaatiline (soojusvahetuseta) kompressioon;

13. keemiline reaktsioon.

6.1.2 Vedelgaasi keevavedeliku paisuvate aurude plahvatus - KVPAP

Vedelgaasiga kaasnevad väga ohtlikud spetsiifilised ohud. Väga ohtlik olukord tekib kui rõhu

alla olevad vedelgaasi mahutid, tsisternid või paakautod satuvad leegi/põlengu mõjualasse,

kuumutamisel kasvab siserõhk. Nõrgestatud kestaehituse (soojuskiirguse mõjul) ja siserõhu

tõusu kombinatsioon tingib mahuti purunemise ning auru (gaasi) momentaanse

vabanemise ja süttimise. Seda nähtust nimetatakse keeva vedeliku paisuvate aurude

plahvatuseks (edaspidi KVPAP) (ingl Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion - BLEVE). Kui

vedelgaasi mahuti/tsistern/paakauto lõhkeb on sealt eralduv gaas tavaliselt süttimispiirides.

Õhuga segunedes to imub isesüttimine. Kogu ümbritsevala on leekides. Sel põhjusel kujutab

vedelgaasi mahuti/tsisterni/paakauto üht kõige tõsisemat põlengutes ettetulevat ohtu .
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VIIskiila küla Klaukse J. Vahelllsll/aa 2, MII/di lee 69, Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee, Nuudi lee lõik J ja Milliga sadam Ir kinuistute ja

lühiala deta ilplaneer ingu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Kogemused näitavad, et kui mahutit/tsisterni/paakautot ei jahutata küllaldaselt, tekib

metalli struktuuri viga juba 20 kuni 30 minuti jooksul. Tuletõrje põhitaktika on juhtida

veejuga kõige haavatavamatesse kohtadesse, mahuti/tsisterni/paakauto ülaossa (aurufaasi

alasse) ja kohta, kus leegid puutuvad kokku mahutit/tsisterni/paakautot. Efektiivsejahutuse

tagab veehulk ca 2 300 I/min.

KVPAP ohtu tuletõrjujatele-päästjatele, lähiümbruses viibivatele inimestele (töötajatele) ja

ehitistele-rajatistele pole võimalik täpselt hinnata. Mahuti/tsisterni/paakauto tükid võivad

lennata kui mürsukillud sadade meetrite kaugusele igas suunas, põhjustades surma või

raskeid vigastusi. Lähedal asuvad ehitised/rajatised purunevad sageli tekkinud lööklaine,

nende lendavate mürskude ja tohutust tulekerast, mis võib põhjustada sekundaarseid

põlenguid.

6.2 Võimalikud suurõnnetuse stsenaariumid

Võimalikud suurõnnetuse kohad jaotati ettevõtte territooriumil järgmisteks aladeks:

• raudtee estakaad 2 x 12 kohta, kus toimub veeidatud propaani ja butaaniga

täidetud raudteetsisternide tühjendamine;

• survestatud mahutite pargi ala. Mahutid (10 x 1200 m3
) 05,5 m; L= 43,5;

• survestamata mahutipargi ala. Mahutid (4 x 25000 m3
) 0 30 m; H=30 m;

• sadamakai;

• tehnoloogilised hooned (pumpla, kompressor, balloonide täitmise ja autodele

laadimise ala);

• torustiku ala.
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Uuskiita kiita Klaukse I. Valieliismaa 2. NIII"li lee 69. Nuudi lee 75 raud teed . Nuud i tee, NII,,,li lee l õik I ja MIIlilia sadam J r kinnistutc ja ldhialu detailplane eringu keskkonnamõju strateegiline hindamille

Võimalikud suurõnnetuse stsenaariumid:

Nr. Sündmuse allikas Suurõnnetuse Suurõnnetuse Kavandatavad ennetus- ja leevendusmeetmed

stsenaariumIväljund tagajärg

1. Raudtee-estakaad Kemikaali leke Plahvatus • Raudtee-estakaadi all on täielikult sulet ud kemikaali

(lööklaine) drenaafisüsteem

• Gaasidetektorite paigutamine raudtee- estakaadi alale
Soojuskiirgus

• Automaatne tuletõrjesüsteem - sprinklersüsteem, mehitamata

Raudtee-tsisterni Plahvatus vahul veemonitoride lisamine, tu letõrjehüdrandid, t uletõrjevee

KVPAP (lööklaine) paak (3000 m3
), kogu ala kattev lämmastiku jaotustoru.

Soojuskiirgus • Raudtee laadimisestakaadi t ehniliste sõlmpunktide ja

vee remkoosseisu tehnilise seisukorra pidev monitooring ning

raudt ee tehniliste sõlmpunktide hooldus

• Turvakontseptsiooni väljatöötamine territooriumilläbipääsuload,

valvurid, valvekaamerad jms .

• Süüteallikate vältimine. Tuletööde läbiviim ise juhendi väga range

kinnipidamine!

2.
Survestatud Kemikaali leke Plahvatus • Survemahutid kaetakse pinnasega, mis välistab täielikult KVPAP

mahut ipark (10 x (lööklaine) tekkimise!

1200 m3
) • Pidev vedeliku taseme mõõtmised (hüdrostaat il ise rõhu ja radari
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V IIskiila kii ta Klaukse I . Vahelllslllaa 2. Nuiuli lee 69. Nuudi lee 75 raudte ed. NIIlilli lee. Nuudi lee l õik. I j a MIIII!:a sadalii 3r kinnistute j a lüh iata detailplaneeri ngu keskko nnamõju strateeg iline hindamin e

Soojuskiirgus tüüpi mõõtmisega), temperatuuri ja rõhu mõõtmised, mis

kõrvalkallete korral sulgeb süsteem automaatselt terminali

teatava osa või terminali tervikuna ja isoleerib ohutult

üksikprotsessid üksteisest

• Gaasidetektorite paigutamine survestatud mahutipargi alale

• Süüteallikate vältimine. Tuletööde läbiviimise juhendi väga range

kinnipidamine!

• Automaatne t uletõrjesüsteem - sprinklersüsteem , mehitamata

vahu/veemonitoride lisamine, tuletõrjehüdrandid, tuletõrjevee

paak (3000 m3
) / kogu ala kattev lämmastiku jaotustoru.

3. Survestamata Kemikaali leke Plahvatus • Survestamata külmmahutid on ümbritsetakse betoonvanniga,

mahutipark (4 x (lööklaine) mis mahutab suurima mahuti sisu pluss 10%.

2S 000 m3
) • Pidev vedeliku taseme mõõtmised (hüdrostaatilise rõhu ja radari

Soojuskiirgus
tüüpi mõõtmisega), temperatuuri ja rõhu mõõtmised, mis

kõrvalkallete korral automaatselt peatab ohutult kogu protsessi

töö.

• Gaasidetektorite paigutamine külmmahutite alale

• Süüteallikate vältimine. Tuletööde läbiv iimise juhendi väga range

kinnipidamine !
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V IIskiila kiita Klaukse l , vahe tusmaa 2. Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee, Nuudi Icc l õik / j a MUIlKa sadam 3,. kinnistut e ja l ähiala detuilplane eringu kcskkonuamõju strateegiline hindenninc

• Automaatne tuletõrjesüsteem - sprinklersüsteem , mehitamata

vahu/veemonitoride lisamine, tuletõrjehüdrandid, tuletõrjevee

paak (3000 m3
) , kogu ala kattev lämmastiku jaotustoru.

4. Sadama kai Kemikaali leke • Sadama range eeskirjade järgiminePlahvatus

(lööklaine) • Kõrvalistele isikutele ligipääs laadimiskai ja -tööde juurde

suletud
Soojuskiirgus

• Turvakontseptsiooni Väljatöötamine territooriumilläbipääsuload,

valvurid, valvekaamerad jms.

• Automaatne tuletõrjesüsteem - mehitamata

vahu/veemonitoride lisamine, tuletõrjehüdrandid, tuletõrjevee

paak (3000 m3
) , kogu ala kattev lämmastiku jaotustoru.

5. Tehnoloogilised Kemikaali leke • Tehnoloogiliste seadmete tehnilise seisukorra pidev monitooringPlahvatus

hooned (vedelgaasi (lööklaine) ning korraline hooldus;

pumbajaam, • Gaasidetektorite paigutamine tehnoloogiliste hoonetele
Soojuskiirgus
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Uuskida kiila Klaukse J, Vahetusmaa 2. NIIlilli lee 69, NUlllii tee 75 raudteed. Nuud i tee. Nuudi tee lõik Jja Milliga sadam Jr kinnistut e ja lahiata detailplaneeringu keskkonn am õju strateegiline hindamin e

kompressorjaam, Paakauto KVPAP Plahvatus • Automaatne tuletõrjesüsteem - sprinklersüsteem r mehitamata

vedelgaasi (lööklaine) vahu/veemonitoride lisamine, tuletõrjehüdrandid, tuletõrjevee

balloonide täitmise paak (3000 m3
) , kogu ala kattev lämmastiku jaotustoru.

tsehh, paakautode
Soojuskiirgus

Turvakontseptsiooni väljatöötamine territooriumilläbipääsuload,•
laadimisseadmed) valvurid, valvekaamerad jms.

• Süüteallikate vältimine. Tuletööde läbiviimise juhendi väga range

kinnipidamine!

6. Torustik (produkti- Kemikaali leke Plahvatus • Plaaniline torustiku hooldus ja pidev monitooring.

torustiku pikkus ca torustiku täielikul (lööklaine) • Vältida tuleb hüdraulilisi lööke!

2 km ja läbimõõt purunemisel • Gaasidetektorite paigutamine ettevõtte territooriumi ja kai
Soojuskiirgus

500 mm) vahele.

• Turvakontseptsiooni väljatöötamine territooriumilläbipääsuload,

valvurid, valvekaamerad jms.

• Vajalik on kindlasti produktitorustiku kaitsetara (territoorimilt-

kaini).
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Uuskiila kiila Klaukse I. Valletllsmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee. MII/di tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

6.3 Õnnetuste ohualad ja nende hindamise parameetrid

Õnnetuse ohuala on ala, mille piires ületab õnnetuse väljundi teatud parameetri näitarv

ohtliku mõju künniseo Selliseks künniseks on hinnatud soojuskiirguse intensiivsus (kahjustab

hoonete ehituskonstruktsioonide välispindu, süütab puithooned või tekitab katmata nahal

kolmanda astme põletushaavu) ja plahvatuslaine eesserva ülerõhk, mis tekitab kergeid

purustusi või vigastusi.

Ohuala on jagatud järgmisteksosadeks:

1. Väheohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtlik väljund (plahvatus/lööklaine/

soojuskiirgus) tekitada kergeid purustusi ja vigastusi. Väheohtliku ala välispiir on üheaegselt

ka ohuala välispiiriks. Väheohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust objektist näitab selle ala

raadius Ro.

2. Keskmiselt ohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtlik väljund (plahvatus/lööklaine/

soojuskiirgus) tekitada keskmisi purustusi ja vigastusi. Keskmiselt ohtliku ala välispiiri

kaugust ohtlikust objektist näitab selle ala raadius Rk. Keskmiselt ohtliku ala välispiir on

väheohtliku ala sisepiiriks.

3. Väga ohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtlik väljund (plahvatus/lööklaine/

soojuskiirgus) tekitada raskeid purustusi ja vigastusi. Väga ohtliku ala välispiiri kaugust

ohtlikust objektist näitab selle ala raadius Rv. Väga ohtliku ala välispiir on keskmiselt ohtliku

ala sisepiiriks.

4. Eriti ohtlik ala. Sellel alal võib õnnetuse ohtliku väljundi (plahvatus/lööklaine/

soojuskiirgus) tagajärjel täielikult puruneda kõik rajatised ning kaitsmata inimestest võib

hukkuda kuni 99%. Eriti ohtliku ala välispiiri kaugust ohtlikust objektist näitab selle ala

raadius Rs. Eriti ohtliku ala välispiir on väga ohtliku ala sisepiiriks.
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Uuskiita kiila Klaukse I. Vahetu smaa Z. Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi lee lõik 1 ja MUl/ga sadam 3r kinnistute ja

lahiala detai lplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

6.3.1 Õnnetuste ohualade kvantitatiivsed parameetrid

Soojuskiirguse intensiivsus

Tuleohtliku gaasipilve süttimise kõikidel juhtudel (lombituli, pahvaktuli, jugatuli(leektuli) või

tulekera KVPAP) on tegemist konvektiivse soojusvahetusega ja põlenguleegist lähtuva

soojuskiirgusega. Suurte põlengute korral on soojuskiirgus peamine ohuallikas

ümbruskonnale, tekitades inimestele põletushaavu, põhjustab sekundaarseid põlenguid ja

nõrgestab ehitiste konstruktsiooni elemente. Suurim soojuskiirguse mõju on tuiekerai

(KVPAP) ja lombitule!.

OHUALADsoojuskiirguse intensiivsus (kW1m2
)

Väheohtlik ala Keskmiselt ohtlik ala Vägaohtlik ala (Rv) Eriti ohtlik ala (Rs)

(Ro) (Rk) 10 (kW1m2
) 15 (kW1m2

)

2 (kW/m2
) S kW/m 2

Inimesel tekib 60 Inimesel tekib 60 Potsentsiaalselt Inimesel tekib 10

sekundi jooksul sekundi jooksul teise letaalne ala 60 sekundi jooksul

valu astme põletused sekundi jooksul kolmanda astme

põletused. Puidu

süttimine.

Plahvatuslaine ülerõhk/lööklaine

Plahvatuslaine võimalikke tagajärgi võib hinnata selle eesserva maksimaalse ülerõhu alusel

Sõltuvalt ülerõhust võivad plahvatuslaine tagajärjed ümbritsevas keskkonnas olla järgmised:
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VIIskiila kiila Klaukse I, Vaheliismaa 2, Nuudi lee 69, Nuudi lee 75raudteed. Nuudi lee, NII/Idi lee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnisune ja

lõhiala detaitplaneeringu keskko nnamõju strateegiline hindamine

OHUALAD plahvatuslaine ülerõhk (bar)

Väheohtlik ala (Ro) Keskmiselt ohtlik ala Vägaohtlik ala Eriti ohtlik ala

0,08 (bar) (Rk) (Rv) (Rs)

0,24 (bar) 0,8 (bar) 1,9 (bar)

Inimesed võivad saada Kaitsmata inimesed Sellel alal võivad Sellel alal võivad

kergemaid vigastusi. võivad saada õnnetuse õnnetuse

Rajatistes võivad puruneda kergegeid ja keskmisi tagajärjel tagajärjel

aknaklaasid või muud vigastusi. Osa sellel puruneda kõik puruneda kõik

kergemad alal paiknevaid rajat isi rajatised ning rajatised ning

konstruktsioonielemendid. võib puruneda. kaitsmata kaitsmata

inimesed võib inimesed võib

hukkuda kuni hukkuda kuni

50% 99%

6.4 Suurõnnetuse esialgsed kvalitatiivsed ohualad

Kvalitatiivsed ohualad on arvutatud programmiga ALOHA5.4.1.2.

Kõik ohusündmused on modelleeritud järgmistel meteoroloogilistel tingimustel: suvel,

pilvitu, tuulekiirusel 3 m/s, õhutemperatuur +10·(, õhuniiskusega 5%.

Ohualad on kantud skeemidele (vt joonised 5.14 - 5.19), kus on näidatud propaani/butaani

(suurem ohuala kantud skeemile) soojuskiirguse intensiivsuse, plahvatuslaine ja KVPAP

keskmiselt ohtlikud alad (Rk),väga ohtlikud alad (Rv) ja eriti ohtlikud alad (Rs).

Soojuskiirguse intensiivsus

Vedelgaas lekib 5 cm avast. Lekke kohast väljunud kemikaal moodustab (ainult süüteallika

olemasolul!) jugaleegi või lombitule.

Produktitorustiku ohuala on arvutatud torustiku täielikul purunemisel (Iekib kogu vedelgaas

torustikus).
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VIIskiila kiila Klaukse I, vahetusmaa 2, Nuudi lee 69, Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadam Br kinnistute ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Skeemi Suurõnnetuse koht Soojuskiirguse intensiivsus (propaan/butaan)

nr Ro, m Rk, m Rv.m Rs, m

l-SK Raudtee-estakaad (tsisternist) 110/67 71/43 50/30 40/24

2-SK Survealune mahutipark 110/71 72/46 51/32 41/26

3-SK Survestamata mahutipark 104/106 70/71 52/52 43/43

5-SK Paakautode laadimise ala 110/66 71/43 50/30 40/24

(ühe paakauto õnnetus)

6-SK Produktitorustik (pumbajaam 142/148 94/97 69/71 57/58

-kai)

Vedelgaasi põlemisel (Iombitulijjugatuli) tingitud soojuskiirguse intensiivsuse

koondtulemused on skeemi! 8-SK, kus ei ole arvestatud produktitorustikust tingitud ohualad

(produktitorustikul on eraldi skeem 6-SK).

Plahvatuslaine ülerõhk/lööklaine

Vedelgaas lekib 5 cm avast. Lekke kohast väljunud kemikaal võib kohe peale vabanemist või

viivitusega (ainult süüteallika olemasolu!!) tekitada põleva hajunud aurupilve plahvatuse.

Produktitorustiku ohuala on arvutatud torustiku täielikul purunemisel (Iekib kogu vedelgaas

torustikus).
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Uusküla küla Klaukse J, vahetnsmaa 2. Nuudi tee 69. NUIIdi tee 75 raudteed. NUIIdi tee. MII/di tee lõik J ja Muugasadam 3r kinnistiileja
liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Skeemi Suurõnnetuse koht Plahvatusest tingitudülerõhk (propaan/butaan)

nr (vt
Ro, m Rk,m Rv,m Rs, m

joonised)

1-PL Raudtee-estakaad 301/188 155/96 98/57 90/45

2-PL Survealuste mahutipark 304/202 157/103 107/64 96/55

3-PL Survestamata mahutipark 240/237 121/116 77/73 69/66

5-PL Paakautode laadimise ala 300/187 155/95 98/59 90/40

(ühe paakauto õnnetus)

6-PL Produktitorustik 214/258 110/132 67/80 53/63

(pumbajaam -kai)

Kemikaali plahvatusest tingitud ülerõhu/lööklaine koondtulemused on skeemil 7-PL, kus ei

ole arvestatud produktitorustikust tingitud ohualad (produktitorustikul on eraldi skeem 6-

PL).

KVPAP soojuskiirguse intensiivsus

Ettevõtte territooriumil on KVPAP võimalik ainult vedelgaasi raudteetsisternist või

vedelgaasi vedavast paakautost.
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VIIskiila kiila Klaukse J. I'ahetllsmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuud i tee lõik I ja Milliga sadam3r kinni stute ja

liihiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Skeemi Suurõnnetuse KVPAP (propaan/butaan)

nr koht Ro, m Rk, m Rv,m RS1 m Tulekera Tulekera

kestvus, läbimõõt,

s m

l-KP Raudtee- 1000/1000 639/660 453/468 358/380 12/12 174/183

estakaad (ühe

raudtee

tsisterni

õnnetus)

S-KP Paakautode 776/807 469/516 351/365 285/297 10/10 136/142

laadimise ala

(ühe paakauto

õnnetus)

6.5 Kokkuvõte ja järeldused

Veeidatud naftagaas (lPG Liquejied Petrol 60S - ÜRO nr 1075 ) on eriti tuleohtlik gaas.

Põlemisel vedelgaas on õhust raskem, seega segunemisel õhuga plahvatuskontsentratsiooni

piires võib toimuda maapinnapeaine plahvatus initsieerituna kuumusest, sädemest või

lahtisest leegist. Plahvatus võib toimuda ka gaasi suure lekke kohast allatuult sadu meetreid

eemal (viivitusplahvatus). Väga harvadel juhtudel võivad vedelgaasimahutid kuumuses

lõhkeda (KVPAP).

Väikese vedelgaasi lekke korral tekkinud gaasi-õhu süttimisvõimelise segu süütamine on

võimalik väikese võimsusega süüteallika olemasolul (tekib nt elektrisäde lühise korral,

metalli lõike sädemed vms). Viivitusplahvatus ei ole suure võimsusega.

Suure gaasilekke korral tekkiva gaasi-õhu segu (1 liitrist vedelgaasist tekib 270 Iiitrit gaasi)

süütamiseks (redoksreaktsiooni alustamiseks) peab olema palju võimsam süüteallikas (nt

lahtine leek, hõõguvese vms). Plahvatus on võimsam ja võib põhjustada inimestele
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V IIskiila kiila Klaukse I, Vahetnsmaa 2, Nuud i tee 69, Nuud i tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistlife ja

lahiala detailplaneering u keskkonnamõju strateegiline hindamine

põletushaavu ning süüdata kergeltsüttivat materjali. Selliste süüteallikate olemasolu

ettevõtte territooriumil tuleohutusnõuetest kinnipidamise puhul on vähetõenäone.

Ettevõtte territooriumil on KVPAP tekkimine võimalik ainult raudteetsisternist või kemikaali

vedavast paakautost. Nende sattumine suure intensiivsusega soojuskiirguse mõju alla on

agaväga väikesetõenäosusega. Veidi suurem tõenäosus on vedelgaasi vedava paakauto alla

tekkiv, veoki enese kütusepaagist, (maht on kuni 1000 Iiitrit diisiikütust) avarii korral,

väljavoolanud kütuse süttimine (lombituli). Sellise võimaluse tekkimine on välditav tõhusate

ennetusmeetmete ja ohutuseeskirjade täpse täitmise korral.

Survemahutite katmine pinnasega tagab nendes suhteliselt stabiilse temperatuuri ja viib

miinimumini loomuliku - ja tehis soojuskiirguse mõju mahutis olevale vedelgaasi

temperatuurile. Survemahutite katmine pinnasega välistab KVPAP tekk imise. Mahutite

mehhaanilisedvigastused on ebatõenäolised.

Esialgse riskihinnangu arvestuste põhjal saab järeldada:

Planeeritav vedelgaasi terminal on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte vastavalt

majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määrus nr 67 .Kemtkaal;

ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte

ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord".

Ettevõtte ohuala soojuskiirguse intensiivsuse (põlengujtulekahju korral) keskmiselt ohtlik

ala on 70-72 m. See ala jääb üldiselt ettevõtte oma territooriumi piiridesse va läänest kus

ulatub betoonitehase territooriumini, kirdes ja põhjas jääb AS-ile Tallinna Sadam kuuluva

sadama operaatorite poolt kasutatava autotee alasse. Inimesed tuleb põlenguallikast

evakueerida vähemalt 110 m kaugusele.

Ettevõtte ohualad kemikaali pihkamisel ja detonatsioonil (süüteallika olemasolul) tekkiva

plahvatuse ülerõhujlööklaine keskmiselt ohtlik ala jääb kuni 157 m kaugusele. Inimesed

tuleb lekke asukohast evakueerida vähemalt 300 m kaugusele.

Ettevõtte ohualad KVPAP-st (kõige väiksema tõenäosusega suurõnnetus) tingitud

soojuskiirguse intensiivsusest jääb keskmiselt ohtlik ala kuni 516-660 m kaugusele. Inimesed
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Uuskiita küla Klaukse I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnisune ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnam õju strateegiline hindamine

tuleb evakueerida vähemalt 1000 m kaugusele, kui tulle on sattunud raudtee-tsistern või

gaasivedav paakauto, tekib KVPAP oht.

Produktitorustikust tingitud soojuskiirguse keskmiselt ohtlikud ohualad jäävad kuni 97 m

kaugusele. Inimesed tuleb evakueerida produktitorustikust lekkinud vedelgaasi

põlengu/tulekahju korral vähemalt 148 m kaugusele. Produktitorusikust vedelgaasi

pihkamisel ja detonatsioonil (süüteallika olemasolul) tekkivad ülerõhu/lööklaine keskmiselt

ohtlikud alad kuni 132 m kaugusele. Inimesed tuleb evakueerida produktitorustiku lekke

korral vähemalt 258 m kaugusele. Produktitorustiku kaitseks tuleks projekteerida ja ehitada

kaitsetara/kaitserajatis. Kolmandatele isikutele planeeringulahenduse realiseerimisest

tekkiva riski vähendamiseks tuleb terminali arendajal koostöös AS-iga Tallinna Sadam

korraldada kõigi produktitoru võimalikus ohuaias töötavate inimeste instrueerimine

ohutuse tagamiseks ja ohuolukorras käitumiseks ning töötada välja vajalikud

evakuatsiooniteed arvestades asjaoluga, et Nuudi tee kasutamine produktitoruga juhtunud

intsidendi korral võib olla raskendatud või võimatu.

Vedelgaasi terminali keskmiselt ohtlikul alal ei ole elamuid ega nendega võrdsustava

kasutusotstarbega hooneid. Lähimad elamumaad asuvad idas ca 900 m kaugusel Kallavere

külas ja edelas ca 1,3 km kaugusel Uusküla külas.

Kõige suurem oht on läänes asuval betoonitehasel. Ettevõtte ohualasse jääb ka veel läänes

paiknev söeterminal, kagus paiknev AS-i Viimsi Vesi heitveepuhasti ja sellest ca 100 m

kaugusel paiknevad tööstushooned.

Nuudi tee jääb keskmiselt ohtlikule alale ca 1700 m pikkusellõigul. Nuudi tee kasutamisel

võiks kaaluda parkimise keelamist tee ääres. Ohuolukorras peab terminali arendaja olema

valmis koheselt piirama kõrvaliste isikute juurdepääsu ohualale Nuudi tee piires.

Planeeritav terminal ei suurenda olemasolevat piirkonna suurõnnetuse riski, sest

kavandatava terminali ohualasse ei jää ühtegi A- ega B - kategooria suurõnnetuse ohuga

ettevõtet. Muuga sadama lääneosas paiknevate olemasolevate A- ja B kategooria

suurõnnetuse ohuga ettevõtete ohualad ei kattu kavandatava vedelgaasi terminali ohualaga

ning seetõttu puudub oht ohualade kattumisest tuleneda võiva doominoefekti tekkimiseks.
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Uusküla kiila KImthe J. Vahetusmaa 2. Nuudi lee 69. Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi lee lõik J ja Muuga sadalii 3r kiiliristiile ja

lahiala detai lpluneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Vedelgaasi terminali kinnistule tuleb kavandada vähemalt kaks juurdepääsuteed, et

päästemeeskond või kiirabibrigaad saaks mistahes hädaolukorras oma tehnikaga ettevõtte

territooriumile siseneda ning töötajad evakueeruda.

Ettevõtte poolt kavandatavate tõhusate ennetusmeetmete rakendamine, pädevate

inimeste värbamine ja nende pidev koolitamine, tööjuhenditest range kinnipidamine,

tehniliste süsteemide regulaarne kontroll ja hooldus viivad kavandatava vedelgaasi

terminali suurõnnetuse tekkimise tõenäosuse väikeseks.
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Uuskiita k üla Klaukse J, Vahetusmaa 2, Nuudi lee 69, Nuudi lee 75 raudteed . Nuudi lee, Nuudi lee lõ ik Jja MW'l;ll sadam Jr kinnistute ja lahiala detailplane eringu keskkonnam õjus tratee giline hindamine

SKEEM 7-I'L.
OUUAL.\IJ ULEHODK/LOOKUlNE ( KOO~II)

IJlSDIISELT OBTLIK !u (Rk)

,'Xla OBTLIK !U (Rv)

ERITI OIITUK !U (R,)

,IS NORD GAS LPG
TERMINAL

E-KONSULT
OHUAllDE PU A.'1

EIH6

Joonis 5.14: Lekkinud kemikaali plahvatusest tingitud ülerõhu/lööklaine koondohualad
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Uusk üla kii/a Klaukse I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudte ed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lahiala detailplaneeringu keskko nnamõju strateeg iline hindamin e

OHUAL\!) SOOJUSFJlRGUSIlST (KOONO)

illSDIISELT OBTIlK .ILI (Rk)

\'AGA OIlTLlK AU (U. )

ERITI OIITUK AU (R.)

as NORD GAS 11'G
TERlilllAL

E-KONSULT

OHUAllDE PUA.'l

E1116

Joonis 5. 15: Lekkinud kemikaali põlem isest (Iombituli/jugatuli) tingitud soojuskiirguse intensiivsuse koon dohua lad

83



Uusklila küla Klaukse J, Vahetusmaa 2. Nuudi tee 69, Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee l õik. Jja Muuga sadam 3r kinnistlife ja l ühiala detailplan eeringu keskkonnamõju stratee giline hindami ne

SKEEM G-I'L.
onu.u.\D (TO Jm~1'lIW t'LBllOIlI/LOUI;lIJNB)
a: talSDll~ELT Oll11.IK .l.U (Rk) - 132 m

" (Gl 01ll1JK.l.U (R.) - 60 m

ERm OJITllK .l.U (R.) - 63 nl

a.~ NORD GAS lJ'C,
TERllINAL

E-KONSULT

OHUAllDE PLU.'1

Ell·16

Joonis 5.16: Produktitorus tikust lekkinud kemikaali plahvatuses t tingitud ülerõhujlööklaine ohualad
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Uluküla kiila Ktoukse I, Yahetusnusa 2, Nuudi lee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi lee , Nuudi lee lõik I ja MUIIKll sadam Jr kinnistute ja l ühiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamin e

ERITI OIITUK AU IR,) - 5B ID

OHUAL.ID (FRODlIITITOR\lSm a: SOOJUSKURGUS)
KIlSDlL~ELT OIlTlJK AU (Rk) - 97 ID

VÄGA OIlTlJK AU (R.I - 71 ID

AS NORD GAS U'G
TER!dINAL

E-KONSULT

OHUAllIlB PUoI..'l

E1146

Joonis 5.17: Produktito rustikust lekkinud kem ikaali põlemisel tingitud soojuskiirguse intensiivsuse ohualad
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Uusk üla kiita Klaukse J, Vahelitsmaa 2. Nuudi tee 69 . Nuudi tee 75 raudte ed. Nuudi tee, Nuudl tee lõik J ja lv/Iluga sadam 3r kinnis tute ja ldhiala detailplane eringu keskkonnamõju strateegil ine hindamine

ERI'l1 OIITIJJ( .lJ.1 IR.) - 380 w

S KE E:l.l I-Kl '
OHUALlIl E R.UD/t: SED ( I RWDTEE TSISTERNI kWAP )

IalSIiJ,[ISELT OllTLlK J.L.l (RIc) - GGO m

\ 'Xla OlJTJJX J.L.l (R.) - 406 w

as NonD GAS Ll'G
TERlliNAl

E-KONSULT

OHUAllDE PUA..'1

E1146

Joonis 5.18: Ühe raudtee tsisterni keeva vedelike paisuvate aurude plahvatuse (KVPAP) ohualad
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VIIskiila kiita Klaukse I , vabetusmoa 2, MII/di tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistiile ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

6.6 Ettevõtte ohutuse tagamise süsteem

Kemikaalide käitlemisega seonduvad ohuriskid on reguleeritud Kemikaaliseaduse ja selle

alamaktidega. Seaduse kohaselt tuleb uue ettevõtte ohtlikkus määrata enne ehitamise või

tegevuse alustamist. Ettevõtte ohtlikkuse määramisel võetakse arvesse ettevõttes

samaaegselt käideldavate kõikide ohtlike kemikaalide maksimaalsed võimalikud kogused

(k.a protsessi tooraine, vaheprodukt, kõrvaisaadus või jääk, samuti kemikaalid, mis võivad

tekkida kontrolli kaotamisel keemilise protsessi üle).

Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määrusele nr. 67

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga

ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord kuulub kavandatud

mahus vedelgaasiterminaal A kategooria suurõnnetuste ohuga ettevõtete hulka, kuna

kavandatud mahutite maht on suurem kui künniskogus 200 tonni.

Siseministri 12. mai 2003. a määruse nr 55 Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte

teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise

kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine kohaselt koostab ja esitab

ettevõtja, kellel on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte, asukohajärgsele

päästeasutusele enne ehituse ja tegevuse alustamist teabelehe, ohutusaruande ja

hädaolukorra lahendamise plaani ning Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile teabelehe ja

ohutusaruande.

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte tagab isikutele ja asutustele. mis võivad sattuda

tema ettevõttest lähtuva õnnetuse mõjupiirkonda, vajaliku teabe võimalike ohtude,

ohutusabinõude ja nõutava tegevuse kohta õnnetuse korral.
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Uuskiita küla Klaukse J. Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee. Nuudi tee lõik I ja Milliga sadam 3r kinnis tute ja

lahiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

7. VASTAVUS KEHTIVATELE AREGUKAVADELE JA PLANEERINGUTELE

7.1 Jõelähtme valla arengukava

Jõelähtme valla arengukava 2007-2015 on vastu võetud Jõelähtme Vallavolikogu 12.02.2007

määrusega nr 55. Arengukava kohaselt loob Jõelähtme valla piirnemine Tallinna linnaga

eeldused majandustegevuse aktiivsuse kasvule vallas. Muuga Sadama külgnemine valla

territooriumiga tingib spetsiifilise ettevõtluse arenemise valla territooriumil. Arengukavaga

sätestatud strateegia ja üldiste eesmärkide kohaselt on Jõelähtme vald soodsa

ettevõtluskeskkonnaga ning väärtustab oluliselt keskkonnasõbralikku tehnoloogiat

kasutavat ettevõtiust. Vald peab tegema igakülgset koostööd ettevõtjatega soodustamaks

ettevõtiust, investeeringuid ja arengut. Vald väärtustab elanike elukeskkonda ning

põhimõtet, et valla elanikul on võimalus leida tööd oma vallas.

Seega vastab Muuga sadama areng üldiselt ning kavandatava vedelgaasi terminali rajamine

Jõelähtme valla arengukavaga sätestatud eesmärkidele.

7.2 Jõelähtme valla üldplaneering

Jõelähtme valla üldplaneering koostati aastatel 2001-2003 OÜ Maaplaneeringud

poolt. Üldplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 29.04.2003 otsusega nr. 40.

Üldplaneeringu kohaselt asub Muuga sadama arenevosa Jõelähtme vallas ning sellega on

planeeringu koostamisel arvestatud.

Kavandatava vedelgaasi terminali, kui olulise ruumilise mõjuga objekti, rajamise vastavust

kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringuga kavandatud ruumilise arengu suundadele on

Jõelähtme Vallavolikogu põhjalikult analüüsinud oma 12.05.2009 otsusega nr. 502 (vt.lisa 1).

Otsuse kohaselt vastab kavandatav tegevus kehtiva Jõelähtme valla üldplaneeringuga

kavandatud arengusuundadele ning määrab terminali kui olulise ruumilise mõjuga objekti

asukoha Muuga sadamas.

Kavandatav tegevus ei ole vastuolus maavanema 19.04.1999 korraldusega nr. 1682

kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu 1. etapiga.
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8. ÜLEVAADE ALTERNATIIVSETEST ARENGUSTSENAARIUMIDEST

Planeeringulahenduse ellurakendamise reaalne alternatiiv on kavandatavast tegevusest

loobumine (nn. 0 - alternatiiv). Vedelgaasi terminalile sobiva asukoha valikuks on AS

Tallinna Sadam eelnevalt hinnanud erinevaid alternatiive (vt.ptk 2.1) ning leidnud sellele

sobivaima asukoha Muuga sadama idaosas. Jõelähtme Vallavolikogu seisukoha kohaselt

vastab kavandatud tegevus Jõelähtme valla ruumilise arengu plaanidega (vt ptk 7.2). Kuna

strateegiliseks planeerimisdokumendiks on maa-alaliselt piiritletud territooriumi

detailplaneering, ei käsitleta KSH käiguskavandatava tegevuse asukoha alternatiive.

D-alternatiivi ehk planeeringulahenduse elluviimisest loobumise korral säilib siiski

tootmismaa igasugusest võimalikust maakasutusest tuleneda võiv keskkonnakoormus, aga

vedelgaasi terminali arendajal ja AS-il Tallinna Sadam jäävad kasutamata potentsiaalsed

majanduslikud võimalused. Praeguses majandussituatsioonis, kus majanduse kasvutempo

on negatiivne, suureneb tööpuudus ning inflatsioon on jätkuvalt kõrge, on võimalikest

uutest investeeringutest ilma selgelt väljenduva olulise põhjuseta loobumine negatiivse

mõjuga kogu Eesti majandus- ja sotsiaalkeskkonnale. Lisaks aitab veeidatud gaasi

käitlusterminali rajamine suurendada Eesti energeetilist sõltumatust, mis majanduspoliitilise

julgeoleku tagamiseks on oluline. EV Riigikogu väliskomisjoni tellimusel septembris 2006.

aastal valminud raporti Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis" üks

peamisi ülesandeid oli, et Euroopa Liidu eesmärgiks on tagada ühenduse kasvavate

energiavajaduste parem rahuldamine, kaotades Venemaa energiasektoris monopolid ja

avades selle rahvusvahelisele kapitalile 13 Seetõttu on kavandatud gaasiterminal ehitamisest

loobumine olulise negatiivse mõjuga kogu Eesti majanduskeskkonnale ja ka ühenduse ühiste

eesmärkide eiramine.

Seega soovitavad eksperdid otsustajal kaaluda vedelgaasi terminali rajamist Muuga sadama

territooriumile arvestades ühelt poolt KSH aruandes välja toodud keskkonnamõjusid ja

ohuriskide suurust ning teisel poolt üldsuse jaoks esmatähtsaid põhjuseid.

12 Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis. Eesti Välispoliitika Instituut 2006
13 Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis. Eesti Välispoliitika Instituut 2006
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9. NEGATIIVSETE MÕJUDE LEEVENDAMISVÕIMALUSED

Kavandatud tegevuse ellurakendamisest tulenev risk seisneb peamiselt vedelgaasi

käitlemisest tekkivates ohuriskides.

Kaasaegsetes vedelgaasiterminalides kasutatakse ohutuse tagamiseks süsteemi, mis juhib

lekkinud vedelgaasi mahuti- või laadimisalast eemale. Mahutist mistahes põhjusel tekkinud

lekke korral maha valgunud vedelgaas kogutakse mahuti all oleva kogumisvanni abil kokku

ja juhitakse torujuhtme kaudu mahuteid ümbritsevast kessoonist välja. Terminali

territooriumilohtlikest laadimis- ja mahutialadest eemal asub lekkinud vedelgaasi

kogumisala, mille madalamale võimalikule nivoole on pandud gaasianalüsaatorid.

Analüsaatorid edastavad gaasi kogunemise korral terminali juhtimispulti signaali. Signaali

saamisel asuvad terminali töötajad viivitamatult leket otsima ja kõrvaldama. Vedelgaasi

kontsentratsiooni suurenemisel välisõhus üle määratud taseme rakendub töösse terminali

automaatohutuse süsteem, mis blokeerib avastatud lekkekoha. Selline lahendus aitab

vältida vedelgaasi kogunemist, mis võiks asjaolude kokkulangemisel põhjustada lombitule

tekkimise ja vähendab seetõttu oluliselt õnnetuste tekkimise tõenäosust terminali

territooriumil.

Riskihindamise üks järeldus oli, et produktitorustiku kaitseks tuleb Nuudi tee äärde rajada

kaitserajatis, et vältida torustiku vigastamist Nuudi teel liiklevate autode võimalike teelt

väljasõitude korral. Tee ehituse- ja ekspluatatsiooni praktikas kasutatakse

teepiirdesüsteemidena põrkepiirdeid. Raskeveokite koormustele piisavate

kaitseomadustega põrkepiirete projekteerimiseks teostatakse insenerarvutused lähtuvalt

Eesti Standardi nr. EVS - EN 1317-2:1999 Teepiirdesüsteemid. Osa 2: Põrkepiirete

ekspluatatsiooniomaduste klassid, põrkekatsete läbistamistingimused ja katsemeetodid

sätetest. Standardi ja põrkepiirete rajamise senise praktika kohaselt ei põhjusta põrkepiirde

rajamine olulist keskkonnamõju kui ehitustööde korraldamisel ja teostamisel jälgitakse

head tava.
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Planeeringulahendusega on ette nähtud Terminali territooriumil kogutava sademevee ja

tehnoloogilises protsessis kasutatava jahutusvee juhtimine merre. Selleks rajatakse uus

merrelask arvestades keskkonnakaitselisi kaalutlusi. Vastavat projekti KSH koostamise ajaks

veel ei ole. Merre juhitava jahutusvee kogused ja soojuskoormus on väga varieeruvad

olenedes vedelgaasi nõudlusest turul, ilmastikust, merevee temperatuuride erinevusest

veehaarde ja suubla piirkonnas, hüdrodünaamilistest tingimustes suubla piirkonnas ja

valitavast projektlahendusest. Kavandatav jahutusvee merrelasu kaldakindlustus tuleb

projekteerida ja välja ehitada selliselt, et see tagaks jahutusvee temperatuuri ühtlustumise

merevee temperatuuriga kaldakindlustusel ning selle vahetus läheduses. Kaldakindlustuse

projekteerimisel tuleb arvestada mere madala veeseisuga. Kukkumiskaevude ehitamisel

tuleb eelistada suundpuurimise meetodit ning hoiduda lõhketöödest. Kukkumiskaevude

kaitsmiseks mere murrutuse eest on vaja need ehitada vähemalt 5 m kaugusele astangu

servast.
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10. JÄRELDUSED

Planeeringulahenduse ellurakendamine vastab Jõelähtme valla üldplaneeringus ja 

arengukavassätestatud põhimõtetele ja tingimustele.

KSH käigusei tuvastatud mõjusid, mis võiksid ületada riigipiiri.

Planeeringuala asub osaliselt keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud

Maardu kristalliinse ehituskivi (graniidi) prognoosvaru 3. ploki peal. Vabariigi

Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 131 Üleriigilise tähtsusega maardlad kohaselt

on Maardu graniidimaardla üleriigilise tähtsusega. Arvestades asjaolu, et maavara

prognoosvaru näol on tegemist eeldatava maavara varuga, mille olemasolu, kvaliteet

ning lasundite näitajad ei ole geoloogiliste uuringutega kindlaks tehtud, on

olemasolevas olukorras otstarbekas Maardu graniidimaardla 3. ploki prognoosvaru

riiklikust keskkonnaregistri maardlate nimistust välja arvata. Otsuse prognoosvaru

keskkonnaregistri maardlate nimistust välja arvamise kohta teeb maavarade

komisjon arendaja esitatud taotluse alusel.

Kavandatud tegevuse mõju ei saa rohevõrgustiku üldisele funktsioneerimisele lugeda

oluliseks, sest viidatud rohekoridor ei suutnud oma teemaplaneeringuga kavandatud

ökoloogilist funktsiooni täita juba enne üldplaneeringu kehtestamist. Kehtiva

Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt on nimetatud ala maakasutuse

juhtfunktsioon tootmismaa. Teemaplaneeringus on sätestatud, et üldplaneering

täpsustab rohevõrgustiku koridoride asukohad. Üldplaneeringus on rohevõrgustik

planeeritavalt alalt välistatud. Seega teemaplaneeringuga planeeritud rohekoridor ei

välista detailplaneeringu koostamist ega kehtestamist ning rohekoridori

planeeritaval alal ei asu. Teemaplaneeringuga rohevõrgustikule kavandatud eesmärgi

täitmiseks ei sobi olulise ruumilise objekti (mis sadam tervikuna on) tootmismaal

asuv rohekoridor. Olemasolevat olukorda arvesse võttes tuleks Jõelähtme valla

üldplaneeringuga täpsustaud rohekoridori piir kanda peale rohevõrgustikku

käsitlevasse maakonnaplaneeringusse ning tulevikus leida Harju Maavalitsuel

92



VIIskiila küla Kimthe I. Vohetnsmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee. Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam Jr kinnistute ja

liihiala detailpianeeringu keskkonnamõju strateeg iline hindamine

koostöös kohaliku omavalitsusega rohekoridoridele ökoloogiliseit ja rekreatiivselt

sobivad asukohad.

Vedelgaasi terminali väljaehitamine toob endaga paratamatult kaasa planeeringualal

kasvava suure metsandusliku väärtusega metsa osalise maha võtmise. Arvestada

tuleb, et tegemist on tootmismaaga, mille sihtotstarve on otsustatud juba

detailplaneeringust kõrgema strateegiliste tasemega planeeringudokumentidega.

Vedelgaasi ümberlaadimisterminali Projektikohane rajamine ega ekspluateerimine ei

avalda olulist mõju pinnasele, põhjaveele egavälisõhu seisundile.

Planeeringulahendusega on ette nähtud Terminali territooriumil kogutava

sademevee ja tehnoloogilises protsessis kasutatava jahutusvee juhtimine merre.

Selleks rajatakse uus merrelask arvestades keskkonnakaitselisi kaalutlusi. Vastavat

projekti KSH koostamise ajaks veel ei ole. Merre juhitava jahutusvee kogused ja

soojuskoormus on väga varieeruvad olenedes vedelgaasi nõudlusest turul,

ilmastikust, merevee temperatuuride erinevusest veehaarde ja suubla piirkonnas,

hüdrodünaamilistest tingimustes suubla piirkonnas ja valitavast projektlahendusest.

Merre tagasi pumbatava jahutusvee maksimaalne arvutuslik soojusvõimsus on 5552

kW. Tegelik keskmine soojuskoormus merekeskkonnale jääb sellest madalamaks.

Selline soojusvõimsus on võrreldav väikese võimsusega heitvee merrelasu või

keskmise suurusega konteiner- ja tankerlaeva jahutusvee poolt põhjustatud

soojuskoormusega. Keskkonnakaitse praktikas ei ole sellist soojuskoormust peetud

merekeskkonnale oluliseks keskkonnamõjuks.

Jahutusvee merre juhtimise mõjuala piirneb kaldakindlustussüsteemi, kui

insenertehnilise rajatise, alaga ja ei tekita mereelustikule olulist negatiivset mõju kui

jälgitakse KSH aruandes antud soovitusi selle projekteerimiseks ja rajamiseks.

Planeeritav sade- ja jahutusvee ärajuhtimissüsteemi rajamine torustiku ja

kukkumiskaevude süsteemi abil parandab kaldaastangu praegust olukorda kus

kraavide kaudu merre juhitav sademevesi kulutab suurvee perioodidel kaldaastangut

suurel määral.
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Projekti kohaselt on terminali kavandatud vagunitest mahalaadimisel ja

külmtsirkulatsioonil tekkinud jääkgaaside põletisüsteem võimsusega ligikaudu 5t/h.

Sellise põletusseadme kütteväärtus on 64 MW. Vastavalt Keskkonnaministri

02.08.2004. a. määrusele nr. 101 Saasteainete heitkogused ja kasutatavate

seadmete võimsused, millest alates on nõutav saasteluba ja erisaasteluba on

ettevõttel vaja sellisele põletusseadmele ja katlamajale taotleda välisõhu saasteluba.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002.a määrusele nr 150

Keskkonnakompleksiuba nõudvate al/tegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste

kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste

esitamise tähtaegade kehtestamine on energia tootmisel 50-400 MW

nimisoojusvõimsusega põletusseadmetes ettevõtja I vaja taotleda

keskkonnakompleksiuba. Vedelgaasi terminali rajatavad põletusseadmed ei ole

planeeritud energia tootmiseks, vaid avarii korral gaasilekkeja gaasi transpordi tsükli

lõppemisel gaasijäägiproduktide likvideerimiseks.

Kavandatava vedelgaasi terminaliga kaasneva rongiliikluse müra modelleerimise

tulemused näitavad, et müratasemed ei ületa päeval ja öösel raudteele kõige lähima

elamu juures kehtivaid piirtasemeid. Terminali vahetus läheduses müra mõjuala

ulatuses elamud puuduvad. Terminali ja Muuga raudteejaama vahelisel alal ei

põhjusta vedelgaasi terminali ehitamisest tingitud liiklussageduse tõus müra

piiratasemete ületamist.

Kavandatud mahus vedelgaasiterminaal kuulub A kategooria suurõnnetuste ohuga

ettevõtete hulka ning ettevõte peab enne ehituse ja tegevuse alustamist esitama

asukohajärgsele päästeasutusele teabelehe. ohutusaruande ja hädaolukorra

lahendamise plaani ning Tehnilise JärelevalveAmetile teabelehe ja ohutusaruande.

Ettevõtte maksimaalsed ohualad KVPAP-st (kõige väiksema tõenäosusega

suurõnnetus) tingitud soojuskiirguse intensiivsusest jääb keskmiselt ohtlik ala kuni

516-660 m kaugusele. Inimesed tuleb evakueerida vähemalt 1000 m kaugusele.
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Produktitorustikust tingitud soojuskiirguse keskmiselt ohtlikud ohualad jäävad kuni

97 m kaugusele. Inimesed tuleb evakueerida produktitorustikust lekkinud vedelgaasi

põlengu/tulekahju korral vähemalt 148 m kaugusele. Produktitorusikust vedelgaasi

pihkamisel ja detonatsioonil tekkivad ülerõhujlööklaine keskmiselt ohtlikud alad

jäävad kuni 132 m kaugusele. Inimesed tuleb evakueerida produktitorustiku lekke

korral vähemalt 258 m kaugusele.

Produktitorustiku kaitseks tuleb projekteerida ja ehitada kaitserajatis. Kaitserajatise

projekteerimine ja ehitamine lahendatakse osapoolte omavaheliste kokkulepetega.

Kolmandatele isikutele planeeringulahenduse realiseerimisest tekkiva riski

vähendamiseks tuleb osapooltelomavahelise koostöö raames korraldada kõigi

produktitoru võimalikus ohuaias töötavate inimeste instrueerimine ohutuse

tagamiseks ja ohuolukorras käitumiseks ning töötada välja vajalikud

evakuatsiooniteed arvestades asjaoluga, et Nuudi tee kasutamine produktitoruga

juhtunud intsidendi korral võib olla raskendatud või võimatu.

Vedelgaasi terminali keskmiselt ohtlikul alal ei ole elamuid ega nendega võrdsustava

kasutusotstarbega hooneid. Lähimad elamumaad asuvad idas ca 900 m kaugusel

Kallavere külas ja edelas ca 1,3 km kaugusel Uusküla külas.

Kõige suurem oht on läänes asuval betoonitehasel. Ettevõtte ohualasse jääb ka veel

läänes paiknev söeterminal, kagus paiknev AS-i Viimsi Vesi heitveepuhasti ja sellest

ca 100 m kaugusel paiknevad tööstushooned.

Nuudi tee jääb keskmiselt ohtlikule alale ca 1700 m pikkusel lõigul. Kaaluda tuleb

parkimise keelustamist Nuudi teel. Ohuolukorras peab terminali arendaja olema

valmis koheselt piirama kõrvaliste isikute juurdepääsu ohualale Nuudi teel.

Planeeritav terminal ei suurenda olemasolevat piirkonna suurõnnetuse riski, sest

kavandatava terminali ohualasse ei jää ühtegi A- ega B - kategooria suurõnnetuse

ohuga ettevõtet.

95



Uuskiila kiila Klaukse I . Vaheliismaa 2. Nuud i lee 69. Nuudi lee 75 raudteed, Nuudi lee, Nuudi lee lõik 1 ja Milliga sada m3r kinnistu te ja

l õhiala detailplaneeringu keskkonnamõju stra teegi line hindamine

Vedelgaasi terminali kinnistule tuleb kavandada vähemalt kaks juurdepääsuteed, et

päästemeeskond või kiirabibrigaad saaks mistahes hädaolukorras oma tehnikaga

ettevõtte territooriumile siseneda ning töötajad evakueeruda.

Ettevõtte poolt kavandatavate tõhusate ennetusmeetmete rakendamine, pädevate

inimeste värbamine ja nende pidev koolitamine, tööjuhenditest range

kinnipidamine, tehniliste süsteemide regulaarne kontroll ja hooldus viivad

kavandatava vedelgaasi terminali suurõnnetuse tekkimise tõenäosuse väikeseks.
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Muuga sadam 3r kinnistute ja lähiala detailplaneering

Käesolevaga informeerime Teid, et Jõelähtme Vallavolikogu 12.mai 2009 aasta otsusega nr 502 on
rahuldatud AS Tallinna Sadama vaie Jõelähtme Vallavolikogu 30.septembri 2008. a. otsuse nr 404
peale, Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008.a. otsuse nr 404 kehtetuks tunnistamine ja algatatud
Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik
1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteülesande
kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

Austusega,

Toomas Kümmel
Vallavanem

Lisad:
1. Jõelähtme Vallavolikogu 12.mai 2009 otsus nr 502, 3-1 lehel I eks
2. Detailplaneeringu lähteülesanne ja skeem, 4-llehel 1 eks

Anne Ruus 6054855
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JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Jõelähtme 12. mai 2009 nr 502

AS Tallinna Sadam vaide rahuldamine Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a.
otsuse nr 404 peale, Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a. otsuse nr 404 kehtetuks
tunnistamine ja Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75
raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud AS Tallinna Sadam poolt detailplaneeringu koostamise
algatamise taotlus Uusküla küla Klaukse I kinnistule. AS Tallinna Sadam taotleb kinnistule
planeerida LPG (Liquid Petrol Gas) vedelgaasi (propaan ja butaan) terminali. Terminal koosneb
raudteest, paakvagunite tühjendamiseks raudteetsistemidest 24 kohalisest mahalaadimis
estakaadist, rõhu all olevatest (16 x 300 m') ja külmutatud rõhuta mahutitest (4 x 25000 m'),
paakautode laadimissõlmest, torujuhtmest kuni kaini, tankerite laadimissõlmest, tuletõrje
pumbamajast ja abihoonetest.

PlanS § 8 19 6 kohaselt on olulise ruumilise mõjuga objekt planeerimisseaduse tähenduses
objekt, millest tingitud transpordivood, saasteainete hulk, külastajate hulk, tooraine või tööjõu
vajadus muutuvad objekti kavandatavas asukohas senisega võrreldes oluliselt ning mille mõju
ulatub suurele territooriumile. Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja kehtestab Vabariigi
Valitsus.

Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 198 kohaselt on olulise ruumilise mõjuga objektid
muuhulgas naftatoodete terminal kogumahtuvusega üle 5000 m' ja keemiatoodete terminal
kogumahtuvusega üle 5000 m' D- või e-kategooria kemikaali või 500 m' B-kategooria
kemikaali või 50 m' A-kategooria kemikaali.

AS Tallinna Sadam taotluse kohaselt hakatakse loodavas terminalis käitlema propaani ja butaani
ning nende segu 700-800 tuhat tonni aastas. Propaani ja butaani saadakse maagaasist, naftast ja
nafta töötlemisel tekkivatest gaasidest ja/või nende segudest. Igal juhul on taotletava terminali
kogumahtuvus suurem kui 5000 m",

Jõelähtme Vallavolikogu 29. aprilli 2003. aasta otsusega nr 40 kehtestati Jõelähtme valla
üldplaneering (edaspidi Üldplaneering).



Kehtiv Üldplaneering näeb ette valla ruumilise arengu põhimõtted, mille kohaselt Jõelähtme
valla territooriumil asub üks suur kaubasadam - Muuga sadam - mille territooriumil on
üldplaneeringu kehtestamise ajal kehtinud detailplaneeringute kohaselt ette nähtud ka
tootmistegevus, sealhulgas vedellasti ladustamine. Ainuüksi seetõttu, et AS Tallinna Sadam
kavandab ühe olulise ruumilise mõjuga objekti rajamist Muuga sadamasse, kuhu samase olulise
ruumilise mõjuga objekti rajamine oli juba üldplaneeringu kohaselt ette nähtud, ei too kaasa
Jõelähtme vallas uue üldplaneeringu koostamise kohustust. Selle koostamine oleks
ebaproportsionaalne, kuna Üldplaneering on alles 6 aastat kehtinud ning selle ajaperioodi jooksul
ei ole oluliselt muutunud valla ruumilise arengu põhimõtted. Esiteks nimetatud põhimõtted ei
ole muutunud selles osas, et Jõelähtme vallas ei planeerita ühegi uue kaubasadama rajamist
mõnda teise asukohta (peale Muuga sadama) ning teiseks ei ole muutunud ka ruumilise arengu
põhimõtted Muuga sadama osas, kus jätkuvalt nähakse ette tootmistegevust ja ka uute tegevuste
alustamist.

Lisaks eeltoodule määrab Jõelähtme valla üldplaneering juba terminali kui olulise ruumilise
mõjuga objekti asukoha Muuga sadamas.

Jõelähtme Vallavolikogu 27. detsembri 2000. aasta otsusega nr 68 kehtestati Jõelähtme valla
Uusküla küla Uuetoa n, Kammi, Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I ja Madise n maaüksustega
haaratud ala detailplaneering (OÜ Diagane 2000. aasta töö nr 552, edaspidi Uuetoa II
detailplaneering),

Uuetoa n detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus 10 kuni 4 korruselise hoone ehitamiseks
suuremahuliste raudteeveoste (vedelkaubad, puistematerjalid) tarbeks käibega 2-3 miljonit tonni
aastas. Terminalis kavandatakse naftakeemiatoodete kui vedelkauba käitlemist. Uuetoa II
detailplaneeringus kirjeldatud ehitised ja tegevus võimaldavad ehitusõiguse kohaselt vedelgaasi
terminali rajamist, s.o. samase olulise ruumilise mõjuga objekti ehitamist, mida AS Tallinna
Sadam kavandab Klaukse 1 kinnistule.

Uuetoa II detailplaneeringu materjalide hulgas on Jõelähtme Vallavalitsuse 04. mai 2000. aasta
kiri nr 5-10/376/214, milles Jõelähtme vallavanem informeerib AS-i ETP Grupp, et koostalud
detai/planeering ja esitatud ettepanekud kõnealusele alale uldplaneeringuga Logistika
Tööstuspargi rajamise võimaldamiseks tulevad arvestamisele Jõelähtme valla uue
üldplaneeringu koostamisel.

Üldplaneeringu seletuskirja leheküljel 31 on märgitud, et Muuga sadama arenevosa asub
Jõelähtme vallas. Planeeringus on aluseks võetud valminud detai/planeeringud ja
keskkonnaekspertiisid. kusjuures sadamat sügavuti ei ole käsitletud Üldplaneeringu
kehtestamise ajaks oli Uuetoa detailplaneering kehtestatud, mistõttu ka nimetatud
detailplaneering oli aluseks võetud Üldplaneeringus.

Uuetoa n detailplaneeringu maaüksused asuvad vaid ca 200 meetri kaugusel Klaukse 1
kinnistust, millele AS Tallinna Sadam kavandab vedelgaasi terminali rajamist. Samas asuvad nii
Uuetoa n maaüksused kui Klaukse I Muuga sadama territooriumil, mis on ka ise tervikuna
olulise mõjuga objekt Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 198 punkti 9 mõttes.

PlanS § 8 19 3 P 3 sätestab, et Üldplaneeringu eesmärgid on:
kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.

Kuna Üldplaneering võtab aluseks valminud detailplaneeringu
(Uuetoa n detailplaneeringu kaudu) juba ette nähtud olulise ruu

üldiste



Muuga sadamas (üldised ehitustingimused vedelgaasi terminali rajamiseks) PlanS § 8 19 5
mõttes ning puudub vajadus seda asukohta uuesti määrata maavanema poolt koostöös kohaliku
omavalitsusega ja see asukoht kooskõlastada regionaalministriga, koostades uus üldplaneering
või teemaplaneering.

Riigikohus leidis 09. märtsi 2005. aasta lahendis haldusasjas nr 3-3-1-88-04, et juba
detailplaneeringu algatamisel peab kohaliku omavalitsuse organ ilmutama vajalikku hoolsust
ning tegema kindlaks, kas on nõuetekohaselt täidetud kõik planeeringu algatamise sisulised
eeldused. Projektide puhul, millega kaasneb oluline mõju keskkonnale, peab omavalitsusorgan
veenduma, et selliste mõjude väljaselgitamine, hindamine ja alternatiivide kaalumine on
teostatud nõuetekohaselt. Riigikohus täpsustas eelmärgitud otsuses, et erinevates valdades
asuvate alternatiivsete asukohtade hindamise nõude esitamine omavalitsusorganile oleks
üldjuhul ebaõigeja õiguslikult põhjendamatu.

Ka Jõelähtme Vallavolikogu 27. detsembri 2000. aasta otsusega nr 68 kehtestatud Jõelähtme
valla Uusküla küla Uuetoa II, Kammi, Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I ja Madise II
maaüksusi hõlmanud detailplaneering, näeb tegevusena ette laomajandust ja kohalikku tooret
kasutavat töötlevat tootmist, seega näeb kokkuvõttes ette tootmistegevuse.

Kuigi PlanS § 8 19 3 P 2 kohaselt üldplaneeringu eesmärgid on: kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning
looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel s üästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimuste seadmine, on vedelgaasi terminali rajamine väljapoole Muuga
sadamat välistatud, sest Jõelähtme vallas puuduvad teised alternatiivsed asukohad vedelgaasi
terminali rajamiseks teistes väikesadamates. Jõelähtme vallas on vaid üks vedelgaasi terminali
rajamiseks sobiv sadam (Muuga sadam), kus Üldplaneering näeb juba ette sellist laadi olulise
ruumilise mõjuga objekti asukoha. Ka seetõttu ei oleks põhjendatud uue üldplaneeringu
koostamine PlanS § 8 195 alusel.

Uue üldplaneeringu koostamine ei oleks kooskõlas ka mõistlikkuse printsiibiga
haldusmenetluses, mille kohaselt peab haldusmenetluse läbiviimisel tegema vaid mõistlikke
toiminguid ja hoiduma mittevajalike toimingute tegemisest, millega kaasneb põhjendamatu aja
ja finantskulu.

Ka Jõelähtme Vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjon aktsepteeris 25.09.2008.a.
koosolekul, et vedelgaasi terminali kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukoht on eelnevalt
Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratud.

Kokkuvõtteks, kuna Uuetoa II detailplaneering asub AS Tallinna Sadam taotluses märgitud
kinnistutest ca 200 meetri kaugusel ning näeb ette terminali kui olulise ruumilise mõjuga objekti
asukoha ning Jõelähtme valla üldplaneering võtab Muuga sadama alal aluseks valminud
detailplaneeringud, siis on Jõelähtme valla üldplaneeringuga juba määratud olulise ruumilise
mõjuga objekti (vedelgaasi terminali) asukoht Muuga sadamas ning PlanS § 8 19 5 alusel puudub
vajadus uue üldplaneeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu koostainise korral on võimalik avalikkust kaasata planeerimismenetlusse sama
intensiivselt kui üldplaneeringu menetluse raames.

Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotlet'fl'",)p~fa

tiheasustuses. Maa-ala perspektiivne maakasutus on tootmismaa.
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Maa-alale on kehtestatud Uusküla küla Nuudipere, Kordoni, Klaukse, Klaukse I ja Klaukse II
maaüksustega haaratud ala detailplaneering Jõelähtme Vallavolikogu 04.07.2000 otsusega nr 37,
millega on Klaukse I kinnistule planeeritud tootmismaa sihtotstarve ning Muuga sadama idaosa
detailplaneering, mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 22.08.2003 otsusega nr 57 ja
millega on muuhulgas kindlaks määratud kai asukoht.

Planeeringuala lähiümbruses on kehtestatud ja koostamisel detailplaneeringud: Klaukse tee 1-10
kinnistute detailplaneering; Nuudipere, Kordoni, Klaukse, Klaukse I, Klaukse II maaüksustega
haaratud ala detailplaneering; Uuetoa II, Kammi, Kella I, Madise, Söödi I, Madise I, Matsu I,
Madise II maaüksuste detailplaneering; Uusküla küla Nuudipere I ja Nuudipere II maaüksuste
detailplaneering; Muugajaama laienduse raudtee ja Muuga sadam 3 maaüksuse detailplaneering;
millega peab Klaukse 1 kinnistu detailplaneering arvestama.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste väljaselgitamine ning määramine. Planeeringuga lahendatakse
tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1
punktidele 16, 17 ja 32 on AS-i Tallinna Sadam poolt kavandatava tegevuse näol tegemist olulise
keskkonnamõjuga tegevusega ja seetõttu tuleb vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktile 3 hinnata planeerimisdokumendi
koostamise käigus kavandatava tegevuse keskkonnamõju.

Seoses käesoleva otsuse vastuvõtmisega on vajalik tunnistada kehtetuks Jõelähtme
Vallavolikogu 30. septembri 2008. a. otsus nr 404, kuna käesoleva otsuse objekt on samasugune
võrreldes Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a. otsuse nr 404 objektiga. Kuna AS-i
Tallinna Sadam vaie Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008 . a. otsuse nr 404 peale kuulub
rahuldamisele ja samal ajal tunnistatakse Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a. otsus
nr 404 kehtetuks ning vaide rahuldamine on vaide esitaja jaoks soodustavaks õigusaktiks, ei ole
vajalik motiveerida vaide rahuldamise põhjendusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes haldusmenetluse seaduse § 64, § 65, § 85 p 1, § 86 19 1,
19 2; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 192; planeerimisseaduse § 9, § 10 195 ja 6;
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 19 2, § 6 19 1 P 16, 17,32
§ 31, § 32 19 1, § 33, § 35 19 5; Jõelähtme valla ehitusmääruse § 3 19 5, 19 6, § 12 19 10;
Jõelähtme valla üldplaneeringust ning AS Tallinna Sadama taotlusest detailplaneeringu
algatamiseks koos lisadega, Jõelähtme Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Tunnistada Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a. otsus nr 404 kehtetuks.
2. Algatada Jõelähtme valla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed,

Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 31' kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
koostamine (katastriüksuste tunnused 24504:004:1020, 24504:004:0847,
24504:004:0691, 24504:004: 1014, 24504:004:0998, 24504:004: 1015 ja
24504:004:1021). Planeeritava ala suurus on ca 21,5 ha. Detailplaneeringu eesmärk on
olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehi ÕW~ ulatuse ja
hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelga M$r~1hl~t~· eelnevalt
Plan.eeritUd sadamakai vahelise torujuhtme rajamise või j~tr~rtee'i1',~i~S,el i mine ning
määramine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs ~ la~er' -,li at el aladele ,
tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselis CI b - *
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3. Kinnitada Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee,
Nuudi tee lõik 1 (osaliselt) ja Muuga sadam 31' kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
lähteülesanne vastavalt lisale.

4. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa
2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 31'
kinnistute ja lähiala detailplaneeringule.

5. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidilise jõuga originaaleksemplarina, millest üks
antakse detailplaneeringu algatamise taotlejale, teine säilitatakse valla kantseleis ning
kolmas valla arengu- ja planeerimisosakonnas.

6. Otsus jõustub planeerimisseaduse § 10 lõike 6 kohase lepingu jõustumise hetkest.
7. Otsuse peale võib esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast,
millaloleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse
teatavakstegemisest.

8. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda Jõelähtme Vallavalitsuse arengu- ja
planeerimisosakonnas (Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald) tööpäeviti tööajal või
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joelahtme.ee.

Väino Haab ~~~~lfj:.~~
Volikogu esimees



Volikogu esimees

DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANNE
Jõelähtme valla Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed,
Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 31' kinnistute ja Iähiala detailplaneeringu
koostamiseks.
Detailplaneeringu algatamise taotleja: AS Tallinna Sadam
1. Lähteülesanne on kehtiv: 2 a. alates detailplaneeringu algatamise otsuse kuupäevast.
2. Lähteülesande koostamise alus:
2.1 Planeerimisseadus;
2.2 Jõelähtme valla ehitusmäärus;
2.3 AS Tallinna Sadama taotlus.
3. Arvestamisele kuuluvad varemkoostatud projektid ja dokumendid:
3.1 Eesti Vabariigi seadused (Planeerimisseadus, Looduskaitseseadus, Metsaseadus,
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus jt.);
3.2 Üleriigiline planeering Eesti 2010 (Siseministeerium, hUp://w\\'W.siseministeerium.ee/8169);
3.3 Harju maakonnaplaneering;
3.4 Jõelähtme valla üldplaneering (OÜ Maaplaneeringud);
3.5 Jõelähtme valla ehitusmäärus;
3.6 Klaukse tee 1-10 kinnistute detailplaneering; Nuudipere, Kordoni, Klaukse, Klaukse I,
Klaukse II maaüksustega haaratud ala detailplaneering; Uuetoa II, Kammi, Kella I, Madise,
Söödi I, Madise I, Matsu I, Madise II maaüksuste detailplaneering; Muuga sadama idaosa
detailplaneering; Uusküla küla Nuudipere I ja Nuudipere II maaüksuste detailplaneering; Muuga
jaama laienduse raudtee ja Muuga sadam 3 maaüksuse detailplaneering;
3.7 Katastriüksuste 24504:004:0072, 24504:004:0565, 24504:004:0691, 24504:004:0847,
24504:004:0687 ja 24504:004:0781 plaanid;
3.8 AS Tallinna Sadama taotlus koos skeemlahendusega.
4. Olemasoleva olukorra iseloomustus:
4.1 Planeeritava ala suurus: ca 21,5 ha
4.2 Asukoht: Uusküla külas, Nuudi tee ääres, tööstuspargi piirkonnas.
4.3 Üldplaneeringu järgne maakasutus: Tiheasustus. Perspektiivne maakasutus tootmis- ja
transpordimaa. Maardi graniidimaardla.
4.4 Muud kitsendused: Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga "Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" järgne rohevõrgustiku rohekoridor.
5. Detailplaneeringu eesmärk:

Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelgaasiterminali ja eelnevalt
planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine ning
määramine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale aladele, tehnovõrkude
varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

6. Nõuded koostatavale detailplaneeringule:
6.1 Detailplaneering koostada juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit

reguleerivatest õigusaktidest.
6.2 Mõõdistada topo-geodeetiline alusplaan, kandes sellele kõrghaljastuse, insenervõrgud, teed ja

hooned min 30 m ulatuses väljaspool planeeritava ala piire ja olemasolevad kinnistute piirid .
Juhul kui trasside liitumispunktid asuvad planeeringualast väljaspool või juurdepääs
avalikule teele asub planeeringualast väljaspool, peab planeeringuala määrama kuni
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liitumispunktini või avalikule teele juurdepääsuni. Trasside ja teede ümbrus ~~'<'Oi~/~.
laiuses. ~ \- '6

6.3 Detailplaneeringu põhijoonis vormistada mõõtkavas 1:500. Situatsioonipl ; e it ' ~to ' ~
või 1:5000. Situatsiooniplaanile lisaks esitada kontaktvööndiplaan . 0 '0 ~{)le a
liiklusskeemiga ja planeeringuala asetusega külas. Planeeringuga määrata p~r.iflIY: .a
ala kruntideks jaotamine; krundi ehitusõigus; piiritleda krundi hoonestusala~ltindab
krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid; teede maa-alade ja
liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva
või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted; kujad; tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad;
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral
ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju
hindamine; vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitsereziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; vajaduse korral
ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks; vajaduse korral
miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste
seadmine; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; servituutide vajadus; vajaduse
korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine; kuritegevuse riske vähendavate nõuete
ja tingimuste seadmine; muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi
kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal (vastavalt Planeerimisseaduse § 9 lõike
2). Kruntide planeerimisel ' ja hoonestustingimuste määramisel arvestada üldplaneeringus
kehtestatud nõuetest.

6.4 Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem ning anda kavandatavate juurdepääsude ja
teede lahendus planeeritaval alal. Juurdepääsu planeerimiseks läbi teiste maaomanike maa,
vajalik nende kooskõlastus .

6.5 Lahendada tehnovarustus. Anda tehnovõrkude ja tehnorajatiste koondplaan koos uute
tehnovõrkudega. Tehnovarustuse planeerimisel lähtuda võrguvaldajate tehnilistest
tingimustest, mille taotleb tellija või projekteerija. Samuti taotleda projekteerimise
lähteandmed Jõelähtme Vallavalitsuse kommunaalehituse vanemspetsialistilt. Näidata
tehnovõrkude paiknemine tee ristlõikes. Esitada detailplaneeringu alast välja jäävate, kuid
seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva
tehnovõrguga, kooskõlastatult kruntide valdajatega, kelle krunte tehnovõrgud läbivad.
Lahendada planeeritava ala vertikaalplaneerimine, saju- ja drenaazvee kõrvaldus eelvooluni,
mis välistab vee valgumise naaberkruntidele. Tiheasustusalas planeerimisel arvestada
ühisvee ja -kanalisatsiooni rajamise nõudega.

6.6 Näidata ära detailplaneeringu elluviimisel kõik mahavõetavad puud. Teha ettepanek
täiendava või asendatava haljastuse rajamiseks.

7. Tingimused koostatavalc detailplaneeringule:
7.1 Planeering koostada vastavalt "Soovitused detailplaneeringu koostamiseks"

(http://www.siseministeerium.ee/public/soov detailplan.pdf , Keskkonna-ministeerium,
2003. a., ja Planeeringute leppemärgid, 2002. a. http://www.si seministeerium.ee/8391 ).

7.2 Planeeringu seletuskirjas tuua välja põhjendused planeeringulahendusc sobivuse ja
otstarbekuse kohta antud keskkonnas.

7.3 Anda olemasoleva olukorra iseloomustus. Anda hinnang olemasolevale keskkonnaseisundile.
Hinnalise kõrghaljastusega metsamaal planeerimisel teostada haljastuse hinnang, mida
arvestades planeerida võimalikud hoonestusalad kõrghaljastust maksimaalselt säilitades.

7.4 Planeeringu alal asub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga "Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" määratud roheline koridor, kuid nimetatud
planeering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele üldised kasutustingimused.
Maakonna ja kohalike tasandi rohelise võrgustiku struktuurielementide piirid täpsustab
üldplaneering. Jõelähtme valla Üldplaneering näeb Maaüksuse asukohas ette sadama-ala



Priit Põldmäe

Priit Adler

Indrek Mäeküngas
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ning Maaüksuse juhtfunktsiooniks on tootmismaa, mistõttu ei ~~sa ~efu ~
teemaplaneering detailplaneeringu koostamist ja kehtestamist. 'Q l ~

7.5 Planeeritavad uusehitised peavad oma lahenduseIt arvestama Jõel ,'\ e . R , i; ä~~
kujunenud arhitektuuri- ja ehitustavadega ning oma välisilmeit vasta a,y I a ~v

lähiümbruskonna eripärale ja kujunduslikule stiilile. RJu M""....O~
7.6 Määrata hoonestuse põhjalikud arhitektuursed nõuded (hoonestuse tüüp, kirffiseK:alded,

hoonestuse absoluut-kõrgus ja esimese korruse põrandatasapind, välisviimistluse materjalid
ja värvitoonid). Näidata piirete asukohad ja kujundus joonisena.

7.7 Planeeringuga lahendada prügikogumine ja äraveo korraldus.
7.8 Planeering koostada koostöös planeeringualal paiknevate tehnorajatiste Ja trasside

valdajatega.
8. Detailplaneering kooskõlastada:
8.1 Põhja-Eesti Päästekeskusega;
8.2 Harjumaa Keskkonnateenistusega;
8.3 Keskkonnarninisteeriumiga;
8.4 Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond.
9. Detailplaneeringule võtta järgmiste isikute seisukohad:
9.1 Piirinaabrid.
10. Detailplaneeringu menetlus:
10.1 Detailplaneeringu eskiis esitada Jõelähtme Vallavalitsusele menetlemiseks,

eskiislahenduse avaliku arutelu korraldamiseks. Eskiisplaneering esitada vallavalitsusele
paberkandjal ja digitaalselt (seletuskirja ja jooniste soovitatav formaat pdf-fail),

10.2 Peale detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku arutelu toimumist
esitada detailplaneering koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ja nõutavate
kooskõlastustega Jõelähtme Vallavalitsusele kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale
seadusjärgse menetluskorra läbiviimist lisaks veel kolmes eksemplaris paberkandjal ja üks
eksemplar elektronkandjal (soovitav fail tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail)
detailplaneeringu kehtestamiseks.

10.3 Detailplaneeringu vastuvõtmiseks esitada elektronpostiga jpg või pdf formaadis
detailplaneeringu koostaja kirjanurgaga A4 situatsiooniskeem ja A4 põhijoonis ning eraldi
volditud lehel originaalmõõdus põhijoonis.

10.4 Detailplaneeringu koosseisus peab olema kavandatud hoonestuse eskiis või makett või
hoonestusala perspektiivvaated, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel
osalejatele arusaadavaks.

11. Detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvad lisana:
11.1 Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 a. otsus detailplaneeringu algatamiseks nr. 502;
11.2 Planeeritava ala skeem;
11.3 Leping.

Koostas: Johann Aksel Tarb tijM , , _./' Vallaarhitekt
märts 2009.a. ,.J JFJl/·

Kooskõlastas: V
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From:
To:
Sent:
Subject:
TERE!

"Priit Adler" <Priit.Adler@joelahtme.ee>
<aide.kaar@ekonsult.ee>
17. august 2009. a. 10:04
FW: Uusküla küla Klaukse 1 detailplaneeringu lähteülesande täitmisest

Page 1 of2
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Teie pakutud lahendus on mõistlik antud olukorras.

Priit Adler

From: Priit Adler
Sent: 17. august 2009. a. 10:03
To: Johann-Aksel Tarbe
Subject: RE: Uusküla küla Klaukse 1 detailplaneeringu lähteülesande täitmisest

NÕUS!

Priit

From: Johann-Aksel Tarbe
Sent: 17. august 2009. a. 8:26
To: Liis Truubon; 'priit.adler@joelahtme.ee'
Subject: FW: Uusküla küla Klaukse 1 detailplaneeringu lähteülesande täitmisest

Mis Teie arvate?

Johann-Aksel Tarbe
Jõelähtme vallaarhitekt
tel. 6054863
johann@joelahtme.ee

Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada
konfidentsiaalset ja/võ i salastatud materjal i. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastam ine, levitamine või muul viisil kasutamine või
tegutsem ine sellest tulenevalt teiste era- või juri idiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult , palun
võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

The informatian transmilted is intended only for the person or enlity to which it is addressed and my contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, disseminalion or other use of, or taking of any action in reliance upon, this informatian by persons or
enlilies other than the intended recipient is prohibited . If you received this in error, please contact the sender and delete the material from
any computer.

From: Aide Kaar [mailto:aide.kaar@ekonsult.ee]
Sent: Friday, August 14, 2009 1:44 PM
To: Indrek Mäeküngas; Johann-Aksel Tarbe
ee: Lia Oolberg
Subject: Uusküla küla Klaukse 1 detailplaneeringu lähteülesande täitmisest

Tere,

13.05.2010
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Jõelähtme Vallavolikogu algatas oma 12. mai 2009 otsusega nr 502 Uusküla küla Klaukse 1,
Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam
3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Arendaja on valinud nimetatud detailplaneeringu KSH läbiviijaks OÜ E- Konsult.

Algatamise otsusele on lisatud detailplaneeringu lähteülesanne, mille punkti 6.6 kohaselt tuleks
muuhulgas näidata ära detailplaneeringu elluviimisel kõik mahavõetavad puud.

Detailplaneeringu ala suurus on ca 21,S ha ning näiteks Klaukse 1 kinnistu on peaaegu täielikult
kaetud keskealise tiheda liigitusega metsaga. Seetõttu ei ole mõeldav näidata ära nii suurel
planeeringualal tiheda metsa kõik puud.

KSH läbiviija ettepanek on lahendada antud ülesanne järgnevalt:

• Kasvava metsa tsoneerimine, kasvukohatüüpide ja väärtusklasside määramine.

Palun Jõelähtme Vallavalitsuse keskkonnaosakonna kooskõlastust detailplaneeringu lähteülesande
punktis 6.6 toodud ülesande selliseks lahendamiseks.

Antud lahendusvariant on suuiiseit kooskõlastatud detailplaneeringu lähteülesande koostaja
Johann Aksel Tarbega 14.08.2009 telefonivestluses.

Lugupidamisega

Aide Kaar
keskkonnaekspert
OÜ E - Konsult
Tel. + 3726646774
Gsm + 37256467410
E - post: aide.kaar@ekonsult.ee

13.05.2010



KESKKONNAAMET
Harju-järva-Rapla regioon

.L/5-:1 /, 3
Keskkonnaamet

Narva mnt 7A, 1S172 Tall inn, registrikood 70008658
Tel 6272 193, faks 6272182. info@keskkonnaamet.ee

www.keskkonnaamet.ee

K.Enno Arhidektuuribüroo OÜ
Malmi 8-4
10412 TALLIN N

Teie: 18.09 .2009111'.448

Me ie :O1.10.2009 nr HJR 6-8/27726-2

Uusküla küla Kauksel , Vahetusmaa 2, Nuudi tec69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee , Nuudi tee
lõik I ja muuga sadama 3r kinnistutc ja lähiala dctailplanecringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi heakskiitmine.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis tutvuti K. Enno Arhidcktuuribüroo OÜ 18.09.20 09
kaaskirjaga keskkonnamõju hindam ise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeH.IS) * 39 lõike I
alusel heakskiitmiseks esitatud Uusküla küla Kauksel , Vahetu smaa 2, Nuudi tee69, Nuud i tee 75
raudteed, Nuudi tee, N uudi tcc lõ ik I ja muuga sadama 3r kinnistute ja lahia la dctai lpla nec riugu
keskkonnamõju strateegilise hindamise(KSH) pro grammi (OÜ E-Konsult töö nr E1146, Tallinn
2009), selle avaliku arutelu protokolli ning avalikustamisega seotud muude materjalidega.

D etailplaneeringus käsitletakse Jõelähtme vallas Uusküla kül a Kauksel, Vahet usmaa 2, uudi
tee69, Nuudi tee 75 raudtced, Nuudi tee , Nuudi tee lõik I j a muuga sadama 3r kinnistute
sihtotstarbe muutmist, ehitusõiguse ulatuse j a hoon estust ingimuste, vedelgaasitermi na li ning
vedelgaasiterminali ja eelnevalt planeeritud sadamakai vahe lise torujuhtme rajami se võimaluste
välja selgitamine ning määramine.

Detailplaneeringu ko ostamine j a KSH on algatatud Jõeläh tme Vallavolikogu 12.05 .20 09 otsu sega
111'502. [(SH algatamise otsu sest teatati Ametlikes Tcadaan netes 26.05 .2009. [(SH algatam ise ot sus
ja algatamise teade vastab KeHJS seaduse *35 19 5 nõuetele.

Lähtudes KeHJS seaduse §36 19 3 küsiti KSH pro grammi suhtes seisukoh ti asjakohasteIt asut ustelt.
KSH programmi avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest teatati 28 .08.2009.a. Am etlikes
Teadaannetes ning 28.08.2009.a. ajalehes "Harju Elu". Ke HJS seaduse §37 191 nim etatud
menetlusosalisi teavitati 27.08 .2009.a. e-kirja teel. Avaliku väljapaneku korraldamisel on kinni
peetud KeHJS seaduse §37 Ig3 nõutud tähtaj ast. KSH pro gr ammi avalik aru tel u toim us
14 .09.2009.a. Jõelähtme Vallavalitsuses . [(SH pro gramm on koostat ud juhindudes Kel'US seaduse
§36 lg? nõuetest.

Harjumaa
Viljandi mnt 16, 112 16Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
Wiedemanni 13, 7221 3 Türi
Tel 384 8688, faks 385 7118
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa
Tall inna mnt 14, pk S, 7951 3 Rapla
Tel 484 1171 faks 4855798
rapla@keskkonnaamet.ee



Tuginedes KeHJS seaduse §39 ning esitatud KSH programmile ja lisatud mat erjalidele kiidame
KSH programmi heaks tingimusel , et hind amise läbi viimi sel ja KSH aru and e koostamisel
arvestataks e järgmiste märkustega:

· Se lgi tatakse välja võ ima lik piiriülenc keskkonnamõju

· Selgitatakse välja võimalik mõju inim ese tervisel e

Lugupidamisega

Allan Piik
juhataj a kt.

Rein Urman
6744816



Äriregistri kood 10225846

Laki tn.12-A501 10621 Tallinn

Tel. 664 6730, faks 664 6767

E - post: adrnin@ekonsult.ee

Töö nr. E1146

Tellija: OÜ Nord Gas

Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee,
Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lähiala DP keskkonnamõju

strateegiline hindamine

Programm

Tallinn 2009

.J../S,4- 1. 1



Uusküla käia Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 j a Muuga sadam 3r kinni stiile ja

lähiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

SISUKORD
1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt... 3

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus 3

2.1 KSH ruumiline ulatus 3

2.2 KSH maht. 5

3. Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 6

4. Isikud ja asutused, keda detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada 6

5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise ajakava 7

6. KSH eksperdi ja detailplaneeringu koostaja andmeid 7

Lisad: 9
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Uusküla kiila Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

läh/ala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) objektiks on Jõelähtme vallas Muuga
sadama territooriumil asuvate Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75
raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja nende lähiala kohta
koostatava strateegilise planeerimisdokumendiga (detailplaneeringuga) kavandatav
tegevus. Detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on
algatatud Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 otsusega nr 502 (vt lisa 1). Otsuse kohaselt
on detailplaneeringu eesmärk olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelgaasiterminali ja eelnevalt
planeeritud sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine ning
määramine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavatele aladele, tehnovõrkude
varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.

Jõelähtme Vallavolikogu otsuse nr 502 kohaselt taotleb AS Tallinna Sadam kinnistule
vedelgaasi (LPG) terminaali planeerimist. Otsuses toodud käitlusmahtude (vt lisa 1)
realiseerimise korral on planeeritav terminal Majandus- ja kommunikatsiooniministri
määruse Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse
ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord kohaselt A
kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Vastavalt Planeerimisseaduse § 29 lõike 2 alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 15.07.2003.a. määrusele nr. 198 Olulise ruumilise mõjuga
objektide nimekiri on kavandatavobjekt olulise ruumilise mõjuga.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lõikele 2 on
KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada
säästvat arengut.

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus

2.1 KSH ruumiline ulatus

Detailplaneering koostatakse Jõelähtme vallas Muuga sadama territooriumil asuvate
kinnistute kohta. Planeeritavala piirneb Nuudi tee, Muuga jaama raudteede ja betoonitehase
territooriumiga (planeeringuala skeem vt joonis 1). Planeeritava ala pindala on ca 21,5 ha.
Detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri ja põhijoonis (K. Enno Arhitektuuribüroo OÜ
töö nr A232 - 0915) on toodud KSH programmi lisas 2.

Mõjuala ulatuseks loetakse esialgu planeeringuala ja selle varustamiseks vajalike teede ning
tehnovõrkude koridore. Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks detailplaneeringu
alale vajadusel ka ümbritseval alal. Sealjuures hinnatakse erinevaid mõjusid erinevas
ruumilises ulatuses ja koosmõjus, sõltuvalt sellest, kus konkreetset mõju saab lugeda
oluliseks. Mõju ulatust täpsustatakse planeerimise ja KSH käigus.
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Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuud i tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lahiala DP keskkonnamõju strate egiline hindamine
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Joonis I : Planeeringuala skeem ja kavandatava LPGterminali asendiplaan
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2.2 KSH maht

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus:

- kirjeldatakse kavandatavaid tegevusi ja võrreldakse alternatiivset lahendust;

hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid,
määratletakse mõjude ulatus;

hinnatakse võimalikke kumulatiivseid mõjusid;

analüüsitakse kavandatava tegevuse vastavust muude strateegili ste
arengudokumentidega ning asjassepuutuva keskkonnaseadusandlusega;

- antakse vajadusel soovitused negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks.

Lähtudes detailplaneeringu eesmärgist ja määratletud maa-alast käsitletakse KSH aruande
koostamisel:

1. Kavandatava tegevuse võimaliku alternatiivina tegevusest loobumist (O-alternatiivi).
KSH käigus ei käsitleta kavandatava tegevuse asukoha alternatiive kuna strateegiliseks
planeerimisdokumendiks on maa-alaliselt piiritletud territooriumi detailplaneering.

2. KSH käigus teostatakse vastava ala spetsialisti (Biol. kand. Henn Pärn) poolt
planeeringualal kasvava metsa tsoneerimine ja selle kasvukohatüüpide ning
väärtusklasside määramine. Selle töö põhjal on ekspertidel võimalik anda soovitusi
olemasoleva metsa metsanduslikult väärtuslikurnate osade säilitamiseks ning selleks
vajalike tingimuste loomiseks.

3. Kavandatava tegevuse elluviimisel LPG terminali teenindava raudteel iikluse müra
ulatuse ja leviku hindamiseks modelleeritakse Muuga raudteejaama ja terminali
vahelisel raudteelõigul müra levik arvutiprgrammiga SoundPIAN 6.3, kasutade s
Põhjamaade raudteemüra standardit Nordic Prediction Method Train Noise, 1996.

4. Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualade kindlaksm ääramisel kasutatakse konservatiivset
kvantitatiivset metoodikat. Riskianalüüsi konservatiivsus seisneb selles , et
kokkuleppeliselt hinnatakse riske suurõnnetuse tagajärgi kõige ebasoodsamate tegurite
kokkulangemisel. Reaalse suurõnnetuse tagajäljed on alati tõenäoliselt väiksemad.
Terminali ohualade kvantitatiivseks väljaarvutamiseks kasutatakse arvutiprogrammi
"ALOHA".

5. Keskkonnamõju hindamise kriteeriumitena käsitletakse Eesti Vabariigi seadusandlusest
tulenevaid nõudeid , millega on määratud kõikide reostuskomponentide piir- ja
sihtväärtused. Seadusandluses sätestatud normidest kinnipidamine tagab nii
looduskeskkonna kui rahva tervise hea seisundi säilimise.
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3. Detailplaneerlngu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel käsitletakse järgmisi valdkondi:

3.1 Looduskeskkond:

õhu saaste;
geoloogiline ehitus, maavarad;
põhja- ja pinnavesi;
taimestikja rohevõrgustik, selle ökoloogilised aspektid.

3.2 Tehiskeskkond:

infrastruktuur;
olemasolevad ja kavandatavad tööstusobjektid, nendega seotud koosmõjud.

3.3 Sotsiaal-majanduslik keskkond ning mõju sellele:

mõju inimese heaolule ja tervisele lähtuvalt Kemikaaliseaduse § 14 sätetest;
kavandatava tegevuse sotsiaalmajanduslik mõju (sh. Eesti riigi energeetilisele
julgeolekule).

4. Isikud ja asutused, keda detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib
eeldatavalt mõjutada

Isik või asutus Mõjujalvõi huvi
Teavitatakse vastavalt

KeHJS §37 19!

Piirkonna elanikud ja On huvitatud maksimaalselt kõrge Teavitatakse ajalehes ja väljaandes
maaomanikud kvaliteediga elukeskkonnast ja maa Ametlikud Teadaanded

väärtuslikust kasutamisest

Valitsusvälised Keskkonnaalaste või muude organi- Teavitatakse elektrooniliselt: Eesti
keskkonnaorganisatsioonid ja satsiooni suunitlusest tulenevate Keskkonnaühenduste Koja kaudu +
kodanikeühendused väärtuste arvestamise tagamine Eesti Looduskaitse Selts (ELKS)

detailplaneeringu koostamisel

Keskkonnaameti Harju-Järva- KSH järelevalve teostaja Teavitatakse elektrooniliselt
Rapla regiooni Harjumaa kontor

Põhja - Eesti Päästekeskus tuleohutusjärelevalve. päästealase Teavitatakse elektrooniliselt

ennetustöö ja kriisireguleerimise teostaja
Harju maakonnas

Majandus- ja Riikliku energeet ikapolii tika kujundaja Teavitatakse elektrooniliselt
Kommunikatsiooniministeerium ning riigi energeetili se sõltumatu se

tagamise eest vastutaja
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5. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise
ajakava

Detailplaneeringu koostamise ja selle KSH läbiviimise eeldatav ajakava on fikseeritud
arendaja, planeerija ja keskkonnamõju hindaja vahel sõlmitud lepingutega. KSH koostamise
olulisemad orienteeruvad tähtajad vastavalt sellele on järgmised:

KSH programmi esitamine avalikustamiseks - 34. nädal

KSH programmi avalik arutelu - 14. september 2009

KSH aruande esitamine avalikustamiseks - november 2009

KSH aruande avalik arutelu - november 2009

Programmi ja aruande avalikustamisest (avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust)
teavitab planeeringu koostaja vastavalt seadusele ajalehes "Harju Elu" ja väljaandes
Ametlikud Teadaanded.

6. KSH eksperdi ja detailplaneeringu koostaja andmeid

Detailplaneeringu koostaja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 34 192 mõistes:

K.Enno Arhitektuuribüroo OÜ

Aadress : Malmi 8-4, 10412 Tallinn

Kontaktisik: Marica Sepp

e-post : marica@kennoab.ee

Tel. 618 0880

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija:

OÜ E-Konsult

Aadress: Laki 12 A-501, Tallinn

Kontaktisik : Lembit Linnupõld

e-post: admin@ekonsult.ee

Tel.: 6646730
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Töörühma koosseis :

Aide Kaar - keskkonnaekspert (Keskkonnaministeeriumi tegevuslitsents KMH0123):
töögrupi ja menetlustoimingute koordineerimine, KSH aruande koostamine seadusandlusega
sätestatud mahus, kõik asjassepuutuvad käsitlused;

Henn Pärn - Biol. Kand, Eesti Maaülikooli Metsanduse ja maaehituse instituudi
vanemteadur;

Andres Talvari - professor, Sisekaitseakadeemia rakenduskeemia õppetooli juhataja:
riskianalüüs ja ohutusega seotud käsitlused;

Kairi Mänd - müraekspert;

Roland Kraavi - tehnoökoloog.

Programmi koostas

Aide Kaar

keskkonnaekspert

17.08.2009
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Lisad:

1. Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 otsuse nr 502 koopia;

2. Detailplaneeringu eskiislaheduse seletuskiri ja põhijoonis . K. Enno Arhitektuuribüroo

OÜ töö nr A232 - 0915;

3. Jõelähtme Vallavalitsuse poolt KSH programmi koostamise käigus esitatud seisukoht

KSH programmi kohta (17.08.2009. e - kirja koopia);

4. 14.09.2009. a. DP eskiisija KSH programmi avaliku arutelu koosoleku protokolli ja

osavõtjate registreerimislehe koopia;

5. 16.09.2009.a DP eskiisi ja KSH programmi avaliku arutelu koosoleku protokolli ja

osavõtjate registreerimislehe koopia.
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Uusküla kii/a Klaukse 1, Yohetusmaa 2, MII/di tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistiile ja

lahiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

LISA!

JÕJK.LÄHTME. VALLAVOUKOOU

OTSUS

Jõeläh me 12. nai 20C9nr 502

AS Tallinna Sadam valde rahuldamine Jõelähtme Vallavolikogu 30. sep tem br i 20 08. a.
liIsIIse nr Jfl4 peal e, .J,i"'~hlmc V"II,,,,olilmgu 30. sC'Jlll'Jnhri 20011. li. ofm,e.nr 4lU I,ehtelllks
tunnistamine j a Uusk üla küla Klaukse I, Vuhctusmua 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75
raudteed, Nuudl tee, Nnudl tee IOlk I ja Muuga sadam 3,· klnnlstute ja Iählaln
detnilplaneerlngu koostamise alaaramluc Ia Iähteülesande klnnltamlae nlna
keskkonnam õju stl'llleellili se hinduiilise nlgu llllninl!

Jõelähtme Vallavalitsusele on esitatud AS Tallinnu Sadam poolt detailp'anccringu koostamise
nlgntemi se tao tlus Uuskü la küla Klauksc I kiunistule. AS Ta llluna Sacum taotleb kinnistule
planeerida LPO (Llquid Pctrnl o.1S) vcdclgaasi (propaan ja butaan) rcnniral l. Tcrminal koosneb
randteest. paakvagunitc tühjendamiseks raudtcetsistcmidcst 2~ kehalisest mahalaadimis
estakaad ist, rõhu lill olevates t (15 x 300 m') ja killmutatud rõhu te mahutitc st (4 x 25QOO m').
pankautode laudimiss õlmcst , toruj uhtmcst ku ni kuini, tankcritc Jnadimi ..sõlmcsr, tu letõrj e
pumbamajast ja abihoonetest.

PlenS § R 19 6 ke hatei t on olulise ruumil ise mõj ug,u objek t planeerimisseadu sc tähenduses
ubjckt, millest ung iuul üu nxpu nli vtxul, suustea inete hulk, külastaj ute hulk, uxuu ine või tüüjüu
vajadus muutuvad objekti kavandatavas asukohas senisega võrreldes o luliselt nil1~ mille mõju
ulatub suurele tcrritooriun.ile . Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekirja kohtostab Vabariig!
Valitsus.

Vabariig i Vulits.isc 15.07 2 003 määruse nr Il)!! kohaselt on olulise ruumilise mõjuga objektid
muuhulgas naftatoodete terrr.inal kogumahtuvuscga ill" 5000 m' ju keemia toodete tennin al
kogumahtuvuscga üle 5000 m' D- völ C-katcsooria kemikaali või 500 m' B-katego cria
kcmikaali või 50 m' A-katcgooriakcmikaali,

A::iTa llinna Sadam taotlu se kohasel t hakatakse loodavas tenu iml is käitlema propnani ja butaa-ii
mng nence segu 1UU-1UU :uhal tonn i aastas, l'ropaani ja butliilill saadakse maagaasist. uattast ja
nafta töõtlcmise. tcc kivatcsr gaasidest j a/või nende segudest, Igal juhu l on taotletava terminali
kogumahtuvus SUUI'Cl\! kui 5000 m' ,

Jõeltilmne Valkvolikogu 29. aprilli 2003. aasta otsusega nr 40 kehresta.i Jõelähtme valla
üldplaneering (edas pidi Üldpl nnce rln g).

PlanS § Il lg 3 Il I näeb ette, et rildplm:eerill,(!,u eesmiitgid on "alla või l inna l'li llllJim'0lJengll
p õhimõtoto kujundamine. Plan') § 8 19 2 P 2 näeb eile, et IildpJoHe~ri/ ;gy:J'.~;iYc tõp.~tfl.~n

teemapla neeringuno ketttiva iildpfatur!/·illKu tl1/',fl/.\tamisebja 1iJie":lallli'\'r!h~' {~sJa\'al{ kcleso{'f~'!.

paragratn: l li iker j nitretatut!eesmärkidele. r?( I >.- n\
\', \ \ 1. ; - i)
\~ \. \ .. "' / .J
~~~~,~- -:/;~/'

",:;:~~l~i;?'
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Uusküla kiila Klaukse 1, vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. NII/Idi tee. Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 31' kinnistute ja
l õhiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keh tiv Üldp laneering näeb ette vnlla ru umilise arengu p õhimõ tted , mi lle kohaselt J õelä htme
\ '0110 territ ooriumi l asub üks suur kuubnsudum M uuga sudum mi lle territ ooriumil on
üldplanecring u kehtestam ise "jn l kehtinud detailplaneerin gute kohaselt " tle nähtud ka
tootmistegevus. sealhulgas vcdcllasti ladustamlnc, Ainuüks i seetõnu . et AS Ta llinna Sadam
kavandab IIhc olu lise ruumilise mõjuga objekti rajamist Muuga sadamasse, kuhu sa rnase olul ise
ruumi lise mõj uga obj ek ti raja m ine oli juba üldplanecringu kohaselt eile nähtud, ei too kaasa
Jõelähtm e vall as uue ütdplnnee ringu koo stamise kohustust, Sell e koostamin e oleks
ebaproporrslonaalne, kuna Üldplaneering on alles Gaastat kehtlnud ning selle aiarerioodi jooksul
ei ole eluliselt muutunud vall a lu umili se areligu põhim õtted, Esiteks uimcuuuc l' üh imilttcJ ei
ole muutunud selles os as , et J õel ähtme vallas ei plaueerita ühegi uue ka ubasada ma rajami st
mõ nda I"ise nsnk ohtn (pen le ~Vhlll ~ll sndnma ) ning t/' is/'ks d nl ... muutunud kn ruumil ise m'"ne"
p öhlm õued M uuga sadama usas, kus j ätkuvalt näha kse ett e tontm iste gevust j a ka uu te tegevuste
alust amist,

Lisaks eeltoodule mäilrab Jõelähtme valla üldplaneering j uba terminali ku i oluli se ruu milise
m õjuga objekti asukoha Muuga sadamas.

J õelä htme Vallavolikogu 27. detsembri 2UOO. austa ot su sega nr 6l! kehtestati Jõelähtme ,'111111
Uusk üla kü la Uuetoa II, Ka mmi , Madisc, Söödi I, Mudise L Matsu I ja Mad isc II maaüksus tega
haamtu d ala de tailpl an eering (OÜ Diaganc 2 000 . aasta töö nr 552, edaspid i Cueloa II
detallpluneerfnu),

Uueloa II detailplanccringugn nähakse eil e ehi tusõigus J0 kuni 4 korruseli se hocn e ehi tam isek s
suu remaluniste mudleeveoste (vedelkanhad, puisrcmaterj utid) tar bek s kll ihc!!a 2 -.1 mi lj onit tonni
aastas. 'I'enninalis kavandatakse naftakeemiatoodete kui vedc lkauba kählcmist, Uuetoa II
dct uilpl anee ringus kirj eldatud ehitised ja tegevus v õim ald avad eh itus õiguse koh aselt ve dcl gaas i
term innli rajamist , s,o . sarnase olul ise ruumi lise mõjuga obj ekti ehit am ist , mida AS Tallinn a
Sadam kavand ab Klaukse 1 kinnistule.

Uuetoa II derailpl aneeringu muteri alld e hulgas un Jõelähune Vall avalitsus e 04 . ma i 2000. aas tu
kiri nr 5- 10/376/214, mil les Jõelähtme va lluve ncm info rmee rib AS-i ET P Gr upp, et koostatud
detailpluneering ja esi tatud ettepanckm l kõnealusele alale üldpluneeringugu Logistika
riH;stll,l1Jw'gi raja mise võtmuldami seks tulevad arvestamisela Jõel ühtsm: valla II/Il?

ütdplunzeringu koostumisel.

Üldplaneeringu sel etu skirja lehek üljel 3 1 on märgitud, el Muuga sadama arenev OSU usub
.Iõelahtm« vallas. l'/ulll! l!"il/gm Oll alll.~<!k.\' wielr/l/ vt/lmilllul dl'lail"lol/l!l!/'i/1C!ud ta
~~ll!11JiXlli. kusjuures sadamat sügavuti ei ole kas ületud. Üldplaneeringu
kehtes tamis e ajuks uli Uuetoa detuilpl uneeriu g keh testatud, mistõ uu ku nimetalud
dct uilplnncering oli uluseks võetud Üldplanccri ngus.

I.h",l nll " detailplnneeringu maaü ksused as uvad vaid ell 211ll meetri kau gu se l Kla ukse I
klnnlstust, millele AS Tall inna Sadam kavand ab vedelgaasi terminali rajamist. Samas asuvad ni i
Uuetoa Il maaüksused kui Klauksc I Muuga sadam a territoor iumil , mis ou ka ise tervi kuna
olulise mõjugu objekt Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 198 punkti 9 mõttes.
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Uuskiila kiila Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi lee 69, Nuudi lee 75 raudteed, Nuudi lee, Nuudi lee lõik 1 ja Muuga sada m 31'kinnisune ja

lahiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

Muuga sadamas (üldised ehi tustingimused vcdelgaasi terminali rajamiseks) PlanS § R 19 5
mõttes ning puudub vajadus seda asukohta uuesti m äärata maavanema poolt koostöös kohaliku
omavalitsusega ja see asuk oht kooskõlastada regionaalrninistriga, koostedes uus üldplaneering
või teemaplaneering.

Riigikohus leidis 09. mä rtsi 2005. aasta lahend is haldusasjas nr 3-3-1-l!8-04, et juba
detailplaneeringu algatanuse l pe ab kohaliku omava litsuse organ ilmutama vajalikku hoolsust
ning tegema kindlaks, kas on n õuetekohaselt t äidetud kõik plan eeringu algatamise sisulised
eeldused. Projektide puhul, mil/ega kaasneb oluline IIIIJJU keskkonnale, pea b omu valitsusorgan
veenduma, el selliste mõjude väljaselgl tamlne, hindam ine ja alternatiivide kaalumine on
teostatud n õuetekohaselt. Riigikohus täpsustas eelmärgitud otsuses. el erinevates valdades
aSlll 'ale alterna tiivse te asukohtade hindamise nõude esitamine omavalitsusorganile olek s
üldjuhulebaõigeja õigusllkult põhjendama/II.

Ka Jõelähtme Vallavolikogu 27. detsembri 2000. aasta otsusega nr 68 kehtestatud Jõelähtme
valla Uusküla küla Uuetoa II, Kammi . Madise. Söödi I. Madise I, Matsu I ja Madise II
maaüksusi hõlmaund detailplaneering. näeb tegevusena ette laomajandust ju kohalikku tooret
kasuta vat töötlevat too tmist, seega näeb kokkuvõttes ette tootmistegevuse.

Kuigi I'lanS § 8 19 3 P 2 kohasell üldplaneertngu eesmärgid Oll: kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotslaalsete ja kultuurilistc mõjude ning
looduskeskkonnale avaldnvate mõjude hindamine ning selle ollisel sõ õstva Ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimus/e seadmine. on vcdclgaasi terminali rajamine väljapoo le Muuga
sadamat välis tatud. sest Jõelähtme vallas puuduvad teised alternatiivscd asukohad vedclgaasi
terminali mjam iseks teistes väikcsadnmates, Jõelähtme vallas on vaid Uks vcdelgaasi terminnli
rajamiseks sobiv sadam (Muuga sada m), kus Üldpluneering näeb j uba ette sellist laadi olulise
ruumilise mõj uga objekti asuko ha. Ka seetõttu ei oleks põhjendatud uue üldplanecringu
koostaminePlanS § 8 195 alusel,

Uue üldplaueerlngu koostamine ei oleks kooskõlas ka mõistlikkuse printsiibiga
haldusmenetluses. mil le kohase lt peab haldus menetluse läbiviimisel tegema vaid mõistlikke
toiminguid ja ho iduma min evaj alike toimingute tegemisest, millega kaasneb põhjendamatu aja
ja finantskulu.

Ka Jõelähtme Vallavoliko gu arengu- ja planecri miskornisjon aktsepteeris 25.09.2U08.a .
kooso lekul, et vedclgaasi terminali kui olulise ruumilise mõjuga obj ekti asukuht on ee lnevalt
Jõelähtme vallaüldplaneeringnga määratud.

Kokkuvõtteks, kuna Uuetoa II detai lplaneering asub AS Talli nna Sadam tao tluses märgitud
kinnistutest ca 200 meetri kaugusel ning näeb ette terminnli kui olul ise ruumilise mõjuga objekti
asukoha ning Jõelähtme valla üldplaneering võtab Muuga sadama alul aluseks valminud
detai lplanccringud, siis 011 Jõelähune valla üldplaucc ringuga juba määratud olulise ruumilise
mõjuga objekti (vedelgaasi tenninali) asuko ht Muuga sadamas ning PlanS § 8 19 5 alusel puudub
vajad us uue üldplanccriugu koostamiseks.

Dctui lplaneeringu koostamise korral on võimalikaval ikkust kaasata planccrimismenctlussc sama
intensiivse lt kui üldplanceringu mcnetlusc raames,

Lk 12/31



Uuskiila kiila Klaukse J, Yohetusmoa 2. Nli/Iditee 69. N/liidi tee 75 raudteed, N/liidi tee, Nuudi tee lõik J ja Milliga sadam 3r kinnistute ja
lõhiala DP keskkonnamõjustrateegiline hindamine

Man-alale on kehtestatud Uusküla küla Nuudipere, Kordoni. Klaukse, Klaukse I ja Klauksc II
maaüksustega haaratud ala detailplaneering Jõelähtme Vallavolikogu 04.07.2000 otsusega nr 37,
millega on Klaukse J kinnistule planeeritudtootmismaa sihtotstarvening Muuga sadama idaosa
detailplaneering. mis on kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 12.011.2003 otsusega nr 57 ja
millega on muuhulgas kindluks määratud kai asukoht.

Planeeringuula läbiümbruses on kehtestatud ja koostamiseldetailplanceringud: Klauksc tee 1-10
kinnistute detailplancering: Nuudipere, Kordoni, Klauksc, Klaukse J, Klaukse II manüksustega
haaratud ala dctailplancering; Uuetoa II, Kammi, Kella J, Madis" Söödi I, Mudise I, Matsu I,
Modise II maaüksuste detailplnnccring; Uusküla küla Nuudiperc I ja Nuudipere II manüksuste
detuilplanccring; Muuga jaamu laiendase mudkoe ju Muuga sadam 3 maaüksuse detailplaneering.
millega peab Klaukse I kinnistu deta ilplanee ring arves tama.

Detailplaneeringu eesmärk Oll olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse
ulatuse ja hooncstustingimuste väljaselgitamine ning määramine. Planeeringnga lahendatakse
tehnovõrkudevarustus ning müürat aksc kcskkonnakaitseliscd abinõud.

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike I
punktidetc 16, 17ja 32 on AS-i Tallinna Sadam poolt kavandatava tegevuse näol tegemistolulise
keskkonnamõjuga tegevusega ja seetõttu tuleb vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike I punktile 3 hinnata planecrimisdokumcndi
koosramise käigus kavandatavutegevuse keskkonnumõju

Seoses käesoleva otsuse vastuvõtmisega on vajalik tunnistada kehtetuks Jõelähtme
Vallavolikogu 30. septembri 2008.a. otsus nr 404, kuna käesoleva otsuse objekt on samasugune
võrreldes Jõelähtme Vallavolikogu JO. septembri 2008. a, otsuse nr 404 objektiga. Kuna AS-i
Tallinna Sadam vale Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a, otsuse nr 404 peale kuuluh
rahuldamisele ja samal ajal tunnistatakse Jõelähtme Vallavolikogu 30. septembri 2008. a, otsus
nr 4()4 kehtetuks ning vaide rahuldamine on vaide esitaja jaoks soodustavaks õigusakt iks, ei ole
vajalik motiveeridavaide rahuldamise põhjendusi.

Lähtudes eeltoodust ning juhineudes haldusmenetluseseaduse § 64, § 65, § 85 P I , § !l6 19 I,
19 2; kohalikuomavalitsuse korralduse seaduse § 22 19 2; plaueerimisscaduse § 9, § 10 19 5 ja ei;
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimi ssüsteemi seaduse § 2 19 2, § G19 I P 16, 17, 32
§ 31, § 32 19 L § 33, § 35 195; Jõelähtme valla ehitusmääruse § J 19 5, 19 6. § 12 19 10:
Jõelähtme valla üldplaneeringust ning AS Tallinna Sadama taotlusest derailplanceringu
algaurmiseks koos lisadcga, J õelähune Vallavolikogu

OTS u S TA H:

I. Tunnistada Jõelülitrue Vallavolikogu 30. septembri 2008. a, otsus nr 404 kehtetuks,
2. AlgatadaJõelähtme valla Klaukse I, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed.

Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam Jr kinnistutc ja lähiula detailplaueeringu
koostamine (katastriüksuste tunnused 24504:004:I020, 24504:004:0847,
24504:004:0691, 24504:004:1014, 24504:004:099g, 24504:004:1015 ja
24504:004:1021). Planeeritava ala suurus on ea 21,5 ha. Dctallplunccringu eesmärk on
olemasolevate kinnistate sihtotstarbe muutmise, ehi!~lsqig,use. , ulatuse ja
hoonestustlngimustc, vcdclgaasitcrminali ning vedelguJl~Jenninhli;}jR eelnevalt
planeeritud sadamakai vahelise torujuhime rajamise võilif#ll~te 'väljaslg;~l~\mille ning
määramine. Planeeringnga lahendatakse j uurdePääsJ1i~i ~lauceFi,ta\'atTlc\ aladele.
tehnovõrkude varustus ning määratakse ke:skkonmlkaitsclis~d abinõud;-;t.f .:i',}

\\. '. , • J. > / JJ
"'\.<11;'" ~ --'L:~~~7

....-"""l...(J-:.-~ ··::7
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Uuskilla küla Klaukse J. Yahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed, Nuud i tee. Nuudi tee lõik J ja Milliga sadam3r kinnistute ja

l õhiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

3. Kinnitada Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 7S raudteed. Nuudi tee,
Nuudi tee lõik I (osaliselt) ja Muuga sadam 31' kinnisune ja lähialn dctailplanccringu
lähte ülesanne vastavalt lisalc .

4. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine Uusküla küla Klauksc I, Vahetusmaa
2, Nuudi tee 69. Nuudi tee 7S ruudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik I ja Muuga sadam 31'
kinnistute ja lühiala dctailplaueeringule.

5. Otsus on vormistatud kolme võrdse juriidilise jõuga orlginaalckscmplarina, millest üks
antakse detailplunceringu algatamise taotlejale, teine säilitatakse valla kantseleis ning
kolmas vullu arengu- ja pluneerimisosakonnus.

6. Otsusjõustub planecrimisseaduse § 10 lõike 6 kohase lepingu j õustumise hetkest.
7. Otsuse peale võib esitada Jõelähtme Vallavalitsusele vaidc haldusmenetluse seaduses

sätestatud korras 30 päeva jooksul. arvates otsuse teadasaamise paevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse
teatavakstegemisest.

8. Käesoleva otsusega on võimalik tutvuda Jõelähune Vallavalitsuse arengu· ja
planeerimisosukonnns (Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald) tööpäeviti tööajal viii
elektroonilise dokumendiregistri vahendusel aadressil www.joclahtmc.cc.
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Uusküla kiita Klaukse 1. Yahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee. Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

lahiala DP keskkonnamõj u strateegiline hindamine

Volikogu esimees

DETAILl'LANEElUNG U I.ÄHTEÜLESANJliE
Jõelähtme valla Uusküla küla Klaukse J. Vahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Kuudi Wc 75 raudteed.
Nuudi Icc, Nuudi lee lõik 1 ja Muuga sadam Jr kinuistute ja lühiala detailplaneeringu
koostamiseks.
Detailplaneerlngu lIlgutumisc tnoHcja : AS Tallinna Sadam
J. Liihteülesonnc nn kchtlv: 2 n, a lnres de tnilp lnneeringu ulgntumise otsuse kuupüevust.
2. Lähteüleslinde kuustamise alus:
2.1 Planeerimisscadus:
2.2 Jõelähune valla chitusmäärus;
2.3 AS . ullinna Sadama taotlus.
3. Arve stumisele kuuluvad varemkoostatud projektid ja dukumendkk
3.1 Eesti Vubnriigi seadused (Planccrimisscadus, Looduskaitscscadns, Metsaseadus.
Ühisvccvärgi ja -kanalisatsiooni seadus it.):
3.2 Üleriigiline planeering Ee;ti 20 I0 (Siseministeerium, 11llp:Jiwww.si:.eminisll.cri\lIn.ce/SIW);
3.3 Harju maakonnaplanecring;
3.4 Jõelähtme valla üldplaneering (OÜ Maaplancctingud);
3.5 Jõelähtme va lla ch itusm äärus;
3.6 Kla.iksc tee J·10 kinnistutc detailplancoring; Nuudipere, Kordoni. Klaukse, Klaukse I.
Klauksc n maaüksustega haaratud ala dctailplarccring: Uuetoa II, Kammi, Kella I, Madise,
Söödi I. Madisc I, Matsu I, Mudise Il maaüksuste dctailplanccring: Muuga sadama idaosa
dctailplnnccring: Uusküla küla Naudipere I ja Nuudiporc ll muaüksustc detailplaneering. Muuga
jaama laicnduse raudtee j a Muuga sadam 3 maaüksuse detailplaneering;
3.7 Kaiustriüksustc 24504:004:0072, 24504:004:0565. 245114:004:1I69I , 24504:004:lIX47,
245 04:004:06117 ja 24504:00.:::07ll l plaanid;
3.11 AS Tallinna Sadama taotlus koos skeemlahendusega.
4. Olemasoleva olukorra iseloomustus:
4.1 Planeeritava ala suurus: ell 21,5 ha
4.2 Asukoht: Uusküla külas, Nuudi tee ääres, tööuuspargl piirkonnas.
4.3 Üldplaneeringu järgne maakasutus. Tihcasustus. Perspektiivne maakasutus tootmis- ja
transpordimaa, Maardi graniidimaurdla,
4,4 Muud kitsendused: Harju maakonnaplanccrinuu tccmaolanccrinauua "Asustust ja
mankasutust suunavad kcskkonnatingim.ised"järgne rohevõrgustiku rohekoridor.
5. Detuilplancertngu eesmärk:

Deiailpluneeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmise, ehitusõiguse
ulatuse ja hooncstu stingimustc , vcdclgaas itcrminali ning vcdclgeasitcrruinall ja eelnevalt
planeeritud sadamakai vahelise torujuhime rajamise võimaluste väljaselgitamine ning
määramine, Planeeringnga lahendatakse juurdepääsurl planccritava'c aladele, tehnovõrkude
varustus ning määratakse 'ccskkonnakaitselised abinõud.

6. Nõuded koestaravale detuilplnnecriugules
6.1 Detailplaneering koostada juhindudes -Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit

reguleerivatest õigusaktidest.
6.2 M õõdistada topo-gcodcc tiline alusplnan, kandes sellele kõrghaljastuse. insene rvõrgud. teed ja

hooned min 30 m ulatuses väljaspool planeeritava ala piire ja olemasolevad kinnistute piirid.
Juhul kui trasside liitumispunktid asuvad planeeringualast väljaspool või juurdepääs
avalikule teele asub plnnecringualast väljaspool, peab plaueeringuala määrama kuni
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Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute j a

lähiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

h~~:{;!~·~·~~ '~ ~~-,,~

lii.tun~i sp\lllktini või avnlikulc teele juurdepääsuni . T rosside jn teede \:mbl'\l~rn.'f$Vi ~t. Q~ 30/1~:\. ':"
laiuses, (N I " \)~

6.3 Detai.planeeringu põhijoonis vormistada mõõtkavas 1:500. Situatsioonipli ,;i esit,iUa \ ~lÖOii :· iJ
või : :5000. Situltl~i~unipl~allilc lisab esitada kuruakrvö ündiplaan R\"us ·ulcnia.~oicv'a}

\ ' ., ~ II
liiklusskeemiga ja planccringuala asetusega külas. Planccringuga määrata P·!l\llÄ,;rita\;a .,\l{t!~I"

ala kruntidcks jaotamine; krundi chitusõigus; piiritleda krundi hoüncstu~lja~c'c :'liih~ridah
krundi osa , kuhu võib rajada krundi ehi tusõigusega lubatud hooneid; teefe maa-alade ja
liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral era õigu sliku isiku maal asuva, olemaso leva
või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted; kujad: tehnovõrkude ja -rujutistc asukohad;
kes kkonnatingimu ste seadmine planee ringn ga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral
ehitis.e määramine. mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju
hindamine: vajaduse korral cttcpenckutc tegemine kaitse alla võetud man-alade ja
üksikobjektide kaitscrcziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; vajaduse korral
ettepanekute tegemine muu-dude või üksikobjektide kaitse a lla võtmiseks; vaj aduse korral
miljööväärtusega hoonestus alado määramine nin!! nende kaitse- ja kasutamistingimuste
seadminc; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuetc scadmiuc: scrvituutidc vajadus; vajaduse
korral riigikaitseli se otstarbega maa-alade määramine; kur itegevuse riskc vältcnd avatc nõuet e
ja tingimuste seadmine ; muude seadustest ja teistes: õigusaktides t tulenevate kinnisumandi
kitsenduste ulatuse määramine planeerituval maa-alal (vastavalt Planccrimisscaduse§ 9 lõike
2). Kruntidc planeerimisel ja hoonestustinglmuste maanuutsel ar vestada üldplare eringus
kehtestatud nõuetest.

6.4 Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem ning anda kavandatavate juurdepääsude ja
teede lahendus planeerituval alal. Juurdepääsu planccrimiseks läbi :eiste maaomanike maa,
va jal ik nende kooskõlustus ,

6 5 Lahendada tehnovarustus. Anda tehnov õrkude ja tehnorajatiste koondplaan kcos uute
tehnovõrkudega, Tchuovarustusc planeerimisel lähtuda võrguvaldajate tehnilistes:
tingimustest , mille taotleb tcllija või projcktccrija, Samuti taotleda projekteerim ise
lähteandmed Jõel ähtme Vallavalitsuse kommunaalehituse vancmspetsialistilt . Näidata
tehnovõrkude paiknemine tee ristl õiees. Esitada dctailplaneeriugu alast välja j äävate, kuid
seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelveoluni või üherduskohani olemasoleva
tehuovõrguga, kuosk ülas tatult krunt ide valdajatega, kelle krunte tehnuvõrgud läb ivad .
Laherdada planeeritavaala vcrtikaalplanccriminc, saju- ja drenaazvee kõrvaldus eelvooluni.
mis vä listab vee valgumise naabe rkruntidele, Tiheasustusalus ?lanccrhli sel arvestada
ühisvcc ja -kanalisatsioom rajanuse t õudega.

6.6 Näidata ära dctailplanecringu elluviimise! kõik mahavõetavad puud. Teha ettepanek
tüiendavavõi ascndatnvahaljastuse uj amiseks.

7. Tingimused kunstatavale dctallplanceringulee
7.1 Planeering koostada vastavalt "Soovitused detailplanccringu koostamiseks"

(1I I1n: "/\\'\\'\V . ,i s.~m.i!Ji ~Jccl'iu!1M~.l:llll).wic.!.SQ!ly_Qelailpb Jwllif Keskkonua-ministccrium.
2003. a. , ja Planccringutc leppemärgid. 2002. a. hup:/l \v\\'\\'.siscmini,tccr ium.,'<:!S39 1 ).

7.2 Planeeringu seletuskirjas tuua välja põbjcndused plunccringulahcnduse sobivuse ja
otstarhckusc kohta untud kcskkonnus.

7.3 Andaolemusolevaolukorra iseloomustus, Anda hinnang olemasolevale keskkonnaseisundile.
Hinnalise kõrghaljastusega metsamaal planeerimisel teostada haljastuse hinnang, mida
arvestadesplaneeridavõimalikud hoonestusalad kõrghaljastust maksirnaalsel; snilitades.

7.4 Planccringu alal asub Harju maakonnaplanccringu teemnplaneeringuga "Asustust ja
maakasutust suunavad kcskkonnatingimused" määratud rohelinti koridor, kuid nimetatud
planeering seab rohelise võrgustiku tugialaeele ja koridoridele üldised kasutustingimused.
Maakonna ja kohalike tasandi rohelise võrgustiku struktuuriclementide piirid täpsustab
üldplaneering. Jõclälrmc valla Üldplaneering näeb Maaüksuse asukohas ette sadama-ala
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Uuskü la küla Klaukse 1, Yahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

lõhiala DP keskkonnam õju strateegiline hindamine

/§:'~;~I~i ;/;~~
/~y_ . :~:t'~\

ning Muuüksuse ju htfunktsiooniks on tootm ismuu, mistõllu ei .::!i1b iu nimeluii'I,d ~\
teemaplaneering dctailplnnccringu koostamist ja kchtcstamist, =i I • \': ;1

75 Planeerituvad uusehitised peavad OIllU lahenduseit arvestama Jõel ;li~l~\ ,,:nl'n Vi~.lj~Y
kuj unenud urhl tekt uur i- ja ehi tus tavadega ning ulila väl isllrnelt vllsw)'hj\', l'zhkulIlIi!-::.\,Cil
lähiümbruskonna eripärale ja kujunduslikule stiilile. ~:~~'·I."i ,:-;';\.~;9"

7 6 Miiärata hoonesiuse põhj ~llikud arhitektuurscd nõuded (hooncstusc tüüp, l:~fl1~lcili ded .
hooncstusc absoluut-sorgusja esimese korruse põrandatasapind. välisvilmlstlusc materjalid
ja värvitoonid), Näidata piiretc asukohad ja kuju ndus joon isenn.

7 7 Planee ringnga lahendada prügikogumineja äraveo korraldus.
7 8 Planeering koostada koostöös planeeringualal paiknevate tehnorajatiste ja trasside

valdajatega,
Il. Detnilplnu eerin g kooskõlastada:
8 I Põhja-Eesti Päästekeskusega;
Il2 Harjumaa Keskkcnnatecnistuscga:
Il3 Kcskkomuuninistccriumiga;
84 Tallinna Tcrvisckaltsctalitusc Harjumaa osakond.
9. Detailplanccrlngulc võtta järgmiste Isikute seisukohad:
9 1 Piirlnuabrid.
II). Detaüpluueeringu menetlus:
IIJ.I Detailplaneeringu eskiis esitada Jõelähtme Vallavalitsusele mcnetlemiseks,

cski ialahcnd usc aval iku aru tel u korru ldamiscks, Eskii sp lanccring esitudu va llnvnlits uaclc
paherkandjal ja digitualselt (seletuskirja ju jooniste soovitatav formarupdf-fail).

10.2 Peale detailplaneeringu lähteseisukohtade ja cskiislahendusc avaliku arutelu toimumis:
esitada detailplaneering koos keskkonnamõju strutcegi llse hindamise aruandegaja nõutavate
kooskülastustega Jõelähtme Vallavalitsusele kahes ckscmplaris mcnctlcmiscks ning peale
seudusjärgse menetluskorra läbiviimist lisaks veel kolmes ekscmplaris pabcrkandjal j a Uks
eksemplar clektronkandja l {soovitav fail tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail]
dctailplaneeringu kehtestamiscks,

11l.3 Detailplar.eeringu vastuvõtmiseks esitada elcktronpostiga jpg või pdf formaadis
detailplanccringu koostaja kirjanurgaga A4 situutsiooniskee;n ja A4 põhijoonis ning erald:
volditud lehel originaalmõõdus põhijoonis.

10.4 Detail plar eeringn k (1 'ISSI~i slls penh o lem a kavandatud hoonesuue esk iis võ i makctt võ:
hooncstusala pcrspectiivvaated, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamise.
osalejarcle arusaadavaks.

Il. Dctailpluneertngu lähteülesande juurde kuuluvad lisnnu t
11 .1 Jõelähtme Vallavolikogu 12. mai 2009 a. otsus detailplaneeringu algatamlseksnl'. 502;
11.2 Planeeritava ala skeem;
11.3 Leping.

Koostas: Johann Aksel Tarbe'
märt s 200~ .a. !' '

t ~ .

Kooskõlastas.

Indrek Mäcküngas

Pliit Põldmäe

Pli it Adler

Vallaarhitekl ._~;..%:~.~ " ~_-:"

/ . t.' - -- ._r --- )
Keskkonnaosakonna juhataja

:#/--
Ahil'll.J1JI.".r:an~lp{maausakoJll:aj uhataja asendaja

/ ;., 'R/,ii/I/
.»I}I /:.r. >~/. v !

Arengu-ja planeerimise osakonna juhata]u
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Uusküla küla Klauks e 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lahiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

~I~!;" ~:~ '
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~ :".!'C7'J:j
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J ÕELÄHTME VALLAVOLlKOGll $~'~<,r- ' I"~ ""';'~"""' --"'" ~.:~~,-

. SKEEM DETAILPLA:-.JEERING lJ LÄHTEÜLESANDE JlJURDB:Y;:-. ..,.,.., "~:1:\

DETAII.?LAKEERINGU AI~.II'11't-----

(Sk l'Clr, (111 iIlUMJ.:tl i;\ S-o; iseloomuga Mua-Amcn L;J.1nJ i~;"\' c:r i

c1l:ktJi.:cllllir,c ,':l.lJ~\ C-It' )

.. •. {i?/ ; ){:t- .'t"~ '·· t\
UUSKULA KULA KLAUKSE I, HOIDLA TEE 75 R.AUD'!· lq~;nE'1 ~~m~:)J "~I
TEE 69, VAHETU SMAA 2, NUUDI TEE, :'l"VUDI TEE LOIK'i!;,MUUGA. : /'

SADAM 3R KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANE'ERING~;A'f"
" .....: .. . ,. 0./ /

I KOõSTAS VALLAARHITEK T Johann-AkS~b-;- -=--- - _:'
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Uusküla kiila Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuud i tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

lähiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

LISA 2

Illl SK l.IL,), Kl iJ ..)," L.\ lIK ~I· I. V'\ HEnISM ~' ''' ~ f"{11rm TH; (,1). S UUDl TV'" i~ RAl'llTFH) S t IliD) 11+ 1.01 1< 1
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SELETUSKIRI

SISUKORD

Il ET A I I. 1' 1.,\ :'1: E II I N ( ; U E S K II S
AL'GUST l CO')

lk
)

I (J.{JOSA. /)/:T 11I.I'l A N/:'EN.lNGU }\()()S1~UIlS/:' AU SEl) .~

I. OI.E.\ IASOI.EV OI.Uh:O HIl .~

1.1. Asukoht .~

I .~ . Looduslik keskkond .~

U . Juurdepääs 3
1.4, Ptaree ritavad kinnistudja kau siriuksustc sihtotstarbcd .~

15 . Kitsendused ja kujad .~

I .6. Hoorestus 4
1.7. Olemasolevad tehn ov õrgud 4

II I'I .ANF.F.RI NG 4

.I. KIW :-IIlI.IAOTll S . PI..\ ~EEJ{JTAVA AL \ TEI 1i'\1I. LI SEll j ' XITAJ,\1l 4
3.1. Krundijaotus 4
3 .~ . Tehnilisednäitajad :'i

-t.EIIITlIS() [( ;USED.!A 1100, 'EST SAU Il :;
.:1.1.Krundi kasutamise , ihtotst:lTtx'd :i
4.2. Hoonete suurimluhatud arv krundil 6
4.3. Hoonete suurim luhatudehitusalune pind 6
4.4. Hooretc suurimluhatud korcus 6
4.5. Hoonestusalad - 6

K. EN. '0 ARIIITEKT L;UIW IOROO OO
TOO :-m A131,o') 15
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Uuskiila kiila Klaukse 1. Vahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee. Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

lähiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

l 'l IS KÜ _~ K( ILA KL~ l'J( S I' I. \'A lIl'nrS~I '\A ' r<lIUIlI TI'I' m ~Ulllll Tl,I' 75 I{All DTHD. ~l' lJllI nl' 11m; I
JA ~tUlIGA SA DA\t .' 1{ KI ~J'lsn 'TI' JA I.AIIIA I _~ IlF.TAII.PIA J' I' I'RIS<i

Il ET .\ 11.1 ' 1..\ x E E II I ~ ( ; u "S Jo; I I S
SEI.ETUSKlIlI

SELETUSKIR I

I OU JOs,\. On !\ IU 'IA N /:'/:'HINGU !\OOS1i',\[JS/:' tlJ . i. sn»

Käesolev planeering haarab täielikul! Uuskula kula kinnisiud Klaukse I. Vahetusmaa ~ . Nuudi
tee 69 ja osaliselt (vastavalt 1:lhleUlesand<.'s näidatud) Nuudi lee 75 raudteed. Nuudi lee. Nuudi
tee löik I ja :-"1uuga sadam ,~r kinnisurid. Detailplaneering t10 antud maa- alal l:ID: mal ' aastate
ehitustegevuse aluseks. Planccringu algaramist taotles Joclähtme Vallavalitsuseit AS Tallinna
Sadam. Detailplaneering algal~li Joetahrmc Vallavalitsuse poolt I ~ mai 2009 a korraldusega nr
502. Plarecringu algatamise eesmärgiks on nimetatud maa-alal kehtiva dctailplan -cringu
järgscrc krundipiiride muutmine vastavalt kacsolcvaks ajaks tekkinud reaalsetele vajadustele.
Alak; on soovitud planeerida tootmismaa krunt (LPG - liljud ied pctro leum gas - terminalt koos
mahutitc ja raudtectaadimiscstakaadiga. Dctailplanccringu koosramise utcsandek» on uute
kruruidc moodustamine ja kruntidc chitusoigusc manraminc. hooncstusatade piirlucmine.
olcmasokvatc kinnistupi iridc muutmine. keskkonnaringimusic : 'admin.' . juurdepääsuteede ja
raudtecharu raiamise v õimaluse ning 1-hnilistc kommunikatsioonide lahendamine.

K. 1'1'1'10 ARJlITEKT UUHIIlOROO oo
TOO NR AlJl ·(l'J15
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Uusküla kiila Klaukse 1, Yahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistuteja
l õhialaDP keskkonnamõju strateegiline hindamine

lIIISKl 'IA KI il ,I KIA llKS!' I V"IIFn lS~lAA 2. f' 1I11()JTI'Y In S I IIIDI n I; 7~ HAIIDTHD. :->1li iDI nI; IOIt; I
JA ~1l ' IIGA SA Il A~1 .1 H KISNI STIlTElA I 01"' .11.1 IlETAU.PIA f'I+HI NG

Il E T ,1 1 1. 1' 1..\ S E t: III N G li t: S K I I S
SEI.ETUSKIR I

I. 0 1.1-:\1.\ 0 1.1-: \ ' OI. UKOIW

1.1.Asukoht,

AUGUST 2009

Detailplaneeringnga haaratud kinnisiud paiknevad Jõelähtme vallas Uusküla küla Muuga
sadama territooriumil. Pranccritav ala piirneb Kuudi wc. Muuga jaama raudteede ja
bctoonitehasc rerrituoriurniga,

1.2. Looduslik keskkond.

Planccrituva LPG terminali territoorium on liianiiske metsana kaetud ala Rcljcef on tasane,
kergus merepinnast on +10. I I läänes, +I 1.25I(lunas kuni «11.70 idas.

1.3. Juurdcpaas.

Nuudi !L'C on Muuga sadama juurdepääsutee ja kuulub AS Tallinna Sadamale. Tallinn-Narva
maanteelt tagab juurdepääsu planccritavatc alale Pöhjaranna Il'L' ja Nuudi tee.

Raudtee lahenduse aluseks on AS Teede REV-2 111(lnr 37-2006 ja llIll nr 2~2(){)7.

lA. Planeetitavad kinnisuulja katastriuksustc sihtotstarbcd.

Planccr inguala haarab täies ulatusesj ärgmisi kinnistuid:
• K laukse 1(IOOlmismaa. U504: 0~ : 1020. pindala 64949 m2)

• Vahetusmaa 2 (tootmismaa, 24504:(){)4:0847. pindala .~064 m2)

• Nuudi tee 69 nootmismaa. 24504:(){)4:0691. pindala4542 m2)

Planccringunla haarab osaliselt järgmisi kinnistuid:
• Nuudi ICl' 75 raudteed (transpordirnaa 24504 :~: 1014. pindala 27345 m2)

• Nuudi tee uranspordimaa, 24504 :~:0998. pindala 204411 m2)

• Nuudi tee lõik I (transpordimua. 2450.l:004: 1015. pindala 27722 m2)

• Muuga sadam :'I R (tootmismaa 50%. transpordimaa 50~. 2.l5~: 00.l: 1021. pindala
69725 m2)

l.s . Kitsendused ja kujad,

Planccritav ala on Joctahure valla uldplanccringuga määratud ubcasusrusalana, tootmismaa ja
raudteega varustatud ala transpordimaa juhtfunktsiooniga.
Planccringu alal asub Harju maakonnaplanccringu tecmaplanceringuga "Asustust ja
maakasutust suunavad kcskkonnatingimuscd" maaraiud roheline koridor, kuid nimetatud

K. E1\1\O A RltrTEKTUURIIIUR(X) Oü
roo xs A2J2·0')15
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Uuskiila küla Klaukse 1, Yahetusmaa2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuudi tee, NIIl«1i tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistute ja
l õhiala DP keskkonnamõjustrateegiline hindamine

I l llS"I 'L~ " l iiA " 1"\ I I" S!: I "A IIHlISMAA ~. t>llllnl TH ' fo? IW lIll 1TI-!: iS RAll in Hl). S I Illill TH ' 101" I
JA \11' l IOA SAn A\ I'R "1 l"t>ISTIITI, JA I AIlI AI.A I>I,TA II .I'L~t>E"R IS{;

SEI.ETUSKIIlI
n E T ,\ 11. 1' 1. '\ :\EE lll:-Õ(;l! E S K I I S

,\ CGUST 21X!'!

planeering seab rohelise v õrgustiku tugialadele ja koridoridetc üldised kasuiustingimused.
Maakonna ja kohalike lasandi rohelise vargustiku struktuurictcmcmid- piirid täpsustab
üldplaneering. J .Iähtmc vatla Üldplaneering näeb Muuüksuse asukohas cuc sadama-ala ning
Maaüksuse juhtfunktsiooniks nn tootmismaa mistouu ei vntista nimetatud teemaplaneering
dctailptanccnngukoostamistja kchtcsiamist.

Tulenevalt eeltoodust ei ole koostatav planeering vastuol us Harju maakonnaplanccringu
tccmaplanccringuga "Asustust ja maakasutust suunavad kcskkonnatingimused".

Ptanccriravajc alale ulatub Maardugraniidimaardia kristaltiinseehituskivi prognoosvaru.

Planeerituval alal ei oll' riiklikukaiise all olevaid objekte.

Raudlee kaitsevööndi laiuseks on 30 meeiri: äärmise röopmc teljest.

Labivatc ichnotrasside kaitsevoöndid jaavad teemaasse.

1.6. Hoonesius.

Planccritaval alal olemasolev hoonesius puudub,

1.7. Olemasolevad tehnovõrgud

Piki Nuudi teed on väljaehiraiud vee- ja kanalisatsiooniirassid, sidetrass. gaasitrass.
clcktrikaahlid,

II PL\ NF.l~RING

.I. KIW i IlI.lAOT S. I'LANEERITAVAALA TEIIl\ IUSEIl i":\ ITA.J,\1l

.:;. 1. Krundij aotus.

Planccritav maa-ala asub AS Tallinna Sadamale kuuluvatel kinnistutcl Muuga sadama
territooriumil,

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse uks tootmismaakrum ja korrigeeritakse
transpordimaa kruntide piire,

K. 1'1';-':0ARllITEKTUURIIlOR(X) oo
TOO . R A232· m 15
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Uuskiila kiila Klaukse I , Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

lähiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

UUSKlI!.·\ KlIl.A K!.H 'KSE I. \ 'AI II'TlI SMAA ~ 1'1IUIl I TI' I' w. SUV il i TI;E " I{AL'I>TEH J. SL'lI lll TEE 1.0 lK I
JA '1 1'110 01 S.AIlA' ! lI{ KI'iNIST\lTF JA I AIliAIA IlH AIII" ....NHR I'\Ci

SHETlJSKIRI
IH: '1'. \ 11. 1' 1..\ S E I: II I S I; U E S K I I S

AL'G ~10~)

Kruntidcks jamamis ' I on lähtutud Muuga sadama arengueesmärkidest ja arvestatud valla poolt
ko ostatud tah tese isu kohtadega. AS Nord Gasi poolt esitatud rchnoto ogit iscst skcc mist

(08.07.2009). hoore stusc paigutumisc võimalustest ning planeer itava raudtee ekspluateerimise
võimalusest. o lemasolevate ja planccritavatc kommunikatsioonide asukohtadest ning Joelähuue
valla uldptanecringus ära toodud planeerimise ja maakasutuse utdpohirnotctcst,

Planccritavad krundid on tähistmud positsiooninumbrucga antud aadressid on soovituslikud.
Kruntidee antakse nadrcssid/nimctused katastriuksustc moodustamise kaigus. Kruntide täpsed
suurused täpsustatakse karasrrimoodistuse käigus,

Plancer itavad krundid llll:

POJ. l - Nuudi tee 51

PO.I. 2- Nuudi tel' 75- raudteed
Kokku:

3.2. Te hnilised näitajad.

7 .'\95~ m'
:B :i9:i m1

l)~5~l) m'

Ptanceritnva ala pindala
Ptanceritavaie kruntide arv

Sh Planccri tavatc krum ide maa bilanss
Tootmismaa
Transpordimaa

.J. EIIITUS()((;USEI) .L\ IIOOi'\EST USAU D

ra 21.5ha
1

76 f}

2~ r,;.

KrunT pos I on planeeritud hoonesrada ning on maaratud hooncstusala ja ehi tusõigus. krundile
pos 2on rajatud raudtecharu. Ehirusoigusc tabel on aratoodud kajoonisel AS-J

Krundil hoorefc ja teede ning kommunikatsioonide lapsed asukohad määratakse
ehitusprojektide koostamise kaigus. Tootmismaa uadustamine. tootmine jm ) kasutusotstarve
maaraIaks<: chirusprojekti staadiumis,

Ptanccriravad krundid on tähistatud posnsiooninurnbritcga, antud aadressid on soovituslikud.
Krunudcje antakse aadressid/nimetused karastriuksuste moodustamise kaigus. Krumidc täpsed
SUUruS I"J täpsustatakse katasuimöodisrusckaigus.

·t I. Krundi kasutamise s ihtotstarbed.

K. El':-:O ,\RIIITEKTUURlIlüR(Xl 00
TOO :-<R '\ ~.'~·V} I ~
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Uusk üla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2. Nuudi tee 69. Nuudi tee 75 raudteed, Nuud i tee. Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

lõhiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

Ul 'SKl !Lo\. KUI.:\ f..: IA UKSE I VA IIEnJSM,\A ~_ r-.:l lUIJITFE "IJ, ~1I l!1)J n+ iS KAtlOTl+ 1l. St IliDI Tl+ 1.0 JK I
JA ~l lI lI"A SAIlA~I'R KI Sl<lSn 'n, JA I AIliALA I)J'TAn .I'IAI<!'I' RIS(;

Il ET .\ I L 1'1. .\ S [ : E JU N ( ;lI I': S " I I S
SELIiTl JSI( ilU

Planee ritud kruntide kasutamise sihtotstarbcd on koos numberkoodi ning tähisiusega määratud
vastavnu VV maärusclc nr.L'i:\. 23, 1O.2ooKa. Katastriuk sust« siluotstarvcrc liigid ja nende
müõrumisc koni

Krunt pos. l
Krunt pos.2

O{H Toolmismaa
007 . Transpordimaa

T= 100 r,;
L= 100<;:;

Plaoce ritud krumide sihtotstarbed on kajas talud ehitus öiguse lahelis iga krundi kohta eraldi. vt.
joonis AS-.'.

Põhisihtotstarbe korval voih projekteerimistingimustega tubada muud sihtotstarvet kuni 5 <;;
ulatuses. Krundil on pöhifunktsiooni leenindarniseks luhatud teed. parkimineja tehnovõrgud.

.t. 2. Hoonete suurim lubatud arv krundit,

Hoonete suurima lubatud arvu maaramisct J:Jhlu li maaüksuse planeeritavast kasutamise
sihtotstarbcst ning planee ritavast maaüksuse suurusest,

/'0.\. 1- Nuudi Iee 51 :!O
Pos. 2- Nuudi Iee 7:' raudteed

.t. .' . Hoonete luhatud suurim ehitusalure pindala.

Huoncte lubatud suurim ehitusalune pind on määratud lahtuvall plan-crua vust maakusutuscst ja
looduslikllSI 01ukorrast,

/'0>. 1- Nuudi I"'~ 51
JIm. 2- Nuudi Iee 75 raudteed

.t. .t. Hoonete suurim luhatud korgus,

Plance ringnga on määratud hoonete suurim lubatud korgus (hoonetel katuse harja kurgus
proiektecriiud maapinnasu.
Suurim lubatud korgus tootmishoonctc l:

kuni .tOm

.t.5. Hoonestusalad.

1(. E1\:\,O ,\ IlIIlT I' I(Tl JUIl IllOIl O() oo
TM :-JR ,\ 232·0<)1 5
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Uusküla küla Klaukse 1, Yohetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

l õhiala DP keskkonnamõju strateegiline hindamine

t 'lJSKl'L,' Kt 'l." "[A UKSE I " " "ETUSMAA' M llJllI l EE m. SUUD l TI' E 7, HAt ' ln H D. SUllili TFE 1.011' I
JA" lllI(iASADAMiR KIS1>lsn ITF JA I AIIIA!.A IlH AII PLA1>fI ' RI:'i(j

SEI,Ell'SKIRl
Il wr .\ I 1.1' J." S I: E Rl :" Il lJ E S K I I S

Al 'GUST 200'1

Hooncstusala on antud Iahiuvalt Inodusfikes; piiridest ja ehituskeeldu tekilavatest piirangutcst;
teekaitsevöönd Nuudi, Klaukse ja Madise teel uhub kinnistu piiriga. tehnovõrkude
kaitscvonndid ja hooretcvaheline väikseim kaugus - S meetrit.

Hoonestusulad on ettenähtud krundi ehitusolgusega luhatud hoonele rajamiseks. Hoonesiusala
vähirn kaugus krundipiirist on -l meetrit. Hoonete omavahelised kujad määratakse ehiiusprojekti
mahu"

K. E~:\OARtIlTEKTl' URIBOR(X) oo
TOO NR A232·0'I15
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Uusküla küla Klauks e 1, Yohetusmaa 2, Nuudi tee 69, MII/di tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnistute ja

lahiala DP keskkonnam õju strateegiline hindamin e

LISA 3

Page I of 2

E - Konsult

From :
To:
Sent :
Subject:

TERE!

"Priit Adler" <Priit.Adler@joelahtme.ee>
<aide.kaar@ekonsult.ee>
17 . august 2009. a. 10:04
FW: Uusküla küla Klaukse t detailplaneeringu lähte ülesande täitmise st

Teie pakutud lahendus on mõistl ik antud olukorras.

PtitAdler

from: Priit Adler
Sent: 17. auqust 2009. d. 10 :03
To: Johann-Aksel Talbe
Suhjed: RE: UuskOld kiil a Klaukse 1 detallplaneeti ngu lähteiile5<1I1de täitmisest

NOUSI

Ptit

From : Johann-Aksel Tarbe
Se nI: 17. euoust 2009. d . 8:26
To: liis Truubon; 'priit.ddlel\!!Jjoelahtme.i'e'
Suhjed: FW: Uusküla küla KI." ,kse 1 detallplaneeringu lähteü lesande täitmisest

Mis Teiearvate?

Johann-Aksel Tarbe
Jõelähtme vallaarhitekt
tel. 6054863
johann@joelahtme.ee

EdastaludinlOrrnA~OOfl onmOeldud ail"ll.it sellele tta- 'Yoi ;"ritdiisele isikule. ~elele seeonadresseeritud ni'vJ Ybbsisaldadakonfidentsiaalset ja'voi
salasta.rud mat@fjali S~l l@ il lormalsiooniIAtdJgemine. taaseoenemoe.jev amjoevOi muulvisil kasutamfle-vOi l!?9utse minese est tuieneva-'tteisie
eea- vöi lumC:il ll s1~ lSlkU1~ peen kUI ~ ~~dl:tv saajd, onk~ldtuO. Kli t~ s. a:1~ antudSOt'U1li~Ukun, palunvotrs-O~ndust saa,lJ39a nJng kustUt;lg.;.
ma~~ r:l a l aMltist.

TheinfetmariontransmittEod is inlendfdon~ fortooperson OI'" Hlt · 'flOwt'ich itis address.oed andmycanlainCOO (kontial and/orpriv eged maredal, Arly
r&VI9W, retransmss cn, dlssaminallOn OT cmer use et, Ol laking01anyacson In reliance upon,lhisInformalionbypetsons OI entaes othH thanthe
intended r.;..: ipi~nl is proh bt.td. II Vcu re:fwedthisin,*or, p~a se eomacttht se~, andde!t-:e IM ma:erial frOOl ar,y ccrn pultr.

From : Alde K,lcl1 [nl<lUto:alde.kaclltQlekonsult.ee)
SenI: Friday, August 14,20091:44 Pr·1
To: Indrek r.ldekil ngas; Joharm-Aksel Tarbe
c« ua Oolberg

18.09.2009
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Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuud i tee 75 raudteed, Nuud i tee, Nuud i tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja

liihiala VP keskkonnamõju strateegiline hindam ille

Pa.~e 2 of ],

Sulilee t . Uusküle küh Kliiukse 1 cetetlolereennqu liih:eülesn :le täitl':"l isEst

Tere,

Joe aht me v al lavohkogu algatas oma 11. mai 2UUY ot susega nr ~U l .iuskuta kula kla ukse ~ ,

Vahet usmaa 2, Nuud i tee G9. Nuudi tee 7 ~ raudteed. Nuudi tel' , Nuudi t ee õik 1 ja Muuga sadam Jr
klnntst ut e ja lähiala det ailp'anec -ingu ja selle keskkonnam õju st ratce gil lse hind amise

,\rendaja 01 valinuc nime tatud cc tzilp lanc eringu KSH läbiviija ks OÜ E Kensult .

,\ Ieatamise o tsese le on lisat .rd detailal aneer neu lä l te üle sanne, mille pu nkti G.G kohaselt tu leks
mu uhulgas naidata ara dot auplaneen ngu cfluvn msel kork mahavõetavad puud,

Deta ilplaneer ingu ala suurus on ea 21.5 ha r ing näiteks Kla.rkse 1 kinnistu on peaaegu ta eliku t kaetud
k.. ...k l' li li , p l i h ~·d r liie:h l....l ·g ti Hll'hrlgn . Si 'p ilI ll I ) t-' i (III' t Tlli p ld rlil lI;..jj cL-IlorJ ;j r... e-ii "'IJIIII'"I plrlllt-prjncu .-tlrtl

t iheda mets) koik ouud.

K5f- läbivii a ett epanek on lahendada antud ülesanne [argncvalt :

• Kasvava met sa tscnccrlmlne, kasvukohat üüpide ja 'taärtuskl" sside maaramtao.

Palun Joclaht -ne Vallava.ftsuse keskkonn aosakonna kooskõastust detaüplaneer jr gu lä h:cü lc~a ndc

pur kt is E.5 t oodud ülesande sclls eks lahend amiseks.

Antud lahendusvarient on su u lis~l t kooskõlastatud detallplance ringu lõhtc ülccondc koost aja Johann
Ak, .. ) Tro ll,, '!:" 14 JJ!L700 <J ,.. I,' full i"""I"""

l.uquoidamiseqa

Aida Kaal
kaskkonnaacspsrt
OO E Koncult
Te . ~ 372 G0340774
Gsm -t 372 56467410
F - post : Hjllii kHi;U@ekcT~1 II jj't'

18.09.2009
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Uusküla kiila Ktoukse 1, Yohetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed. Nuud i tee, Nuudi tee lõik 1 ja Milliga sadam 3r kinnis tute ja

liihiala DP keskkonnamõju strateegili ne hindamille

LISA 4

Uuskü la kt' la IÜlllk~ I . Vahetusmaa 2. Nu ndi IL..., 69. N uudi IL~ 7 <, raudtee d. Nuud i tee.
Nuudi tee lõik I ja luuga sadam Jr kinnisune ja I,ihia!/I (kla i lplJn~clin;

h: SH IlrCl~ rallllll i j;1 ,1t' lai1 1lIalllt ,rillgu ,..... kihi a\ alil a ruu- lu

I·t SCpIL'Il\ t>~ r 2009. kd l I<m Jöct alumc Valla\r-Iitsuscs

Osalejnd:
I. Ktn Madiberk - AS Tallinna Sadam
2. Elten Kaasik - AS TOIIIimu Sadam
3. Aide Karu - OÜ E. Komull. kk ekspert
.1, Pri it Adi" , - jo\ ,Whll"" Va lla v:!lil\ lI\
5. Johann Aksel Tarbe J õc l1i hlm~ va llaarhi tek t
6. Sven R:II:lSS~PP - AS Tanluna Sadam
, . Valter Amau - AS Nelli Gas
X. M an ca Sepp K.E NU Arhitektuuribüroo U Ü

.llIh01 I01 ':
r. Adler

Arut ut l;
KSH avauku väljapaneku jooksul ei laekunud Üh tegi cucpareku t ega ka vastuvaidet.

Dctnilplznccringu cskiisi avalikul arutelul esitas P. Adler ettepaneku määrau,
de l a i l pl an,'~ri ngn ala kategoo ria müra SUhl~S . näidata \ :lmülj apl :1, pku ....~ri la\'3 11 r,1Iohn
kOIT,, 1ja lahendada sadnncvee juhtimin: mcn e,

111\1"1:111:
I. Planeerija arvestab dctailplanccringu koostamisel esitatudcucp.inckutcgn.

('''<ll<llinlli s:
M. Sepp
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Uuskula kula Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed,NII/Idi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muugasadam 3r kinnistuteja
l õhialaDP keskkannamõjustrateegilinehindamine
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Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee,
Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
KSH aruande avalik arutelu

9. detsember 2009, kell 15.00, Jõelähtme Vallavalitsuses

Osalejad (vt. osalejate nimekiri):
1. Kärt Madiberk - AS Tallinna Sadam
2. Ellen Kaasik - AS Tallinna Sadam
3. Sven Ratassepp - AS Tallinna Sadam
4. Marica Sepp - K.ENNO Arhitektuuribüroo OÜ
5. Valter Aman - AS Nord Gas
6. Sander Maasik - AS Nord Gas
7. Aide Kaar- OÜ E-Konsult
8. Roland Kraavi - OÜ E-Konsult
9. Jane Adler - TÜ
10. Priit Adler - Jõelähtme Vallavalitsus
11. Janek Safranovski - Jõelähtme Vallavalitsus
12. K. M. - Energia Nord

Juhatas:
P. Adler

Arutati:
KSH aruande avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud ühtegi ettepanekut ega ka vastuväidet.

P. Adler - KSH aruannet tuleb täiendada:
1. piki Nuudi teed kulgevale torutrassile tuleb ette näha põrkepiire;
2. tuleb täpsustada terminali jahutusvee juhtimist merre, näidata vooluhulk ja temperatuur;
3. täpsustada sademevee vooluhulk ja viis, kuidas ja kuhu juhitakse. Piirkonnas on suur
soostumise oht, kuna Kroodi oja truup ei pruugi enam vastu võtta täiendavat vooluhulka.

V. Aman - selgitus jahutusvee kohta: vajadus tekib II etapil (külmutatud gaasi mahutite)
kasutusele võtul;
Selgitus torutrassi kohta: torutrassi ja kogu terminali osas on AS Tallinna Sadam väljastanud
tingimused, mille alusel toimub ka projekteerimine. Toru, mis tõenäoliselt hakkab paiknema
kõrgetel tugedel, kaitse rajamine vältimaks mehaanilisi vigastusi toimub kokkuleppel tee
valdajaga e Tallinna Sadamaga.

P. Adler - kellele Kroodi oja üldse kuulub, kelle huvi oja tervendamiseks ja korrashoiuks.
Jõelähtme valla veeettevõtjaks on kinnitatud Loo Vesi, kellega tuleb kooskõlastada ka
sademevee juhtimine. Müraga seoses on tehtud autode loendus Nuudi teel - 20 autotJh,
millest 1/3 suured veokid (enamus konteineri veokid). Prognoosi kohaselt võib kasvada 60
autotJh, kus juures suured veokid moodustaksid 99%, mis võivad manööverdamisel ohustada
torutrassi.

K. Madiberk - torutrassi rajamise ehitusprojekti turvalisuse kontroll toimub kolmes astmes:
operaator, Tallinna Sadam, kohalik omavalitsus.

Otsustati:



2

Täiendada KSH aruannet:
1. piki Nuudi teed kulgevale torutrassile kaitsemeetmed;
2. tuleb täpsustada terminali jahutusvee võtmist ja tagasi juhtimist merre: kas jahutusvee

süsteem kinnine või mitte, kui ei ole kinnine süsteem, millised on vooluhulgad ja
merre tagasijuhitava vee temperatuur, kui on kinnine jahutusvee süsteem, siis milline
hulkjahutusvett ringleb torustikus ja millise soojakoormuse jahutusvee jahutamine
meres tekitab ning millise läbimõõdu ja pikkusega toru vajalik merre paigaldada;

3. täpsustada sademevee vooluhulk ja viis, kuidas ja kuhu juhitakse.

Protokollis:
M. Sepp
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Uusküla küla Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r
kinnistute ja lähiala detai lplaneeringu KSH aruanne
Jõelähtme Vallaviitsus
09.12.2009, kell 15.00
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EKSPERTIDNNANG

Planeeritava Muuga sadama vedelgaasi terminaali sademe- ja jahutusvee trassid ja
nendega seonduvad kukkumiskaevud lõikuvad Tahkumäe neemest itta ja Nuudi teest
põhja poole jääval rannaalal Savirannas Balti klindi Kambriumi terrassi ääristavatesse
astangutesse. Esimene, st merepoolne, paljanduv nn Kambriumi II astang, mis jääb
Nuudi teest ca 150 m põhja poole, on 5-6 m kõrge ja see on murrutatud Lükati kihistu
sinisavisse, milles rohkesti glaukoniiti sisaldava liivakivi vahekihte. Rannariba laius
astangu ees on kuni 15 m.

Sinisaviastangust kuni 50 meetrit sisemaa pool kulgeb nn Kambriumi I ehk 4
5 m kõrgune liivakiviastang. Astang on murrutatud Tiskre kihistu nõrgalt kuni
keskmiselt tsementeerunud liivakivisse. See astang on mõneti lamendunud,
kamardunud ja kaetud lehtpuumetsaga. Kukkumiskaevude trassil on kõnealusesse
liivakiviastangusse lõikunud mõnekümnemeetriste vahedega mitu lühikest (kuni 100
m) sälkorgu . Otsustades trassi kulgemist ja kukkumiskaevude asukohta kujutavate
jooniste järgi, peaks projekteeritav trass kulgema üht eelmainitud sälkorgu pidi.

Kuigi alal looduskaitselisi koormusi ei ole, peab siiski arvestama asjaluga, et
Saviranna panka põhjakaarest ligi 1,8 km ulatuses ääristava sinisavisse murrutatud
paljanduva klindiastangu puhul on tegu Kambriumi II (sinisavi) astanguga ja kõige
esinduslikumaga omasuguste seas ning seda nii Põhja-Eesti klindi kui kogu Balti
klindi ulatuses . Ehk lihtsamalt öeldes, Balti klindil rohkem sinisavisse murrutatud
paljanduvaid astanguid ei ole. Lähtuvalt Balti klindi astangutüüpide klassifikatsioonist
on Savirannas tegu Saviranna tüüpi klindiastangu tüüpalaga.

Eelmainitud asjaolu ei tohiks olla takistuseks väiksemate tehisavavuste, mida
kukkumiskaev koos sellega kaasneva sademe- ja jahutuskaevu trassiga iseenesest on,
rajamisega kõnealusesse astangusse. Astangus avanevate kivimite puhul on enamasti
tegu nõrgalt kuni keskmiselt tsementeerunud kivimitega ja seepärast ilmselt ei nõua
kaevise tegemine ka lõhketöid ning astangule tekitatav kahju on minimaalne ja selle
tagajäljed kergesti likvideeritavad. Astangule rajatava kukkumiskaevu puhul peab
arvestama asjaoluga, et sinisavis olev astang asub väga aktiivse meremurrutuse
tsoonis. Sinisaviastangu taandumise kiirust selles regioonis ei ole küll mõõdetud, kuid
kõrgveega kaasnevate suurte tormide aegu (nii nagu seda oli 2005. aasta jaanuaritorm)
võib see küündida mitmekümne sentimeetrini. Sellest lähtuvalt ei vaja lainemurdjaga
kaitset mitte üksnes kukkumiskaevust lähtuva väljalasketoru suue, nii nagu jooniselt
välja võib lugeda, vaid ka kukkumiskaev ise, sest varem või hiljem jõuab taanduv
sinisaviastang ka kukkumiskaevuni. Vältimaks kukkumiskaevu sattumist lähimate
aastate jooksul murrutusvööndisse, võiks seda 5 meetrit nihutada astangufrondi taha
ja väljavooluava kaitseks kujundada selle suudmesse üksikutest kohapealsetest
rändrahnudest väike kaitsevall.

Koostas: Kalle Suuroja

Ekspert, geoloogiadoktor



Saviranna sinisavist klindiastang Tahkumäel on intensiivse meremurrutuse tsoonis.



Vaade Savirannale ja seda ääristavale sinisaviastangule Tahkumäe neemelt.

Kambriumi liivakiviastangu pealne lehtmets trassi piirkonnas Nuudi teelt vaadatuna.
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Uusküla küla.Klauksel , Vahetusmaa2, Nuudi tee 69, NuucÜ tee 75 raudteed, Nuudi tee.Nuudi tee lõik ,
ja Muuga sadalua 3r kinnistute ja lühiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilisehindamise
aruandest. '

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonis tutvuti meile 20.01.201O.a. kirjaga nr.601 saabunud ,
heakskiitmiseks esitatud Jõelähtme vallas Muuga sadama territooriumil Uusküla külas . asuvate
KlaukseL, Vahetusmaa2, Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 ' raudteed, Nuudi tee, .Nuucii' tee lõik ja Muuga
sadama 3r kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise(KSH) aruande
(koostatud OÜ E-Konsult; kontaktisik Lembit Linnupõld), selle avaliku arutelu protokolli ning
avalikustarnisega seotud muude materjalidega,
Detailplaneeringu .eesmärgiks on olemasolevate kinnistute sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ulatuse
ja hoonestustingimuste, vedelgaasiterminali ning vedelgaasiterminali ja eelnevalt planeeritud '
sadamakai vahelise torujuhtme rajamise võimaluste väljaselgitamine ning määramine. Planeeringuga
lahendatakse , juurdepääsud planeeritavatele aladele, tehnovõrkude varustus ning määratakse
keskkonnakaitselised abinõud. '

Lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §, 40 lõike 1
kohasest 'põhimõttest tuleb märkusi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandele käsitleda
kui märkusi strateegilisele planeerimisdokumendile ning vastupidi. ' ,
Planeeringule koostatav KSH peab selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi altematiivseid
meetmeid , tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokurnendi eesmärke ja
käsitletavat territooriumi/Kel-llõ § 40 192). '

·KSH peatükis 1 (lk 6) on öeldud "Kavandatud tegevust hinnatakse KSH koostamise ajaks. . . " .
olemasolevate andmete põhjal mahus, mis võimaldaks otsustajal välja anda vajalikud tegevuslead ilma
nende taotlustele keskkonnamõju hindamist algatamata". Juhime tähelepanu , et planeeringualale

.kavandatavate põletusseadmete koguvõimsus ületab 50 MW ja VV määruse .Keskkonnakompleksluba
nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning oleinasolevate käitis te käitajate
poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine" 07.05.2002 nr 150 §1 Ig3 kohaselt on

Harjumaa
Viljandi mnt 16, 11 21 6 Tallinn
Tel 674 4800, faks 674 4801
harju@keskkonnaamet.ee

Järvamaa
Wiedemanni 13. 722 13 Türi
Tel 384 8688. faks 385 711 8
jarva@keskkonnaamet.ee

Raplamaa •
Tallinna mnt 14. pk 5. 79513 Rapla
Tel 484 1171 faks 485 5798
rapla@keskkonnaamet.ee



antud objekt kompleksloa kohuslane ning lähtuvalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) §6 lg l p33 eeldab planeeritava tegevuse elluviimine
KMH läbiviimist.

-KSH peatükis 4.4 (lk 18) parandada ära graniidi aktiivse vam kogus. Aktiivne varu on 3,118 mld m".

-KSH peatükki 5.6 täiendada hinnanguga mereveele ja elustikule tekkiva mõju ja ulatuse osas merre
juhitava kasutuses olnud vee(jahutusvesi) suhtes.

-Täiendavalt hinnata sadevete merrelasu ja kukkimiskaevude süsteemi rajamisega seotud
keskkonnamõjudele ning hinnata nende võimalikke alternatiive.

-Esitatud KSH aruanne peab vastama KeHJS §40 194 sätestatud nõuetele.

Eelpoolnimetatud täienduste lisamisel saame anda hinnangu Uusküla küla Klauksel , Vahetusmaa2,
Nuudi tee 69, Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi tee lõik ja Muuga sadama 3r kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele.

Lugupidamisega

~~,

Allan Piik
juhataja

Koopia: Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa

Rein Unnan
rein.unnan@keskkonnamnet.ee
6744816
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DETAILPLANEERINGU ESKIIS
SELETUSKIRI

SELETUSKIRI

AUGUST 2009

I ÜLDOSA, DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED

Käesolev planeering haarab täielikult Uusküla küla kinnistud Klaukse 1, Vahetusmaa 2, Nuudi
tee 69 ja osaliselt (vastavalt lähteülesandes näidatud) Nuudi tee 75 raudteed, Nuudi tee, Nuudi
tee lõik 1 ja Muuga sadam 3r kinnistuid. Detailplaneering on antud maa- alal lähemate aastate
ehitustegevuse aluseks. Planeeringu algatamist taotles Jõelähtme Vallavalitsuselt AS Tallinna
Sadam. Detailplaneering algatati Jõelähtme Vallavalitsuse poolt 12 mai 2009 a korraldusega nr
502. Planeeringu algatamise eesmärgiks on nimetatud maa-alal kehtiva detailplaneeringu
järgsete krundipiiride muutmine vastavalt käesolevaks ajaks tekkinud reaalsetele vajadustele.
Alale on soovitud planeerida tootmismaa krunt (LPG - liquefied petroleum gas - terminal) koos
mahutite ja raudteelaadimisestakaadiga. Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on uute
kruntide moodustamine ja kruntide ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine,
olemasolevate kinnistupiiride muutmine, keskkonnatingimuste seadmine, juurdepääsuteede ja
raudteeharu rajamise võimaluse ning tehniliste kommunikatsioonide lahendamine.

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
TÖÖ NR A232-0915 2
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DETAILPLANEERINGU ESKIIS
SELETUSKIRI

1. OLEMAOLEV OLUKORD

1.1. Asukoht.

AUGUST 2009

Detailplaneeringuga haaratud kinnistud paiknevad Jõelähtme vallas Uusküla küla Muuga
sadama territooriumil. Planeeritavala piirneb Nuudi tee, Muuga jaama raudteede ja
betoonitehase territooriumiga.

1.2. Looduslik keskkond.

Planeeritava LPG terminali territoorium on liigniiske metsaga kaetud ala. Reljeef on tasane,
kõrgus merepinnast on +10.11 läänes, +11.25 lõunas kuni +11.70 idas.

1.3. Juurdepääs.

Nuudi tee on Muuga sadama juurdepääsutee ja kuulub AS Tallinna Sadamale. Tallinn-Narva
maanteelt tagab juurdepääsu planeeritavale alale Põhjaranna tee ja Nuudi tee.

Raudtee lahenduse aluseks on AS Teede REV-2 töö nr 37-2006 ja töö nr 23-2007.

1.4. Planeeritavad kinnistud ja katastriüksuste sihtotstarbed.

Planeeringuala haarab täies ulatuses järgmisi kinnistuid:
• Klaukse l(tootmismaa, 24504:004:1020, pindala 64949 rrr')
• Vahetusmaa 2 (tootmismaa, 24504:004:0847, pindala 3064 rrr')
• Nuudi tee 69 (tootmismaa, 24504:004:0691, pindala 4542 m')

Planeeringuala haarab osaliselt järgmisi kinnistuid:
• Nuudi tee 75 raudteed (transpordimaa 24504 :004: 1014, pindala 27345 nr')
• Nuudi tee (transpordimaa, 24504:004:0998, pindala 204411 m')
• Nuudi tee lõik 1 (transpordimaa, 24504:004:1015, pindala 27722 m")
• Muuga sadam 3R (tootmismaa 50%, transpordimaa 50%, 24504 :004:1021, pindala

69725 m")

1.5. Kitsendusedja kujad.

Planeeritavala on Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalana, tootmismaa ja
raudteega varustatud ala transpordimaa juhtfunktsiooniga.
Planeeringu alal asub Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga "Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused" määratud roheline koridor, kuid nimetatud

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
TÖÖ NR A232-0915 3
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DETAILPLA NEERI NGU ESKIIS
SELETUSKIRI AUGUST 2009

planeering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele üldised kasutustingimused.
Maakonna ja kohalike tasandi rohelise võrgustiku struktuurielementide piirid täpsustab
üldplaneering. Jõelähtme valla Üldplaneering näeb Maaüksuse asukohas ette sadama-ala ning
Maaüksuse juhtfunktsiooniks on tootmismaa, mistõttu ei välista nimetatud teemaplaneering
detailplaneeringu koostamist ja kehtestamist.

Tulenevalt eeltoodust ei ole koostatav planeering vastuolus Harju maakonnaplaneeringu

teemaplaneeringuga "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused".

Planeeritavale alale ulatub Maardu graniidimaardla kristalliinse ehituskivi prognoosvaru.

Planeeritaval alal ei ole riikliku kaitse all olevaid objekte .

Raudtee kaitsevööndi laiuseks on 30 meetrit äärmise rööpme teljest.

Läbivate tehnotrasside kaitsevööndid jäävad teemaasse.

1.6. Hoonestus.

Planeeritaval alalolemasolev hoonestus puudub.

1.7. Olemasolevad tehnovõrgud.

Piki Nuudi teed on väljaehitatud vee- ja kanalisatsioonitrassid, sidetrass, gaasitrass,
elektrikaablid.

II PLANEERING

3. KRUNDIJAOTUS, PLANEERITAVA ALA TEHNILISED NÄITAJAD

3.1. Krundijaotus.

Planeeritav maa-ala asub AS Tallinna Sadamale kuuluvatel kinnistutel Muuga sadama
territooriumil.

Käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse üks tootmismaakrunt ja korrigeeritakse
transpordimaa kruntide piire.

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
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Kruntideks jaotamisel on lähtutud Muuga sadama arengueesmärkidest ja arvestatud valla poolt
koostatud lähteseisukohtadega, AS Nord Gas'i poolt esitatud tehnoloogilisest skeemist
(08.07.2009), hoonestuse paigutumise võimalustest ning planeeritava raudtee ekspluateerimise
võimalusest, olemasolevate ja planeeritavate kommunikatsioonide asukohtadest ning Jõelähtme
valla üldplaneeringus ära toodud planeerimise ja maakasutuse üldpõhimõtetest.

Planeeritavad krundid on tähistatud positsiooninumbritega, antud aadressid on soovituslikud.
Kruntidele antakse aadressid/nimetused katastriüksuste moodustamise käigus. Kruntide täpsed
suurused täpsustatakse katastrimõõdistuse käigus.

Planeeritavad krundid on:
Pos. 1- Nuudi tee 51
POS. 2- Nuudi tee 75 raudteed

Kokku:

3.2. Tehnilised näitajad.

75954 m2

23595 m2

99549 rrr'

Planeeritava ala pindala
Planeeritavate kruntide arv

Sh Planeeritavate kruntide maa bilanss
Tootmismaa
Transpordimaa

4. EHITUSÕIGUSED JA HOONESTUSALAD

ca 21,5 ha
2

76%
24%

KrunT pos 1 on planeeritud hoonestada ning on määratud hoonestusala ja ehitusõigus, krundile
pos 2 on rajatud raudteeharu. Ehitusõiguse tabel on ära toodud ka joonisel AS-3.

Krundil hoonete ja teede ning kommunikatsioonide täpsed asukohad määratakse
ehitusprojektide koostamise käigus. Tootmismaa (ladustamine, tootmine jm) kasutusotstarve
määratakse ehitusprojekti staadiumis.

Planeeritavad krundid on tähistatud positsiooninumbritega, antud aadressid on soovituslikud.
Kruntidele antakse aadressid/nimetused katastriüksuste moodustamise käigus. Kruntide täpsed
suurused täpsustatakse katastrimõõdistuse käigus.

4. 1. Krundi kasutamise sihtotstarbed.

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
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Planeeritud krunti de kasutamise sihtotstarbed on koos numberkoodi ning tähistusega määratud
vastavalt VV määrusele nr.155, 23.10.2008.a. Katastriüksuste sihtotstarvete liigid ja nende
määramise kord.

Krunt pos.1
Kruntpos.2

003. Tootmismaa
007. Transpordimaa

T= 100 %
L=100%

Planeeritud krunti de sihtotstarbed on kajastatud ehitusõiguse tabelis iga krundi kohta eraldi, vt.
joonis AS-3.

Põhisihtotstarbe kõrval võib projekteerimistingimustega lubada muud sihtotstarvet kuni 5%
ulatuses. Krundil on põhifunktsiooni teenindamiseks lubatud teed, parkimine ja tehnovõrgud.

4. 2. Hoonete suurim lubatud arv krundil ,

Hoonete suurima lubatud arvu määramisel lähtuti maaüksuse planeeritavast kasutamise
sihtotstarbest ning planeeritavast maaüksuse suurusest.

Pos. 1- Nuudi tee 51 20
Pos. 2- Nuudi tee 75 raudteed

4.3. Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala.

Hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on määratud lähtuvalt planeeritavast maakasutusest ja
looduslikust olukorrast.

Pos. 1- Nuudi tee 51
Pos. 2- Nuudi tee 75 raudteed

4. 4. Hoonete suurim lubatud kõrgus.

25000 m2

Planeeringuga on määratud hoonete suurim lubatud kõrgus (hoonetel katuse harja kõrgus
projekteeritud maapinnast).
Suurim lubatud kõrgus tootmishoonetel:

• kuni 40 m

4.5. Hoonestusalad.

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
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Hoonestusala on antud lähtuvalt looduslikest piiridest ja ehituskeeldu tekitavatest piirangutest:
teekaitsevöönd Nuudi, Klaukse ja Madise teel ühtib kinnistu piiriga, tehnovõrkude
kaitsevööndid ja hoonetevaheline väikseim kaugus - 8 meetrit.

Hoonestusalad on ettenähtud krundi ehitusõigusega lubatud hoonete rajamiseks. Hoonestusala
vähim kaugus krundipiirist on 4 meetrit. Hoonete omavahelised kujad määratakse ehitusprojekti
mahus.

K. ENNO ARHITEKTUURIBÜROO OÜ
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NORD GAS LPG TERMINAALI PROJEKTI KIRJELDUS



1 Projekti maht

Käesolevas projektis koostati vedelgaasi terminaali protsessi tehnoloogilised skeemid,
protsessi kirjeldus, seadmete loetelu, asendiplaan ja aparatuuri ja elektrifitseerimise
kirjeldus. Käesolevas töös on toodud ka olulised standardid seoses LPG käsitsemise ja
ladustamisega.

2 Terminali põhiandmed

2.1 Asukoht

Terminali asukohaks on Muuga sadam.

2.2 Terminal tegevus ja võimsused

LPG terminali läbilaskevõimsuseks on umbes 800 000 t/a C3 (propaan) ja C4

(butaan) tooteid. Eeldatavad läbi terminali liikuvad tooted on: 15 % propaani, 25 %
butaani ja 60 % propaani-butaani segu.

Terminali saabub üks LPG rong päevas keskmiselt 70 vaguniga . Mahalaadimine
toimub kolmes vahetuses seitse päeva nädalas 24 kohalisel raudtee estakaadil.

Surve all oleva LPG ladustamismaht on 12 000 m3
: 10 horisontaalset sigarmahutit

a 1200m3 . LPG külmmahutite maht on 100000 m3 (neli 25000 rrr'mahutit).

LPG mahalaadimine külmtankerilt ja survetankerilt toimub tootlikusega 1200 m3/h ja
300 m3/h vastavalt.

Laadimisvõimsused külm- ja poolkülmtankeritele on 1000 m3/h ja survetankeritele
300 m3/h.

Paakautode laadimisseadmed ja balloonide täitmise tsehh on vajalik siseturu
vajadusteks. Paakautodele laadimise tootlikkus on 70 m3/h ja balloonide täitmise
tsehhi võimsus on 100 ballooni/päevas (25 kg balloonid).

2.3 Tootespetsifikatsioonid

Allpool toodud tabelis on esitatud terminali läbivate eri toodete koostised

Propaan

Butaan

Etaanja kergemad, maksimaalselt 2 %
Propaan + Propüleen, minimaalselt 95 %
Isobutaan + n-butaan + Buteenid, maksimaalselt 5 %
Cs + maksimaalselt 2 %
Vesiniksulfiidi ja merkaptaanväävli, massi% maksimaalselt 0,013
Sh vesiniksulfiidi sisaldus maksimaalselt 0,003%
H20 puudub

Propaan + Propüleen, maksimaalselt 1,0 %
Isobutaan + n-butaan + Buteenid, minimaalselt 98 %



C, + puudub, %
Vesiniksulfiidi ja merkaptaanväävli, massi% maksimaalselt 0,013
Sh vesiniksulfiidi sisaldus maksimaalselt 0,003%
H20 puudub

Etaanja kergem, maksimaalselt 4,0 %
Propaan + Propüleen, minimaalselt 40 %
Isobutaan + n-butaan + Buteenid, maksimaalselt 60 %
Cs + maksimaalselt 2 %
Vesiniksulfiidi ja merkaptaanväävli, massi% maksimaalselt 0,013
Sh vesiniksulfiidi sisaldus maksimaalselt 0,003%
H20 puudub

2.4 Jäätmekäitlus

Terminalis on põletisüsteem, kuhu vagunitest mahalaadimisel ja külmtsirkulatsiooni1
tekkinud jääkgaasid juhitakse. Kuna terminaalis kasutatav vedelgaasi tehnoloogia on
taielikult suletud, ei toimu ka atmosfaari reostus t. Sadeveed kogutakse ja juhitakse
terminali puhastusseadmetesse ja sealt edasi piirkonna olemasolevasse
kanalisatsioonisüsteemi.
Kü1mmahutid 4x25000 m3 on ümbritsetud betoonmüüriga.
Betoonvann on nii suur, et see mahutaks suurima mahuti sisu pluss 10%

Survemahutid (1Ox1200 nr') on paigaldatud vundamendile ja kaetud pinnasega.

Betoonvannist kogutakse vihmavesi drenaazikaevu ja juhitakse õliseparaatorisse.
Drenaazikaevu ette ja järele paigaldatakse ventiilid. Ventii1id on normaalolekus
suletud
Gravitatsiooniline kanalisatsioonisüsteem juhib puhta vee läbi õliseparaatori merre.

Tehnoloogilisel pumbajaamai ja raudteel asuvatel peale- ja mahalaadimiskohtadel on
analoogne sadevete kogumissüsteem.

3 Tehniline kirjeldus

3.1 Protsess



VeeIdatud gaasi käsitsemine on tuntud tehnoloogia ja seda kasutatakse laialdaselt üle
kogu maailma. LPG terminaali tehnoloogiline protsess on projekteeritud tuginedes
Sweco teadmistel ja praktikal analoogsete tehnoloogiate projekteerimisel.
Projekteerimise kaigus tutvuti ka Antwerp Gas Terminaliga. Massi ja energia
tasakaalu arvutamiseks kasutati Aspen PIus simulatsioonitarkvara.

Üksikasjalikum informatsioon on toodud projekti protsessi kirjelduse osas .

3.2 Paigutus ja hooned

· Käesolevas projektis on koostatud LPG terminali asendiplaan.

Raudtee mahalaadimispestakaad (objektid 01)

Raudteetsisternide mahalaadimisestakaad koosneb teraskonstruktsioonist, mis on
monteeritud betoonalusele. Platvormid ja trepid on metallkonstruktsioonid. Estkaadi
betoonalus on hermeetiline ja varustaud drenaazisüsteemiga, mis on täielikult suletud,
selleks et koguda kokku võimalik lekkinud toode. Drenaazitorud on varustatud
ventiilidega, mis on tavaliselt suletud asendis. Kanalisatsiooni kaudu juhitakse
sadevesi puhastusseadmetesse.
Pumbamaja (objekt 03) ja kompressorseade (objekt 05)

Kerged metallkonstruktsioonidest ehitised soojustamata. Pumbamajad on paigaldatud
raudbetoonist alusplaadile. Hoonete korpused on plastkihiga metallkonstruktsioonid.

Kompressorseadme ehitis (objekt 07), katlamaja 10,Ox15,Om (objekt 08), tuletõrje
pumbamaja (objekt 10) ja alajaam 10,Ox20, Om (objekt 11).

Kerged metallkonstruktsioonidest ehitised. Ehitised on teraskonstruktsioonist, mis on
monteeritud betoonalusele. Hoonete karkass on kivivillaga soojustatud
metallkonstruktsioon.

Kontor (12x34; 2 korrust) (objekt 09)

Kahekordses hoones on kontor, labor, riietusruum, duss ja üldruum ja miniköök.
Kandvad seinad on tehtud Kolumbia-kivist, soojustatud EPS-ga ja krohvitud (või
alternatiivsoojustus). Katus on soojustatud kivivilla eri kihtidega ja kaetud SBS
kattematerjaliga. Vaheseinad on kipsplaadist terasraamil. Administratiivruumide
põrandad on kaetud vinüülkattega ja muudes ruumides keraamiliste plaatidega. Hoone
toetub madalal e betoonist vundamendile.

3.3 Seadmed:

Survemahuti park koosneb 10 sigarikujulisest reservuaarist (maht a 1200 nr'), rõhk on
16 baari ja materjaliks on süsinikteras (nt P355NL2).

Külmutatud vedelgaasile, mida ladustatakse temperatuuril kuni miinus 43 kraadi e
atmosfaari rohul, on neli 25 000 m3 reservuaari ,mis on isoleeritud.Mahutite



materjaliks on süsinikteras P355NL2 või samaväärne.

Turbokompressoreid kasutatakse LPG taasveeldamiseks selle ümberlaadimisel
survemahutitest külmamahutitesse. Turbokompressorid on esialgselt projekteeritud
koos Atlas Copeo'ga. Nad on varustatud sageduskontrolleriga. Juhtimiseks
kasutatakse reguleeritavat hajuti juhtlaba. Väga väikeste koguste puhul, nagu nt 10 %
kompressori võimsusest, tuleb juhtimist teostada gaasi retsirkuleerimise teel tagasi
kompressori imemispoolele. Kompressorites on määrimissüsteem, mõõteaparatuur,
juhtimissüsteem ja kuiva otsatihendiga gaasisüsteem.
Kolvi-tüüpi kompressoreid kasutatakse vagunite tühjendamiseks ja aurustamis
gaasikompressoritena ning külmmahutite väljasurvegaasi kompressorina. Need on
esialgselt projekteeritud koos Burehardt'iga. Kompressorid on õlivabad. Juhtimine
toimub klapp-tühjenditega ja üle möödaviiguventiili.

LPG pumbad on esialgselt projekteerinud firma KSB seadmete baasil. Nad on
horisontaalsed, radiaalse splitiga rullitiskestaga pumbad, tagaosas, lahtitõmmatav
variant, API 610, 10. väljaanne, ja ISa 13709 (raske koormuse jaoks), radiaalse
tiivikuga, ühesuunalise vooluga, üheastmelised, keskjoone pump.

LPG soojusvahetid on toru- ja kest-soojusvahetid auru soojendusega, mis kasutab
vahevedelikku glükoolvee tsirkulatsiooniga. Soojusülekandekoefitsient. mida
kasutatakse vajaliku soojusvahetusala dimensioneerimiseks, on 850 W/m2K.

Pumbad, mis pumpavad vee merest, on vertikaalsed pumbad, mille puhul kamber on
vee all ja mootor vee peal. Muud veepumbad on horisontaalsed tsentrifugaalpumbad.

Vesi-vesi soojusvahetid on plaatsoojusvahetid. Soojusülekandekoefitsient. mida
kasutatakse dimensioneerimiseks, on 5000 W/m2K.

Seadmete projekteeritud rõhk on üldiselt 20 barg., nagu vagunite tühjendamiseks
vajalik rõhk. Jahutuskompressori propaani ja propaani-butaani segu rõhk peab olema
30 barg. Butaani seadme jahutuskompressori tsirkulatsiooni rõhk on 10 barg.

Seadmes kasutatud materjaliks on üldiselt süsinikteras (EN10217-4 P265NL või
P355NL). Merevee soojusvahetites kasutatakse titaani.

3.4 Torustik

Torude ja torustiku komponentide materjalid peavad olema tootja sertifikaadile
tüübile 3.1 vastavad. (NS-EN 10204 Meta! products [Metalltooted], Contro!
documents [Juhtimisdokumendid].) Torude ja torustiku komponentide materjalide
valik tehakse keskkonna temperatuuri ja töörõhu alusel. Plaan täpsustab terastorude
kasutamise, mis on valmistatud vastavalt EN 10217-4-le. Torud ja torustiku
komponendid on tehtud P265NL või samaväärsest terasest.
SFS-tüüpi tugesid kasutatakse torude kinnitamiseks.

Toru tugevust ja paindumist võetakse arvesse, kui arvutatakse kaugust tugede vahel.
Algandmed sisaldavad torude töötingimuste parameetreid: toote temperatuur,



maksimaalne töörõhkja produktiga täidetud toru kaal koos isolatsiooniga

3.5 Automaatika ja aparatuur
LPG terminal varustatakse tänapäevaste kõrgtehnoloogiliste aparaatidega ja seda
juhitakse moodsa hajusjuhtimissüsteemiga idistributed control system - DCS).

Juhtimissüsteemi kuulub integreeritud ohutusseadmete süsteemi osa, mis vastab lEC
standardile 61511 terminali ohtlike protsessiosade juhtimise osas.

Juhtimissüsteemil on võimsust põhiprotsesside aruandluseks ja andmete
salvestamiseks, sh vahetuse, päeva ja nädala aruanded.

3.5.1 Juhtimisrajatiste asukoht

Kontorihoone on LPG terminali peamine hoone. Seal on ka peamine kogu LPG
terminali üldjuhtimise ja laadimis- ja mahalaadimisprotsesside juhtimisruum. Seal on
ka automaatikaseadmete ruum (nt protsessijuhtimise jaarnad ja serverid).

On veel mõned hooned protsessi masinatele ja elektriseadmetele. Neid saab ka
kasutada DCS seadmete asukohana.

Kolm operaatorjaama, mis on varustatud standardsete personaalarvutite, kliendi
serverite ja printeritega, asuvad peajuhtimisruumis.

3.5.2 VPS seadmed

VPS (katkematu toite allika) seadmed, umbes 7,5 KWA / 230 V vahelduvvool,
asuvad kõikides ruumides, kus on automaatika, mis tagab toite DCS süsteemi
seadmetele.

3.5.3 Aparatuur

PED-nõuded ja LPG (veeIdatud naftagaaside) olemasolu protsessi torudes Ja
mahutites seab erinõuded osale väliaparatuurist.

Kõik surveseadmed projekteeritakse, valmistatakse, kontrollitakse ja toimetatakse
kohale vastavale surveseadmete direktiivile 97/23/EÜ (PED).

Mõningatel juhtudel peavad seadmete (ventiilid ja klapid) materjalid ja protsessid
olema vastavuses NACE nõuetega, spetsifikatsioon MROI03.

Väliinstrumendid on elektrilised, kahe juhtmega, standard 4-20 mA, signaal / 24 V,
alalisvool, HART protokoll. Kui on vaja rohkem võimsust, on vooluallikaks 230 V,
vahelduvvool.

Erinevat liiki mõõteprintsiipide Ja mõõteseadmete valik põhineb samalaadsete



terminalide kogemusel.

Vedelike tase mahutites ja anumates ja rõhu / voolu mõõtmine. surve tekitatakse
muunduritega, kasutades hüdrostaatilist rõhu mõõtmise printsiipi.
Mahutites ja reservuaarides olevate vedelike taset ja rõhku/diferentsiaalrõhku
mõõdetakse hüdrostaatilise rõhu mõõtmise printsiibi järgi andurite abil. Samuti
kasutatakse vajaduse korral ultraheli põhimõttel töötavaid kontaktita tasemeandureid
või kontaktiga mahtuvusanduritehnoloogiat.

Rõhu all olevates mahutites kasutatakse kahekordset taseme mõõtmist: üks
hüdrostaatilise rõhu mõõtmisega ja teine radari tüüpi.

Samuti ei kasutata võimaluse korral ultraheliandureid või kontaktsete mahutuvuslike
andurite tehnoloogiat kasutavaid saatjaid.

Protsessi ühendustena tsistemide ja tankeritega on üldiselt DN80 / PN40.
Surveühendused gaasides ja puhastes vedelikes on 1/2" NPT.

Temperatuuri mõõtmiseks kasutatakse üldiselt Pt-l OO elemente. Peamiselt kasutatakse
sisseehitatud otsasaatjaid. Kohtades, kus on tugev vibratsioon, kaalutakse kaugsaatjate
kasutamist.

Protsessi analüsaatorid kasutavad isoleerivaid ventiile (W' - 1").

Saatjatel on üldiselt HART andmeside protokoll või kaasaegne infovahend.

3.5.4 Ex-alad

Kõik mõõteseadmed vastavad EÜ direktiivi nõuetele, Atmospheres Explosives
[plahvatusohtlikud keskkonnad], 94/9/EÜ (ATEX). Nende instrumentide puhul on
vaja ATEX sertifikaate.

Ex-aladel on väliinstrumentide klassifikatsiooniks vähemalt ATEX II 2 G, EEx ia I1C
T3, 24 V, DC, 2 juhet, 24 V, DC seade, ja EEx d I1C T4/T5 seadmete puhul, mis
kasutavad 230 V vahelduvvoolu.

Kaitseaste (kest) on IP55 või parem.

Automaatikasüsteemi I10 osas EEx - väliinstrumentide signaalid klassifitseeritakse
samuti Ex-osade jaoks, seega üldiselt ei kasutata signaalitõkkeid.

3.5.5 Automaatikasüsteem

LPG terminali juhitakse moodsa DCS süsteemiga, mille valmistab mõni tuntud
tamija.

Seal on reserviga (dubleeritud) siinvõrgu süsteemi (Server & Client võrk, Ethemet
TCP/IP), mis ühendab operaatori klientide operaatorjaarnad
(standardpersonaalarvutid) andmeserveritega. Serverid on omakorda ühendatud DCS



süsteemi

kontrolleritega (kontrolljaamad) reserviga (dubleeritud) siinvõrgu süsteemi
(juhtimisvõrk, Ethemet TCPIIP).

Kui hajuskontrolli MCC ruum asub teatava protsessi ala lähedal, võib DCS süsteemi
I10 seadmed paigutada ka sinna.

Lisaks MCC ruumi asendile võivad mõned I10 seadmed olla paigutatud
välikappidesse otse protsessi aladel. Sellisteks alamprotsessideks on tavaliselt auru
genereerimine ja muud seadmed, mis tamitakse seadmepaketina. Nendes kappides on
vajalik võimsus ja instrumentide õhu jaotusseadmed protsessi ala tarvis.

Üks tehnikatööjaam, mis asub seadmeruumis, on ühendatud ka läbi marsruuterseadme
reserv-kontrolljaamadega.

3.5.6 Mootorite juhtimissüsteemi osad

Mootorite juhtimiseks kasutatakse intelligentseid digitaalseid mootorite
juhtimiskeskusi (motor control centers - MCe), mis asendavad osaliselt DCS
süsteemi I10 seadmeid. MCC seadmed on ühendatud välise siini (Profibus) abil DCS
kontrolleritega (kontrolljaamad).

MCC rajatised asuvad väljas kuna start / stopp ja ohutuslülitid, pöörlemiskaitsed ja
muud seadmed, mis kontrollivad otseselt mootoreid, on osaliselt varustatud
juhtmetega intelligentsetele MCC seadmetele või eraldi DCS kontrolljaamade I10
seadmetele sõltuvalt signaalide ohutustasemest. Ohutuslülitid on ühendatud MCC ja
DCS-iga.

Üldiselt on mootorid varustatud kohalike ohutuslülititega.

3.5.7 Juhtimisrajatised

Agregaati kontrollitakse tsentraalselt ja juhitakse peamiselt kolme DCS süsteemi
tööjaamaga, mis asuvad peajuhtimisruumis. Igas tööjaamas on kaks monitori
(windows / ekraanid).

3.5.8 Juhtimistasandid

Agregaadi juhtimine DCS süsteemiga põhineb kolme peamise töötasandi kasutamisel:
manuaalne juhtimine, automaatjuhtimine ja järjendloogika. Mõningatel ahelatel on
automaatjuhtimisreziimil ka automaatne kaugjuhtimisreäiim.

3.5.9 Pakettidena tarnitud alamprotsesside juhtimine

Mõned protsessi osad või masinad (nagu auru genereerimise agregaat ja
villimisagregaat) võivad sisaldada väliinstrumente ja hajusjuhtimissüsteeme (nt PLC),



sh kohalikud tööjaamad.

Eesmärgiks on siiski kontrollida ja juhtida kogu LPG terminali integreerides kõik
alamprotsessid samasse automaatikasüsteemi (DCS). Seda on võimalik saavutada, kui
ühendada eraldi juhtsüsteem siinvõrguga või eraldi IIO-signaalid DCS-iga.

3.5.10. Aparatuuri ja automaatika ohutusIikud aspektid

LPG-terminali ohutus kindlustatakse aparatuuri ja automaatika planeerimisel, järgides
kõiki LPG-terminale käsitlevaid ohutusstandardeid ja eeskirju. Mõõteaparatuuri ja
juhtimissüsteemide valikul arvestatakse tähelepanekuid ja kogemusi, mis on saadud
nende kasutamisel analoogsetes jaamades.

Terminali tavapärase rutiinne kontrolli aluseks on andmed, mis laekuvad hajutatud
juhtimissüsteemiga (DCS - distributed control system) ühendatud
mõõteinstrumentidest ja juhtimisseadmetest. Süsteemi näidikud juhtimisruumis
edastavad operaatoritele kogu terminali puudutava teabe.

Kõigi tavapäraste toimingute ja terminali käigushoidmiseks vajaliku teabe eest
hoolitsevad juhtimisprogrammid (rakendustarkvara). Elementaarne
ekspluatatsiooniohutus on osa blokeerimisfunktsioonidel põhinevatest programmidest,
milles on kokku lepitud protsessi ülesehituse ja ekspluatatsiooni arutamise
koosolekutel.

Ekspluatatsiooni ohutussüsteemi ülesanne on alarmeerida operaatoreid protsessi
näitajatest (nt temperatuur ja rõhk), mis lahknevad väiksemal määral normaalsetest
ekspluatatsiooniväärtustest. Kui protsessi mõni näitaja on suurema kõrvalekaldega ja
saavutab blokeerimistaseme, viib juhtimissüsteemi blokeerimisloogika protsessi
automaatselt sellisesse seisu, et selle toimimine ei kujuta ohtu.

Lisaks automaatikasüsteemi hallatavatele juhtimistoimingutele juhitakse terminali
protsesse paralleelselt kaitseaparatuuriga (SIS - safety instrument system).

SIS-süsteem on funktsionaalselt iseseisev süsteem, millel on terminali protsessides
oma spetsiaalsed mõõteinstrumendid ja juhtseadmed. Praktilisest vaatenurgast on SIS
süsteem täielikult DCSi integreeritud, nii et kõik SISi poolt aktiveeritud operatsioonid
käivitatakse paralleelselt DCSis, kus käsitletakse ka kogu operaatoritele edastatavat
teavet.

Ohtliku olukorra tekkimisel sulgeb SIS-süsteem LPG-terminali teatava osa või
terminali tervikuna ja isoleerib üksikprotsessid üksteisest, et piirata olukorra
ohtlikkust. Kõik SIS-kontrollimeetmed on sätestatud kohalike võimudega
kooskõlastatud ohuanalüüsis.

Statsionaarsed gaasituvastussüsteemid ühendatakse SIS-süsteemiga. Gaasidetektorid
edastavad tavaliselt ka pidevaid mõõtmissignaale DCSi, seega on võimalikjälgidaja
hoiatada vähese gaasihulga lekkimisest keskkonda.

3.6 Elekter



Kogu terminaali intalleeritud elektriühenduse võimsus saab olema umbes 5-6 MW.
Sellel põhjusel on eeldatud ühenduse tegemist üldjaotusvõrguga (General
Distribution Network), 10 kV. Kuna terminaali töö on kriitilise tähtsusega, on
proj ekteeritud kahepoolne elektrivarustus.
Terminaali jaotuspingeks on valitud 10,5 kV.
Kuna 200 kW .. .400 kW protsessi mootoreid on üpris palju, on ettepanek kasutada
peamiselt 690 V. Aladel Ll ja 08 ei ole ette nähtud suuri mootoreid ja seetõttu on
ettepanek kasutad üksnes 400 V mootoreid nendel aladel. Normaalne valgustus ja
lisakoormused ühendatakse 230/400 V võrku . Sellel põhjusel on vajalik mõni 10,5
10,4 kV ja 0,69 10,4 kV transformaator.

Kuna seadmed asuvad üpris suurel alal, on jaotustransformaatorite ja peamiste
mootor-juhtimiskeskuste kogus (= hilisem MCe) üpris suur. Kokku saab olema 10
jaotustransformaatorit, 10,5 kV. See suurendab kulusid, sest peamine jaotus tuleb teha
10,5 kV pingega. Pika vahemaa jaoks on ette nähtud kaks konteineralajaama, mis
teenindavad valgustust ja muid 230/400V koormusi mahutite alal. Kui seadmete
vahele jäävad pikad vahemaad, on vaja oma VPS-seadmeid, et tagada varustatus
usaldusväärse 230 V vahelduvvooluga juhtimisseadmetele ja DCS-ile.

Terminaalis on mootorite juhtimine ette nähtud intelligentsete
mootorikaitseseadmetega, nt Siemens Simocode (või vastav). Need seadmed
ühendatakse DCS-iga ühendusega profibus jadasiin-ühendusega. Tavalistel mootoritel
puuduvad kohalikud juhtimisnupud, peamiselt tehakse operatsioonid
peajuhtimisruumist.

Kuna propaan- ja butaangaase käsitletakse terminaalis, moodustuvad kohapeal Ex
alad. Butaani klassifikatsioon on IlA T2 ja propaanil ilA Tl. Peamiseks eesmärgiks
on piirata Ex-alasid nii väikseks kui võimalik tehniliste ja konstruktsiooniliste
lahenduste abil. Kõik elektriseadmed, mis tuleb paigaldada Ex-aladele, peavad olema
ATEX sertifikaatidega ning täitma vähemalt EExde IlA T2 või EExe II T2 (või
vastavalt EExs, EExn) nõudeid.

Kõik mootorid kuni 200 kW on kohalike ohutuslülititega. Kõrge hinnaga suuremate
Ex-klassifitseeritud mootorite puhul ohutuslüliteid tavaliselt ei kasutata.
Kokku eeldatakse järgmist:

• 2 kõrgepinge mootorit, ühendatud 10,5 kV-le
• 70 madalpinge protsessi mootorit (sh kompressorite õlipumbad) ja 11 õlisoojendit.
Kokku 81 madalpinge protsess koormustele kontrolliga.

Faasifaktori korrektsiooni tarvis on projekteeritud automaatsed kompensatsiooni
kondensaatorid 690V ja 400V võrkudes.

Elektriliste seadmete ja aparatuurie jaoks on vaja järgmisi hooneid ja ruume:

• Peamine 10,5 kV alajaama hoone alade 11 ja 08 jaoks. Suurus umbes 24m x 6m. See
hoone võib olla tehases valmistatud (odavaim lahendus). Kui võimalik, peaksid alad
11 ja 08 asuma teineteisele lähemal kui nad on praegu asendiplaanil.

• Kaks konteineralajaama suurusega umbes 7 m x 3,5 m. Need tuleks ehitada



valmistaja tehases. Ehitusettevõtjalt on vaja üksnes liivavundamenti ja betoontalasid
(4 tk, 3,6 mx 0,3 m).

• Alale 03 on vaja kahekordset hoonet ehitusettevõtjalt. Esimese korruse suurus
umbes 13,2 m x 11,1 m elektriseadmete jaoks, ja teine korrus umbes 13,2 m x 6,6 m
mõõteseadmetele. Kõrgus on umbes 10m.

• Alale 05 Ga 04) on vaja ühekordset hoonet ehitusettevõtjalt. Esimese korruse suurus
umbes 13,2 mx 13,2 mja kõrgus on umbes 5 m.

• Alale 07 on vaja kahekordset hoonet ehitusettevõtjalt. Esimese korruse suurus
umbes 13,2 m x 13,2 m mõõteinstrumentide ja transformaatorite jaoks, teine korrus
umbes 13,2 m x 13,2 m elektriseadmete jaoks. Kõrgus on umbes 10 m. 5MVA
õlitransformaatorita jaoks on vaja transformaatorite alla õlikogujat. Diiselgeneraator
paigaldatakse tootja töökojas. Lõpp-paigaldus peaks olema elektriruumi lähedal.

• Aladele 09 ja 10 on vaja kahekordset hoonet ehitusettevõtjalt. Esimese korruse
suurus umbes 13,2 mx 11,1 m elektriseadmete jaoks, ja teine korrus umbes 13,2 m x
6,6 m mõõteseadmetele. Kõrgus umbes 10 m (see on väiksem kui ala 03 jaoks)

• Sadama jaoks on vaja ühekordset hoonet ehitusettevõtjalt. Esimese korruse suurus
umbes 13,2 mx 13,2 mja kõrgus on umbes 5 m (see on väiksem kui ala 05 jaoks).

Kõikide mõõteseadmete ja aparatuuri ruumide jaoks on vajalik ventilatsioon
jahutusseadmete ja küttega. Kõikide elektriruumide jaoks on vaja vähemalt
ventilaatorventilatsiooni ja kütet. Transformaatorite ruumidele on vaja
ventilaatorventilatsiooni, kuid kütet pole vaja. Need ventilatsioonid, mis on vajalikud
elektri- ja mõõteseadmete ruumides, tuleks arvestada sisse ehituskuludesse.

Ehituskulud hõlmavad valgustuse ja ventilatsiooni kulud protsessi hoonete sees.

Järgmiseks sammuks peaks olema selgitada täpsemalt üksikasjalikematel
asendijoonistel välja kõik protsess koormused ja nende asetus. Pärast seda on
võimalik koostada täpsemaid hinnanguid ja uurida kõige säästlikumaid jaotuspingeid.

4 Ohutusmehhanismid

Terminalis ohutuse tagamiseks on arvestatud järgmiste teguritega:

Protsess + paigutus
- Ohutud vahemaad
- Kogu objekti kattev lämmastikujaotussüsteem
- Leegisüsteem
- Ohutusreservuaarid vastavalt vajadusele (näiteks säilituspaakide ümbruses)

Varustus
- Kvaliteetvarustus (ATEXi klassifikatsioon)
- Laadimiskangid dry-break-tüüpi hädaolukorras vabastatavate haakeseadistega



- Diiselmootoriga tulekustutuspumbad

Automaatika
- Gaasituvastussüsteemid
- Valvekaamerad (protsess + piirkond)
- Integreeritud ohutusloogika juhtimissüsteemis täheldatud kriitiliste punktide tarbeks
- Hädaseiskamissüsteemid

Elektrisüsteem
- Kaks diiselgeneraatorit keernisauru kompressorite, jahutusvee pumpade,
suruõhugeneraatori ja juhtimissüsteemi varustamiseks elektriga elektrikatkestuse
korral
- Katkematu toide (=UPS) kriitilise tähtsusega juhtimisseadmetele
- Tulehäiresüsteem
- Turvavalgustus

Muud
- Automaatne tuletõrjesüsteem (= sprinklerid)
- Kemikaalipüüduri automaatse juhtimisega kanalisatsioonisüsteem
- Piirkonda pääsu reguleerimine

S Tuletõrjesüsteem

Tuletõrjesüsteem koosneb tuletõrjevee torustikust, külmhoidla paakide
uputussüsteemist, neljast vee-/vahumonitorist külmhoidla paakide lähikonnas.

Külmpaakides on temperatuurimõõdikud, mis edastavad kõrge temperatuuri korral
häire . Häire korral avab operaator automaatse sprinklerventiili.

Mõned tuletõrjehüdrandid survepaakide lähikonnas.

Tuletõrjehüdrandidja veeujutussüsteem kütuse mahalaadimiskohas. Need
aktiveeruvad leegidetektorite mõjul.

Kõigi ehitiste jaoks on vaja sprinklersüsteemi. Süsteem aktiveerub kõrge temperatuuri
mõjul.

Sprinklersüsteemis oleks soovitatav kasutada veevärgivett, mitte merevett.
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