
 
 
Äriregistri kood 10225846 
Laki tn.12-A501 10621 Tallinn 
Tel. 664 6730 
Faks 664 6767 
E - post: admin@ekonsult.ee 

 
 
 
Töö nr. E1053 
Tellija: AS Tallinna Sadam 
 
 

 
 
 
 

 
MUUGA SADAMA LÄÄNEOSA 

 KESKKONNAMÕJU HINDAMINE 
 

ARUANNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhatuse esimees       Lembit Linnupõld 
 
 

 
 
 

Tallinn 2008 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 1

SISUKORD
1. Aruande sisu kokkuvõte................................................................... 3 

2. Sissejuhatus...................................................................................... 6 
2.1. Menetlusosalised........................................................................................... 7 
2.2. Informatsioon avalikustamise kohta............................................................ 8 

3. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus ................................... 9 

4. Mõjutatava keskkonna kirjeldus .................................................... 10 
4.1. Mõjuala taustinformatsioon........................................................................ 10 

4.1.1. Geoloogiline olukord ja pinnase seisund ....................................................... 12 
4.1.2. Meteoroloogiline iseloomustus ....................................................................... 12 
4.1.3. Muuga lahe hüdrodünaamiline olukord........................................................... 14 

4.2. Mõjutatava ala keskkonnaseisund ............................................................. 15 
4.2.1. Muuga lahe keskkonnaseisund........................................................................ 15 
4.2.2. Pinnase ning pinna- ja põhjavee seisund ....................................................... 17 
4.2.3. Maastik ja taimkate ........................................................................................... 18 
4.2.4. Linnustik ............................................................................................................ 18 
4.2.5. Kaitstavad loodusobjektid s.h. Natura 2000 alad........................................... 19 
4.2.6. Välisõhu seisund............................................................................................... 19 
4.2.7. Müra.................................................................................................................... 20 

4.3. Sadama infrastruktuuri ja selle arendamise keskkonnakaitseline hinnang
.............................................................................................................................. 21 

4.3.1. Veevarustus ja kanalisatsioon......................................................................... 21 
4.3.2. Jäätmed.............................................................................................................. 23 
4.3.3. Tuleohutus......................................................................................................... 24 

4.4. Kasutatav transport ja selle mõju keskkonnale ........................................ 24 
4.4.1. Müra.................................................................................................................... 24 
4.4.2. Õhureostus ........................................................................................................ 24 
4.4.3. Liikluskorraldus ................................................................................................ 25 

5. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus ............... 27 

6. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiividega kaasnev 
keskkonnamõju................................................................................... 28 

6.1. Mõju välisõhule............................................................................................ 28 
6.1.1. Muuga Sadama lääneosa asuvad terminalid ning nende tegevuste 
lühikirjeldus ................................................................................................................. 30 
6.1.2. Õhukvaliteedi seire Muuga/Maardu piirkonnas.............................................. 61 
6.1.3. Saasteainete normatiivid.................................................................................. 74 
6.1.4. Muuga Sadama operaatorfirmade poolt käideldavate naftaproduktide ja 
kemikaalide füüsikalis-keemilised omadused ning laadimisel eralduvad 
saasteained.................................................................................................................. 75 
6.1.5. Muuga Sadama operaatorfirmade katlamajadest  välisõhu eralduvat 
saasteainete arvutusmetoodika................................................................................. 79 
6.1.6. Saasteainete maapinnalähedaste kontsentratsioonide leidmine................. 97 

6.2. Mõju pinnasele, põhjaveele ja merekeskkonnale ................................... 145 
6.3. Jäätmetekkega kaasnev mõju .................................................................. 147 
6.4. Müra, vibratsioon, kiirgus, soojus- ja valgusreostus ............................. 148 
6.5. Maastikupildi muutus ja sellega kaasnev mõju ...................................... 150 
6.6. Kumulatiivne mõju..................................................................................... 151 
6.7. Mõju inimese tervisele ja heaolule ........................................................... 152 

7. Oluliste keskkonnamõjudega tegevuste tehnoloogia ja tehnika 
vastavus parimale võimalikule tehnikale........................................ 155 

7.1. Õhusaaste .................................................................................................. 155 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 2 

7.1.1. Naftatoodete transportimine ja turustamine ................................................ 155 
7.1.2. Tahkete ainete hoiustamine ........................................................................... 169 
7.1.3. Vedelike ja veeldatud gaaside hoiustamine ................................................. 178 
7.1.4. Tahkete ainete hoiustamine ........................................................................... 179 

7.2. Müra ............................................................................................................ 182 

8. Tegevuste vastavus säästva arengu põhimõtetele ................... 185 

9. Keskkonnariskid ja ohutsoonid................................................... 186 

10. Kavandatava tegevuse ja alternatiivide võrdlemine ................ 189 

11.  Negatiivsete mõjude vältimise ja minimeerimise võimalused192 
11. 1.  Meetmed müra vältimiseks ja leviku tõkestamiseks .......................... 192 
11. 2.  Meetmed õhu saastekoormuse vähendamiseks................................. 193 

12. Vastavus planeeringutele ja arengukavadele........................... 195 
12.1. Vastavus Viimsi valla üldplaneeringule................................................. 195 
12.2. Vastavus Muuga sadama detailplaneeringule....................................... 195 

13. Kavandatav seire ja keskkonnaauditeerimine.......................... 196 

14. Hindamistulemuste kokkuvõte .................................................. 199 

15. Kasutatud materjalid ja andmeallikad....................................... 203 

16. Lisad............................................................................................. 205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 3

 

1. Aruande sisu kokkuvõte  
 
Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis on AS-i Tallinna Sadam 
struktuurüksus. Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele 
sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiidikaubanduses. Muuga sadama kaubakäive 
moodustab kolmveerandi AS-i Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90% kogu Eestit 
läbivate transiitkaupade mahust. Seega võib Muuga sadamat pidada Eesti üheks olulisemaks 
infrastruktuuri objektiks, mille võimaluste maksimaalne ärakasutamine on aidanud tagada 
riigi majandusliku sõltumatuse ja viimaste aastate edukuse. 
 
Viimsi Vallavalitsus algatas keskkonnamõju hindamise Muuga Sadama lääneosa kehtiva 
detailplaneeringu alusel väljastatavate projekteerimistingimuste keskkonnanõuete 
täpsustamiseks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustamist 
ning edendada säästvat arengut. Keskkonnamõju hindamisel käsitletavaks kavandatavaks 
tegevuseks on hetkel eksisteeriva Muuga sadama toimimine, mida kirjeldatakse operaatorite 
poolt saadavate andmete alusel ja välja antud tegevuslubade piires. 
 
Muuga sadama tootmisterritoorium jaguneb Viimsi ja Jõelähtme valla ning Maardu linna 
haldusterritooriumi vahel. Kõigi kolme omavalitsuse territooriumil on avaldunud erinevad 
keskkonnaprobleemid - Viimsi Vallavalitsus on viimastel aastatel suurt tähelepanu pööranud 
naftasaaduste laadimisest tingitud välisõhu saastamise probleemidele, Maardu Linnavalitsus 
on enim tähelepanu pööranud linna läbivatest Miiduranna ja Muuga raudteeharudest 
tulenevale mürale ning Jõelähtme Vallavalitsus söe laadimisest tulenevale tolmule. 
Omavalitsuste koostööd Muuga sadamas tulenevate keskkonnaprobleemide kompleksseks 
ohjamiseks ja lahendamiseks ei saa lugeda piisavaks. 
 
Muuga sadama Viimsi vallas asuv maa-ala on ligikaudu ristkülikukujuline maatükk pindalaga 
146 ha. Viimsi valla territooriumil oleval sadama osal tegutseb hetkel 10 operaatorfirmat. 
AS-ilt Tallinna Sadam saadud käibeandmete järgi on 2006. aastal kaubakäibeid kasvatanud 
Neste Eesti AS, AS Stivis ja AS Nybit.  AS Pakterminal, Olitanking Eesti AS, OÜ Eurodek 
Synergy, AS Termoil1 ja AS DBT  kaubakäibed jäid 2006. aastal väiksemaks kui 2005. 
aastal. Operaatorite küsitlemisel on selgunud, et Muuga sadama lääneosa operaatorid ei 
näinud ette kehtivates keskkonnalubades sätestatud saasteemissioonide suurendamise 
vajadust, küll soovitakse teatud muutusi käideldavate kaupade nimistus. 

Muuga sadama välisõhu kvaliteedi suhtes on viimastel aastatel esinenud palju lähimate 
elamualade elanike kaebusi, rahulolematust on põhjustanud ebameeldiv hais. Arvukad 
kaebused välisõhu reostamise üle halvasti lõhnavate ainetega olid üheks ajendiks käesoleva 
keskkonnamõju hindamise algatamiseks. On väga tõenäoline, et kaebuste põhjuseks on 
väävelvesiniku ja merkaptaanide haisuläve ületav sisaldus piikonna välisõhus ajal kui tuul 
puhub naftaterminalide poolt elualade suunas. 
 
Liikuva õhulabori ja Muuga seirejaamade mõõtmised näitasid, et alifaatsete süsivesinike 
tasemed on kooskõlas hajumisarvutustega. Välisõhu piirnormi ületati Muuga 1 seirejaamas 
2006 aastal ühel korral. Viimastel aastatel sagenenud kaebused kohalikelt elanikelt ja läbi 
viidud mõõtmised näitavad, et käideldavad produktid sisaldavad lisaks klassikalistele 
aurustuvatele komponentidele ebameeldivalt lõhnavaid väävliühendeid - väävelvesinikku ja 
merkaptaane. Antud saasteainete osas on mõõtmised näidanud korduvalt saastatuse taseme 
ületamisi. 
                                                 
1 Keskkonnamõju hindamise ajal toimus terminali omaniku vahetus. Käesoleval ajal on Vana-Narva mnt. 27 a 
naftaterminali valdaja AS E.O.S. 
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Muuga sadama lääneosas paiknevad naftaprodukte ja vedelaid kemikaale käitlevad ettevõtted 
kasutavad seni minimaalseid Euroopa Liidu poolt soovitatavaid PVT meetmeid. KMH 
tulemuste kohaselt on vaja rakendada terminalide töös Euroopa Komisjoni poolt PVT-s 
toodud soovitusi saasteainete kogumiseks naftaproduktide ja kemikaalide käitlemisel. 
Erinevate variantide soovituslikud kasutusvahemikud on toodud PVT dokumendis ning 
ettevõtted peavad ise otsustama milliseid meetmeid rakendada. KMH aruandes on antud 
ülevaade võimalikest PVT meetmetest ja viited soovitusmaterjalile PVT valikuks. Parima 
võimaliku tehnika valikut puudutav soovitusmaterjalid on mahukad dokumendid, nende 
alusel soovituste andmine eeldab eriteadmisi tehnoloogia projekteerimisel ja ulatuslikku 
teavet erinevate lahenduste kasutamisega seotud kulude, (nii ehitus- kui käituskulude) kohta. 
Selliste soovituste aluseks saab olla vaid tehnilis-majanduslik kaalutlus, mille tegemiseks 
tuleb operaatorfirmadel kaasata keskkonna-, tehnoloogia- ja ökonoomikakonsultante. 
Ettevõtted peavad ise otsustama milliseid investeeringuid on neil oma tehnoloogia 
keskkonnakaitseliseks täiustamiseks vaja ja võimalik teha ning millised võimalikest 
meetmetest on selleks otstarbekad. Muuga sadama poolt tuleb tellida kemikaalide ja 
naftaproduktide emissioonide kogumise ja utiliseerimise projekt, mis arvestaks kõiki 
erinevaid Muuga sadamas käideldavaid produkte, eralduvaid saasteaineid ning nende mahte. 
Analüüs peab andma soovitused millist tehnoloogiat kasutada saasteainete utiliseerimiseks. 
 
Muuga sadama piirkonda õhukvaliteedi seireks ja ohjamiseks tuleb luua õhukvaliteedi 
juhtimissüsteem, mis koosneks Muuga Sadama lähiümbruses vähemalt 4 mõõtejaamast, kus 
mõõdetakse lisaks alifaatsetele ja aromaatsetele süsivesinikele ka vesiniksulfiidi sisaldust 
välisõhus, meteoroloogilisest mastist ja lidarist, mis võimaldab modelleerida reaalaja antud 
piirkonna õhusaastetaset ja esitleda operatiivselt kogu informatsiooni lihtsal kujul interneti 
vahendusel avalikkusele.  
 
Tuleb luua kütuste sertifikaatide kontrollsüsteem ning määrata reaalsete mõõtmistega 
kõikidest kütusepartiidest lenduvate redutseeritud väävliühendite (vesiniksulfiid ja 
merkaptaanid) sisaldust. Kõrgendatud redutseeritud väävliühendite sisalduse korral produktis 
tuleb kütuste käitlemine teostada kõrgendatud järelevalve all kooskõlas 
keskkonnainspektsiooni ja sadamakapteni teenistusega. Kütuseproovide kontrollimisel 
saadud väävliühendite sisalduse põhjal täpsustatakse ettevõtte poolt makstava saastetasu 
määrasid. 
 
Muuga sadama lääneosas puistekaupau käitlevad ettevõtted peavad samuti täiustama oma 
laadimistehnoloogiat lähtudes Euroopa Liidu poolt soovitatavatest PVT meetmetest. 
Erinevate variantide soovituslikud kasutusvahemikud on toodud PVT dokumendis ning 
ettevõtted peavad ise otsustama milliseid meetmeid rakendada. Operaatorfirmad peavad 
tegema puistekaupade kontrolli iga käideldava partii korral. Kui selgub, et mõõtmised 
annavad tolmule kehtestatud saastatuse taseme piirnorme ületavaid tulemusi tolmavad 
(produktid on halvasti töödeldud, ei ole piisavalt granuleeritud jne.), siis tuleb rakendada 
PVT-st tulenevaid erakorralisi meetmeid.  
 
Lisaks peavad Muuga sadama piirkonnas paiknevad puistekaupade terminalid looma oma 
õhukvaliteedi juhtimissüsteemi, mis hõlmaks kõigi saasteallikate emissioonide hindamist ja 
pidevseiresüsteemi. Mõõdetavate andmete alusel on võimalik operatiivselt hinnata 
õhukvaliteedi vastavust kehtestatud normidele ja keskkonnalubade tingimustele. Seireandmed 
peavad olema reaalajas avalikkusele kättesaadavad. Juhtimissüsteem peab võimaldama 
protsesside seiskamist või juhtimist nii, et tagatakse saastatuse taseme piirväärtused väljapool 
ettevõtte tootmisterritooriumi. 
 
Varasemad mürauuringud Muuga sadama piirkonnas on näidanud, et sadama operaatorite 
tehnoloogilised protsessid on suhteliselt väikese müratasemega ega põhjusta häiringuid 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 5

väljaspool sadama territooriumi. Peamiseks müratekitajaks on raudteetransport. Eriti häirivad 
on öised veod ning koosseisude manööverdamisest tekkiv löögimüra. KMH käigus tegi 
akrediteeritud labor suuremahulised Muuga sadama lääneosa müramõõtmised. 
Müramõõtmised kinnitasid järjekordselt Miiduranna raudtee olulist osa Muuga piirkonna 
mürataseme kujunemisel. Lisaks ilmnes, et oluline müraallikas on ka Lasti tee raskeveokite 
liiklus. Muuga sadama mõju Viimsi valla elanikele ei saa ei öisel ega päevasel ajal pidada 
häirivaks ega kehtestatud norme ületavaks, küll võib pidada häirivaks Miiduranna raudteel 
toimuvat rongiliiklust.   
 
Vee erikasutuslubade alusel Muuga lahte suunatava heitveega satub merevette määramata 
hulk lämmastiku- ja fosforiühendeid millele lisandub suur kogus (ca 75 kg päevas) 
väetisetolmuna vette sadenevat  lämmastiku- ja fosforiühendeid sisaldavat mineraalväetist. 
Võttes arvesse, et Muuga laht on Veeseaduse kohaselt reostustundlik suubla,  tuleks kõigi vee 
erikasutuslubade tingimustesse lisada nõue veeproovidest lämmastiku- ja fosforiühendite 
analüüsimise kohustuslikkuse kohta, et teada antud ühendite sisaldust heitvees ja hinnata 
nende kumuleeruvust väetisetolmuga vette sadeneva lämmastiku ja fosfori hulgaga. 
 
Kõige olulisem negatiivne mõju inimeste tervisele, heaolule ja turvalisusele tuleneb sadamat 
teenindava infrastruktuuri ohuriskidest. Viimsi valla ja Maardu linna riskianalüüside alusel 
koostatud ohualade kaardi kohaselt jääksid Muuga sadamas, Maardu raudteejaamas või 
Muuga raudteeharul toimunud õnnetuse erineva raskusastmega ohualadesse paljud piirkonna 
elanikud ja ettevõtetes töötavad inimesed. Naftasaaduste ja kemikaalide põlemisel tekkiv 
mürgine suits võib tingida allatuult asuvate inimeste evakueerimise vajaduse. Selleks, et 
vähendada ohuolukordade ja õnnetuste tekkimise tõenäosust, korraldada kõiki operaatoreid 
hõlmavaid päästeõppusi ja selgitada vastutuspiirid on vaja koostada Muuga sadama, 
operaatorfirmade, Jõelähtme valla, Viimsi valla ja Maardu linna ühine riskianalüüs. 
 

Rahvatervise seaduse alusel on keskkonnast tingitud terviseohtude seire korraldamine 
Sotsiaalministeeriumi ülesanne. KMH käigus ei tuvastatud keskkonnamõjusid, mis võiksid 
inimeste tervisele otsest ohtu kujutada. Siiski selgus hindamise käigus, et senisest paremat 
koordineerimist vajab mürataseme ohjamiseks ja vähendamiseks erinevate omavalitsuste, 
organisatsioonide ja ettevõtete poolt tehtavad uuringud, tegevused ja seire. Äärmiselt oluline 
on kõigi võimalike ohuriskide väljaselgitamiseks ja ohutuse tagamiseks tehtavate uuringute ja 
tegevuste edasine koordineerimine ja seiramine. 
 
Alternatiivide võrdlemisel osutus eelistatuks kavandatav tegevus- Muuga sadama 
operaatorfirmade tegevuse jätkamine tingimusel, et keskkonna- ja parima võimaliku tehnika 
nõudeid arvestatakse senisest enam. 
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2. Sissejuhatus  
 
AS-i Tallinna Sadam kodulehe andmetel2 moodustati Riigiettevõte Tallinna Sadam 1992. 
aasta aprillis. 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti 
Vabariik. Ehkki aktsiad kuuluvad riigile, tegutseb AS Tallinna Sadam nagu iga teinegi 
aktsiaselts oma põhikirja, äriseadustiku ja teiste Eesti õigusaktide alusel. Tal on oma 
tegevusest laekuvate vahenditega kaetav eelarve, vajadusel võtab sadam investeeringute 
tegemiseks pangalaenu või emiteerib võlakirju. Riigieelarvesse annab AS Tallinna Sadam 
oma panuse riigile makstavate maksude näol ja omanikule makstavate dividendidena. 
Sadama ja sadama klientidega on seotud hinnanguliselt ligi 30% Eesti sisemajanduse 
kogutoodangust. 
 
Tänu Eesti geograafilisele asukohale, mis loob head eeldused Ida ja Lääne vaheliste 
kaubavoogude teenindamiseks, moodustab suure osa ASis Tallinna Sadam töödeldavatest 
kaupadest Eestit läbiv Venemaa ning teiste SRÜ riikide ja Lääne-Euroopa vahel kulgev 
transiitkaupade voog. Kaupade struktuurist lähtuvalt konkureerib Tallinna Sadam mitte 
niivõrd teiste Eesti sadamatega, vaid eelkõige teiste Ida-Lääne suunalisi transiitkaupade 
voogusid teenindavate Läänemeremaade sadamatega. Transiidiäris toimub võistlus mitte 
ainult sadamate, operaatorite jt vahel, vaid omavahel konkureerivad ka transiidikoridorid (nt 
Läänemere värav konkureerib Kaspia-Musta mere väravaga jne). Edukam on see koridor, kus 
kogu logistikaahel toimib kiiremini, efektiivsemalt ja kliendisõbralikumalt.  
 
Muuga sadam on AS-i Tallinna Sadam struktuurüksus. Tegemist on Eesti suurima ja 
sügavaima kaubasadamaga. Muuga sadama akvatooriumi sügavus ulatub 18 meetrini, mis 
võimaldab teenindada kõiki Taani väinu läbivaid laevu. Sadama maa-ala territooriumi suurus 
on 451 ha ja akvatooriumi suurus 752 ha. Sadamas on 28 kaid kogupikkusega 5,9 km. 
Muuga sadamas on võimalik lastida-lossida  ja ladustada toornaftat ja naftasaadusi, sega- ja 
puistlasti ning külmutust nõudvaid kaupu, teenindada konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu. 
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab 
ta olulist osa Eesti transiidikaubanduses. Muuga sadama kaubakäive moodustab 
kolmveerandi AS-i Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90% kogu Eestit läbivate 
transiitkaupade mahust. 
 
Seega võib Muuga sadamat pidada Eesti üheks olulisemaks infrastruktuuri objektiks, mille 
võimaluste maksimaalne ärakasutamine on aidanud tagada riigi majandusliku sõltumatuse ja 
viimaste aastate edukuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  http://www.ts.ee/est/index.shtml 17.04.2007 seisuga 
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2.1. Menetlusosalised 

 Arendaja:      AS Tallinna Sadam 

    Sadama 25, 15051, Tallinn 
kontaktisikud: Ellen Kaasik, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise 
osakonna juhataja; 
Tel: 631 8104, e-post: e.kaasik@ts.ee   

 
KMH ekspert:   OÜ E-Konsult 

Laki 12-A501, 10621 Tallinn  
Kontaktisik: Lembit Linnupõld, juhataja;  
Tel: 655 0033, faks: 656 3199, e-post: admin@ekonsult.ee  

 
Ekspertgrupp koosseis: Lembit Linnupõld – ehitusinsener (tegevuslitsents KMH0010); 

Margus Kört – õhusaasteekspert (tegevuslitsents KMH0060); 
                                               Erik Teinemaa – õhusaasteekspert; 
                                               Andres Levald – maastikuarhitekt (tegevuslitsents KMH0011); 
   Kaarin Juhat – keemik (tegevuslitsents KMH0012); 
   Eike Riis – bioloog (tegevuslitsents KMH0013);  

Laur Linnupõld – keskkonnaspetsialist (tegevuslitsents  
KMH0117); 
Aide Kaar – keskkonnaspetsialist (tegevuslitsents KMH0123); 
Mikk Saar – riski- ja ohutusanalüütik. 

       
Asjast huvitatud isikud: 

 
KMH programmi koostamisel selgusid alljärgnevad asjast huvitatud asutused: 
    
   Sotsiaalministeerium – kontaktisik Ööle Janson; 
   Justiitsministeerium – kontaktisik Aare Aun; 
                                    Tallinna Tervisekaitsetalitus – kontaktisik Natalja Shubina; 
   Jõelähtme Vallavalitsus – kontaktisik  Andrus Umboja; 

    Maardu Linnavalitsus – kontaktisik Igor Sljussar; 
    Keskkonnainspektsioon – kontaktisik Tiia Kaar; 
    Eesti Keskkonnaühenduste Koda – kontaktisik Liis Keerberg; 
                                               AS Trendgate – kontaktisik Peep Soober; 
                                               Neste Eesti AS – kontaktisik Jüri Petter; 
    AS Muuga Sojatehas – kontaktisik Nikolai Kalju; 
    AS Termoil – kontaktisik Aivar Lääne; 
    AS DBT – kontaktisik Andrus Uus; 
    Eurodek Synergy OÜ –kontaktisik Valter Aman; 
    AS Pakterminal – kontaktisik Meeli Hüüs; 
    AS Reftera – kontaktisik Toomas Uibokand; 
    AS Stivis – kontaktisik Olga Petrosjan; 
    AS Oiltanking – kontaktisik Marko Lipp; 
    AS Nybit – kontaktisik Olev Rabane; 
    Galvex Estonia OÜ – kontaktisik Oliver Vikson. 
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Ekspertgrupp pidas otstarbekaks laiendada asjast huvitatud isikute ringi Muuga sadama 
lääneosa mõjualas olevate külade elanike võrra. Viimsi valla kodulehe andmetel on Viimsi 
vallas kaks külaseltsi:               
    Randvere küla – külavanem Madis Kaasik; 
    Tammneeme küla –MTÜ Tammneeme külaseltsi juhatuse 
         esimees Raivo Kaare. 
 
Jõelähtme valla  kodulehe andmetel on Jõelähtme valla külade vanemad: 
              
     Vandjala – Loo – külavanem  Tiia Välk;  
     Saha – külavanem Tarmo Õunap; 
     Koogi-Koila  - külavanem Heli Läns;  
     Neeme – külavanem Andrus Miller;  
     Uusküla – külavanem Jüri Jalakas;  
     Iru – külavanem Andres Johannson. 
 
Maardu linn:                           Muuga Arengukomisjon – sekretär Maret Reinmets.     
 
                    

2.2. Informatsioon avalikustamise kohta 
 
Viimsi Vallavalitsus teatas 14.10.2005 Muuga Sadama lääneosa keskkonnamõju hindamise 
(edaspidi KMH) algatamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded.  
 
Viimsi Vallavalitsus teatas 17.01.2006 väljaandes Ametlikud Teadaanded, 18.01.2006 
ajalehes „Eesti Päevaleht“ ja valla veebilehel KMH programmi avalikustamise algusest ja 
avaliku arutelu aja ning koha. 
 
KMH programm avalikustati Viimsi Vallavalitsuses ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel.  
 
KMH programmi avalikustamise käigus esitati 4 kirja ettepanekute ja märkustega KMH 
programmi kohta. Kirjade ja neile esitatud vastuskirjade koopiad on lisatud (vt. lisa 1). 
 
KMH programmi avaliku arutelu koosolek toimus 02.02.2006 Viimsi Vallamajas. Avaliku 
arutelu koosoleku registreerimisleht ja protokoll on lisatud (vt. lisa 1). 
 
Viimsi Vallavalitsus teatas 03.10.2007. väljaandes Ametlikud Teadaanded, 04.10.2007 
ajalehes „Eesti Päevaleht“ ja valla veebilehel KMH aruande avalikustamise algusest ja 
avaliku arutelu aja ning koha. 
 
KMH aruanne avalikustati Viimsi Vallavalitsuses ja Viimsi Vallavalitsuse veebilehel.  
 
KMH aruande avalikustamise käigus esitati 7 kirja ettepanekute ja märkustega KMH aruande 
kohta. Kirjade ja neile esitatud vastuskirjade koopiad on lisatud (vt. lisa 1). 
 
KMH aruande avaliku arutelu koosolek toimus 21.11.2007. kell 15.00 Viimsi Vallamajas. 
Avaliku arutelu koosoleku registreerimisleht ja protokoll on lisatud (vt. lisa 1). 
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3. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus  
 
Viimsi Vallavalitsus algatas keskkonnamõju hindamise Muuga Sadama lääneosa kehtiva 
detailplaneeringu alusel väljastatavate projekteerimistingimuste keskkonnanõuete 
täpsustamiseks oma 07. 10. 2005. a. korraldusega nr. 541 (vt. lisa 1).  
 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise algatamise otsusele on Muuga sadama lääneosa KMH 
eesmärk teha hindamise tulemuste alusel ettepanekud Muuga sadama lääneosa kehtiva 
detailplaneeringu alusel väljastatavate projekteerimistingimuste keskkonnamõuete 
täpsustamiseks, millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustamist 
ning edendada säästvat arengut. 
 
KMH programmi kohaselt (vt. lisa 1) on keskkonnamõju hindamise eesmärgid ka: 

- Anda ajakohane ülevaade Muuga sadama kui terviku keskkonnakaitselisest olukorrast 
ja selle arengust; 

- Hinnata Muuga sadama ja operaatorfirmade keskkonnakorralduslikke küsimusi. 
- Hinnata Muuga sadama lääneosa operaatorfirmade arengukavade alusel 

kavandatavast tegevusest  tulenevat keskkonnamõju; 
- Hinnata AS Tallinna Sadam arengustrateegiast tulenevalt keskkonnamõju 

dünaamikat; 
- Anda otsustajale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete 

võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse keskkonnamõju 
vältimise või minimeerimise võimaluste kohta; 

- Hinnata Muuga sadama operaatorfirmade tegevusest tuleneva õhusaaste mõjusid 
punktallikatena ja koosmõjus, arvestades sealjuures ka väljastpoolt sadama-ala 
tulenevat õhusaastet; 

- Hinnata Muuga sadama territooriumil toimuvate tegevustega kaasnevat mõju merele 
ja merekeskkonnale; 

- Hinnata Muuga sadama terminalide tegevusest tuleneva mürasaaste mõju ja mõju 
kumuleerumist, arvestades sealjuures ka sadama toimimisega otseselt seotud 
tegevuste, nagu Muuga kaubajaama ja raudtee- seisuteede kasutusega kaasnevat müra 
ja mürasaaste koosmõju; 

- Hinnata sadama operaatorite tegevuses kasutatavate ja kavandatavate 
käitlemistehnoloogiate ja tehnikate vastavust parimale võimalikule tehnikale ja 
võrrelda erinevate operaatorite eriheitmete st. saasteainete heitkoguseid samalaadse 
toodangu ühiku kohta – väärtusi;? 

- Keskkonnakaalutlustest lähtuvalt võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi 
arvestada Muuga sadama lääneosa kehtiva detailplaneeringu alusel väljastatavate 
projekteerimistingimuste andmise menetluses; 

- Teha hindamise tulemuste alusel ettepanekud Muuga sadama lääneosa kehtiva 
detailplaneeringu alusel väljastatavate projekteerimistingimuste ja keskkonnalubade 
keskkonnanõuete täpsustamiseks, millega on võimalik vältida või minimeerida 
keskkonnaseisundi kahjustamist ning edendada säästvat arengut. 

 
 
Kavandatavaks tegevuseks on hetkel eksisteeriva Muuga sadama toimimine, mida 
kirjeldatakse operaatorite poolt saadavate andmete alusel ja välja antud tegevuslubade piires. 
Operaatorite küsitlemisel on selgunud, et Muuga sadama lääneosa operaatorid ei näinud ette 
kehtivates keskkonnalubades sätestatud saasteemissioonide suurendamise vajadust, küll 
soovitakse teatud muutusi käideldavate kaupade nimistus. 
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4. Mõjutatava keskkonna kirjeldus 

4.1. Mõjuala taustinformatsioon 
 
Muuga sadama tootmisterritoorium jaguneb kolme omavalitsusüksuse haldusterritooriumi 
vahel- Viimsi ja Jõelähtme vald ning Maardu linn. Skeemil 4.1 on toodud Muuga sadama 
tootmisterritooriumi jagunemine nimetatud omavalitsusüksuste vahel. 
 

Skeem 4.1: Muuga sadama tootmisterritooriumi jaotumine Viimsi ja Jõelähtme valla ning 
Maardu linna vahel 
 
Kõigi kolme omavalitsuse territooriumil on avaldunud erinevad keskkonnaprobleemid - 
Viimsi Vallavalitsus on viimastel aastatel suurt tähelepanu pööranud naftasaaduste 
laadimisest tingitud välisõhu saastamise probleemidele, Maardu Linnavalitsus on enim 
tähelepanu pööranud linna läbivatest Miiduranna ja Muuga raudteeharudest tulenevale 
mürale ning Jõelähtme Vallavalitsus söe laadimisest tulenevale tolmule. Omavalitsuste 
koostööd Muuga sadamas tulenevate keskkonnaprobleemide kompleksseks ohjamiseks ja 
lahendamiseks ei saa lugeda piisavaks. 
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Muuga sadama Viimsi vallas asuv maa-ala on ligikaudu ristkülikukujuline maatükk pindalaga 
146 ha. Viimsi valla territooriumil oleval sadama osal tegutsevad alljärgnevad 
operaatorfirmad: 
 

AS Pakterminal  Naftasaaduste käitlemine 
AS Termoil  Naftasaaduste käitlemine 
AS Nybit  Bituumeni käitlemine 
Neste Eesti AS Naftasaaduste käitlemine 
Eurodek Synergy OÜ Naftasaaduste käitlemine 
AS Stivis Puistekaupade käitlemine 
AS Muuga Sojatehas Biodiisli tootmine 
AS Trendgate Naftasaaduste käitlemine 
Galvex Eesti AS Metalli galvaniseerimine 
Oiltanking Eesti AS Naftasaaduste käitlemine 
AS DBT Väetiste käitlemine 

 
Skeemil 4.2 on toodud skeem operaatorfirmade paiknemise kohta Muuga sadama lääneosa 
tootmisterritooriumil. 
 

 
 
Skeem 4.2: Operaatorfirmade paiknemine Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumil. 
 
 
KMH programmis oli selle koostamise ajal lisaks ülalnimetatud ettevõtetele kirjas ka  AS 
TankChem ja AS Stivterminal, kellel tänase päeva seisuga aga Muuga sadamas 
majandustegevus puudub. AS-i Muuga Sojatehas poolt samuti reaalset majandustegevust 
hetkeseisuga ei toimu, tööd on planeerimisjärgus.  
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AS-ilt Tallinna Sadam saadud käibeandmete järgi on 2006. aastal kaubakäibeid kasvatanud 
Neste Eesti AS, AS Stivis ja AS Nybit.  AS Pakterminal, Olitanking Eesti AS, OÜ Eurodek 
Synergy, AS Termoil ja AS DBT  kaubakäibed jäid 2006. aastal väiksemaks kui 2005. aastal.  
 
2005. aastal kulutas AS Tallinna Sadam keskkonnakaitsele kokku üle 16 milj krooni, millest 
6,5 milj krooni kasutati õlikorjelaevade ekspluatatsiooniga seonduvate kulude katmiseks ja 4 
milj krooni keskkonnaalasteks uuringu ja arengukuludeks (allikas: 
http://www.ts.ee/est/keskkonnakaitse.shtml). 
 
AS-il Tallinna Sadam on juhatuse esimehe 15. 03.2006 käskkirjaga nr. 54 kinnitatud AS 
Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem (KJS), mis hõlmab sadamate 
tegevusest tulenevate keskkonnaaspektide tuvastamise, nende olulisuse määramise ja 
ohjamise. Eesti Standardi EVS-ISO 14004:1998 kohaselt on keskkonnajuhtimissüsteem 
efektiivne vahend kaitsmaks inimeste tervist ja keskkonda ettevõtte tegevusest tulenevate 
võimalike mõjude eest. 
 

4.1.1. Geoloogiline olukord ja pinnase seisund 

Maa-ala jääb klindiesisele madalikule Muuga lahe lõunaosas, mis Muuga Sadama I järgu 
ehitamisel täideti erinevat liiki täitematerjalidega: süvendamisel väljapumbatud tolmliiv, liiv, 
purunenud paas, paelahmakad. Tolmliiv on kaetud peen- ja keskliivaga. Ülemise pealeuhutud 
liivakihi all on kruusaveeristega jämedama liiva kiht, selle all veega küllastunud liivsavi ja 
savimuda vahekiht. Absoluutkõrgusel ~9,5 m algavad hea kandevõimega pinnased, algul 
kruusakiht, selle all kambriumi savid. 

Põhjavee tase on praktiliselt mere tase, voolamine toimub mere suunas. Põhjavesi ei toida 
ühtegi kasutuses olevat põhjaveehorisonti.  

Muuga sadam on rajatud muutliku geoloogilise ehitusega piirkonda. Sadama hüdrotehniliste 
rajatiste konstruktsioonide alust kandva pinna sügavus muutub suurtes piirides. Seetõttu on 
iga seni rajatud kai puhul vajalikuks osutunud eelnevad põhjalikud geotehnilised uuringud ja 
arvutused. Mitmete varem rajatud kaide vajumised ei ole veel lõppenud ning selliste 
protsesside aeglustamiseks tehakse täiendavaid toestustöid. 

Reljeef on tasane, väikese kaldega põhja poole, maapinna keskmine absoluutkõrgus on ~3 m 
merepinnast.   

Ala jääb Muuga lahe lõunaosas klindiesisele madalikule, mis Muuga sadama esimese  järgu 
ehitamisel täideti süvendamisel väljapumbatud tolmliivaga. Tolmliiv on kaetud peen- ja 
keskliivaga ning lainetuse eest kaitstud killustiku ja paelahmakatega. Absoluutkõrgusel ca 9,5 
m allpool merepinda algavad hea kandevõimega pinnased, algul umbes 1,5 m paksune 
kruusakiht, selle all kambriumi savid. Kogu täitekiht on ebaühtlaselt tihendatud ja võib 
esineda vajumisi.  
 
Kuigi tegemist on täitepinnastega, pole alust arvata, et täiteks oleks kasutatud reostunud 
pinnast. Seda kinnitavad ka kõik läbi viidud pinnaseuuringud. 
 

4.1.2. Meteoroloogiline iseloomustus  

Tuuled 
Muuga sadama ilmajaama andmetel domineerisid Muuga lahel ajavahemikus 2001-2006.a 
lääne- ja lõunatuuled (vt joonis 4.1). Tuulesuundade korduvuse esimene maksimum oli S 
(170-190°), teine W (250-270°) ja kolmas NE (50-70°). Üldistades võib öelda, et Muuga 
sadama akvatooriumil domineerivad tuuled lõuna- ja läänesuuna vahel, ning kirdesuund on 
juba märgatavalt nõrgemini esindatud. Mõõteperioodi keskmine tuule tugevus oli 5,2 m/s. 
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Tuulisemad kuud Muuga lahel, nagu ka terves Eesti rannikumeres, on jaanuar, veebruar, 
november ja detsember. Nendel kuudel on tuule keskmine tugevus ligikaudu 10-20% aasta 
keskmisest suurem. Ligikaudu keskmise lähedal on tuule kiirused märtsis, aprillis, mais ja 
oktoobris ning vaiksemad kuud on suvekuud – juuni, juuli, august ning september, 
keskmisest ligikaudu 10-20% nõrgemate tuultega. 
 
Kui tuulisemate kuude puhul domineerivad ülekaalukalt SW, S ja W tuuled, siis aprillis, mais, 
juunis ja juulis eristub hästi ka tuulteroosi sekundaarne tipp N-is või NE-s. 
Tugevad tormid Eesti rannikul on statistiliselt põhiliselt SW, SSW, W ja S suundadest. Lisaks 
esineb ka torme NW ja N suunast, kuid harvem. 
 

 

Joonis 4.1. Aastate 2001-2006 keskmine tuuleroos Muuga sadama piirkonnas 

Aasta jooksul mõõdetakse maksimaalseid tuule kiirusi tavaliselt oktoobris-novembris. 
Sellistel puhkudel võib tuule kiirus ulatuda kuni 30 m/s, vahel enamgi. Sündmused, kus tuule 
kiirus on üle 13 m/s, on siiski suhteliselt harvad. Tugevaid tuuli (15-20 m/s) esineb 
sagedamini talveperioodil. Suhteliselt nõrkade tuulte, 3-7 m/s osakaal on suur ja need 
domineerivad rohkem kui kolmveerandi kogu aastast. Täieliku tuulevaikuse perioode esineb 
10% kõigist juhtudest. 
 
Muuga sadam paikneb Muuga lahe kaguosas, mistõttu on maismaa poolt kaitstud läänest ja  
lõunast puhuvate tuulte eest. Sadamabasseini idaosa on Tahkumäe poolsaare poolt samuti 
kaitstud idast puhuvate tuulte eest. 

Meteoroloogilised karakteristikud 
Meteoroloogilised karakteristikud tegurid Harjumaal on järgmised:                            
• aasta keskmine temperatuur       5°C 
• kõige soojema kuu (juuli) õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal  21,0°C                                    
• kõige soojema kuu (juuli)  ööpäeva keskmine temperatuur   16,6°C                                    
• kõige külmema kuu (jaanuar, veebruar) keskmine temperatuur   -6,0°C 
• tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus (%): 

 

N NO O SO S SW W NW Tuulevaikus 
10 8 8 11 20 21 11 11 4 
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4.1.3. Muuga lahe hüdrodünaamiline olukord 

Lainetus 
Muuga lahes kujuneb lainetus põhiliselt välja tuule otsese mõju tulemusena. Suurimad 
lainekõrgused, 3,5-4 m on põhjaranniku lahtedes tekitatud põhjakaarte tormidega, kui tuule 
kiirus on suurem kui 15-20 m/s. Nõrga ja mõõduka tuulega kujuneb Muuga lahes tervikuna 
välja ühtlane, kuni 0,5 m kõrguste lainetega laineväli. Tugevama tuulega suureneb lainekõrgus 
1-2 meetrini. Lahe avaosas ühtib lainetuse suund enamasti tuule suunaga, rannale lähemal 
jälgib laineväli rannanõlva topograafiat ja lainefront muutub paralleelseks rannajoonega. 

Kuna Muuga laht on põhja suunast avatud ja põhjatuulte osakaal tuule suundade jaotuses 
väike, võib eeldada suhteliselt nõrga lainetuse esinemist Muuga lahes. Visuaalsete vaatluste 
(1945-1989) põhjal saadud laine kõrguste jaotus näitab, et domineerivaks on lainetus 
kõrgusega alla 0,3 m (52,9%). Lainetus kõrgusega 0,3-0,5 m esineb sagedusega 27,5% 
vaadeldava ajavahemiku jooksul. Suhteliselt harvad on juhused, kus laine kõrgus ületab ühe 
meetri (alla 3%). 

Rohkem kui pooltel juhtudel on lainete levimissuunaks sektor põhja ja kagu vahel. Küllaltki 
suur on lainetuse puudumise osakaal, mis näitab, et suhteliselt nõrgad tuuled ei suuda tekitada 
Muuga lahes lainetust üleüldse. Olgugi et keskmine laine kõrgus on Muuga lahes suhteliselt 
väike, võib täheldada olukordi, kus lained võivad kasvada kuni 3,5 m kõrguseks ja seda just 
tugevate (>20 m/s) loodetuulte puhul. 

Erinevalt avamerest tuleb lahtede puhul arvestada nende suhtelist suletust, mis Muuga lahe 
puhul ülekaalus olevate tuule suundade korral on heaks takistuseks tugeva lainetuse välja 
formeerumisele, kuid samas teatud tuule suuna korral osutub lainetust võimendavaks 
faktoriks. 

Hoovused 
Vee tsirkulatsiooni Muuga lahes kontrollivad lokaalsed tuuleolud ja merepõhja topograafia. 
Enamusel juhtudel langeb vee voolamise suund pinnakihis kokku tuule suunaga ±45° piires. 
Hoovuse kiirused on pinnakihis peamiselt 10-20 cm/s, kuid kohati võivad ulatuda ka 40 cm/s. 

Soome lahe lõunaosas liiguvad domineerivad hoovused piki Eesti randa läänest itta. Nende 
hoovuste toimel kanduvad veemassid Muuga lahes sadamapiirkonnast valdavalt Tahkumäe 
neeme ja Ihasalu poolsaare suunas. Ainult kestvad keskmised ja tugevad lõuna- ja kagutuuled 
võivad pöörata voolamise põhjasuunaliseks ning idatuuled läänesuunaliseks. Muuga lahe 
keskosa kiiruste väli on tugevamini mõjutatud lokaalsetest tuultest. 

Sageli esineb ka situatsioon, kus Tahkumäe neeme juures formeerub piki rannikut voolamiste 
suhtes konvergentsitsoon, s.t Tahkumäe neemest lääne pool on hoovus suunatud itta ning 
idapool läände. Selle tulemusena võib täheldada tugevat põhjasuunalist voolamist Tahkumäe 
neeme tipu lähedal. Liikudes põhja poole, pöördub hoovus läände, formeerides tsüklonaalse 
tsirkulatsioonipesa Muuga lahe lõunaosas. 

Hoovuse kiirused kogu vedelikusambas jäävad peamiselt vahemikku 5-10 cm/s, kusjuures 
otsest seost hetkeliste tuule ja voolamise kiiruste vahel pole, mis viitab vee tsirkulatsiooni 
teatavale hilinemisele atmosfääritingimuste muutumise korral. 

Jääolud 
Normaalse talvega on jääolud Muuga lahe piirkonnas võrdlemisi kerged võrreldes Soome lahe 
idaosa või Botnia lahega. Põhjus peitub siin Soome lahe veemasside talvises 
tsirkulatsiooniskeemis, mille kohaselt Läänemere avaosast pärit soojemad (ja soolasemad) 
veemassid liiguvad mööda Eesti rannikut ida poole ja külmemad (samas ka magedamad) 
veemassid mööda põhjarannikut lääne poole. 

Muuga laht külmub täielikult vaid erandlikel talvedel, nii võib Muuga sadamat lugeda 
jäävabaks sadamaks. Sagedamini, peaaegu igal talvel 1-2 korda esineb lahes jääd lühiajaliselt, 
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põhiliselt ajujää vormis. Soojadel talvedel esineb jääd ainult suhteliselt kitsalt ranna ääres. 
Merejää esinemise aastatevaheline muutlikkus on küllaltki suur ja seotud klimaatiliste 
perioodidega. 

Varaseim jää tekkimise kuupäev on vaatlusperioodil 1920-90.a olnud 2. november ja hiliseim 
12. märts. Normaalse talve korral esineb Muuga lahes stabiilseid jäävorme jaanuari lõpus ja 
veebruari alguses. Siiski on tegemist jääga, mis aeg-ajalt laguneb ja navigatsiooni oluliselt ei 
takista. Erandiks on lahte põhjakaarte tuulega sisse kantud ajujää, mis kuhjudes ja rüsistudes 
võib laevaliiklust takistada ning millega tuleks arvestada sadamaala projekteerimisel ning 
täitetööde teostamisel. 

Veeseis 
Muuga lahes on suures osas mõjutatud veeseisust terves Läänemeres. Meretaseme muutlikkus 
nii Läänemeres tervikuna kui Eesti rannikul on tingitud peamiselt lokaalsete mõjurite toimest. 
Tähtsamad neist on tuule kiirus, suund ja kestvus, õhurõhu muutused, jõgede sissevool ning 
veevahetuse intensiivsus läbi Taani väinade. Muuga lahes, nii nagu suuremal osal Eesti 
rannikust (v.a kinnised lahed või jõesuudmed) on veetaseme kõikumiste amplituud ca 2,5 m, 
absoluutselt kõrgeima ja madalaima veeseisu vahena (Muuga lahes +126 ja –90 cm 
Kroonlinna nulli suhtes). 

Veetaseme kõikumise ööpäevased amplituudid on suuremad sügisel ja kevadel ning 
väiksemad suvel. Talvel mõjutab ööpäevast amplituudi jää, mis ei lase tuule mõjul 
veemassideni jõuda, summutades veetaseme kõikumised. 

 

4.2. Mõjutatava ala keskkonnaseisund 

4.2.1. Muuga lahe keskkonnaseisund 

Muuga laht on avatud laht, mis läänest piirneb Viimsi poolsaare, idast Tahkuna neeme ja 
lõunast Muuga sadamaga. Lahte suubuv ainus vooluveekogu on Maardu järvest alguse saav 
Kroodi oja. Tingimused veevahetuseks Soome lahe avaosaga on soodsad, mis on heaks 
eelduseks suurema saastekoormuse taluvusele. 

Pinnakihi hoovuste kiirused on valdavalt alla 15 cm/s, maksimaalsed kiirused ulatuvad 25-30 
cm/s, põhjalähedaste hoovuste kiirus jääb alla 6 cm/s. Pinnalähedaste hoovuste suund sõltub 
otseselt tuule suunast. Kui varem kulges põhihoovus suhteliselt kalda lähedalt piki lahe 
lõunakallast suunaga läänest itta, siis pärast sadama lääneosa kaide rajamist lõigati 
kaldalähedane tsoon veevahetusest ära. Tulemuseks on kaidest lääne poole jääva lahe osa 
muutumine suletumaks ja veevahetuse intensiivsuse vähenemine, mis võib olla eelduseks 
eutrofeerumisele ja saastetsooni tekkimisele.  

Lähtudes Muuga sadamale väljastatud vee erikasutusloa tingimustest võetakse Muuga 
sadama territooriumilt merre juhitava sademevee süsteemidest regulaarselt veeproove ja 
analüüsitakse naftaproduktide ja hõljuvainete näitajaid. Muuga sadama lääneosas paikneva 
AS DBT väetiseterminaali mõju paremaks hindamiseks tuleks analüüsida ka lämmastiku ja 
fosfori sisaldust, kuid seda kehtiv seadusandlus antud juhul ette ei näe.3 

Olemasoleva väetiseterminaali juures esineb olukordi, mil väetisetolm satub terminaali 
olemasolevale territooriumile ja 8. kai peale, kus toimub laadimine laevadele. 
Territooriumide kuivalt puhastamisel (mehhanismidega) satub osa väetisetolmu restkaevude 
kaudu sademevee süsteemi, kust see läheb puhastamata merre. Territooriumi väetisetolmust 
kuivalt puhastamise kasutegur on suhteliselt väike, sest seda saab teha praktiliselt ainult 
suveperioodil ja kuiva ilmaga. Talvel ja vihmaga ei ole see meetod efektiivne. 
                                                 
3 AS-i DBT mineraalväetiste terminaali III ehitusjärjekorra keskkonnamõju hinnang projekteerimistingimuste 
taotlemiseks. OÜ E-Konsult töö E948, Tallinn, detsember 2004 
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Muuga sadama lääneosas olemasoleva väetiseterminaali välisõhu saasteloa lubatud 
heitkoguste (LHK) projekti 4 järgi eraldub olemasolevatest ja kavandatavatest, 2,35 miljoni 
t/a mineraalväetiste transiitveoks kasutatavatest laadimis- ja ladustamisseadmetest välisõhku 
arvutuslikult 26,8 tonni väetisetolmu.  

Praktiliselt kogu välisõhku lendunud väetisetolm satub kas otse või põhjavee kaudu merre. 
Seega AS-i DBT tegevuse tulemusena võib sattuda aastas Muuga lahte arvestuslikult kuni 
26,8 tonni mineraalväetist; see on ca 2,25 tonni kuus ja ca 75 kg päevas.  

1990. aastatel pärast Maardu keemiakombinaadi sulgemist põhjaloomastiku liigiline 
mitmekesisus suurenes. Alates 1994. aastast kuni 2003. aastani olid põhjaloomastiku 
kooslused Muuga lahes sarnased naaberpiirkondade omadega. Muuga lahele on tüüpilised 
põhjaloomastiku kooslused, mis iseloomustavad avamerele avatud, tugeva lainetuse ja 
hoovuste mõju all olevat Soome lahe keskosa piirkonda. Alates 2003. aasta sügisest ning 
2004.a jooksul toimusid seoses söeterminali ehitusega suuremahulised süvendus- ja täitetööd. 
2004. aastal süvendati ka 14. ja 15. kai juures sadamabasseini. Selle tulemusena on muutunud 
Muuga lahe põhjasetete iseloom. On suurenenud orgaanilise aine sisaldus põhjalähedases 
veekihis ja on vaesestunud põhjataimestiku kooslused, mis on omakorda tinginud 
märgatavaid muutusi põhjaloomastiku kooslustes. 

Muuga lahe merekeskkonna seire tulemused on näidanud, et Muuga sadama ehitusega seotud 
süvendustööd ja nendest tulenev heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni tugevat mõju 
sadama akvatooriumiga vahetult piirneva mereala põhjataimestikule ja –loomastikule. On 
tõenäoline, et Muuga sadama idaosa kaide ja terminaalide territooriumide rajamine mõjutab 
taas lahe hüdroloogilisi tingimusi ja elustikku, kuid toimunud muutused on pöörduva 
iseloomuga ja olukorra stabiliseerumist on oodata 3-4 aasta jooksul pärast tööde lõppu. 

Kalastik 
Muuga sadama kalastiku seiret on teostatud süstemaatiliselt ja järjepidevalt juba alates 1994. 
aastast. Seirepüükides esineb keskmiselt 15 kalaliiki. Muuga lahe peamisteks merekaladeks 
on räim, kilu, lest, meritint ja ogalik. Vähemarvukalt on esindatud tursk, tuulehaug, 
kammeljas, emakala, merivarblane, meripühvel jt.  
 
Mageveekaladest on Muuga lahe saakides enam ahvenat ja karplasi (särg, nurg, viidikas). 
Kõik need liigid koevad kevadel, ajavahemikus aprillist juunini. Siirdekaladest saadakse 
enam lõhilasi (lõhi ja meriforell), kes koevad sügisel Tallinna lahte suubuvas Pirita jões ja 
Ihasalu lahte suubuvas Jägala jões, kuid nende arvukus ei ole kõrge.  
 
TÜ Eesti Mereinstituudi Muuga sadama merekeskkonna seire 2006. a aruande lisas 2 toodud 
kalastiku seiresaagi koondtabelis  aastatel 1996 – 2006 on näha 2003 – 2004 aasta 
suuremahuliste süvendus- ja täitetööde häiriv mõju eriti lesta ja siia arvukusele – mõlema 
kalaliigi saak 2003. aastal oli umbes poole väiksem kui 2002. aastal. 
 
Muuga lahel, nagu ka naaberlahtedes, on iseloomulik rannaelanike aktiivne kalapüük 
eelkõige nakkevõrkudega ja ka sportlik kalapüük. Tõusma on hakanud meriforelli, lõhe ja 
angerja saagid.  
 
Muuga lahe ja naaberlahtede vahel suurenevad erinevused kalasaakide struktuuris ja püüniste 
saagikuses Muuga lahe kahjuks. See annab aluse oletada, et intensiivne Muuga sadama 
tegevus on hakanud mõjutama lahe kalastikku. 
 

                                                 
4 AS-i DBT välisõhu saasteloa lubatud heitkoguste (LHK) projekt. OÜ E-Konsult töö E998. Tallinn, detsember 
2005 
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Muuga laht sadama on Muuga sadama akvatooriumi, Randvere ja Tahkumäe neeme vahelisel 
alal on kalade paljunemisalana põhjataimestiku puudumise tõttu oma tähtsuse kaotanud. 
Ihasalu lahe siseosas leidub vähesel määral räime kudemiseks sobivat kudesubstraati. 
 

4.2.2. Pinnase ning pinna- ja põhjavee seisund 

Muuga sadama territoorium on Põhja-Eesti klindi eelsele madalikul, mis Muuga sadama 
esimese  järgu ehitamisel täideti süvendamisel väljapumbatud tolmliivaga. Tolmliiv on 
kaetud peen- ja keskliivaga ning lainetuse eest kaitstud killustiku ja paelahmakatega. 
Viljelusväärtusega pinnaseid alal pole.  

Muuga sadama territooriumi ja akvatooriumi pinnavee valgala on väike – 47,25 km2. Muuga 
sadama idaosa ala läbivad Võerdla peakraav ja Kroodi oja, valgalade suuruseks on vastavalt 
7,78 km2 ja 23,81 km2. Väiksemate kraavide äravool on takistatud kaldajoonega rööbiti 
ehitatud kommunikatsioonide tõttu. Raudteejaama ehitamisega suleti loomulik vee äravool 
merre. Sellest tulenevalt kannatavad mitmed maaüksused Nuudi tee ja raudteejaama vahelisel 
alal liigniiskuse all. Sadama laiendamise käigus suunatakse olemasolevad Kroodi oja ja 
Võerdla peakraavi väljavoolud ümber. Kroodi oja suudmepiirkond täidetakse ja see jääb 
terminaalide alla. Sellisel juhul ei kujuta saastatud pinnas Kroodi oja suudmealal keskkonnale 
ja selle kaudu inimeste tervisele otsest ohtu. Kroodi oja praegusteks suurimateks 
reostusallikateks on Maardu linna tööstusterritooriumilt tulenevad sademe- ja reoveed. 
 
13.10.2005 võeti Kroodi ojast Maardu tee juures olevast truubist veeproov ja selle analüüsil 
määrati järgmised komponendid: 5 

Määratud komponent mg/l 
Cd <0,0002 
Cu 0,0217 
*Hg <0,001 
Pb <0,002 
Zn 0,180 
NH4 9,12 
NO2 2,99 
NO3 19,33 
PHT (mgO/l) 8,73 
*orto-PO4 0,40 
*polü-PO4 <0,01 

Analüüsi tulemuste põhjal saab järeldada, et raskmetalle on vees vähe – alla lubatud 
piirväärtuse. Küll aga esineb palju lämmastiku- ja fosforiühendeid. Süstemaatilist vee 
kvaliteedi uuringut Kroodi ojas pole tehtud. 

Hüdrogeoloogiliselt asub Muuga sadama piirkond Põhja-Eesti klindieelsel madalikul, kus 
maapinnalt esimeseks põhjavee kihiks on Ordoviitsiumi-Kambriumi veelade. Ülemise, 
Ordoviitsiumi veehorisondi kvaternaari setete veeladestu vesi asub flota- ja mereliivade 
kihtides, olles vabapinnaline sadama piirkonnas mereveega kontaktis pinnasevesi. Põhjavee 
ressurssidena on kvaternaari setete horisonti võimalik kasutada üksikobjektide puhul. Antud 
horisont ei ole kaitstud reostuse eest. 

Ülemine põhjaveehorisont avaneb otse Muuga lahte, seetõttu on vajalik igakülgne 
keskkonnakaitseliste meetmete rakendamine. Et hoiduda merevee reostamisest, on oluline 
vältida saasteainete (vees lahustuvad kemikaalid, vedelad kemikaalid) sattumist kõvakatteta 

                                                 
5 Muuga sadama laienduse keskkonnamõjuhindamine. Aruanne. AS Tallmac töö nr 0507. Tallinn, oktoober 
2005 
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maapinnale, sest pinnasesse imbunud saasteained jõuavad üsna lühikese aja jooksul sadama 
akvatooriumisse. 

Põhilisteks põhjaveeressurssideks Viimsi valla maa-alal on Ordoviitsiumi-Kambriumi ja 
Kambrium-Vendi veehorisondid. Kambrium-Vendi veehorisondi põhjavesi on Muuga lahe 
lõunakalda piirkonnas Alam-Kambriumi sinisavide poolt looduslikult hästi kaitstud. 

Muuga sadama lääneosa asub ülemiste veehorisontide kasutajatest allavoolu, mistõttu 
sadama-alal toimuv ei avalda põhjaveeressursside kasutamisele mõju.  

Oluline on vältida saasteainete (vees lahustuvad kemikaalid, vedelad kemikaalid) sattumist 
kõvakatteta maapinnale, sest pinnasesse imbunud saasteained jõuavad üsna lühikese aja 
jooksul sadama akvatooriumisse. 
 

4.2.3. Maastik ja taimkate 
 
Looduslikku taimkatet Muuga sadama lääneosa territooriumil praktiliselt säilinud ei ole.  

Muuga sadama lääneosaga piirnevate või lähedalasuvate metsade ja kõrghaljastuse 
ökoloogiliseks funktsiooniks on atmosfääriõhu kaitse saaste kinnipidamise või mujale 
suunamisega, mürafooni  vähendamine, mikroklimaatiliste tingimuste kujundamine, 
fütontsiidide produtseerimine jne. 
 

4.2.4. Linnustik 
 
Muuga lahe lõunaosa klindiesine madalik on tähtis ja liigirikas lindude pesitsus, puhke ja 
toitumisala. 
 
Ajavahemikul 14.06 – 16.06.2004.a viidi läbi linnuloendus ja koostati liigiülevaate Muuga 
sadama lääneosa piirkonna linnustiku kohta, mille käigus registreeriti kõik kohatud linnud. 
Vaatlustele tuginedes loendati 42 liiki linde6.  
 
Alal pesitses seitse linnuliiki, kelleks olid lauk, kalakajakas, linavästrik, kivitäks, kõrkja-
roolind, tiigi-roolind ja rootsiitsitaja. Alal toituvad muuhulgas lähiümbruskonnas pesitsevad 
liigid , kes kasutavad seda ala toitumiseks, puhkamiseks ja/või ööbimiseks. Vaatluste käigus 
tehti kindlaks 21 taolise linnuliigi esinemine, sealhulgas 7 Eestis looduskaitse all olevat lindu, 
kellest 2 kuuluvad ka Linnudirektiivi I lisasse.  

Kohati 7 Eestis looduskaitse all olevat liiki, kellest üks kuulub II kaitsekategooriasse 
(soopart),  4 kuuluvad III kaitsekategooriasse (ristpart, kaldapääsuke, suitsupääsuke, 
punajalg-tilder) ja 2 kuuluvad nii III kaitsekategooriasse kui ka Euroopa Liidu Linnudirektiivi 
I lisa liikide nimekirja (randtiir ja väiketiir). Andmed ala kevadise ja sügisese lindude 
rändeaegse tähtsuse kohta puuduvad.  

Linnuliikide rohkus ja lindude arvukus näitab, et Muuga sadamas toimuvad tegevused ei 
avalda linnustikule olulist mõju, seetõttu kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide mõju 
linnustikule KMH käigus täiendavalt ei hinnata. 

 

 

 

                                                 
6 Eksperthinnang Muuga linnustikule. MTÜ Tallinna Linnuklubi 2004 (OÜ E-Konsult töö nr E958) 
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4.2.5. Kaitstavad loodusobjektid s.h. Natura 2000 alad 
 
Viimsi vallas kuuluvad Natura 2000 loodushoiualade hulka Aksi saar ning osa Prangli saare 
territooriumist. Nimetatud aladel kehtib alates 01.05.2004 ajutiste kaitsealade kord 
(keskkonnaministri määrus RTL 2004, 49, 850). Mõlemad saared asuvad Muuga sadamast 
enam kui 10 km kaugusel.  

Muuga sadama tootmisterritooriumil looduskaitsealasid ja looduskaitsealuseid üksikobjekte 
ei ole. Lähim kaitsealune loodusobjekt - Kabelikivi - paikneb Muuga sadama territooriumist 
lõuna pool Allika maaüksusel, sadama lääneosa edelapiirist ca 100 m kaugusel. 

Kavandatav tegevus ja selle alternatiivid ei avalda Aksi ja Prangli saarte kaitstavatele 
loodusobjektidele olulist negatiivset keskkonnamõju, ning seetõttu mõju neile KMH käigus 
täiendavalt ei hinnata. 
 

4.2.6. Välisõhu seisund 
 
Muuga sadama välisõhu kvaliteedi suhtes on viimastel aastatel esinenud palju lähimate 
elamualade elanike kaebusi, rahulolematust on põhjustanud ebameeldiv hais. 
Keskkonnainspektsiooni andmetel oli 2006.a. Maardu ja Muuga piirkonnas kokku 378 
kaebust õhusaaste kohta ning 2007.a. (seisuga 23.10.07) on selliseid kaebusi olnud 231. 
Arvukad kaebused välisõhu reostamise üle halvasti lõhnavate ainetega olid üheks peamiseks 
põhjuseks käesoleva keskkonnamõju hindamise algatamiseks. 

On väga tõenäoline, et kaebuste põhjuseks on väävelvesiniku ja merkaptaanide haisuläve 
ületav sisaldus piikonna välisõhus ajal kui tuul puhub naftaterminalide poolt elualade suunas. 

Muuga sadama välisõhu saaste saab jaotada nelja gruppi:  

- naftaproduktide laadimisel eralduvad terminaalides ja laadimiskohtades saasteainetena 
õhku alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud ning ebameeldiva või ärritava lõhnaga 
ühendid;  

- puistekaupade (turvas, kivisüsi, killustik, väetised) laadimisel eralduvad õhku laaditavate 
kaupade tolmud ja tahked osakesed; 

- katlamajadest eralduvad sõltuvalt kasutatavast kütusest erineva koostisega küttegaasid, 
mis sisaldavad lämmastikoksiide, vääveldioksiidi, süsinikoksiidi, raskemetalle; 

- Muuga sadamas kasutatava transpordi poolt emiteeritavad saasteained, sh laevaliiklus 
sadama akvatooriumis ja raudteetsisternide reostatud välispinnalt toimub emissioon. 

Väetisetolmu leviku kohta AS-i DBT olemasolevas terminaalis Muuga sadama lääneosas on 
esinenud kaebusi sadamakapteni teenistusele, kui tegemist on olnud eriti tolmava kaubaga 
(sadama keskkonnakaitse inseneri A. Keviši andmed). Töötavas terminaalis on kohapeal 
tehtud väetisetolmu komponentide leviku pistelisi mõõtmisi. Mõõtmistulemuste järgi  tahkete 
osakeste saastetaseme piirväärtusi ei ületatud. 

Õhubasseini Muuga sadama piirkonnas ei saasta praktiliselt mitte ükski väljaspool sadama 
maa-ala paiknev saasteallikas. Ainsana võivad ulatuda sadamani SSW tuultega jäljed Iru 
soojuselektrijaama õhusaastest, mis ei avalda erilist mõju sadama piirkonna saastebilansile. 
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4.2.7. Müra 
 
Varasemad mürauuringud7 Muuga sadamas on näidanud, et sadama operaatorite 
tehnoloogilised protsessid on suhteliselt väikese müratasemega ega põhjusta häiringuid 
väljaspool sadama territooriumi, v.a ajutised mürarikkad ehitustööd (vaiade rammimine jms). 
Peamiseks müratekitajaks on raudteetransport. Eriti häirivad on öised veod ning koosseisude 
manööverdamisest tekkiv löögimüra. 

Operaatorfirmad on kohustatud oma tegevuses rakendama mitmesuguseid lokaalseid 
meetmeid müra tekke vähendamiseks - veeremkoosseisude liikumiskiiruse piiramine 
sadamasisestel raudteeharudel, laadimistööde töötehnoloogiliste kaartide nõuete järgimine, 
tehniliste seadmete korrasoleku tagamine. Seetõttu järeldus Muuga sadama ja seal paiknevate 
terminaalide müra uuringust, et sadamas kasutatavad müra tekitavad tehnoloogilised seadmed 
(kraanad, pumbad, elevaatori laadimis- ja tühjendamisseadmed, pneumotranspordi seadmed 
jms) on suhteliselt müravaesed ega ole ülenormatiivse mürataseme põhjuseks. Võttes arvesse 
operaatorite kohustust rakendada lokaalseid müravastaseid meetmeid, elamisalade kaugust ja 
looduslikku haljastust (mets) ei ole sadama müratase päevasel ajal ületanud Muuga sadama 
ümbruse aladel lubatud piirväärtusi.  

Peamine häiriva müra tekitaja on Muuga ja Miiduranna sadamat teenindav transport. Müra 
mõju alla kannatavad peamiselt Muuga endise suvilatepiirkonna elanikud, sest seda ala läbib 
kaks intensiivse liiklusega raudteeharu – Miiduranna ja Muuga raudtee.  

Maardu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus8 tehtud 
mürauuringust järeldus, et Maardu linna elamualadel ületab müra lubatud tasemeid. Müra 
tuleneb Maardu linna läbivatest Miiduranna ja Muuga raudteeharudelt. Maardu linna 
üldplaneeringuga on Muuga aedlinna läbiva raudtee ja elamualade vahele kavandatud 
müratõkkesein/ -seinad. Kavandatud müratõkke seinte väljaehitamine vähendaks oluliselt 
mürataset piirkonnas. 
 
AS Termoli tellimusel koostatud Vana-Narva maantee 27a detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise käigus (OÜ E-Konsult töö nr E1036) tehtud müramõõtmiste 
tulemusena selgus samuti, et terminali operatsioonid ei põhjusta mürataseme ületamisi ning 
kuna AS-i Termoli saabuvad kaubarongid ei läbi Maardu linna elamualasid, ei põhjusta need 
mürataseme ületamisi elamualadel. 
 
Muuga sadama idaosa ja Muuga raudteejaama laiendamise keskkonnamõju hindamise käigus 
uuriti 2006. aasta märtsis põhjalikult raudteest tulenevat müra ja selle levimist piirkonnas - 
Akukon OY Eesti Filiaali töö Muuga raudteejaamas tekkiva müra mõju hindamine ja müra 
kaardistamine. Raudteejaama müra hinnati nii modelleerimise kui ka mõõtmise teel. 

Töö peamine järeldus oli, et Muuga raudteejaam on Muuga sadama piirkonna peamine 
müraallikas. Hindamise tulemusena selgus, et: 

• vagunite pidurdamine ja põkkumine ning vedurite mootorid põhjustavad enam müra; 
• lähimate elamute juures ületab ekvivalentne müratase lubatud normi nii päevasel kui 

ka öisel ajal; 
• müra on selgelt eristatav kuni 400 m kaugusel; 
• pakutud müraekraan vähendaks lähimate elamute juures mürataset kuni 7 dB; 
• efektiivne müratõrje meede oleks ka madal helineelav müraekraan veeremkoosseisu 

piduritele võimalikult lähedal. 

                                                 
7 Muuga sadama mürakaitseabinõude koostamine. I osa. Mürauuringud Muuga sadama piirkonnas. OÜ 
E-Konsult töö nr E421. Tallinn, 1997 
 
8 OÜ Hendrikson & Ko töö nr. 439/03 
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4.3. Sadama infrastruktuuri ja selle arendamise 
keskkonnakaitseline hinnang  

4.3.1. Veevarustus ja kanalisatsioon 
 
Veeseaduse sätete kohaselt on põhjavee võtmiseks ja heitvee suublasse juhtimiseks vaja vee-
erikasutusluba.  Harjumaa Keskkonnateenistus on Muuga sadama lääneosas tegutsevatele 
ettevõtetele kokku välja andnud 5 vee erikasutusluba, lisaks on ka AS-il Tallinna Sadam vee 
erikasutusluba (vt tabel 4.1). Tabel on koostatud 18.04.2007 seisuga. 
 
1999. aastal koostatud Harju maakonna ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi 
veekomplekside tarbevaru määramine ja olemasolevate varude ümberhindamine kuni aastani 
2030 (AS Maves 1999) kohaselt kasutas Muuga sadam Viimsi ja Jõelähtme vallale eraldatud 
põhjavee varusid. Kuna Tallinna linna põhjaveetarbimine vähenes ja samas kui lähivaldade 
veetarve suurenes, siis toimus 2004. aastal põhjaveevarude ümberhindamine, mille kohta 
valmis aruanne Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030 (AS Maves 2004). 
Ümberhindamise tulemusena määrati Muuga sadamale eraldi põhjavee varu kambriumi-vendi  
põhjaveekompleksist (1000 m3/d). Keskkonnaministri 06.04.2006.a käskkiri nr 396 Harju 
maakonna põhjaveevarude kinnitamine  fikseerib nimetatud põhjaveevarud ametlikult. 
 
Kehtivate vee erikasutuslubade kohaselt (vt tabel 4.1) ei kasuta Muuga sadam praegu talle 
eraldatud põhjaveevarude vett ning sadamale kinnitatud veevaru on väiksem kehtivate 
lubadega lubatud veevõtust. 
 
Kokku on tabelis 4.1 toodud veelubade alusel ettevõtetel lubatud lasta Muuga lahte 235290 
m3 puhastatud sademevett ja 1,2 miljonit m3 puhastatud heitvett aastas. Kõigi vee 
erikasutuslubadega on ettevõtetele pandud kohustus teostada suubla omaseiret ning pidada 
arvestust erikasutatud vee hulga kohta. Andmed esitatakse Harjumaa Keskkonnateenistusele. 
 
Vastavalt Veeseaduse §-le 15 Muuga laht reostustundlik suubla, kuid 01.01.2002.a kehtima 
hakanud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 269 kehtestatud Heitvee veekogusse või 
pinnasesse juhtimise kord ei reguleeri tööstusettevõtete poolt reostustundlikusse suublasse 
juhitava heitvee reostusnäitajate piirväärtusi ning lähtuda tuleb vee erikasutusloas nõutud 
heitvee reostusnäitajate piirväärtustest. Seni ei ole vee erikasutuslubades lämmastiku- ja 
fosforiühendite sisaldust reguleeritud kuigi tegemist on peamiste biogeensete ühenditega, 
mille kõrvaldamiseks Läänemere äärsete linnade ja tootmisettevõtete heitveest tehakse 
miljarditesse eurodesse ulatuvaid investeeringuid. 
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Tabel 4.1: Muuga sadama lääneosas tegutsevatele operaatorfirmadele väljastatud vee-
erikasutusload. Allikas: Harjumaa Keskkonnateenistus, keskkonnalubade infosüsteem 
 

Ettevõte Loa 
number 

Loa kehtivus Vee erikasutuse 
iseloomustus 

Saasteained 

 
Põhjavee võtmine kambriumi-
vendi põhjaveekompleksist 
Harjumaa 41.maardla varude 
arvelt 

 
Lubatud veevõtt 
3650 m3 aastas 

Bioloogiliselt puhastatud heitvee 
juhtimine Muuga lahte 

 
Lubatud 
vooluhulk 2900 
m3 aastas 

 
AS Pakterminal 

 
L.VV.HA-
17662 

 
01.07.2003-
01.07.2008 

Mehhaaniliselt puhastatud 
sademe- ja liigvee juhtimine 
Muuga lahte 

Lubatud 
vooluhulk 8000 
m3 aastas 

Neste Eesti AS L.VV.HA-
135865 

02.01.2007- 
02.01.2012 

Mehhaanilis- – bioloogiliselt 
puhastatud heitvee juhtimiseks 
Muuga lahte 

Lubatud 
vooluhulk 9000 
m3 aastas 

Eurodek Synergy 
OÜ 

L.VV.HA-
26959 

07.05.2004-
07.05.2009 

Mehhaaniliselt ja füüsikalis-
keemiliselt puhastatud 
sademevee juhtimiseks Muuga 
lahte 

Lubatud 
vooluhulk 11307 
m3 aastas 

Oiltanking Tallinn 
AS 

L.VV.HA-
21430 

01.01.2004-
31.12.2008 

Mehhaaniliselt puhastatud 
sademevee juhtimiseks Muuga 
lahte 

Lubatud 
vooluhulk 15800 
m3 aastas 

Ühisvoolne tehnoloogilise 
heitvee ja sademevee väljalask 
 

Lubatud 
vooluhulk 
365000 m3 aastas 

Galvex Eesti OÜ L.VV.HA-
12017 

01.10.2002-
01.10.2007 

Mehhaaniliselt puhastatud 
sademevee väljalask 
 

Lubatud 
vooluhulk 13781 
m3 aastas 

Põhjavee võtuks kambriumi-
vendi põhjaveekohist Harjumaa 
40 põhjaveemaardla* varude 
arvelt 

Lubatud veevõtt 
365000 m3 aastas 
 

Puhastatud heitvee juhtimiseks 
Muuga lahte 

Lubatud 
vooluhulk 
840000 m3 aastas 

AS Tallinna Sadam L.VV.HA-
13289 

01.12.2002-
01.12.2007 

Puhastatud sademevee 
juhtimiseks Muuga lahte 

Lubatud 
vooluhulk 
186400** m3 
aastas 

 
* Jõelähtme vald 
** Kõik sademevee kanalisatsiooni ühendatud ettevõtted ei asu Muuga sadama lääneosas 
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4.3.2. Jäätmed 
 
Jäätmeseaduse kohaselt korraldab jäätmekäitlemise arendamist oma haldusterritooriumil 
kohalik omavalitsus. Viimsi valla jäätmehoolduse korraldamiseks on koostatud Viimsi valla 
jäätmekava (OÜ Hendrikson & Ko töö nr. 596/04)9. Jäätmekava kohaselt on rohkem kui 90% 
valla territooriumil kogutavatest ohtlikest jäätmetest Muuga sadamas tegutsevate 
operaatorfirmade tegevusega seonduvad jäätmed. Ohtlike jäätmete hulka arvatakse ka 
sadamat külastavatelt laevadelt vastu võetud pilsivesi. Jäätmekava kohaselt ei peeta valla 
territooriumilt kogutavate jäätmete hulka liiga suureks. Viimsi valla jäätmekava kohased on 
eesmärgid tööstusjäätmete käitlemiseks (ptk. 5.2.5. Tööstusjäätmed): 

• Jäätmete eraldikogumise ulatuslikum rakendamine; 
• Jäätmevaese tehnoloogia ja parimate käitlusvõtete rakendamine; 
• Jäätmetekke ja –käitluse parema korraldatuse tagamine. 

 

Ning eesmärkide rakendamiseks kavandatud meetmed ja tegevused: 

• Teha ettevõtluse ja omavalitsuse vahelist koostööd tööstusjäätmete käitlusskeemi 
optimeerimiseks; 

• Nõuda suure jäätmetekkega tootmisettevõtetelt või suures koguses ohtlikke jäätmeid 
tekitavatelt ettevõtetelt ettevõtte jäätmekavade koostamist; 

• Rakendada ettevõtluses jäätmete kohtsortimist ja eraldikogumist, sõltuvalt ettevõtte 
spetsiifikast nii olmejäätmete kui tootmis- ja abitootmisjäätmete osas; 

• Sadamates laevaheitmete vastuvõtu ja töötlemise kavade välja töötamine ja 
rakendamine; 

• Tagada sadamates sadamate valdajate poolt järgmiste laevaheitmete vastuvõtt: 
pilsivesi, masinaruumist või veomahutitest pärit naftasaadusi või õli sisaldavad 
jäätmed, ohtlikke saasteaineid sisaldavad lastijäätmed, prügi, fekaalvesi. Lasti vahetu 
käitleja peab vastu võtma lastijäätmed.  

 
Eksperdile teadaolevalt ei ole vallavalitsus seni üheltki Muuga sadamas tegutsevalt ettevõttelt 
jäätmekava koostamist nõudnud ega teinud ettevõtetega märkimisväärset koostööd 
tööstusjäätmete käitlussüsteemi optimeerimiseks. Samuti ei ole vallavalitsus seni välja 
töötanud ega rakendanud Muuga sadama laevaheitmete vastuvõtu ja töötlemise kava. Vastava 
kava väljatöötamisel soovitame arvesse võtta AS Tallinna Sadam keskkonnajuhtumisüsteemi 
sätteid.  
 
Vastavalt Jäätmeseaduse §75 peab ettevõttel ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse 
ladustamiseks olema jäätmeluba. Keskkonnalubade infosüsteemi andmetel on Muuga sadama 
lääneosas tegutsevatele ettevõtetel viis kehtivat jäätmeluba. 18.04.2007 seisuga kehtivad 
jäätmeload on toodud tabelis 4.2. Lubade väljaandja on Harjumaa Keskkonnateenistus ning 
loaga sätestatakse ettevõtte tekkivate ja käideldavate jäätmete liigid ja kogused. 
 
Tabel 4.2: Muuga sadama lääneosas tegutsevatele operaatorfirmadele väljastatud 
jäätmeload. Allikas: keskkonnalubade infosüsteem 

Ettevõtte nimi Jäätmeloa number Loa kehtivus 
AS Pakterminal L.JÄ.HA-38300 27.05.2005- 26.05.2010 
Neste Eesti AS L.JÄ.HA-24302 21.09.2005- 10.03.2009 
Eurodec Synergy OÜ  L.JÄ.HA-28404 09.06.2004-08.06.2009 
Oiltanking Tallinn AS L.JÄ.HA-35102 19.01.2005-18.01.2010 
Galvex Eesti OÜ L.JÄ.HA-11528 18.06.2002-17.06.2007 

 
                                                 
9 http://www.viimsi.ee/?id=628  18.04.2007 seisuga 
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4.3.3. Tuleohutus 
 
Muuga sadama lääneosa operaatorfirmade mahutipargid on ehitatud vastavalt kehtivatele 
ehitusnormidele ja standarditele. Kohalik omavalitsus on ettevõttele projekti alusel 
väljastanud ehitusloa ning ehitise valmimisel tegevusloa. Seega  on kohalik omavalitsus 
tegevuse alustamise lubamisel veendunud kõigi ehitiste tuleohutuse nõuetele vastavuses. 
 
Tuleohutus AS-i Tallinna Sadam sadamates on reguleeritud AS Tallinna Sadam kvaliteedi- ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi (KJS) turvalisuse tagamise protseduuriga. Naftasaaduste ja 
kemikaalide transportimisest ja käitlemisest tulenevaid ohuriske on käsitletud peatükis 7 
(Keskkonnariskid ja ohutsoonid). 
 
Kuna tuleohutus Muuga sadama-alal on piisavalt reguleeritud, siis seda KMH käigus eraldi ei 
käsitleta ega hinnata.  
 

4.4. Kasutatav transport ja selle mõju keskkonnale  
 
Suur enamus Muuga sadamat läbivast kaubavoost transporditakse sadamasse kaubarongidega 
ning sealt edasi laevadega. Väiksem osa kaubast viiakse sadamast välja raskeveokitega. 
 

4.4.1. Müra 
 
Rongiliiklusest tulenev müra on üks Muuga sadama piirkonna olulisematest 
keskkonnamõjudest. Muuga sadama mõjuala mürasituatsiooni on käsitletud peatükis 4.2.7 
Müra. 
 

4.4.2. Õhureostus 
 
Autode heitgaasid sisaldavad üle 200 erineva keemilise ühendi. Autotranspordi kõige 
iseloomulikumaks saastegaasiks on CO ja küllastumata süsivesinikud. Autode heitgaaside 
eraldumise koguhulk sõltub paljudest tingimustest, näiteks sellest, kas auto sõidab bensiinil 
või diiselkütusel, auto mudelist, kas sõidetakse kiirteel, linnas või maapiirkonnas jne. Olulist 
osa mängib auto kiirus, mootori iga ja auto kaal. Selline informatsioon praeguse olukorra 
kohta puudub, samuti ka prognoosid autopargi olukorra kohta tulevikus. Seetõttu ei saa 
täpselt hinnata transpordist tulenevat õhureostust.  
 
Autotranspordist lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks 
seadusandlusega sätestatud tee kaitsevööndi nõue ja selle ulatus erinevate tee klasside puhul. 
Nendest nõuetest on Muuga sadamasse suunduvate teede planeerimisel kinni peetud. 
 
Tuultele avatud laugel maastikul ei ole transpordist tulenev õhusaaste oluline 
keskkonnamõju. 
 
1997. aastal võeti vastu nn MARPOL protokolli lisa VI (ANNEX VI), mis oli pühendatud 
laevadelt pärineva õhusaaste ennetamisele. Lisa VI  jõustus Eestis 19. mail 2005. Lisa VI 
sätestab piirnormid laevade heitgaasidega väljuvale vääveloksiidi ja lämmastikoksiidide 
emissioonidele, keelab tahtlikud osooni vähendavad ühendid ning teatud ühendite põletamise 
laevadel. Määruse nõuete jälgimine vähendab oluliselt laevadelt tulenevat õhureostust ning 
tänu sellele ei ole meretranspordi mõju välisõhu kvaliteedile olulise negatiivse mõjuga. 
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4.4.3. Liikluskorraldus 
 
Keskkonnaohutuse seisukohalt on Muuga sadama liikluskorralduse põhiprobleemideks 
ohtlike veoste liiklusohutuse tagamine ja ohtlike kemikaalide ohutu ajutine ladustamine 
sadama raudtee seisu- ja haruteedel. 
 
Liiklusohutus sadama territooriumil 
 
Muuga sadama liikluskorralduse lahendamata probleemiks on pikka aega olnud rongi- ja 
autoliikluse ohutuse tagamine. Kuigi sadama planeeringutes oli juba ammu ette nähtud viia 
need liiklusvood eri tasapinda, lükkus nende transpordiehitiste ehitamine mitmetel põhjustel 
aastast aastasse edasi. Viimastel aastatel on siiski toimunud ammu oodatud läbimurre: on 
ehitatud Muuga sadama lääneosa jaoks eriti olulised autotranspordi viaduktid Põhjaranna tee 
pikendusele ning Veose ja Vilja t. vahele. 
 
Sellega likvideeriti terve rida ohtlikke, osaliselt väga halva nähtavusega ühetasapinnalisi 
raudteeristmikke. Põhilised autotranspordi liiklusvood ei ristu enam raudteedega, ühes 
tasapinnas raudteeristmikud on väljaspool terminalide ja ettevõtete territooriumit alles ainult 
Õli tänaval, AS Stivis teenindavatel raudtee haruteedel ning Lasti teel AS Neste ja AS 
Oiltanking sissesõiduteede ja AS-i Pakterminal teenindavate raudtee haruteede ristumisel. 
Mõlema viimatinimetatud raudteeristmiku piirkonnas on rongide liiklemise kiirus piiratud 10 
km/h, ristmikud on varustatud hoiatusmärkide, helisignaali ja signalisatsiooniga. 
 
Muuga sadama autoliikluse skeem on pärast uute viaduktide valmimist ümber korraldatud, 
mille tulemusena likvideeriti ohtlik suure liikluskoormusega ja halva nähtavusega 
raudteeristmik Koorma tänaval. Pärast Koorma tänava raudteeristmiku sulgemist ja selle 
läheduses paiknenud ümarpuidu laoplatside likvideerimist vähenes mitmekordselt raske 
veotranspordi voog Lasti teel. Liiklusloendusi lasti teel pole sellekohase vajaduse puudumisel 
tehtud, kuid AS-i Tallinna Sadam värava nr. 3 valveteenistuse andmetel läbib Lasti teed 
hommikuse tippkoormuse tunnil kuni 10 ja ööpäevas keskmiselt 80 raskeveokit (põhiliselt 
paakautod bensiini ja diiselkütusega).  
 
Käesoleval ajal võib sadamasisese autovedude korraldust pidada nõuetekohaselt korraldatuks 
ja ohutuks. Sadama territooriumil on autoliikluse kiirus piiratud 30 km-le tunnis, teekate 
korralik, pimedal ajal hästi valgustatud, liiklusmärgid nõuetekohaselt paigaldatud ja hästi 
nähtavad. Välistatud on kõrvaliste isikute ja transpordivahendite pääs Muuga sadama 
lääneosa territooriumile, millega oluliselt vähenes avariioht. 
 
Ohtlike veoste ajutine ladustamine 
 
Ohtlikud kemikaalid saabuvad Muuga sadamasse valdavalt raudteetranspordiga. Saabuvad 
rongid sõidavad Tapa-Tallinn peateelt Lagedilt üle Peterburi mnt raudteeviadukti , läbivad 
Maardu jaama, seejärel Muuga aedlinna idapoolse osa ja jõuavad Muuga raudteejaama. 
Maardu linna administratiivpiires asuvat Muuga aedlinna läbiv Maardu-Muuga raudteelõik 
on ehitatud ilma nõutava kaitsetsoonita. Suvilad paiknevad selles piirkonnas ohtlike 
raudteeveoste ohutsoonis, ja kannatavad kõige enam ka raudteemüra all. Viimsi valla 
territooriumil paiknevad elupiirkonnad kannatavad põhiliselt selle raudteemüra all, mille 
põhjustavad Maardu raudteejaamast Miiduranna terminali sõitvad rongid. 
 
Muuga sadama lääneossa suunatavad rongikoosseisud koostatakse Maardu või Muuga 
raudteejaamades, kus toimub ka vagunite sorteerimine. Kaubajaamadest toimetatakse 
komplekteeritud rongikoosseisud kas operaatorfirma seisuteele või otse laadimisestakaadile. 
Raudteeliiklus Muuga sadama lääneosas on toimub põhiliselt operaatorfirmadele kuuluvate 
mootorveduritega, osa vedusid ka AS Eesti Raudtee veduritega. 
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Kaubajaamast sadamasisestele raudteedele suundumise järel hajub info transporditavate 
veoste kohta üksikute operaatorfirmade vahel ja tegelikku ülevaadet sellest, kelle vagunid, 
millise kaubaga ja kui kaua kusagil seisu- või haruteel seisavad on praktiliselt väga raske 
saada. 
 
Operaatorfirmade vahetusdispetšerid jälgivad küll oma veoste liikumist ja peavad arvestust 
nende ajutise seismise kohta seisu- ja haruteedel, kuid ei seosta seda kogu territooriumi 
ulatuses kujuneda võiva ohuolukorraga. 
 
Selline olukord tekitab Muuga sadama lääneosas kõrgendatud suurõnnetuse ohu ja sellega 
kaasneva keskkonnariski. 
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5. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus  
 
Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt 22.09.2006 kirjaga nr. 30-12-1/3911-3 heaks kiidetud 
KMH programmi (vt. lisa 1) kohaselt on kavandatavaks tegevuseks hetkel eksisteeriva 
Muuga sadama toimimine, mida kirjeldatakse operaatorite poolt saadavate andmete alusel ja 
välja antud tegevuslubade piires.  
 
Kavandatava tegevuse alternatiividena käsitletakse: 
 
o 0-alternatiivi ehk senise tegevuse jätkumist; 
o sadama edasist arengut ning laienemist olemasolevate sadama lääneosa 

haldusterritooriumi piiridesse jäävate maaüksuste kasutuselevõtu kaudu. Ainsad reaalsed 
arengualad on Virna ja Vilja tn äärsed alad. Nende tulevase maakasutuse kohta puuduvad 
hetkel Tallinna Sadamal visioonid ja andmed; 

o taandareng Muuga sadamas tulenevalt operaatorite, tegevusvaldkondade, kaubakäivete 
jms vähenemisest. Ülemääraselt keskkonda saastavate ettevõtete tegevus  lõpetatakse, 
Venemaa sadamate areng ja Muuga naftaoperaatorfirmade omanike vahetus toovad kaasa 
naftaproduktide tarnete vähenemise. 

 
Muuga sadama operaatorfirmad laadisid tankeritele vedellasti (naftasaadusi) alljärgnevates 
kogustes: 
2004. a. 23,826 mln. t. 
2005. a. 24,376 mln. t. 
2006. a. 20,534 mln. t. 
Puistlasti (kivisüsi, väetis ja killustik) laaditi kokku vastavalt: 
2004. a. 5,341 mln. t. 
2005. a. 3,526 mln. t. 
2006. a. 4,535 mln. t.  
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6. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiividega kaasnev 
keskkonnamõju  

6.1. Mõju välisõhule  
 
KMH käigus tehti Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt ulatuslikud välisõhusaaste 
arvutused ja modelleerimised, mille eesmärgiks on: 
 

1. Hinnata kõikide Muuga sadama lääneosas käesoleval ajal tegutsevate operaatorite 
poolt käideldavaid produkte, mis põhjustavad välisõhus õhusaastet. 

 
2. Hinnata üksikult kõikide Muuga sadama lääneosas tegutsevate operaatorite tegevuse 

poolt käesoleval ajal põhjustatavat maksimaalset õhu saastatuse taset iga saasteaine 
kohta eraldi.  

 
3. Hinnata Muuga sadama lääneosa kõigi operaatorite tegevuse koosmõjul tekkivat 

maksimaalset õhu saastatuse taset käesoleval ajal iga saasteaine kohta eraldi. 
 

4. Hinnata Muuga sadama lääneosas ja Iru-Maardu piirkonnas asuvate kõigi operaatorite 
tegevuse koosmõjul tekkivat maksimaalset õhu saastatuse taset käesoleval ajal iga 
saasteaine kohta eraldi. 

 
5. Hinnata Muuga sadama lääneosas tegutsevate operaatorite poolt kasutatavate  

käitlemistehnoloogiate vastavust parimale võimalikule tehnikale (PVT) ja hinnata 
Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides käitlemistehnoloogiatele soovitatavaid 
PVT-sid.  

 
6. Hinnata Muuga sadama lääneosa õhukvaliteedi seiret, -juhtimist ja -kontroll: 

 olemasolevat meteoroloogilist- ja õhuseire süsteemi, määratavaid 
parameetreid; ja andmete esitlust;  
 seireandmete esitlust ja avalikustamist. 

 
7. Hinnata Muuga - Maardu piirkonnas läbi viidud reaalsete saasteainete 

mõõtmistulemusi ja võrrelda teoreetiliste modelleeritud saasteainete saastatuse 
tasemetega.  

 
8. Teha ettepanekuid meteoroloogilise- ja õhuseire korraldamiseks. Hinnata vajadust 

uute meteoroloogiliste ja õhukvaliteedi parameetrite määramiseks.   
 Hinnata võimalusi reaalajas töötava ning sadama kapteni teenistuse poolt 

kontrollitava ja õhusaaste taset mõjutava  õhukvaliteedi juhtimissüsteemi 
loomiseks; 
 Koostada õhusaaste vähendamise tegevuskavad operaatorite ja saasteainete 

kaupa;  
 Hinnata võimalusi reaalajas töötava õhu saastatuse taseme 

modelleerimissüsteemi rakendamiseks, mis kajastaks kõiki Muuga sadama 
paikseid saasteallikaid ja võimaldaks hinnata iga uue saasteallika mõju 
olemasolevale olukorrale.  

 
9. Esitada soovitusi operaatorite poolt kasutatavate  käitlemistehnoloogiate 

uuendamiseks vastavalt Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides soovitatavatele 
PVT-le  
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Meteoroloogilised karakteristikud 
 
Meteoroloogilised karakteristikud ja õhu saasteainete hajumist määravad tegurid  Tallinnas 
on järgmised: 
 
Saasteainete hajumist mõjutav atmosfääri stratifikatsiooni koefitsient A  160  
 
Paikkonna reljeefi arvestav koefitsient           1 
Aasta keskmine temperatuur           5 ° C 
 
Kõige soojema kuu ( juuli ) õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal   21,0°C 
Kõige soojema kuu ( juuli )  ööpäeva keskmine temperatuur    16,6°C 
Kõige külmema kuu ( jaanuar, veebruar ) keskmine temperatuur   - 6,0° C 
 
Tuule kiirused: 
aasta keskmine         5,5 m/s 
kõige väiksem ühe kuu ( august ) keskmine      4,4 m/s 
kõige suurem ühe kuu ( detsember ) keskmine     6,4 m/s 
 

 
 

Joonis 6.1:Tuulte roos Muuga piirkonnas (2000-2005) 
 
Ettevõtte territooriumil asuva kõrgema saasteallika 50-kordse kõrgusega võrdne kaugus on 
1600 meetrit. Sellisel kaugusel ei esine hajuvusarvutust mõjutavaid tehnogeenseid objekte. 
Kõrguste erinevus ettevõtte ümbruses 1 kilomeetri kohta ei ületa 50 meetrit, mistõttu ka 
geograafilised objektid ei mõjuta hajumistingimusi. 
 
Lähim elumaja asub 500 meetri kaugusel Muuga sadama tootmisterritooriumi piirist. 
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6.1.1. Muuga Sadama lääneosa asuvad terminalid ning nende tegevuste 
lühikirjeldus 
 
Töö käigus vaadeldakse Muuga Sadama lääneosas asuvate kõigi operaatorite tegevuse tulemusel 
välisõhku sarnaste saasteainete suunamist ning leitakse kõigi saasteallikate koosmõjul 
maapinnalähedases õhukihis tekkiv saastatuse tase kõigile saasteainetele. 
 
Kõik andmed ümbruskonnas olevate saasteallikate kohta on võetud välisõhu saastelubadest, 
mida Muuga sadama lääneosas opereerivad ettevõtted on taotlenud.  Muuga sadamas 
töötavad järgmised operaatorfirmad ja nende poolt keskkonnalubade alusel käideldavad 
kaubad: 
 
Naftaproduktid ja kemikaalid : 
 

o AS Pakterminal     terminali aastane käive on     8 900 000  tonni   
o Neste Eesti AS Tallinna terminal  terminali aastane käive on         300 000 tonni 
o Eurodek Synergy AS    terminali aastane käive on   12 100 000 tonni   
o Oiltanking Tallinn AS     terminali aastane käive on   2 275 000 tonni  
o AS Nynas        terminali aastane käive on      97 000 tonni   

 
Muuga sadama kaudu teostavad naftaproduktide väljavedu kaide 9; 9A ja 10A kaudu: 
 

o AS Trendgate Iru Terminal    terminali aastane käive on   5 000 000 tonni  
o AS Termoil Maardu terminal   terminali aastane käive on   10 000 000 tonni  

 
Puistekaubad  
 

o AS DBT      terminali aastane käive on    2 600 000 tonni 
o AS Stivis      terminali aastane käive on    1 920 000 tonni 

 
Alloleval joonisel on toodud piirkonnas tegutsevate naftaterminalide asukohad. Joonisel on 
toodud ka Muuga Sadama kahe seirejaama asukohad (Joonis 4.2). 
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Joonis 6.2: Muuga/Maardu piirkonna naftaterminalid
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AS Pakterminali saasteallikad 
 
AS Pakterminali territooriumil toimub naftaproduktide ladustamine ja laadimine. Terminal 
töötab ühesuunalisena idast läände. Tehnoloogiline protsess on järgmine: 
- produktide mahalaadimine tsisternvagunitest kaldamahutitesse, 
- produktide hoidmine - naftasaadused saabuvad raudtee vagunitega terminali, kus nad 

ladustatakse mahutites ning viiakse välja laevadega.  
 
Terminali aastane käive on  8 900 000 tonni. 
 
Terminalis laaditakse järgmisi produkte: 

• Toornafta    1 000 000 tonni 
• Bensiin    4 000 000 tonni 
• Lennukipetrool    2 700 000 tonni 
• Rasked kütteõlid (masuut)  1 200 000 tonni 

 
Praeguses turusituatsioonis võib lähiaastateks prognoosida käibe kasvu kuni 10 miljoni 
tonnini aastas, kusjuures kaupade struktuur peaks jääma samaks (toornafta võib jääda 
praegusele tasemele või ka väheneda 10-15 %). 
 
Naftasaadused saabuvad terminali ainult raudteed mööda ja laaditakse maha kolme 
laadimisliini kaudu.  
- nr. 1 koosneb kahest poolest kokku 2x17 kohta masuudi mahalaadimiseks; 
- nr. 2 koosneb kahest poolest kokku 2x17 kohta masuudi või toornafta mahalaadimiseks; 
- nr. 3 koosneb kahest poolest kokku 2x17 kohta heledate produktide mahalaadimiseks; 
 
Üheaegselt saab laadida 34 vagunit masuudiga, 34 vagunit naftaga, 17 vagunit bensiiniga ja 
17 vagunit lennukipetrooliga. Sel juhul on keskmised mahalaadimiskiirused vastavalt 500 
tonni masuuti tunnis, 1300 tonni toornaftat tunnis, 430 tonni bensiini tunnis ja 460 
lennukipetrooli tunnis. 
 
Naftaproduktid ladustatakse terminali mahutites. Kokku asub terminalis 33 mahutit, millest 
11 mahutil (19 – 22 ja 30 - 36) on ujuvkatus. 
 
Mahutite täitmise kiirus on võrdne raudtee estakaadide tootlikkusega eri produktide 
mahalaadimisel. 
 
Naftaproduktide laadimine laevadesse toimub kail 1A ja 1: 

• masuut - tankerite suurus 30 – 45 000 tonni, laaditakse kail 1A 1 200 000 tonni 
keskmine laadimise kiirus 1 700 tonni tunnis; 

• toornafta - tankerite suurus keskmiselt 83 000 tonni, laaditakse kail 1A   1 000 000 
tonni, keskmine laadimise kiirus 2 100 tonni tunnis; 

• bensiin - tankerite suurus 60 000 tonni, laaditakse kail 1A  4 000 000, keskmine 
laadimise kiirus 1 000 tonni tunnis; 

• lennukipetrool - tankerite suurus keskmiselt 12 - 16 000 tonni, laaditakse kail 1 kuni 
2 700 000 tonni, keskmine laadimise kiirus 800 tonni tunnis; 

 
Laevade kõrgus enne laadimist on keskmiselt 20 meetrit üle veepinna ja täis laadituna 10 
meetrit. 
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Tabel 6.1 AS Pakterminal olemasolevad mahutid 

Mahuti 
nr. 

Kõrgus 
m 

Mahutavus 
m3 

Toode 

1 20  10 000 raske kütteõli 
2 20  10 000 raske kütteõli 
3 20 10 000 raske kütteõli 
4 20 10 000 raske kütteõli 
5 20  10 000 raske kütteõli  
6 14  5 000 raske kütteõli 
10 20  10 000 raske kütteõli 
11 20  10 000 raske kütteõli 
12 20  10 000 raske kütteõli 
13 20  10 000 raske kütteõli 
14 20  6 000 lennukipetrool/diiselkütus 
15 20  6 000 lennukipetrool/diiselkütus 
16 20  6 000 lennukipetrool/diiselkütus 
17 20  6 000 toornafta 
18 20  6 000 toornafta 
19 20  10 000 bensiin 
20 20  10 000 bensiin 
21 20  10 000 bensiin 
22 20  6 000 bensiin 
23 20  10 000 lennukipetrool/diiselkütus 
24 20  10 000 lennukipetrool/diiselkütus 
25 20  10 000 lennukipetrool/diiselkütus 
26 14  1 500 lennukipetrool/diiselkütus 
27 14  1 500 lennukipetrool/diiselkütus 
28 14  1 500 lennukipetrool/diiselkütus 
29 20  10 000 toornafta 
30 20  10 000 bensiin 
31 31  12 500 bensiin 
32 31  12 500 bensiin  
33 31 15 000 bensiin 
34 31  15 000 bensiin 
35 31  12 500 bensiin  
36 31  12 500 bensiin  
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Katlamaja 
 
Masuudi soojendamiseks kasutatakse terminalis katlamaja, kus asub viis katelt. 
Kütusena kasutatakse maagaasi. Maksimaalne kütusekulu aastas on 8 000 000 m3. 
 
Katlad 1, 2 ja 3 on kõik võimsusega a´3,9 MW. 
Kõigi kolme katla korstnad on parameetrid, kust väljuvad suitsugaasid välisõhku, on: 
• H = 16,0  meetrit 
• Ø = 0,6 meetrit 
 
Katel 4 on võimsusega 3,9 MW. 
Korstna parameetrid, kust väljuvad suitsugaasid välisõhku, on: 
• H = 16,0  meetrit 
• Ø = 1,0 meetrit 
 
Katel 5 on võimsusega 7,8 MW. 
Korstna on parameetrid, kust väljuvad suitsugaasid välisõhku, on: 
• H = 16,0  meetrit 
• Ø = 0,64 meetrit 
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Neste Eesti AS saasteallikad 
 
AS Neste Eesti terminalis toimub heledate naftasaaduste: 

- autobensiinid, 
- diiselkütuse, 
- kerge kütteõli, 
- lahustid 

käsitlemine, sh. vastuvõtmine raudteetsisternidest ja tanklaevadelt, säilitamine terminali 
mahutites ning väljastamine auto- ja raudteetranspordi vahenditele. Diiselkütus, kerge 
kütteõli ja terminalis käideldavad lahustid on sarnase keemilise koostisega, omavad 
ühesugust aururõhku ning seetõttu nende naftasaaduste kogused on koondatud diiselkütuse 
üldkoguse alla. 
 
Terminali aastane käive on  300 000 tonni, millest 50 % tuuakse terminali raudteevagunitega 
ja 50 % tuuakse terminali laevadega ning mis jaguneb järgnevalt:  

• Bensiin  200 000 tonni 
• Diiselkütus  100 000 tonni 

 
Autotsisternide laadimiskoht. 
 
Autolaadimissillal on 8 laadimiskohta, neist 4 altlaadimiseks ja 4 ülaltlaadimiseks. 
Laadimisvarsi on kokku 23, sh. 14 altlaadimisvart (maksimaalse laadimiskiirusega 2000 
l/min per vars ja 9 ülaltlaadimisvart 1500 l/min per vars). 
Laadimissillale saab pumbata üheaegselt üheksat eri toodet, mida saab laadida nii ülalt kui 
alt. 
Hingamisavade kõrgused: 
- altlaadimisel  8 meetrit; 
- ülaltlaadimisel  3 meetrit. 
 
Autotsisternide laadimisel on laadimissild ühendatud Oiltanking Tallinn AS poolt ehitatud 
gaasitagastus-regenereerimisseadmetega (edaspidi VRU - vapour recovery unit) mida 
kasutatakse koostöös. 
 
Bensiini laadimine 
Bensiini laaditakse autodesse ainult altlaadimise teel VRU kasutamisel. Korraga laaditakse 
kütust maksimaalselt  4 autosse,  igal autol on kuni kaks kütusetsisterni. Üheaegselt on 
võimalik, et ühte autotsisterni laaditakse bensiini ja teise diislit. Ühte autotsisterni laaditakse 
bensiini ainult ühe varda abil s.o. a´1 vars autosse. Maksimaalselt on võimalik  üheaegselt 
laaditakse 4 autotsisterni  4 laadimisvarda abil. Iga varda laadimiskiirus on 2000 l/min  s.o. 
korraga saab pumbata 4 autodesse 8000 liitrit bensiini minutis.  
 
Diisli laadimine 
Diisli laadimine autodesse toimub nii alt- kui ka ülalt laadimise teel. Korraga laaditakse 
kütust altlaadimise teel maksimaalselt  4 autosse,  igal autol on kuni kaks kütusetsisterni. 
Üheaegselt on võimalik, et ühte autotsisterni laaditakse bensiini ja teise diislit. Ühte 
autotsisterni laaditakse diislit ainult ühe varda abil s.o. a´1 vars autosse. Maksimaalselt on 
võimalik  üheaegselt laaditakse 4 autotsisterni  4 laadimisvarda abil. Iga varda laadimiskiirus 
on 2000 l/min  s.o. korraga saab pumbata 4 autodesse 8000 liitrit diislit minutis.  
Ülaltlaadimise teel laaditakse autodesse ainult diislit. Korraga võib ülaltlaadimise teel laadida 
diislit 4 autosse, milleks kasutatakse iga auto laadimiseks üheaegselt ühte laadimisvart. 
Korraga on võimalik diisli laadimisel ülaltlaadimise tel kasutada 4 laadimisvarrast, mille iga 
varda laadimiskiirus on 1500 l/minutis. Korraga võib ülaltlaadimisel pumbata autodesse 6000 
liitrit diiselkütet minutis.  
Autode laadimist võib üheaegselt teostada maksimum variandi korral, kui toimub 8 auto 
üheaegne laadimine, millest 4 autotsisterni laaditakse bensiini ja 8 autotsisterni diislit. 
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Kütuste laadimise aastakäive autolaadimissillal on - 90% altlaadimine ja 10% pealtlaadimine, 
millest bensiin laaditakse ainult altlaadimise teel ning kasutatakse alati VRU-d: 

- bensiin  200 000 tonni aastas 
- diiselkütus 100 000 tonni aastas 

 
Sellise käibe puhul laaditakse korraga maksimaalselt kahte autot, kusjuures ülaltlaadimine  on 
kasutusel ainult diiselkütuste ja lahustite laadimisel. 
 
Raudteetsisternide laadimiskoht. 
 
Raudteelaadimissild võimaldab kas täita või tühjendada üheaegselt 4 raudteetsisterni. Peale 
laadida saab samaaegselt kahte eri toodet, maha laadida aga ainult ühte toodet korraga. 
Vagunite laadimispumpade tootlikus on 200 m3/h. Laaditakse ülaltlaadimisvarte abil. 
Hingamisava kõrgus on 4,5 meetrit. Raudteetsisternide laadimisel gaasitagastus-
regenereerimisseadmed puuduvad. Aastatel 2000 – 2002 raudtee laadimissillal laadimist ei 
ole toimunud ja seda ei planeerita ka lähimatel aastatel. Teoreetiliselt võib toimuda 
diiselkütuse laadimist. Toodete mahalaadimine tsisternvagunitest toimub läbi alt-
tühjendusvarte. Hingamisava kõrgus on 4,5 meetrit. Tühjenduspumpade tootlikus on 400 
m3/h. Vagunite tühjendamise aastakäive raudteelaadimissillal võib maksimaalselt olla : 

- diiselkütus  100 000 tonni aastas 
- bensiin       50 000 tonni aastas 

 
Raudteevagunite täitmist ei ole toimunud 2000 aastast. Kui tekib vajadus laadida kütuseid 
vagunitesse, siis sellel ajal autode laadimist ei toimu.  
 
Mahutite täitmine. 
 
Terminalis planeeritakse kütuste ladustamiseks 10 mahutit kogumahtuvusega 25 900 m3., 
millest üks renditud AS Oiltankingule. Kõik mahutid  on varustatud ujuvkatusega.  
 
Tabel 6.2 AS Neste Eesti poolt kasutatavad mahutid 

Mahuti 
nr. 

Kõrgus 
m 

Mahutavus 
m3 

Toode 

 FB-20 18             5 000 bensiin 
 FB-21 18             5 000 diisel 
FB-22 18  5 000 bensiin 
FB-23 18  5 000 bensiin 
FB-10 12,5 575 diisel 
FB-11 12,5 575 diisel 
FB-12 12,5 575 diisel 
FB-13 12,5 575 diisel 
FB-15 21,8 1800 diisel 
FB-16 21,8 1800 bensiin  

 
- Bensiinimahutite ( 3x5 000 m3  ja 1x1 800 ) aastane summaarne käive on 200 000 tonni 

ehk 110 000 m3. 
- Diiselkütuse mahutite ( 4 x 575 m3 ; 1x1 800m3  ja 1x5 000 m3  ) aastane summaarne 

käive on 100 000 tonni ehk 55 000 m3. 
 
Mahutite täitmiseks kasutatavate pumpade tootlikus on 400 – 700 m3/h. 
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AS Eurodek Synergy saasteallikad  
 
AS Eurodek Synergy Muuga terminalis aadressidel Õli tn 1, 3, 6 ja Vilja tn 4 toimub 
naftasaaduste ümberlaadimine. Terminali territooriumil toimub naftaproduktide ladustamine 
ja laadimine. Naftasaadused saabuvad raudtee vagunitega terminali, kus nad ladustatakse 
mahutites ning väljuvad laevadega. Kaupa võetakse terminaali vastu ka tankeritelt, kust see 
laaditakse maha reservuaaridesse ja väljub laevadega. Naftasaaduste vastuvõtuks kasutatakse 
kaisid nr. 2, 3 ja 3A.   
 
Terminali aastane käive on  12 100 000 tonni   
Terminalis laaditakse järgmisi produkte: 
 
• Masuut     5.5 milj. t/a 
• Toornafta     0.8 milj. t/a 
• Bensiin     1.8 milj. t/a 
• Diisel     4.0 milj. t/a 
 
Naftasaadused mis saabuvad terminali raudteed mööda laaditakse maha nelja 
laadimisestakaadi kaudu, millel igaühel on kahepoolsed laadimisliinid. Estakaadidel on 
kokku võimalik maksimaalselt maha laadida 140 tsisternvagunit.  
 
Raudteetsisternide laadimiskohad. 
 
Õli tn 3 estakaad nr.1  
üheaegselt vastuvõetavate tsisternide arv – 2x12 
laaditavad produktid – bensiin, diisel, toornafta 
laadimistehnoloogia – pealtlaadimine 
laadimiskiirus – 283 m3/h 
 
Lasti tee 16 estakaad nr.2 
üheaegselt vastuvõetavate tsisternide arv – 2x19 
laaditavad produktid – masuut, toornafta 
laadimistehnoloogia – altlaadimine lisaks altlaadimisele on 2x1 laadimiskohal 
pealtlaadimisvarred 
laadimiskiirus – masuut 283 m3/h; toornafta 380 m3/h 
 
Lasti tee 16A estakaad nr.3  
üheaegselt vastuvõetavate tsisternide arv – 2x27 
laaditavad produktid – masuut, toornafta 
laadimistehnoloogia – altlaadimine, lisaks altlaadimisele on 2x1 laadimiskohal 
pealtlaadimisvarred 
laadimiskiirus – masuut 365 m3/h; toornafta 292 m3/h 
 
Lasti tee 16A estakaad nr.4 
üheaegselt vastuvõetavate tsisternide arv – 2x12 
laaditavad produktid – masuut, toornafta, diisel 
laadimistehnoloogia – alt- ja pealtlaadimine, lisaks on 2x1 laadimiskohal pealtlaadimisvarred 
laadimiskiirus – masuut 130 m3/h; toornafta, diisel 227 m3/h. 
 
Naftaproduktid pumbatakse vagunitest altlaadimise teel otse toru kaudu terminali 3000 – 30 
000 m3 mahutitesse.  
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 38

 
Mahutite täitmine 
 
Naftaproduktid ladustatakse terminali mahutites neljal territooriumil tinglike nimetustega 
„Muuga 1“, „Muuga 2“, „Muuga 4“ ja „Muuga 5“. Kokku asub terminalis 27 mahutit, millest 
Õli tn. 1 neljal mahutil ja Õli tn. 3 asuvatel kaheksal mahutil on ujuvkatus: 
 
Tabel 6.3 Muuga-1 mahutid 
Mahuti 

nr 
Aadress Kõrgus 

(m) 
Mahutavus 

(m3) 
Produkt Märkused 

1 
 

Õli tn. 3 19 4800 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega  

2 
 

Õli tn. 3 19 4800 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega  

3 
 

Õli tn. 3 13 3000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

4 
 

Õli tn. 3 13 3000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

5 
 

Õli tn. 3 22 6000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

6 
 

Õli tn. 3 22 6000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

7 
 

Õli tn. 3 22 6000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

8 
 

Õli tn. 3 22 6000 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

Mahutipargi kogumahutavus 39 600   
 
Tabel 6.4 Muuga-2 mahutid 
Mahuti 

nr 
Aadress Kõrgus 

(m) 
Mahutavus 

(m3) 
Produkt Märkused 

9 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

10 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

11 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

12 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

13 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

14 
 

Õli tn. 6 25 8500 Masuut  

Mahutipargi kogumahutavus 51 000 Masuut  
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Tabel 6.5 Muuga-4 mahutid 
Mahuti 

nr 
Aadress Kõrgus 

(m) 
Mahutavus 

(m3) 
Produkt Märkused 

15 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

16 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

17 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

18 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

19 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

20 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Masuut  

21 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

22 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

23 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

24 
 

Õli tn. 1 28 12 500 Toornafta, bensiin või 
diisel 

Ujuvkatusega 

Mahutipargi kogumahutavus 125 000   
 
 
Tabel 6.6 Muuga-5 mahutid 
Mahuti 

nr 
Aadress Kõrgus 

(m) 
Mahutavus 

(m3) 
Produkt Märkused 

25 
 

Vilja tn. 4 31,5 30 000 Masuut  

26 
 

Vilja tn. 4 31,5 30 000 Masuut  

27 
 

Vilja tn. 4 31,5 30 000 Masuut  

Mahutipargi kogumahutavus 90 000 Masuut  
 
Naftasaaduste liikumine. 
 

1. Masuut 5.5 mil tonni aastas 
 
Raudtee estakaad nr. 2  - 1.7 mil tonni:  
 Mahutipark Vilja tn.4 – 0.7 mil, tonni  
 Mahutipark Õli tn.1 - 0.6 mil, tonni 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.4 mil. tonni 
 
Raudtee estakaad nr. 3 – 3.8 mil tonni:  
 Mahutipark Vilja tn.4 – 1.6 mil, tonni  
 Mahutipark Õli tn.1 - 1.3mil, tonni 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.9 mil. tonni 
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2. Toornafta 0.8 mil tonni aastas 
  
Raudtee estakaad 4 - 0.7 mil, tonni 
 Mahutipark Õli tn. 6 
Raudtee estakaad 1 – 0.1 mil. tonni 
 Mahutipark Õli tn. 6 
 
3. Bensiin 1.8 mil tonni aastas 
  
Raudtee estakaad 1 - 0.7 mil tonni  
 Mahutipark Õli tn. 3 
Raudtee estakaad 4 – 1.1 mil tonni 
 Mahutipark Õli tn. 3  
 
4. Diisel 4.0 mil tonn 
  
Raudtee estakaad 1 – 1.6 mil, tonn tonni  
 Mahutipark Õli1- 0.6 mil, tonni  
 Mahutipark Õli tn 3 – 1.0 mil. tonni 
 
Raudtee estakaad 4 – 2.4 mil tonn:  
 Mahutipark Õli tn.1 – 1 mil, tonni  
 Mahutipark Õli tn.3 – 1.4 mil. tonni 

 
 Mahutipark Õli tn.1 - 0.6 mil, tonni Estakaad 2  masuut 
    1.3 mil, tonni Estakaad 3  masuut 
    0.6 mil, tonni Estakaad 1  diisel 
    1 mil, tonni Estakaad 4  diisel 

 
 Mahutipark Õli tn. 3 - 0.7 mil, tonni Estakaad 1   bensiin 
     1.1 mil, tonni Estakaad 4   bensiin 
     1.0 mil, tonni Estakaad 1   diisel 
     1.4 mil. tonni Estakaad 4   diisel 
 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.4 mil, tonni Estakaad 2     masuut 
     0.9 mil, tonni Estakaad 3  masuut 
     0.7 mil, tonni Estakaad 4  toornafta 
     0.1 mil. tonni Estakaad 1  toornafta 
 
 Mahutipark Vilja tn.4 – 0.7 mil, tonni Estakaad 2  masuut 
    1.6 mil, tonni Estakaad 3  masuut 
 
Raudtee estakaad nr. 1 
 
 Mahutipark Õli tn.1- 0.6 mil, tonni  diisel 
 Mahutipark Õli tn. 3 - 0.7 mil, tonni   bensiin 
 Mahutipark Õli tn 3 – 1.0 mil, tonni   diisel 
 Mahutipark Õli tn.6- 0.1 mil. tonni  toornafta 
 
Raudtee estakaad nr. 2 
 
 Mahutipark Õli tn.1 - 0.6mil, tonni masuut 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.4 mil. tonni    masuut 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.4 mil. tonni    masuut 
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Raudtee estakaad nr. 3 
 
 Mahutipark Õli tn.1 - 1.3mil, tonni masuut 
 Mahutipark Õli tn.6 - 0.9 mil. tonni masuut 
 Mahutipark Vilja tn.4 – 1.6 mil, tonni masuut 
 
Raudtee laadimisestakaad nr. 4 
 
 Mahutipark Õli tn.1 – 1 mil,  tonni  diisel 
 Mahutipark Õli tn. 3 - 1.1 mil, tonni   bensiin 
 Mahutipark Õli tn 3 – 1.4 mil. tonni   diisel 
 Mahutipark Õli tn 3 – 2.4 mil. tonni   diisel 

 
Laevade laadimine kaidel 
 
Naftasaaduste transpordiks kasutatakse 3 000 - 150 000 tonniseid tankereid.  
Laevade kõrgus enne laadimist on max.25 meetrit üle veepinna ja täis laadituna max.10 
meetrit. 
Laevade laadimine toimub järgmistel kaidel : 
 

Kai nr. 2  0.2 milj. tonni toornaftat; keskmine laadimiskiirus 600 T/h 
   0.2 milj. tonni bensiini; keskmine laadimiskiirus 600 T/h 
   0.3 milj. tonni diislit; keskmine laadimiskiirus 600 T/h 
 
Kai nr. 3  0.1 milj. tonni masuuti; keskmine laadimiskiirus 400 T/h 
   0.5 milj. tonni diislit; keskmine laadimiskiirus 500 T/h 
 
Kai nr. 3A  0.6 milj. tonni bensiini; keskmine laadimiskiirus 800 T/h 
   0.4 milj. tonni masuuti; keskmine laadimiskiirus 2500 T/h 
   1.2 milj. tonni diislit; keskmine laadimiskiirus 1000 T/h 
 
Kai nr. 9A/10A 0.6 milj. tonni toornaftat; keskmine laadimiskiirus 4000 T/h 
   1.0 milj. tonni bensiini; keskmine laadimiskiirus 1600 T/h 
   5.0 milj. tonni masuuti; keskmine laadimiskiirus 3500 T/h 
   2.0 milj. tonni diislit; keskmine laadimiskiirus 4200 T/h 
 
Naftasaaduste vastuvõtmine tankeritelt toimub keskmise tootlikkusega 200 T/h. 

 
Katlamajad 
 
Lasti tee 16 ( katlamaja administratiivhoone tarbeks). 
 

Kütte liik – 0,2 %-lise väävlisisaldusega ahjukütus 
Kütusekulu – 15300  l/aastas,  
Katlad – üks katel, kokku 0,22 MW 
Katelde aastane tööaeg –  365x24 tundi aastas.  
Korstnate arv – üks 
Korstna(te) parameetrid: 
 H = 9 meetrit 
 Ø =   0,4 meetrit 
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Õli tn. 3 ( katlamaja nr.1). 
 

Kütte liik – maagaas 
Kütusekulu –  3 850 000 m3/aastas  
Katlad – 4 katelt, kokku 4*3,2 MW 
Katelde aastane tööaeg –  365*24 tundi aastas.   
Korstnate arv – neli 
Korstna(te) parameetrid: 
 H = 16 meetrit 
 Ø = 0,4meetrit 

  de= 0,8 meetrit 
 
Lasti tee 16 ( katlamaja nr.2). 
 

Kütte liik – maagaas 
Kütusekulu –  7 150 000 m3/aastas 
Katlad – 6 katelt, kokku 3x3,2 ja 3x4,7 MW 
Katelde aastane tööaeg –  365x24 tundi aastas. Korstnate arv – kaks  
Korstna(te) parameetrid: 
 H = 20 meetrit(korstna sees kolm toru à 0,4 m) 
 H = 19,6 meetrit(korstna sees kolm toru à 0,6 m) 

   de= 1,25 meetrit 
 
Vilja tn. 4 (katlamaja nr. 3) 
 

Kütte liik – maagaas  
Kütusekulu –  2 000 000 m3/aastas,  
Katlad – kaks katelt a 5,0 MW, kokku 10,0 MW  
Katelde aastane tööaeg – 365x24 tundi aastas.  
Korstnate arv – kaks 
Korstna(te) parameetrid: 
 H = 18,0   meetrit 
 Ø = 0,6  meetrit 

  de= 0,85 meetrit 
 
Maagaasi tarbeks on prognoositud 12 000 000 m3. 
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Oiltanking Tallinn AS saasteallikad 
 
Oiltanking Tallinn AS Muuga terminalis toimub naftasaaduste ja kemikaalide ümberlaadimine. 
Terminali territooriumil toimub naftaproduktide ja kemikaalide ladustamine ja laadimine. 
Terminal töötab kahesuunalisena – naftasaadused ja kemikaalid saabuvad raudtee vagunitega 
terminali kus nad ladustatakse mahutites ning väljuvad laevade ja autodega ning 
naftasaadused ja kemikaalid saabuvad ka laevadega terminali kus nad ladustatakse mahutites 
ning väljuvad autodega.  
 
Terminali aastane planeeritav käive on 2 390 000 tonni. Prognoositavad käideldavad 
tootekogused (tonni aastas): 
 
DIISEL      180 000 
BENSIIN      355 000 
NAPHTHA      400 000 
PETROOLEUM     200 000 
BAASÕLI        60 000 
METANOOL      350 000 
ETANOOL      180 000 
PARAKSÜLEEN     120 000 
ORTOKSÜLEEN       90 000 
n-PARAFIIN C14-C17      60 000 
n-PARAFIIN C10-C20      15 000 
n-PARAFIIN C10-C13      15 000 
LINEAAR-ALKÜÜLBENSEEN (LAB)    20 000 
STÜREEN        60 000 
MONOETÜLEENGLÜKOOL (MEG)    70 000 
DIETÜLEENGLÜKOOL (DEG)     15 000 
ISOPREEN        30 000 
METÜÜLTERT-BUTÜÜLEETER (MTBE) 100 000 
TOLUEEN        10 000 
ÄÄDIKHAPE        60 000 
 
KOKKU      2 390 000 
 
Raudteetsisternide laadimiskoht 
 
Raudteetsisternidega tuuakse terminali (tonni aastas): 
 
DIISEL      160 000 
BENSIIN      310 000 
NAPHTHA      400 000 
PETROOLEUM     200 000 
BAASÕLI        60 000 
METANOOL      350 000 
ETANOOL      180 000 
PARAKSÜLEEN     120 000 
ORTOKSÜLEEN       90 000 
n-PARAFIIN C14-C17      60 000 
n-PARAFIIN C10-C20      15 000 
n-PARAFIIN C10-C13      15 000 
LINEAAR-ALKÜÜLBENSEEN (LAB)    20 000 
STÜREEN        60 000 
MONOETÜLEENGLÜKOOL (MEG)    70 000 
DIETÜLEENGLÜKOOL (DEG)     15 000 
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ISOPREEN        30 000 
METÜÜLTERT-BUTÜÜLEETER (MTBE) 100 000 
TOLUEEN        10 000 
ÄÄDIKHAPE        60 000 
 
Produktid saabuvad terminali põhiliselt raudteed mööda ja laaditakse maha nelja laadimisliini 
kaudu. Vagunite pealt tühjendamiseks on raudtee-estakaadil 7 laadimiskohta ja on võimalik 
korraga tühjendada seitset vagunit. Estakaadil on 54 vagunite alt tühjendamise kohta. Kokku 
on võimalik maksimaalselt laadida 54 vagunit.  
Kõigil 4 liinil on produktide mahalaadimiseks oma pump tootlikkusega a` 200m3/h. 
Produktid pumbatakse vagunitest terminali mahutitesse või otse laeva. Vagunite pealt 
tühjendamise kohtadel on võimalik produkti soojendada. 
Üks vagun mahutab 60 m3 ja keskmiselt laaditakse 60 vagunit 24 tunniga. 
Produktid pumbatakse vagunitest altlaadimise teel otse toru kaudu terminali 505 - 9 000 m3 
mahutitesse.  
 

Korraga saab laadida  raudteevagunitest terminali mahutitesse 3 produkti: 
1. metanool    max. laadimiskiirus 350 m3/h 
2. etanool    max. laadimiskiirus 350 m3/h 
3. parafiinid    max. laadimiskiirus 300 m3/h  
4. paraksüleen    max. laadimiskiirus 100 m3/h  
5. ortoksüleen    max. laadimiskiirus 100 m3/h 
6. lineaar-alküülbenseen   max. laadimiskiirus 100 m3/h 
7. besnsiin või diisel   max. laadimiskiirus 400 m3/h 
8. naphtha    max. laadimiskiirus 100 m3/h   
9. petrooleum    max. laadimiskiirus 100 m3/h   
10. baasõli     max. laadimiskiirus 100 m3/h  
11. stüreen     max. laadimiskiirus 100 m3/h   
12. monoetüleenglükool (meg)  max. laadimiskiirus 100 m3/h    
13. dietüleenglükool (deg)  max. laadimiskiirus 100 m3/h  
14. isopreen    max. laadimiskiirus 100 m3/h  
15. metüültert-butüüleeter (mtbe) max. laadimiskiirus 100 m3/h  
16. tolueen    max. laadimiskiirus 100 m3/h    
17. äädikhape    max. laadimiskiirus 100 m3/h    

 
Raudteevagunitest laaditakse otse laeva ( tonni aastas): 
 
DIETÜLEENGLÜKOOL (DEG)  15 000 
DIETÜLEENGLÜKOOLI (DEG) raudteetsisternidest laeva max. laadimiskiirus 300m3/h 
 
Laevadega tuuakse terminali (tonni aastas): 
 
DIISEL      20 000 
BENSIIN      45 000 
 
Korraga saab laadida 2 produkti,  maksimaalne laadimiskiirus  550 m3/h. 
 
Mahutite täitmine 
 
Terminali territooriumil paikneb toodete ladustamiseks 21 mahutit millede kogumahtuvus on 
78 570 m3. Kõik mahutid on konstruktsioonilt ette nähtud naftakeemiaproduktide hoidmiseks 
ning on varustatud soojusisolatsiooniga ja SFS tuleohutuseeskirjades nõutud 
tulekustutusseadmetega ning üle- ja alarõhuklappidega. Lisaks tootemahutitele on terminalil 
ka kaks katlamajakütuse mahutit kogumahtuvusega 420 m3. Kõik terminali mahutid asuvad 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 45

raudbetoon vallialades. Kokku on vallialasid neli ning mahtuvus on võrdne vallialas asetseva 
suurima mahuti 110% mahtuvusega. Mahutid jagunevad erinevatesse vallialadesse 
alljärgnevalt: 
 
Tabel 6.7 Mahutite jagunemine vallialade põhjal 

Valliala Mahutid 
I 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 
II 21; 22; 23; 24; 25; 26 
III 31; 32, 33 
IV Katlamaja mahutid 

 
Mahutid nr. 9; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 26; 31; 32 ja 33 on varustatud ujuvkatusega. Kõik 
kemikaalid ladustatakse ujuvkatusega ning lämmastikupadjaga varustatud mahutitesse.  
 
Tabel 6.8 Oiltanking Tallinn AS olemasolev mahutipark 
Mahuti 

nr. 
Läbimõõt 

mm 
Kõrgus 

mm 
Mahtuvus 

m3 
Toode 

1 13 800 20 200 3 000 MEG 
2 13 800 20 200 3 000 Parafiin/baasõli 
3 13 200 18 650 2 500 Parafiin/baasõli 
4 10 000 16 250 1 250 LAB 
5 8 450 9 000 505 Parafiin/baasõli 
6 8 450 9 000 505 Parafiin/baasõli 
7 8 450 9 000 505 Parafiin/baasõli 
8 8 450 9 000 505 Parafiin/baasõli 
9 12 000 26 000 2 700 Bensiin/diisel 
10 12 000 26 000 2 700 Bensiin/diisel 
11 12 000 26 000 2 700 Bensiin/diisel 
12 12 000 26 000 2 700 Bensiin/diisel 
21 26 700 14 500 8 000 Etanool/Metanool/Naphtha/Bensiin/MTBE 
22 26 700 14 500 8 000 Metanool/Naphtha/Bensiin/MTBE 
23 26 700 14 500 8 000 Etanool/Metanool/Naphtha/Bensiin/MTBE 
24 26 700 14 500 8 000 Paraksüleen/Ortoksüleen/Diisel/Petrooleum
25 23 160 12 500 5 100 Stüreen/Diisel/Petrooleum/Äädikhape 
26 28 450 14 500 9 000 Paraksüleen /Diisel/Petrooleum 
31 14 000 21 000 3 300 Isopreen 
32 14 000 21 000 3 300 Ortoksüleen 
33 14 000 21 000 3 300 Ortoksüleen/Tolueen 

 
Autotsisternide laadimiskoht 
 
Autodega viiakse välja (tonni aastas): 
 
DIISEL          100 000 
BENSIIN            60 000 
 
Autode laadimiseks kasutatakse varikatusega kaetud 2 laadimissilda mis mõlemad on 
varustatud 3 altlaadimisvarrega ning ühe gaasitagastusvarrega. Autodega veetakse terminalist 
välja ahjukütust, diiselkütust ja bensiine (92, 95 ja 98). Autode laadimiseks kasutatakse 3 
pumpa reguleeritava võimsusega kuni 300 m3/h (2 pumpa asetsevad autolaadimisestakaadi 
kõrval asuvas pumplas nr. 1 ning 1 pump asub pumplas nr. 3. Korraga võib laadida kahte 
autot. 
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VRU 
 
Gaasitagastussüsteem SYMEX paikneb 1. mahutiala ja Neste terminali vahelisel alal. 
SYMEX koosneb kolmest mahutist millistest üks on 6m kõrge ja kaks on 5,2m kõrged. 
 
Laevade laadimine kaidel 
 
Laevadega viiakse välja (tonni aastas): 
 
Kasutusel on 3 kaid.    
• Kai nr.  3 asub umbes  300 meetri kaugusel  pumplast;  
• Kai nr.  2 asub umbes  500 meetri kaugusel pumplast; 
• Kai nr 3a  asub umbes 350 meetri kaugusel pumplast. 
 
Kaid on antud ühiseks kasutamiseks Oiltanking Tallinn AS-ile, AS Eurodek Synergy-ile, AS 
Nynas-ile, AS Pakterminal-ile ning AS Neste Eesti Tallinna Terminal-ile. 
 
Produkti laaditakse laevadesse põhiliselt terminali mahutitest ning mõningatel juhtudel otse 
tsisternvagunitest. Laevade laadimiseks kasutatakse kolme terminali pumplat ning vastavalt 
vajadusele pumbatakse kuni kolme pumbaga võimsusega a` 250 – 500 m3 tunnis. Laevade 
laadimiseks kaidele suunduvad toruliinid on läbimõõduga 150 – 300 mm ning liinid on 
jagunenud kaide vahel alljärgnevalt: 
Kai nr 2 3 liini 
Kai nr 3 8 liini 
Kai nr 3a 8 liini 
 
Korraga võib maksimaalselt laadida kolme laeva siis on hajuvusarvutustes arvestatud, et 
korraga laaditakse laevu kolmel kail – nr.2, nr. 3 ja nr.3a.  

• Korraga võib maksimaalselt laadida kolme laeva.   
• Metanooli maksimaalne laadimiskiirus on 1000 m3/h. teistel produktidel         
      550  m3/h. 

Laevade kõrgus enne laadimist on 20 m üle veepinna ja täis laadituna 10 m. 
 
Naftakeemiaproduktide laadimine jagunemine kaide vahel: 
 
Kai nr. 2: 
METANOOL      350 000 
ETANOOL      180 000 
MTBE       100 000 
 
Kai nr. 3: 
DIISEL        70 000 
BENSIIN      127 500 
NAPHTHA      200 000 
PETROOLEUM     100 000 
BAASÕLI        30 000 
PARAKSÜLEEN       60 000 
ORTOKSÜLEEN       45 000 
n-PARAFIIN C14-C17      30 000 
n-PARAFIIN C10-C20        7 500 
n-PARAFIIN C10-C13        7 500 
LINEAAR-ALKÜÜLBENSEEN (LAB)    10 000 
STÜREEN           30 000 
MONOETÜLEENGLÜKOOL (MEG)    35 000 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõju hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 47

DIETÜLEENGLÜKOOL (DEG)       7 500 
ISOPREEN        15 000 
TOLUEEN          5 000 
ÄÄDIKHAPE        30 000 
 
Kai nr 3a 
DIISEL        70 000 
BENSIIN      127 500 
NAPHTHA      200 000 
PETROOLEUM     100 000 
BAASÕLI        30 000 
PARAKSÜLEEN         60 000 
ORTOKSÜLEEN       45 000 
n-PARAFIIN C14-C17      30 000 
n-PARAFIIN C10-C20        7 500 
n-PARAFIIN C10-C13        7 500 
LINEAAR-ALKÜÜLBENSEEN (LAB)    10 000 
STÜREEN        30 000 
MONOETÜLEENGLÜKOOL (MEG)    35 000 
DIETÜLEENGLÜKOOL (DEG)       7 500 
ISOPREEN        15 000 
TOLUEEN          5 000 
ÄÄDIKHAPE        30 000 
 
Kemikaali laevad on varustatud inertgaasi süsteemidega , mis takistab kemikaali aurude 
emiteerimist välisõhku. 
 
Pumplad 
 
Oiltanking Tallinn AS terminalis on kolm pumplat. 
Pumplasse I on paigutatud 6 pumpa: 
 
• 1 pump tootlikkusega   190 m3/h 
• 2 pumpa tootlikkusega 250 m3/h 
• 2 pumpa tootlikkusega 300 m3/h 
• 1 pump tootlikkusega   700 m3/h 
 
Pumplasse II on paigutatud 6 pumpa: 
 
• 2 pumpa tootlikkusega 250 m3/h 
• 2 pumpa tootlikkusega 350 m3/h 
• 2 pumpa tootlikkusega 500 m3/h 
 
Pumplasse III on paigaldatud 4 pumpa: 
 
• 2 pumpa tootlikkusega 300 m3/h 
• 1 pump tootlikkusega   500 m3/h 
• 1 pump tootlikkusega   700 m3/h 
 
On võimalus kasutada ka Neste Eestii pumplat, kus asub 2 pumpa: 
 
• 1 pump tootlikkusega 500 m3/h 
• 1 pump tootlikkusega 750 m3/h 
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Katlamaja  
 
Parafiinide, baasõli ja paraksüleeni soojendamiseks kasutatakse terminalis katlamaja, kus 
asub kaks katelt: 
 

1. Katlamajas asub kaks katelt.  
2. Katla margid: 

• TTK-150 8,0   MW 
• TTK-150 5,0   MW  

3. Korraga töötab ainult üks katel vastavalt energia vajadusele. 
4. Katlamaja töötab aastaringselt, maksimaalselt 4380 tundi aastas. 
5. Väljuvate suitsugaaside temperatuur 200 ºC. 
6. Kütusena kasutatakse kerget kütteõli 60 tonni kuus, 720 tonni aastas . 

 
Katlamajast väljuvad saasteained ühe paikse saasteallika kaudu. 
 
Katlamaja korsten  
 

Kõrgus            H = 30,0 meetrit 
Diameeter  Ø = 1,50 meetrit 
Gaasi kulu Vt= 4,5  m3 /s 
Väljuva gaasi temperatuur T = 200 ˚C 
Tööaeg    4 380 tundi aastas 
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AS Nynas saasteallikad 
 
AS Nynas terminalis toimub teedeehitusliku bituumeni ja isolatsiooniõlide käitlemine ning 
bituumenemulsiooni tootmine. 
 
Terminal töötab ühesuunalisena - bituumen, bituumendestillaat ning õlid saabuvad terminali 
tankeritega mahutavusega 1000 – 4500 tonni ning ladustatakse terminalis.  
 
Bituumenemulsioon toodetakse kohapeal. Bituumenemulsioon valmistamiseks kasutatavad 
lisandid White  spirit ja soolhape tuuakse terminali autodega.  
 
White spirit tuuakse terminali 10 m3 tsisternautodega ning laaditakse mahutisse. Aastas 
kasutatakse maksimaalselt 200 tonni White spiritit. Mahuti hingamisava kõrgus on : 

 
H = 3 meetrit 
Ø =  0,4 meetrit 
 

Soolhape tuuakse terminali 1 m3 metallkanistrites ning valatakse ümber terminalis asuvatesse 
mahutitesse. Vesinikkloriidi sisaldus emulsioonis on 0,2 %. 
Produktid viiakse terminalist välja raudtee- ja autotsisternidega. 
 
Terminali aastane käive on aastas 97 000 tonni   
 
Terminalis laaditakse järgmisi produkte: 
 
• Teedeehituslik bituumen  80 000 tonni 
• Trafoõli    14 000 tonni 
• bituumendestillaat     3 000 tonni 
 
Naftaproduktid saabuvad terminali ainult tankeritega, mille mahutavus on kuni 4 500 tonni 
ning pumbatakse tankeritest mahutitesse kasutades tankeri pumpasid mille tootlikus on 350 
t/h. Naftaproduktid ladustatakse terminali mahutites. Kokku asub terminalis 6 mahutit ja 
bituumeni emulsiooni sõlm, milles asub kaheksa vahemahutit  - 6x50m3 ja 2x125 m3. 
 
Tabel 6.9 AS Nynas mahutid 

Mahuti 
nr. 

Kõrgus
mm 

Mahutavus 
m3 

Mahutite 
täitmisaeg 

aastas 
h 

Mahutite 
tühjendamisaeg 

aastas 
h 

Aastane 
käive 

t 

Toode 

3001 16 500 3 000 100 320 35 000 Teedeehituslik 
bituumen 

5002 20 500 5 000 130 410 45 000 Teedeehituslik 
bituumen 

2403 17 300 2 400 30 90 10 000 Trafoõli 
1404 19 500 1 410 6 18 2 000 Trafoõli 
1405 19 500 1 410 6 18 2 000 Trafoõli 
1406 19 500 1 410 10 38 3 000 Bituumen-

destillaati 
Emulsiooni 

sõlm 
8 000 425  200 10 000 Bitumen- 

emulsiooni 
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Bituumenemulsiooni sõlmes toodetakse bituumeni ja vee baasil külmtehnoloogial emulsiooni 
keskkonnasõbralikul meetodil. Bituumenemulsioon on maailmas laialdaselt kasutatav 
teedeehituslik sideaine. Tema suur kasutamiseelis on suhteline odavus ja vähene mõju 
ümbritsevale keskkonnale. 
Bituumeni emulgeerumine toimub bituumeni ja vee kokkujuhtimisel rootorveskis, kusjuures 
vette juhitakse eelnevalt vajalik kogus lisandeid. 
 
Bituumenemulsioon koosneb: 
 

• bituumen   50 – 70 % 
• vesi  45 – 25 % 
• white spirit 1 – 2 % 
• emulaagor 0,2 – 0,4 % 
• HCl  0,2 % 
• CaCl2  0,1 % 

 
Aastas valmistatakse bituumenemulsiooni sõlmes 10 000 tonni emulsiooni. 
 
Produktid väljastatakse terminalist raudtee- ja autotsisternidega.  
 

• Raudteetsisternidesse laaditakse produktid pealt laadimisena, avatult. Estakaadil on 
kokku 5 laadimiskohta, korraga laaditakse 1 vagunit.  
o Aastas laaditakse raudteeestakaadil: 

- 40 000 tonni bituumenit, laadimiskiirusega 110 t/h   
- 13 000 tonni trafoõli, laadimiskiirusega 110 t/h 
- 20 000 tonni bituumendestillaati, laadimiskiirusega 80 t/h 
- 20 000 tonni bituumenemulsiooni, laadimiskiirusega 50 t/h 

o Laadimiskohas on iga produkti jaoks oma pump.   
o Ühe tsisterni laadimine kestab keskmiselt 45 minutit. 
o Keskmine raudteetsistern mahutab 60 000 liitrit naftaprodukte. 
o Raudteetsisterni hingamisava kõrgus on 4,8 meetrit. 
o Töö toimub 6 päeva nädalas. 

 
• Autotsisternidesse laaditakse produktid pealt laadimisena, avatult. Estakaadil on kaks 

laadimiskohta, korraga laaditakse 1 autot.  
o Aastas laaditakse autotsisternidesse: 

- 40 000 tonni bituumenit, laadimiskiirusega 110 t/h   
- 1 000 tonni trafoõli, laadimiskiirusega 110 t/h 
- 3 000 tonni bituumendestillaati, laadimiskiirusega 80 t/h 
- 10 000 tonni bituumenemulsiooni, laadimiskiirusega 50 t/h 

o Laadimiskohas on iga produkti jaoks oma pump.   
o Ühe auto laadimine kestab keskmiselt 15 minutit. 
o Keskmine auto mahutab 26 000 liitrit naftaprodukte. 
o Autotsisterni hingamisava kõrgus on 3 meetrit. 
o Töö toimub 6 päeva nädalas. 
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AS DBT puisteainete terminal 
 
AS DBT puistekaupade terminal asub Muuga sadama lääneosas, kus toimub  ühesuunaline  
granuleeritud väetiste transiit, kus puistekaubad tuuakse terminali raudteevagunitega. 
Terminalis toimub vagunite alt tühjendamine, puistekaupade  ladustamine ning laevadele 
laadimine. Terminalis planeeritakse käidelda puistekupu aastas kokku kuni 2 600 000 tonni 
Terminalis käideldakse järgmisi väetiseid: 
 

a. kaaliumkloriid     200 000 tonni aastas 
b. ammooniumnitraat (AN)    220 000 tonni aastas 
c. mono(MAP)- ja diammooniumfosfaat (DAP) 450 000 tonni aastas 
d. ammofoss (NP)     160 000 tonni aastas 
e. asofoska (NPK)             1 070 000 tonni aastas 
f. karbamiid (UREA)     500 000 tonni aastas 
KOKKU                 2 600 000 tonni aastas 
 

Puistekaubad saabuvad Muuga sadama DBT terminali raudteevagunitega. Vagunid 
tühjendatakse raudteevagunite vastuvõtusõlmes, kus väetiste vagunid tühjendatakse 
altlaadimise teel punkrisse. Punkrist laaditakse väetised kinnise lintkonveieri abil kas lattu või 
otse laeva. Väetiste ladustamisel lattu suunatakse väetised lintkonveieri abil kas laokompleksi 
aadressil Koorma 13 või neljamahutilisse kuppeltüüpi vahelattu aadressil Koorma 13a. 
Vaheladudest toimub väetiste laadimine kinniste konveierite ja laevalaadurite abil laeva kail 
nr. 8. 
  
Viimastel aastatel teostatud mõõtmised on näidanud, et väetiste käitlemisel on peamiseks 
välisõhku emiteeritavaks saasteaineks tolm. Kuna mõõtmised pole näidanud teiste 
saasteainete – ammoniaak, vesinikflouriid jt., emissiooni väetiste käitlemisel, siis pole ka 
käesolevas töös nende emissioonidega arvestatud. 
 
Kuna enamus väetisi mida AS DBT terminalis käideldakse on granuleeritud ning tolmu 
emissioonid ei ole märkimisväärsed, samuti mõõdetud tolmu kontsentratsioon 
laadimispaikades ning saasteallikates on kõikunud 0,02 – 0,56 mg/m3, siis on töös arvutuste 
aluseks võetud antud ettevõtte kõigi saasteallikate poolt maksimaalselt lubatud tolmu 
emissiooni hetkkogused iga saasteallika kohta, mille korral ettevõtte kõigi saasteallikate 
koosmõjul ei ületata AS DBT tootmisterritooriumi piiril tolmule kehtestatuid saastatuse 
taseme piirväärtust. Töös kasutatavad hetkkogused on suuremad kui reaalsete mõõtmistega 
saadud. Ettevõte peab perioodiliselt kontrollima kõigi erinevate väetise liikidega korral 
kõigist saasteallikatest välisõhku suunatavaid tolmu koguseid ning järgides Euroopa IPPC 
Büroo Sevilla poolt koostatud Parimat Võimalikku Tehnikat „Reference Document on Best 
Available Techniques on Emissions from Storage“, et tagada operaatorfirma 
tootmisterritooriumi piiril tolmule kehtestatud nõutav saastatuse tase. 
Soovitatav on teostada erinevate väetiseliikide käitlemisel ka fluoriidide ja ammoniaagi 
saastatuse taseme mõõtmisi, et kontrollida kas käideldavate väetistest ei emiteeru teisi 
saasteaineid peale tahkete osakeste. 
Väetised saabuvad raudteetranspordiga terminali, kus vagunite tühjendamine toimub kahes 
vastuvõtusõlmes alt tühjendamise teel. Kahe vastuvõtusõlme väetiste laadimiskiirus on kokku 
kuni 1200 tonni tunnis. 
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V-1  ja V-2 Vagunite vastuvõtusõlm 1 ja 2  
 

H = 10 m  
D =  0,5 m,  
Vt = 1  m3/s,  
M = 0,17 g/s 
T =  20º C. 
Tööaeg aastas 8760 tundi  
 

Hajuvusarvutuste teostamisel kasutatakse tinglike parameetreid hajuvusarvutuse mudeli 
väljatöötajate soovitusel kuna ühe tunni keskmine saasteainete eraldumine laadimisplatsilt 
toimub laiemal alal, mitte kindlas punktis ning kasutatav hajuvusarvutuse mudel annab kõige 
täpsemaid tulemusi eespool toodud tinglike parameetrite korral. 
 
Raudteevagunite vastuvõtusõlmes toimub väetise vagunid tühjendamine ja sealt laaditakse 
väetised kas aadressil Koorma 13 asuvasse lattu mõõtmetega 225 x 58 x 28 meetrit ja 
mahutavusega 50 - 75 tuhat m3 väetist või neljamahutilisse kuppeltüüpi vahelattu aadressil 
Koorma 13a. 
 
V-3  Ladu aadressil Koorma 13  
 
Väetiselao katusel asub 8 lao üldventilatsioonisüsteemi, millel kõigil on ühised parameetrid, 
seetõttu  võib neid lugeda üheks koond saasteallikaks parameetriga: 
 

H = 29,0 m  
D =  2,8 m,  
Vt = 22,2 m3/s,  
T =  20º C. 
Tööaeg aastas 8760 tundi  

 
V-4  Ladu aadressil Koorma 13a  
 
Väetiseladu koosneb neljast mahutilisest kuppeltüüpi vahelaos, mis on suletud ning kuhu 
väetis transporditakse kinniste konveierite abil. Väetise laadimisel lattu on tolmu levik 
välisõhku minimaalne, kuna väetise konveierid omavad 90 % efektiivsusega filtreid ja 
kuppelladude katusel paiknevad sund ventilatsioonisüsteemid. Ventilatsioonisüsteemid on 
kõik ühiste parameetritega, mistõttu  võib neid lugeda üheks koond saasteallikaks 
parameetritega: 

H = 28,0 m  
D =  2,1 m,  
Vt = 12,5 m3/s,  
T =  20º C. 
Tööaeg aastas 8760 tundi  

 
Ladudest laaditakse väetised kail nr.8 seisvasse laeva. Laadimisel viiakse väetis laost 
transiitkonveieriga kaile ja sealt laevalaaduri abil laeva trümmi. Transiitkonveieriga kaile 
toodud väetis tõstetakse laevalaaduri tõusulintkonveieri abil vajalikul kõrgusel olevale laaduri 
põhilindile, mis toidab positsioneeritavat vabavoolutoru. Viimane võimaldab laadida kaupa 
trümmi hajutatult. Jagamine trümmidesse toimub laevalaaduri liigutamisega piki kaid 
vastavalt laeva poolt ette antud laadimisskeemile. Laevalaadur on väetiste laadimiseks 
projekteeritud ning valmistatud spetsiaalmasin mille juures on kasutatud parimaid 
olemasolevaid tehnoloogiaid. Väetis suunatakse trümmi spetsiaalse kaskaadtoru abil, millega 
tehakse tolmu eraldumine atmosfääri minimaalseks. 
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V-5 Väetiste ladustamine laeva kai nr 8 
 

H = 10 m  
D =  0,5 m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 
Tööaeg aastas 8760 tundi 
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AS Stivis puisteainete terminal 
 
AS Stivis puistekaupade terminal asub Muuga sadama lääneosas, kus toimub kahesuunaline  
puistekaupade transiit: 

• kivisüsi tuuakse terminali raudteevagunitega, ladustatakse AS Stivis territooriumil 
ning laaditakse Muuga sadamas kaidel nr 6 ja 6a; 

• turvas tuuakse terminali autotranspordiga ladustatakse AS Stivis territooriumil ning 
laaditakse Muuga sadama kail nr 4; 

• killustik tuuakse terminali laevadega, ladustatakse Muuga sadama kail nr 5a ning 
viiakse terminalist välja autodega. 

Terminalis käideldakse puistekupu aastas kokku kuni 1 920 000 tonni. Terminalis 
käideldakse järgmisi puistekaupu: 

o kivisüsi    1 800 000 tonni aastas 
o turvas          60 000 tonni aastas 
o killustik         60 000 tonni aastas 
KOKKU                  1 920 000 tonni aastas 

 
KIVISÜSI 
 
V-1; V-2; V-3 Raudteevagunite laadimisplatsid  
 
Raudteevagunite laadimisplatsidel toimub vagunite tühjendamine kraana abil. Maksimaalselt 
töödeldakse aastas kuni 28 000 vagunit. Ühe vaguni maht on 50-70 tonni. Keskmiselt on ühe 
vaguni töötlemisaeg 30-60 minutit. Kaubad ladustatakse kuhjadesse kail. Puistekaubad 
ladustatakse lähtudes lubatud koormusest kaile. Laadimistöid tehakse raudteevagunite 
laadimisplatsil aastas kuni 8760 tundi. Raudteevagunite laadimisplatsil teostatavatel 
laadimistöödel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv kasutada organiseerimata heite 
tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
M = 0,19 g/s 
T =  20º C. 
 

Hajuvusarvutuste teostamisel kasutatakse tinglike parameetreid hajuvusarvutuse mudeli 
väljatöötajate soovitusel kuna ühe tunni keskmine saasteainete eraldumine laadimisplatsilt 
toimub laiemal alal, mitte kindlas punktis ning kasutatav hajuvusarvutuse mudel annab kõige 
täpsemaid tulemusi eespool toodud tinglike parameetrite korral. 
 
V- 4; V-5 Laevade laadimispaigad kail nr 6 ja nr 6a  
 
Laevade laadimispaigas toimub laadimisplatsile kuhjatud söe laadimine laevadele kaidel nr 6 
ja nr 6a. Keskmiselt laaditakse aastas 90 laeva. Ühe laeva maht on kuni 20 000 tonni. Ühe 
laeva  laadimine kestab kuni 35 tunnini. Ühe laeva laadimine toimub pidevalt, sõltumata 
puhkepäevadest, kuni laev on täis. 
Laeva laadimispaigas teostatavatel laadimistöödel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv 
kasutada organiseerimata heite tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 
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TURVAS 
 
V-6 Turba ladustamispaik 
 
Turba vedamist kaile/laoplatsile alustatakse autodega tavaliselt 2 – 3 päeva enne laeva 
saabumist, kus see ladustatakse lahtiselt kail asuvatel laoplatsidele.  
Turba ladustamisel teostatavatel laadimistöödel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv 
kasutada organiseerimata heite tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 

 
V-7 Turba laadimine laeva kail nr. 4 
 
Laevale laaditakse turvas kail asuva  hüdraulilise mobiilkraanaga - greiferiga. Turba 
laadimise kiirus on umbes 130 tonni tunnis. Ühe laeva laadimine toimub pidevalt 24 tundi 
järjest, sõltumata puhkepäevadest, kuni laev on täis. Aastas laaditakse laevadele 
maksimaalselt 60 000 tonni lahtist turvast. 
 
Kail nr. 4 teostatavatel laadimistöödel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv kasutada 
organiseerimata heite tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 

 
KILLUSTIK 
 
V-8 Killustiku laevade tühjendamine kail nr 5 
 
Killustik tuuakse AS Stivise terminali laevadega ning kraanadega tõstetakse killustik  laevast 
kaile nr 5 terminali territooriumile, kus see ladustatakse kuhjas. Laevade tühjendamiskiirus 
on kuni 200 tonni tunnis. Killustiku ladustamisel teostatavatel laadimistöödel eralduva tolmu 
hajumisarvutustes on sobiv kasutada organiseerimata heite tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 

 
V-9 Killustiku laadimine autodele  
 
Terminali territooriumilt kuhja ladustatud killustik laaditakse kraana abil autodesse. Autode 
keskmine mahtuvus on 30 tonni. 
Killustiku laadimisel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv kasutada organiseerimata 
heite tinglikke parameetreid: 

H = 10 m  
D =  0,5m,  
Vt = 1  m3/s,  
T =  20º C. 
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AS Muuga Sojatehas 
 
Muuga sadamasse planeeritakse rajada sojatehas ning biodiisli moodul. Planeeritavas tehases 
kasutatakse maksimaalselt toorainena 1500 tonni soojauba päevas, millest saadakse 
maksimaalselt 270 tonni soojaõli. Saadavateks produktideks on protsentuaalselt 18 % sojaõli, 
73 % sojajahu ja 9% granuleeritud kestasid. 
 
Protsessis kasutatakse toorainena veel vett ekstraheerimisprotsessis heksaani. Heksaan 
tuuakse tehase autotsisternidega ning ladustatakse kolmes 55 m3 mahutis. 
 
Esimeses astmes toimub tooraine puhastamine. Selles faasis eraldatakse prügi, mida sisaldub 
2%. Ülejäänud materjal kuumutatakse kuni 70 C-ni, mille käigus eraldub osa niiskusest. 
Seejärel toimub kestade eemaldamine. Kestad granuleeritakse. Ülejäänud materjal läheb 
ekstraheerimisele heksaaniga. Peale ekstraheerimist saadakse sojajahu, mis sisaldab 12.5 % 
niiskust ja vaid 0.6% õli. Eraldatud õli sisaldab 2 % vaike, mis eemaldatakse õlist järgmises 
etapis ja segatakse jahule lisaks. Saadav jahu sisaldab 1.2 % kestasid, 85 % viljaliha, 0.8 % 
õli, 12.5 % niiskust ja 0.5 % vaike.  
 
Vajalik aurutootmise võimsus on 22 MW ja elektrienergia kulu on 62400 kWh/ööpäevas. 
 
Biodiisli moodulis toodetakse aastas 300 000 tonni biodiislit.  Selle tootmiseks kasutatakse 
ühe tonni biodiisli kohta 0.1 tonni metanooli ehk 30 000 tonni metanooli aastas. Biodiisli 
tootmisprotsess ja metanooli regenereerimissüsteem on tellija andmete kohaselt kinnised ning 
metanooli ja muid saasteaineid sealt välisõhku ei eraldu. Metanooli eraldub välisõhku ainult 
mahutite laadimisel. 
 
Välisõhku suunatakse saasteaineid järgmistest tootmisprotsessi osadest: 
 
V-1 heksaani ladustamine   

H = 6,0 meetrit 
Ø = 0,5 meetrit 

  Vt = 0,0056 m3/s 
Mheksaan = 3,1 g/s 

 
V-2  lahuse ekstraheerimine DTDC tsüklon 
  H = 20 meetrit 

Ø = 0,8 meetrit 
  Vt = 12,5 m3/s 

Heksaani konts.= 280 mg/m3 

Tolmu konts. = 53 mg/m3 

Mheksaan = 3,5 g/s 
Mtolm = 0,66 g/s 

 
V-3  lahuse ekstraheerimine 
  H = 20 meetrit 

Ø = 0,5 meetrit 
  Vt = 0,048 m3/s 

Heksaani konts.= 9249 mg/m3 

Mheksaan = 0,44 g/s 
 
V-4  ettevalmistussektsioon 
  H = 6,0 meetrit 

Ø = 0,8 meetrit 
  Vt = 12,8 m3/s  
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Tolmu  konts.= 56 mg/m3 

Mtolm = 0,72 g/s 
 
V-5  Sroti töötlemine 
  H = 6,0 meetrit 

Ø = 1,5 meetrit 
  Vt = 43,3 m3/s  

Tolmu  konts.= 50 mg/m3 

Mtolm = 2,17 g/s 
 
V-6 kestade töötlemine 
  H = 6,0 meetrit 

Ø = 0,5 meetrit 
  Vt = 4,17 m3/s  

Tolmu  konts.= 50 mg/m3 

Mtolm = 0,21 g/s 
 
Katlamaja 
 
• Katlamaja võimsus on 22,0 MW; 
• Kütusena kasutatakse maagaasi, mida kulub 22 000 000 m3 aastas; 
• Katlamaja aastane tööaeg on 8760 tundi aastas; 
• Katlamajast väljuvad suitsugaasid korstna kaudu, mille parameetrid on: 
 
V-7 katlamaja 

 
H = 20 meetrit 
Ø = 1,2 meetrit 

 
V-8 metanooli laadimine mahutitesse 
 
  H = 10,5 meetrit 

Ø = 0,05 meetrit 
  Vt = 0,025 m3/s  

Metanooli  konts.= 168 000 mg/m3 

Mmetanool = 4.15 g/s 
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Muuga Sadama kaid nr 7, 9, 9A ja 10A 
 
Muuga Sadama 7. kaid kasutab AS Termoil. AS-i Termoil Maardu terminalist pumbatakse 
naftaproduktid torujuhtme kaudu Muuga sadamasse 7. kaile. Torujuhe on kõrgekvaliteetne 
keevitatud terastoru, mille läbimõõt on uuel torul 900 mm ja vanal 500 mm, seinapaksus on 
10 mm ning torujuhe paikneb teraskonstruktsioon tugedel. Torujuhtme pikkuseks on 7,5 
kilomeetrit. Torujuhe on soojusisolatsiooniga. 
 
Naftaproduktide laadimiseks kasutatakse 7. kail asuvaid laadimisseadmeid: Olemasolevate 
laadimisseadmetega on võimalik laadida 3 500 m3 masuuti ja 1 150 m3 toornaftat tunnis. 
Üheaegselt on võimalik laadida 7 kail ainult ühte naftaprodukti. 
 
Muuga Sadama kaid 9, 9A ja 10A kasutatakse kahepoolse tankerikaina naftaproduktide 
laadimiseks. Korraga on võimalik, et laaditakse kolme laeva. Ühte laeva laaditakse kail nr. 
10A, teist laeva laaditakse kai nr. 9 ja kolmandat laeva kai nr. 9A. Olemasolevate 
laadimisseadmetega on võimalik laadida 3 000 m3/h tumedaid naftaprodukte ja 4 000 m3/h 
heledaid naftaprodukte. 
 
Kasutades hajumisarvutustes teoreetilisi maksimaalselt võimalikke üheaegseid 
pumpamiskiirus ja valides igale kaile vastavalt enim välisõhku saastava produkti saadi, et 
Muuga sadama tootmisterritooriumi piiril on saastetase 3 SPV1 (Joonis 6.3). Siiski ei ole 
pikaajaline välisõhu seire selliste ülikõrgete saastetasemete esinemist kinnitanud. Seetõttu 
võeti edasistes arvutustes aluseks sadama terminale läbivate produktide reaalsed käibed. 
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Joonis 6.3 Alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon (maksimaalne teoreetiline pumpamiskiirus)



Muuga sadama vahetus läheduses Maardu – Iru piirkonnas asuvad samu saasteaineid 
emiteerivad terminalid 
 
Muuga sadama  lähimas ümbruses asuvad samu saasteaineid emiteerivad terminalid: 
 
AS Trendgate Iru Terminal 
Terminali aastane käive on  5 000 000 tonni.  
 

o Toornafta (crude oil)      2 400 000 tonni aastas 
o Diiselkütus          200 000 tonni aastas 
o Masuut       2 400 000 tonni aastas 

 
AS Termoil  Maardu terminal 
Terminali võimalik aastane käive  on: 
 
Kas  

o Masuut       10 000 000 tonni aastas 
või  

o Masuut       6 000 000 tonni aastas 
o Toornafta (crude oil)      1 110 000 tonni aastas 

 
AS Kroodi Terminal 
Terminali aastane käive on  300 000 tonni.  
 

o Bensiin      50 000 tonni aastas 
o Diisel                250 000 tonni aastas   

 
AS Maardu Terminal 
Terminali aastane käive on 144 000 tonni 
 

o Diislikütus      110 000 tonni aastas 
o Kerge kütteõli        24 000 tonni aastas 
o Bensiin        10 000 tonni aastas 

 
TÜ Bitest 
Terminali aastane käive on 110 000 tonni 
 

o Diislikütus       70 000 tonni aastas 
o Bensiin        20  000 tonni aastas 
o Rasked naftaproduktid (gudroon, bituumen, põlevkiviõli ) 20 000 tonni 

 
AS Petkam 
Terminali aastane käive on  171 000 tonni 
 

o Diislikütus      153 000 tonni aastas 
o Bensiin      18  000 tonni aastas 

 
NCC &  PO AS 
Terminali aastane käive on  129 000 tonni 
 

o Diislikütus       77 000 tonni aastas 
o Bensiin      52  000 tonni aastas 
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6.1.2. Õhukvaliteedi seire Muuga/Maardu piirkonnas 
 
Muuga sadama territooriumil paikneb tänase päeva seisuga 4 õhumõõtejaama. Kaks nendest 
paiknevad kütuseterminalide piirkonnas ja on rajatud eesmärgiga määrata orgaaniliste 
ühendite saastet ning kaks Coal Terminali territooriumil eesmärgiga määrata tolmusaastet. 
Kütuseterminali jaamdes mõõdetakse alifaatsete süsivesinikke (THC – Total Hydro Carbons, 
NMHC – Non Methan Hydro Carbons, CH4 – metaan) ja aromaatsete süsivesinike (BTX –  
benseen, tolueen, ksüleen) sisaldust välisõhus ning ühes jaamas ka meteoparameetreid (tuule 
suund ja kiirus, temperatuur, õhuniiskus), mille abil tehakse kindlaks saasteainete 
levikusuunad ja päritolu. Need mõõtejaamad käivitati esimene vastavalt 12. detsembril 1998 
suvilate piirkonnas ja teine 14. oktoobril 2003 AS Refretra territooriumil. Mõõtejaamades on 
kasutusel alljärgnevad seadmed: 
 

Mõõdetavad 
parameetrid 

Sagedus Kasutatav seade 

Alifaatsed 
süsivesinikud (THC) 

Pidev mõõtmine leekionisatsioondetektor 
HORIBA APHA - 360 

Benseen, tolueen, 
ksüleenid 

Pidev mõõtmine HORIBA BTX analüsaator 
APPA - 350 EM 

Tuule suund ja kiirus, 
õhuniiskus, 
temperatuur 

 
Pidev mõõtmine 

Thies Clima meteoroloogiline 
mõõtejaam koos 10 m 

teleskoopmastiga  
 

Alates 2006 a. algusest alustati Muuga Coal terminalis välisõhu seirega. Praeguse seisuga 
paikneb söeterminali tootmisterritooriumi piiril kaks seirejaama. Coal Terminali 
mõõtejaamades mõõdetakse peente osakeste PM-10, PM-2,5 ja PM-1,0  sisaldust välisõhus 
ning meteoparameetreid. Mõõtejaamad käivitati 24. aprillil 2006 ja 12. jaanuaril 2007. 
Mõõtejaamad paiknevad Coal Terminali söelaadimise terminalist ida suunas ettevõtte 
territooriumi piiri lähedal ja lõuna suunas samuti territooriumi piiri läheduses. 
Mõõtejaamades on kasutusel alljärgnevad seadmed: 
 

Mõõdetavad 
parameetrid 

Sagedus Kasutatav seade 

PM 10 Pidev mõõtmine FH62-I-R 
PM 10; PM 2,5;  

PM 1,0 
Pidev mõõtmine Grimm Environmental Dust  

Monitor #180 
Tuule suund ja kiirus, 

õhuniiskus, 
temperatuur 

 
Pidev mõõtmine 

Thies Clima meteo 
mõõtejaam koos 10 m 

teleskoopmastiga  
 
Mõõtetulemused salvestatakse kõikides jaamades mõõtejaama arvutitesse 1 minuti ja 30 
minuti keskmistena, milledest 30 minuti keskmised kantakse tunnis intervalliga üle 
keskandmebaasi. 
 
Maardu piirkonna õhukvaliteedi seire 
 
Lisaks Muuga Sadamas olevale kahele seirejaamale paikneb Muuga aedlinnast lõunas suunas 
AS Termoil kaks seirejaama – Maardu 1 seirejaam (endine Termoil seirejaam) ja Maardu 2 
seirejaam (endine Trendgate seirejaam). Mõlemas jaamas mõõdetakse alates 2007 a. algusest 
alifaatsete süsivesinike sisaldust välisõhus ja meteoroloogilisi parameetreid. Maardu 1 
seirejaamas (endine Termoil seirejaam) alustati 23. mai 2007 ka vesiniksulfiidi pidevseirega. 
Mõõtejaamade asukohad on toodud alloleval joonisel. 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 62

 
 

 
Joonis 6.4 AS E.O.S. Termoil ja Trendgate seirejaamade asukoht 
 
Mõõtetulemused 
 
Muuga Sadama territooriumi piiril paikneb alates 1996 aastast Muuga 1 seirejaam. 
Seirejaamas mõõdetakse alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike sisaldust välisõhus ning alates 
2007 a. veebruarist ka vesiniksulfiidi kontsentratsiooni. 
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Joonis 6.5 Alifaatsete süsivesinike 1h keskmine tase Muuga 1 seirejaamas 2006 a. 

 
2006 aastal olid alifaatsete süsivesinike tasemed Muuga 1 seirejaamas madalamad vastavast 
piirväärtusest. Vaid ühel korral ületati piirväärtust 5 mgC/m3. 
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Joonis 6.6 Aromaatsete süsivesinike 1h keskmine tase Muuga 1 seirejaamas 2006 a. 
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Joonis 6.7 Alifaatsete süsivesinike 1h keskmine tase Muuga 2 seirejaamas 2006 a. 
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Joonis 6.8 Alifaatsete süsivesinike aastakeskmine tase Muuga seirejaamades 
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Joonis 6.9 Aromaatsete süsivesinike aastakeskmine tase Muuga seirejaamades 
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Joonis 6.10 Arom. ja alif. süsivesinike vaheline korrelatsioon Muuga 1 seirejaamas 
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Joonis 6.11 Piirväärtuse ületamiste arv Muuga 1 seirejaamas 
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Traditsiooniliselt on seirejaamades mõõdetud alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike sisaldust. 
Pikaajalised seireandmed ei näita aastate lõikes nende ühendite üldist kasvutrendi. Samas 
näitab Muuga Sadama seire alifaatsete ja aromaatsete ühendite vahekorra muutust viimaste 
aastate jooksul. Korrelatsioon alifaatsete ja aromaatsete ühendite vahel on vähenenud – 
emissioonid esinevad erineval ajal (Joonis 6.9). Kuigi alifaatsete ja aromaatsete ühendite 
sisaldused jäävad piirnormide piiresse on tekkinud tõsised probleemid välisõhu seisundiga. 
Seda eelkõige ebameeldiva (mädamuna)lõhna näol Maardu/Muuga piirkonnas. Ebameeldiva 
mädamunalõhnaga ühendid on reeglina erinevad redutseeritud väävliühendid nagu 
merkaptaanid, vesiniksulfiid. Osalt võib kaebuste põhjuseks olla ka kindlate kemikaalide 
transiit nagu isopreen.  
 
Kuna üheks piirkonnas leviva mädamunahaisu põhjuseks oli pisteliste mõõtmiste andmetel 
just vesiniksulfiid, siis alustati Muuga Sadama seirejaamades vesiniksulfiidi 
pidevmõõtmistega. Muuga 1 seirejaamas alustas vesiniksulfiidi analüsaator tööd 17. 
veebruaril 2007. ja Muuga 2 seirejaamas 21. juulil 2007. Muuga 1 seirejaamas on seniste 
mõõtetulemuste põhjal ületatud vesiniksulfiidi piirväärtust 3 korral. Maksimaalne 
kontsentratsioon 12,9 μg/m3 registreeriti 24. märtsil 2007. Hinnangulist lõhnaläve 1,5 μg/m3 
ületati Muuga 1 seirejaamas 171 korral. Muuga 2 seirejaamas oli maksimaalne vesiniksulfiidi 
kontsentratsioon 7,9 μg/m3 20. augustil 2007. Hinnangulist lõhnaläve 1,5 μg/m3 ületati 
mõõteperioodi 21.07-29.08 vältel 63 korral. Maardu 1 seirejaamas (endine Termoil 
seirejaam) on mõõdetud vesiniksulfiidi sisaldust välisõhus alates 23. mai 2007, kuid 
mõõtetulemused ei ole avalikud. 
 
Pistelised mõõtmised Muuga/Maardu piirkonnas 
 
Seoses halvenenud õhukvaliteediga Muuga/Maardu piirkonnas on läbi viidud rida 
mõõtekampaaniaid osalt terminalide tellimusena, osalt riiklike projektidena. Elanikkonna 
kaebustes on lisaks “bensiini ja nafta haisule” valdavaks teemaks mädamunahais, gaasi hais 
jms 
See viitas väävliühendite esinemisele. Tekkis küsimus, et kas nende ühendite esinemine on 
tingitud naftaterminalide tegevusest või on probleem näiteks Kehra paberivabriku saastega, 
mis võib ulatuda Muuga/Maardu piirkonda. Kehtiva keskkonnakompleksloa põhjal tehtud 
hajumisarvutused ei kinnita seda, et Kehras paiknev AS Horizon emissioonid põhjustaksid 
Muuga/Maardu piirkonnas metüülmerkaptaani ja väävelvesiniku lõhnataju ületavaid 
kontsentratsioone. Selleks, et paberivabriku emiteeritud vesiniksulfiidi tase ületaks 
Muuga/Maardu piirkonnas lõhnaläve, peaks ettevõtte hetkelised heitkogused ületama 
keskkonnakompleksloaga lubatud koguseid vähemalt kümnekordselt. Metüülmerkaptaani 
korral peaks hetkelised heitkogused ületama välisõhu saasteloaga toodud heitkoguseid 
ligikaudu kolmekordselt. Siiski ei saa välistada, et paberivabriku äkkheide põhjustab väga 
ebasoodsatel ilmastikutingimustel loetud korrad aastas ebameeldivat lõhnataju 
Muuga/Maardu piirkonnas. Samas on välistatud, et paberivabriku emissioonid võiksid 
põhjustada Muuga/Maardu piirkonnas mõõdetud vesiniksulfiidi tasemeid. Samuti ei ole väga 
reaalne, et piirkonnas registreeritud suur ja läbi aasta küllaltki ühtlane kaebuste hulka võiks 
seletada paberivabriku võimaliku mõjuga. Arvestades kaebuste jagunemist piirkonniti ei ole 
tõenäoline, et kohalik Maardu veepuhastusjaam võiks põhjustada Muuga/Maardu piirkonna 
haisuprobleemi. Veepuhastusjaama saasteallikad on madalad ja võiksid põhjustada 
ebameeldivat lõhnataju vaid saasteallika läheduses mitte aga näiteks Muuga aedlinnast 
lõunasse või Muuga sadamast läände jäävates piirkondades.  
 
Niinimetatud “haisuprobleemi” lahendamiseks koostati Keskkonnaministri 5. mai käskkiri nr 
554, vastavalt millele teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus Muuga Sadama ja Maardu 
linna piirkonnas välisõhu kvaliteedi uuringud alates 2006 a. suvest. Lisaks alifaatsetele ja 
aromaatsetele süsivesinikele määratakse välisõhus ja emissioonides väävliühendeid ja 
mõningaid spetsiifilisi orgaanilisi ühendeid. 
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Statsionaarsed seirejaamad ja varasemad pistelised mõõtmised on katnud vaid traditsioonilisi 
naftaproduktide laadimisega seotud saasteaineid (alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud). 
Seoses halvenenud õhukvaliteediga piirkonnas ja kaebustega „mädamunahaisu” kohta alustati 
2006 a. suvel piirkonnas pisteliselt määrama ka vesiniksulfiidi sisaldust välisõhus. 
Mõõtmised näitasid, et välisõhus esineb olulisel määral vesiniksulfiidi, mis põhjustab 
piirkonna elanikele häirivat lõhnataju. 
 
AS Termoil tellimusel ja Harjumaa Keskkonnateenistuse korraldusel mõõdeti 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi raames 2006 a. juunis AS Termoil 
tootmisterritooriumil (ca. 50 m tootmisterritooriumi piirist) alifaatsete ja aromaatsete 
süsivesinike sisaldust välisõhus. Lisaks AS Termoil poolt tellitud ja KSH käigus nõutavatele 
saasteparameetritele teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus seoses haisuteema aktuaalseks 
muutumisega ka vesiniksulfiidi kontsentratsiooni mõõtmisi. Alloleval joonisel on toodud 
vesiniksulfiidi mõõtetulemused, mis saadi 2006 a. suvel AS Termoil tootmisterritooriumi 
piiri lähedal teostatud mõõtmiste käigus. 
 
Maksimaalsed vesiniksulfiidi tasemed olid ligikaudu 20 korda kõrgemad kui vastav 
tunnikeskmine välisõhu piirväärtus ja ületasid lõhnaläve üle sajakordselt. Need mõõtmised 
olid esimeseks otseseks tõendiks, et piirkonnas esineb reaalselt probleem redutseeritud 
väävliühenditega, mis pärinevad suure tõenäosusega naftaproduktide käitlemisest. 
Vesiniksulfiidi tasemed järgisid sama mustrit, mis alifaatsete süsivesinike tasemed, mis viitas 
pärinemisele samast allikast ehk naftaproduktide käitlemisest (Joonis 6.11 ja Joonis 6.12). 
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Joonis 6.12 Vesiniksulfiid tunnikeskmine kontsentratsioon Termoil territooriumil 
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Joonis 6.13 Alif. süsivesinike tunnikeskmine kontsentratsioon Termoil territooriumil 
 
Täpsemaks vesiniksulfiidi tasemete kaardistamiseks viidi piirkonnas läbi mõõtmised 
passiivsampleritega. Nimetatud meetod annab uuritava saasteaine kohta pikema aja keskmise 
tulemuse, antud juhul nädalakeskmise taseme. Allolevatelt joonistelt on näha, et 
nädalakeskmine saastetase on madalam kui vastav tunni- või ööpäevakeskmine piirväärtus. 
Samuti on tasemed suhteliselt ühtlased, välja arvatud teisel mõõtenädalal, mil Maardu 
terminalist põhja suunas ja Muuga Sadamast lõunas mõõdeti suhteliselt kõrgemaid tasemeid. 
Tulemustest võib järeldada, et vesiniksulfiidi kõrged tasemed piirkonnas on episoodilised ja 
ei põhjusta pikaajalise saastetaseme olulist suurenemist. Lühiajalised kõrged saastetaseme 
episoodid on tõenäoliselt seotud kindlate tegevustega ehk teatud naftaproduktide laadimisega.  
 

 
Joonis 6.14 Vesiniksulfiidi nädalakeskmine kontsentratsioon (28.09-05.10 2006) 
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Joonis 6.15 Vesiniksulfiidi nädalakeskmine kontsentratsioon (05.10-13.10 2006) 

 
Kuna saastetasemete kaardistamine passiivsampleritega ei toonud esile väga kindlat kõrge 
vesiniksulfiidi tasemega piirkonda, siis alustati piirkonnas vesiniksulfiidi pidevmõõtmistega, 
mille eesmärgiks oli registreerida lühiajalisi vesiniksulfiidi kontsentratsiooni suurenemisi ja 
saadud andmete põhjal teha kindlaks saastevoogude suund. Pidevseire andmeid saab kasutada 
ka pöördmodelleerimise sisendandmetena saasteallikate asukohtade tuvastamiseks. 
 
Vesiniksulfiidi saastetasemed esinevad reeglina samaaegselt alifaatsete süsivesinike sisalduse 
suurenemisega (Joonis 6.15). See viitab vesiniksulfiidi pärinemisele naftaproduktide 
laadimisega ja alifaatsete süsivesinike emissioonidega seotud tegevustest. 
 

 
Joonis 6.16 Alif. süsivesinike ja vesiniksulfiidi kontsentratsioon 

(Muuga 1 20.02 – 13.03 2007) 
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Alltoodud joonistel kujutatud vesiniksulfiidi mõõtetulemused ja suund viitavad selgelt 
vesiniksulfiidi heitmete pärinemisele naftaproduktide käitlemisega tegelevate ettevõtete 
territooriumilt. Näiteks joonisel 6.17 on toodud Randveres teostatud vesiniksulfiidi 
mõõtetulemused. Kuigi tasemed ei ole väga kõrged on tegemist siiski tasemetega, mis 
põhjustavad ebasoovitava lõhnataju teket ja kutsuvad esile elanikkonna kaebusi (Joonis 6.17). 
Sarnaseid tulemusi saadi ka teistes mõõtepunktides. Saastetasemed ei olnud küll väga kõrged, 
kuid piisavad, et põhjustada elanike kaebusi. Vesiniksulfiidi voog pärines piirkonnas 
paiknevate naftaterminalide suunast. 

 
Joonis 6.17 Vesiniksulfiidi 1h keskmine kontsentratsioon (Randvere 15-30.11 2006) 

 

 
Joonis 6.18 Vesiniksulfiidi saastevoog (Randvere 15-30.11 2006) 
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Randvere mõõtetulemuste suundanalüüs viitas selgelt kõrgete kontsentratsioonide 
pärinemisele Muuga Sadama territooriumilt (Joonis 6.18). 

 
Joonis 6.19 Vesiniksulfiidi 1h keskmine kontsentratsioon 

(Altmetsa tee 22-29.01 2007) 
 

 
 
Joonis 6.20 Vesiniksulfiidi saastevoog (Altmetsa tee 22-29.01 2007) 
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Joonis 6.21 Vesiniksulfiidi 1h keskmine kontsentratsioon 

(Põhjaranna tee 13.02-04.04 2007) 
 

 
 
 

Joonis 6.22 Vesiniksulfiidi saastevoog (Põhjaranna tee 13.02-04.04 2007) 
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Joonis 6.23 Vesiniksulfiidi 1h keskmine kontsentratsioon 

(Muuga 1 seirejaam 16.02-30.04 2007) 
 

 
 
 

Joonis 6.24 Vesiniksulfiidi saastevoog (Muuga 1 seirejaam 16.02-30.04 2007) 
 
Pidevseire andmete põhjal teostati vesiniksulfiidi jaoks tagasiarvutus ehk 
pöördmodelleerimine. Välisõhus mõõdetud vesiniksulfiidi kontsentratsioonide põhjal arvutati 
meteoroloogiliste tingimuste põhjal välja emissiooniallikate tõenäolised asukohad. Alloleval 
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joonisel on toodud emissiooniallikate paiknemise tõenäosus, mis saadi välisõhu mõõtmiste ja 
pöördmodelleerimise tulemusena (Joonis 6.24). 

 
Joonis 6.25 Vesiniksulfiidi saasteallikate paiknemise tõenäosus 

 
Jooniselt on näha, et olemasolevate andmete põhjal eristub kolm piirkonda, kus paiknevad 
tõenäoliselt vesiniksulfiidi saasteallikad: Muuga Sadama lääneosa, Muuga aedlinnast lõuna 
suunas jääv piirkond (AS E.O.S. Termoili terminali piirkond) ja Maardu terminalist põhja 
suunas jääv piirkond (võimalik kohaliku veepuhastusjaama mõju). 
 
Peale süsivesinike ja väävliühendite teostati AS Stivis tellimusel tolmu mõõtmisi 25-29 juuni 
2007 a. Üldtolmu (TSP) maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon mõõdeti 26. juuni 
hommikul kell 09:00 271,3 μg/m3, mil puhus edelatuul (suund 248 kraadi). Mõõteperioodi 
maksimaalne ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli 25,7 μg/m3 (26.06). Mõõteperioodi 
keskmine üldtolmu sisaldus välisõhus oli 23,5 μg/m3. Peentolmu (PM10) maksimaalne 
ööpäevakeskmine kontsentratsioon mõõdeti 25. juunil 47,6 μg/m3, jäädes napilt madalamaks 
vastavast piirväärtusest 50 μg/m3, mõõteperioodi keskmine peentolmu sisaldus välisõhus oli 
26 μg/m3. Mõõteperioodi vältel seega kehtivaid välisõhu saastatuse taseme piirväärtuseid ei 
ületatud. 
 
Ülaltoodud seireandmetest nähtub, et naftaproduktide käitlemisel eralduvate saasteainete 
nagu alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud piirnorme enamasti ei ületata. Viimaste aastate 
lõikes on nende saasteainete saastetasemed pidevalt vähenenud. Samas on tekkinud 
probleemid väävliühenditega nagu vesiniksulfiid. Ka vesiniksulfiidi puhul ei ole välisõhu 
piirnormide ületamisi massiliselt registreeritud. Siiski tuleb arvestada seda, et nii süsivesinike 
kui vesiniksulfiidi ja eriti merkaptaanide puhul on nende ühendite lõhnalävi ehk ebameeldivat 
lõhnataju tekitav tase märkimisväärselt madalam kui vastava ühendi piirväärtus. Kuigi 
piirväärtusest madalamad tasemed ei pruugi olla otseselt kahjulikud inimese tervisele, 
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halvendavad nad elukvaliteeti ja võivad kaudselt lisastressi tekitajana põhjustada ebasoodsat 
mõju inimeste tervisele. 

6.1.3. Saasteainete normatiivid  
 
Välisõhu saastatuse taseme piirväärtused on esitatud tabelis 1. (vastavalt Keskkonnaministri 
07.09.2004 määrusele nr 115 “Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja 
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning 
saasteainete sisaldusest teavitamise tase” (RTL 2004, 122, 1894)  
 
Tabel 6.10 Saasteainete normatiivid 

Saastatuse taseme piirväärtus   
μg/m3 

Nimetus Kood (Chemical Abstract 
Service Number) Ühe tunni 

keskmine 
SPV1 

24 tunni 
keskmine 

SPV24 

Süsinikoksiid 630-08-09 10 000 μg/m3 8 tunni keskmine 
Vääveldioksiid 7446-09-5 350 125 

Lämmastikoksiid 10102-44-0 200 - 
Tahked osakesed, 

summaarsed - 500 150 

Bensiin ja alifaatsed 
süsivesinikud 8032-32-4 5000 2000 

Ksüleen ja aromaatsed 
süsivesinikud 1330-20-7 200 200 

Äädikhape (etaanhape) 64-19-7 200 60 
Glükoolid 107-21-1 30 30 
Stüreen 100-42-5 40 2 

Metanool 67-56-1 1000 500 
Etanool 64-17-5 5000 5000 

1,3-butadieen* 106-99-0 3000 3000 
* kasutati isopreeni (2-metüül-1,3-butadieen) hindamisel 
 
Oiltankingu poolt käideldaval produktil metüül-tert-butüül eetril (MTBE) puudub välisõhu 
saastatuse taseme piirväärtuse norm. Tulenevalt „Välisõhu kaitse seadusest. (RT I 2004, 43, 
298) Vastu võetud 05.05.2004. § 16 lõige 2 - Kui saasteallikast välisõhku suunatava 
saasteaine kohta ei ole kehtestatud välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmist piirväärtust, 
võetakse hajumisarvutusel selle saasteaine sisalduse orienteerivaks ohutuks tasemeks 10% 
töökeskkonna õhus lubatud piirnormist, siis lähtuti hajuvusarvutuste  teostamisel Vabariigi 
Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusest nr 293 “Töökeskkonna keemiliste ohutegurite 
piirnormid” mis kehtestab saasteainete piirnormid töökeskkonnas. Nagu tabelis näha on 
MTBE töökeskkonna piirnorm 180 mg/m3 seega on 10 % töökeskkonna piirnormist 18 
mg/m3  mis võetakse MTBE saastatuse taseme hindamise aluseks. 
 
Kuna metüül-tert-butüüleeter ei ole alifaatne ega aromaatne süsivesinik, siis seetõttu tema 
aurude kontsentratsioon ei liitu Muuga sadamas teiste olemasolevate saasteallikatega, mis 
põhjustavad  alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike saastatuse taset. 
 
Oiltanking AS poolt laaditaval isopreenil puudub välisõhu saastatuse taseme piirväärtuse 
norm. Samuti puudub töökeskkonna õhule lubatud piirnorm. Keemiliste ühendite sarnase 
struktuuri (2-metüül-1,3-butadieen ja 1,3-butadieen) põhjal võeti isopreeni saastetasemete 
hindamisel aluseks 1,3-butadieenile kehtestatud välisõhu saastatuse tase 3000 μg/m3. 
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6.1.4. Muuga Sadama operaatorfirmade poolt käideldavate 
naftaproduktide ja kemikaalide füüsikalis-keemilised omadused ning 
laadimisel eralduvad saasteained 
 
Eralduvad saastekogused on arvutatud keskkonnaministri määruse nr.96,  02. 2004 
Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste 
määramismeetodid  nõuete  kohaselt. Eralduvate kütuse aurude kontsentratsioon (kg/m3) on 
selle määruse alusel järgmine: 
 
C =  120 × S × Ps × M/T,   
 
kus 

Ps - on aururõhk vastaval temperatuuril (kPa) 
  M  - on aurude molekulmass 
   T - on vedeliku temperatuur (K) 
   S - on küllastumistegur 
 
Ujuvkatuse kasutamisel on küllastumistegur keskmiselt 0,1 ja laevade laadimisel 0,2. Autode 
laadimisel ja ilma ujuvkatuseta mahutite täitmisel on küllastumistegur 1,0. 
 
Toornafta 
 
Aasta keskmise temperatuuri 5º C juures on toornafta aururõhk 12,8 kPa. Hetkeliste heitkoguste 
leidmiseks toornafta osas tuleb aluseks võtta aururõhk temperatuuril 20º C -  22,6 kPa. 
 
Toornafta aurude kontsentratsioon 5º C juures: 
 
C = 120 × 12,8 × 50/278 = 276 g/m3 

 
20 ºC juures: 
 
C = 120 × 22,6 × 50/293 = 463 g/m3  
 
Masuut 
 
70º C juures ei ületa masuudi aururõhk 1,33 kPa. 
 
Masuudi aurude kontsentratsioon 70 ºC juures: 
 
C = 120 * 1,33 * 72/343 = 34 g/m3 

 
Naphta 
 
Aasta keskmise temperatuuri 5º C juures on Naphta aururõhk 24 kPa. Hetkeliste heitkoguste 
leidmiseks Naphta osas tuleb aluseks võtta aururõhk temperatuuril 20º C -  40 kPa. 
 
Naphta aurude kontsentratsioon 5º C juures: 
 
C = 120 × 24 × 66/278 = 684 g/m3 

 
20 ºC juures: 
 
C = 120 × 40 × 66/293 = 1080 g/m3  
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Bensiin 
 
Aasta keskmise temperatuuri 5º C juures on bensiini aururõhk 180 mm Hg. Hetkeliste 
heitkoguste leidmiseks bensiini osas tuleb aluseks võtta aururõhk temperatuuril 20º C -  300 mm 
Hg. 
 
Bensiini aurude kontsentratsioon 5º C juures: 
 
C = 0,016 × 180 × 66/278 = 0,684 kg/m3 

 
20 ºC juures: 
 
C = 0,016 × 300 × 66/293 = 1,08 kg/m3  
 
Diiselkütus ja lennukipetrool 
 
Diiselkütuse ja lennukipetrooli laadimisel ei ületa aurude kontsentratsioon 5º C juures 0,0076 
kg/m3  (0,244 kPa  ) ja 20° C juures 0,012 kg/m3( 0,407 kPa ). 
 
Bensiini puhul on heitkogused arvutatud nimetatud määruse 3. ja 4. punkti alusel.  
 
Metüül-tert-butüüleeter 
 
Hetkeliste heitkoguste leidmiseks metüül-tret-butüül eetri osas tuleb aluseks võtta aururõhk 
temperatuuril 20º C -  26,8 kPa. 
 
Metüül-tert-butüüleetri aurude kontsentratsioon 20 ºC juures: 
 
C = 120 × 26,8 × 88,15/293 = 968 g/m3 

 
Bituumen 
 
Bituumeni ekvivalentne keemise algustemperatuur: 
 
t(ekv) = 170 + 110/8,8 = 182,5 º C 
 
Aururõhk 38 º C juures: Ps(38) = 3 hPa 
 
Soojal perioodil hoitakse bituumenit 140 º C juures, külmal 40 º C juures. Kuna külma perioodi 
heitkogus on tühine (28 korda väiksem), siis on arvutatud ainult sooja perioodi heitkogus. 
 
Ts = 1 (-8,41 + 0,99 x 12 + 0,75 x 140) = 108 º C 
 
K5s = 16,37 
 
White spirit 
 
White spiriti ekvivalentne keemise algustemperatuur: 
 
t(ekv) = 145 + (190 – 145)/8,8 = 150 º C 
 
Ps(38) =13,0 hPa 
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Metanool CH4O 
 
Tihedus:  791 kg/m3 

Aururõhk:  128 mbr 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  5,5 – 44 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –98 ºC 
Keemispunkt:  65 ºC 
Süttimispunkt:  464 ºC 
 
Etanool C2H5OH 
 
Tihedus:  789 kg/m3 

Aururõhk:  59 mbar 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  3,3 – 19 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –117 ºC 
Keemispunkt:  79 ºC 
Süttimispunkt:  363 ºC 
 
Para-ksüleen (p-Xylene) C8H10 
 
Tihedus:  861 kg/m3 

Aururõhk:  8,2 mbr 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  1,1 – 7 Vol % in air 
Sulamispunkt:   13 ºC 
Keemispunkt:  137 ºC 
Süttimispunkt:  528 ºC 
 
Orto-ksüleen (o-Xylen) C8H10 
 
Tihedus:  880 kg/m3 

Aururõhk:  6,7 mbr 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  0,9 – 7,6 Vol % in air 
Sulamispunkt:   -25 ºC 
Keemispunkt:  144 ºC 
Süttimispunkt:  463 ºC 
 
Parafiinid (n-Paraffin)  C10  - C20 
 
Molekulmass:  205 
Aromaatika sisaldus kuni 0,5 massi %  
Tihedus:  743 kg/m3  20 ºC juures 
Aururõhk: max 5,5 mmHg 
Süttimispunkt:  200 ºC 
Plahvatus piir:  0,6 – 6,5 Vol % in air 
Kinemaatiline viskoosus: 1,77 mm2/s   20 ºC juures 
Dünaamiline viskoosus: 0,96 mPas    20 ºC juures 
 
Lineaar-alküülbenseen (Linear Alkylbnzene) C10 –C13 keskmine C10,7 
 
Tihedus:  861 kg/m3  15 ºC juures 
Aururõhk:  0,13 hPa  20 ºC juures 

2,0   hPa  100 ºC juures 
Keemispunkt:  316 ºC 
Sulamispunkt:  < 50 ºC 
Leekpunkt:  140 ºC 
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Stüreen 
 
Tihedus:  900 kg/m3 

Aururõhk:  0,7 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  0,9-6,8 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –30,6 ºC 
Keemispunkt:  145 ºC 
Süttimispunkt:  490 ºC 
 
Monoetüleenglükool (meg) 
 
Tihedus:  1100 kg/m3 

Aururõhk:  0,007 kPA 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  3,2 – 15,3 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –13 ºC 
Keemispunkt:  198 ºC 
Süttimispunkt:  398 ºC 
 
Dietüleenglükool (deg) 
 
Tihedus:  990 kg/m3 

Aururõhk:  0,019 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  andmed puuduvad Vol % in air 
Sulamispunkt:   andmed puuduvad ºC 
Keemispunkt:  196-202 ºC 
Süttimispunkt:  204 ºC 
 
Isopreen 
 
Tihedus:  700 kg/m3 

Aururõhk:  53,2 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  1,5– 8,9 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –146 ºC 
Keemispunkt:  34 ºC 
Süttimispunkt:  220 ºC 
 
Metüül-tert-butüüleeter (mtbe) 
 
Tihedus:  700 kg/m3 

Aururõhk:  27 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  1,6-15,1 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –109 ºC 
Keemispunkt:  55 ºC 
Süttimispunkt:  375 ºC 
 
Tolueen 
 
Tihedus:  870 kg/m3 

Aururõhk:  2,90 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  1,1-7,1 Vol % in air 
Sulamispunkt:   –98 ºC 
Keemispunkt:  111 ºC 
Süttimispunkt:  464 ºC 
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Äädikhape 
 
Tihedus:  1050 kg/m3 

Aururõhk:  1,5 kPa 20 ºC juures 
Plahvatus piir:  5,4 – 16 Vol % in air 
Sulamispunkt:   16,7 ºC 
Keemispunkt:  118 ºC 
Süttimispunkt:  427 ºC 
 

6.1.5. Muuga Sadama operaatorfirmade katlamajadest  välisõhu 
eralduvat saasteainete arvutusmetoodika 
 
Kütuse põlemisel eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamise aluseks on keskkonnaministri  
2.08.2004 määrus nr 99 Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste 
määramise kord ja määramismeetodid.  
 
Hetkelised heitkogused leitakse järgmise valemiga: 
 
Mpi = 0,001 x P x qi, g/s   
 
kus 

P - põletusseadme soojusvõimsus, MWth 
qi - i-nda saasteaine eriheide, g/GJ 

 
Vääveldioksiidi hetkkogus leitakse järgmise valemiga: 
 
Mpso2= 20 x P x Sr x (1-n)/Qir g/s 
 
kus 
  P - põletusseadme soojusvõimsus, MWth 

Sr - väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, massi % 
n - väävliärastusseadmes eraldatava või põlemisseadmes kütuse tuhaga seotava väävli    
suhteline hulk; 
Qir - kütuse alumine kütteväärtus, MJ/kg 

 
Aastased heitkogused arvutatakse järgmise valemiga: 
 
Mi= 10-6 xB1 x qi , t  
 
kus 

B1 - on kütuse kulu soojusühikutes, GJ 
qi - i -nda saasteaine eriheide, g/GJ 
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Tabel 6.11 Kõigist saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused 
koordinaadid Nimetus number 

plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

           
PAKTERMINAL           
Rasked kütteõlid 
(masuut) 

          

Mahutid  1- 6 V-1 110 950 < 0,2 14 < 0,2 50 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud  

1,29 

           
Kai 1A V-2 435 900  0,5 10 1,0 50 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,52 

           
Bensiin           
Mahutid  19 – 22 ja 30 - 
36 

V-3 135 575 < 0,2 20 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud  

25,37 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,76 

           
Kai 1A V-4 435 900  0,5 10 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
38,05 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

1,14 

           
Lennukipetrool           
Mahutid 14 – 16 ja 23 - 
28 

V-5 180 590 < 0,2 14 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud  

0,77 

           
Kai 1 V- 6 350 770 0,5 10 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 0,15 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 81  

koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud  
           
Toornafta           
Mahutid 17; 18 ; 29 V-7 130 800 < 0,2 20 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
20,1 

           
Kai 1A V- 8 435 900  0,5 10 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
2,01 

           
           
Katel 1 V- 9 162 925  0,6 16 2,04 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,252 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,252 
        8032-32-4 Lenduvad org. üh. 0,017 
           
Katel 2 V- 10 164 925  0,6 16 2,04 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,252 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,252 
        8032-32-4 Lenduvad org. üh. 0,017 
           
Katel 3 V- 11 166 925  0,6 16 2,04 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,252 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,252 
        8032-32-4 Lenduvad org. üh. 0,017 
           
Katel 4 V- 12 168 925  1,0 16 2,04 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,252 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,252 
        8032-32-4 Lenduvad org. üh. 0,017 
           
Katel 5 V- 13 160 925  0,64 16 4,08 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,504 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,504 
        8032-32-4 Lenduvad org. üh. 0,034 
           
NESTE 
 

          

Autobensiin           
Mahutid  FB16,20,22,23 V-1 200 410 < 0,2 18 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,27 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,038 

           
           
Laadimine autodesse alt V-2 250 275 0,4 15 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
4,6 

VRU kasutamisel        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,14 

           
           
Diiselkütus           
Mahutid  FB10-13; V-3 180 300 < 0,2 10,5 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,261 

FB15;21           
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

           
Laadimine raudteetsist. V-4 130 350 < 0,2 4,5 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,67 

           
Laadimine autodesse alt V-5 250 275 0,4 15 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,6 

VRU kasutamisel           
           
Laadimine autodesse  V-6 250 275 < 0,2 3 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,2 

           
EURODEK SYNERGY           
 
ÕLI tn. 1 

          

Masuut V-1 700 240  0,2 28 < 0,2 50 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud  

2,05 

           
Diisel V-2 700 240  0,2 28 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,72 

           
ÕLI tn. 3           
Diisel V-3 590 275  0,2 13 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,52 

           
Bensiin V-4 590 275  0,2 13 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
5,7 

        1330-20-7 Aroma. 0,17 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud 
           
ÕLI tn. 6           
Masuut V-5 420 410  0,2 25 < 0,2 50 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,40 

           
Toornafta V-6 420 410  0,2 25 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,50 

           
VILJA tn. 4           
Masuut V-7 1120 490  0,2 31,5 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
2,48 

           
Kai nr. 2           
Toornafta V-8 350 720 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,734 

           
Bensiin V-9 350 720 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
0,13 

        1330-20-7 Aroma. 
süsivesinikud 

0,0038 

           
Diisel V-10 350 720 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,020 

           
Kai nr. 3           
Masuut V-11 500 450 0,5 10 1 50 8032-32-4 Alifaatsed 0,22 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud  
           
Diisel V-12 500 450 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,033 

           
Kai nr. 3A           
Bensiin V-13 400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,39 

        1330-20-7 Aroma. 
süsivesinikud 

0,012 

           
Masuut V-14 400 580 0,5 10 1 50 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,88 

           
Diisel V-15 400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,11 

           
Kai nr. 9A/10A           
Toornafta V-16 1350 1400 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
2,202 

           
Bensiin V-17 1350 1400 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,63 

        1330-20-7 Aroma. 
süsivesinikud 

0,019 

           
Masuut V-18 1350 1400 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 1,08 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud  
           
Diisel V-19 1350 1400 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,18 

           
Admin. hoone  V-20 475 125 0,2 7,0 0,12 180 7446-09-5 Vääveldioksiid 0,023 
katlamaja         Tahked osakesed 0,024 
Lasti tee 16        10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,024 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,024 
        8032-32-4 Lenduvad org. 

ühendid 
0,00036 

           
Katlamaja nr.1 V-21 550 230 0,8 16 6,56 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,8 

Lasti tee 16        630-08-0 Süsinikoksiid 0,8 
        8032-32-4 Lenduvad org. 

ühendid 
0,056 

           
Katlamaja nr.2 V-22 550 125 1,25 19,5 12,4 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 1,53 

Lasti tee 16        630-08-0 Süsinikoksiid 1,53 
        8032-32-4 Lenduvad org. 

ühendid 
0,10 

           
Katlamaja nr.3 V-23 1230 480 0,85 18 5,24 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,64 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

Vilja tn. 4        630-08-0 Süsinikoksiid 0,64 
        8032-32-4 Lenduvad org. 

ühendid 
0,044 

           
OILTANKING           
Diiselkütus           
Mahutid 9–12 ja 26 V - 1 335 265 0,2 14,5 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,179 

           
Laadimine autodesse  V - 2 320 300 0,2 3 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,053 

           
Laadimine laeva 3. kail  V - 3 500 450 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,013 

           
Laadimine laeva 3a. kail V - 4 400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,013 

           
Autobensiin           
Mahutid  9-12 ja 21 - 23 V - 5 335 265 0,2 26 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,486 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,105 

           
Laadimine autodesse 
VRU kasutamisel 

V - 6 250 275 0,2 15 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud  

0,417 

        1330-20-7 Aromaatsed 0,013 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud 
           
Laadimine laeva 3. kail  V – 7 500 450 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,323 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,10 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 8  400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,323 

        1330-20-7 Aromaatsed 
süsivesinikud 

0,10 

           
Naphta           
Mahutid 21–23 V – 9 340 350 0,2 14,5 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,76 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 10 500 450 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,75 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 11 400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
3,75 

           
Petrooleum           
Mahutid 24–26 V – 12 340 350 0,2 12,5 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,057 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 13 500 450 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 0,0056 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

süsivesinikud  
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 14 400 580 0,5 10 1 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,0056 

           
Metanool           
Mahutid 21 - 23 V - 15 280 405 0,2 14,5 <0,2 20 67-56-1 Metanool 0,33 
           
Laadimine laeva 2. kail  V - 16 380 720 0,5 10,0 1,0 20 67-56-1 Metanool  1,86 
           
Etanool           
Mahutid 21, 23  V – 17 280 405 0,2 14,5 <0,2 20 64-17-5 Etanool 0,22 
Laadimine laeva 2. kail V – 18 380 720 0,5 10,0 1,0 20 64-17-5 Etanool 0,68 
           
Paraksüleen           
Mahutid 24 ja 26 V – 19 335 390 0,2 14,5 <0,2 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,20 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 20 500 450 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,22 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 21 400 580 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,22 

           
Ortoksüleen           
Mahutid 32 – 33 V – 22 280 405 0,2 14,5 <0,2 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,016 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 23 500 450 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,178 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 24 400 580 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,178 

           
n-parafiinid           
Mahutid 2 – 3 ja 5 - 8 V- 25 330 220 0,2 9 <0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
1,02 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 26 500 450 0,5 10 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,172 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 27 400 580 0,5 10,0 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
0,172 

           
Lineaar-alküülbenseen           
Mahuti 4 V – 28 335 195 0,2 16 <0,2 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,0044 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 29 500 450 0,5 10 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,0048 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 30 400 580 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,0048 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

Stüreen           
Mahuti 25 V – 31 335 195 0,2 12,5 <0,2 20 100-42-5 Stüreen 0,083 
           
Laadimine laeva 3. kail  V – 32 500 450 0,5 10 1,0 20 100-42-5 Stüreen 0,182 
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 33 400 580 0,5 10,0 1,0 20 100-42-5 Stüreen 0,182 
           
Monoetüleenglükool           
Mahuti 1 V – 34 335 195 0,2 20 <0,2 20 107-21-7 Glükool 0,001 
           
Laadimine laeva 3. kail  V – 35 500 450 0,5 10 1,0 20 107-21-7 Glükool 0,0012 
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 36 400 580 0,5 10,0 1,0 20 107-21-7 Glükool 0,0012 
           
Dietüleenglükool           
Laadimine laeva 3. kail  V – 37 500 450 0,5 10 1,0 20 107-21-7 Glükool 0,00016 
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 38 400 580 0,5 10,0 1,0 20 107-21-7 Glükool 0,00016 
           
Isopreen           
Mahuti 31 V – 39 280 405 0,2 21 <0,2 20 78-79-5 Isopreen  0,823 
           
Laadimine laeva 3. kail  V – 40 500 450 0,5 10 1,0 20 78-79-5 Isopreen  9,05 
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 41 400 580 0,5 10,0 1,0 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud  
9,05 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

Metüül-tert- butüüleeter           
Mahuti 21 - 23 V – 42 280 405 0,2 14,5 <0,2 20 1634-04-4 MTBE 0,542 
           
Laadimine laeva 2. kail  V – 43 380 720 0,5 10 1,0 20 1634-04-4 MTBE 5,96 
           
Tolueen           
Mahuti 33 V – 44 280 405 0,2 21 <0,2 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,61 

           
Laadimine laeva 3. kail  V – 45 500 450 0,5 10 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,67 

           
Laadimine laeva 3a. kail V – 46 400 580 0,5 10,0 1,0 20 1330-20-7 Aromaatsed 

süsivesinikud  
0,67 

           
Äädikhape           
Mahuti 1 V – 47 280 405 0,2 12,5 <0,2 20 64-19-7 Äädikhape 0,22 
           
Laadimine laeva 3. kail  V – 48 500 450 0,5 10 1,0 20 64-19-7 Äädikhape 0,24 
           
Laadimine laeva 3a. kail V – 49 400 580 0,5 10,0 1,0 20 64-19-7 Äädikhape 0,24 
           
Katlamaja V- 50 310 150 1,5 30 4,5 200 7446-09-5 Vääveldioksiid 2,1 
         Tahked osakesed 0,89 
        10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 0,89 

        630-08-0 Süsinikoksiid 0,89 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

        8032-32-4 Lenduvad org. 
ühendid 

0,013 

           
DBT           
Raudteevagunite 
tühjendamine 

V - 1 536 888 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,170 

Vastuvõtusõlm A           
           
Raudteevagunite 
tühjendamine 

V - 2 536 904 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,170 

Vastuvõtusõlm B           
           
Ladu  V - 3 452 952 2,8 29 22,2 20  Tahked osakesed 0,170 
Koorma 13           
           
Ladu  V - 4 376 820 2,1 28 12,5 20  Tahked osakesed 0,170 
Koorma 13A           
           
           
Väetiste laadimine kai 
nr 8 

V - 5 456 1080 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,170 

           
AS Stivis 
Kivisüsi 

          

Raudteevagunite 
tühjendamine 

V - 1 483 558 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,190 

Vastuvõtusõlm 1           
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

           
Raudteevagunite 
tühjendamine 

V - 2 443 710 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,190 

Vastuvõtusõlm 2           
           
Raudteevagunite 
tühjendamine 

V - 3 435 470 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,190 

Vastuvõtusõlm 3           
           
Laadimine laeva kail 
nr.6a 

V - 4 380 725 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,190 

           
Laadimine laeva kail nr. 
6 

V - 5 383 553 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,190 

           
Killustik           
Laeva tühjendamine V – 8 325 355 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,10 
Kai nr. 5a           
           
Autode laadimine V – 9 357 317 0,5 10 1 20  Tahked osakesed 0,10 
           
Turvas           
Turba ladustamispaik V – 6 225 307 0,5 20 1 20  Tahked osakesed 0,170 
           
Laadimine laeva kail nr. 
4 

V - 7 237 355 0,5 20 1 20  Tahked osakesed 0,170 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

AS NYNAS           
Bituumenimahuti 3001 V-65 380 270 < 0,2 16,5 < 0,2 40 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
0,38 

Bituumenimahuti 5002 V-66 400 250 < 0,2 20,5 < 0,2 40 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,48 

Bituumendestillaat 1406 V-67 475 245 < 0,2 19,5 < 0,2 40 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,033 

Laevade tühjendamine 
bituumenist 

V-68 500 450 0,5 10 1 40 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,069 

Bituumen-emulsiooni 
sõlm 

V-69 455 280 < 0,2 3 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,018 
 

White spiriti mahuti V-70 455 280 < 0,2 3 < 0,2 20 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,0021 

Raudteetsisternide 
laadimispaik 

V-71 455 220 < 0,2 4,8 < 0,2 40 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,35 

Autosisternide 
laadimispaik 

V-72 400 290 < 0,2 3 < 0,2 40 8032-32-4 Alifaatsed 
süsivesinikud 

0,35 

           
SOJATEHAS           
Mahutipark  V-1 1100 350 0,5 6 0,0056 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
3,1 

Heksaani           
ladustamine           
           
Tootmine  V-2 1150 300 0,8 20 12,5 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
3,5 

DTDC tsüklon         Tahked osakesed  0,66 
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koordinaadid Nimetus number 
plaanil 
või 
kaardil 

x y 
ava 
läbimõõt 
D, m 

väljumis- 
kõrgus 
maapinnast 
H, m 

maht- 
kiirus 
Vt  
m3/s 

tempera- 
tuur 
T, °C 

CAS/ 
EINECS/ 
ELINCS 

nimetus Hetkeline 
heitkogus 
g/s 

           
Tootmine V-3 1150 300 0,5 20 0,048 20 8032-32-4 Alifaatsed 

süsivesinikud 
0,44 

Lahuse           
ekstraheerimine           
           
Tootmine V-4 1150 300 0,8 6 12,8 20  Tahked osakesed 0,72 
Ettevalmistus-           
sektsioon           
           
Tootmine V-5 1150 300 1,2 6 43,3 20  Tahked osakesed 2,17 
Sroti töötlemine           
           
Tootmine V-6 1150 300 0,5 6 4,17 20  Tahked osakesed 0,21 
Kestade           
töötlemine           
           
Katlamaja V-7 1150 300 1,2 20 11,5 180 10102-44-

0 
Lämmastikoksiid 1,42 

1,0 MW        630-08-0 Süsinikoksiid 1,42 
        8032-32-4 Lenduvad org. 

ühendid 
0,095 

           
Mahutipark  V-8 1150 300 0,05 10,5 0,025 20 67-56-1 Metanool 4,15 
Metanooli           
ladustamine           
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6.1.6. Saasteainete maapinnalähedaste kontsentratsioonide leidmine 
 
Tabelis 11 toodud lähteandmete ja EMHI-lt saadud meteoroloogiliste parameetrite põhjal 
arvutati välja maksimaalne maapinnalähedane kontsentratsioon aromaatsete ja alifaatsete 
süsivesinike jaoks. Selleks kasutati US-EPA poolt välja töötatud Gaussi difusioonivõrrandil 
põhinevat arvutusmudelit ISC3. Mudel on kinnitatud ametliku arvutusmudelina riikides nagu 
näiteks USA, Suurbritannia, Austraalia jm. Mudeli lähtekood ja kirjeldus on tasuta saadaval 
US-EPA kodulehel aadressil: http://www.epa.gov/scram001/7thconf/iscprime/iscprmsr.zip 
Ümberkaudsete hoonete mõju hajumisele hinnati US-EPA programmiga BPIP. 
 
Allolevatel joonisel on toodud hajumisarvutuste tulemusena saadud saastekaardid saasteainete ja 
terminalide kaupa ning kõikide terminalide koosmõjul tekkiva saastetaseme kaardid. 
Hajumisarvutustes valiti sellised olukorrad, kus emissioonid on maksimaalsed. Näiteks kaide 
ääres laadimisel valiti sellise suurima käibe ja heitkogusega terminali emissioonid. Maksimaalse 
teoreetiliselt võimaliku pumpamiskiiruse alusel saadud hajumisarvutuste tulemusi ei kinnita 
pikaajalise seire andmed. Emissioonide arvutamisel kasutati terminali läbivate naftaproduktide 
käibenumbreid.  
 
Joonisel 6.28 on toodud  AS Pakterminal põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,8 SPV1. 
 
Joonisel 6.29 on toodud  AS Eurodek Synergy põhjustatud alifaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,4 SPV1. 
 
Joonisel 6.30 on toodud  AS Oiltanking põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,2 SPV1. 
 
Joonisel 6.31 on toodud  Neste Eesti AS põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,2 SPV1. 
 
Joonisel 6.32 on toodud  AS Nynas põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,06 SPV1. 
 
Joonisel 6.33 on toodud  Kroodi terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 
1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,9 
SPV1. 
 
Joonisel 6.34 on toodud  Maardu terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 
1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,8 
SPV1. 
 
Joonisel 6.35 on toodud  AS Petkam terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,5 SPV1. 
 
Joonisel 6.36 on toodud  Sojatehase põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,2 SPV1. 
 
Joonisel 6.37 on toodud  AS E.O.S. Termoili terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 1,2 SPV1. 
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Joonisel 6.38 on toodud  AS E.O.S. Trendgate terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,4 SPV1. 
 
Joonisel 6.39 on toodud  Bitest terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 

keskmine kontsentratsioon 0,4 SPV1. 

 
Joonisel 6.40 on toodud  NCC terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h 
keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,2 SPV1. 
 
Joonisel 6.41 on toodud  Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud alifaatsete 
süsivesinike summaarne saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 
0,95 SPV1. 
 
Joonisel 6.42 on toodud  Piirkonna terminalide poolt põhjustatud alifaatsete süsivesinike 
summaarne saastetase. 
 
Joonisel 6.43 on toodud  AS Eurodek Synergy põhjustatud aromaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,25 SPV1. 
 
Joonisel 6.44 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,75 SPV1. 
 
Joonisel 6.45 on toodud  AS Neste Eesti poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,1 SPV1. 
 
Joonisel 6.46 on toodud  AS Pakterminal poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike 
maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi 
piiril on 0,5 SPV1. 
 
Joonisel 6.47 on toodud  Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud aromaatsete 
süsivesinike summaarne saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 1,0 
SPV1. 
 
Joonisel 6.48 on toodud  AS Eurodek Synergy põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,01 SPV1. 
 
Joonisel 6.49 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,04 SPV1. 
 
Joonisel 6.50 on toodud  AS DBT poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,08 SPV1. 
 
Joonisel 6.51 on toodud  Sojatehase poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,24 SPV1. 
 
Joonisel 6.52 on toodud  AS Stivis poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,24 SPV1. 
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Joonisel 6.53 on toodud  Muuga sadama terminalide poolt põhjustatud tahkete osakeste 
summaarne saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,44 SPV1. 
 
Joonisel 6.54 on toodud  AS Eurodek Synergy põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 
1h keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,25 SPV1. 
 
Joonisel 6.55 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,1 SPV1. 
Joonisel 6.56 on toodud  AS Pakterminal poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 
1h keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,27 SPV1. 
 
Joonisel 6.57 on toodud  Sojatehase poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,13 SPV1. 
 
Joonisel 6.58 on toodud  Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud summaarne 
lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase 
tootmisterritooriumi piiril on 0,4 SPV1. 
 
Joonisel 6.59 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud metanooli maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,2 SPV1. 
 
Joonisel 6.60 on toodud  Sojatehase poolt põhjustatud metanooli maksimaalne 1h keskmine 
saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 1,05 SPV1. 
 
Joonisel 6.61 on toodud  Muuga Sadama terminalide põhjustatud summaarne metanooli 
maksimaalne 1h keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 
1,1 SPV1. 
 
Joonisel 6.62 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud etanooli maksimaalne 1h keskmine 
saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,05 SPV1. 
 
Joonisel 6.63 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud isopreeni maksimaalne 1h keskmine 
saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 1,1 SPV1. 
 
Joonisel 6.64 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud stüreeni maksimaalne 1h keskmine 
saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 1,5 SPV1. 
 
Joonisel 6.65 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud etaanhappe maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. Maksimaalne saastetase tootmisterritooriumi piiril on 0,5 SPV1. 
 
Joonisel 6.66 on toodud  AS Eurodek Synergy põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. 
 
Joonisel 6.67 on toodud  AS Oiltanking poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. 
 
Joonisel 6.68 on toodud  AS Pakterminal poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. 
 
Joonisel 6.69 on toodud  Sojatehase poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h 
keskmine saastetase. 
 
Joonisel 6.70 on toodud  Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud süsinikoksiidi 
summaarne saastetase. 
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Alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike osas kinnitatavad viimase 10 a. seiretulemused 
modelleerimisel saadud saastetasemeid. Viimaste aastate jooksul on ebasoodsatel 
ilmastikutingimustel ületatud alifaatsete süsivesinike piirväärtust Muuga Sadama 
tootmisterritooriumi piiril keskmisel kord aastas. Aromaatsete süsivesinike tasemed on jäänud 
allapoole vastavat piirväärtust. Seega kinnitavad reaalsed mõõtmised hajumisarvutustes 
kasutatud emissioonide arvutamisel rakendatud metoodikat, mille kohaselt lähtutakse eelkõige 
sadamat läbivate produktide kogustest, mitte maksimaalselt teoreetiliselt võimalikust 
pumpamiskiirusest. 
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Joonis 6.28 AS Pakterminal põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.29 AS Eurodek Synergy põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.30 AS Oiltanking põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.31 Neste Eesti AS põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.32 AS Nynas põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.33 Kroodi terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.34 Maardu terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.35 AS Petkam terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis  6.36 Sojatehase põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.37 AS E.O.S. Termoili terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.38 AS E.O.S. Trendgate terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.39 Bitest terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.40 NCC terminali põhjustatud alifaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.41 Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud alifaatsete süsivesinike summaarne saastetase 
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Joonis 6.42 Piirkonna terminalide poolt põhjustatud alifaatsete süsivesinike summaarne saastetase 
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Joonis 6.43 AS Eurodek Synergy põhjustatud aromaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.44 AS Oiltanking poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.45 AS Neste Eesti poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.46 AS Pakterminal poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike maksimaalne 1h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6.47 Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud aromaatsete süsivesinike summaarne saastetase 
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Joonis 6.48 AS Eurodek Synergy põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.49 AS Oiltanking poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.50 AS DBT poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.51 Sojatehase poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.52 AS Stivis poolt põhjustatud tahkete osakeste maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.53 Muuga sadama terminalide poolt põhjustatud tahkete osakeste summaarne saastetase 
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Joonis 6.54 AS Eurodek Synergy põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.55 AS Oiltanking poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.56 AS Pakterminal poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.57 Sojatehase poolt põhjustatud lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.58 Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud summaarne lämmastikdioksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.59 AS Oiltanking poolt põhjustatud metanooli maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.60 Sojatehase poolt põhjustatud metanooli maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.61 Muuga Sadama terminalide põhjustatud summaarne metanooli maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.62 AS Oiltanking poolt põhjustatud etanooli maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.63 AS Oiltanking poolt põhjustatud isopreeni maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.64 AS Oiltanking poolt põhjustatud stüreeni maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.65 AS Oiltanking poolt põhjustatud etaanhappe maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.66 AS Eurodek Synergy põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.67 AS Oiltanking poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.68 AS Pakterminal poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.69 Sojatehase poolt põhjustatud süsinikoksiidi maksimaalne 1h keskmine saastetase 
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Joonis 6.70 Muuga Sadama terminalide poolt põhjustatud süsinikoksiidi summaarne saastetase
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Teoreetiliste arvutuste ja modelleerimiste tulemused 
 
Ettevõtete poolt esitatud käivete ja tehnoloogia põhjal teostatud saasteainete hajuvusarvutustest 
järeldub, et Muuga Sadama lääneosas põhjustavad välisõhu saastatust naftaprodukte käitlevad 
terminalid järgmiselt: 

o AS Pakterminal  

• maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril alifaatsete süsivesinike osas kuni 0,8 SPV1 

•  maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril aromaatsete süsivesinike osas kuni 0,5 SPV1 

 
o Neste Eesti AS Tallinna terminal 

• maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril alifaatsete süsivesinike osas kuni 0,2 SPV1 

•  maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril aromaatsete süsivesinike osas kuni 0,1 SPV1 

 
o Eurodek Synergy AS   

• maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril alifaatsete süsivesinike osas kuni 0,4 SPV1 

•  maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril aromaatsete süsivesinike osas kuni 0,25 SPV1 

 
o Oiltanking Tallinn AS 

• maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril alifaatsete süsivesinike osas kuni 0,2 SPV1 

•  maksimaalne saastatuse tase Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi 
piiril aromaatsete süsivesinike osas kuni 0,75 SPV1 

 
Kõikide Muuga sadama lääneosas paiknevate naftaprodukte käitlevate terminalide ning Iru – 
Maardu piirkonnas asuvate naftaprodukte käitlevate terminalide koosmõjul tekib Muuga sadama 
lääneosa tootmisterritooriumi piiril: 

• maksimaalne saastatuse tase alifaatsete süsivesinike osas kuni 0,95 SPV1 

• maksimaalne saastatuse tase aromaatsete süsivesinike osas kuni 1,0 SPV1 

 
Muuga sadama lääneosas paiknevad katlamajad ja transpordivahendid ei põhjusta koosmõjul 
ühegi saasteaine korral ülenormatiivset saastatuse taset. 
 
Ettevõtete poolt esitatud käivete ja tehnoloogia põhjal teostatud saasteainete hajuvusarvutustest 
järeldub, et Muuga Sadama lääneosas põhjustavad välisõhu saastatust puistekaupu käitlevad 
terminalid järgmiselt: 

o AS Stivis 

• maksimaalne saastatuse tase operaatorfirma tootmisterritooriumi piiril tahkete 
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osakeste osas kuni 0,45 SPV1 

 
o AS DBT 

• maksimaalne saastatuse tase operaatorfirma tootmisterritooriumi piiril tahkete 
osakeste osas kuni 0,35 SPV1 

 
Kõikide Muuga sadama lääneosas paiknevate puistekaupu käitlevate terminalide koosmõjul 
tekib Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi piiril: 

• maksimaalne saastatuse tase tahkete osakeste osas kuni 0,44 SPV1 

 
Pikaajalise seire ja pisteliste mõõtmiste tulemused 
 

Pidevalt töötavad mõõtejaamad on fikseerinud aastatel 1999 – 2006 saasteainete saastatuse 
taseme ületamist alifaatsete süsivesinike puhul 79 korral ja aromaatsete süsivesinike puhul vaid 
kolmel korral. 
 

Liikuva õhulabori ja Muuga seirejaamade mõõtmised näitasid, et alifaatsete süsivesinike 
tasemed on kooskõlas hajumisarvutustega. Välisõhu piirnormi ületati Muuga 1 seirejaamas 
2006 aastal ühel korral. Mõõtmistulemused näitasid, et ettevõtte tegevus võib põhjustada 
probleeme eelkõige vesiniksulfiidi saastetasemetega. Seetõttu peab juurutama naftasaadustes 
väävelvesiniku ja merkaptaanide sisalduse kontrollsüsteemi rakendamise, mis välistaks 
ebameeldiva lõhnaga väävliühendite kõrge sisaldusega naftaproduktide käitlemise tulemusel 
nende saastetaseme piirväärtuse ületamise operaatorfirmade tootmisterritooriumi piiril. 
Hajumisarvutused ja mõõtmised langesid kokku ka gaasikateldest eralduvate gaasiliste 
saasteainete nagu SO2, NO2 ja CO saastetasemete osas. 
 

6.2. Mõju pinnasele, põhjaveele ja merekeskkonnale 
 
Pinnas 
Looduslikus pinnases on ca 25% vett ja samapalju õhku. Teede ja platside sillutamine, 
naftasaaduste mahutite ümbritsemine kessoonidega ja sadevee kogumine tekitavad  nn runoff 
efekti mille puhul sademevesi ei saa imbuda pinnasesse tekitades sellega vee ja õhu defitsiidi 
pinnases. Seetõttu muutub ka pinnase struktuur, mineraal- ja orgaanilise aine sisaldus ning 
mõjuala pinnased kaotavad oma viljelusväärtuse.  
 
Muuga sadama tegevuse mõju pinnasele ei avaldu väljapoole sadama territooriumi, seetõttu 
ei saa seda pidada oluliseks negatiivseks keskkonnamõjuks. Sadama territooriumil ei ole 
viljelusväärtusega pinnaseid. 
 
Põhjavesi 
Muuga sadama tavapärane toimimine ei avalda mõju põhjavee kvaliteedile, sest mahutipargid 
vastavad parima võimaliku tehnika nõuetele põhjavee kaitseks. 
 
Teadaolevalt ei ole Muuga sadamas paiknevates mahutiparkides ja laadimisestakaadidel 
toimunud olulisi naftasaaduste ja muude kemikaalide mahavalgumisi mis võiksid pinnast ja 
põhjavett reostada. Kuna põhjavee pealmised kihid avanevad otse sadama basseini, siis on 
igasugune põhjavee reostus merevees visuaalselt hõlpsasti avastatav. 
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Merekeskkond 
Sadama mõju merekeskkonnale avaldub võimalikes leketes tankerite laadimisel ja laevade 
sõukruvi pöörlemisest põhjustatud heljumi levikus. 
 
Naftareostuse riski tankeri lossimistööde käigus võib kõige tõenäolisemalt põhjustada inimlik 
eksitus. Muuga sadamas kasutatava tänapäevase töökultuuri juures avastatakse lekked 
lossimistöödel kiiresti ja reostus suudetakse likvideerida. Vabariigi Valitsuse koostatud 
Tegevuskava merekeskkonna kaitse parema korraldamise tagamiseks aastateks 2005-2007 
raames korraldas Keskkonnainspektsioon kontrollreidid sadamate reostustõrje valmisoleku 
kontrollimiseks. Keskkonnainspektsiooni hinnangul võib Muuga sadama valmisolekut 
naftareostuse tõrjeks lugeda heaks. 
 
Ohtlike ainete lossimiseks on operaatorfirmadeele välja antud vee erikasutusload, millega on 
sätestatud tingimused laadimis-lossimistööde läbiviimiseks. Vee kvaliteedi vaatlusi on 
Muuga lahe kolmes monitooringu jaamas tehtud alates 1975. aastast. Seirega alustas NSVL 
Hüdrometeoroloogia teenistus, jätkas eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ja alates 
1993. aastast TÜ Eesti Mereinstituut. Monitooring sisaldab hüdroloogilisi, -keemilisi ja -
bioloogilisi uuringuid.  Muuga sadamale lähima monitooringujaama M5 15 aasta keskmine 
naftaproduktide suvine väärtus merevees on 50 µg/l10.  
 
Muuga lahe ääres asuva Randvere supelranna naftaproduktide sisaldus on aastatel 1996 - 
2003 stabiilselt olnud alla 10 µg/l11. Tervisekaitseliselt loetakse supelranna vesi ohutuks, kui 
naftaproduktide sisaldus on merevees alla 300 µg/l. 
 
AS-i Tallinna sadam korraldusel võttis TÜ Eesti Mereinstituut peale tankeri Alambra 
põhjustatud ulatuslikku õlireostust 2000. aasta septembris 2001. aastal seire käigus 
muuhulgas 9 setteproovi võimaliku reostuse väljaselgitamiseks.  Maksimaalne saadud näitaja 
oli 128 mg/kg, ülejäänud 8 väärtust olid ≤70 mg/kg.  Seire andmetel stabiliseerus merevee 
õlisisaldus endisele tasemele ~10 µg/l paari järgneva aasta jooksul12. 
 
Naftaproduktide sisaldust Muuga lahe põhjasetetes on jälgitud erinevate projektide 
keskkonnamõjude hindamise käigus. Muuga sadama kaide 14. ja 15. ehitusprojekti KMH 
(OÜ E-Konsult 2002) käigus võeti pinnaseproovid 6 puuraugust, kust määrati muuhulgas 
naftaproduktide sisaldus. Määratud sisaldused jäid 33 - 48 mg/kg vahele, mis on tunduvalt 
alla kehtestatud siht- ja piirarvu (vastavalt 100 ja 5000 mg/kg). 2006. aasta määrati Muuga 
lahe pinnaseproovidest naftaproduktide sisaldust vähemalt kolme KMH käigus - Muuga 
sadama akvatooriumi liitsihi piirkonna süvendamise KMH, Eesti Mereakadeemia; Muuga 
sadama lainemurdjate rajamise KMH, TÜ Eesti Mereinstituut ja Muuga sadama idaosa 
laiendamise KMH, AS Tallmac.  Kõik võetud proovid jäid alla kehtiva tööstustsooni piirarvu 
väärtuse, ca 85% võetud proovide tulemustest oli naftaproduktide sisaldus alla sihtarvu 
väärtuse. Kehtestatud piirarvu ületavaid tulemusi ei saadud ühelgi korral. 
 
Laevadelt lähtuv keskkonnamõju merekeskkonnale väljendub põhiliselt tankerite sõukruvi 
poolt tekitatava heljumi mõningases levikus. Heljumi teke ja levik olenevad vee sügavusest, 
temperatuurist, tuule suunast ja kiirusest, hoovuste liikumisest ja paljudest muudest 
asjaoludest, mis teevad selle üldise hindamise võimatuks. Tankerite sõidukruvi poolt 
tekitatavat heljumi liikumist ei peeta oluliseks keskkonnamõjuks. 
 

Muuga lahe merekeskkonna seire tulemused on näidanud, et Muuga sadama ehitusega seotud 
süvendustööd ja nendest tulenev heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni tugevat ajutist 

                                                 
10 ja 12 Muuga sadama söeterminali superstruktuuri objekti KMH. OÜ E-Konsult 2004, heaks kiidetud 
30.06.2004 
11  Muuga lahe Randvere supelranna keskkonna- ja tervisekaitseline uuring. OÜ E-Konsult 1996 - 2003  
Muuga sadama söeterminali superstruktuuri objekti KMH. OÜ E-Konsult 2004 
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mõju sadama akvatooriumiga vahetult piirneva mereala põhjataimestikule ja –loomastikule. 
On tõenäoline, et Muuga sadama võimalik edasine laienemine mõjutab taas lahe 
hüdroloogilisi tingimusi ja elustikku, kuid toimunud muutused on pöörduva iseloomuga ja 
olukorra stabiliseerumist on oodata 3-4 aasta jooksul pärast tööde lõppu. 

 
Kokkuvõte: Muuga sadama operaatorfirmade mahutipargid on ehitatud arvestades parima 
võimaliku tehnika nõudeid pinnase ja põhjavee kaitsmiseks. Muuga lahe monitooringu 
andmed ei näita, et aastatepikkune naftaproduktide laadimine Muuga sadamas oleks 
suurendanud naftaproduktide sisaldust lahe vees. Seetõttu puudub vajadus operaatorfirmadele 
välja antud ohtlike ainete lossimise vee-erikasutuslubade tingimuste muutmiseks. 
 

6.3. Jäätmetekkega kaasnev mõju 
 

Operaatorfirmad vastutavad oma tegevuse tulemusena tekkivate jäätmete nõuetekohase 
käitlemise eest. Tekkivate jäätmete täpne kogus ja nomenklatuur sõltuvad sadamas 
käideldavate kaupade kogusest, sortimendist ja käitlustehnoloogiast.  

Sadama kohustus on vastu võtta, koguda ja ära anda sadamat külastavate laevade jäätmed.  
Sadamates laevadelt vastu võetud pilsivesi kuulub ohtlike jäätmete hulka. Laevajäätmete 
vastuvõtmine, hoidmine ja ära andmine on reguleeritud Majandus – ja 
kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määrusega nr. 19 Laevadelt pilsivee, 
fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord. Vastavalt määrusele tuleb sadama 
valdajal välja töötada ja rakendada laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kava.  
 
Harjumaa Keskkonnateenistuse andmetel tekkis Muuga sadama lääneosa operaatorfirmade 
tegevuse tulemusena 2006. aasta jooksul kokku ca 6489 tonni jäätmeid, millest 741,65 tonni 
(11,4%) olid Vabariigi Valitsuse 06.06.2002. a määruse nr. 185 Jäätmeliikide ja ohtlike 
jäätmete nimistu kohaselt ohtlikud jäätmed.  Valdava osa ohtlikest jäätmetest moodustas 
õlipüünistes lahustunud õli (13 05 06) -379,2 t ja õlipüünistes lahustunud õline vesi (13 05 
07) – 158,3 tonni. Viimsi valla jäätmekavas (tabel 11) toodud andmete kohaselt tekkis kogu 
Viimsi valla territooriumil 2004. aastal 246,6 tonni õlipüünisejäätmeid. Seega on selle 
jäätmeliigi kasv kahe aasta jooksul olnud märgatav. Õlipüünistes tekivad jäätmed peamiselt 
sademevete puhastamise tulemusena ning seetõttu oleneb selle jäätmeliigi tekkimise kogus 
muuhulgas aasta jooksul puhastusseadmetesse suunatavast sademevete hulgast. 
Õlipüünistesse suunatava sademevee koguse suurenemine näitab sademevete kogumisalade 
(infra- ja superstruktuur) ulatuse kasvu Muuga sadama territooriumil. Mahutite ja 
laadimisestakaadide ümbruse sademevete ning võimaliku lekke tulemusel maha valgunud   
naftasaaduste kogumine vastab parima võimaliku tehnika meetmele (BAT on Emissions from 
Storage). 
 
Märkimist väärib, et Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt väljastatud ettevõtete kehtivates 
jäätmelubades (vt. tabel 4.2) esitatud tekkivate jäätmete liikide koodid ei kattu ettevõtete 
jäätmearuannetes esitaud tekkinud jäätmete koodidele. Nii näiteks tekkis 2006. aastal 
aruannete põhjal 379,2 tonni õlipüünistes lahustunud õli (13 05 06), kuid sellise koodiga 
jäätmeliiki ei ole ühegi Muuga sadama lääneosas tegutseva operaatorfirma jäätmeloal. Seega 
soovitab ekspert keskkonnateenistusel senisest enam nõustada ettevõtteid jäätmearuannete ja 
jäätmeloa taotluste koostamisel.  
 

Kokkuvõte: Jäätmete teke ja käitlemine ei ole Muuga sadama lääneosas olulise negatiivse 
keskkonnamõjuga, kui järgitakse Jäätmeseadusega sätestatud nõudeid jäätmete tekke ning 
neist tuleneva keskkonnaohu vältimiseks ning tagatakse jäätmete, sh ohtlike jäätmete 
üleandmine vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale.  
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6.4. Müra, vibratsioon, kiirgus, soojus- ja valgusreostus 
 
Müra 
Sotsiaalminister on kehtestanud  määrusega nr. 42, 4. 03 2002. Müra normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 
2002 ,38, 511) müra piirväärtused elamualadele ja tervishoiuasutuste aladele (II kategooria). 
 
Määruse kohaselt on tööstusettevõtte müra A-korrigeeritud ekvivalenttase II kategooria 
aladel päeval 60 dB ja öösel 45 dB.  Müra normtasemete ajavahemikud on 7.00 – 23. 00 
päevane ja 23.00 – 7. 00 öine.  
 
KMH käigus teostati akrediteeritud labori poolt suuremahulised Muuga sadama lääneosa 
müramõõtmised. Akukon OY Eesti Filiaali poolt koostatud Muuga sadama lääneosa 
müramõõtmiste aruanne on toodud KMH aruande lisas 2.  
 
Aruande kohaselt oli müramõõtmise eesmärgiks hinnata Muuga sadama lääneosa 
territooriumil tekkiva müra levikut ümbritsevatel müratundlikel aladel. Muuga sadama 
lääneosa suhtes asuvad lähimad müratundlikud hooned Muuga külas Kallasmaa tee ja 
Kordoni põiktänava ääres. Lisaks mõõdeti kaubarongide möödumisel helirõhutasemeis 
Maardu linna elamukruntide juures.  
 
Müra mõõtmiseks valiti 13 mõõtmispunkti selliselt, et nad kataksid ära Muuga sadama 
lääneosa ümbruse. Mõõtmispunktide asukohakaart on toodud müramõõtmise aruandes lisas 
2. Mõõtmised teostati seitsmel erineval päeval neljakuulise perioodi vältel. 
 
Müramõõtmise tulemused on toodud tabelis 6 lisas 2. Mõõtmistulemuste kohaselt oli 
müratase püsivalt kõrgeim Lasti tee piirkonnas (60 dB), mille põhjus oli sadamat teenindav 
raskeveokite liiklus, kuid seal ei ole müratundlikke hooneid.  Lähimate müratundlike hoonete 
juures on autoliiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase nii päevasel- kui öisel ajal 
ajavahemikus 40 – 50 dB.  
 
Üksikud mürasündmused olid lähimate müratundlike hoonete juures eristatavad, kui müra 
ekvivalenttase ei olnud kõrge13.  
 
Mõõtmistulemuste kohaselt on öisele ajale kehtestatud müra piirtase 5 dB võrra ületatud 
Muugal Kallasmaa, Ojakääru ja Randoja teega piirneval alal, mis müraekspertide arvamuse 
kohaselt on põhjustatud aedlinna läbivate Muuga ja Miiduranna raudteedel toimuvast 
liiklusest. Probleemi lahendamisega on tegeletud pikema aja vältel - 2003. aastal projekteeris 
OÜ EstKonsult AS-i Eesti Raudtee tellimusel müratõkkeseina Muuga raudteejaamast 
tuleneva müra leviku piiramiseks, Maardu linna üldplaneeringuga on nähtud ette 
müratõkkeseinad piki Muuga ja Miiduranna raudteed. 
 
Müra piirtaseme ületamisi müratundlike hoonete juures päevasel ajal ei fikseeritud. 
Tööstusettevõtete müra kriitilist taset ei ületatud üheski mõõtepunktis. 
 
Mõõtmistulemused kinnitasid veelkord Muuga aedlinna läbivate raudteede olulist mõju 
piirkonna mürafoonile, Muuga sadama lääneosa territooriumil paiknevatel raudteeharudel 
toimuva liikluse mõju olulisust ei tuvastatud. Kavandatav Miiduranna sadama tegevuse 
lõpetamine ja selle ala elamualana kasutuselevõtt lahendaks sadamat teenindava Miiduranna 
raudteel toimuva liikluse häiriva mõju probleemi lõplikult. 

                                                 
13 Ekvivalentne müratase on selline püsiva tasemega müra, mis omab sama akustilist energiat kui muutuva 
tasemega müra kindla mõõtmisaja jooksul. Müra ekvivalenttase määratakse üksikute müratekitavate 
tehnoloogiliste protsesside mõõdetud müratasemete summeerimise teel. Maksimaalne müratase määratakse 
vähemalt 5 kõige mürarikkama protsessi mõõtmise põhjal. 
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Vibratsioon 
Lisaks mürale põhjustab raudteeliiklus vibratsiooni, mille levimine sõltub maapinna 
omadustest. Vibratsioon võib lähedalasuvates ehitistes põhjustada konstruktsiooni 
vibreerimisest tingitud helisid. Muuga sadamat teenindava raudteetranspordi puhul võib 
vibratsioon mõjutada eelkõige lähimaid ühendusraudtee äärseid suvilaid ja elamuid. 
Vibratsioonitaset pole võimalik hinnata. Seda saab määrata. Lähtudes sellest saab siis 
tarvitusele võtta asjakohased abinõud. 
 
Sotsiaalministri 17.05.2002.a määrusega nr 78 on Rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17 
alusel kehtestatud Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning 
vibratsiooni mõõtmise meetodid (RTL 2002, 62, 931). Määrusega kehtestatakse inimeste 
tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks üldvibratsiooni piirväärtused 
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid. Seadmeid, 
masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada sellisel viisil, 
et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva 
määrusega sätestatud piirväärtusi. Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide 
koostamisel.  
 
Kiirgus 
Elanikkond saab kiiritust loomulikul teel ümbritsevast keskkonnast ja tehislikku kiiritust. 
Looduskiiritus hõlmab maapinnast lähtuvat kiirgust, kosmilist kiirgust ja kiirgust toidus, vees 
ja õhus sisalduvatest radionukliididest.  

Eesti Projekteerimisnormide EPN 12.3 Radooniohutu hoone projekteerimine pt 5 järgi ei 
kuulu Muuga sadama lääneosa radooniohtlike alade hulka.  
 
Kiirguskeskuse andmetel  ei käidelda Muuga sadamas ohutust kiirgusfoonist kõrgema 
fooniga kaupasid ning Eesti Toll kontrollib maismaapiiril sissetulevate kaupade kiirgustaset. 
Seetõttu ei saa Muuga sadamasse jõuda ohutust kõrgema fooniga kaubad.  
 
Muuga sadama lääneosas kavandatav tegevus ega selle alternatiivid ei mõjuta kiirgustaset 
piirkonnas.  
 
Soojusreostus 
Soojusreostus on keskkonna reostumine soojuseks muundunud energiaga, eelkõige 
elektrijaamade jahutusvee ja tööstuslike heidete vahendusel. See halvendab looduslike 
ökosüsteemide elukeskkonda (näiteks vähendab vee hapnikusisaldust) ja muudab kliimat.  
 
Muuga sadama lääneosas opereerivad ettevõtted ei suuna väliskeskkonda soojusvoogu, mida 
võiks pidada oluliseks.  
 
Valgusreostus 
Valgussaaste on kasvav keskkonnaprobleem. Valgus, mis ei täida valgustustehnilisi 
eesmärke, ei põhjusta mitte ainult otsest asjatut valgussaastet, vaid seda võib vaadelda ka kui 
kaudset keskkonnaprobleemi, sest elektrivalgustuse jaoks vajaliku energia tootmisel vabaneb 
palju põlemissaadusi. 
 
EL seaduseelnõu projekt kohustab riike, maakondi ning ametnikke pöörama erilist tähelepanu 
valgussaaste piiramisele. Eelnõus antakse üldkriteeriumid nii ühiskondlikus kui erasektoris 
kasutatavate valgustite ning nende kuju ja paigutuse kohta. Valgusallikad peaksid olema 
kõrg- või madalrõhunaatriumlambid. Kasutusel olevate vanade valgustite suurim lubatud 
ülessuunatud valgustugevus on 30 cd/klm, uutel 15cd/klm. Majakatel võib see olla 10 cd/klm. 
Võimsate pöörlevate valgusreklaamide kasutamine on keelatud. Väikesemahuliste 
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valgustuspaigaldiste suhtes, milles on kuni viis valgustit valgusvooga a´ 1200 lm, piiranguid 
ei ole. 
 
Valgussaastet põhjustavad tavaliselt kolm valgustusviisi: 

- alt üles suunatud korrapäratu valgustus; 
- teede ja väljakute valgustus, milles ei ole arvestatud valguse funktsioone, suunatust 

ega tõkestamist; 
- valgustatavatelt pindadelt peegeldunud hajuvalgus. 

 
Ülemäärane ja plaanitu välisvalgustus ei ole üksnes visuaalne häiring öises taevas, vaid ka 
kogu elukeskkonda mõjutav tegur. Ökosüsteem oleneb suuresti öö ja päeva vaheldumisega 
kaasnevast valgusrütmist. Näiteks taimedel pikendab tehisvalguse kasvav hulk kunstlikult 
fotosünteesi ja mõjutab ebanormaalselt nende looduslikku arengut. Mitmete looma- ja 
linnuliikide orienteerumismeelt häirib ehitiste tehisvalgustus, sest nad ei saa orienteeruda 
tähtede ega taevast tuleva valguse järgi ning eksivad otsides elutegevuseks vajalikke 
tingimusi. Valgussaaste häirib tõsiselt ka mõnd linnades elavat linnuliiki.  
 
Muuga sadama lääneosa juures ei ole valgussaaste olulise tähtsusega keskkonnaprobleem, 
kuid tuleb hoiduda vigadest, mis on mujal maailmas põhjustanud valgussaastet. Esmatähtis 
on kogenud valgustusprojekteerijate kaasamine välisvalgustusprojektide koostamisse, et 
projektid vastaksid tänapäeva nõuetele. 
 
Kokkuvõte: KMH käigus pädeva eksperdi, Akukon OY Eesti Filiaali poolt, teostatud 
müramõõtmised Muuga sadama lääneosas ei tuvastanud mürataseme vastavate normide 
ületamist Muuga sadama territooriumi piiril. Küll oli ületamisi lähedalasuvatel elamualadel. 
Teostatud müramõõtmiste tulemused langevad kokku mitmete varasemate mürauuringutega, 
mille kohaselt on kehtestatud norme ületava müra põhjustajad peamiselt Maardu 
raudteejaamast Muuga ja Miiduranna sadamasse kulgevatel raudteeharudel toimuv liiklus 
ning Muuga raudteejaamas toimuv veeremoosseisu manööverdamine, komplekteerimine ja 
liiklus. Lähtuvalt eeltoodud faktidest tegid müraeksperdid oma ettepanekud olukorra 
täiendavaks parandamiseks. Ettepanekute tegemisel võtsid nad arvesse nii kavandatavat 
Muuga sadama idaosasse müratõkkeseina kui Maardu linna üldplaneeringuga planeeritud 
müratõkkeseinasid.  
 
Raudteeliiklusest põhjustatud vibratsiooni häirivat mõju ei ole kohalikud elanikud kurtnud ei 
käesoleva ega ka varasemate Muuga sadamas kavandatud tegevuste keskkonnamõju 
hindamiste avalikel arutelukoosolekutel. Muuga sadama lääneosas kavandatav tegevus ega 
selle alternatiivid ei mõjuta kiirgustaset piirkonnas. Muuga sadama lääneosas toimuv kaupade 
käitlemine ei põhjusta olulist soojus- ja valgusreostust. 
 
 

6.5. Maastikupildi muutus ja sellega kaasnev mõju 

Välisruumi ja visuaalset vaadet maastikele peetakse järjest olulisemaks loodusressursiks. 
Samas ei hinnata tööstusrajatist tänapäeval enam ilmtingimata visuaalset vaadet rikkuvaks 
elemendiks. Õigesti planeeritud, kavandatud ja hästi ehitatud tööstusrajatised võivad 
maastikupilti mitmekesistada14. 

Muuga sadamast võib leida esteetiliselt nauditavaid tööstusarhitektuuri näidiseid – näiteks AS 
DBT elevaator ja elegantsed autosillad. 
 

                                                 
14  Beer, A., Higgins, C. 2000. Environmental planning for site development. Taylor &Francis Publ. 
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6.6. Kumulatiivne mõju 
 
KMH käigus tehtud suuremahuliste välisõhu saastetaseme arvutuste ja mõõtmiste tulemustest 
järeldub, et  Muuga sadama lääneosas paiknevate naftaprodukte käitlevate terminalide ning 
Iru – Maardu piirkonnas asuvate naftaprodukte käitlevate terminalide koosmõju ei põhjusta 
Muuga sadama lääneosa tootmisterritooriumi piiril ülenormatiivset saastatuse taset. Samal 
ajal on nende kemikaalide lõhn häiriv kuni sada korda madalamate kontsentratsioonide 
juures, seda asjaolu kehtivad lubatud piirväärtused ei arvesta.  
 
Vee erikasutuslubade alusel Muuga lahte suunatava heitveega satub merevette määramata 
hulk lämmastiku- ja fosforiühendeid millele lisandub suur kogus (ca 75 kg päevas) 
väetisetolmuna vette sadenevat  lämmastiku- ja fosforiühendeid sisaldavat mineraalväetist 
(vt. ptk. 4.2.1. Muuga lahe keskkonnaseisund). Võttes arvesse, et Muuga laht on Veeseaduse 
§ 15 kohaselt reostustundlik suubla,  tuleks vee erikasutuslubade tingimustesse lisada nõue 
veeproovidest lämmastiku- ja fosforiühendite analüüsimise kohustuslikkuse kohta, et teada 
antud ühendite sisaldust heitvees.  
 
KMH käigus koostati erinevate riskihinnangute põhjal Muuga sadama ja raudtee ohualade 
kaart. Joonisel 6.71 on toodud erinevate objektide ohualade ulatus Muuga sadama piirkonnas. 
Punase värviga on kujutatud Muuga sadama, sinise värviga Maardu raudteejaama ja lilla 
värviga Muuga raudteeharu ohualad.  Joonise kohaselt kattuvad erinevate objektide erineva 
raskusastmega ohualad omavahel. Mitut terminaali haarava ja kontrollile allumatu 
suurõnnetus oleks halvim ohustsenaarium. Õnnetuse tekkimise tõenäosust suurendab Muuga 
jaamast sadamasisestele raudtee haruteedele suunatud ohtlike veoste kohta käiva 
informatsiooni puudulikkus (vt. ptk. 4.4.3. Liikluskorraldus). Sellist õnnetustelainet 
nimetatakse doominoefektiks. Seveso direktiivi (96/82/EC) artikkel 8 nõuab doominoefekti 
võimalusega arvestamist ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtete maakasutuse planeerimisel. 
2004. aastal koostatud Maardu linna riskianalüüsi üks peamisi järeldusi oli, et tuleb koostada 
Muuga sadama, operaatorite, Jõelähtme valla, Viimsi valla ja Maardu linna ühine 
riskianalüüs. Seni seda tehtud ei ole. 
 
Viimsi valla riskianalüüsi järelduste kohaselt puudub Põhja Eesti Päästekeskusel 
päästeressurss, mis tagaks valmisoleku  võimalikele kütuseterminalide suurõnnetustele, 
kütusetsisternide ja paakautode suurpõlengutele operatiivselt reageerimiseks ja päästetööde 
edukaks läbiviimiseks.  
 
Mitmed erinevad mürauuringud kinnitavad Muuga ja Miiduranna raudteeharudelt ning 
Muuga raudteejaamast lähtuva ekvivalentse mürataseme omavahelist kumuleerumist, mille 
all kannatavad paljud Muuga ja Uusküla elanikud. Muuga sadama idaosa ja raudteejaama 
müra modelleerimise tulemusena selgus, et müra on eristatav kuni 400 m kaugusel müra 
allikast. Erinevate arengudokumentidega on kavandatud mitmeid müra leviku takistamise 
meetmeid (müratõkkeseinad, haljasribad), mis seni on ellu viimata. 
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Joonis 6.71: Erinevate ohualade omavaheline kattumine Muuga sadama lääneosa piirkonnas 
 

6.7. Mõju inimese tervisele ja heaolule 
 
Inimeste tervise säilitamiseks on seadusandlusega sätestatud piirväärtused mitmetele 
keskkonnakomponentidele. Sätestatud piirväärtused on kehtestatud tervisekaitse nõuetest 
lähtuvalt. Piirväärtused on määratud vastavalt saasteaine sisalduse ohutule tasemele inimese 
tervise kaitseks. Seega tuleb eeldada, et kehtestatud normidest madalamad piirväärtuse 
kontsentratsioonid on inimese tervisele ohutud.  Ettevõtted on kohustatud oma tegevusest 
tulenevad saastekomponendid hoidma vastavuses seadusandluse nõuetega. 
 
Õhu saastetaseme mõõtmised on näidanud redutseeritud väävliühendite kõrgendatud sisaldust 
välisõhus, kuid vesiniksulfiidi kõrged tasemed on olnud episoodilised ja ei põhjusta 
pikaajalise saastetaseme olulist suurenemist.   
 
Vesiniksulfiid ja merkaptaan on ebameeldiva ja ärritava lõhnaga ühendid, mis ka väga 
väikestes kontsentratsioonides avaldab mõju inimese heaolule. Inimene tunneb merkaptaani 
haisu õhus alates kontsentratsiooni 2 x 10 -9 mg/l juures15. Vesiniksulfiidi (väävelvesiniku) ja 
merkaptaanide lubatav sisaldus elupiirkondade välisõhus on määratud Välisõhu kaitse 
seaduse alusel keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 Välisõhu saastatuse 
taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse 

                                                 
15  Kpaткая Xимическая Энциклопедия. Москва 1964 
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häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase,  
vastavalt  8 µg/m3 ja 0,2 µg/m3 ühe tunni keskmise piirväärtusena. Samal ajal on nende 
kemikaalide lõhn häiriv kuni sada korda madalamate kontsentratsioonide juures, seda asjaolu 
kehtivad lubatud piirväärtused ei arvesta. Kehtestatud normid tagavad küll inimese tervise 
kaitse kuid mitte heaolu. KMH aruande avalikustamise käigus avaldasid mitmed piirkonna 
elanikud arvamust, et naftasaaduste käitlemisel mõnikord leviv hais võib neile põhjustada 
stressi. Pikemaajaline häiriva lõhna mõjutsoonis elamine võib stressi kahtlemata põhjustada. 
Inimeste vaimse tervise üldisel hindamisel puudub lihtne ja ühene metoodika erinevate 
stressorite olulisuse ja omavahelise koosmõju määramiseks.  Hinnangu inimese vaimsele 
tervisele ja selle häiritusele saavad anda oma ala kogenud arstid peale iga nende poole 
pöördunud inimese põhjalikke terviseuuringuid. Mingeid üldisi järeldusi kõigi Muuga 
sadama mõjualas elavate inimeste tervise kohta teha ei ole õige. Seadusandjal tuleks kaaluda 
kehtestatud normide muutmise vajadust selliselt, et õhukvaliteedi näitajad tagaksid ka 
inimese heaolu. 
 
Müra mõju tervisele on mitmetes riikides põhjalikult uuritud. Pidev häiriva müra all 
kannatamine põhjustab inimestel töövõime langust, tähelepanu- ja unehäireid, peavalu ja 
psühhilisi probleeme. Enim kannatavad lapsed. Uuringutega on välja selgitatud, et inimese 
tervise huvides peaks päeval müra ekvivalenttase jääma 60 dB(A)-st allapoole. 16 Samas on 
teave üldistuste tegemiseks ebaühtlane ning erinevate mõõtmismetoodikate ja –mudelite tõttu 
raskesti võrreldav. KMH käigus tehtud müramõõtmised tuvastasid küll müra piirtasemete 
ületamisi, kuid viidatud uuringutele tuginedes ei põhjusta fikseeritud müratase püsivaid 
terviseprobleeme.  
 
Kõige olulisem negatiivne mõju inimeste tervisele, heaolule ja turvalisusele tuleneb sadamat 
teenindava infrastruktuuri ohuriskidest (vt ptk 9. Keskkonnariskid ja ohutsoonid). 
 
AS Termoil tellitud Vana-Narva maantee 27 a detailplaneeringu KSH käigus17 tehtud 
riskianalüüsi tulemuste kohaselt jäävad Maardu ja  Miiduranna raudtee 800 m laiusesse 
ohustatud tsooni paljud Maardu ja Muuga aedlinna elamud ning Tallinna vangla 
tervishoiuosakonna territooriumil alaliselt viibivad 150 inimest, kellest 100 on kinnipeetavad. 
Justiitsministeeriumi kava kohaselt ehitatakse samale territooriumile uus Tallinna vangla 
koos politsei arestimaja, mis suurendab ohustatud tsoonis viibivate isikute hulka ca 1000 
piiratud liikumisvabadusega kinnipeetava võrra. 
 
Viimsi valla ja Maardu linna riskianalüüside alusel koostatud ohualade kaardi kohaselt (vt. 
lisa 3) jääksid Muuga sadamas, Maardu raudteejaamas või Muuga raudteeharul toimunud 
õnnetuse erineva raskusastmega ohualadesse piirkonna elanikud ja ettevõtetes töötavad 
inimesed. Miiduranna raudtee eriti ohtlikku tsooni jääb Maardu linna riskianalüüsi kohaselt 
ca 100 eramut ja  Muuga sadamasse viiva raudtee eriti ohtliku tsooni 6 eramut. Riskianalüüsi 
metoodika kohaselt võib väheohtlikul alal tekkida kergeid purustusi ja vigastusi, keskmiselt 
ohtlikul alal keskmisi purustusi ja vigastusi, väga ohtlikul alal võib õnnetus põhjustada 
raskeid  purustusi ja vigastusi ning kaitsmata inimestest võib ala välispiiril kuni 1% hukkuda 
ja eriti ohtlikul alal võivad õnnetuse tagajärjel täielikult puruneda kõik rajatised ning 
kaitsmata inimestest võib ala välispiiril hukkuda kuni 50%. 
 
Andmete puudumise tõttu ei ole kaardile kantud Miiduranna raudteeharu, Muuga 
raudteejaama ja Tallinn-Narva raudtee ohualasid, mis suurendaks ohtu piirkonna elanikele ja 
töötajatele veelgi.  Naftasaaduste ja kemikaalide põlemisel tekkiv mürgine suits võib tingida 
allatuult asuvate inimeste evakueerimise vajaduse. 

                                                 
16  Study related to the preparation of a Communication on a future Noise Policy (INRETS, 1994); 
Europe’s Environment 1993 – Noise Pollution (von Meier, 1994); External Effects of Transport (INFRAS 
IWW, 1994)  
17  OÜ E-Konsult töö nr E1036 
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Eraldi tuleb koostada kava Maardu vangla kinnipeetavate evakuatsiooni korraldamiseks 
ohuolukordades. 
 
Viimsi valla riskianalüüsi kohaselt on hädaolukordade ennetamise ja nende tagajärgede 
leevendamise põhimeetmed: 
 
1. Riskianalüüsi tulemuste arvestamine valla  üld-ja detailplaneeringutes. Püüda vältida 

valla elu- ja looduskeskkonna ohtlikku ülekoormamist  
 

2. Uute elamute, massikogunemis-, elu- , majutus-, ravi-, hooldus-, haridus, hoolekande- ja 
ettevõtlusobjektide rajamisest hoidumine riskiobjektide eriti ohtlikule alale. 

 
3. 2.Detailplaneeringute koostamise lubade ja ehituslubade väljastamisel teavitada 

projekteerijaid nende objekte ohustavatest võimalikest riskidest  
 

4. Pidev koost PEPK ja Tehnilise Järelvalve Inspektsiooniga valla riskiobjektide tehnilise 
seisundi ja hädaolukorraks valmisoleku plaanilise järelvalve valdkonnas  

 
5. Elanikkonna informeerimine Viimsi valla võimalikest hädaolukordadest ja nende 

tõenäolistest tagajärgedest.  
 

6. Valla  elanike varase teavitamise süsteemi väljaarendamine ja alalises valmisolekus 
hoidmine.  

 
7. Elanikkonna hädaolukorras tegutsemise väljaõppe korraldamine. 

 
8. Kriisireguleerimisplaani koostamine, tegevuskavade ja täiendavate lisade õigeaegne 

täpsustamine ja täiendamine.  
 

9. Päästetööde ja suurõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks kaasatavate täiendavate 
ressursside hankimiseks vajalike lepingute sõlmimine ja õigeaegne uuendamine. 

 
10. Valla  kriisikomisjoni ja  plaaniline väljaõpe. 

 
11. Muuga päästekomando võimekuse tõstmine nõutavale tasemele igakülgne toetamine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 155

7. Oluliste keskkonnamõjudega tegevuste tehnoloogia ja 
tehnika vastavus parimale võimalikule tehnikale 
 
Muuga sadama lääneosas tegutsevate operaatorfirmade tegevusest tulenevatest 
keskkonnamõjudest on olulised sadamat teenindava transpordi põhjustatud müra teke ning 
naftasaaduste ja teiste kemikaalide laadimisest tulenev õhusaaste. 
 

7.1. Õhusaaste 
 
Ameerika Ühendriikide Keskkonnaagentuuri on koostanud emissioonide vähendamiseks 
naftakeemia tööstusest ja vedelate kemikaalide ladustamisel juhendmaterjali AP 42, milles on 
toodud järgmisi soovitusi: 
 

7.1.1. Naftatoodete transportimine ja turustamine 
 
Naftatoodete transportimine ja turustamine hõlmab mitmeid erinevaid operatsioone, mille 
käigus võib tekkida õhusaaste. Toorõli transporditakse töötlemistehasesse tankerite, vagunite, 
tsisternautode või torude abil. Rafineeritud naftatooteid transporditakse kütuseterminalidesse 
samal viisil. Terminalidest viiakse kütus bensiinijaamadesse ja hulgimüügiladusesse 
tsisternautodega. Lõpp-punkt on tavaliselt mootorsõiduki paak. 
 
Naftatoodete transportimisel ja turustamisel tekkivad emissioonid võib jagada 4-ks: 
 

1. Raudteetsisternid, tsisternautod ja laevad: laadimine, ülekanne ja ballastimiskaod; 
2. Teenindusjaamad; 
3. Sõidukite paagid; 
4. Suured hoiustamispaagid: kütuse hingamine, töökaod ja hoiustamiskaod; 

 
1. Raudteetsisternid, autotsisternid ja meresõidukid 
 
Nendest allikatest pärit emissioonid tekivad laadimiskadudest, ballasti- ja transiidikadudest. 
 
Laadimiskaod 
Laadimiskaod on peamised aurustumise allikad raudteetsisternidest, tsisternautodest ja 
laevadest. Laadimiskaod tekivad, kui varem mahutites olnud vedelike  aurud lekivad 
“tühjadest” kaubatsisternidest atmosfääri.  
 
Laadimiskadude kogus on funktsionaalses sõltuvuses järgmistest parameetritest: 
 

- eelmise kauba füüsilised ja keemilised näitajad; 
- eelmise kauba mahalaadimise meetod; 
- mahalaadimisterminalis tühja mahuti transportimisel kasutatud meetod; 
- uue kauba pealelaadimise meetod; 
- uue kaubalaadungi füüsilised ja keemilised näitajad. 

 
“Splash” meetodil langeb kütus poolel teel vaati. Plärtsatuse käigus toimub märkimisväärne 
turbulents ja auru/vedeliku kontakt, mille tulemusel eritub suures koguses auru. Kui 
turbulents on piisavalt  suur, siis on auru sees vedelikupiisad. 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 156

 

 
 

Joonis 7.1:Pealtlaadimine 
 
 
Teine laadimismeetod on nn sukelduslaadimine. Selle meetodi kohaselt ulatub laadimistoru 
peaaegu mahuti põhja. 
 
 
 

 
 

Joonis 7.2:Sukelduslaadimine 
 
 
Kolmas meetod on laadimine põhjast. Sellisel juhul paigutatakse püsitoru mahuti põhja. Nii 
teise kui kolmanda meetodi puhul avaneb toru vedeliku pinna alla. Vedelike turbulentsi 
kontrollitakse teise meetodi puhul oluliselt rohkem kui pealtlaadimismeetodi puhul ning 
seega tekib ka aure vähem. 
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Joonis 7.3:Laadimine mahuti põhjast 
 
 
Laadimismeetodiga võrdset tähtsust omab see, mida on mahutis enne hoitud. Kui mahutis on 
olnud väheaurustuv vedelik nagu kütteõli, siis peab mahutit vaid puhastama. Kui seal sees on 
olnud bensiin, ning mahutit pole tuulutatud, siis sisaldab mahutis olev õhk lenduvaid 
orgaanilisi aure, mis tuleb mahutist väljutada koos uute tekkivate aurudega. 
 
Naftatoodete laadimisel tekkivaid emissioone saab arvutada võrrandiga (võimalik viga +/-
30%) 
 

 
kus 
 
LL = laadimiskaod, naela 1000 galloni kohta ( 1 gallon 3,78 l vedelikku) 
S   = küllastumisfaktor  
P   = tegelik laaditava vedeliku aururõhk, naela tolli kohta 
M  = aurude molekulaarmass,  naela mooli kohta 
T   = laaditava vedeliku temperatuur 8 Ro (F +460) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 158

Orgaaniliste vedelike hoiustamismahutid 
 
Fikseeritud katusega mahutid 
 
Seda tüüpi mahuti koosneb silindrilisest teraskoorikust, mille külge on kinnitatud püsiv 
fikseeritud katus, mis võib olla nii koonuse- kui kuplikujuline. Fikseeritud katusega 
mahutitest pärinevad emissioonide tekitavad temperatuuri-, surve- ja vedelikutaseme 
muutused. 
 
 
 

 
 

Joonis 7.4:Fikseeritud katusega mahuti 
 
 
 
Sellised mahuteid ventileeritakse vabalt või surve/vaakumklapi abil. Seda tüüpi mahuti on 
kõige odavam ning ta on minimaalselt vastuvõetav variant orgaaniliste vedelike 
hoiustamiseks. 
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Välise ujuvkatusega mahutid 
 
Tüüpiline välise ujuvkatusega mahuti koosneb avatud otsaga silindrilisest teraskoorikust, mis 
on varustatud hoiustatava vedeliku pinnal ujuva katusega. Ujuv katus koosneb kattest, 
ühendusdetailidest ja ääretihenditest. Ujuvkatuseid on kahte tüüpi: pontoon- ja kahekordse 
ujuvkatusega (vt joonised 7.4 ja 7.5). Katus tõuseb ja langeb vastavalt vedeliku tasemega. 
 
 

 
 
 

Joonis 7.5:Pontoon-tüüpi katusega mahuti 
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Joonis 7.6: Kahekordse ujuvkatusega katusega mahuti 
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Sisemise ujuvkatusega mahutid 
 
Sellisel mahutil on nii püsiv fikseeritud katus kui seespool asetsev ujuvkatus. Neid mahuteid 
on kahte tüüpi: mahutid, mille fikseeritud katust toetavad vertikaalsed sambad mahuti sees ja 
mahutid koos vabaltseisva fikseeritud katusega, millel puuduvad sisemised sambad. Sisemise 
ujuvkatuse puhul tõuseb ja langeb kate vastavalt vedeliku tasemele (kontaktne katus) või 
asetseb paar tolli vedeliku pinnast kõrgemal asuvatel pontoonidel (mittekontaktne katus).   
 
 
 
 
 

 
 

Joonis 7.7: Sisemise ujuvkatusega mahuti 
 
 
Kontakt katuseks võivad olla alumiiniumist mitmekihilised paneelid, mis on poltidega kokku 
kruvitud metallist katuseks, mis ujuvad kontaktis vedelikega pontoonidel või otse vedelikul 
paiknevad vaigukattega, fiiberklaasiga tugevdatud polüestrist ujuvpaneelid. Enamus praegu 
kasutatavatest katetest on alumiiniumist või terasest mitmekihilised paneelid. Fiiberklaasist 
paneelid ei esine nii tihti. Terasest paneelid on tavaliselt kokku keevitatud.   
 
Mittekontaktsed paneelid on kõige rohkem levinud. Nad on ehitatud alumiinium-kattest ja 
alumiiniumvõrgust, mis asuvad vedeliku pinnal alumiiniumpontoonidel või mõnel teisel poid 
meenutaval ehitisel. 
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Kupliga välise ujuva katusega mahutid 
 
Kupliga välised (või kaetud) ujuvkatusega mahutitel on raskemat tüüpi katused, mida 
kasutatakse väliste ujuvkatustega mahutite puhul kui ka fikseeritud katustega mahutite nagu 
sisemise ujuvkatusega mahutite puhul. Seda tüüpi mahutid tekivad tavaliselt välise 
ujuvkatusega mahutite ümberehitamisel. Fikseeritud katus ei toimi auru barjäärina, vaid 
blokeerib tuult.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Joonis 7.8: Kupliga välise ujuvkatusega mahuti 
 
Muudetava aururuumiga mahutid 
 
Muudetava aururuumiga mahutid on varustatud laiendatava auru reservuaariga, et 
“mahutada” aruruumala kõikumisi, mis tulenevad temperatuuri ja õhurõhu muutustest. Kuigi 
muudetava aururuumiga mahuteid kasutatakse mõnikord ka iseseisvalt, ühendatakse need 
sageli ühe või enama fikseeritud katusega mahutiga. Kaks kõige levinumat selle tüübi 
mahutit on: tõukurmahutid ja paindlikud  membraanmahutid. Tõukurkatusega mahutitel on 
teleskoopkatus.  
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Survemahutid 
 
Kasutusel on kahte tüüpi survemahuteid:  madalsurve (2,5-15 psig) ja kõrgsurve rohkem kui 
15 psig). Survemahuteid kasutatakse tavaliselt orgaaniliste vedelike ja gaaside hoiustamiseks, 
millel on kõrge aururõhk. Neid mahuteid on erineva suuruse ja kujuga, sõltudes mahuti 
töösurvest. Survemahutid on varustatud surve/vaakumklapiga. Kõrgsurvemahuteid saab 
kasutada nii, et praktiliselt mingeid emissioone ei teki. Madalsurve mahutite puhul tekivad 
emissioonid ventilatsioonist ja mahutite täitmisest.  
 
 
Emissioonide mehhanismid ja kontroll 
 
Fikseeritud katusega mahutid 
 
Fikseeritud katusega mahutitest tekib kahte tüüpi kadusid: hoiustamis- ja töökaod. 
Hoiustamiskadu on auruheide mahutist auru paisumise ja kokkutõmbumise tõttu, mis tekib 
temperatuuri ja õhurõhu muutuste tõttu. See kadu tekib ilma vedeliku tasemes toimunud 
muutusteta. 
 
Täitmise ja tühjendamisest tekkivad kadusid nimetatakse töökadudeks. Täitmise käigus 
tekkiv aurustumine on mahutis asuva vedeliku taseme kerkimise tulemus. Kui vedelikutase 
tõuseb, siis ületab mahutis sees olev surve auruklapi surve ning aur heidetakse mahutist välja.  
 
Mahuti tühjendamisel tekib emissioon siis, kui vedeliku eemaldamisel mahutisse saabunud 
õhk küllastub orgaaniliste arudega ning paisub, ning seega ületab mahuti  aururuumi mahu. 
 
Fikseeritud mahutitest pärineva emissiooni tõkestamiseks on mitmeid meetodeid: 
 

- Sisemise ujuva katte ja ääriktihendite installeerimine. Selle meetodi efektiivsus on 60-
90%, olenedes paigaldatud katusest, tihenditest ning hoiustatava vedeliku tüübist. 

 
- Teine meetod on auru tasakaalustamine, mis on kõige enamlevinud bensiinijaamade 

mahutite täitmisel. 
 
Kui mahutit täidetakse, siis juhitakse mahutist välja surutavad aurud tühjendatavasse 
bensiiniveoki tsisterni. Bensiiniveoki tsisternis transporditakse aurud terminali, kuhu on 
paigaldatud aurude kogumise- ja tagastamise süsteem. Selle süsteemi efektiivsus on 90-98%, 
kui aurud kogumissüsteemi juhitakse. Kui bensiiniveokisse kogutud aurud atmosfääri 
lastakse, pole tasakaalustamisest kasu. Aurude kogumissüsteemis muudetakse aurud 
vedelikuks tagasi.  
 
Ujuvkatusega mahutid 
 
Ujuvkatustele paigaldatakse mitmeid abiseadmeid, et toetada komponente või võimaldada töö 
tegemist. Sisemise katuste tarvikud erinevad tavaliselt väliste katuste omadest: 
 

1. ligipääsuluuk; 
2. vedeliku taseme ujuvmõõdik;  
3. proovivõtuluuk; 
4. mahuti äärisel paiknevad ventilatsiooniavad; 
5. katusedreenid; 
6. katuse toetusjalad; 
7. perforeerimata mõõtelatt ja mõõtešahtid; 
8. perforeeritud mõõtelatid ja mõõtešahtid; 
9. vaakumipurustajad. 
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Euroopa Komisjon soovitused emissioonide vähendamiseks laadimistöödel 
 
Euroopa Komisjon on koostanud juhendmaterjali parima võimaliku tehnika (PVT) 
kasutamiseks vedelate kemikaalide ja puistekaupade laadimistöödel ning hoiustamisel 
emissioonide vähendamiseks. 
 
 
Aurude käitlemisel emissioonide piirangute rakendamine 
 
Bensiini ja bensiinikomponentide mahutitest eralduvate lenduvad orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) kontsentratsioon õhus võib olla kuni 40% mahust, mis on võrdeline 1200 g/m3.  
 
Fikseeritud katusega mahutist eralduvad aurud mahuti täitmisel ja samuti mahuti hingamisel,  
mille põhjuseks on mahutis oleva vedeliku soojuspaisumine ja sellest tingitud vedeliku  
kohal oleva vaba ruumi vähenemine. 
 
Laevalt mahalaaditava kütuse mahutisse laadimismäär on umbes 600 m3/h. Toru 
täitumismäär võib olla kõrgem. 
 
Seega  on umbkaudne hingamismäär valgeks värvitud mahutist: 
 
F = 0,1 V/6 (F on  hingamiskiirus m3/h ja V on mahuti auru all olev ruumala m3). 
 
Seega peaaegu tühja 1000 m3 mahuti korral, mida täidetakse pideva päikesepaistega päeval, 
on tõenäoline auru väljapääsu voog 600 m3/h piires ja 170 m3/h hingamise tõttu, mis teeb 
kokku 770 m3/h. 
 
Võrdlus CWW BREF tehnoloogia rakendamise piiridega 
 
Ainukesed tehnoloogiad, mis sobiksid on selektiivne membraani eraldamine ning võimalik et 
ka kondenseerimine ja absorbtsioon. Samas on bensiiniaurude puhul kõik tabelis nimetatud 
tehnoloogiad võimalikud. 
 
Võrdlus CWW BREF tehnoloogia maksumusega 
 
Kulud on ühtlustatud, s.t hind eurodes on antud m3/h gaasivoo määraga, eeldades, et süsteemi 
kulud on otseselt proportsionaalsed voolumääraga ning pole seotud kontsentratsiooniga. 
 
Kirjeldus ja rakendatavus: Toruotsa aurutöötlemisseadmete puhul tuleb aurud kokku 
koguda ja suunata termilisse oksüdeerijasse või auru kogumise seadmesse (VRU) torude 
kaudu. 
 
Auru töötlemine on rakendatav vaid siis, kui emissioone saab koguda ja suunata süsteemi, s.t. 
fikseeritud katusega mahutite tuulutusavade/ventilatsioonikanalite puhul.  
 
Aurude kogumist saab rakendada ka ujuvate hoidlate korral. Kui laeval asuv mahuti on 
ühendatud kaldal asuvas aurutöötlemissüsteemiga, peab aurutorustik sisaldama paindlikke 
osasid, mis võtaksid arvesse laineid ja tõusu/mõõna. 
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Tabel 7.1: Emissiooni kontrolli tehnoloogiad – piirangud rakendamisel ja kulud 
Kogumine ja 
LOÜ-te 
protsessid 

LOÜ maht 
kontsent-
ratsioon 
 

LOÜ massi 
kontsent-
ratsioon 

LOÜ voog  Investeerimis-kulud 
EUR/m3/h 

Selektiivne 
membraan-
eraldus 

Kuni 90%  Oleneb 
membraani 
pindalast, kuid  
kuni 3000 

300 (200 m3/h 
süsteemile) 

Tavapärane 
kondenseeri-
mine 

Rohkem või 
vähem 
küllastunud 

+/- 1200 g/m3 100 - 100000 5 

Krüogeenne 
kondensee-
rimine 

-  - Kuni 5000 500 

Adsorptsioon Kuni 25%  
Madalam 
alumisest 
plahvatus-
piirist 

Kuni 12 g/m3 100 - 1000000 240 (kaasa arvatud 
regeneratsioonisüsteem)

Absoptsioon - - 50 - 500000  
Otsene 
termiline 
oksüdeerimine 

Kuni 25%  
Madalam 
alumisest 
plahvatus-
piirist 

Kuni 12 g/m3 900 – 86 000 7-37 täidisega torustike 
korral  

Põletamine 
(leegis) 

0-100% 
Ohutus-
nõuetega 

Kuni 50% Kuni 1800000 9-625 kõrgel põletamise 
korral 

 
LOÜ-de vähendamise tehnoloogiad hoiustamistegevusest on: 
 

- ventilatsioonisüsteemist kogutavate aurude oksüdeerimine protsessikuumutites, 
spetsiaalselt projekteeritud põletid, gaasimootorid või leegid 

 
- ventilatsioonisüsteemist eralduvate  aurude kogumisseadmed, kasutades selliseid 

tehnoloogiaid nagu adsorptsioon, absorptsioon, membraaneraldus ja kondenseerimine. 
 
Aurude kogumise tehnoloogia hõlmab kahte protsessi: 

- süsivesinike eraldamine õhust 
- eraldatud süsivesinikeaurude veeldamine 

 
Separatsiooniprotsessid, mida võib kasutada süsivesinikeaurude eraldamiseks õhust on: 

- Rõhumuutus-adsoptsioon aktiivsöel 
- absorptsioon, pestes madala lenduvusega absobeeriva vedelikuga 
- selektiivne membraaneraldus 
- kondenseerimine jahutuse või kompressiooni abil (see on eriline protsess, kuna 

separatsioon ja veeldamine on ühildatud ühte protsessi) 
 
Veeldamisprotsessid, mida saab kasutada süsivesinike arude eraldamiseks on: 

- reabsorptsioon, tavaliselt samasse tootesse 
- kondenseerimine külmal pinnal 
- kompressioon 
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Kõige levinumad on alljärgnevad VRU süsteemid 

- rõhumuutus-adsoptsioon aktiivsöel 
- külmvedelikabsorptsioon lahjas õlivoolus 
- kaudne vedelikkondenseerumine külmaainega soojusvahetis 
- membraaneraldus süsivesinikselektiivse pinna abil 

 
Efektiivsus 
Erinevate tehnoloogiate efektiivsus oleneb tootest nt. on aktiivsöe efektiivsus suurem butaani 
korral kui metaani puhul. Veelgi kõrgemat efektiivsust võib saavutada ka täiendavaid 
süsteeme rakendades, kuid sel puhul ei ole majanduslik efektiivsus enam suur.  
 
Termiline oksüdeerimine 
 
Termilised oksüdeerijad muundavad süsivesinike molekule neid CO2-ks  ja H2O-ks 
oksüdeerides. Seda saab saavutada nii kõrgetel temperatuuridel (950o) termilise 
oksüdeerimisega põletussüsteemide, ahjudes või katalüütilise oksüdeerimise kaudu madalal 
temperatuuril 450oC. 
 
Katalüütiline põletamine sobib paremini madala kontsentratsiooniga süsivesinikevoogude 
puhul. Auru viibimise aeg oksüdeerijas on oluline mõlema süsteemi puhul. 
 
Süsivesinike oksüdeerimisel ja vaja tugikütust, et protsess toimiks. See aga tekitab 
lisaemissioone (CO2 ja NOx). 
 
Teatud olukordades on oksüdeerimise kasutamine ainus efektiivne tehnoloogia atmosfääri 
paisatavate emissioonide vähendamiseks. See kehtib eriti seal, kus erinevatest allikatest 
pärinevate aurude segu on mitteühilduv. Taastuva soojusallika tekitamise võimalus võib 
kompenseerida keskkonna saastamise ja muuta tegevuse tulusaks. 
 
Protsessi juhtimine: Seda tehnikat on suhteliselt kerge kasutada. Silmas on vaja pidada 
minimaalse ja maksimaalse põlemisvõimsuse suhtest tulenevaid piiranguid. Vajalik on 
tugikütuse kasutamine. 
 
Rakendatavus: Seade peab asuma ohutul kaugusel töökohtadest ja tehase piiridest. Tehnikat 
saab rakendada paljude erinevate toodete puhul samaaegselt ja erinevate  voolumääradega, 
kuid leegi stabiilsus sõltub voolukõikumistest. 
 
Ohutus: Ohufaktor on kõrge. Ohutusseadmed peavad olema äärmiselt usaldusväärsed. 
Plahvatustakistid vajavad spetsiaalselt projekteerimist. 
 
Keskkonnamõju: Termiline oksüdeerimine tekitab põletamisel kerget kuumust ja müra koos 
CO2, NOx ja muude ainete emissiooniga. Lisaks on pidevalt juurde vaja väikest kogust 
lisakütust. 
  
Maksumus: Termilise oksüdeerimise hind on keskmisest kuni kõrgeni. Täiendava 
küttesüsteemi lisamine võib kaasa tuua olulisi kulusid. 
 
Adsorptsioon 
 
Kirjeldus: Adsorptsiooni puhul püütakse süsivesinike molekulid kinni tahkete ainetega nagu 
süsinik või tseoliit aktiveeritud pindadel. Kuna süsinikul on piiratud adsorptsioonivõime, siis 
on pidevaks protsessiks vajalikud kahe mahuti olemasolu. 
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Regeneratsiooni võib teha: 
- Auruga 
- Vaakumpumbaga vaakumit tekitades 
- Vaakumi regenereerimine vaakumpumba ja rootorülelaaduri abil 

 
Madala survega pumba abil, mille järel kasutatakse kuivatusprotsessi, saab süsiniku 
mõju/tegevust täielikult taastada. Süsinik muutub aga uuesti “hüperaktiivseks”, mille 
tulemuseks on absorptsioonikuumuse rohke eraldumine ja “kuumade kohtade” tekkimine. 
Selleks, et temperatuuri ohutul kõrgel hoida, tuleb süsinikku niisutada et pärast 
aururegeneratsiooni lõpetamist saavutada ohutud töötingimused.  
 
Protsessi juhtimine: Seda tehnikat saab rakendada automaatselt, kuid hoolduseks ja töö 
jälgimiseks on vaja välja õpetatud inimesi.  
 
Rakendatavus: on piiratud mõnede toodete puhul tekkivate eksotermiliste protsesside tõttu. 
Teiste toodete puhul nagu H2S sisaldav toorõli, on potentsiaalseks probleemiks kõrvaltoodete 
tekkimine mahutis. 
 
Ohutus: Selle tehnikaga on potentsiaalne eksotermilise reaktsiooni oht. 
 
Keskkonnamõju: Regeneratsiooniprotsessis on võimalus jäätmetekkeks. Energiatarve on 
suur ning meetodi rakendamisel eraldub CO2.  Süsiniku vahetamise intervall on suur, kuid 
vahetus peab toimuma regulaarselt.  
 
Maksumus: Kõrge – nii kapitali- kui tegevuskulude osas. 
 
Absorptsioon (pesemine) 
 
Absorbtsiooniprotsessis imetakse sisenev aur madala lenduvusega lahjendavasse absorbenti. 
Kasutatav absorbent sõltub aurude koostisest ning vajatavast kogumisefektiivsusest. Seega 
võib juhtuda, et absorbenti on vaja jahutada vähendamaks lenduvust ning seega ka 
absorbeerimisvõimet. Näiteks kasutatakse bensiini puhul absorbendina petrooleumi 
temperatuuril –25 –30oC. Ka külma bensiini võib ka absorbendina kasutada, kuid bensiini 
lenduvuse tõttu oleks selle efektiivsus madal. 
 
Alla 0oC absorbentide puhul tekib blokeerimisvõimalus, mille põhjustab jää tekkimine kui 
aurus on veeauru. Seda probleemi saab lahendada metanooli lisamisega. 
 
Olenevalt protsessist võib olla vajalik eraldad aur absorbendist. Bensiini puhul saab seda teha 
kuumutades petrooliumisse kogutud bensiini segu soojusvahetis ning siis uuesti 
absorbeerides bensiinist rikkaid bensiiniaure bensiinivoogu. 
 
Keskkonnakasud: Selle meetodiga absorbeeritakse  LOÜ-sid kuni 99%. Vedelik on ka 
suhteliselt efektiivne lõhnade absorbeerimisel temperatuuril  –10 -40 oC) 
  
Protsessi juhtimine: Seda tehnikat saab rakendada automaatselt, kuid hoolduseks ja töö 
jälgimiseks on vaja väljaõpetatud inimesi.  
 
Rakendatavus: Absorptsioon on rakendatav paljude erinevate voolukiiruste ja toodete puhul. 
 
Ohutus: Muud riski pole, kui aurude käitlemine, v.a juhul kui kasutatakse ohtlikke 
kemikaale ja absorbente. 
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Keskkonnamõju: Protsessis tekivad jäätmed nt. saastunud vesi. Absorptsiooni käigus tekib 
ka kõrge energiatarve. See pole aga nii suur kui põletamine ja külmutamine madalatel 
temperatuuridel. 
 
Maksumus: Absorptsioon on keskmise kuni kõrge hinnaga valik, mis sõltub protsessi 
keerukusest. LOÜ-de absorbeerimisevedelikku saab eraldada absorbeeritud ainetest ning 
ümber töötada mitu korda, olenevalt kasutusest. Kogutud LOÜ-d võib protsessis uuesti 
kasutada või viia tagasi mahutisse. 
 
Kondenseerimine 
 
Kondenseerimise käigus kondenseerivad aurud külma soojusvaheti pinnale. Soojusvaheti 
temperatuur sõltub toote keemistemperatuurist ja vajalikust kogumisefektiivsusest. Näiteks 
bensiini puhul on kondenseerija temperatuur tavaliselt –80oC. Efektiivsuse suurendamiseks 
võib kasutada teist etappi (nt. krüogeenne kondensaator, mis kasutab vedelat lämmastikku), et 
koguda süsivesinikud tagastusgaasi. 
 
Olemas on olemas ka meetodid, mis koos vedela lämmastikuga krüogeense 
kondenseerimisega rakendavad integreeritud soojusvaheti vedelikku, mille abil saab koguda 
palju erinevaid LOÜ-eid. Kui soojusvaheti on vedela lämmastiku ja töödeldud aurude vahel, 
tekivad kogumisosas probleemid, kuna enamik süsivesinikke muutub väga madalatel 
temperatuuridel tahkeks. Selle probleemi vältimiseks kasutatakse soojusvaheti vedelikku 
vedela lämmastiku ja kaubaaurude vahel. Soojusvaheti temperatuur reguleeritakse vajalikule 
tasemele. 
 
Protsessi juhtimine: Seda tehnikat saab rakendada automaatselt, kuid hoolduseks ja töö 
jälgimiseks on vaja väljaõpetatud inimesi. Tegemist on mehaaniliselt komplekssete, suurt 
hooldust vajavate süsteemidega. 
 
Rakendatavus: Olemas on süsteemid, mida saab kasutada rafineerimis-, farmaatsia- ja 
keemiatööstuses. 
 
Ohutus: Muud riski pole kui tavapäraselt aurude käitlemisega seonduvad. Madala 
temperatuuridega seadmete käitlemine võib vigastada inimesi, kui nad puutuvad kokku 
külmaainega (nt. vedela lämmastikuga) või kogutud toote lekke puhul. Paljud kerged 
süsivesinikud moodustavad madalatel temperatuuridel tahkeid hüdraate, mis võivad 
blokeerida kondenseerija ja sellega seotud torud. Lahendada on vaja ka polümeriseerimisest 
tulenevad probleemid. 
 
Keskkonnamõju: Protsessist tekivad jäätmed nt. mahajahtumisest tekkiv reostunud vesi ning 
külmaainete kaod. Energiatarve on kõrge (CO2 kaudse tekkimisega), mis on seda kõrgem kui 
rakendatakse krüogeenseid protsesse. Mõned külmaained kahandavad osoonikihti või 
tekitavad kliimasoojenemist ning nende kasutamisel kehtivad piirangud. 
Maksumus: Kondenseerimine on kallis, sõltudes protsessi komplekssusest. 
 
Membraaneraldus 
 
Kirjeldus: Membraantehnoloogia puhul eraldatakse süsivesinike molekulid õhust lastes 
auru/õhu segu üle membraani, mida süsivesinikud läbivad eelistatult. Separatsiooni 
efektiivsus sõltub membraanile avalduvast diferentsiaalsurvest. Kasutatakse kompressorit 
ning vaakumpumpa. 
 
Protsessi juhtimine: Tegemist on mehitamata, automaatselt kontrollitava protsessiga, milles 
kasutatakse suhteliselt uut tehnoloogiat, kuid hoolduse osa on suur. 
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Rakendatavus: Vajalikud on suured aurukogused, kuna kasutatakse vastuvoolu 
kompressorit. Nende toodete valik, mida saab töödelda on piiratud membraani ehituse tõttu. 
 
Ohutus: Kuna membraanmeetodi puhul kasutatakse kompressorit, siis on vaja aurusüsteeme 
vaja kaitsta vaakumi vastu. 
Keskkonnamõju: Potentsiaalne väga kõrge energiakasutus  (kaudne CO2 teke). 
 
Maksumus: Membraaneralduse maksumus on kõrge – nii kapitali- kui tegevuskulude osas. 
 

7.1.2. Tahkete ainete hoiustamine 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade erinevatest emissioonide ohjamise meetmetest, mis 
puudutavad erinevaid puistematerjale. Tabelis 7.3 on toodud erinevate puistekaupade 
hoiustamismeetodeid. Tabelis hinnatakse ka valitud tehnikaid järgmiste parameetrite suhtes: 

- tolmu vähendamise potentsiaal 
- energiatarve 
- keskkonnamõju  
- investeerimisvajadused 
- tegevuskulu 

 
Üldised meetodid tolmu vähendamiseks kauba hoiustamisel 

 
1. Eelesmane meetod algab tootmis- või ekstraheerimisprotsessis ja nende abil 

vähendatakse materjali tolmu tekitamise omadusi, enne kui materjal tehasest välja 
jõuab. See meetod on osa tootmisprotsessist ning seega ei kuulu käesolevas 
dokumendis käsitlemisele. 

2. Esmaste meetodite all mõeldakse hoiustamisel tekkivate emissioonide vähendamise 
võimalusi ning neid saad jagada järgmisteks gruppideks: 

- Organisatsioonilised 
- Ehituslikud 
- Tehnilised  

3. Sekundaarsete meetodite all peetakse silmas tolmu vähendamise tehnikat, et piirata 
tolmu levikut. 

 
Tabel 7.2: lähenemised ja tehnikad, mis võivad hoiustamiskohtadest tulenevaid 
tolmuemissioone vähendada 

seire 
hoiustamisalade planeering ja töö 
(planeerijate ja operaatorite kaudu) 
vältimis- ja vähendamistehnika hooldus 

Organisatsiooniline 

tuulealade vähendamine 
suured silod 
varjualad või katused 
kuplid 
isepüstituvad katted 
silod ja hopperid  

Ehituslik 

tuulekaitse aiad ja/või taimed 
tuulesuuna kasutamine 
avatud hoidla katmine 

Esmane 

Tehniline 

avatud hoidla niisutamine 
Vee pritsimine/veekardinad ja veejoad Sekundaarne 
Varjualuste ja silode püstitamine 
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Hoiustamissüsteemi tüübi ja emissioonide ohjamise meetodite valik sõltub toote omadustest. 
Eriti lõpptoodete puhul, kus kliendi spetsifikatsioon on äärmiselt tähtis, sõltub seadmete ja 
meetmete valik paljudest faktoritest. 
 
 
Esmased organisatsioonilised meetmed hoiustamisel tekkiva tolmu vähendamiseks 
 
Kirjeldus: Regulaarne või pidev visuaalne kontroll, et näha kas kaup tolmab või mitte, et 
reageerida kiiresti ning võtte kasutusele sobivad meetmed. Tolmu kontsentratsioonide 
mõõtmine õhust suurte hoidlate ümber võib kasutada kontrolli ja seire meetodina ning seda 
võib teha kas pidevalt või mittepidevalt. Tolmutaseme mõõtmine annab ka võimaluse 
kontrollida kas välisõhu norme täidetakse või mitte. 
 
Protsessi juhtimine: Hollandis kasutatakse kolmes suurimas söe ja maagi hoiustamise kohas 
pidevat seiret. Coruses paikneb terasetootja, mis toodab aastas 6 miljonit tonni terasetooteid 
aastas. Seal on pidev seire toimunud aastast 1990. Rotterdami-Rijnmondi piirkonnas on 
kasutusel keerukas pidevseire mõõtevõrgustik, mille mõõtepunktid asuvad allatuult.  Neis 
kahes kohas võib kindlaks teha isegi erinevat tolmutaset kahe vahetuse vahel. Ühes neist 
hoiustamiskohast on installeeritud 7 seireseadet. 
 
Inimesed, kes vastutavad puistematerjalide niisutamise eest, peavad jälgima ka ilmaennustust.  
Kohapeal on meteoroloogilised instrumendid ning nende näitusid jälgides tuleb niisutamise 
tugevust vastavalt reguleerida. 
 
Maksumus Üks pidev seireseade maksab 7000 EUR. Andmetöötluse ja hoolduse kulud on 
suuremad. 
 
Esmased ehituslikud meetodid 
 
Suuremahulised silod 
 
Kirjeldus: Suured silod on sileda põhja ja tsentraalse jaoturiga, milles silos paiknev materjal 
paikneb horisontaalsetes kihtides. Silos paikneb laotur, teleskooptoru ja kruvisüsteem. 
Kruvisüsteem koosneb jaotuskruvist ja tolmu piiravast kruvist. Kruvide süsteem on 
kinnitatud jaoturi külge juhtmete ja juhtlati abil, selleks, et hoida kruvisüsteemi pidevalt 
hoiustatava materjali kohal. 
 
Filterinstallatsioonide kasutamise abil teleskooptorude ja ülepumpamiskohtades tekitatakse 
alarõhk ja tolm ei pääse silost välja. 
 
Kasutatavus: Silosid kasutatakse tavaliselt selleks, et kaitsta kaupa välismõjude eest (nt. 
vihm). Tavaliselt kasutatakse silosid kui tahke materjal on pulber või sisaldab piisavalt tolmu, 
mis võib tekitada märkimisväärset keskkonnamõju. nt. FDG –kips, kartulitärklis, 
peenpurustatud paekivi, lendtuhk, väetis ja pulbristatud süsi. 
 
Maksumus: maksumus erineb erinevate installatsioonide vahel. Tavaliste kulufaktorite puhul 
nagu investeering ja hooldus peab arvestama ka hoiustatava materjali kaost ja kvaliteedi 
halvenemisest tulenevat kulu. 
 
Silod on sobilikud seal, kus hoiustamisala on väike ning emissioonide vältimise nõuded on 
kõrged. 
 
Näited: Tiefsack-i elektrijaam (süsi ja kips), Deuben (MIBRAG) , Chemnitz ja Lippendorf 
(VEAG) –kips. 
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Katusealused või katused 
 
Kirjeldus: Katusealune või katus hunniku kohal või vähendada tolmu emissiooni. Tolm tekib 
samamoodi kui avatud hoiustamisalade puhul, kuid tolm võib väljuda ainult katusealuses 
olevate avauste kaudu. Avausteks on uksed mobiilsetele laadimismasinatele ning 
ventilatsiooni avaused. Nende kaudu tekkiv emissioon on suhteliselt väike, kui ventilatsioon 
on õigesti dimensioneeritud. Tolmune õhk, mis ventilaatorist kätte saadakse saab juhtida läbi 
sobivate filtersüsteemide. Kuurialused on diameetriga 70-90 meetrit ja mahtuvusega kuni 100 
000 m3. 
 

 
 
Teine näide on  angaar-tüüpi kuur koos sildkraanadega, mille otsas on ämbrid. Need on 
tugevad katusega betoonehitised kuhu on ehitatud ja ventilatsiooni- ja valgustusavad. Need 
avad on tavalisel suunatud tuule vastassuunda. Selline hoidla on väga kompaktne ja 
mitmekülgne ning teda saab kergesti jagada mitmeteks erineva mahtuvusega osadeks.  
 
Sildkraanat juhib operaator, kui viimasel ajal on muutunud populaarseks kaugelt juhitud 
automaatsed kraana-juhtimissüsteemid. 
 
Automatiseeritud depoos võib hoida kümneid tuhandeid tonne kaupa ja see sobib mitte ainult 
hoiustamiseks, kuid ka ühe või erinevate materjalide segamiseks. 
Katus on tavaliselt terve ja ilma avadeta, avaused on seintes. 
 
Kasutatavus: Sildkraanadega depood sobivad väga väikeste või suurte kõiki tüüpi 
materjalide käitlemiseks, ka. klinker ja tahked kütused. 
 
Kasutatavus: Katusealauseid kasutatakse väga tolmuste kaupade homogeniseerimseks ja 
hoiustamiseks.  
Katuse all on probleeme müraga. Kui protsessid on automaatsed, siis ei viibi töötajad seal. 
 
Kuplid 
 
Kirjeldus: Alloleval joonisel on toodud kupli näide. Kupli ehituseks on spetsiaalsed 
tehnikad, enamikul juhtidel kasutatakse spetsiaalset ümmarguse kujuga valuvormi. Kupleid 
saab püstitada lühikese aja jooksul ning neil on suhtelised suured nt. 4000 tonni. Selle 
meetodi eelis on kandetalade puudumine ning võimalus kontrollida sisekliimat. 
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Joonis 7.9: Kuppel tahkete ainete ladustamiseks 

 
Kasutatavus: Kupleid kasutatakse suhteliselt laialdaselt ning erinevate toodete tüüpide jaoks 
nagu süsi ja väetised. 
 
Isepüstituvad katted 
 
Kirjeldus: Isepüstituvad katted on alternatiiviks teravilja hoiustamisel vabas õhus ning seda 
meetodit kasutatakse USA-s. Selle meetodiga hoiustatakse toode suletud katte (presendi) alla. 
Selleks et present paigast ei nihkuks, luuakse presendi alla ventilaatorite abil ala-rõhk  (2 
ventilaatorit, kumbki 40 kW). 
 
Kui present eemaldatakse, siis peab kogu hunniku kohe kokku koguma, et vältida 
ilmakahjustusi tootele. 
 
Katte/presendi eluiga on küllaltki väike, garantiiaeg on tavaliselt 5 aastat. 
 
Kasutatavus: Selle meetodi abil säilitatakse teravilja maksimaalselt 550 000 m3 pikema aja 
jooksul. Praeguseni on seda meetodit kasutatud vaid teraviljade puhul, kuid sarnaste 
vooluomadustega materjalide puhul võib ka teistel juhtudel kasutada. 
 
Alarõhu tekitamine nõuab energiat. 
 
Silod ja hopperid 
 
Kirjeldus: Silod on tavaliselt silindrikujulised konteinerid kooniliste väljalaskeosadega. 
Väiksemad (keskmised) hopperid on tavaliselt nelinurksed, püramiidkujuliste 
väljalaskeosadega. Aeg, mil puistekaupa neis hoitakse võib olla väga lühike, mõnikord vaid 
paar minutit nt. doseerimishopperid. Silodes võivad kaup olla mõnest päevast kuni paari 
nädalani. 
 
Kui silodes hoidev materjal muutub tahkeks, tuleb ta sealt käsitsi eemaldada, see võib aga 
kaasa tuua tolmuplahvatuse. 
 
Tavaliselt paigaldatakse tolmufiltrid, et vältida emissioone täitmise ja tühjendamise ajal. 
Silod ja hopperid on laialdaselt levinud. 
 
Tolmu vältimise/vähendamise tehnikad ja meetodid avatud, vabas hoiustamises 
 
Üldiselt on kõige efektiivsemad meetodid tolmuemissiooni vähendamiseks avatud aladelt 
suletud katusealused, punkrid või silod, kuid see pole alati võimalik majanduslikel, tehnilistel 
või logistilistel põhjustel. Järgnev lõik käsitleb paljusid meetodeid: 
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Tabel 7.3: Tahkete ainete hoiustamismeetodid 
Meetod Kommentaar Hoiustamise periood 
Hunniku pikitelg on paralleelne 
enamesineva tuulesuunaga 

- Ebasoodne geograafiline asend 
(orgudes, jõesängides 

- Ebasoodne infrastruktuur 
(maanteid ja raudteid ja saa paigast 
nihutada 

- Omand  

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

Kaitsetaimed, tuulemurreaiad või    
muldvall, et vähendada tuule kiirust 

Kaitsetaimed on talvel, kui lehed on 
langenud, vähemefektiivsed. Sel ajal on 
aga tuule kiirus eriti suur 

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

Hunniku pinna niisutamine 
sprinkler süsteemiga 

Võimalikud piirangud: 
- materjali niiskustundlikkus 
- vett pole võtta 
- probleemid põhjaveega 
- tormise ilmaga pole efektiivne 
- külma ilmaga pole efektiivne 
- kauba rikkumise oht 

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

Ainult üks hunnik mitme asemel. 
Kui kahes hunnikus on sama palju 
materjali, siis on pindala 26% 
suurem. 

- Ei sobi mitme erineva materjali 
kooshoiustamiseks 

- Arvestada tuleb koha kuju ja 
suurusega 

- Vaja on sobivaid hunnikute 
ehitamise/vormimise seadmeid 

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

Kui materjali hoitakse 
koonusekujulises hunnikus, on 
optimaalne nõlva nurk 55%. 

Nõlva nurk sõltub puistematerjalide 
omadustest ning neid on raske mõjutada. 
55 kraadine nurk on ideaalne. 
Tegelikkuses on nurgad 20 ja 25o vahel 

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

Kui hunnik on tömbi otsaga 
koonuse kujuga, siis on optimaalne, 
kui ülemise sileda osa raadiuse suhe 
koonuse küljepikkusesse on 0,55 

Selle proportsiooniga on vaba pindala 
minimaalne 

Pika- ja lühiaegne 
hoiustamine 

 
 
Hoiustamisel tekkiva tolmu vältimise esmased meetmed 
 
Pritsimine veega  
 
Kirjeldus: Tegemist on pritsimissüsteemiga, kus kasutatakse vett kombineerituna 
lisanditega. Turul on erinevaid lisandeid k.a. täielikult biolagunevad tooted. 
 
Lisanditel võivad olla järgmised funktsioonid; 
 

Niisutav funktsioon:  niisutamine annab lahusele või emulsioonile, mida pritsitakse 
võimaluse tungida hoiustatava toote sisse. Eeliseks on ka see, et  tolmuheitmed 
vähenevad ka toote järgneval käitlemisel. 
 
Vahufunktsioon: Tolm moodustatakse puistmaterjalide väikestest osadest. Vahustava 
lisandi lisamine tekivad väikesed mullid (0.1-50 µm). 
 
Siduv funktsioon: Siduv funktsioon on kombinatsioon omadust siduda niiskust ning 
liimivast funktsioonist. Et niiskus seoks paremini, segatakse lisandile kaltsiumoksiidi 
või magneesiumoksiidi. Taimsed- või mineraalõlid parandavad väikese osade vahel 
olevat  kleepuvust. 

 
Erilised lisandid on nn koorikut tekitavad ained. Näiteks on siin vesi- põhjaliste 
latekspolümeeride kasutamine vabas õhus asuvate söekuhjade töötlemiseks.  
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Mõnede materjalide puhul nagu kips, tekib koorik ainult vee abiga, ilma et lisandeid oleks 
vaja lisada.  
 
Keskkonnakasu: Lisanditega on tarvis väiksemat kogust vett. Lisanditega vee pritsimisel on 
efektiivsus 90 - 99%, samas kui ainult vee pritsimisel on efektiivsus 90-98%.  Puuduseks on 
see, et lisandid võivad mõjutada materjali kvaliteeti ning vajalikud on täiendavad seadmed 
vee ja lisandi segamiseks. 
 
Kasutatavus: Nordenhami sadamas kasutatav lisand on ECS 89 ja seda kasutatakse suhtes 1-
3750. Coruses kasutatakse 3-5% lateksit sisaldavat emulsiooni söehunnikute töötlemiseks. 
 
Coruses ehitati spetsiaalne tankauto koos 20 meetrise pritsimisseadmega. Leiti, et kuhja 
ühtlane niisutamine on väga olulise tähtsusega hea kooriku moodustamiseks. Veekahurite 
abil aga rahuldavat tulemust ei saavutata. Pritsimislahuse tootmiseks ehitati spetsiaalne 
segamisjaam. 
 
Pritsimise ajal olevad ilmastikutingimused on väga olulised hea kooriku moodustamiseks. 
Pritsimist ei tehta vihmaga, külmaga või kui tuule kiirus on üle 6 m/sek. Peale pikaajalist 
kuiva perioodi tuleb hunnikut kõigepealt pritsida veega, enne kui lisanditega vett pritsima 
hakatakse. 
 

 
Joonis 7.10: Ühtlase pritsimise olulisus kooriku tekkimisel 

 
 
Kasutamine: Seda meetodit kasutatakse kivide, maagi, kivisöe ja pruunsöe, boksiidi, šlaki ja 
ehitusjäätmete puhul, vagunite tühjakslaadimisel ning laevade laadimisel.  
 
Maksumus: 2000.a  oli jooksvad kulud Nordenhami sadamas (energia, vesi ja lisandid) 0.03 
DEM pritsitava aine tonni kohta (s.t 0.02 EUR) 
 
Näited: Nordenhami sadam (Saksamaa), Corus (Holland)  
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Tuulekaitsed 
 
Kirjeldus: Tuulekaitse eesmärgiks on vähendada tuule kiirust ning seega vähendada 
tolmuemissioone. Tuulekaitse ehitus on igale kohale hoiukohale spetsiifiline. 
  
Vallidega kaitse meetod töötati välja Hollandis 80-ndatel aastatel. Valli peal asub laadur. 
 
Keskkonnakasu: Jaapanis tehtud uuringud näitavad et võrkude kasutamine tuulekaitsena söe 
hoiustamisel toob kaasa kuni 50% tuule kiirus vähenemise. Sama vähenemist saavutatakse 
ristkülikukujulise tammi, valliga kombineerituna sildlaaduriga. 
 
Vallide kasutamisel (ilma sildlaadurita) on efektiivsus 20–40%.  
 
Kasutatavus: Vallide tehnoloogiat kasutatakse nt. terminalis, kuhu imporditakse 17 erinevat 
söetüüpi  8 milj tonni aastas. Sütt imporditakse laevadelt kus paikneb 40 000 -150 000 tonni 
vahel kaupa. Terminalis laaditakse süsi vagunitesse ja või teistele laevadele. 
 
Rakendatavus: Seda meetodit võib rakendada ükskõik millise kauba tüübi ja kogusega. 
 
Keskkonnamõju: On oht, et võrkudesse jäävad linnud kinni. 
 
 
Presendid või võrgud 
 
Present või väikese silmaga võrke kasutatakse välistingimuses 
 

• tolmuemissiooni vähendamiseks 
• lindude poolt tekitatud kahju vähendamiseks 
• presente kasutatakse veel kauba kaitsmiseks märjaks saamise eest 

 
Puudused: 
 

• presendi ja võrkude paigutamine ja eemaldamine on väga töömahukas 
• kasutusiga on lühike 
• on risk, et linnud jäävad võrkudesse kinni 

 
Kasutamine:  Kasutatakse väga kergelt lenduvate ainete pikaajalisel hoiustamisel, kus 
niisutamisest ei piisa. Kasutatakse harva. 
 
Sekundaarsed meetodid hoiustamisel tekkivate tolmuheitmete vähendamiseks  
tolmufiltrid ja hopperid 
 
Suletud hoidlas nagu silod ja kuurialused on tavaliselt varustatud filtersüsteemidega. 
Ekstraheerimine toimub ainult laadimise ja mahalaadimise aladel. 
  
Silode ja hopperite puhul kasutatavad tolmufiltrid 
 
Silod ja hopperid18 on tavaliselt varustatud tolmufiltriga, kuna peeneteraliste 
puistematerjalide laadimisel tekib märkimisväärne kogus peentolmu.  
 
Küünal- või padrunfiltrid silo katusel on tavaline moodus tolmu eraldamiseks. Padrunfiltrid 
on ühekordsed ja koosnevad filterpaberist ning terasest või plastikust raamist 
 
                                                 
18  Punker, koguja, kopp 
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Küünalfiltri filtermaterjal on tekstiilist või polüestrist. Küünalfiltreid saab puhastada 
vibratsiooni või tagasilöökide abil 
 
Sageli on ka puistmaterjali hankija tarvitusele võtnud tolmu tekkimise vältimist soodustavaid 
meetodeid: 
 

• puistematerjali fraktsioneerimine. Tavaline eraldatavate osakeste suurus on 100 µm 
• puistekaupade katmine õhukese, kleepuva kihiga, mis kleebib väiksemad osad 

jämedamate külge kinni. 
 
Keskkonnamõju: silode ja hopperite puhul kasutatavad tolmufiltritega saavutatakse 
emissioonitase 1 – 10 mg/m3, olenedes hoiustatava kauba iseloomust/tüübist 
 
Kasutamine silode ja hopperite puhul: Nõutav filtri pindala sõltub välja suunatavast  gaasi 
mahust või gaasi mahust, mis on vajalik puistematerjalide pneumaatiliseks transportimiseks 
silosse. 
  
Tavaliselt kasutatakse kiirust 1 – 2 m/min.  Tavaline maksimaalne rõhu langus enne 
puhastamist on 4 – 10 kPa. 
 
Rakendatavus silode ja hopperite puhul: Kas kasutada küünal- või padrunfiltrit sõltub 
eralduva tolmu kogusest. Jämedama materjali puhul ja lühemate silo täitmisse tsüklite puhul 
on padrunfiltrid mugavamad. Pideva täitmise puhul, kui laaditakse peeni materjale ning 
kasutatakse hopperit, on küünalfiltrid sobivamad. Emissioonide vähendamise meetod 
otsustakse igal juhtumil eraldi. 
 
Ohutus silode ja hopperite puhul:  Üldiselt on orgaaniliste ainete peente pulbrite 
käsitsemisel plahvatusoht ja neid aineid sisaldavaid silosid puhutakse läbi lämmastikuga.  
 
Intsidentide ja (suur)õnnetuste vältimine 
 
Ladudes toimuvad puistmaterjalide-tulekahjud 
 
Suurbritannias läbi viidud uuring näitas, et 86% ladudest polnud varustatud aktiivse 
tuletõrjesüsteemiga, 3% olid sprinkler süsteemid paigaldatud, kuid need olid õnnetuse 
toimumise ajal välja lülitatud. Kõige sagedamini süttisid pakkematerjalid. 
 
Kõige levinum tulekahjude põhjus on süütamine 29% juhtudest. Kusjuures süütamiste arv on 
selle uuringu kohaselt viimase 20 aasta jooksul oluliselt suurenenud. 
 
Plahvatuskindlad silod 
 
Kirjeldus 
 
Üks plahvatuskindlatest silodest on firmas Bissinger GmbH (Zaberfeldis), kus hoitakse ja 
laaditakse maisijahu ning silol on järgnevad omadused: 
 

• võimalikult suur, kuid veel majanduslikult vastuvõetav, plahvatuse võimaluse 
vähendamine 

• peale- ja mahalaadimise ajal juuresoleva sõiduki kaitsmine plahvatuse käigus 
vabaneva energia eest 

• kindel plahvatuse avastussüsteem 
• automaatne inertse ainega katmine 
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Silo on võimeline absorbeerima plahvatuse energia, ilma et see mõjutaks sellega ühendatud 
sõidukit peale- või mahalaadimise ajal. Kogu silo seadmed on plahvatuskindlad ning 
toodetud antistaatilistest materjalides, ka filtrid. 
 
 
Kaitseklapid 
 
Plahvatuse korral suurenevad nii temperatuur kui rõhk väga kiiresti ja korralik kaitseklapp 
peaks mõlemale vastu panema. Kaitseklapp avaneb, kui plahvatuse tõttu , suureneb surve 
0,05 bar-ise ülerõhuni või mõnedel erijuhtudel 0.01 bar-ise ülerõhuni. 
 
Ülearused gaasid voolavad läbi klapi, mis on varustatud ka leegi absorberiga, et leegid silost 
välja ei pääseks. 
 
Erinevalt tavapärastest kaitseklappidest, sulgub joonisel näidatud ventiil kiiresti pärast 
plahvatust, et hoida ära hapniku sisenemine silosse või mahutisse, mis võib tekitada tulekahju 
 

 
Joonis7.11: kaitseklapi näidis 

 
 
Kasutamine: Kaitseklapp on end hästi tõestanud järgnevates olukordades: 
  

• mahutite ja silode puhul, kus teravavilja hoiustamisel on esinenud plahvatusi 
• mahutite ja silode puhul, kus hoiustatakse plahvatusohtlikke aineid 
• tööstuses kasutatavate ekstraktsiooniseadmete puhul 
• kohtades, kus jahvatatakse sütt 
• kuivatusseadmetes 

 
Kasutamine: Joonisel kujutatud ventiili on kasutatud uute ja olemasolevate silode ja 
mahutite puhul.  
 
Keskkonnamõjud: Pole. 
 
Ohutus. Negatiivseid ohutusaspekte pole. Ventiilid aitavad vältida plahvatusi 
 
Üldised meetmed tolmuemissiooni vähendamiseks. 
 
Eel-esmased meetodid algavad tootmis- või ekstraheerimisprotsessiga, et vähendada 
materjali võimet tolmu tekitada, enne kui see lahkub tehasest. 
Eel-esmased meetodid on osa tootmisprotsessist ning seega väljaspool käesoleva dokumendi 
raame ning v.a allnimetatud näited, neid ei kirjeldata. 
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Pelletite või briketi tootmine 
 
- peened maagi osad suurusega 100 µm ja väiksemad töödeldakse lisandite abil  
väikesteks pallideks ning tugevdatakse tule abil 
 
- pelleteid võib toota niiskete materjalide puhul, nt. väetised, kindla eesmärgiga  
vähendada pindala ning puistematerjali kalduvust tekitada tolmu peale- või  
mahalaadimise käigus 
 
Pritsimine 

 
Lubjakivi pritsimisel vee ja lisaainete seguga, võib saavutada osakeste pikaajalise sidumise. 
Pritsimine tehakse lubjakivikarjääris endas, et vältida tolmu tekkimist purustamise, 
liigitamine, transportimise ja laadimise ajal 
 
Kaevandatud mineraalsoolased töödeldakse purustades ja jahvatades otse karjääris, “Kokku 
jääv pulber” (peenemad soolaosad suurusega 0.2 mm) eraldatakse nende sõelumise abil. 
Tulemuseks on toode, mis vaevalt tekitab tolmu. 
 
Esmased meetodid hõlmavad kõiki emissioonide vähendamise võimalusi kauba käitlemise 
ajal ning neid saab jaotada: 
 

- Organisatsioonilisteks meetoditeks: käitajate töömeetodid 
- Tehnilisteks meetoditeks: tolmu tekkimist vähendavad tehnilised meetodid 

 
Sekundaarsed meetodid on emissioonide vähendamise tehnikad, et piirata tolmu levimist. 
 
Tähtis on rõhutada, et käitlemismeetodid ja emissioonide ohjamise meetodi valik sõltub toote 
omadustest. Eriti lõpptoodete puhul, kus kliendi spetsifikatsioon on äärmiselt olulise 
tähtsusega, sõltub meetodi valik paljudest faktoritest . 
 

7.1.3. Vedelike ja veeldatud gaaside hoiustamine 
 
PVT mahuti projekteerimisel  on vähemalt alljärgnev: 
 

- Hoiustatava aine füüsilis-keemilised meetodid 
- Kuidas hoidla toimib, millist seadmete taset on vaja, palju käitajaid on vaja ning 

milline saab olema nende koormus 
- Kuidas operaatoreid teavitatakse kõrvalekalletest normaalsest protsessist (alarmid) 
- Kuidas kaitstakse hoidlat tavapärases tööprotsessis tekkivatest kõrvalekalletest 

(ohutus, rõhuvabastusklapid, lekete avastame ja emissioonide vältimine)  
- Missugused seadmed tuleb paigaldada, võttes arvesse olemasolevaid kogemusi 

tootega (ehitusmaterjal, ventiilide kvaliteet jne) 
- Missuguseid hooldus- ja inspekteerimise skeeme rakenda ning kuidas kergendada 

hooldust ja inspekteerimist (juurdepääs, paigutus) 
- Kuidas toimida hädaolukordades (vahemaa teiste mahutiteni, ehitisteni ja piirideni, 

tuletõrje, juurdepääsud tuletõrjeautodele jne). 
 
Inspekteerimine ja hooldus 
 
PVT on rakendada hooldusplaane ning välja töötada riskidel põhinevad 
inspekteerimisplaanid, nagu riskidel põhinev hooldus. 
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Asukoht ja paigutus 
 
Uute mahutite ehitamisel on oluline valida asend ja paigutus hoolega, nt. tuleb võimalusel 
vältida veekaitselisi alasid ja veehaardeid. 
 
PVT on, kui mahutite surve on maapealse survega sama või lähedane. Siiski võib tuleohtlike 
vedeliku puhul, eriti kui ruumi on vähe, kasutada ka maalauseid mahuteid. 
 
Veeldatud gaaside puhul võivad arvesse tulla maa-alused, mullavalliga ümbritsetud 
hoiustamisalad. 
 
Mahuti värv 
 
PVT on kasutada mahutil  värvi, mille soojus- või valguskiirguse peegeldus on vähemalt 70% 
või maapealsetel lenduvaid aineid sisaldavail mahutitel päikesekaitsed. 
 
 
Mahutist pärinevate emissioonide vähendamise printsiip  
 
PVT on vähendada emissioone mahutist hoiustamise, transpordi ja käitlemise ajal. 
 

7.1.4. Tahkete ainete hoiustamine 
 
Avatud hoiustamine 
 
PVT on kasutada suletud hoiustamist nagu  silosid, punkreid, hoppereid ja mahuteid, et 
kõrvaldada tuule mõju. 
 
Kuigi suured silod ja katusealused on võimalikud, on väga suurte koguste mitte veetundlike 
ja mitte lenduvate materjalide puhul avatud hoiustamine ainus lahendus. (maak ja kips). 
 
Avatud hoidlate puhul on PVT teostada regulaarseid võid pidevat jälgimist, et teha kindlaks 
kas tolm lendub ja kas kaitsemeetmed on töös. Ilmaennustuse jälgimine, nt.  kohalike 
ilmavaatlusseadmete jälgimine, võib aidata kindlaks teha, millal on vaja hunnikuid niisutada. 
 
Pikaajalise hoiustamise puhul avatud hoidlates on PVT järgmiste meetodite kombineerimine: 
 

- Pinna niisutamine lisades niisutusveele tolmu siduvaid aineid 
- Pinna katmine, nt. presendiga 
- Pinna tahkestamine 
- Pinna katmine muruga 

 
Lühiajalise hoiustamise korral avatud aladel on PVT järgnevate meetodite kombineerimine: 
 

- Pinna niisuitamine lisades niisutusveele tolmu siduvaid aineid 
- Pinna niisutamine veega 
- Pinna katmine, nt. presendiga 
 

Täiendavad meetodid tolmu vähendamiseks nii lühi- kui pikaajalises hoiustamises on: 
 

- Hunniku pikitelg on paralleelne enim esineva tuulesuunaga 
- Kaitsetaimed, tuulemurreaiad või vastutuule suunas muldvall, et vähendada tuule 

kiirust  
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- Ainult üks hunnik mitme asemel. Kui kahes hunnikus on sama palju materjali, siis on 
pindala 26% suurem. 

- Tugiseintega hoidla kasutamine vähendab vabu pindu, ja toob kaasa hajusate 
tolmuemissioonide vähenemise. Emissioon väheneb veelgi, kui sein paigutatakse 
vastutuult 

- Tugiseinte paigutamine üksteise lähedale.  
 
Tarastatud/suletud hoiustamine 
 
PVT on kasutada tarastatud hoiustamine kasutades nt. silosid, punkreid, hoppereid ja 
mahuteid. Kui silod pole võimalikud, on alternatiiviks hoidlad, eriti kui on vaja kohta 
kaubapartiide segamiseks. 
 
PVT silode puhul on kasutada õige ehitusega silosid, et oleks tagatud stabiilsus. 
  
Varjualuste puhul on PVT kasutada õigesti projekteeritud ventilatsiooni- ja filtersüsteeme 
ning hoida uksed kinni. 
 
PVT on kasutada tolmu vältimise võtteid ja PVT-ga seonduvaid emissioonitasemeid 1 - 110 
mg/m3, olenevalt hoiustatavast kaubast. Rakendatavate tolmu vähendamise tehnika küsimus 
tuleb lahendada igal juhtumil eraldi. 
 
Silode puhul on PVT kasutada plahvatuskindlaid silosid, mis on varustatud surve 
vähendamiseventiiliga, mis sulgub kohe pärast plahvatust, et hoida ära hapniku sattumine 
silosse. 
 
Tahkete materjalide transport ja käitlemine 
 
Üldised põhimõtted 
 
PVT on vältida tolmu levikut peale- ja mahalaadimisel, töötades vaid siis, kui tuul on nõrk. 
 
Mittepidev transport (kühvlid ja veoautod) tekitab üldiselt rohkem tolmuheitmeid kui pidev 
transport nagu konveierid. PVT on hoida transpordivahemaad nii lühikesed kui võimalik ja 
kasutada pidevat transporti. Olemasolevate tehaste puhul võib see olla väga kulukas. 
 
Mehhaanilise kopa kasutamisel tuleb alandada kauba mahakukkumise kõrgust ja valida 
veoautolt mahalaadimiseks parim asend. 
 
Sõitmise ajal tekib teedel paiknevatest osakestest tolm. Siis on PVT reguleerida sõidukiirus 
vastavaks tingimustele, et hoida ära või vähendada üleskerkivat tolmu. 
 
PVT on kasutada vaid kõvakattega (asfalteeritud, betoonist) teid, kuna neid saab kergesti 
puhastada. Teede katmine pole õigustatud, kui nende kasutamine on ajutine või seal sõidavad 
vaid suure kopaga masinad (ekskavaatorid). 
 
PVT on kõvakattega teede puhastamine. 
 
Ka rehvide puhastamine on PVT. Puhastamissageduse vajadus on erinevates olukordades 
erinev. 
 
Kui see ei riku kauba kvaliteeti ja ei kahjusta ohutust, on PVT ka niisutamine. Kui tekib -
jäätumisoht, libedus ning jää tekkimine märjale tootele, pole see PVT rakendatav. 
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Peale- ja mahalaadimise tingimustes on PVT vähendada kauba langemiskiirust ja 
vabalangemiskõrgust. Langemiskiiruse vähendamiseks 
 

- Installeerida laadimistorude sisse voolu suunavad plaadid 
- Kasutada toru otsas nn  “laadimispead”, et vähendada torust välja paiskuva kauba 

kiirust 
- Kaskaadtoru või hopperi kasutamine 
- Rakendada minimaalset  kaldenurka, nt. rennteede abil. 

 
Toote vabalangemiskõrguse vähendamiseks  
 

- kõrguse järgi reguleeritavad peenemad ja jämedamad laadimistorud 
- kõrguse järgi reguleeritavad kaskaadtorud 

 
Mittelenduvate toodete puhul pole langemiskõrgus oluline. 
 
Valik transpordiseadmeid 
 
Haardkopp e. greifer 
 
Greiferite kasutamisel on PVT jätta greifer pärast kauba mahalaadimist hopperisse piisavalt 
pikaks ajaks. 
 
Uute greiferite puhul on PVT: 
 

- Geomeetriline kuju ja optimaalne koormusvõimsus 
- Greiferi maht on alati suurem kui see maht, mis on toodud haardegraafikul 
- Kasutatakse siledaid materjale, et töödeldav kaup sinna kinni ei jääks 
- Hea haardekinnitus 

 
Konveierid ja rennteed 
 
Kõikide ainete puhul on PVT projekteerida konveierid ja rennteed sellisel moel, et kauba 
kadu oleks minimaalne.  
 
Mittelenduvatel ja mõõdukalt lenduvate ja märguvate toodete puhul on PVT kasutada avatud 
lintkonveierit ja lisaks, olenevalt olukorrale, kasutada ühte või mitut allnimetatud meetodit: 
 

- külgkaitse tuule vastu 
- vee pritsimine ja jugapihustus ümberlaadimiskohtades 
- lindi puhastamine 

 
Kõrge ja mõõduka lenduvusega ning mittemärguvate toodete puhul on uutes töötluskohtades 
PVT kinniste konveierite kasutamine või selliste konveierite kasutamine, kuhu lint ise või 
teine lint transporditava materjali “lukustab”: 

- pneumaatilised konveierid 
- rennkonveierid 
- kruvikonveierid 
- torukujulise lindiga konveierid 
- lintkonveierid 
- kahekordse lindiga konveierid 

 
või kasutada suletud/kinniseid konveierlinte ilma toetavate süsteemideta (plokirattad, 
rihmarattad, liitplokid) nagu: 

- aerobel konveier 
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- madala hõõrdumisega konveier 
- diabolos konveier 

 
Konveieri tüüp sõltub transporditavast ainest ning kohast ja seda peab otsustama iga kord 
eraldi. 
 
Olemasolevate konveierite puhul, kui transporditakse kergesti ja mõõdukalt lenduvaid aineid 
mitte märguvaid tooteid, on PVT kasutada kaitsekatet. 
 
Ekstraheerimissüsteemi puhul on PVT filtreerida väljuvat õhuvoogu. 
 
Energiatarbe vähendamiseks konveieritel on PVT: 
 

- kasutada hea ehitusega konveierit, pingutusrulle ja nende piisavaid vahesid 
- kasutada täpse installeerimistolerantsiga ja väikese veeremisakistusega linti 

 

7.2. Müra 
 
KMH käigus pädeva eksperdi, Akukon OY Eesti Filiaali poolt, teostatud müramõõtmised 
Muuga sadama lääneosas ei tuvastanud mürataseme normide ületamist Muuga sadama 
territooriumist väljaspool. Küll oli ületamisi lähedalasuvatel elamualadel. Teostatud 
müramõõtmiste tulemused langevad kokku mitmete varasemate mürauuringutega, mille 
kohaselt on kehtestatud norme ületava müra põhjustajad peamiselt Maardu raudteejaamast 
Muuga ja Miiduranna sadamasse kulgevatel raudteeharudel toimuv liiklus ning Muuga 
raudteejaamas toimuv veeremoosseisu manööverdamine, komplekteerimine ja liiklus. 
Lähtuvalt eeltoodud faktidest tegid müraeksperdid ka oma ettepanekud olukorra täiendavaks 
parandamiseks (vt. ka joonis 7.12): 

• Olemasoleva haljastuse/metsa tihendamine puude istutamisega. Istutusmaterjaliks 
tuleks valida kuused ja need tuleks istutada mitmerealise kuusehekina. Kõige olulisem 
on see Muuga küla Kordoni põiktänava ja Muuga sadama vahelisel lagedal alal; 

• Hoiduda haljastuse vähendamisest Muuga sadama ja sellega piirnevate elurajoonide 
vahel; 

• Maksimaalse liikluskiiruse vähendamine õhtusel ja öisel ajal  Lasti teel 50 km/h. Selle 
tulemusena väheneb arvestuslik liiklusmüra ekvivalenttase lähimate  müratundlike 
hoonete juures  3dB võrra. Samuti vähenevad ka kiirendamisel tekkivad 
maksimaalsed müratasemed. 

• Muuga ja Maardu aedlinna läbivate raudteede äärde tuleks välja ehitada 
mürakaitseekraanid, kuna need on peamised müraallikad ümbritsevate müratundlike 
hoonete suhtes; 

• Kaaluda tuleks Lasti tee äärse mürakaitseekraani ca 1 m võrra kõrgemaks ehitamist, et 
suureneks selle efektiivsus müra leviku tõkestamisel. 

 
Ettepanekute tegemisel võtsid nad arvesse nii Muuga sadama idaosasse kavandatud 
müratõkkeseina kui Maardu linna üldplaneeringuga planeeritud müratõkkeseinasid.  
 
Müraolukorra parandavad meetmed tuleks rakendada sadama tegevuse senisest 
keskkonnasõbralikumaks jätkamiseks, kõigi laiendusplaanide kavandamisel tuleb 
müraolukorda uuesti analüüsida kavandatavast tegevusest lähtuvalt.  
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Joonis7.12: Võimalikud meetmed müra leviku piiramiseks  
 
Transpordimüra põhjustavad raskeveokid ja rongid peavad vastavalt seadusandlusele olema 
tehniliselt korras. Raskeveokid (nagu kõik autod) läbivad periooditi korralise tehnilise 
ülevaatuse mille käigus hinnatakse muuhulgas nende poolt põhjustatava müra vastavast 
kehtestatud normidele. Autode tehnilist korrasolekut kontrollib jooksvalt liikluspolitsei. 
 
Emissioonistandardid kehtestatakse harilikult valitsuste poolt ning kujutavad endast erinevate 
allikate müraemissiooni limiteerivaid väärtusi, mida rakendatakse toodete tüübikinnituste 
protsessis. 
 
Raudteeveeremi müraemissiooni Eestis tüübikinnitustega ei reguleerita ning ei ole tõenäoline, 
et seda ka lähitulevikus tegema hakatakse. Raudtee peab vastama Eestis kehtivatele 
projekteerimisnormidele ning seda vastavust kontrollib Raudteeinspektsioon.  
 
Lähtudes asjaolust, et peamiseks raudteeliikluse müraallikaks on rööpa ja ratta kokkupuude, 
eriti rööbaste ühenduskohtades tekkiv löök, on kõige efektiivsemaks müra vähendavaks 
tehniliseks abinõuks pikkade, sujuvate liitekohtadega rööbaste (nn pikirööbaste) kasutamine. 
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Nimetatud abinõu annab kõige parema tulemuse ka kaasneva vibratsiooni vähendamiseks. 
Seda on Muuga sadama ühendusraudteel ka tehtud.  
 
Tõhusa müra vähendava abinõuna on soovitatud rööbaste lihvimist. Ka kõige väiksemad 
ebatasasused, kulumisjäljed ja alla 0,1 mm sügavused kriimustused rööbaste pealispinnal 
tekitavad rataste ja rööbaste kontaktpinnal täiendavat sõidumüra. Saksa Riigiraudteel on 
rööbaste perioodilise lihvimisega saavutatud olulist müra vähenemist [ca 3 dB(A)]. Vastavaid 
raudteelõike kontrollitakse kaks korda aastas ning lihvitakse eriseadmega reeglina kord kahe 
aasta tagant.19 
 
Müratekke ja edasikandumise vähendamiseks on välja töötatud mitmeid rööbaste ja liiprite 
ühenduskohtade konstruktsioonilisi lahendusi, liiprite all kasutatavaid müraeristusmatte ning 
ujuvaid relsse. Väidetavalt on nimetatud lahendustega võimalik mürataset vähendada isegi 10 
dB(A) ning madalatel sagedustel kuni 20 dB(A).20 
 
 
Ülaltoodud raudtee-ehituslike konstruktsiooniliste meetmete kirjeldus on vaid informatiivne. 
Nende konkreetse kasutamise võimalused vajavad kaalumist ja kompleksset lahendamist 
Muuga ja Miiduranna ühendusraudteede võimalike tulevaste rekonstrueerimisprojektide 
tehnilise lahenduse koostamise käigus. Tuleb mõistlikult tasakaalustada ja ühendada müra 
vähendamiseks tehtavad tööd raudtee plaanipärase tehnilise seisukorra parandamiseks 
tehtavate kulutustega. 

Peamiseks transpordimüra leviku tõkestajaks on sobivad planeeringulised meetmed. 
Vastavalt kehtivale Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule ei ole Muuga sadama piirkonnas 
lubatud rajada uusi elamuid raudteest põhjapoole jäävale alale. Suvilate elamuteks 
ümberehitamine antud alal ei ole soovitav ja äärmisel juhul võib toimuda ainult 
detailplaneeringu alusel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19  Geschliffene Schienen: Lärmschutz an der Quelle. In: 
http://www.bahn.de/db_netz/news/technik/db_netz_9902b.shtml  
20  Railway Technology – CDM – Vibration Isolation and Noise Control Components. In: 
http://www.railway-technology.com/contractors/noise/cdm/index.html  
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8. Tegevuste vastavus säästva arengu põhimõtetele 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel avaldatud käsitluse kohaselt 21 on säästev areng sotsiaal-, 
majandus- ja keskkonnavaldkonna pikaajaline sidus ja kooskõlaline arendamine, mille 
eesmärgiks on inimestele kõrge elukvaliteedi ning turvalise ja puhta elukeskkonna tagamine 
täna ja tulevikus. Säästva ühiskonna kujundamisel on oluliseks tähiseks riigi üldiste ja 
pikaajaliste arengueesmärkide määratlemine. Seejärel on eri tasanditel ja valdkondades 
võimalik keskenduda eesmärgistatud ja pikaajalistele muutustele investeeringutes, 
ressursikasutuses, uute tehnoloogiate rakendamisel, inimeste tarbimisharjumuste muutmisel 
ning ühiskonna sotsiaalse sidususe suurendamisel. Ehk siis täita edukalt pikaajaliste 
eesmärkide erinevaid komponente vastavalt poliitilistele arenguotsustele.  

Eesti geopoliitilise asukoha ärakasutamine transiidikaubanduse arenguks seati riiklikul 
tasandil eesmärgiks juba Eesti vabariigi algusaastatel. Vastavalt sellele on AS Tallinna 
Sadam ja Muuga sadamas tegutsevad operaatorfirmad kavandanud oma tegevust ja 
investeeringuid naftasaaduste transiidi arendamiseks. Transiidikaubandusest tulenevate 
maksudega arvestatakse igal aastal Eesti Riigieelarve koostamisel ja riigi erinevate 
finantsiliste kohustuste täitmise planeerimisel. 

KMH programmi kohaselt on kavandatavaks tegevuseks kehtiva detailplaneeringu alusel 
väljastatavate projekteerimistingimuste keskkonnanõuete täpsustamine. Seega vastab 
kavandatav tegevus – keskkonnanõuete senisest täpsem jälgimine Muuga sadama 
naftasaaduste transiidikaubanduse korraldamisel - säästva arengu põhimõtetele. 

Riigi ülesanne läbi erinevate struktuuride on elanike turvalisuse tagamine ja õnnetuse ning 
ohuolukordades päästetööde korraldamine. Erinevate riskianalüüside tulemustest järeldub, et 
suur hulk Viimsi valla ja Maardu linna elanikest elab võimaliku õnnetuse ohualas ning 
riiklikel struktuuridel puudub piisav võimekus vajadusel efektiivsete päästetööde 
läbiviimiseks. Seega ei vasta riigi valmidus elanike turvalisuse tagamisel säästva arengu 
eesmärkidele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21  http://www.envir.ee/2854  17.04.2007 seisuga 
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9. Keskkonnariskid ja ohutsoonid 
 

Valla- või linnavolikogu kinnitab rajatava suurõnnetuse ohuga ettevõtte lubatava asukoha 
oma haldusterritooriumil ettevõtja esitatud ohutusaruandest lähtudes. Seejuures tuleb: 

1) kindlaks teha ettevõtted, kus suurõnnetuste tõenäosus või nende tagajärgede raskus võib 
suureneda nende ettevõtete asukoha läheduse tõttu teistele ohtlikele või suurõnnetuse ohuga 
ettevõtetele; 
2) arvestada olemasolevate ettevõtete läheduses paiknevaid hooneid ja rajatisi, nagu 
liiklusmagistraalid, rahvarohked paigad ja elamurajoonid, kui nende paigutus võib 
suurendada suurõnnetuse riski või nende tagajärgede raskust. 
 

Kemikaalide käitlemine ja sellega seonduvad ohuriskid on reguleeritud Kemikaaliseaduse ja 
selle alamaktidega. Ettevõtte ohtlikkuse määramisel võetakse arvesse ettevõttes samaaegselt 
käideldavate kõikide ohtlike kemikaalide maksimaalsed võimalikud kogused (k.a protsessi 
tooraine, vaheprodukt, kõrvalsaadus või jääk, samuti kemikaalid, mis võivad tekkida kontrolli 
kaotamisel keemilise protsessi üle). 
 
Riskianalüüsi koostamise metoodika kohaselt määratakse ohtlike objektide ohualad. Ohualad 
jaotatakse ohtlikkuse alusel osadeks: 
 
1. Väheohtlik alal võib õnnetuse ohtlik väljund 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 ohtlikul alal võib õnnetuse ohtlik väljund 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 ohtlikul alal võib õnnetuse ohtlik väljund tekitada raskeid  purustusi ja vigastusi 
ning kaitsmata inimestest võib ala välispiiril kuni 1% hukkuda. Väga ohtliku ala välispiiri 
kaugust ohtlikust objektist näitab selle ala raadius Rv. Väga ohtliku ala välispiir on 
keskmiselt ohtliku ala sisepiiriks. 
 
4. Eriti ohtlikul alal võivad õnnetuse tagajärjel täielikult puruneda kõik rajatised ning 
kaitsmata inimestest võib ala välispiiril hukkuda kuni 50%. Väga ohtliku ala välispiiri 
kaugust ohtlikust objektist näitab selle ala raadius Rs. Eriti ohtliku ala välispiir on keskmiselt 
väga ohtliku ala sisepiiriks. 
 
KMH koostamise käigus koostati Viimsi valla ja Maardu linna riskianalüüside materjalide 
kohaselt ohualade ulatuse kaart, mis on toodud lisas 3. Kaardile on kantud ohualade ulatus 
eeltoodud ohtlikkuse järgi. Punase värviga on tähistatud Muuga sadama ohualad, sinise 
värviga Maardu raudteejaama ohualad ja lilla värviga Muuga raudteeharu ohualad. 

 

Viimsi valla riskianalüüsi koostamist juhtis Sisekaitseakadeemia rakenduskeemia õppetooli 
juhataja professor Andres Talvari. 
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Riskianalüüsi Muuga sadamat puudutavad järeldused olid: 

• Muuga sadama terminalide kütusemahutite leegitule keskmiselt ohtlikkuse alasse ei 
jää ühegi Viimsi valla asumi elamuid. Elanikele võib tekitada ebamugavusi 
sündmuskohalt tuule suunas  leviv ärritav ja mürgine  suits. 

• Haisva gaasipilve pihkumine Muuga sadama terminalidest ei ole  välistatud. Sellise  
pihkumistega ei kaasne selliste otsest ohtu Viimsi valla elanikele. Muuga sadamas ei 
käidelda hetkel kemikaale, mille õhku pihkumise korral tekkiks Viimsi valla asumite 
elanikke elu ja tervist ohustava ohtliku kontsentratsiooniga mürgine gaasipilv.  

• Kõige ohtlikum tegevus Muuga sadamas on ammooniumnitraadi käitlemine AS-is 
DBT. Ebasoodsate tegurite kokkusattumisel võib toimuda ammooniumnitraadi 
hoidlas või vagunite tühjendamisestakaadil plahvatus, mille ohualadesse jäävad 
Tammneeme, Randvere, Metsakasti ja Äigurimäe  külade elanikud. 

• Suurtulekahjul  Muuga sadamas ja suurõnnetuse tagajärjed võivad olla ebasoodsate 
tegurite kokkulangemisel tervikuna katastroofilised tagajärjed (sadama töötajate elu ja 
tervise hävimine, tähtsate tegevusvaldkondade tegevuse katkemine, vara hävimine).  

Kui tulekahjuga Muuga sadamas ei kaasne ammooniumnitraadi plahvatus, siis Muuga 
sadama terminalide kütusemahutite leegitule keskmiselt ohtlikkuse alasse ei jää 
elamuid. Elanikele võib tekitada ebamugavusi sündmuskohalt leviv ärritav  ja 
mürgine suits. 

• Põhja Eesti Päästekeskusel puudub päästeressurss, mis tagaks valmisoleku  
võimalikele kütuseterminalide suurõnnetustele, rannareostustele, kütusetsisternide ja 
paakautode suurpõlengutele operatiivselt reageerimiseks ja päästetööde edukaks 
läbiviimiseks. 

• Põhja Eesti Päästekeskuse Muuga komando ei ole võimeline praeguses koosseisus ja 
praeguse varustusega täitma kõiki tema ees seisvaid päästetööde ülesandeid  Muuga 
sadamas. 

 
Maardu linna riskianalüüsi koostas 2004. aastal OÜ Hendrikson & Co. Riskianalüüsi Muuga 
sadamat ja selle infrastruktuuri puudutavad peamised järeldused olid: 
 
Muuga sadam 
Muuga sadama ohutsooni jääb osa Muuga aedlinnast. 
Muuga sadam koos oma infrastruktuuridega peaks asuma ainult ühe kohaliku omavalitsuse 
territooriumil, see aitaks tõhustada koostööd hädaolukordade ennetamiseks sadama 
operaatoritega. Toimunud suurõnnetuse puhul oleks ühel omavalitsuse üksusel kergem 
koguda informatsiooni ja suunata vajalikke ressursse suurõnnetuse likvideerimise koldesse. 
 
Maardu linna riskianalüüsis toodud ettepanekud:  
 

- algatada Muuga sadama, operaatorite, Jõelähtme valla, Viimsi valla ja Maardu linna 
ühtse riskianalüüsi väljatöötamist; 

- otsida lahendusi sadama eriti ohtliku tsooni jääva elamuala riskide vähendamiseks; 
- hajutada Muuga sadamat läbivat transiiti Soome lahe sadamate vahel (Sillamäe, 

Kunda, Paldiski sadamad). 
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Raudteetransport 
 
Ohtlikem objekt on Maardu raudtee kaubajaam, mille eriti ohtliku ala raadiusesse (500 m) 
jääb Tallinn-Narva mnt ja suur osa Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnast. Väga ohtliku ala 
raadiusesse jääb Iru elektrijaam ja Maardu järve äärsed elamualad. 
Muuga aedlinna läbiva raudtee eriti ohtlikku tsooni (70 m) jäävad elamualad (ca 100 eramut). 
Muuga sadamasse viiva raudtee eriti ohtliku tsooni (70 m) jääb elamuala (6 eramut). 
 
Ettepanekud: 

- kaaluda Maardu raudteejaama asukoha sobivust; 
- Muuga aedlinna läbival raudteel kaaluda ohtlike veoste lõpetamist; 
- kaaluda Muuga sadamasse viiva raudtee äärde jäävate elamute väljaostmisist ja 

tühjaks kolimist; 
- kaaluda raudteeharu projekteerimist Raasiku või Aruküla raudteejaamast Muuga 

sadamasse vähendamaks ohtlikest veostest tingitud riske Maardus ja Tallinnas; 
- ohtlike veoste valve tõhustamine kaubaomanike poolt linna raudteede haruteedel. 

Juhuslikud inimesed ohtlike veostega raudteel võivad põhjustada tulekahju, mis võib 
viia suurõnnetuseni. 
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10. Kavandatava tegevuse ja alternatiivide võrdlemine22  
 
Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt heaks kiidetud KMH programmi kohaselt on 
kavandatavaks tegevuseks hetkel eksisteeriva Muuga sadama toimimine, mida kirjeldatakse 
operaatorite poolt saadavate andmete alusel ja välja antud tegevuslubade piires.   
 
Keskkonnamõju hindamise käigus on selgunud, et sadama toimimine seniste tegevuslubade 
piires toob endaga kaasa olulise välisõhu saastekoormuse ja see tingib PVT nõuete senisest 
enama järgimise.  
 
Kavandatava tegevuse alternatiividena käsitletakse: 
 
o 0-alternatiivi ehk kehtivate tegevuslubadega sätestatud kaubakoguste käitlemine senistel 

tingimustel.  
o sadama edasist arengut ning laienemist olemasolevate sadama lääneosa 

haldusterritooriumi piiridesse jäävate maaüksuste kasutuselevõtu kaudu. Ainsad reaalsed 
arengualad on Virna ja Vilja tn äärsed alad. Nende tulevase maakasutuse kohta puuduvad 
hetkel Tallinna Sadamal visioonid ja andmed. Seetõttu käsitletakse alternatiivide 
võrdlemisel sadama edasise arengu all kaubavoogude kasvamist sadama senisel 
territooriumil; 

o taandareng Muuga sadamas tulenevalt operaatorite, tegevusvaldkondade, kaubakäivete 
jms vähenemisest. Ülemääraselt keskkonda saastavate ettevõtete tegevus  lõpetatakse, 
Venemaa sadamate areng ja Muuga naftaoperaatorfirmade omanike vahetus toovad kaasa 
naftaproduktide tarnete vähenemise. 

 
KMH käigus selgus, et Muuga sadama tegevusest tulenev oluline negatiivne mõju on 
välisõhu saastamine. Lisaks võib Muuga sadama tegevus oluliselt negatiivselt  mõjutada 
Muuga lahe keskkonnaseisundit. Muuga sadama tegevusest tulenev oluline positiivne mõju 
on mõju Eesti riigi viimaste aastate majandusedule. Sellest tulenevalt valiti alternatiivide 
võrdlemisel kriteeriumiteks: 
 
1. mõju välisõhu kvaliteedile 
2. mõju Muuga lahe keskkonnaseisundile 
3. mõju majanduse olukorrale 
4. mõju müra tasemele 
 
KMH käigus juhiti ka üldsuse ja asjaomaste organite tähelepanu Muuga sadama tegevusest 
tulenevatele suurtele ohuriskidele kuid keskkonnamõju hindamise meetodid ei ole sobivad 
ohuriskide hindamiseks. Seetõttu ei käsitleta alternatiivide võrdlemisel ohuriskidest tulenevat 
negatiivset mõju.  
 
 
Tabel 10.1: Kriteeriumite suhtelised kaalud 

Kriteerium Tähtsus Summa Kaal 
1 0,5 0,75     1,25 0,42 
2  0,25 0,5    0,75 0,25 
3 0,5  0,5    1,0 0,33 
4       1,0 0,33 

Kokku 4,0 1,0 
 

                                                 
22 Metoodika: Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. T. Põder. Tallinn 2005. Peatükk 2.10 
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Tabel 10.2: Alternatiivid I kriteeriumi alusel  
Alternatiiv Eelistus Summa Hinne 

Kavandatud 
tegevus 

1 1 0,5    2,5 0,42 

0- alternatiiv 0   1 0,5  1,5 0,25 
Edasine 
areng 

 0  0  0 0 0 

Taandareng   0,5  0,5 1 2 0,33 
Kokku 6,0 1,0 

 
Tabel 10.3: Alternatiivid II kriteeriumi alusel  
Alternatiiv Eelistus Summa Hinne 

Kavandatud 
tegevus 

1 1 0,5    2,5 0,42 

0- alternatiiv 0   1 0,5  1,5 0,25 
Edasine 
areng 

 0  0  0 0 0 

Taandareng   0,5  0,5 1 2 0,33 
Kokku 6,0 1,0 

 
Tabel 10.4: Alternatiivid III kriteeriumi alusel  
Alternatiiv Eelistus Summa Hinne 

Kavandatud 
tegevus 

0,25 0 1    1,25 0,21 

0- alternatiiv 0,75   0 1  1,75 0,29 
Edasine 
areng 

 1  1  1 3 0,5 

Taandareng   0  0 0 0 0 
Kokku 6,0 1,0 

 
Tabel 10.5: Alternatiivid IV kriteeriumi alusel 
Alternatiiv Eelistus Summa Hinne 

Kavandatud 
tegevus 

0,75 1 0,5    2,25 0,38 

0- alternatiiv 0,25   0 1  1,25 0,21 
Edasine 
areng 

 0  1  1 2 0,33 

Taandareng   0,5  0 0 0,5 0,80 
Kokku 6,0 1,0 

 
Tabel 10.6: Alternatiivide väärtused kriteeriumite kaupa 

Kriteerium Kaal Kavandatud 
tegevus 

0- 
alternatiiv 

Edasine 
areng 

Taandareng 

I  0,33 0,14 0,08 0 0,11 
II 0,25 0,11 0,06 0 0,08 
III 0,29 0,06 0,08 0,15 0 
IV 0,13 0,05 0,03 0,04 0,1 
Väärtusindeks  0,36 0,25 0,19 0,29 
Paremusjärjestus  1. 3.  4. 2. 
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Kavandatud tegevuse võrdlemisel kolme alternatiiviga osutus kõrgeima väärtusindeksiga 
(0,36) olevaks kavandatud tegevus. Ekspert soovitab jätkata Muuga sadama operaatorfirmade 
tegevust arvestades KMH aruandes välja toodud parima võimaliku tehnika nõudeid. 
Kavandatud tegevuse elluviimine tagab riigi majandusarengu jätkumise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr E1053 

 192

 
 

11.  Negatiivsete mõjude vältimise ja minimeerimise 
võimalused 

11. 1.  Meetmed müra vältimiseks ja leviku tõkestamiseks 
Muuga sadama mõjualas tehtud mürauuringud on jõudnud ühesele tulemusele, et sadamas 
tegutsevate operaatorfirmade tegevus ei põhjusta tavalises olukorras ülenormatiivset müra. 
Seda järeldust kinnitab ka sadamate tegevuse alane maailmapraktika. KMH käigus tehtud 
müramõõtmiste tulemusena ei tuvastatud ülenormatiivset müra ekvivalenttaset müratundlike 
hoonete juures. Seega ei saa kehtiva seadusandluse kohaselt lugeda müra Muuga sadama 
lääneosa oluliseks negatiivseks keskkonnaaspektiks.  

Muuga ja Maardu elanike kaebusi ja fikseeritud ülenormatiivset müra põhjustavad erinevate 
ekspertide arvamuse kohaselt elamualasid läbivad Muuga ja Miiduranna sadamate raudteed. 
Raudtee valdaja on kavandanud meetmeid raudteemüra vähendamiseks, kuid neid ei ole 
senini realiseeritud. Projekteeritud on näiteks Muuga sadama lääneosa müratõkkebarjäär (OÜ 
EstKonsult töö nr A313) ja Muuga jaama müratõkkesein (OÜ EstKonsult töö nr A319), et 
leevendada müra mõju lähedalolevate elamute ja suvilapiirkondade elanikele. Müra 
tekkeallikad laotuvad tegelikult kogu sadama ja Muuga raudteejaama territooriumile, mistõttu 
müra täielik tõkestamine ei ole füüsiliselt võimalik, kuid põhimõtteliselt peaks olukorra 
leevendamine olema reaalne. 

Maardu linna strateegilise maakasutuse põhisuundades (kehtestamata üldplaneeringus) 23 on 
kavandatud müratõkke ekraan piki Muuga jaama kulgevat raudteed. Selle realiseerimine 
leevendaks raudteemüra mõju kõrvalasuvatele suvilapiirkondadele. 

KMH käigus tehtud müramõõtmiste tulemusena soovitavad eksperdid (vt. lisa 2) rakendada 
alljärgnevaid meetmeid: 

• Olemasoleva haljastuse tihendamine peamiselt kuuskedega (nt. mitmerealine 
kuusehekk). Eriti oluline on see Muuga Kordoni põiktänava piirkonnas, kust avaneb 
vaade sadamale. Piisava tihedusega ja korrastatud roheline puhverala aitab 
kvalitatiivselt piirata müra levikut24. Lisaks põhjustab taimestik helilainete 
peegeldumist ja sumbumist ning võib alandada helitugevust, kui haljasriba on 
piisavalt tihe ja lai. 

• sadama ja elamualade vahelise metsa raiumise vältimine; 

• vähendada Lasti teel maksimaalset lubatavat liikumiskiirust 70 km-lt tunnis 50 km-le 
tunnis. Selle tulemusena väheneks arvutuslik müra ekvivalenttase lähimate elamute 
juures 3dB võrra. Lisaks väheneksid kiirendamisel tekkivad maksimaalsed 
müratasemed; 

• olemasolev Lasti tee äärne müratõkkesein tuleks 1 m võrra kõrgemaks ehitada. 

 
Müratõrjepoliitika elluviimiseks kasutatavad majanduslikud vahendid on maksud, maksed ja 
tasud müra tekitamise eest, majanduslikud soodustused müra vähendamiseks ning madalama 
müratasemega toodete arendamiseks, samuti kompensatsioonid mürast mõjustatud 
inimestele. 
Eestis majanduslikke vahendeid müratõrjepoliitika elluviimiseks seni riiklikult rakendatud ei 
ole, välja arvatud üksikud trahvid ülenormatiivse müratasemega sõidukite kasutamise eest 
tänavaliikluses.  

                                                 
23  Maardu linnavalitsuse koduleht: http://maardu.intral.ee/?id=654  
24  Beer, A., Higgins, C. 2000. Environmental planning for site development. Taylor &Francis Publ 
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Maamaksu madalam määr ülenormatiivse müra all kannatavates piirkondades võib osutuda 
stiimuliks kohalike omavalitsuste poolse tähelepanu suurendamisele probleemi vastu.  
 
Tõhusateks vahenditeks müraolukorra parandamiseks on keskkonnamüra, selle levimise ja 
mõju teaduslik uurimine, samuti müratõrjemeetodite täiustamine ning müravaeste 
tehnoloogiate ja toodete arendamine. Elanike paremaks kaitsmiseks neid häiriva 
keskkonnamüra eest on suureks toeks selliste pilootprojektide finantseerimine, mis näitavad 
uute tehniliste ja planeeringuliste vahendite eeliseid. 
 
Välismüra uuringuid peab muuhulgas finantseerima Eesti riik, kes analoogiliselt teiste 
Euroopa riikidega vastutab oma struktuuride kaudu elukvaliteedi tagamise eest oma 
territooriumil. Raudteetranspordiga kaasneva müra uuringud on Eesti riigile eriti olulised, 
kuna raudteed pidi sadamatesse kulgeb valdav osa Eesti majandust elustavast transiidist.  
 

11. 2.  Meetmed õhu saastekoormuse vähendamiseks 
 
Muuga sadama lääneosas paiknevad naftaprodukte ja vedelaid kemikaale käitlevad ettevõtted 
kasutavad minimaalseid Euroopa Liidu poolt soovitatavaid PVT meetmeid – kergesti lenduvate 
naftaproduktid ja kemikaalid ladustatakse ujuvkatustega mahutites ning bensiini laadimisel 
autotsisternidesse kogutakse bensiini aur kokku VRU-d kasutades, kui viimastel aastatel 
sagenenud kaebused kohalikelt elanikelt ja läbi viidud mõõtmised näitavad et käideldavad 
produktid sisaldavad lisaks klassikalistele aurustuvatele komponentidele ebameeldivalt 
lõhnavaid väävliühendeid - väävelvesinikku ja merkaptaane. Antud saasteainete osas on 
mõõtmised näidanud korduvalt saastatuse taseme ületamisi ning sellest tulenevalt on vajalik 
rakendada terminalide töös Euroopa Komisjoni poolt PVT-s toodud järgmisi soovitusi 
saasteainete kogumiseks naftaproduktide ja kemikaalide käitlemisel 
 
Kemikaalide ja naftaproduktide laadimise kohta soovitab PVT järgmisi variante: 

1. Kondenseerimine rõhu tõstmise või temperatuuri langetamisega; 
2. Absorbeerimine – vedelikus lahustamine, süsivesinike puhul kasutatakse mineraalõli, 

puhastusefektiivsus on 99 %; 
3. Adsorbeerimine aktiivsöega, mille efektiivsus on 99 %; 
4. Termiline oksüdeerimine, s.o. põletamine; 
5. Biooksüdeerimine aeroobsete mikroorganismidega, mis sobib madalate 

kontsentratsioonide ja halvalõhnaliste ainete jaoks. 
 
Erinevate variantide soovituslikud kasutusvahemikud on toodud PVT dokumendis ning 
ettevõtted peavad ise otsustama milliseid meetmeid rakendada lähtudes nende poolt 
kasutatavast tehnoloogiast ja käideldavatest produktidest. 
 
Muuga sadama poolt tuleb tellida kemikaalide ja naftaproduktide emissioonide kogumise ja 
utiliseerimise projekt, mis arvestaks kõiki erinevaid Muuga sadamas käideldavaid produkte, 
eralduvaid saasteaineid ning nende mahte. Analüüs peab andma soovitused millist 
tehnoloogiat kasutada saasteainete utiliseerimiseks. 
 
Puistekaupade laadimisel Muuga sadama lääneosas peavad terminalid lähtuma samuti PVT 
nõuetest. Nõuded jagunevad : 

• Esmased 
 Organisatsiooniline 
 Ehituslik 
 Tehniline 
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• Sekundaarsed 

 Vee ja kemikaalidega kastmine 
 Kinniste ladude, kaetud konveierite, varjualuste ja silode püstitamine 

tolmavate kaupade (näiteks turvas, peenefraktsiooniline kivisüsi) 
käitlemisel 

 
Muuga sadama piirkonnas paiknevad puistekaupade terminalid peavad looma oma 
õhukvaliteedi juhtimissüsteemi, mis hõlmaks kõigi saasteallikate emissioonide hindamist ja 
pidevseiresüsteemi, mille mõõdetavate andmete alusel on võimalik operatiivselt hinnata 
õhukvaliteedi vastavust kehtestatud normidele ja keskkonnalubade tingimustele. Seireandmed 
peavad olema reaalajas avalikkusele kättesaadavad. Juhtimissüsteem peab võimaldama 
protsesside seiskamist või juhtimist nii, et tagatakse saastatuse taseme piirväärtused väljapool 
ettevõtte tootmisterritooriumi. 
 
Välisõhu kvaliteedi tagamiseks on väga olulised ja kontrolli ja seiremeetmed, mida on 
kirjeldatud peatükis 13. Kavandatav seire ja keskkonnaauditeerimine. 
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12. Vastavus planeeringutele ja arengukavadele  

12.1. Vastavus Viimsi valla üldplaneeringule 
 
Viimsi valla mandriosa üldplaneering on koostatud AS Entec poolt 1999.a ja kehtestatud 
Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 2000. a. otsusega nr 1. (vt ka 
http://www.sirvi.ee/viimsi/plaan.html ) Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on kogu Muuga 
sadama Viimsi valla haldusterritooriumil oleva maa kasutamise sihtotstarve tootmismaa. 
 
Vastavalt üldplaneeringule ei ole Muuga sadama piirkonnas lubatud rajada uusi elamuid 
raudteest põhjapoole jäävale alale. Suvilate elamuteks ümberehitamine antud alal ei ole 
soovitav ja suvilakooperatiivide omanduses oleva maa sihtotstarve on suvilate maa. Muuga 
sadama ümbruses on üldplaneeringuga sadama mõju vähendamiseks jäetud haljasala. 
 
Kavandatud tegevus vastab Viimsi valla üldplaneeringule. 
 

12.2. Vastavus Muuga sadama detailplaneeringule  
 
Muuga sadama lääneosa ehk Muuga sadama Viimsi valla haldusterritooriumil asuva osa 
detailplaneering koostati E-Konsult OÜ poolt 2002. aastal. (töö nr. E774) AS Tallinna Sadam 
tellimisel ja kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 114. Muuga sadama 
lääneosa detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli sadama maa-alal asuvate 
hoonestusõiguse omanike ja rendiettevõtete krundipiiride täpsustamine ja maakasutuse 
efektiivsuse parandamine lähtudes sadama ja firmade arengukavadest ning kavandatava 
tegevuse mõjust keskkonnale.  
 
Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2004 korraldusega nr 128 algatati kehtiva Muuga sadama 
lääneosa detailplaneeringu kohase kruntide piiride muutmiseks detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks oli krundijaotuse osas korrigeerida ja täiendada Viimsi 
Vallavolikogu Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 114 kehtestatud Muuga sadama 
detailplaneeringut, mis jääks jätkuvalt lähiaastate ehitustegevuse aluseks. 
 
Muuga sadama tegevus vastab kehtivale Muuga sadama lääneosa detailplaneeringule. 
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13. Kavandatav seire ja keskkonnaauditeerimine  
 
Senine pidevseire Muuga sadamas ja pistelised mõõtmised Muuga/Maardu piirkonnas on 
näidanud, et olemasolev seiresüsteem on ebapiisav olukorra hindamiseks ja vajadusel 
protsesside juhtimises. Kuna mõõtekampaaniate käigus on piirkonnas registreeritud 
vesiniksulfiidi ülenormatiivseid ja ebameeldivat lõhnataju tekitavaid tasemeid, siis oleks 
vajalik olemasoleva seiresüsteemi täiendamine vähemalt vesiniksulfiidi analüsaatoritega. 
 
Praeguse Muuga 2 seirejaama asukoht Muuga Sadama territooriumil ei ole enam põhjendatud 
ja mõistlik oleks selle seirejaama asukoht viia sadamast lõuna suunas jääva tee äärde. Lisaks 
olemasolevatele seirejaamadele on vajadus vähemalt kahe lisaseirejaama järele, kus 
mõõdetaks vähemalt alifaatseid süsivesinikke ja vesiniksulfiidi. Jaamade võimalikud 
asukohad on toodud joonisel 13.1. 
 
Ebasoodsate ilmastikutingimuste, täpsemalt inversiooni, mõõtmiseks on vaja Muuga sadama 
piirkonda paigaldada meteoroloogiline mast, kus mõõdetaks vähemalt kolmel kõrgusel 
temperatuuri, kahel kõrgusel tuule suunda ja kiirust ning vertikaalset suunda. Paigaldatav 
meteoroloogiline mast oleks sisendiks reaalajas töötava õhu saastatuse taseme modelleerimis- 
ja juhtimissüsteemile. Modelleerimissüsteem arvutakse reaalajas Muuga sadamast lähtuva 
õhusaaste levikut piirkonnas. Modelleerimistulemused oleksid kättesaadavad avalikkusele. 
Süsteem hõlmaks kõiki Muuga sadama paikseid saasteallikaid ja võimaldaks hinnata iga uue 
saasteallika mõju olemasolevale olukorrale. 
 
Probleemsete saasteainete tasemete kaardistamiseks võib kasutada ka passiivseid 
proovivõtjaid. Passiivsamplerite kasutamine annab ülevaate konkreetse ühendi tasemete 
jaotumisest piirkonnas. 
 
Lisaks statsionaarsetele seirejaamadele on vajalik kasutusele võtta optiline kaugseiresüsteem, 
soovitatavalt diferentsiaalne neeldumislidar. See võimaldab ühe seadmega katta terve 
probleemse piirkonna ning samaaegsel määrata õhus väga erinevaid saasteaineid. 
Diferentsiaalne neeldumislidar (DIAL= Differential Adsorption Lidar) erineb tavalisest 
tagasihajumislidarist selle poolest, et kasutatakse muudetava lainepikkusega lasereid ja 
mõõdetakse tagasipeegelduva kiirguse tervet spektrit või vaadeldakse kindlatele ühenditele 
iseloomulikke neeldumisjooni, mis võimaldab määrata huvipakkuvate saasteainete sisaldust 
välisõhus. 
 
Tuleb luua kütuste sertifikaatide kontrollsüsteem ning määrata reaalsete mõõtmistega 
kõikidest kütusepartiidest lenduvate redutseeritud väävliühendite (vesiniksulfiid ja 
merkaptaanid) sisaldus gaasikondensaadis, masuudis ja toorbensiinis. Ülimadala lõhnalävega 
ühendite nagu merkaptaanide emissioonide mõõtmisel ja mõjupiirkonna hindamisel tuleb 
kasutada dünaamilist olfaktomeetriat (vastavalt standardile EVS-EN 13725:2005). 
Kütuseproovide kontrollimisel saadud väävliühendite sisalduse põhjal täpsustatakse ettevõtte 
poolt makstava saastetasu määrasid. 
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Joonis 13.2: Lidari kasutamine emissioonide hindamisel 

 
 

Muuga sadama piirkonnas paiknevad puistekaupade operaatorid peavad looma oma 
õhukvaliteedi juhtimissüsteemi, mis hõlmaks kõigi saasteallikate emissioonide hindamist ja 
pidevseiresüsteemi, mille mõõdetavate andmete alusel on võimalik operatiivselt hinnata 
õhukvaliteedi vastavust kehtestatud normidele ja keskkonnalubade tingimustele. Seireandmed 
peavad olema reaalajas avalikkusele kättesaadavad. Juhtimissüsteem peab võimaldama 
protsesside seiskamist või juhtimist nii, et tagatakse saastatuse taseme piirväärtused väljapool 
ettevõtte tootmisterritooriumi. 

Tallinna Sadama juhatuse esimehe 15.03.2006. a käskkirjaga nr.54 kinnitatud AS Tallinna 
Sadam keskkonnajuhtimissüsteemi tegevuskava Muuga sadama õhusaaste taseme 
kontrollimisel ning meetmetest olukorra parandamiseks tuleb täiendada eeltoodud 
õhukvaliteedi kontrollimise toimingutega. 

Eksperdi soovituse kohaselt tuleks Harjumaa Keskkonnateenistusel kõigi vee  
erikasutuslubade tingimustes sätestada ka lämmastiku ja fosfori sisalduse määramine. Saadud 
andmete alusel saab hinnata lämmastiku ja fosfori sisalduse piiramise vajadust Muuga lahte 
(kui reostustundlikku suublasse) suunatavas heitvees. 

Rahvatervise seaduse § 8 lg 1 alusel on keskkonnast tingitud terviseohtude seire 
korraldamine Sotsiaalministeeriumi ülesanne. KMH käigus ei tuvastatud keskkonnamõjusid, 
mis võiksid inimeste tervisele otsest ohtu kujutada. Siiski selgus hindamise käigus, et senisest 
paremat koordineerimist vajab mürataseme ohjamiseks ja vähendamiseks erinevate 
omavalitsuste, organisatsioonide ja ettevõtete poolt tehtavad uuringud, tegevused ja seire. 
Äärmiselt oluline on kõigi võimalike ohuriskide väljaselgitamiseks ja ohutuse tagamiseks 
tehtavate uuringute ja tegevuste edasine koordineerimine ja seiramine. 

 
 
 
 
 



Muuga sadama lääneosa keskkonnamõjude hindamine. Aruanne 
OÜ E-Konsult töö nr. E1053 

 198  

 
Joonis 13.1: Muuga Sadama olemasolevad seirejaamad ja planeeritavate seirejaamade asukohad
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14. Hindamistulemuste kokkuvõte  
 

• Liikuva õhulabori ja Muuga seirejaamade mõõtmised näitasid, et alifaatsete 
süsivesinike tasemed on kooskõlas hajumisarvutustega. Välisõhu piirnormi ületati 
Muuga 1 seirejaamas 2006 aastal ühel korral. Hajumisarvutused ja mõõtmised 
langesid kokku ka gaasikateldest eralduvate gaasiliste saasteainete nagu SO2, NO2 ja 
CO saastetasemete osas. 
 
Viimastel aastatel sagenenud kaebused kohalikelt elanikelt ja läbi viidud mõõtmised 
näitavad, et käideldavad produktid sisaldavad lisaks klassikalistele aurustuvatele 
komponentidele ebameeldivalt lõhnavaid väävliühendeid - väävelvesinikku ja 
merkaptaane. Antud saasteainete osas on mõõtmised näidanud korduvalt saastatuse 
taseme ületamisi.  

 
• Muuga sadama lääneosas paiknevad naftaprodukte ja vedelaid kemikaale käitlevad 

ettevõtted kasutavad seni minimaalseid Euroopa Liidu poolt soovitatavaid PVT 
meetmeid. KMH tulemuste kohaselt on vaja rakendada terminalide töös Euroopa 
Komisjoni poolt PVT-s toodud soovitusi, eeskätt halvasti lõhnavate saasteainete 
kogumiseks ja kahjutustamiseks naftaproduktide ja kemikaalide käitlemisel. Erinevate 
variantide soovituslikud kasutusvahemikud on toodud PVT dokumendis ning 
ettevõtted peavad ise otsustama milliseid meetmeid rakendada.  
 
Õhusaaste vähendamiseks operaatorite lõikes tuleb AS-il Tallinna Sadam 
korraldamisel tellida kemikaalide ja naftaproduktide emissioonide kogumise ja 
utiliseerimise projektlahendus, mis arvestaks kõiki erinevaid Muuga sadamas 
käideldavaid produkte, eralduvaid saasteaineid ning nende mahte. Analüüs peab 
andma soovitused millist tehnoloogiat kasutada saasteainete utiliseerimiseks igas 
terminalis, arvestades käideldavate kemikaalide suhtes kehtivaid nõudeid. 

  
• Tallinna Sadama juhatuse esimehe 15.03.2006. a käskkirjaga nr.54 kinnitatud AS 

Tallinna Sadam keskkonnajuhtimissüsteemi tuleb täiendada Muuga sadama 
piirkonnas naftaprodukte ja kemikaale käitlevate operaatorfirmade tegevust hõlmava 
seiresüsteemiga, mis koosneks Muuga sadama lähiümbruses vähemalt 4 
mõõtejaamast, kus mõõdetakse lisaks alifaatsetele ja aromaatsetele süsivesinikele ka 
vesiniksulfiidi sisaldust välisõhus, meteoroloogilisest mastist ja lidarist, mis 
võimaldab kontrollida ja modelleerida reaalaja antud piirkonna õhusaastetaset ja 
esitleda operatiivselt kogu informatsiooni lihtsal kujul interneti vahendusel 
avalikkusele. Seire- ja modelleerimisandmed peavad olema reaalajas avalikkusele 
kättesaadavad. Juhtimissüsteem peab vajadusel võimaldama Muuga sadama 
operaatoril protsesside seiskamist või juhtimist nii, et tagatakse saastatuse taseme 
piirväärtused väljapool tootmisterritooriumi. 

 
• Eksperdid peavad vajalikuks kütuste sertifikaatide kontrollsüsteemi loomist ning 

reaalsete mõõtmistega kõigist kütusepartiidest lenduvate redutseeritud väävliühendite 
(vesiniksulfiid ja merkaptaanid) sisalduse määramist. Kõrgendatud redutseeritud 
väävliühendite sisalduse korral produktis tuleb kütuste käitlemine teostada 
kõrgendatud järelevalve all kooskõlas keskkonnainspektsiooni ja sadamakapteni 
teenistusega. Selliste produktide käitlemisel tuleb arvestada ebasoodsate 
ilmastikutingimuste (inversioon) esinemist. Kütuseproovide kontrollimisel saadud 
väävliühendite sisalduse põhjal täpsustatakse ettevõtte poolt makstava saastetasu 
määrasid. 
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• Muuga sadama lääneosas puistekaupau käitlevad ettevõtted peavad täiustama oma 
laadimistehnoloogiat lähtudes Euroopa Liidu poolt soovitatavatest PVT meetmetest. 
Erinevate variantide soovituslikud kasutusvahemikud on toodud PVT dokumendis 
ning ettevõtted peavad ise otsustama milliseid meetmeid rakendada. 
 
Operaatorfirmad peavad kontrollima iga käideldava puistekaupade partii kvaliteeti. 
Kui selgub, et produktid tolmavad (on halvasti töödeldud, ei ole piisavalt 
granuleeritud jne.), siis tuleb rakendada PVT-st tulenevaid erakorralisi meetmeid. 

 
• Muuga sadama keskkonnajuhtimissüsteemi tuleb täiendada puistekaupade 

kontrollsüsteemiga, mis hõlmaks kõigi saasteallikate emissioonide hindamist ja 
pidevseiresüsteemi. Mõõdetavate andmete alusel peab iga sellise operaatorfirma 
vahetuseülemal või –operaatoril olema võimalik operatiivselt hinnata õhukvaliteedi 
vastavust kehtestatud normidele ja keskkonnalubade tingimustele. Seireandmed 
peavad olema reaalajas avalikkusele kättesaadavad. Juhtimissüsteem peab 
võimaldama protsesside seiskamist või juhtimist nii, et tagatakse saastatuse taseme 
piirväärtused väljapool ettevõtte tootmisterritooriumi. 

 
• KMH programmi koostamisel Tallinna Tervisekaitsetalituselt saadud informatsiooni 

kohaselt kehtestati Muuga Sadamale projektiga sanitaarkaitsevöönd. Välisõhu kaitse 
seaduse (RT I 2004, 43, 298) §51 lg 2 kohaselt kehtivad enne välisõhu kaitse seaduse 
jõustumist moodustatud sanitaarkaitsealad 2010. aasta 1. jaanuarini. Seetõttu on 
Muuga sadama sanitaarkaitseala kehtiv välisõhu kaitse seaduses sätestatud 
kuupäevani.  
Välisõhu kaitse seaduse kohaselt võib keskkonnaministri 7. septembri 2004. a 
määruse nr 115 Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse 
piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning 
saasteainete sisaldusest teavitamise tase lisas 9 sätestatud esmatähtsuseta saasteainete 
kontsentratsioon sanitaarkaitsealal ületada kehtestatud piirväärtusi kuni seadusega 
kehtestatud tähtajani. 
 
Esmatähtsuseta saasteained on muuhulgas ka anorgaanilised ühendid, alifaatsed 
süsivesinikud, aromaatsed süsivesinikud, vesiniksulfiid,  merkaptaanid ja tahked 
osakesed. Seega kehtiva seadusandluse kohaselt võiks kõigi naftasaaduste käitlemisel 
eralduvate oluliste välisõhu saasteainete kontsentratsioon sadama sanitaarkaitsevööndi 
ulatuses ületada keskkonnaministri kehtestatud piirväärtusi kuni 01.01.2010. 
Avalikkuse suure surve tõttu on see praktikas siiski ebasoovitav. Lähtudes kehtivatest 
seadusandlikest normidest, tänapäevastest keskkonna- ja tervisekaitse põhimõtetest ja 
üldsuse ootustest välisõhu kvaliteedile, ei pea eksperdid Tallinna Tervisekaitsetalituse 
seisukohta sanitaarkaitsevööndi rakendamise kohta põhjendatuks.   
 

• Norm-tehniline vastuolu halvasti lõhnavate saasteainete lubatava sisalduse 
määramisel õhus on põhjustanud konfliktse olukorra. Vesiniksulfiidi ja merkaptaanide 
lubatav sisaldus elupiirkondade välisõhus on määratud Välisõhu kaitse seaduse alusel 
keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrusega nr 115 Välisõhu saastatuse taseme 
piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed 
ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase,  vastavalt  8 
µg/m3 ja 0,2 µg/m3 ühe tunni keskmise piirväärtusena. Samal ajal on nende 
kemikaalide lõhn häiriv kuni sada korda madalamate kontsentratsioonide juures, seda 
asjaolu kehtivad lubatud piirväärtused ei arvesta. Kehtivad normid tagavad antud 
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kemikaalide puhul tervise kaitse, kuid ei kindlusta komforti. Komforti tagavaid norme 
pole kehtestatud, kuid avalikkuse jätkuval survel võib see lähematel aastatel juhtuda.  
 

• KMH käigus tehtud müramõõtmiste kohaselt on öisele ajale kehtestatud müra piirtase 
5 dB võrra ületatud Muugal Kallasmaa, Ojakääru ja Randoja teega piirneval alal.  
Müra piirtaseme ületamise päevasel ajal ei fikseeritud. Müratase Kordoni tee lähimate 
elamute juures ei olnud kõrge. Tööstusettevõtete müra kriitilist taset ei ületatud üheski 
mõõtepunktis. 
 
Mõõtmistulemused kinnitasid, et Muuga sadama lääneosa müra mõju elamualadele ei 
saa pidada häirivaks ja tõestasid veelkordselt Muuga aedlinna läbivate raudteede 
(Maardu ja Muuga raudteejaama ning Maardu raudteejaama ja AS Milstrand terminali 
vahelised raudteed) olulist mõju piirkonna mürafoonile. 
 

• Muuga lahe merekeskkonna seire tulemused on näidanud, et Muuga sadama ehitusega 
seotud süvendustööd ja nendest tulenev heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni 
tugevat ajutist mõju sadama akvatooriumiga vahetult piirneva mereala 
põhjataimestikule ja –loomastikule. On tõenäoline, et Muuga sadama võimalik edasine 
laienemine mõjutab taas lahe hüdroloogilisi tingimusi ja elustikku, kuid toimunud 
muutused on pöörduva iseloomuga ja olukorra stabiliseerumist on oodata 3 - 4 aasta 
jooksul pärast tööde lõppu. 

 
• Vee erikasutuslubade alusel Muuga lahte suunatava heitveega satub merevette 

määramata hulk lämmastiku- ja fosforiühendeid millele lisandub suur kogus (ca 75 kg 
päevas) väetisetolmuna vette sadenevat  lämmastiku- ja fosforiühendeid sisaldavat 
mineraalväetist. Võttes arvesse, et Muuga laht on Veeseaduse kohaselt reostustundlik 
suubla,  tuleks vee erikasutuslubade tingimustesse lisada nõue veeproovidest 
lämmastiku- ja fosforiühendite analüüsimise kohustuslikkuse kohta, et teada antud 
ühendite sisaldust heitvees ja hinnata nende kumuleeruvust väetisetolmuga vette 
sadeneva lämmastiku ja fosfori hulgaga. 

 

• Jäätmete teke ja käitlemine ei ole Muuga sadama lääneosas olulise negatiivse 
keskkonnamõjuga, kui järgitakse Jäätmeseadusega sätestatud üldnõudeid jäätmete 
tekke ning neist tuleneva keskkonnaohu vältimiseks ning tagatakse jäätmete, sh 
ohtlike jäätmete üleandmine vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlejale.  
 

• Kõige olulisem negatiivne mõju inimeste tervisele, heaolule ja turvalisusele tuleneb 
Muuga sadama ja sadamat teenindava infrastruktuuri ohuriskidest. Viimsi valla ja 
Maardu linna riskianalüüsid alusel koostatud ohualade kaardi kohaselt jääksid Muuga 
sadamas, Maardu raudteejaamas või Muuga raudteeharul toimunud õnnetuse erineva 
raskusastmega ohualadesse paljud piirkonna elanikud ja ettevõtetes töötavad 
inimesed. Miiduranna raudtee eriti ohtlikku tsooni jääb Maardu linna riskianalüüsi 
kohaselt ca 100 eramut ja  Muuga raudtee eriti ohtliku tsooni 6 eramut. Naftasaaduste 
ja kemikaalide põlemisel tekkiv mürgine suits võib tingida allatuult asuvate inimeste 
evakueerimise vajaduse. 

 
KMH tulemuste kohaselt kattuvad erinevate objektide erineva raskusastmega ohualad 
omavahel. Mitut terminaali haarava ja kontrollile allumatu suurõnnetus oleks halvim 
ohustsenaarium. Õnnetuse tekkimise tõenäosust suurendab Muuga jaamast 
sadamasisestele raudtee haruteedele suunatud ohtlike veoste kohta käiva 
informatsiooni puudulikkus. Sellist õnnetustelainet nimetatakse doominoefektiks. 
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Seveso direktiivi (96/82/EC) artikkel 8 nõuab doominoefekti võimalusega arvestamist 
ohtlikke kemikaale käitlevate ettevõtete maakasutuse planeerimisel. 
 
Põhja Eesti Päästekeskusel puudub päästeressurss, mis tagaks valmisoleku  
võimalikele kütuseterminalide suurõnnetustele, rannareostustele, kütusetsisternide ja 
paakautode suurpõlengutele operatiivselt reageerimiseks ja päästetööde edukaks 
läbiviimiseks. 
 
2004. aastal koostatud Maardu linna riskianalüüsi üks peamisi järeldusi oli, et tuleb 
koostada Muuga sadama, operaatorite, Jõelähtme valla, Viimsi valla ja Maardu linna 
ühine riskianalüüs. Seni seda tehtud ei ole, kuid vajadus sellise riskianalüüsi järgi on 
ilmne. Riskianalüüsi tulemuste põhjal saab kavandada meetmeid ohuolukordade ja  
õnnetuste tekkimise tõenäosuse vähendamiseks, kõiki operaatoreid hõlmavate 
päästeõppuste läbiviimiseks ja vastutuspiiride täpsustamiseks.  
 
Operaatorfirmade ohutusaruanded ja hädaolukorras tegutsemise plaanid on küll 
Muuga sadamale esitatud, kuid nende alusel ei ole toimunud personali koolitust ega 
hädaolukorra lahendamise õppusi ühe ettevõtte territooriumit ületava ohuolukorra 
lahendamiseks. Muuga sadama keskkonnajuhtimissüsteemi tuleb täiendada sadama 
mõjuala kõiki operaatorfirmasi ja transpordiettevõtteid hõlmavate ohu- ja 
hädaolukordade ennetamise ja likvideerimise kavadega. 
 

 
• Kavandatud tegevuse võrdlemisel kolme alternatiiviga osutus kõrgeima 

väärtusindeksiga olevaks kavandatud tegevus. Eksperdid soovitab jätkata Muuga 
sadama operaatorfirmade tegevust arvestades senisest enam parima võimaliku tehnika 
nõudeid. Kavandatud tegevuse elluviimine tagab riigi majandusarengu jätkumise ja on 
keskkonnaseadusandluse ning KMH soovituste täitmise korral keskkonnale 
praktiliselt ohutu. 
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15. Kasutatud materjalid ja andmeallikad 
 

1. AS-i DBT mineraalväetiste terminaali III ehitusjärjekorra keskkonnamõju hinnang 

projekteerimistingimuste taotlemiseks. OÜ E-Konsult töö E948, Tallinn 2004; 

2. AS-i DBT välisõhu saasteloa lubatud heitkoguste (LHK) projekt. OÜ E-Konsult töö 

E998. Tallinn 2005; 

3. AS Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem; 

4. Beer, A., Higgins, C. 2000. Environmental planning for site development. Taylor 

&Francis Publ; 

5. Eesti Projekteerimisnormide EPN 12.3 Radooniohutu hoone projekteerimine; 

6. Eesti Standard EVS-ISO 14004:1998; 

7. Eksperthinnang Muuga linnustikule. MTÜ Tallinna Linnuklubi 2004 (OÜ E-Konsult 

töö nr E958); 

8. Europe’s Environment 1993 – Noise Pollution (von Meier, 1994); External Effects of 

Transport (INFRAS IWW, 1994); 

9. Geschliffene Schienen: Lärmschutz an der Quelle;  

10. Harju maakonna ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi veekomplekside 

tarbevaru määramine ja olemasolevate varude ümberhindamine kuni aastani 2030. AS 

Maves 1999; 

11. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 

Techniques on Emissions from Storage. European IPPC Bureau 2005; 

12. Kpaткая Xимическая Энциклопедия. Москва 1964; 

13. Maardu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. OÜ 

Hendrikson & Ko töö nr. 439/03; 

14. Maardu linna riskianalüüs. OÜ  Hendrikson & Ko töö nr 496/04; 

15. Morris, P., Therivel R. 2000. Methods of Environmental Impact Assessment. Taylor 

&Francis Publ; 

16. Muuga sadama merekeskkonna seire 2006. a aruande. TÜ Eesti Mereinstituut 2007; 

17. Muuga sadama mürakaitseabinõude koostamine. I osa. Mürauuringud Muuga sadama 

piirkonnas. OÜ E Konsult töö nr E421. Tallinn, 1997; 

18. Muuga raudteejaamas tekkiva müra mõju hindamine ja müra kaardistamine. Akukon 

OÜ Eesti Filiaal 2006; 

19. Tallinna linna ja Tallinnaga külgnevate Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-

Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine kuni aastani 2030. AS Maves 
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20. Vana-Narva maantee 27a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

OÜ E-Konsult töö nr E1036; 

21. Viimsi valla jäätmekava. OÜ Hendrikson & Ko töö nr. 596/04; 

22. Viimsi valla mandriosa üldplaneering. AS Entec 1999; 

23. Viimsi valla riskianalüüs. A. Talvari 2007; 

24. Study related to the preparation of a Communication on a future Noise Policy 

(INRETS, 1994);  

25. Railway Technology – CDM – Vibration Isolation and Noise Control Components.  

 

Internetimaterjalid: 

 

26. Elektrooniline Riigi Teataja  http://www. riigiteataja. ee/; 

27. Keskkonnalubade Infosüsteem http://klis.envir.ee/klis; 

28. Maa- ameti avalik teenus http://www.maaamet.ee/; 

29. Eesti Looduse Infosüsteem  http://eelis.ic.envir.ee/w4/ 

30. väljaanne Ametlikud Teadaanded http://www.ametlikudteadaanded.ee/. 

31. AS-i Tallinna Sadam koduleht http://www.ts.ee 

32. Keskkonnaministeeriumi koduleht http://www.envir.ee 

33. Maardu linnavalitsuse koduleht: http://maardu.intral.ee/?id=654 
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16. Lisad  
 

1. Dokumendid: 
1.1. Viimsi Vallavalitsuse 07.10.2005 korralduse nr 541 koopia KMH algatamise kohta; 

1.2. KMH programmi avaliku arutelu koosoleku protokolli ja osavõtjate 

registreerimislehe koopia; 

1.3. Sotsiaalministeeriumi 01.02.2006 kirja nr. 13.3-6/333 koopia; 

1.4. Tallinna Tervisekaitsetalituse kirja koopia; 

1.5. Maardu Linnavalitsuse 02.02.2006 kirja nr 9-3/397 koopia; 

1.6. Jõelähtme Vallavalitsuse 25.01.2006 kirja nr 9-4.3/120 koopia; 

1.7. OÜ E-Konsult vastuse koopia Sotsiaalministeeriumile; 

1.8. OÜ E-Konsult vastuse koopia Tallinna Tervisekaitsetalitusele; 

1.9. OÜ E-Konsult vastuse koopia Maardu Linnavalitsusele; 

1.10. OÜ E-Konsult vastuse koopia Jõelähtme Vallavalitsusele; 

1.11. Harjumaa Keskkonnateenistuse 24.04.2006 kirja nr 30-12-1/1882-2 koopia; 

1.12. Harjumaa Keskkonnateenistuse 22.09.2006 kirja nr 30-12-1/3911-3 koopia  KMH 

programmi heakskiitmise kohta; 

1.13. KMH programm; 

1.14. KMH aruande avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate registreerimislehe koopia; 

1.15. Viimsi valla külade esindajate 16.11.2007 kirja koopia; 

1.16. Olle Veisserik 16.11.2007 kirja koopia; 

1.17. Henry Krooni 15.11.2007 e-kirja koopia; 

1.18. Viimsi Vallavalitsuse 22.09.2007 kirja nr. 15-3/2957-1 koopia; 

1.19. Jõelähtme Vallavalitsuse 19.11.2007 kirja nr 9-4.3/2566 koopia; 

1.20. Sotsiaalministeeriumi 22.11.2007 kirja nr. 13.3-6/3562 koopia; 

1.21. Harjumaa Keskkonnateenistuse 27.11.2007 kirja nr. 30-12-1/47651-2 koopia; 

1.22. vastuse koopia Viimsi valla külade esindajatele; 

1.23. vastuse koopia Olle Veisserikule; 

1.24. vastuse koopia Henry Kroonile; 

1.25. vastuse koopia Viimsi Vallavalitsusele; 

1.26. vastuse koopia Jõelähtme Vallavalitsusele; 

1.27. vastuse koopia Sotsiaalministeeriumile; 

1.28. vastuse koopia Harjumaa Keskkonnateenistusele; 
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2. KMH käigus tehtud uuringud: 
      2.1.  Muuga sadama lääneosa müramõõtmised. Akukon OÜ Eesti Filiaal, Tallinn 2006. 

 
3. Skeemid ja plaanid: 
3.1. Muuga sadama ja raudtee ning Maardu raudteejaama ohualade ulatuse kaart M 
1:5000 
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