MUUGA SADAMA IDAOSA LAIENDAMISE
KESKKONNAMÕJU HINDAMINE
ARUANNE

Töö nr 0507

Töö teostaja: AS Tallmac
Keskkonnaekspert: Rein Ratas,
tegevuslitsents KMH0066
Projektijuht: Ülle Ambos

Tallinn
Märts 2006

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

SISUKORD
1. SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................... 5
1.1. KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK JA VAJADUS ...................................................................................... 5
1.2. TÖÖTÄITJAD ................................................................................................................................................ 6
1.3. KMH ALGATAMINE, PROGRAMM JA AVALIKUSTAMINE ............................................................................... 7
1.4. METOODIKA ................................................................................................................................................ 8
1.5. LÄHTEMATERJALID ..................................................................................................................................... 9
1.6. ÕIGUSAKTID ................................................................................................................................................ 9
2. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS............................................................................................ 11
2.1. MÕJUTATAVA PIIRKONNA GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS JA RANNAPROTSESSID ..................................... 11
2.1.1. Muuga lahe siseosa geoloogiline ehitus........................................................................................... 11
2.1.2. Projektiala geoloogiline ehitus......................................................................................................... 12
2.1.3. Põhjasetted ....................................................................................................................................... 14
2.1.4. Rannaprotsessid ............................................................................................................................... 15
2.1.5. Saviranna geoloogilised protsessid .................................................................................................. 16
2.2. MUUGA LAHE ÜLDISELOOMUSTUS ............................................................................................................. 17
2.3. METEOROLOOGILINE JA HÜDRODÜNAAMILINE ISELOOMUSTUS ................................................................. 18
2.3.1. Tuuled............................................................................................................................................... 18
2.3.2. Lainetus ............................................................................................................................................ 19
2.3.3. Hoovused.......................................................................................................................................... 19
2.3.4. Jääolud............................................................................................................................................. 20
2.3.5. Veeseis.............................................................................................................................................. 20
2.4. MUUGA LAHE KESKKONNASEISUND .......................................................................................................... 20
2.5. MUUGA LAHE ELUSTIK .............................................................................................................................. 21
2.5.1. Põhjataimestik.................................................................................................................................. 22
2.5.2. Põhjaloomastik................................................................................................................................. 22
2.5.3. Kalastik ............................................................................................................................................ 23
2.6. KAADAMISKOHA ELUSTIK ......................................................................................................................... 25
2.7. PINNA- JA PÕHJAVESI................................................................................................................................. 25
2.8. MAASTIK JA LOODUSOBJEKTID .................................................................................................................. 26
2.8.1. Rohumaad ja metsad ........................................................................................................................ 26
2.8.2. Harju maakonna teemaplaneering ................................................................................................... 28
2.8.3. Kaitstavad loodusobjektid ................................................................................................................ 28
2.9. LINNUSTIK ................................................................................................................................................. 29
2.10. SADAMAALA OLEMASOLEV ÕHUSEISUND ................................................................................................ 30
3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA SELLE ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS ..................................... 32
3.1. SÜVENDUS-, TÄITE- JA KAADAMISTÖÖD NING SÜVENDATUD PINNASE KASUTAMINE ................................. 32
3.2. KAIJOONE LAHENDUS ................................................................................................................................ 33
3.3. TERMINALID .............................................................................................................................................. 34
3.4. KAUBAKÄIVE............................................................................................................................................. 35
3.5. KAI KONSTRUKTSIOONI LAHENDUSED ....................................................................................................... 36
3.6. MUU INFRASTRUKTUUR ............................................................................................................................. 37
4. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDEGA KAASNEVA EELDATAVA
KESKKONNAMÕJU ANALÜÜS ..................................................................................................................... 38
4.1. MÕJUTATAVAD KESKKONNAKOMPONENDID ............................................................................................. 38
4.2. MÕJU GEOLOOGILISTELE JA RANNAPROTSESSIDELE .................................................................................. 39
4.3. MÕJU LAINETUSELE JA HOOVUSTE REŽIIMILE – HÜDRODÜNAAMILINE MODELLEERIMINE ......................... 40
4.3.1. Algandmed........................................................................................................................................ 41
4.3.2. Uuringute protseduurid.................................................................................................................... 43
4.3.3. Tulemused......................................................................................................................................... 44
4.3.4. Kokkuvõte ......................................................................................................................................... 51
4.4. SADAMA LAIENDAMISE MÕJU PÕHJAELUSTIKULE ...................................................................................... 52
4.4.1. Mõju Muuga lahe põhjaelustikule .................................................................................................... 53

AS Tallmac. Töö nr 0507

2

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

4.4.2. Mõju kaadamiskoha põhjaelustikule ................................................................................................ 54
4.4.3 Sadama tegevuse mõju elustikule ...................................................................................................... 54
4.5. MÕJU MUUGA LAHE JA KAADAMISKOHA KALASTIKULE ............................................................................ 54
4.5.1. Mõju kalapüügile.............................................................................................................................. 56
4.6. MÕJU MEREVEELE NING SUPELRANDADELE............................................................................................... 56
4.7. MÕJU PINNA- JA PÕHJAVEELE .................................................................................................................... 58
4.8. MÕJU MAASTIKULE ................................................................................................................................... 58
4.8.1. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele ............................................................................................... 59
4.9. MÕJU LINNUSTIKULE ................................................................................................................................. 61
4.10. MÕJU VÄLISÕHU SEISUNDILE ................................................................................................................... 61
4.10.1. Meteoroloogilised karakteristikud.................................................................................................. 62
4.10.2. Väetiseterminali saasteallikad ja saasteainete normatiivid ........................................................... 62
4.10.3. Väetise laadimisel eralduvad saasteained...................................................................................... 64
4.10.4. Planeeritava väetiseterminaali vahetus läheduses paiknev samu saasteaineid emiteeriv ettevõte 65
4.10.5. Maapinnalähedaste kontsentratsioonide leidmine ......................................................................... 69
4.10.6. Hajuvusarvutus............................................................................................................................... 71
4.10.7. Järeldused ...................................................................................................................................... 72
4.10.8. Mõju välisõhule sadama ehitustööde ajal ...................................................................................... 73
4.11. MÜRA ...................................................................................................................................................... 73
4.11.1. Paiksed müraallikad....................................................................................................................... 73
4.11.2. Ehitusmüra ..................................................................................................................................... 74
4.11.3. Autotranspordi müra ...................................................................................................................... 74
4.11.4. Muuga raudteejaama müra ............................................................................................................ 75
4.12. LÕHNAREOSTUS KUI OLULINE KESKKONNAHÄIRING ................................................................................ 86
4.13. SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD MÕJUD ........................................................................................................ 87
4.13.1. Mõju inimese tervisele, heaolule ja varale ning seos planeeringute ja arengukavadega............... 87
4.13.2. Mõju kliimale ja kultuuripärandile ................................................................................................ 89
4.13.3. Majanduslikud mõjud ning teede ja raudtee koormused ................................................................ 89
4.13.4. Meresõiduohutus ............................................................................................................................ 90
4.14. KAUDNE MÕJU, KUMULATIIVNE MÕJU JA KOOSMÕJU............................................................................... 90
4.15. MUUGA SADAMA LAIENDAMISEST TULENEVAD OHUD, RISKID ................................................................ 95
4.15.1. Õlireostuse levik ............................................................................................................................. 95
4.15.2. Ammooniumnitraat......................................................................................................................... 96
5. NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISE VÕI LEEVENDAMISE MEETMED .................... 99
5.1. PARIM VÕIMALIK TEHNIKA ........................................................................................................................ 99
5.2. VÄLISÕHU KAITSE ................................................................................................................................... 100
5.3. OHUTUSE TAGAMINE VÄETISETERMINALIS .............................................................................................. 103
5.4. MÜRATASEME VÄHENDAMINE ................................................................................................................. 104
5.5. ELUSTIKU KAITSE .................................................................................................................................... 106
5.6. VEESTIKU KAITSE .................................................................................................................................... 106
5.7. JÄÄTMEKÄITLUSE KORRALDUS SADAMA EHITUSTÖÖDEL JA OPEREERIMISEL........................................... 109
6. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS ................................................................................................................. 111
7. KESKKONNASEIRE JA -AUDITEERIMINE.......................................................................................... 113
7.1. KAVANDATAV SEIRE ............................................................................................................................... 113
7.2. AUDITEERIMINE ....................................................................................................................................... 115
8. LOODUSLIKE RESSURSSIDE KASUTAMISE EFEKTIIVSUSE HINDAMINE ............................... 117
KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED ................................................................................................................. 119
ETTEPANEKUD MUUGA SADAMA IDAOSA LAIENEMISELE ............................................................................... 123
KASUTATUD KIRJANDUS............................................................................................................................ 125

AS Tallmac. Töö nr 0507

3

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

LISAD
Lisa 1 KMH algatamine, KMH programm, KMH programmi avalikustamine ja
heakskiitmine, KMH aruande avalikustamine ja kolmandate isikute ettepanekud
Lisa 1.1 KMH aruande avalikustamine
Lisa 2 Looduskaitselised piirangud Muuga lahe äärsel maa-alal
Lisa 3 Põhjasetete proovivõtukohtade paiknemine
Lisa 4 Põhjasetete lõimis. Valdavate fraktsioonide jaotus põhjasetetes. Rannasetete lõimis.
Lisa 5 Reostuskomponentide sisaldused põhjasetetes
Lisa 6 Fotod
Lisa 7 Vääriselupaikade ja väärtuslike puistute asendi skeem
Lisa 8 Väljavõte Harjumaa teemaplaneeringust Väärtuslikud maastikud ja Rohevõrgustik
Lisa 9 Muuga raudteejaama, söeterminali ja Kroodi oja vahelisel alal ning Muuga lahel
kohatud linnuliigid perioodil aprill – september 2005 ning nende staatus
Lisa 10 Kroodi oja veeproovi analüüs
Lisa 11 Kavandatud tegevuse ja alternatiivide joonised
Lisa 12 Kai konstruktsiooni variandid
Lisa 13 Hajuvusarvutuse joonised
Lisa 14 Prangli loodusala ja Aksi pinnasepuiste ala
Lisa 15 Muuga raudteejaamas tekkiva müra hindamine ja müra kaardistamine
A:

Mõõtmispunktid

B:

Müraemissiooni mõõtmised

C:

Müratasemed kaugpunktides

D:

Arvutuslikud mürakaardid

AS Tallmac. Töö nr 0507

4

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

1. SISSEJUHATUS
1.1. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus
AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadam, mis omab juhtpositsiooni
kaubavoogude käitlemises Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel. Tallinna Sadam koosneb neljast
sadamaregioonist: Vanasadam, Muuga, Paljassaare ja Paldiski lõunasadam. Muuga sadam
asub Soome lahe lõuna kaldal Muuga lahe ääres kolme omavalitsuse – Viimsi valla, Maardu
linna ja Jõelähtme valla haldusterritooriumitel ning on suurim ja sügavaim sadam Eestis.
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta
olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Sadama transiitkaubanduse käive on kasvanud jätkuvalt
ja 2004. aastal jõudis 30,5 miljoni tonnini. Käesoleval ajal on suurima osatähtsusega
naftaterminalid, mis on koondunud sadama lääneossa. Sadamat läbivad peale selle üld-,
konteiner- ja puistekaubad.
Muuga sadama lääneosa territoorium ja eriti kaid on oma võimsuse enamasti ammendanud.
Sadama edasine laiendamine on võimalik sadama idaosas koos uute kaide ehitamisega.
Muuga sadama arengukava näeb pikemas perspektiivis ette kogu sadama idaosa territooriumil
oleva ranna-ala täisehitamise uute sadamaehitistega. Jõelähtme valla üldplaneeringu järgi
asub Muuga sadama arenev osa Jõelähtme vallas ning üldplaneeringus on arvestatud Muuga
sadama laiendamise perspektiivskeemiga.
Muuga sadama idaosa infrastruktuuri laiendamine hõlmab ligi 130 ha suuruse ala (nii merelt
juurde võetav kui olemasolev rannaäärne maismaa ala), mis tähendab eelkõige
konteinerterminali teise etapi ning uue kauba- ja puistlasti terminalide ehitamist, raudtee ja
autotranspordi juurdepääsuteede ning tehnovõrkude rajamist.
Kavandatava tegevuse – Muuga sadama idaosa laienduse – eesmärgiks on Muuga sadama
tegevusjõudluse parandamine ja kaubamahtude läbilaskevõime suurendamine, mis eeldab
sadama tegevuse laiendamist sadama olevates valduspiirides. Eeldatav kaubavoogude maht
Muuga sadama idaossa rajatavates terminalides on ligikaudu 10 miljonit tonni (koos
söeterminaliga 16,6 miljonit tonni) aastaks 2025.
Muuga sadama idaosa laienduse keskkonnamõju hindamine (KMH) on teostatud Muuga
sadama idaosa laiendamise tehnilise abi projekti raames (Technical Assistance for Extension
of Muuga Port on the Trans-European Network), mida kaasrahastatakse Euroopa Liidu
eelstruktuurivahendi ISPA vahenditest. Projekti teostab Konsultantide konsortsium Inros
Lackner / HPC / ESP / Tallmac.
Käesolev KMH aruanne on nimetatud projekti keskkonnamõju hindamise tööde teine etapp,
mille eesmärgiks on hinnata kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju
tehnilise projekti ühele Tallinna Sadama poolt välja valitud sadama laiendamise variandile,
kuid käsitletakse ka selle reaalsete alternatiivide keskkonnamõju. Projekti esimeses etapis ehk
keskkonnamõju eelhindamises hinnati eskiisprojekti kolme alternatiivse sadama laiendamise
lahenduse eeldatavat keskkonnamõju ja toodi välja keskkonnamõju suhtes parim lahendus.
KMH
aruanne
on
koostatud
vastavalt
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (RK, RT I, 24.03.2005, 15, 87) ning keskkonnaministri
poolt 1.08.2005 kirjaga nr 13-3-1/5017-8 heakskiidetud programmile.
Käesolev keskkonnamõju hindamise aruanne sisaldab:
• projektiala olevate keskkonnatingimuste kirjeldus ja analüüs, s.h kaitstavate objektide
ülevaade;
• projekti variantide kirjeldus ja võrdlus;
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•
•
•

projekti variantide eeldatavate keskkonnamõjude analüüs, k.a looduslike ressursside
kasutamise efektiivsuse hindamine;
negatiivsete keskkonnamõjude vältimise ja leevendamise pakutavad meetmed;
keskkonnaseire kontseptsioon.

1.2. Töötäitjad
Arendaja: AS Tallinna Sadam
Kontakt: Sadama 25, 15051 Tallinn; kontaktisik: AS Tallinna Sadam kvaliteedi- ja
keskkonnajuhtimise osakonna peaspetsialist Andres Linnamägi, tel 631 8018
Otsustaja: Keskkonnaministeerium, otsustab tegevusloa (vee erikasutusloa) väljaandmise üle
Kontakt: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; kontaktisik: veeosakonna spetsialist Heidi Käär, tel
626 2990
Järelevalve teostaja: Keskkonnaministeerium
Kontakt: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; kontaktisik: keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia
osakonna spetsialist Irma Pakkonen, tel 626 2974
Ekspert: AS Tallmac
Töögruppi koordineerib AS Tallmac keskkonnaekspert Rein Ratas, tegevuslitsents
KMH0066.
Kontakt: Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn, tel 656 2999, faks 656 2855, e-post:
tallmac@tallmac.ee
Töögrupi koosseis:
− Rein Ratas – töörühma koordinaator, keskkonnaekspert ja –audiitor
− Ülle Ambos – AS Tallmac keskkonnateenistuse projektijuht,
keskkonnaekspert, litsents KMH0116
− Kalev-August Parksepp – AS Tallmac keskkonnateenistuse projektijuht
− Eino Väärtnõu – keskkonnaekspert, litsents KMH0100
− Jüri Kask – TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadur, geoloog,
keskkonnaekspert, litsents KMH0059
− Andres Kask – keskkonnaekspert, litsents nr KMH0109
− Robert Aps – Eesti Mereinstituudi Meresüsteemide osakonna juhataja
− Uno Liiv – tehnikadoktor, hüdrodünaamikaekspert
− Toomas Liiv – hüdrodünaamikaekspert
− Margus Kört – õhuekspert, keskkonnaekspert, litsents nr KMH0060
Teised konsultandid ja eksperdid: Rein Rannamäe, meditsiinikandidaat; Anto Raukas,
geoloog; Meelis Uustal, ornitoloog. Töös osales ka TTÜ keskkonnatehnika eriala III kursuse
tudeng Rita Strandberg.
Asjast huvitatud isikud:
Jõelähtme valla, eelkõige Uusküla küla elanikud
Muuga sadamas tegutsevad ettevõtted, operaatorid
AS Eesti Raudtee
Transiitkaubanduses tegutsevad ettevõtted
Keskkonnakaitseline üldsus
Laiem üldsus (Eestis ja välismaal)
Käesoleva töö koostajad tänavad kõiki, kes olid nõu ja jõuga abiks. Meie eriline tänu kuulub
käsitletava piirkonna elanikele, Jõelähtme valla, eriti Uusküla küla elanikele, kes võtsid antud
töö aruteludest osa.
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1.3. KMH algatamine, programm ja avalikustamine
Keskkonnaministeerium algatas AS-i Tallinna Sadam poolt esitatud vee erikasutusloa taotluse
alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise 22.04.2005 kirjaga nr 11-17/2920-3,
võttes aluseks Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 16
ja 17, mille järgi kavandatud tegevus on olulise keskkonnamõjuga:
-

sadama või maismaaga ühendatud kai püstitamine, kui see teenindab 1350 tonni
ületava veeväljasurvega aluseid;

-

mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m³, merepõhja tahkete ainete
uputamine alates ainete mahust 10 000 m³.

KMH protseduuri kajastavad dokumendid on toodud käesoleva aruande lisas 1.
Otsustaja, Keskkonnaministeerium teatas KMH algatamisest vee erikasutusloa saamiseks
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 4.05.2005, samuti kirjalikult menetlusosalistele.
Keskkonnamõju hindamise programm on koostatud järgides 22. veebruaril 2005. aastal vastu
võetud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust (RK, RT I,
24.03.2005, 15, 87). Keskkonnaministeerium teatas KMH programmi avalikustamisest
10.05.2005 Ametlikes Teadaannetes ja 12.05.2005 ajalehes Postimees ning
menetlusosalistele. Programmiga oli võimalik tutvuda avalikul väljapanekul
Keskkonnaministeeriumis ja Muuga sadama peahoones, AS-s Tallmac, samuti oli programm
nähtav Keskkonnaministeeriumi ja AS Tallmac koduleheküljel. Huvitatud isikutel oli
võimalik esitada ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi kahe nädala jooksul 16.-30. mai
2005. KMH programmi avaliku väljapaneku kestel esitas sisulisi ettepanekuid ja arvamusi
programmi kohta Keskkonnaministeerium.
30. mail 2005 kell 15.30 toimus KMH programmi avalik arutelu Muuga sadama peahoones
aadressil Maardu tee 57, 74115 Maardu. Avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate nimekiri on
toodud lisas 1. Avaliku arutelu järgselt täiendati programmi Keskkonnaministeeriumi ja
koosolekul esitatud ettepanekutega ning esitati see koos avaliku arutelu protokolliga
Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks. Lisati ka kirjade koopiad, milles selgitatakse
avaliku arutelu käigus programmi kohta tehtud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist.
Vastavalt KMH seaduse § 17, lg 3 teavitati kirjalikult KMH programmi avalikustamise
tulemustest järgmisi huvitatuid isikuid: Villem Viikholm, Jaak Tamtik ja Külliki Hütt.
KMH programm kinnitati Keskkonnaministeeriumi poolt 1.08.2005 kirjaga nr 13-3-1/5017-8.
Keskkonnaministeerium teatas KMH programmi heakskiitmisest menetlusosalistele ning
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 9.08.2005.
Keskkonnaministeerium teatas KMH aruande valmimisest ja avalikustamisest 8.11.2005
Ametlikes Teadaannetes ja 11.11.2005 ajalehes Postimees ning menetlusosalistele.
Ajavahemikul 11.-29. november oli võimalik aruandega tutvuda avalikul väljapanekul
Keskkonnaministeeriumis, Muuga sadama peahoones, AS-s Tallmac, samuti oli aruanne
nähtav Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Huvitatud isikutel oli võimalik esitada
ettepanekuid, vastuväiteid ning küsimusi aruande kohta kuni 29. novembrini. Ettepanekuid ja
vastuväiteid KMH aruande kohta esitas Jõelähtme Vallavalitsus, kelle kirjale AS Tallinna
Sadam on vastanud. KMH aruande avalik arutelu toimus 7. detsembril 2005 Muuga sadama
peahoones. Avalikul arutelus tõstatus kõige olulisemalt raudteemüraga ja söeterminaliga
seonduv probleemistik. Avalikul arutelul küsimusi esitanud isikuid on AS Tallinna Sadam
samuti kirjalikult KMH tulemustest teavitanud (P. Hütt, J. Tamtik ja L. Kägo). Protokoll ja
osalejate nimekiri on lisatud aruandele (Lisa 1.1).
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4.
jaanuaril
2006
toimus
Tallinna
Sadamas
Jõelähtme
Vallavalitsuse,
Keskkonnaministeeriumi, AS-i Tallinna Sadam, Harjumaa Keskkonnateenistuse ja AS-i
Tallmac esindajate osalusel ümarlaud, kus arutati täiendavalt Muuga sadama idaosa
laiendamisega ja KMH aruandega seonduvat. Tulenevalt ümarlaua tulemustest teostati
täiendavad Muuga raudteejaamast tuleneva müra mõõtmised Uuskülas ning käsitletakse
võimalikke meetmeid mürataseme alandamiseks. Mürauuring on lisatud KMH aruandele.
Arvestades koosviibimisel ja varasemalt avalikustamise käigus esitatud ettepanekuid ja
vastuväiteid, on aruannet täiendatud ka teistes küsimustes: lisatud on peatükk kaadamistööde
mõjust Prangli loodusalale; kumulatiivne mõju; parim võimalik tehnika; esitatud ettepanekud
sadama laienemisvõimaluste kohta.

1.4. Metoodika
Kasutatakse Eestis üldkasutatavat KMH protsessi, mille sisulised etapid on järgmised:
•

algatamine, ülesande püstitamine;

•

kavandatud tegevuse eesmärgi ja vajaduse määratlemine;

•

alternatiivide määratlemine;

•

huvipoolte ja KMH valdkondade määratlemine;

•

materjali kogumine;

•

fooni kirjeldus;

•

alternatiivide hindamine;

•

mõjude ja leevendusmeetmete analüüs;

•

alternatiivide võrdlemine.

Protseduuriliselt järgitakse Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses
nõutud etappe: KMH algatamisest teatamine, KMH programmi koostamine ja avalikustamine,
KMH aruande koostamine vastavalt heakskiidetud programmile ning aruande avalikustamine.
KMH protsessis kuulusid arvestamisele:
•

KMH kogemused;

•

kohtülevaatused;

•

kameraalne töö;

• eksperthinnangud;
• Konsultandi poolt käesoleva projekti käigus valminud tööd;
• varemtehtud tööd, publikatsioonid jm.
Töö toimus pidevas koostöös nii AS Tallinna Sadam esindajate kui projekteerijatega
(Konsultantide konsortsiumi liikmed AS ESP ja Inros Lackner AG) ning konsulteeriti KMH
töögrupi koosseisus olevate ekspertidega. Küsimusi arutati muuhulgas ka regulaarsetel
Tallinna Sadamas toimunud tehnilistel nõupidamistel. KMH protsessi tulemused esitatakse
käesoleva aruandena.
Metoodilise alusena lähtuti Eesti ja rahvusvahelistest vastavatest kehtivatest õigusaktidest ja
teistest adekvaatsetest dokumentidest. Peamiseks metoodiliseks juhendmaterjaliks oli:
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•

Keskkonnamõju
hindamine.
Käsiraamat.
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tallinn, 2002.

•

Guidelines For The Assessment of Indirect And Cumulative Impacts And Impact
Interactions. 1999.

–

Keskkonnaministeerium.

Käesolevas töös esitatud Muuga lahe hüdrodünaamiliste protsesside matemaatiline
modelleerimine viidi läbi nelja erineva MIKE 21 mudeliga.
Sadamabasseini põhjasetete lõimise ja reostuskomponentide määramiseks võeti
pinnaseproovid, mille analüüsid teostati OÜ Eesti Geoloogiakeskuse laboratooriumis.
Proovide võtmisel lähtuti ka vastavast HELCOM-i soovitusest 13/1.
Keskkonda on käsitletud elukeskkonnana kõige laiemas tähenduses – nii loodus- kui
inimtekkelise keskkonnana, mis hõlmab ka sotsiaal- ja majandussfääri, lähtudes
keskkonnamõju hindamise programmist. Mõjude hindamine toimus konsensuslikul
ekspertmeetodil analüüsi, järeldamise ja arutelu teel.

1.5. Lähtematerjalid
Käesolevas töös on kasutatud lähtematerjalidena järgmisi infoallikaid:
-

Feasibility Study. Technical Assistance for Extension of Muuga Port on the TransEuropean Network. Muuga Port Consortium. Oktoober 2005.
Preliminary Design Report. Technical Assistance for Extension of Muuga Port on
the Trans-European Network. AS ESP. Inros Lackner AG. Mai 2005.
Economic Analysis. Technical Assistance for Extension of Muuga Port on the
Trans-European Network. HPC Hamburg Port Consulting GmbH. Inros Lackner
AG. Aprill, 2005.
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. Muuga sadama merekeskkonna seire 2004.
Lõpparuanne. Tallinn 2004.
AS ETP Grupp. Muuga sadama idaosa detailplaneering. 2003.
OÜ E-Konsult. Töö nr E846. Muuga sadama idaosa detailplaneeringu strateegilise
keskkonnamõju hindamise aruanne. Tallinn 2003.
IPT Projektijuhtimine. Eastern Territory of Muuga Harbour. Geotechnical
Investigations. Tallinn 2004.
IPT
Projektijuhtimine.
Muuga
sadama
metalliterminal.
Täiendavate
pinnaseuuringute aruanne. Töö nr 03-07-0273. Tallinn 2003.

1.6. Õigusaktid
Töös arvestatakse järgmisi Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisi kehtivaid asjassepuutuvaid
õigusakte:
•
•
•
•
•

Euroopa Nõukogu direktiiv 85/337/EMÜ, 27. juuni 1985, teatavate riiklike ja
eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta
Euroopa Nõukogu direktiiv 97/11/EÜ, 3. märts 1997, millega muudetakse direktiivi
85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eratööde keskkonnamõju hindamise kohta
Euroopa Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979, loodusliku linnustiku kaitsest
Euroopa Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ja
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsest
Euroopa Nõukogu Direktiiv 96/61/EÜ, 26. september 1996, reostuse kompleksse
vältimise ja kontrolli kohta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus (RT
II 1995, 11/12, 57; 2001, 28, 139)
Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 22, 152)
Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148; 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87;
22, 150)
Ehitusseadus (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131)
Säästva arengu seadus (RT I 1995, 31, 384; 1997, 48, 772; 1999, 29, 398; 2000, 54,
348; 2005, 15, 87)
Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 240; 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999,
10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1,1; 61, 375;
63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280)
Välisõhu kaitse seadus (RT I, 19.05.2004, 43, 298; 2005, 15, 87)
Keskkonnajärelevalve seadus (RT I 2001, 56, 337; 2002, 61, 375; 99, 579; 110, 653;
2003, 88, 591; 2004, 30, 209; 38, 258; 2005, 24, 182; 57, 451)
Keskkonnaseire seadus (RT I 1999, 10, 154; 54, 583; 2000, 92, 597; 2002, 63, 387;
2004, 43, 298; 2005, 15, 87; 29, 214)
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (RT I, 24.03.2005,
15, 87)
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (RT I 2000, 85, 512; 2002, 61,
375; 2003, 73, 486; 2005, 15, 87)
Kemikaaliseadus (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387;
2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315; 75, 521; 89, 612)
Metsaseadus (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51,
319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258)
Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise
ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni ratifitseerimise seadus (RT II
2001, 18, 89)
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise meetodid (RTL 2002, 38, 511), Sotsiaalministri 04.03.2002
määrus nr 42
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (RTL 2001, 69, 424), Vabariigi
Valitsuse 31.07.2001 määrus nr 269
Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad,
saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete
sisaldusest teavitamise tase (RTL, 16.09.2004, 122, 1894), Keskkonnaministri
07.09.2004 määrus nr 115
Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loa taotluse sisule esitatavad
nõuded, (RTL, 27.09.2004, 128, 1983), Keskkonnaministri 22.09.2004 määrus nr 119
Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav
välisõhu saasteluba ja erisaasteluba (RTL, 12.08, 2004, 108, 1726),
Keskkonnaministri 02.08.2004 määrus nr 101
Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja
kontrolli vajadus (RTL, 27.09.2004, 128, 1982), Keskkonnaministri 22.09.2004
määrus nr 118
Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete
nimekiri (RTL, 27.09.2004, 128, 1981), Keskkonnaministri 22.09.2004 määrus nr 117
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid (RTI, 26.09.2001, 77, 460),
Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a määruse nr 293
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2. MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
Muuga sadama idaosa laienduse projektiala hõlmab Muuga lahe idaranna veepiiri ja Muuga
raudteejaama laienduse vahelist kitsast ja madalat rannikulõiku (Lisa 2). Kirdes on ala piiriks
söeterminal ja edelas konteinerterminal Hoidla teel.
Muuga sadama idaosa laiendamise mõjuala piirneb üldjuhul projektialaga, mereelustiku puhul
aga ka sadama akvatooriumi ja selle lähiümbrusega. Muuga sadama merekeskkonna seire
tulemused on näidanud, et Muuga sadama ehitusega seotud varasemad süvendustööd ja
nendest tulenev heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni tugevat mõju Muuga sadama
akvatooriumiga vahetult piirneva mereala põhjataimestikule ja –loomastikule. Täitetöödeks
mittesobiva süvendatud materjali kaadamine toimub Aksi saarest kirdes asuvasse
kaadamiskohta. Kaadamine võib mõjutada Prangli saare rannikumeres ja Aksit ümbritsevas
madalmeres paiknevaid kalakoelmuid. Sadama laienemisega kaasneva veoste mahu kasvu
tõttu suureneva mürataseme (eelkõige raudtee müra) mõju ulatub aga väljapoole projektiala,
s.h lähimate elamuteni.

2.1. Mõjutatava piirkonna geoloogiline iseloomustus ja rannaprotsessid
Mõjutatava piirkonna geoloogilise ehituse ülevaate koostamisel on kasutatud erinevate
geotehniliste uuringute tulemusi (Sedman 2000; Luht 2003; Helm, Luht 2003; Helm, Talviste,
Luht 2003; Sedman 2004).

2.1.1. Muuga lahe siseosa geoloogiline ehitus
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.
Aluspõhi
Aluspõhi koosneb Alam-Kambriumi settekivimitest. Muuga lahe ida- ja läänerannikul ulatub
Kambriumi ladestu Lontova kihistu sinisavi maapinnale, moodustades rannas suhteliselt
kõrge astangu (pank). Randveres on sinisavi absoluutkõrgus +5 m, Tahkumäest lõunas
rannaastangu ees abs kõrgusel 0 m ja astangus üle +5 m. Lahes sügavneb sinisavi pealispind
rannaäärses vööndis abs kõrguseni –5 m kuni lahe keskosas –46 m-ni.
Muuga lahe keskosas paiknev lõuna-põhjasuunaline mattunud org on tõenäoliselt ühenduses
lääne-idasuunalise mattunud oruga, mis nüüdisaegses reljeefis ei ole jälgitav. Puurimiste
andmetel on see Meriväljal üle 100 m sügav ja aianduskooperatiivi Uus-Muuga kaevu
andmeil üle 60 m sügav. Mattunud org on täitunud pinnakatte setetega ning ei ole tänapäeva
reljeefis eristatav. Andmete vähesuse tõttu ei ole võimalik ürgorgu täpselt kontuurida.
Kambriumi ladestu Lontova kihistu sinisavi paksus on 40-70 m. Sadama territooriumil on
Lontova kihistu savi läbitud 43 m. Savi on kirjuvärviline (rohekassinine violetsete laikudega)
ja kõva konsistentsiga. Savis esineb tolmliiva või liivakivi vahekihte. Savi ülemine osa on
murenenud, eriti ürgoru mattunud veerudel. Murenenud (porsunud) sinisavi ja looduslikus
olekus tiheda sinisavi piiri väljaeraldamine on raskendatud. Sinisavi lamamiks on Vendi
ladestu liivakivi, mis lasub aluskorral.
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Pinnakate
Pinnakatte moodustavad liustiku-, jääjärvelised ja meresetted. Pinnakatte paksus on
ebaühtlane. See on suurem ürgoru põhjas. Pinnakatte setete paksus väheneb lahe lääne-ja
idapoolses osas. Pinnakatte setete paksus on lahe keskosas (mattunud ürgoru telgjoonel) kuni
40 m.
Sinisavil lasub ebaühtlase kihina lillakashall argilliidi- ja liivakivitükkidega ning
sinisavipesadega liivsavi-, harva ka saviliivmoreen. Moreenikihi paksus on tavaliselt 2-8 m,
kohati ka üle 10 m. Moreeni ja murenenud sinisavi piiri on raske määrata. Moreenil lasub
kohati peeneteralise ja keskmiseteralise liiva kiht, mida on vahel ekslikult moreeniks peetud.
Tõenäoliselt on tegemist liustikujõesetetega, mis on säilinud vaid moreeni pealispinna
nõgusamates osades.
Valdavalt lasub moreenil aga jääjärveliste savipinnaste kompleks, mis on esindatud
viirsaviga. Selle peal lasuvad varvilised meresetted, mille moodustavad hallikaspruunid
saviliivad ja liivsavid. Mitmetes töödes on selle kompleksi setteid nimetatud peeneteraliseks
liivaks või aleuriidiks. Selle kompleksi ülemises osas esineb kohati ka kruusa, mis moodustab
tavaliselt õhukesi kihte peeneteralisemate setete vahel. Varvilisus ei ole geoloogilise läbilõike
ulatuses ühtlane, sõltudes setete kuhjumise tsüklilisusest. Jääjärveliste ja varviliste meresetete
kogupaksus on kuni 9 m.
Holotseeni meresetted on esindatud valdavalt orgaanilist ainet sisaldava aleuriidi ja liivaga.
Need setted lasuvad varviliste meresetete kompleksil. Viimastest välja uhutud peliidiosakesed
(<0,002 mm) on osaliselt segunenud merepõhjas esineva orgaanilist ainet sisaldava
aleuriidiga. Holotseeni meresetete kihi paksus Muuga lahe keskosas on üle15 m.
Lahe lääne- ja idaosas lasub orgaanilist ainet sisaldaval aleuriidil ja liival kollakaspruun
aeluriidi või peeneteralise liiva kiht. Viimane sisaldab õhukesi kihte lagunemata
taimejäänuste ja molluskite kodadega. See viitab mõnel hüdrodünaamiliselt aktiivsel perioodil
toimunud kiirele setete kuhjumisele. Aleuriidikihi paksus on ebaühtlane. Sadama piirkonnas
on jääjärvelisi setteid kattev aleuriit ja liiv süvendamisel eemaldatud. Varasemate uuringute
ajal (1982-1985) oli nimetatud kihi paksus kuni 9 m.
Ehitiste piirkonda on kuhjatud suures paksuses täitepinnast, milles valdab liiv. Leidub ka
killustikku ja paelahmakaid. Täitepinnases esineb ka lahe põhjast pumbatud mereliiva. Kaide
piirkonnas on merepõhja setete looduslik struktuur ehitustöödega rikutud ja siin esinevad
ülemistes kihtides ümbersettinud liiv ja orgaanilist ainet sisaldav aleuriit.

2.1.2. Projektiala geoloogiline ehitus
Selles peatükis käsitletakse detailsemalt planeeritavas piirkonnas geoloogilist ehitust OÜ IPT
Projektijuhtimine tööde põhjal. Ülevaade on süstematiseeritud põhimõttel, et on võimalik luua
sidet geotehnikas ja geoloogias kasutatavate oskussõnade vahel. Geoloogias kasutatavad
terminid on toodud kaldkirjas sulgudes. Üldjuhul määrab sette nimetuse selle lõimis.
Viimasest sõltuvad omakorda sette geotehnilised omadused. Setete lõimisega on seotud
vahetult ka hüdrodünaamilised protsessid, mis setteid rannavööndis ümber paigutavad.
Tabel 2.1. Projektiala geoloogiline ehitus
Kiht 1

Muda (orgaanilist ainet sisaldav aleuriit ja liiv)
Merepõhja pealmise kihi moodustab kuni 0,90 m paksune tihenemata
meremuda (Helm, Luht, 2003). Rannalähedases tsoonis, kus toimub
aktiivne setete transport lainetuse ja hoovustega, nimetatud kiht puudub.
Muda mineraalosa koosneb valdavalt möllsavist ja savimöllist, harva ka
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Kiht 2

Kiht 3

Kiht 4
Kiht 5
Kiht 6
Kiht 7

Kiht 8
Kiht 9
Kiht 10

liivast või savist. Muda on kolloidse orgaanilise aine sisalduse tõttu
tumehalli värvusega, kohati sisaldab molluskite kodasid. Kiht on veega
küllastunud ja seetõttu ümberpaigutamisel kergesti heljuv.
Täitepinnas: peenliiv (täitepinnas)
Täitepinnase kiht levib rannas. Täitepinnase moodustab peeneteraline liiv.
Täitmiseks on kasutatud flotoliiva ligikaudu 5 aastat tagasi. Peeneteraline
liiv on valdavalt kesktihedas olekus. Enne ala täitmist aastail 2000-2001
levis rannas mölline peenliiv. Täite paksus on 3 kuni 4 m. Rannapurustuste
vähendamiseks on siia rajatud rahnudest rannakindlustus.
Mölline peenliiv (kollakaspruun aleuriit või peeneteraline liiv)
Mölline peenliiv levib vahetult merepõhjas absoluutkõrgusel -10,80 kuni
-13,30 m. Kihi paksus on siin 0,30 kuni 1,90 m. Ranna pool katab möllist
peenliiva mudakiht. Lõimises valdab terasuurus 0,06 kuni 0,2 mm (74,5
%), saue (peliidiosakeste <0,002 mm) sisaldus pinnases on 3,5 %. Liiv on
tumehalli värvusega, veeküllastunud. Maismaal on möllikihi paksus 1,60
kuni 4,80 m, liivakihi paksus 4,20 kuni 6,60 m. Liivakihi pealispind asub
praegu vahetult täite all 3,00 kuni 3,90 m sügavusel maapinnast
absoluutkõrgusel -0,95 kuni +0,15 m (keskmiselt -0,40 m). Arvestades
selles kihis esineva sette lõimist, võib seda kasutada täitetöödeks.
Seetõttu tuleks kaaluda süvendustööde planeerimisel selle kihi
eemaldamist eraldi teistest merre kaadamiseks arvestatud kihtidest.
Möll
(orgaanilist ainet sisaldav aleuriit
Rohke liivaga savimöll, väheplastne ja liiv)
Möllsavi, keskplastne
Rohke liivaga möllsavi, väheplastne
Sügavuse suurenedes setteid moodustavate osakeste läbimõõt väheneb.
Absoluutkõrgusel -11,90 kuni -13,80 m levib liiv mille lamami moodustab
kohev möll. Möllikihi paksus on 0,50 kuni 1,70 m, kohati üle 3 m (kiht 4).
Sete on roheka tooniga, tumehalli värvusega, sisaldab kolloidset orgaanilist
ainet. Möll on veega küllastunud (keskmine veesisaldus wn = 33,3 %).
Jääjärve, hiljem juba mere arengu käigus on settinud rohke liivaga möllsavi
(kiht 7) ja savimöll (kiht 5). Nende setete liivasisaldus on suur -50 kuni 55
%. Sügavamal on saue sisaldus setetes 10 % (kiht 7), kõrgemal väheneb
6,5 %-ni (kiht 5).
Mereline savimöll (kiht 5) lasub 7,80 kuni 13,00 m paksuse kihina 10,20
kuni 12,80 m sügavuseni maapinnast (-7,55 kuni -9,60 m). Pinnas on halli,
kohati kolloidse orgaanilise aine sisalduse tõttu tumehalli värvusega.
Rohke liivaga savimöll, väheplastne (viirsavi)
Möllsavi, väheplastne
Möllsavi, väga plastne
Liiva ja mölli lamami moodustab savipinnaste kompleks absoluutkõrgusel
-11,40 kuni -14,40 m. Sellesse kuuluvad erinevate geotehniliste
omadustega savimöll (kiht 8) ja möllsavi (kiht 9 ja 10 ). Savimöll ja
möllsavi lasuvad kuni absoluutkõrguseni -17,00 m. Moreenil lasub 5 kuni
7,5 m paksune hilisjääaja järvesetete kompleks. Kompleksi allosas valdab
peenpurdne materjal, setted koosnevad ühtlasest pruunist möllsavist, kus
sauefraktsiooni sisaldus on 30 % (kiht 10). Kõrgemal möllsavi sauesisaldus
väheneb, pinnas muutub varviliseks: vahelduvad pruuni saue ja halli mölli
õhukesed kihid (kiht 9). Kompleksi 0,90 kuni 2,60 m paksune ülaosa
koosneb juba rohke liivaga (üle 50 %) savimöllist (kiht 8), kus
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Kiht 11

Kiht 12

Kiht 13

sauefraktsiooni sisaldus on 7,7 %. Alumise kihi, möllsavi, paksus on 3,80
kuni 6,00 m, piir lasuva savimölliga on 20,20 kuni 23,60 m sügavusel
maapinnast (-16,80 kuni -20,55 m). Piir nende vahel on järsk, mis viitab
kiirelt muutunud settimistingimustele. Möllsavi on kihilise tekstuuriga.
halli ja pruunikashalli värvusega.
Vähese kruusaga savine liivmoreen (liivsavi- ja saviliivmoreen)
Aluspõhja katab kuni 3,80 m paksune moreeni kiht. Kihi pealispind on
30,80 kuni 35,40 m sügavusel maapinnast (absoluutkõrgusel -27,40 kuni 32,75 m). Kihi paksus on suurim rannajoone lähedal, lõuna pool
moreenikiht suidub. Moreen koosneb vähese kruusaga savisest liivast.
Moreen on sinakashalli värvusega. Moreenil on savipinnase omadused: wL
= 26,0 % (väheplastne) ja wP = 20,0 %. Moreen on kõva konsistentsiga (IL
= -0,27) teimimisel määratud keskmise loodusliku veesisalduse wn = 18,4
% juures.
Murenenud sinisavi (murenenud sinisavi)
Murenenud sinisavi on kõva konsistentsiga. Murenemiskooriku paksus on
muutlik, planeeringuala merepoolses osas 0,80 kuni 2,20 m, lõunaosas see
praktiliselt puudub. Kiht on abs kõrgusel -28 m.
Sinisavi (sinisavi)
Kambriumiealine aluspõhjaline sinisavi lamab siin 31,60 kuni 38,60 m
sügavusel maapinnast absoluutkõrgusel -28,40 kuni -35,75 m. Sinisavi
pealispind on murenenud. Poolkaljupinnaste hulka kuuluv sinisavi lamab
31,60 kuni 40,80 m sügavusel maapinnast abs kõrgusel -28,40 kuni -37,65
m.

2.1.3. Põhjasetted
Lõimis
Põhjasetete iseloomustamiseks võeti 21 proovi lõimise analüüsiks (Lisa 3). Lõimise analüüsid
teostati OÜ Eesti Geoloogiakeskuse laboratooriumis. Liiva lõimise analüüsil kasutati sõelu
(ava läbimõõt mm): 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,05. Põhjasetete lõimise analüüsi
tulemustest selgub, et tegemist on valdavalt ülipeenliivaga (maksimaalne peensusmoodul
0,99) (Lisa 4, tabel 1, joonis 2). Selgub, et valdavad fraktsioonid 0,16-0,05 mm ja <0,05 mm.
Nimetatud fraktsioonidest esimese sisaldus on suurem planeeringuala edelaosa põhjasetetes.
Sauefraktsiooni (<0,05 mm) osakaal on suurem planeeringuala varem süvendatud kirdeosas ja
sügavamas mereosas. See on seletatav asjaoluga, et varasema süvendamise käigus võeti
põhjasetete osa välja ning merepõhja katab jääjärveliste setete kompleks nagu Muuga sadama
vanas osas.
Reostuskomponentide sisaldus
Reostuskomponentide analüüsideks võeti 21 punktist põhjasetete proovid (Lisa 3). Proovid
võeti põhjasetete ülemisest 0,5 m paksusest kihist. Naftaproduktide ja raskmetallide analüüsid
teostati OÜ Eesti Geoloogiakeskuse laboratooriumis (juhataja M. Kalkun), mis on EAK poolt
akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L093. Põhjasetete raskmetallide ja
naftaproduktide sisalduse käsitlemisel on arvestatud ka varasemates töödes esitatud andmeid.
Laboratooriumis proovid kuivatati ja võeti vastav kaalutis. Kaadmium, vask, kroom, nikkel ja
plii määrati kuningveetõmmises aatomadsorptsiooni meetodiga. Kuna kaadmiumi sihtarv
pinnases on 1 mg/kg, siis selle elemendi määramiseks kasutatakse meetodit, mille
väikseimaks määramispiiriks on 1 mg/kg. Naftaproduktide määramiseks ekstraheeriti proovid
heksaanis ning sisaldus saadi kaalanalüüsil. Analüüsi tulemusi (Lisa 5, tabelid 3-5) võrreldi
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Keskkonnaministri 2. aprilli 2004.a määruses nr 12 Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete
sisalduse piirnormid kehtestatud piirnormidega. Vastavalt määrusele väljendatakse ohtlike
ainete sisalduse piirnormi nende ainete sisalduse piirarvu ja sihtarvuga.
•

Sihtarv on ohtliku aine sisaldus pinnases, millega võrdse või väiksema väärtuse puhul
on pinnase seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu.

•

Piirarv on ohtliku aine sisaldus pinnases, millest suurema väärtuse puhul on pinnas
reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik.

•

Kui ohtliku aine sisaldus pinnases on sihtarvu ja piirarvu vahel siis loetakse pinnase
seisund rahuldavaks. Vastavalt maa kasutamise otstarbele rakendatakse piirarve
tööstus- ja elutsoonile. Kuna antud juhul on tegemist tööstustsooniga (määruse § 2 lg
5 ja 6), siis sellest tulenevalt ei tohi reostuskomponentide sisaldus pinnases
(põhjasetetes) ületada piirarvu tööstustsoonis.

Kaadmiumi, kroomi, elavhõbeda ja nikli suurimad sisaldused proovides on tunduvalt alla
vastavate sihtarvude. Nimetatud elementide sisalduselt on põhjasetete seisund hea ehk
inimesele ja keskkonnale ohutu.
Vase maksimaalne sisaldus on 208 mg/kg proovis AG6. Vase sisaldus proovides AG4, AG5,
AG6 ja AG7 on elutsooni (150 mg/kg) ja tööstustsooni (500 mg/kg) piirarvu vahemikus.
Need proovid on võetud Muuga sadama idamuulist idas. Proovide AG8, AG10 ja AG12
piirkonnas on vase sisaldus sihtarvu ja elutsooni piirarvu vahemikus. Nimetatud proovide
võtmise piirkonnas on vase sisalduselt põhjasetted rahuldavas seisundis. Teistes proovides on
vase sisaldus alla sihtarvu ja põhjasetete seisund on hea ehk inimese tervisele ja keskkonnale
ohutu.
Plii maksimaalne sisaldus on proovides AG4 ja AG5. Plii maksimaalne sisaldus ja plii
sisaldus proovides AG6 ning AG7 on sihtarvu (50 mg/kg) ja elutsooni piirarvu vahemikus
(300 mg/kg). Nende proovide võtmise piirkonnas on plii sisalduselt põhjasetted rahuldavas
seisundis.
Tsingi sisaldus on proovides AG4, AG5, AG6, AG7, AG8 ja AG10 sihtarvu (200 mg/kg) ja
elutsooni piirarvu (500 mg/kg) vahemikus. Suurim tsingi sisaldus on 363 mg/kg proovis AG4.
Nende proovide võtmise piirkonnas on tsingi sisalduselt põhjasetted rahuldavas seisundis.
Naftaproduktide suurim ja sihtarvuga (100 mg/kg) võrdne sisaldus on proovipunktis PA11
intervallis 3,80-4,00 m. Teistes proovides on naftaproduktide sisaldus alla sihtarvu.
Põhjasetete seisund on naftaproduktide sisalduselt proovide võtmise piirkonnas hea ehk
inimese tervisele ja keskkonnale ohutu.
Seega saab reostusnäitajate analüüsi põhjal järeldada, et sobivat pinnast võib kasutada
rajatavate terminalide täiteks, kuna tegemist on tootmismaaga, mis kuulub tööstustsooni.

2.1.4. Rannaprotsessid
Muuga lahes mõjutavad setete liikumist ja ranna kulutust lained, mis jõuavad siia ida-kirdest
ja loodest (Lisa 6 foto 1). Nendest suundadest on laine jooksumaa pikim ja seetõttu ka
saabuva laine energia suurim. Ida-kirde tuulega tekkiv lainetus ja hoovus kannab
settematerjali piki Muuga lahe idarannikut Muuga sadama suunas. Setete liikumisel on praegu
takistuseks rajatud söeterminal, mistõttu sellest edelas võib setete defitsiidi tingimustes
esineda rannas purustusi. Viimaseid põhjustavad omakorda loode suunast lahte jõudev
tormilainetus.
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Söeterminali ja konteinerterminali vahel esineb valdavalt liivarand. Üksikutel lõikudel esineb
liivarannas munakaid ja rahne. Ranna edelapoolseimas osas on rajatud lubjakivilahmakatest
rannakindlustus. Rannasetete levikut on selles piirkonnas mõjutanud inimtegevus (täitetööd).
Ranna ilmet on tugevasti mõjutanud mitmes kohas 8. ja 9. jaanuaril 2005.a esinenud kõrge
veeseis ja tormilainetus. Intensiivsem on olnud kulutus söeterminali poolses osas.
Kulutusmaterjal on kantud madalmerre ja liivaranna Kroodi oja poolsesse piirkonda.
Söeterminali pool asuvatest liiva puistangutest on osa merre kantud, mille tulemusena on siin
meri madaldunud. Järgnevalt on toodud rannalõigu iseloomustus.
Projekteeritav piirkond hõlmab ca 2000 m pikkust rannalõiku Muuga söeterminalist kuni
Muuga sadama kirdepoolseima kaini. Söeterminali äärses osas on rajatud rahnudest
rannakindlustus. Sellest edelas ligikaudu 60 m ulatuses on tegemist liivarannaga, mida
katavad rahnud ja munakad. Veepiirist ligikaudu 20 m maismaa suunas asub täitematerjali
puistang. Sellesse on kõrge veeseisu ja tormilainetusega tekkinud astang kõrgusega 2-3 m.
Astang on kõrgem söeterminali poolses osas ja madaldub edela suunas. Rannasetete
iseloomustamiseks võeti proovid söeterminalist edelas liivapuistangu piirkonnas. Liivarannast
võetud proovide lõimis on esitatud lisa 4 tabelis 2. Võetud proovidest moodustab 62%
peenliiv, 28% väga peen liiv, 5% keskmine liiv ja 5% ülipeen liiv.
Eriilmeline liivarand jätkub kuni Kroodi oja suudmeni. Söeterminali nurgast ligikaudu 150 m
edelas esineb veepiiril 0,5 m kõrgune liivast ja kruusast vall, mis merepoolsel küljel on järsu
nõlvaga. Söeterminalist ligikaudu 350 m edelas asub väike liivast neemik, mida katavad 30 m
lõigul munakad (foto 2). Viimased on osaliselt liivaga kaetud. Siit Muuga sadama poole on
100 m lõigul veepiirist 1-4 m kaugusel ligikaudu 0,2 m kõrgune kulutusastang (foto 3).
Kulutusastangust edelas paikneb lauge liivarand, mida kujundavad raudtee tammi alt
väljuvate kraavide veed, mis suubuvad merre (foto 4).
Muuga sadama poolsest truubist Kroodi oja poole võib rannas eristada kahte vööndit.
Maismaa pool on kujunenud taimestunud liigniiske pinnasega ala. Sellest rannapool asub
taimestunud rannavall, mis on jäänud lainetuse mõjutsoonist välja. Siit merepoole jääb lai
madal liivarand. Kõrge veeseisu ja tugeva tormiga on selle rannalõigu Kroodi oja poolses osas
liiva kantud ka üle taimestunud rannavalli (foto 5). Kroodi oja suudmest vahetult kirdes on
moodustunud väike neemik. See koosneb Kroodi ojast Muuga sadama pool asuva lubjakivist
rannakindlustuse kulutusmaterjalist ja liivast. Kroodi ojast kuni Muuga sadama idamuulini on
rajatud lubjakivi lahmakatest rannakindlustus, mille jalami moodustab liiv (foto 6).
Muuga söeterminalist kirdesuunas on rannakaitseks rajatud munakatest ja rahnudest
rannakindlustus. Rannakindlustuse lõppedes algab idasuunaline madal taimestunud rand.
Selles rannaosas on hüdrodünaamilised protsessid suhteliselt väheaktiivsed ja ranna ilme on
aja jooksul vähe muutunud. Kõrge veeseisu ja tormi (8-9. jaanuar 2005.a) tagajärjel on siin
rannaprotsessid mõnevõrra aktiviseerunud.
Uute kaide rajamisel jääb kirjeldatud rand täitematerjali alla. Selle tulemusena ranna aktiivne
areng peatatakse ja tekib tehisrand, mille merepoolse piiri moodustab kai.

2.1.5. Saviranna geoloogilised protsessid
Kuna KMH programmi avalikul arutelul tõstatus Saviranna rannaprotsesside probleem, on
käesolevas aruandes seda teemat puudutatud, kuigi Muuga sadama idaosa laiendamise
mõjupiirkonnast jääb antud ala eemale.
Söeterminalist idas paikneb endise NSV Liidu sõjaväe poolt rajatud hoone Tahkumäe
loodusliku rannaga neeme tipus. Hoone esine rand on kindlustatud tetrapoodidega, et vältida
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ranna edasist kulutust. Sellest neeme otsast söeterminali suunas paikneb madal lahesopp, kus
ranna materjaliks on kruus veeriste ja liivaga. Liiv on siia kandunud tõenäoliselt söeterminali
rajamisel, kui toimus madalmere täitmine. Lahesopi lääneküljel kulgeb rahnudest
rannakindlustus, mis on rajatud söeterminali ehitamise käigus (Lisa 6 foto 7).
Tahkumäe neeme tipust 100 meetri ulatuses ida suunas levib segamaterjalist (rahnud,
munakad, veerised) rand. Mitmel pool rannas avaneb sinisavi, kohati on rand taimestunud.
Siit edasi muutub rand põhja-lõuna suunaliseks. Rannas on materjal sama kui juba kirjeldatud
lõigus. Siit edasi pöörab rannajoon ida suunas, kus ligikaudu 200 m ulatuses on rand kaetud
liivaga (foto 8). Ida suunas algab Kambriumi setendites pank, mis levib veepiirist erineval
kaugusel pikal rannalõigul. Selles piirkonnas asub ka nn süvalasu sadam, millest ligikaudu
200 m idas paikneb süvalasu toru. Kõrgem Kambriumi setenditest pangaosa jääb süvalasust
ligikaudu 1 km itta. Geoloogiliselt moodustab panga ülemise osa Kambriumi liivakivi. Selle
alla jääb savikate vahekihtidega liivakivide kompleks, mille lamami moodustab sinisavi.
Panga alumist osa on kohati aktiivselt kulutatud. Ülemisest massiivsete kivimitega
kompleksist on alla kukkunud suuri tükke, mis moodustavad rusukalde. Panga ja praeguse
rannajoone vahele jääb ala, mis on kaetud panga purustusmaterjaliga. Rohkesti on
rannalähedases vees kristalsetest kivimitest rahnusid, mis pärinevad pangapealsetest setetest
(moreenist). Rannalähedases meres ja veepiiril paljandub kambriumi sinisavi. Kohati on rand
(süvalasu sadamast kuni Saviranna külani) väga aktiivses arengus, eelkõige kõrge veeseisu ja
tormilainetuse perioodil. Mõnele rannalõigule on selles piirkonnas iseloomulik maalihete
esinemine, mida põhjustab pinnase- ja põhjavee väljavoolamine panka moodustavate savikate
kihtide pealt. Saviranna piirkonna randa muutis oluliselt ka käesoleva aasta 8-9. jaanuari torm.
Rannas leiame varasemast rohkem panga purustusmaterjali. Praegusel söeterminalil ja
planeeringualale rajataval kailiinil selle rannalõigu arengule mõju praktiliselt puudub. Seda
kinnitab ka TÜ Eesti Mereinstituudi poolt 2004. a teostatud seire (Orviku, 2004).
Mereinstituudi Muuga sadama merekeskkonnaseire aruandes (2004) soovitatakse
ettenägematute ebasoovitavate muutuste õigeaegseks avastamiseks ning vastuabinõude
väljatöötamiseks jätkata Saviranna piirkonna rannaprotsesside seiret. Mõõtmisi tuleks korrata
vähemalt 1 kord aastas ning jätkata peale ehituse valmimist vähemalt 6 aastat, kuna rannalõigu
rannaprotsessid on väga aktiivsed ja nende edasise intensiivsuse muutuste jätkuv jälgimine on
vajalik.

2.2. Muuga lahe üldiseloomustus
Muuga laht asub Soome lahe keskosas, Eesti põhjarannikul. Muuga lahte piirab läänest
Viimsi poolsaar, idast Tahkumäe neem ja Aksi saar, põhjast Prangli saar. Lahe lõunarannikul
asub Eesti suurim kaubasadam ja kuni 1990. aastani mineraalväetist (superfosfaati) ja
väävelhapet tootnud Maardu keemiakombinaat. Lahte ei suubu ühtegi suuremat jõge, suubub
aga Kroodi oja, mille kaudu jõudsid merre Maardu keemiakombinaadi puhastamata heitveed.
Mandri ja saarte rannikunõlv on võrdlemisi järsk, mistõttu sügavused rannast mere poole
kasvavad kiiresti kuni 20 meetrini. Lahe keskosas asub pindalalt väike järskude nõlvadega
madalik Karbi madal. Sügavustel üle 20 meetri on lahe põhjareljeef võrdlemisi tasane, kerge
kaldega lahe põhjaosa suunas, kus asuvad ka piirkonna suurimad sügavused (70-80 m).
Suuremas osas lahes jäävad sügavused 20-50 m vahele. Laht on laia sügavaveelise (kuni 90
m) Prangli saare ja Viimsi poolsaare vahel asuva vaondi kaudu ühenduses Soome lahe
keskosa süvikutega.
Hea ühendus Soome lahe keskosaga tagab Soome lahe süvikute vee tungimise Muuga lahte.
Stagnatsiooniprotsesside intensiivistumisel 60–80 m sügavusel hapnikuvaene süvikute vesi
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pärsib põhjaloomastiku arengut. Madalamas vees lahustunud hapniku sisaldus ei ole reeglina
põhjaloomastiku levikule limiteerivaks teguriks.
Muuga lahe põhjalähedase vee soolsused varieeruvad vahemikus 5–8‰. Suvel on 5–10 m
sügavusel põhjalähedaste veekihtide temperatuur harilikult 10–18°C. Merealadel, mille
sügavus ületab 20 m, püsib põhjalähedase vee temperatuur aastaringselt alla 10°C, sügavustel
50–70 m 2–5°C vahemikus.
Veepiirist kuni 10 m sügavuseni on merepõhi kaetud valdavalt savi, kruusa, liiva ja kividega.
Muuga lahes on põhjataimestik levinud ainult selles sügavustsoonis. 10–20 m sügavusel
lähevad kõvad põhjad üle pehmeteks – liivaseguseks saviks või mudastunud saviks. 20–50 m
sügavustel esinevad ainult savised põhjad, mida katab tavaliselt mõne sentimeetri paksune
mudakiht. Vahemikus 70–80 m asuvad peamiselt mudased setted.

2.3. Meteoroloogiline ja hüdrodünaamiline iseloomustus
2.3.1. Tuuled
Muuga sadama ilmajaama andmetel domineerisid Muuga lahel ajavahemikus 2001-2004.a
lääne- ja lõunatuuled (joonis 2.1). Tuulesuundade korduvuse esimene maksimum oli S (170190º), teine W (250-270º) ja kolmas NE (50-70º). 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.
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.
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Joonis 2.1. Aastate 2001-2004 keskmine tuuleroos Muuga sadama piirkonnas
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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 lõunast
puhuvate tuulte eest. Sadamabasseini idaosa on Tahkumäe poolsaare poolt samuti kaitstud
idast puhuvate tuulte eest.

2.3.2. 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 (3-8 m/s) kujuneb Muuga lahes
tervikuna välja ühtlane, kuni 0,5 m kõrguste lainetega laineväli. Tugevama tuulega (9-11 m/s)
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 (alla 0,1 %).
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.

2.3.3. Hoovused
Võib välja tuua kaks olulist faktorit, mis kontrollivad tsirkulatsiooni Muuga lahes. Need on
lokaalsed tuuleolud ja merepõhja topograafia. Enamusel juhtudel, langeb voolamise suund
pinnakihis kokku tuule suunaga ±45º piires. Hoovuse kiirused on pinnakihis peamiselt 1020 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
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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.

2.3.4. 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,
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.
Keskmine jää paksus on vaatluste põhjal olnud 35 cm ning maksimaalne 73 cm. Jää
lagunemine algab märtsi lõpul või aprilli algul lahe avatud lääneosas, kus kinnisjää
moodustub hiljem kui lahe idaosas. Lagunemine toimub kiiresti, keskmiselt 10 päeva jooksul.
Laht vabaneb jääst aprilli algul (keskmiselt 4. aprillil). Vaatluste põhjal (1920-90) on
varaseim vabanemine jääst toimunud 9. jaanuaril, hiliseim 14. mail.

2.3.5. 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.

2.4. Muuga lahe keskkonnaseisund
Inimtegevus muudab merekeskkonna näitajaid, see omakorda põhjustab muutusi elustikus.
Inimtegevuse intensiivsuse hindamiseks on edukalt kasutatud bioindikatsiooni meetodit.
Sageli kasutatavaks bioindikaatoriks on mere põhjas elavad suurselgrootud ehk
põhjaloomastik. Põhjaloomastiku kooslused näitavad eriti selgesti keskkonnaseisundi
pikemaajalisi, kuudest aastakümneteni toimuvaid muutusi. See tuleneb antud loomarühma
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leviku ja eluviisi iseärasustest. Negatiivsed muutused setete ja merevee keemilises koostises
avalduvad mõnede liikide kadumises ja teiste liikide arvukuse suurenemises. Teatud kriitiliste
tingimuste juures võib põhjaloomastik hävida.
Muuga sadama uurimisalalt on põhjaelustiku kvantitatiivseid proove kogutud alates 1960.
aastatest. Pikaajalised andmeread võimaldavad eristada looduslikke protsesse inimtekkelistest,
sealhulgas välja tuua süvendamisest ja kaadamisest põhjustatud elustiku muutusi. Muuga
sadama seire käigus on lahte regulaarselt uuritud 1996. aastast. Kuna sadamapiirkonna veed
viiakse domineerivate hoovuste mõjul Tahkumäe neeme suunas, on põhjaelustiku
traditsiooniliseks uurimisalaks valitud sadama lähistel asuv süvendatav mereala ning
Tahkumäe piirkond. Põhjaloomastiku seire eesmärgiks on hinnata Muuga sadama tegevuse
võimalikku mõju ja ulatust mere keskkonnaseisundile.
Viimase 40 aasta jooksul on Muuga lahe põhjaloomastiku struktuuris toimunud mitmeid
olulisi muutusi, mis kõik on otseselt seotud inimtegevuse mõjuga. Põhjafauna koosseisu on
mõjutanud põhiliselt kaks tegurit – Maardu keemiakombinaadi heitveed ja Muuga sadama
süvendustööd. Inimtegevuse mõju avaldub peamiselt Muuga lahe litoraalis, s.t lahe nendes
piirkondades, mille sügavused jäävad 0,5 ja 30 m vahele.
Muuga lahe elustik oli mitu aastakümmet Maardu keemiakombinaadi heitvete mõju all. 19601980. aastatel puudus lahe lõunaosas põhjaloomastik ning kuni 30 m sügavuseni olid
kooslused väga liigivaesed.
Tugevat mõju lahe elustikule avaldasid 1980-1985. aastal uue sadama ehitusega seotud
ulatuslikud süvendustööd. Ammutatud põhjasetetega täideti rannikuala, mille tulemusena
kadus Muuga lahe lõunaosas maismaa alla osa rannikumerest. Süvendamise tagajärjel kasvas
heljumi hulk merevees märgatavalt.
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.
Muuga lahe merekeskkonna seire tulemused on näidanud, et Muuga sadama ehitusega seotud
süvendustööd ja nendest tulenev heljumi levik on avaldanud mõõdukat kuni tugevat mõju
Muuga sadama akvatooriumiga vahetult piirneva mereala põhjataimestikule ja –loomastikule.
Toimunud muutused on pöörduva iseloomuga ja olukorra stabiliseerumist on oodata 3-4 aasta
jooksul alates süvendustööde lõpetamisest.

2.5. Muuga lahe elustik
Viimsi ja Tahkumäe poolsaare suhteliselt kitsas rannaäärses madalas (<15 m) merealas ja
Muuga sadama avamerepoolsete muulide juures on vee liikumine hoovuste ja lainetuse mõjul
väga intensiivne, mistõttu setted on lainetuse ja hoovuste toimel hästi pestud ja
läbisorteeritud. Nendest piirkondadest viiakse kergem heljum madalveealadelt süvikutesse.
Ainult Muuga sadama läänepoolsete muulide ja Viimsi poolsaare vahel on ülekaalus
akumulatsiooniprotsessidega mereala, kuhu hoovused kannavad poollagunenud orgaanilist
materjali (domineerib peenliiv, milles on ohtralt kõdu).
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Muuga lahe idaosale on iseloomulikud kivised põhjad 0–0,5 m sügavusvahemikus ning
rändrahnudega kaetud savised põhjad 1–10 m sügavusvööndis.

2.5.1. Põhjataimestik
Taimestiku üldkatvus on võrdlemisi stabiilne kogu Muuga lahe uuringuala ulatuses,
vähenedes ühtlaselt suuremates sügavustes. Üheaastaste taimeliikide osakaal mere madalamas
osas (0–4 m) on väga suur, mis viitab merepiirkonna suurele looduslikule ebastabiilsusele.
Muuga lahe läänepoolses osas esineb taimedele substraadina sobivaid kive kogu levila
ulatuses ja põhjataimestiku kooslused on võrdlemisi mitmekesised.
Mere madalamas osas (0-3 m) domineerib rohevetikas Cladophora glomerata, mis alates 4 m
asendub punavetika Ceramium tenuicorne kooslusega. Loomadest lisandub arvukas Mytilus
edulis populatsioon. Lisaks leidub sügavamatel aladel veel punavetikat Furcellaria
lumbricalis’t, Rhodomela confervoides’t, pruunvetikat Pilayella littoralis’t ja rohevetikat
Cladophora rupestris’t (joonis 2.2).

Taimestiku liigiline koosseis Muuga lahe
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Joonis 2.2. Muuga lahe põhjataimestiku sügavuslevik lahe idaosas 2003. a.

2.5.2. Põhjaloomastik
Madalveealasid asustab peamiselt põhjale kinnituv ja setetel liikuv põhjaloomastik: tigude,
tõruvähi Balanus improvisus ja rannakarbi Mytilus edulis kooslus. Piirkondades, kus on
arenenud rikkalik taimestik, on levinud taimestikulembesed vähilaadsed (kirpvähid
Gammarus salinus ja Gammarus oceanicus), kakandilised Idotea balthica ja Jaera albifrons,
putukate vastsed (kahetiivalised Diptera ja surusääsklased Chironomidae) ning südakarp
Cerastoderma glaucum.
Enam kui 20 m sügavustel merealadel domineerivad tugevalt mudastunud liivased-savised
põhjad ja taimestik puudub. Põhjaloomastiku liigiline koosseis on seal palju vaesem kui
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madalveealadel. Kõige tüüpilisemateks liikideks on Macoma balthica, harilik silinderkärslane
Halicryptus spinulosus, tavaline harjaslabalane Monoporeia affinis ja merikilk Saduria
entomon. Sügavamate merepiirkondade ülekaalukaks arvukuse ja biomassi dominantliigiks on
Muuga lahes Macoma balthica.
Võrreldes vähese inimmõjuga Ihasalu lahe kooslustega, varieeruvad Muuga lahe kooslused
tunduvalt enam kui Ihasalu lahe kooslused (joonis 2.3). Suurem varieeruvus viitab koosluste
ulatuslikumale ebastabiilsusele, mis on sarnaste foonitingimuste korral otseselt seostatav
süvendus- ja kaadamistööde mõjuga. Stabiilseid kooslusi iseloomustavad suuremõõtmelised
isendid, kuid madala arvukusega populatsioonid. Häiritud kooslusi iseloomustavad loomade
väikesed mõõtmed ja suur arvukus. Üldiselt on loomastik enim häiritud 10–13 m sügavustes
piirkondades, s.o aladel, kus toimub aktiivne laevaliiklus ja viiakse läbi regulaarseid
süvendustöid.
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Joonis 2.3. Põhjaloomastiku üldarvukuse (isendit m-2) sügavuslevik Ihasalu ja Muuga lahe
statsionaarsetes jaamades 2003 ja 2004. a.

2.5.3. Kalastik
NW seirealal (Tammneeme rannikumeri) on saakides esinenud liikide arv olnud aasta-aastalt
suhteliselt stabiilne alates 1994. aastast. Saakidesse ilmus 2003.a ja 2004.a arvukalt
külmaveelisi merelisi kalaliike – merihärga ja merivarblast, mis lubab eeldada, et
Tammneeme piirkonnas on merevee kvaliteet hea.
Liigiline mitmekesisus sadamast SE pool, idamuuli ja Tahkumäe neeme vahelisel alal oli
aastatel 1999-2003 samuti suhteliselt ühesugune, vaid karplaste (särg, viidikas) osatähtsus
suurenes veidi. 2004.a aga muutus siin pilti kardinaalselt – saagis esinenud liikide arv vähenes
10-ni ja karplaste osatähtsus kahanes miinimumini. Suuremahuliste hüdrotehniliste tööde
tagajärjel on antud mereala ilmselt kaotanud oma loodusliku keskkonnaseisundi ja on
muutunud merealaks, kus lokaalsed kalakooslused on säilinud minimaalsel määral (või
kadumas) ja antud merealal leiduvad kalad on peamiselt sinna ajutiselt toituma tulnud isendid.
Seirevõrkude saagikus oli 2004.a sadamast nii loode kui ka kagu pool suhteliselt madal, nagu
ka 2003.a. Tähelepanu äratab merisiia suhteline arvukus 2004.a sügiseses seires. Sadama
mõju võib selgelt näha seirejaamade puhul, mis asuvad Tahkumäe neemel oleva söeterminali
ja sadama praeguse idamuuli vahelisel merealal, kus lisaks liikide arvu vähenemisele, on ka
seirevõrkude saagikus kahel viimasel aastal tunduvalt langenud.
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Kalaliikide arv seirepüükides varieerub 15-20 (joonis 2.4). 2003-2004.a seirepüükides esineb
selgeid erinevusi kalaliikide osatähtsuses (joonis 2.5).
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Joonis 2.4. Kalaliikide arv seirepüükides Muuga lahes aastatel 1994-2004 (NW –
Tammneeme, SE – Muuga sadama ja Tahkumäe neeme vahel)
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Joonis 2.5. Seiresaakide liigilise koosseisu dünaamika Muuga lahes SE sadamast
Kalade reproduktsioonialana on Muuga lahe osa Muuga sadama ja Tahkumäe neeme vahel
oma tähtsuse tõenäoselt pikaks ajaks või jäädavalt kaotanud. Merepõhjataimestik on siin
praktiliselt hävinud. Kuigi Ihasalu lahe suudmealal 2003-2004.a räimemarja ei leitud, siis
vähesel määral siin räimele jt kalaliikidele sobivat kudesubstraati siiski veel esineb. On
tõenäone, et sadamast kaugemal Ihasalu lahe sopis kalade kudemine võib veel toimuda ja ka
lahe suudmealal (s.t ida pool söeterminali) võib see edaspidi teatud määral taastuda – 2-4
aasta möödudes hüdrotehniliste tööde lõpust.
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2.6. Kaadamiskoha elustik
Süvendatud pinnase kaadamine toimub Aksi saare lähistel sügavustel üle 70 m.
Põhjaloomastiku kvantitatiivne koosseis sõltub hapniku kontsentratsioonidest põhjalähedases
vees. Enamuse põhjaloomastiku arvukusest annavad süvikutes reeglina vähilaadsed ja ussid,
enamuse biomassist karbid. Enamasti on hapnikurežiim süvikutes põhjaloomastiku arengule
ebasoodne, mistõttu põhjaloomastiku arvukus ja biomass on väga madal (arvukus aastatel
1996-2001, biomass aastatel 1996, 2001) või loomastik puudub (2002-2004).
Prangli ja Aksi rannikumeri on kalade (räim, ahven) reproduktsioonialadena oma tähtsuse
säilitanud ja seal sigivate kalade reproduktsioonivõime kahjustamine kaadamisel tekkiva
heljumi jõudmisel madalmerre, sügavusteni alla 10 m, on küllalt tõenäone. Eriti suur
tõenäosus kahju tekitamiseks on kevadperioodil ajavahemikus (keskmise ilmastikuga aastatel)
aprilli lõpp – juuli algus. Konkreetselt on antud periood seotud merevee temperatuuriga ja
kalade sigimisele ohtlikum ajavahemik on siis, kui merevee temperatuur on vahemikus +6º+15ºC.

2.7. Pinna- ja põhjavesi
Muuga sadama territooriumi ja akvatooriumi pinnavee valgala on väike – 47,25 km², idaosa
ulatuses 31,59 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 (p 3.6).
Muuga lahte suubuv Kroodi oja algab Maardu järvest, pikkus 10,8 km. Vooluhulk on
reguleeritud Maardu järve ülevooluga ja on keskmiselt 0,5 m³/s. Kroodi oja kaudu jõudsid TK
“Eesti Fosforiidi” (endine Maardu keemiakombinaat) puhastamata tehnoloogilised heitveed
merre. Muuga sadama ehitamisel Kroodi oja suudmepiirkonda ei ole süvendatud, see
täidetakse ja jääb terminalide alla. Sellisel juhul ei kujuta saastatud pinnas Kroodi oja
suudmealal keskkonnale ja selle kaudu inimeste tervisele otsest ohtu.
Seoses mineraalväetiste tootmise lõpetamisega Maardu keemiatehases ja tehase praeguse
tootmistegevuse seiskumisega on Kroodi oja vee kvaliteet paranenud. Kroodi oja voolab läbi
endise intensiivse tööstuskasutusega ja tööstusheitmetega saastunud territooriumi. Seega on
Kroodi oja praegusteks suurimateks reostusallikateks Maardu linna tööstusterritooriumilt
tulenevad sade- ja reoveed.
Kroodi ojja suunavad 11 ettevõtet läbi puhastusseadmete oma reo- ja sademeveed, Iru
elektrijaam ka jahutusvee (258,9 tuh m³/a). Kokku on Kroodi ojja suunatava heitvee hulk üle
900 tuh m³/a. Kroodi oja oluline reostus pärineb ka Maardu linna tööstusterritooriumilt
tulenevatest drenaaživetest, mille vooluhulk on küllaltki suur ja kus esineb palju lämmastikku
ja fosforit. Kui tagada piisavad abinõud saasteainete Kroodi ojja edasise sattumise
vältimiseks, muutuks oja seisund heaks ja kaunistaks omamoodi Maardu linna
tööstusmaastikku.
13.10.2005 võeti Kroodi ojast Maardu tee juures olevast truubist veeproov ja selle analüüsil
määrati järgmised komponendid (Lisa 10):
Määratud komponent
Cd
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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 esineb palju lämmastiku- ja fosforiühendeid. Võerdla peakraavi vee
kvaliteeti ei ole uuritud, aga võib järeldada, et selles reostust ei esine, sest Muuga sadama
idaosa on varasemalt olnud aktiivsest inimkasutusest väljas.
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.
Muuga sadama idaosa asub selle horisondi veekasutajatest allavoolu, mistõttu sadama-alal
toimuv ei avalda põhjaveeressursside kasutamisele mõju. Siiski tuleb sadama rajatiste
ehitamisel silmas pidada vajalikke abinõusid pinnasevee saastumise ära hoidmiseks, et vältida
merega ühenduses oleva veehorisondi kaudu merevee saastamist.
Põhilisteks põhjaveeressurssideks Jõelähtme valla maa-alal on Ordoviitsiumi-Kambriumi ja
Kambrium-Vendi veehorisondid. Vee tarbimine antud horisontidest on piiratud, kuna suur
veetarbija on sellel horisondil Tallinna linn, mille tagajärjel on tekkinud ca 70 km raadiusega
depressioonilehter. Kambrium-Vendi veehorisondi põhjavesi on Muuga lahe lõunakalda
piirkonnas Alam-Kambriumi sinisavide poolt looduslikult hästi kaitstud.

2.8. Maastik ja loodusobjektid
2.8.1. Rohumaad ja metsad
Muuga lahe idaosa rannikul Kroodi ojast idas kuni söeterminalini esineb rannarohustu kuni
100 m laiuse rannaäärse ribana, kus kasvab peamiselt pilliroog. Seoses sadama laiendusega
need rohumaad kaovad, sest jäävad ette ehitustegevusele – ala võetakse kasutusele
sadamarajatiste maa-alana (terminalide raudtee seisupark). Suures osas on Muuga
raudteejaama ja mere vaheline ala praeguseks juba täidetud, puutumata on veel käesoleva
projekti ala ehk kitsas rannaäärne riba. Täitepinnasega tehisastangu (kõrgus u 3 m) mere
poolsel serval esineb erosiooni.
Suurim looduslikult säilinud piirkond projektalal on Kroodi oja idakalda lähedal kasvav
lehtpuusalu põõsastiku, roostiku ning tiikidega. Ala kirdeosas esineb sookaske (kõrgus kuni
11 m, täius 0,9), edelaosas valget leppa ja kaske (kõrgus kuni 10 m, täius 0,6), esineb ka
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üksikuid remmelgaid ja puhmaspajusid. Puistu kirdetipp on kuivanud. Puistu äärtes kasvab
pilliroog.
Pool-looduslike niitude andmebaasi järgi, mis põhineb 1999-2000. aastal toimunud välitöödel
ja mille käigus uuriti ca 6500 niiduala üle Eesti, asus Muuga sadama idaosa laiendataval
territooriumil kolm niitu. Osaliselt võsastunud alad olid kasutusest väljas juba vähemalt 10
aastat. Lisas 2 oleval kaardil on näidatud niitude paiknemine – käesoleva projektalaga
külgneval rannikuäärsel alal Võerdla peakraavist kuni Tahkumäe neemeni, s.h söeterminali
maa-alal, kus need on nüüdseks juba ehituse tõttu hävinud. Niiduala on säilinud vähesel
määral veel Tahkumäe neemel.
Muuga sadama väljaarendataval territooriumil ja selle vahetus lähedus olev puittaimestik on
maakasutusest ja tekkeloolt tingituna eriilmeline ja erineva väärtusega. Metsamaadel on
valdavateks angervaksa ja sõnajala-naadi metsakasvukohatüübid. Käsitletaval projektalal
paikneb juba eelpool kirjeldatud lehtpuusalu, ülejäänud piirkonna puistud jäävad käesoleva
projekti käigus laiendatava alaga piirnevatele maadele või sellest eemale kirde ja ida suunas.
Söeterminali ja raudtee vahele jääval alal paikneb atraktiivne, eriti väärtuslik tammepuistu,
mida tuleb säilitada tervikuna. Tammepuistutega piirnevad väärtushinnangult olulisi sanglepa
enamusega puistuid, mida tuleks säilitada tervikuna või suurte puuderühmadena (Lisa 7
skeem). Võimalusel säilitamist väärivaid musta lepa enamusega puistuid esineb Võerdla
peakraavi kallastel ning kraavi ja tammikute vahele jääval alal. Antud alad moodustavad
kompaktse terviku. Osaliselt on puistud jäänud söeterminali territooriumil ehitustegevuse ja
söeterminali viiva raudteeharu alla ja seega kõrvaldatud.
Piirkonnas on registreeritud neli metsa võtmebiotoopi ehk vääriselupaika. Võerdla peakraavi
ääres, raudtee vahetus läheduses paikneb vääriselupaik nr 2 ning teisel pool raudteed
(maaüksusel Klaukse ja Matsu tee) vääriselupaik nr 3 (andmebaasikoodidega vastavalt
154 002 ja 154 003). Kolmas ja neljas metsa võtmebiotoop nr 154 001 ja 154 004 jäävad
raudtee ja Nuudi tee vahelistele maaüksustele (Klaukse tee 1 ja 7) (Lisa 7 skeem).
Vääriselupaik nr 2 on I väärtusklassiga elupaik. Vääriselupaiga inventuuri välitöölehe järgi on
puistus vanu tammesid, erivanuselist leppa, haaba, kaske. Puistu on toominga alusmetsaga.
Väga palju on lagunenud lamapuitu, mida ei tohiks eemaldada. Puistus tuleks hoiduda
majandamast ja kuivendamisest. Nimetatud vääriselupaik jääb tootmis- ja transpordimaale
ning on osaliselt praeguseks juba hävinud, sest ala läbib söeterminali suunduv raudtee.
Vääriselupaigas nr 3 on üle 100 aasta vanuseid tammesid ja palju vanu sarapuid, mis viitab
puisniidulisele päritolule. Kaugemale teisele poole raudteed jääv vääriselupaik nr 1 on tugeva
tamme osakaaluga erivanuseline sanglepik, kus leidub samuti väga vanasid tammesid; elupaik
on inimtegevusest puutumata. Tamme enamusega on ka Nuudi tee lähedal paiknev
vääriselupaik nr 4.
Vääriselupaikades leidub palju surnud puid ja lagunenud lamapuitu, mida ei tohiks
eemaldada, samuti hoiduda elupaikades majandamast ja kuivendamast. Sadama arendamise
ehitustegevuse käigus (s.h kavandatud Tööstuspark) tuleb püüda kindlasti nimetatud puistuid
ja vääriselupaiku võimalikult suures ulatuses säilitada. Samas ilmestavad omanäolised
metsaalad ja vääriselupaikadega puistud sadama piirkonna tehnogeenset keskkonda.
Metsa võtmebiotoobi kaitse toimub vastavalt Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999,
54, 583; 1999, 82, 750; 1999, 95, 843; 2000, 51, 319; 2000, 102, 670; 2001, 50, 282; 2002,
61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) § 31. Võtmebiotoop Metsaseaduse
tähenduses on kaitset vajav ala tulundusmetsas, kus tõenäosus ohustatud, ohualdiste või
haruldaste liikide esinemiseks on suur, nagu väikeste veekogude ja allikate lähiümbrus,
väikesed lodud, põlendikud ja soosaared, liigirikkad metsalagendikud, metsa kasvanud
kunagised aiad, metsaservad, astangud, põlismetsa osad. Metsa majandamise käigus tuleb
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võtmebiotoobi moodustamise eelduseks olevad võtmeelemendid nagu vanad puud, põõsad,
kiviaiad ja allikad säilitada.
Metsaomaniku kohustused võtmebiotoobi kaitsel ning riigipoolsed kohustused võtmebiotoobi
kaitsele kaasaaitamisel tulenevad keskkonnaministri ja metsaomaniku vahel sõlmitud
lepingust. Samuti määratakse lepinguga bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest ja lepingust
tulenevate metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjude hüvitamine või täiendavate
kulude tasumine. Antud vääriselupaikade puhul nimetatud lepingud puuduvad.
Sadama ehitustegevuse käigus puistute mahavõtmise korral tuleb see kooskõlastada
keskkonnateenistusega.
Vääriselupaikade ümbruses raietööde tegemisel ei tohiks vääriselupaika korraga igalt poolt
avatuks raiuda, vaid õigem oleks moodustada raiering roteeruvalt ümber vääriselupaiga – nii,
et alati oleks ta kontaktis mitmest vanuseklassist metsaga. Ka lageraie puhul tuleb arvestada
tuule mõjuga. Vääriselupaiga lähistelt raiudes peaks arvestama looduslikke häile ning
vajadusel tuleks ala ümber säilitada puhvertsoon, jättes sellesse kasvama vähemalt tuulele
vastupidavamad puud, samuti põõsad ning järelkasvu (Palo, A. 2005).

2.8.2. Harju maakonna teemaplaneering
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu – asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused (Lisa 8) järgi on Muuga sadamaga idas piirneval alal Tahkuneeme
reljeefsel maastikul maakondliku tähtsusega väike rohekoridor (K9), mis edasi Ülgasel läheb
üle piirkondlikuks/maakondlikuks väikseks tuumalaks (T9). Nimetatud rohekoridori või selle
vahetusse
lähedusse
jäävad
väärtuslikud
elupaigad
(metsa võtmebiotoobid).
Teemaplaneeringu järgi jäävad Muuga sadama idaosa laiendatavale alale väärtuslikud niidud,
samuti väike ala teisele poole raudteed. Nimetatud väärtuslikud elupaigad ja niidud tuleb
säilitada, v.a niidud, mis jäävad otseselt sadama laienduse ehitustegevuse alla ja paratamatult
hävivad või on juba hävinud.
Teemaplaneeringu üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Planeeringu kaks alateemat on „Roheline võrgustik”
ja „Väärtuslikud maastikud”. Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja
koridoridele üldised kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise.
Rohelise võrgustiku alal kavandatavate planeeringute, kavade jne puhul tuleb igal juhul
arvestada seda, et roheline võrk jääks toimima. Tugialadel ja koridoridel väljaspool rohelise
vööndi piiri võib arendada tavapärast, rohevõrgustikuga arvestavat majandustegevust.
Metsakategooria on üldjuhul tulundusmets, välja arvatud väärtuslikud metsad rohelise vööndi
sees, mis peaksid nende ülesandest ja kasutuskoormusest lähtudes kuuluma kaitsemetsade
kategooriasse. Selles piirkonnas tuleb hoiduda riigimetsade sihtotstarbe muutmisest.
Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad joonehitisi, tuleb
kooskõlastada maavalitsuse ja keskkonnateenistusega ning nende keskkonnamõju hindamisel
tuleb tähelepanu pöörata rohevõrgustiku funktsioneerimisele.
Lähim väärtuslik maastik alale on Kallavere traditsiooniline maastik, mis on traditsiooniline
külamaastik kõrvuti Maardu linna elamurajooni paneelmajadega. Sadama ehitustegevus jääb
nimetatud alast kaugele ja seda ei mõjuta.

2.8.3. Kaitstavad loodusobjektid
Sadama laiendatavale alale ega selle piirkonda (vahetusse lähedusse) ei jää kaitsealasid, s.h
Natura 2000 võrgustiku alasid. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala – Ülgase loodusala –
paikneb ca 4 km sadamast idas. Samas on nimetatud ala ka kaitseala, kus asub Ülgase
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paekallas käikudega 1 km pikkuselt. Sellest kagusse jätkub Ülgase ajutiste piirangutega ala.
Ülgase loodusalast loodes Saviranna rannikul paikneb Ülgase-Saviranna hoiuala.
Süvendatud pinnase kaadamine toimub Aksi saarest idas asuval pinnasepuistealal. Ümber
Aksi saare on ca 250 meetri laiuselt moodustatud Prangli hoiuala lahustükk. Prangli hoiuala
koos Prangli maastikukaitsealaga, mis hõlmab Aksi saart tervikuna ja osa Prangli saarest,
kuuluvad Natura 2000 võrgustikku esitatud Prangli loodusala koosseisu. Lähemalt vt ptk
4.8.1.

2.9. Linnustik
Käsitletaval alal – Muuga raudteejaama, Kroodi oja ja söeterminali vahelisel alal – viidi läbi
linnustiku uuring. Välitööd alal toimusid 04.07, 19.08 ja 28.09.2005.a, lisaks on töös
kasutatud 2005. aasta kevadel 25.04 – 27.04 tehtud välitöödel saadud andmeid. Linde
vaadeldi hommikutundidel kella 4.30 ja 10.00 vahel, kokku 10h 25 min vältel. Vaatluste
läbiviimisel kasutati 8-20x suurendusega binoklit.
Vaatluste käigus kõik alal ja ala vahetus läheduses registreeritud linnuliigid kanti tabelisse,
kus määratleti ka iga linnuliigi staatus (pesitseja, läbirändaja, toitekülaline, juhukülaline,
kaitsestaatus; vt Lisa 9).
Perioodil aprill – september 2005 läbi viidud välitööde käigus registreeriti Kroodi oja, Muuga
raudteejaama ja söeterminali vahelisel alal ning selle lähiümbruses 76 linnuliiki. Kaitsealuseid
linnuliike registreeriti alal 19, neist Euroopa Liidu direktiivi 79/409/EMÜ (nn Linnudirektiiv)
I lisasse kuulub 10 liiki, kelleks on laululuik, valgepõsk-lagle, roo-loorkull, kalakotkas,
täpikhuik, vöötsaba-vigle, soorisla, räusktiir, randtiir ja punaselg-õgija.
Alal pesitses 25 linnuliiki 46 paarina, kellest arvukaimad pesitsejad olid väiketüllid,
randtiirud, kaldapääsukesed ja rootsiitsitajad. Enamik linde pesitsesid kahes metsasalus,
roostikus ja tiikide ääres. Kühmnokk-luige ja ristpartide pesapaigad jäid välja selgitamata,
kuna need asusid arvatavasti Kroodi oja vasakul kaldal. Linnudirektiivi I lisa liikidest
pesitsesid alal punaselg-õgija ning randtiir.
Läbirändel esinenud linnuliike oli 33, arvukaimad neist olid aulid. Väikeste salkadena
peatuvad alal soo- ja metskiurud, soo-, kõvernokk- ja suurrislad, rästad, siisikesed ja
lõokesed, merel aga väga arvukalt aulid ning vähemal määral hahad. Ülelennul registreeriti
väikesed laululuige ja valgepõsk-lagle parved. Tähelepanuväärseim läbirändaja oli I
kaitsekategooriasse kuuluv kalakotkas, kuid teda võib siiski pidada alal juhukülaliseks.
Talveperioodil linnuvaatlusi alal tehtud pole, kuid on alust arvata, et Muuga lahele võib
koguneda sadu või isegi tuhandeid aule, sõtkaid, kosklaid ja teisi partlasi. Aluse selleks annab
Muuga sadama tihe laevaliiklus, mis raskendab püsiva jääkatte tekkimist, mistõttu lahel võib
leiduda jäävabasid lõike talv läbi.
Alljärgnevalt on toodud ala linnustiku kirjeldus piirkonniti.
Liiva ja peenkillustikuga täidetud ala kirde-, ida- ja kaguosas
Enamus uurimise all olevast alast on kaetud liiva ja peene killustikuga, mis Muuga lahe
poolses ääres lõppevad kuni paari meetri kõrguse järsakuna. Ala keskel asuvat suurimat
lagendikku kasutavad hõbekajakad ning vähemal määral ka kala-, naeru- ja merikajakad
ööbimiseks, kust nad hommiku saabudes lendavad Jõelähtme prügilasse, merele ja
ümbruskonda toituma. Lagendikul ja rannikul peatuvate kajakate koguarvukus võib peale
pesitsusperioodi lõppu augustist alates küündida kuni 3000 isendini. Pesitsusperioodil peatub
alal aga kuni paarsada mittepesitsevat kajakat.
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Täidetud ala kesk- ja kirdeosas pesitseb kuni 5 väiketülli paari. Lahe kaldal asuvates
järsakutes pesitses 2005. aasta suvel kuni 3 kaldapääsukese paari ning sealsamas lähedal kuni
4 randtiiru paari.
Rannal asuvad ka lainete poolt tekitatud ajutised tiigikesed, mis meelitavad ligi partlasi ja
kurvitsalisi. Kurvitsalised toituvad tiikidel rändeajal kevadel ja hilissuvel. Arvukaimad
kurvitsalised olid 2005. aastal soo-, kõvernokk- ja suurrislad (kokku 65 isendit),
suurkoovitajad (7 is), vöötsaba-vigled (3 is) ja liivatüllid (5 is). Sügavamatel tiikidel
tegutsesid ristpartide pesakonnad (15 is), rääks- ja sinikael-pardid. Pesitsusperioodil toitusid
alal väiketüllid.
Metsasalu ja tiigid ala lõuna- ja edelaosas Kroodi oja ja raudtee vahel
Metsasalu põõsastiku, roostiku ning tiikidega asub ala lõunaosas Kroodi oja ja raudtee vahel
ning on piirkonna linnurikkaim paik. Suvel 2005 pesitses piirkonnas 3 paari rootsiitsitajaid, 2
paari vareseid, metsvinte ja kõrkja-roolinde ning 1 paar harakaid, tiigi-roolinde, hänilasi ja
musträstaid. Kevadel ja sügisel kasutavad tiikide ümbrust toitumispaigana läbirändel peatuvad
põldlõokesed, sookiurud, metskiurud ja linavästrikud; samuti kohati seal kevadel täpikhuika.
Metsasalus peatuvad mitmed seemnetoidulised värvulised (siisikesed, vindid, ohakalinnud)
ning hallrästad. Antud alal võisid pesitseda ka ristpardid ja sinikael-pardid, kuid kindlalt seda
tõestada ei suudetud.
Muuga laht ja rannik
Muuga laht ja rannik on väga hea puhke-, toitumis- ja peatuspaik mitmetele hanelistele ja
kajakatele. 2005. aastal olid arvukaimad aul (1500 isendit), kajakad (kuni 2000 is) ja hahk (27
isendit). Haruldase juhukülalisena paistis silma tõenäoliselt läbirändel olnud I
kaitsekategooriasse kuuluv kalakotkas. Ranniku lähedale hoiavad ka kühmnokk-luikede ja
ristpartide pesakonnad.
Metsasalu ala kirdeosas
Söeterminali lähedal asuvas metsasalus pesitses 2005. aastal 2 paari hallrästaid, metsvinte ja
käosulaseid, 1 paar peoleosid, aed-roolinde, punaselg-õgijaid jt. Rände ajal peatuvad siin
mitmete värvuliste parved, nagu siisikesed, hallrästad, rohevindid.
Alaga piirnev Muuga raudteejaam
Haudelindudest esineb raudteejaama aladel 3 paari kivitäkse, 2 paari linavästrikke ja
koduvarblasi, üks paar põldvarblasi. Kivitäksid ja linavästrikud pesitsevad peamiselt
raudteede all paiknevates ning raudteedega seotud rajatiste erinevates tühimikes. Varblased
kasutavad pesitsemiseks raudteejaama hoonete tühimikke. Kuna praegusi raudteid ja ehitisi
eeldatavasti ei muudeta märkimisväärselt, ei tohiks nendele lindudele negatiivseid mõjusid
olla. Uute raudteede ja ehitiste juurde ehitamine võib hoopis nende pesitsemisvõimalusi
parandada ning arvukust suurendada.
Raudteejaama kõrval laiub roostik ja põõsastik, mille huvitavaimaks liigiks on rooruik, kes
võib seal ka pesitseda. Pesitsusperioodil on see piirkond elupaigaks värvulistele (roolinnud,
põõsalinnud), kelle arv võib siis tunduvalt suureneda.

2.10. Sadamaala olemasolev õhuseisund
Muuga sadama lääneosa terminalide käitlemisel eralduvad õhusaaste emissioonid – peamiselt
orgaanilised süsivesinikud (benseen, tolueen, ksüleen) naftaterminalidest ja tolm
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väetiseterminalist, mille mõju võib avalduda ka sadama idaosa piirkonna õhuseisundile. Kuna
idaosas ei hakata käitlema vedelkütuseid, ei halvenda sadama idaosa väljaarendamine
õhukvaliteeti aromaatsete süsivesinike emissioonidega.
Käesoleval ajal on sadama idaosa õhusaaste allikaks söeterminal, mille mõju avaldub eelkõige
välisõhku paisatavate söetolmu koguste näol. Peamised emissioonid tekivad söevagunite
tühjendamisel, söe purustamisel, söe laadimisel vaaludesse, vaaludes seismisel ja vaaludest
eemaldamisel ning laevadele laadimisel (Lisa 6 foto 9). E-Konsult poolt koostatud Muuga
sadama söeterminali superstruktuuri objektide projekti keskkonnamõju hindamise aruandes
(2004) järeldatakse, et üksiku objektina ei tekita söe käitlemine Muuga sadama söeterminalis
välisõhu kaitse alaseid probleeme, ka siis, kui töötavad kõik viis võimalikku saasteallikat.
Töös arvutatud maksimaalsed teoreetiliselt võimalikud heitkogused ei ületa saastetaseme
lubatud norme.
Tegelikkuses aga on esinenud söeterminalis mitmeid vastavaid probleeme. Jõelähtme
Vallavalitsus väljastas söeterminalile (operaator AS Coal Terminal Operator) ajutise ehitusloa
terminali seadistamiseks ja käikuandmiseks. Katsetamise tulemusena selgus, et projektis
ettenähtud söe niisutussüsteem ei osutunud efektiivseks ning tugeva tuulega levis tolm
lähimate küladeni. Seetõttu on AS Tallinna Sadam pöördunud mitmeid kordi söeterminali
poole vastava selgituse saamiseks ning palunud rakendada meetmed ebaseadusliku tegevuse
lõpetamiseks. Tulenevalt ümberkaudsete asulate elanike kaebusest, keskkonnamõju hindamise
aruandest tulenevate nõuete mittetäitmisest, parima võimaliku tehnika mittekasutamisest,
tegevuslubade puudumisest on ka Keskkonnainspektsioon ja Jõelähtme vald söeterminalile
esitanud vastavaid nõudeid ning ettekirjutusi.
Käesolevaks ajaks on söeterminalile tegevusloa ning vajalike keskkonnalubade
menetlusprotsessid peatatud kuni rakendatakse vajalikud abinõud tagamaks vastavust
õhusaastenormidele. Söeterminal rakendab järgmisi meetmeid: rajatakse uus niisutussüsteem,
paigaldatakse söelaadurite nooltele pihustid, mis dubleerivalt võimaldavad söetolmu levikut
pidurdada, võetakse kasutusele mobiilne niisutusseade mahutavusega kuni 20 m³. Samuti on
välja töötatud keskkonnakaitse meetmete ja heakorra tagamise tegevuskavad.
2005.a novembris teostati terminali territooriumil Keskkonnauuringute Keskuse poolt
välisõhusaaste mõõtmisi, mille tulemused olulist tolmukontsentratsiooni ei fikseerinud seoses
soodsate ilmastiku oludega. 2006. aasta suveks on planeeritud paigaldada terminali piirile
statsionaarne õhuseirejaam, mis hakkab andma pidevat informatsiooni söetolmu
kontsentratsiooni kohta terminali territooriumi piiril. Tegutsemiseks piirkontsentratsiooni
ületamise korral töötatakse välja vastav tegevuskava.
Muuga sadama piirkonnas on põhiliseks müraallikaks sadamat teenindav raudtee- ja
autotransport. Muuga sadamat teenindaval Muuga raudteejaamal on raudteeühendus Maardu
jaamast. Raudtee kulgeb Muuga aiamajade piirkonna ja endise flotaliiva hoidla vaheliselt
alalt. Raudtee müra põhjustab häiringuid Muuga aiamajade omanikele, samuti Muuga
raudteejaamaga külgnevatele Uusküla küla maaüksustele.
Teostatud müramõõtmisi ja müra probleemistikku on lähemalt käsitletud aruande ptk 4.11.
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA SELLE ALTERNATIIVIDE
KIRJELDUS
3.1. Süvendus-, täite- ja kaadamistööd ning süvendatud pinnase kasutamine
Muuga sadama laiendamise eesmärk on sadama kaubamahtude läbilaskevõime suurendamine.
Muuga sadama idaosa infrastruktuuri laiendamine hõlmab kuni 130 ha suurust maa-ala. Uued
terminalid (eeldatavalt konteinerterminali laiendus, metalliterminal, üldkaupade terminal ja
puistlasti terminal) on kavandatud rajada merelt võetavale maale (ca 90 ha) ja osaliselt
olemasolevale rannaäärsele maale (ca 30 ha).
Tagamaks laevadele turvaline sügavus sissesõiduks ja kaide juures, süvendatakse projekti
käigus sadamabasseini sügavuseni 12-17 m. Erinevate projekti lahenduste puhul on
süvendusmaht 5,3-7,8 miljonit m³ ning täitetööde maht 5,2-6,6 miljonit m³ materjali.
Kavandatava tegevuse alternatiivid põhinevad kaijoone erineval paigutusel.
Tabel 3.1. Süvendus- ja täitetööde mahud
Süvendatakse
pinnast, milj m³

Täitetöödeks vajalik Täidetava
materjal, milj m³
suurus, ha

Alternatiiv 1

6,1

6,6

124,5

Alternatiiv 2 –
kavandatav*

7,8

5,6

113,5

Alternatiiv 3

7,1

5,2

110,3

Alternatiiv 4

5,3

6,1

112,7

maa-ala

Akvatooriumi osast kuulub täitmisele madalmere ja ranna-ala Muuga lahe lõunakaldal olevast
konteinerterminalist Tahkumäe neeme tipul oleva söeterminalini. Täitetöödega tõstetakse
loodava sadama-ala kõrguseni 2,70 m merepinnast. Terminalide aluse rajamisel on kavas
täidetaval alal täitematerjali vette paigutamiseks kasutada pinnasepumpa. Territooriumi
moodustamisel täidetakse sadamarajatiste maa-ala mitte-kohesiivse pinnasega, mida on
ehitusprotsessis võimalik tihendada. Täitetöödeks vajalik materjal kaevandatakse Naissaare,
Naissaare Littegrundi, Ihasalu ja Hiiu madala kinnitatud liivamaardlatest.
Kõige ülemine setete kiht (muda) levib süvendatava akvatooriumi merepoolses osas
(projektala lääneosas) ja on suhteliselt õhuke. Selle lamamit moodustavat aleuriiti ja
peeneteralist liiva saab kasutada täitepinnasena. Esialgsel hinnangul on selleks sobivat pinnast
tehnoloogiliselt võimalik kätte saada u 200 000 m³, alternatiivi 2 puhul 300 000 m³; kihi
paksus on ligikaudu 2 m.
Muuga lahe idaosa akvatooriumi põhjasetete reostusnäitajate analüüs näitas, et raskmetallide
ja naftasaaduste sisaldus ei ole üle tööstustsooni piirarvu ning seega võib sobivat pinnast
kasutada rajatavate terminalide täiteks, kuna tegemist on tootmismaaga, mis kuulub
tööstustsooni.
Süvendamine viiakse läbi pinnasepumpsüvendajaga. Eespool nimetatud pinnasekihi
eraldamisel ei ole võimalik pinnasepumpsüvendaja kasutamine, mida näitas juba söeterminali
akvatooriumi süvendamine. Seal planeeriti samuti setete eemaldamist kihtide kaupa, kuna osa
kihtidest oli kasutuskõlbulik tulevaste lainemurdjate aluse täitena. Kuna tööde kiire
läbiviimise ja tehnika puudumise tõttu ei olnud selektiivne süvendamine võimalik, viidi
sobilik täitematerjal meres asuvale pinnasepuistealale. Kirjeldatud kogemust tuleb arvestada
tulevaste süvendamiste puhul, et üldisest süvendusmaterjalist eraldada täiteks sobiv materjal.
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Võimalusel tuleb nimetatud pinnasekihi eraldamiseks süvendustöödel kasutada ühe- või
mitmekopalist ekskavaatorit.
Täitetöödeks mittesobiva süvendatud materjali kaadamine toimub Aksi saarest kirdes
asuvasse kaadamiskohta, mille piirid on kinnitatud ja merekaartidele kantud Eesti Veeteede
Ameti poolt. Kuna süvendatud pinnase kogused on väga suured, on oluline teostada
kaadamiskoha seiret kaadamistööde ajal, seda eelkõige heljumi leviku suhtes. Seiret tuleks
teostada ka kaadamise järgselt vähemalt 3 aasta jooksul, et selgitada, kuidas see on mõjutanud
kaadamiskoha ja selle lähiümbruse mereelustikku, lähtudes ka HELCOM-i soovitustest.

3.2. Kaijoone lahendus
Perspektiivne kaijoon asub u 250-600 m praegusest rannajoonest.
Uued rajatavad kaid kogupikkusega ca 2000 m võimaldavad silduda järgmiste mõõtmetega
laevadel:
•

konteinerlaev – 50 000 DWT, 266 m x 32,3 m – 13,3 m;

•

puistlasti alus – 100 000 DWT, 248 m x 37,9 m – 14,8 m;

•

segakaupade alus – 20 000 DWT, 170 m x 24,9 m – 10,4 m;

Kairinde rajamise lahendusena on projekteerija välja pakkunud erinevaid põhimõttelisi
lahendusi, mida eskiisprojekti käigus on mitmeid kordi muudetud. Lõplikud kolm
alternatiivset lahendust pakuti välja juulikuus ja milledest AS Tallinna Sadam on eelistanud
(valik tehti septembris) kahe sadamabasseiniga lahendust, mis on käesoleva keskkonnamõju
hindamise puhul alternatiiv 2 ehk kavandatav tegevus. Lisaks kavandatavale on aruandes
vaadeldud alternatiividena kaijoone frontaalse paigutusega ja kolme sadamabasseiniga
lahendusi.
Alternatiiv 1 (Lisa 11.1) põhineb 1600 m pikkusel edela-kirdesuunalisel sirgel kaijoonel,
millel paikneb 6 kaikohta kaupade käitlemiseks (kaid Q21 kuni Q26). Kaijoone ette
süvendatakse 250 m laiune sissesõidukanal ja sildumiskohad abs kõrguseni -14,50 m.
Pöördering diameetriga 550 m (-16,00 m) rajatakse ala idapoolsesse ossa söe- ja
väetiseterminali (kai Q26) ette, mis kindlustab laevadele ohutu ligipääsu kaide juurde.
Kaijoone idaossa rajatakse 130 m pikkune lisakaikoht (Q27) (täisnurga all kaijoonega)
puksiir- ja tuletõrjelaevadele. Kaijoone tagala täidetakse terminalide ala jaoks.
Alternatiiv 2 ehk kavandatava tegevuse 1 (Lisa 11.2) lahenduse puhul rajatakse kaks 300 m
pikkust ja 200 m laiust basseini, mis süvendatakse abs kõrguseni -14,5 m. Laiendatava
sadamala söeterminalipoolses osas on 300 m pikkune edela-kirde suunaline sirge kaijoon
(kaikoht Q26) ja 130 m pikkune lisakaikoht (Q27; -7,00 m). Laiendusala edelapoolses osas
asub teine 300 m pikkune kaijoon (kaikoht Q21). Basseinide kummalgi küljel on kaikohad –
konteinerterminali pool oleval basseinil Q21 ja Q22 ning söeterminali pool Q24 ja Q25.
Basseinide maismaapoolne külg on paralleelne Muuga raudteejaamaga. Kahe basseini
vaheline täidetud ala on mere pool nõlvaga, abs sügavus -4 m. Tulevikus on sinna vajadusel
võimalik paigutada kaikohad.
Laevadele süvendatakse sissesõidukanalid kai juurde – üks edelapoolsesse ossa kaikohtade
Q21 kuni Q23 juurde (-14,50 m) ja söeterminali sissesõidukanalit laiendatakse ala teises osas
laevadele ümberpööramise jaoks ja juurdepääsuks kaikohtadele Q24 kuni Q27 (-16,00 m).
1

Tulenevalt projekti käigust on käesolevas KMH aruandes alternatiivide tähistused veidi muutunud, võrreldes
esialgse aruandega: „Alternatiiv 2 ehk kavandatav tegevus” kandis eelmises aruande versioonis tähistust
kavandatud tegevus; „Alternatiiv 4” oli tähistatud kui alternatiiv 2.
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Selle lahenduse eelduseks on:
•

ebasoodsad lainetingimused võivad põhjustada kriitilisi probleeme, et rajada
sirge kaijoon;

•

kogu Muuga sadamat kaitsvat lainemurdjat ei ehitada tõenäoliselt veel niipea;

•

söeterminal (eeldatavasti koos pikendatud lainemurdjaga) kaitseb sadama
laiendatavat idaosa ebasoodsate lainetingimuste eest.

Alternatiiv 3 (Lisa 11.3) lahendus on sarnane sirge edela-kirdesuunalise kaijoonega
alternatiivile 1, kuid kaijoon on nihutatud 100 m maismaa suunas. Siin on eeliseks väiksem
täidetav sadamaala, mis vajab vähem täitematerjali, kuid samas nõuab veidi rohkem
süvendustöid kui alternatiiv 1. Kuna täitetööde kulud ületavad lisasüvendustööde kulusid, on
kogukulud selle variandi puhul väiksemad. Samas, nihutatud kaijoon vähendab terminalide
ala kauba käitlemiseks.
Alternatiiv 4 (Lisa 11.4) puhul rajatakse kolm 200 m laiust ja 300 m pikkust sadamabasseini,
kus igal on eraldi süvendatud sissesõidukanal ja seotud terminali ala. Basseinid süvendatakse
kuni 17,00 m sügavuseni.
Üldiselt on sirge kaijoonega lahenduse eeliseks paindlikum kaikohtade ja vastavate
terminalide kasutus ning kaupade töötlemine, samuti suurem terminalide ja ladustamise ala.
Ehitiste maht ja kulud on väiksemad ning navigatsioonitingimused lihtsamad. Selle
alternatiivi puuduseks on lainetuse ja jää surve kaile ebasoodsate ilmaolude korral, mistõttu
nõuab see lahendus tugevamat kai konstruktsiooni. Samuti võib kõrge lainetus ohustada
laevu. Seega võib väheneda ilmastikuolude tõttu terminalide opereerimise aeg, kuna sadam on
kaitsmata lainemurdja poolt. Sadamabasseinidega kaide paigutus on ehituslikult töömahukam
ja kulukam, kuid lubab loode-kagusuunaliste kaide puhul kasutada mõnevõrra kergemaid
konstruktiivseid lahendusi, kuid ei võimalda paindlikkust kaikohtade ja terminalide
kasutamisel. Terminalide alad, mis on seotud kaikohtadega basseinide ääres, on fikseeritud ja
neid ei saa hiljem muuta.
0-alternatiivina käsitletakse varianti (ptk 6, alternatiivide võrdlus), kus sadama idaosa
väljaarendamist ei toimu ning sadama tegevus jätkub senistes piirides. See on aga vastuolus
sadama arengukavaga. Sadama arengukava näeb pikemas perspektiivis ette kogu sadama
idaosa territooriumil oleva ranna-ala täisehitamise uute sadamaehitistega. Sadama idaosa
väljaarendamisega muudetakse senine valdavalt looduslik ala tehislikuks, kuid see võimaldab
korrastada selle ala.
Arvestades Muuga sadama arengukava ja antud maa-ala otstarvet, on selle piirkonna
väljaarendamine sadama territooriumina kõige reaalsem ja sobivam, mistõttu ei ole 0alternatiivi realiseerumine kuigi tõenäoline ja aruandes ei ole seda edaspidi erinevate
valdkondade mõju analüüsimisel põhjalikumalt käsitletud. Samuti on mõne muu tegevuse
arendamine antud territooriumil ebareaalne.

3.3. Terminalid
Loodud territooriumile nähakse võimalust laiendatavale alale rajada kõikide alternatiivide
puhul eeldatavalt järgmised terminalid: puistekaupade (väetised) terminal, metalliterminal,
üldkaupade terminal ja laiendada konteinerterminali (tabel 3.2). Eskiisprojekti käigus
soovitasid eksperdid projekteerijale paigutada sarnaste kaubaliikidega terminalid lähestikku.
Tulenevalt kavandatakse puistekaupade (väetised) terminali söeterminali kõrvale ja
metalliterminali laiendatava ala edelaossa. Nende vaheline terminalide ala jääb muude
metallikaupade ja üldkaupade käitlemise jaoks.
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Sadama idaosa on kavandatud välja arendada etapiviisiliselt. Tõenäoliselt ehitatakse esimeses
etapis (aastaks 2010) välja metalliterminal ja puistekaupade terminal. Nende vaheline ala jääb
arendamiseks järgmistes etappides. Siiski tuleb kogu süvendatav ala süvendada juba esimeses
etapis (alternatiivide 1 ja 3 puhul). Alternatiiv 2 lahenduse puhul ehitatakse samuti metalli- ja
puistekaupade terminal sadama arendamise esimeses järgus, mõlemad iseseisvalt. Siin aga
süvendatakse mõlemast sadamabasseinist esialgu pool, vastavalt moodustatavatele
terminalide territooriumidele (Lisa 11.2 joonis).
Tabel 3.2. Muuga sadama idaosa rajatavate terminalide pindalad ja kaide näitajad
Alternatiiv 1

Alternatiiv 2

Alternatiiv 3

Alternatiiv 4

Puistekaubad

12,4

14,4

11,4

15

Metall

27,9

20,7

23,9

26,5

Metallikaubad

25

26 (+ üldkaubad)

18,9

Konteinerkaubad

18,0

18,0

17,7

22,6

Üldkaubad

11,9

8,4

13,4 (üld- ja
metallikaubad)

Sadama teenindusala

3,1

2,6

2,0

Kaide arv

8*

8*

8*

8*

Kaijoone pikkus, m

2050

2085

2050

2300

Terminalid (ha)

* 8. kaina lisandub ca 130 m pikkune abilaevade kai
Konteinerterminal
Konsultant on leidnud, et konteinerkaupade käitlemiseks on otstarbekam olemasolevat
konteinerterminali laiendada Muuga sadama idaosa laiendataval alal, kui ehitada täiesti uus
konteinerterminal.
Tulenevalt konteinerkaupade käibe suurenemisest Muuga sadamas, vajatakse täiendavat
konteinerkaid ja –terminali. Selle laiendamise jaoks täidetakse olemasoleva konteinerkai
tagust ala. Uue terminaliala loodeküljele rajatakse lisaks uus 300 m pikkune kaikoht (Q17),
mille ees süvendatakse merepõhja konteineralustele vajaliku sügavuseni 14,50 m (Lisa 11).
Vastav terminali ala on ligikaudu 18 ha. Erinevate alternatiivide puhul on konteinerterminali
arendus sarnane.

3.4. Kaubakäive
Võttes aluseks Konsultandi poolt koostatud kaubavoogude prognoosi aastani 2025 (Economic
Analysis. Traffic Forecast Muuga Harbour 2005-2025, medium scenario), on Muuga sadama
idaosas käideldavate kaupade prognoositavad kogused aastatel 2010-2025 toodud alljärgnevas
tabelis.
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Tabel 3.3. Muuga sadama laiendatava idaosa rajatavate terminalide prognoositavad
kaubakäibed 2010-2025, milj tonni
2004*

2010

2015

2020

2025

1,00

0,89

1,53

2,31

3,22

112

77

141

219

310

Metalliterminal

0,94

1,29

2,04

2,49

3,02

Üldkaupade terminal

0,49

0,21

0,39

0,50

0,63

Puistekaupade terminal
(väetised)

2,23

1,50

3,00

3,00

3,00

4,66

3,89

6,96

8,30

9,87

1,10

3,50

4,70

5,60

6,70

5,76

7,39

11,66

13,90

16,57

Konteinerterminal
tuh TEU

Kokku
Süsi
Kokku

* olemasolev Muuga sadama kaubakäive tabelis toodud terminalides 2004.a

Aastal 2004 oli Muuga sadama kogukäive 30,526 miljonit tonni aastas (millest vedelkaubad
24,376 milj t). Kogu Muuga sadama prognoositav kaubakäive aastal 2025 on üle 73,2 miljoni
tonni aastas, millest vedelkaupade käive on 50 miljonit tonni aastas.
Kaubakäibes on
autotranspordiga.

valdav

osa

raudteetranspordil

–

90-95

%,

ülejäänud

veetakse

3.5. Kai konstruktsiooni lahendused
Eelistatud kai konstruktsiooni lahendusena on välja valitud ankurdatud terasest sulundseinaga
kai lahendus (ulatub -29,90 m). 15 m laiune betoonehitis toetub kolmele vundamendivaiale,
kai konstruktsiooni läbib vai 45 kraadi all (Lisa 12.1).
Teine käsitletud variant on avatud kai, kus kai esisein on terastoruvaiadest; 35,40 m laiune
betoonehitis toetub 10:1 kaldega betoonvaiadele, mis ulatuvad -30 meetrini; kaialune nõlv on
1:3 kaldega avatud ja kivikindlustisega (Lisa 12.2).
Kai tagala kandevõime puhul on pinnase koormuseks kaide läheduses 60 kN/m² ja tagapool
100 kN/m². Kai konstruktsioonide pindmiseks tasemeks on 3,00 m, sama kõrgus kui
külgneval söeterminalil ja konteinerterminalil.
Muuga sadamas on praeguseks kasutatud mõlemat kai konstruktsiooni varianti, kuid esimene
lahendus on osutunud efektiivsemaks madalamate ehituskulude tõttu.
Keskkonnakaitselisest seisukohast eelistatakse suletud esiseinaga kaisid, sest süvendamise
maht on mõnevõrra väiksem ja seega ka süvendamistööde käigus merre sattuva heljumi
kogus. Samuti võib setete ja vee liikumine avatud kai vaiade vahel avarii korral võimaliku
reostuse tõrje teha keerulisemaks kui sulundseinaga kai puhul. Suletud esiseinaga kai
puuduseks on lainetuse tagasipeegeldumine sadamabasseini otsas asuvalt vertikaalseinalt,
mistõttu ebasoodsate laineolude korral võib sildumine olla veidi rohkem raskendatud kui teise
variandi korral. See miinus aga ei kaalu üles sulundseinaga kai soodsamaid ehituskulusid ning
teise variandi konstruktsiooni tüüp siiski ei paranda sildumistingimusi niivõrd, et jääks ära
lainemurdja vajadus. Seega on sulundseinaga kai rajamine reaalselt teostatav ka
keskkonnamõjude suhtes.
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3.6. Muu infrastruktuur
Muuga sadama idaosa arendamise käigus laiendatakse olemasolevat Muuga raudteejaama
mere poole, s.h suurendatakse Muuga jaama teede kasulikku pikkust 1500 meetrini (ei kuulu
otseselt käesoleva projekti koosseisu, kuid seonduvalt müra mõjuga on raudteejaama
laiendamist aruandes käsitletud). Praeguseks on vastav maa-ala täidetud täitepinnasega.
Aruandes käsitluse all olevale projektalale, Muuga raudteejaama laiendatava ala ja uute
terminalide vahele rajatakse terminalide manööverpark, kust rajatakse ühendusraudteed
terminalide territooriumile, ning teede ja tehnovõrkude ala. Autotranspordi juurdepääs idaosa
terminalidele tagatakse Hoidla tee kaudu. Uus tee algab olemasoleva Hoidla tee lõpust ja
kulgeb paralleelselt raudteega.
Kroodi oja suunatakse ümber ja juhitakse merre läbi rajatavate terminalide. Alternatiiv 2
puhul juhitakse Kroodi oja merre olemasolevat suunda pidi (metalliterminali basseini). Oja on
avatud, kuid raudtee ja teede alt kuni merre suubumiseni suletud torusse. Teise kolme truubi
voolud (s.h Võerdla peakraav) kogutakse avatud kraavi, mille väljavool on puistekaupade
terminalide basseini. Alternatiiv 1 ja 3 puhul juhitakse Kroodi oja suletud toru kaudu läbi
oleva konteinerterminali ala lühimat teed pidi merre. Oja on avatud kuni raudtee ja teede alt
läbimiseni. Teiste olevate truupide väljavool on avatud kraavi kaudu suunatud puistekaupade
ja söeterminali vahelisse basseini. Alternatiiv 4 puhul juhitakse Kroodi oja merre esimese,
metalliterminali basseini kaudu. Kolme teise truubi voolud kogutakse ja suunatakse merre
kolmanda basseini (puistekaupade ja metallikaupade terminali basseini) kaudu.
Joogivesi ja reovesi
Muuga sadama olemasolev veetarbimine on piirides 800-1000 m³/öp, sadama laiendus
suurendab seda ligikaudu 200 m³/öp (120 m3 sellest on laevade punkri tarbeks). Maardu linna
arengukava järgi on lubatav põhjaveevaru kasutamise maht sadama tarbeks 1500 m³ päevas.
Söeterminali varustatakse hetkel olemasoleva Muuga sadama veevõrgu kaudu, kuid seoses
idaosa väljaarendamisega valmib 2006.a sadama idaosas uus puurkaevu/pumbajaam, mis
ühendatakse ühtsesse sadama veevõrku.
Prognoositav olmereovee hulk idaosa terminalidest on 80 m3/öp. Reovesi suunatakse läbi
pumpla AS Tallinna Sadama puhastusseadmetesse, millest heitvesi suunatakse süvalasu
kaudu merre. Terminalide alalt kogutud sademevesi suunatakse läbi puhastusseadmete merre.
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4. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDEGA
KAASNEVA EELDATAVA KESKKONNAMÕJU ANALÜÜS
4.1. Mõjutatavad keskkonnakomponendid
Muuga
sadama
idaosa
keskkonnakomponendid:

laiendamise

ehitustegevusega

oluliselt

mõjutatavad

•

Mõju rannaprotsessidele – sadama idaosa laiendamisel tehtavad täitetööd muudavad
sadama akvatooriumi piires rannajoont oluliselt, alates olevast konteinerterminalist
kuni söeterminalini; võimalik on rannaprotsessides osaleva materjali liikumine
ehitustegevuse ajal teatud määral;

•

Setete ja heljumi transport – sadama ehitusega kaasnevate süvendus- ja täitetöödega
viiakse veesambasse palju heljumit, mille mõjul muutub piirkonna setete koosseis ja
suureneb orgaanilise aine sisaldus põhjalähedases vees; mõju ulatus oleneb vette
sattunud heljumi kontsentratsioonist ja heljumi kandumisest ehitustööde piirkonnast
kaugemale;

•

Mõju mereelustikule – vette viidud suur heljumi sisaldus vees mõjutab negatiivselt
põhjataimestiku kooslusi ja seega ka põhjaloomastiku kooslusi ning kalastikku;

•

Mõju maastikele – avaldub rannaniitude, metsa jm
likvideerimises, mis jäävad otseselt ette sadamarajatistele;

•

Mõju linnustikule – ehitustööd mõjutavad ala ja piirkonna lindude toitumis-,
puhkamis- ja pesitsustingimusi;

•

Süvenduspinnase edasine kasutamine ja kaadamiskoht – pinnase edasine kasutamine
sõltub selle omadustest ja reostusnäitajatest; kaadamisel tekkiva heljumi levik võib
mõjutada Aksi ja Prangli rannikumere kalastikku;

•

Mõju välisõhu seisundile – välisõhu seisundit võivad eelkõige mõjutada ehitustööde
ajal ehitusmaterjalidest tulenev tolmuemissioon ning transpordi ja seadmete müra;

looduslike

koosluste

Laiendatud Muuga sadama tegevusega oluliselt mõjutatavad keskkonnakomponendid:
•

Heljumi ja setete transport; mõju mereelustikule – laevaliikluse intensiivistumine
suurendab Muuga sadama akvatooriumil ja reidil laevasõukruvide poolt tekitatud
hüdrodünaamiliste väljade mõju, mis põhjustavad setete koosseisu muutusi, samuti
suureneb orgaanilise materjali kogus põhjalähedases vees. Sellest tulenevalt
mõjutatakse ka teatud määral ka põhjaloomastikku, -taimestikku ja kalastikku;

•

Hüdrodünaamiline mõju – rajatavad kaid ja süvendatud laevateed avaldavad mõju
lainetusele ja hoovuste režiimile ja ning sellest tulenevalt võib toimuda ka setete
transport;

•

Mõju veestikule – mereveele võib sadama laiendamise mõju avalduda kemikaalide
sattumisel merre, kas sademevee kaudu või otseselt kemikaali (väetisetolmu)
sadenemisel merre; sadama laienemine ei avalda olulisi mõjusid pinna- ja põhjaveele;

•

Mõju välisõhu seisundile – välisõhuseisundit mõjutavad eelkõige väetisteterminali
opereerimisega seotud võimalik tolmuemissiooni levik ja sadama liikluse
intensiivistumisest tulenev transpordimüra, mis on ka inimese heaolu ja tervist
mõjutavad olulised faktorid.
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Järgnevates peatükkides on käsitletud nimetatud mõjuvaldkondi. Kuna sadama laiendamise
erinevate variantide puhul on nende avaldumise mõju erinev eelkõige hüdrodünaamiliste
protsesside, s.o lainetuse, hoovuste, ja settematerjali transpordi seisukohast, siis on nende
mõjuvaldkondade puhul analüüsitud erinevate alternatiivide mõju. Teiste mõjuvaldkondade
(elustik, välisõhk, müra, maastik, veestik) puhul olulist erinevust erinevate alternatiividega
kaasnevate mõjude osas ei esine.

4.2. Mõju geoloogilistele ja rannaprotsessidele
Uue kailiini rajamisel ja ranna täitmisel ranna aktiivne areng peatatakse ning rajatakse
tehisrand. Kailiini ees meres toimub setete liikumine, kuid siinjuures on tegemist sügava
merega (>15 m), mille puhul ei avaldu mõju ümbritsevatele randadele.
Vee liikumist ja sellest tulenevalt setete liikumist mõjutab eelkõige olukord, kus akvatooriumi
reljeef on muutlikum ehk variandi puhul, kus erinevad alad süvendatakse erineva kõrguseni.
Kõige enam on akvatooriumi reljeef liigestatud 4. alternatiivi lahenduse puhul. 1. ja 3.
variandi korral süvendatakse ühtlasemalt ning süvendamata ala mõjutab vee liikumist vähem
kui 2. ja 4. variandi süvendamata ala.
Süvendamisel eemaldatakse merepõhjast järgnevad setete kompleksid:
•

orgaanilist ainet sisaldav aleuriit ja liiv (muda);

•

kollakaspruun aleuriit või peeneteraline liiv;

•

orgaanilist ainet sisaldav aleuriit ja liiv (Läänemere varasemate arengustaadiumite
setted);

•

viirsavi.

Kõige ülemine setete kiht (muda) levib süvendatava akvatooriumi merepoolses osas ja on
suhteliselt õhuke. Selle lamamit moodustavat aleuriiti ja peeneteralist liiva saab kasutada
täitepinnasena. See eeldab aga süvendustööde täpset planeerimist. Sellisel juhul ei ole
võimalik pinnasepumpsüvendaja kasutamine, mida näitas juba söeterminali akvatooriumi
süvendamine. Seal planeeriti samuti setete eemaldamist kihtide kaupa, kuna osa kihtidest oli
kasutuskõlbulik tulevaste lainemurdjate aluse täitena. Kuna tööde kiire läbiviimise ja tehnika
puudumise tõttu selektiivne süvendamine ei olnud võimalik, viidi sobilik täitematerjal meres
asuvale pinnasepuistealale. Kirjeldatud kogemust tuleb arvestada tulevaste süvendamiste
puhul, et üldisest süvendusmaterjalist eraldada täiteks sobiv materjal.
Valdavalt viiakse süvendustööd läbi pinnasepumpsüvendajaga, erinevate pinnasekihtide
eraldamiseks on aga vajalik ühe- või kahekopaline ekskavaator.
Süvendustöödel ammutatavat pinnast tuleb kasutada võimalikult efektiivselt sadamala
täitmistöödel, et minimiseerida kaadamistööde mahtusid, võimaldada loodusressursside
säästvat kasutamist ja jäätmete taaskasutamist.
Alternatiiv 1 (Lisa 11) puhul moodustab süvendatav ala suures osas ristkülikukujulise
basseini kailiini ees. Merepõhja süvendatakse abs kõrguseni -17 m.
Selle variandi puhul setteid süvendatud akvatooriumisse suures kogustes juurde ei kanta.
Valdavast setete liikumise suunast ida-kirdest takistab setete liikumist söeterminal. Loodest
saabuv tormilainetus jõuab selle alternatiivi puhul murdumata kai liinini. Setete kulutus
merepõhjas on suhteliselt suure sügavuse tõttu tagasihoidlik. Lainetuse poolt põhjustatud
põhjalähedase vee liikumise mõjul võib merepõhjast kulutatud setteid kuhjuda planeeritava
kailiini ja söeterminali vahelisse nurka. Tegemist on viirsavi kulutusmaterjaliga, mille lubatav
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mitteuhtuv kiirus on ligikaudu 0,1 m/s. Seetõttu võivad need setted akvatooriumi piires
vastavalt hüdrodünaamilistele tingimustele vaid väikeses koguses ümber paigutuda.
Alternatiiv 2 ehk kavandatava tegevuse lahenduse puhul rajatakse kaks 200 m laiust
basseini. Nendes basseinides süvendatakse abs kõrguseni -14,5 m. Laevade juurdepääsuks kai
juurde ja sildumiseks on süvendatud sissesõidukanalid. Merepõhi kanalite vahel jääb
süvendamata – abs kõrgus jääb -6 kuni -11 meetrit. Kõrvalolevas akvatooriumis süvendatakse
aga merepõhi abs kõrguseni -14,5 kuni -17 meetrit. Sellise lahenduse puhul kanduvad setted
süvendamata piirkonnast süvendatud aladele. See võib toimuda nii gravitatsiooni kui ka
lainetuse ja hoovuste poolt tekitatud vee liikumise mõjul.
Keeruline on ka lainete murdumine süvendamise järgselt tekkinud merepõhja reljeefi puhul.
Seda mõjutab nii söeterminali poole jääv madalam mereosa, planeeritavast kailiinist
väljaspool olev süvendamata ala ja Muuga sadama poole jääv uus kailiin. Loodest sadama
akvatooriumi piirkonda saabuva lainetusega kaasnev vee liikumine merepõhjas kulutab
merepõhja ja paigutab setteid ümber. Aktiivselt toimub see eelkõige seetõttu, et esineb juba
märgitud süvendamata piirkond. Vajadus korduvsüvendamisteks on selle alternatiivi puhul
mõnevõrra suurem võrreldes alternatiividega 1 ja 3. Siiski on korduvsüvenduse vajadus
suhteliselt väike (vt settetranspordi arvutused ptk 4.3.3.3).
Alternatiiv 3 on sarnane alternatiivile 1, kuid kailiin on siin nihutatud 100 m maismaa
suunas. Seetõttu väheneb täitetööde maht ja suureneb süvendustööde maht. Kuna süvendatud
ala on samasugune kui 1. alternatiivil, siis setete liikumise protsessid on samuti sarnased.
1. ja 3. alternatiivi puhul on eeliseks süvendusala merepoolse piiri kulgemine ligikaudu
paralleelselt samasügavusjoontega, mis hajutab laineenergiast tekkiva veeliikumise
merepõhjas ühtlaselt.
Alternatiiv 4 puhul jääb sadama basseinide sissesõidukanalite vaheline mereosa
süvendamata. Arvestades merepõhja geoloogilist ehitust selles piirkonnas, toimub suhteliselt
lühikese aja jooksul laevatee kanalite täitumine ja seega suureneb kordussüvendamiste
vajadus. Siin esineb suures paksuses peeneteralist liiva ja aleuriiti, mis juba väikese
põhjalähedase veeliikumise kiiruse (<0,20 m/s) korral edasi transporditakse. Sellisel juhul ei
ole abi ka laugetest kahe kanali vahele jäävatest kuhjatise nõlvadest, sest siin esinevad
peeneteralised setted vajuvad raskusjõu mõjul kanalitesse. Seega on selle variandi
negatiivseks küljeks ebasoodsatesse kohtadesse jäätud süvendamata alad. Ka
sissesõidukanalitesse kuhjuv settematerjal võib siit lääne-loode tuulte poolt tekitatud lainetuse
mõjul kanduda sadama basseinidesse. Selle alternatiivi puhul on korduvsüvendamiste vajadus
kõige suurem.

4.3. Mõju lainetusele
modelleerimine

ja

hoovuste

režiimile

–

hüdrodünaamiline

Käesoleva KMH käigus viidi läbi planeeritava Muuga sadama idaosa laiendamisega
kaasnevate hüdrodünaamiliste protsesside matemaatiline modelleerimine – lainetuse,
hoovuste, sette transpordi ja ehitusaegse heljumi levikuarvutused. Töö eesmärk oli anda
kvalitatiivne hinnang sadama arengust tingitud muutustele lainetuse- ja hoovuseväljades
võrreldes olemasoleva situatsiooniga. Settetranspordi modelleerimise eesmärk oli uurida
kavandatava variandi mõju erosiooni ja settimisprotsessidele tekkivas sadama akvatooriumis
ja uurida, kui suurele alale levib heljumi pilv ehitustööde ajal toimuva ehitusliiva vette
puistamise käigus.
Modelleerimine teostati nelja erineva matemaatilise mudeliga: lainetuse arvutused teostati
mudeliga MIKE 21 NSW (Nearshore Spectral Wind – Wave model), hoovuse arvutused
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mudeliga MIKE 21 HD (Hydrodynamic model). Settetranspordi arvutamiseks kasutati kahte
erinevat mudelit: erosiooni ja settemise protsessid leiti mudeli MIKE 21 ST (Sediment
Transport) abil ning ehitusaegse heljumi levikut modelleeriti kasutades MIKE 21 PA
(Particle Analysis).

4.3.1. Algandmed
Arvutuste jaoks kasutatud merepõhja batümeetria on digitaliseeritud NSVL kindralstaabi
kaardilt nr 02534. See kaart on aluseks, millelt on võetud põhilised sügavused Muuga lahes.
Aastate jooksul on kaardil tehtud mitmeid muudatusi, mis on seotud sadama arenguga. Nii on
kaardile kantud söeterminal koos kaide ja juurdepääsu kanaliga, uus konteinerterminal ja kaid
9A ja 10A.
Muuga sadam asub Muuga lahe kaguosas ja tänu oma asendile on kaitstud lõunakaartest
puhuvate tuulte eest Eesti mandriosa poolt.
Sügava vee tuulte ja lainetuse andmed on võetud “Lenmorniiprojekt” 1984. aastal teostatud
töödest. Nendes töödes toodud mõõtmiste ajajärk jääb aastatesse 1945-1984 ja hõlmab seega
piisavalt pika aegrea, et nende põhjal teostada statistilisi arvutusi. Lühem ülevaade nendest
töödest on toodud OÜ Corson uurimistöös nr 004, Existing Information on the
Hydrographical Conditions for the Ports of Tallinn (juuli 2000). Joonisel 4.1 on näidatud
punktid, kus on arvutatud tabelis 4.1 toodud väärtused. Tabelis 4.1 on kokkuvõtlikult esitatud
lainetuse ja tuuleandmed põhjakaarte tuulte korral väljaspool Muuga sadama akvatooriumit
veesügavuse 50 meetrit juures. Andmed vastavad 5 % tõenäosusega esinevale tormile, mille
korduvuse periood on 25 aastat.
Esinemissagedus kirjeldab tõenäosust, kui suure protsentuaalse tihedusega võib esineda tuult
uuritavast suunast. Seega moodustavad põhjakaartetuuled aasta jooksul esinevatest tuultest
51,919 %, ülejäänud 48,081% on kas lõunakaartest või tuulevaikus. Joonisel 4.2 on tabelis
toodud lainekõrgused ja tuulte statistilised esinemissagedused toodud välja graafiliselt.
Tabel 4.1. Sügavavee lainetingimused
W

NW

N

NE

E

Uw [m/s]

27

26

26

27

27

Hmo [m]

1,92

3,04

3,20

2,72

2,08

T [s]

4,6

6,0

6,0

5,6

5,1

L [m]

33

55

54

49

40

MWD (deg)

290

324

0

39

85

15,727

9,002

6,778

9,638

10,774

Esinemissagedus %

Tabelis toodud tähised: Uw – tuule kiirus 10 meetri kõrgusel merepinnast; Hmo – keskmine
lainekõrgus; T – laineperiood; L – lainepikkus; MWD – keskmine lainesuund (mean wave
direction).
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Joonis 4.1. Sügava vee tuulte ja lainetuse andmete asukohad

0

0
4
315

3

315

45

2
1
270

0

225

90

135
180

270

25
20
15
10
5
0

225

45

90

135
180

Joonis 4.2. Põhjakaarte tuultest tekkinud olulised lainetuse kõrgused -50 meetri sügavusjoonel
ja arvutuslikud tuulte esinemise tõenäosused protsentides
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4.3.2. Uuringute protseduurid
Selleks, et uurida uute kaide mõju lainetusele, määrati Muuga sadama akvatooriumis 7 punkti,
milles võrreldi lainetuse väärtusi ja suunda olemasoleva situatsiooni ja sadama arenduse
vahel. Eelnevate uuringute (Inros Lackner AG-le teostatud lisauuringud lainetuse
parameetritest ja lainetuse resonantsinähtustest, mille tulemused on lisatud esialgsesse Muuga
sadama idaosa laienduse tasuvusuuringusse) käigus, kus uuriti lainete levimist Muuga
sadamas ja lahes selgus, et praktiliselt kõikide põhjakaarte- ja läänetuulte korral sisenevad
lained sadama akvatooriumisse suunalt 305-330 kraadi. See lainetuse pöördumine on
märgatav kõikide tuulte korral, mis puhuvad suundadest W kuni NNE. Samuti selgus et põhja
ja kirdetuulte korral jääb uuritav ala söeterminali varju ja lainetuse väärtused jäävad väga
madalaks. Tänu sellele on võimalk üldistada sadamas toimuvaid protsesse, vaadeldes laineid,
mis sisenevad sadamaakvatooriumisse loodetuule korral.
Lainete modelleerimise tulemused olid aluseks hüdrodünaamilistele arvutustele, mille käigus
leiti hoovuste väljad Muuga sadama akvatooriumis. Ka sellel juhul teostati olemasoleva ja
kavandatava tegevuse ning alternatiivide võrdlus.
Hoovuste uuringute tulemused on aluseks järgnevatele matemaatilise modelleerimise
etappidele, mille abil teostati settetranspordi ja heljumi leviku modelleerimine.
Lisaks hoovustele mõjutab settetransporti ka lainetus ja transporditava materjali füüsilised
näitajad. Ehitusgeoloogiliste uuringute alusel on MIKE 21 ST-ga teostatud uuringutel valitud
järgmised näitajad: keskmine terajämedus d50=0,09 mm ja pinnaseosakeste gradatsioon d84/
d16 = 1,4. MIKE 21 PA-ga teostatud modelleerimise käigus eeldati, et kaide alla jääva ala
täitmine toimub sarnase materjaliga, kui oli kasutusel söeterminali ehitusel. Seega on valitud
füüsilised näitajad järgmised: d50=0,1 mm ja pinnaseosakeste gradatsioon d84/ d16 = 1,1.
Järgmistes osades toodud graafikul, mis kirjeldab heljumi levikut, on aga jälgitud materjali,
mille terajämedus d=0,063 mm. Tallinna Tehnikaülikoolis teostatud uuringute tulemusel on
selgunud, et erinevalt seisvast veest, on lainetuse korral osakese settimiskiirus tunduvalt
madalam. Osakese settimise kiirus lainetuses sõltub laines tekkivast orbitaalkiirusest.
Sõltuvalt lainekõrgusest ja veesügavusest on need väärtused erinevad. Kuna ehitusaegse
heljumileviku puhul jälgitakse osakesi, mille teraläbimõõt on 0,063 mm, siis tabelites 4.2 ja
4.3 on toodud erinevad settimise kiirused sõltuvalt lainekõrgusest ja veesügavusest.
Võrdlusena on toodud ka 0,063 mm läbimõõduga liivaosakese settimiskiirus seisvas vees:
0,00236 m/s. Tabelites toodud väärtused on kasutatud sisendväärtustena mudelis MIKE 21
PA.
Tabel 4.2. Settimise kiiruse sõltuvus veesügavusest Hmo = 0,5 m
Oluline lainekõrgus Hmo = 0,5 m
Jrk nr

Vee sügavus H(m)

Orbitaalkiirus põhjal w0 Settimise kiitus uz (m/s)
(m/s)

1

12

0,0073

0,00201

2

10

0,01249

0,00168

3

8

0,02236

0,00129

4

6

0,04201

0,000829
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Tabel 4.3. Settimise kiiruse sõltuvus veesügavusest Hmo = 1,2 m
Oluline lainekõrgus Hmo =1,2 m
Jrk nr

Vee sügavus H(m)

Orbitaalkiirus põhjal w0 Settimise kiitus uz (m/s)
(m/s)

1

12

0,0909

0,00136

2

10

0,1215

0,000823

3

8

0,1646

0,000614

4

6

0,2282

0,000599

4.3.3. Tulemused
4.3.3.1. Lainetuse arvutused
Joonised 4.3 ja 4.4 toovad lainetuse väljad olemasoleva olukorra ja alternatiiv 2 (kavandatava
tegevuse) korral. Toodud väärused kirjeldavad olulisi lainekõrgusi Muuga sadamas ja selle
lähistel. Oluline lainekõrgus on kolmandiku kõige kõrgemate lainete keskmine väärtus.
Reaalolukorras võib ligikaudselt hinnata, et maksimaalne üksiklaine kõrgus on umbes 2 korda
suurem kui oluline lainekõrgus. Joonistel toodud erinevad värvid vastavad erinevatele
lainekõrgustele. Joonistel esitatud kontuurjooned on esitatud nii, et nende samm oleks sama.
See võimaldab hinnata lainetust visuaalselt. Joonistel esitatud vektorid kirjeldavad
laineharjade suunda. Vektori pikkus vastab olulisele lainekõrgusele.

Joonis 4.3. Olulised lainekõrguse väljad Muuga sadama ümbruses (Hmo = 3,04m; T = 7,8 s).
Olemasolev situatsioon.
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Võrreldes olemasolevat situatsiooni kavandatava lahendusega, on võimalik näha, et uus
kailiin ja juurdepääsukanalid mõjutavad tunduvalt lainetuse väärtusi. Selleks, et võrrelda
lainetuse muutumist olemasoleva ja uue kaijoone vahel, määrati sadama akvatooriumis 7
võrdluspunkti, kus määrati lainetuse jaoks olulised suurused: lainekõrgus, suund ja periood.
Joonistel on need punktid tähistatud vastavalt RP 1-7. Punktid 1-3 on valitud piki
planeeritavat kailiini, 4-6 asuvad kailiinist eemal ja võrdluspunkt 7 asub konteinerterminali
laienduse käigus tekkiva uue kai juures.
Tabel 4.4 toob võrdluse olemasoleva situatsiooni ja alternatiiv 2 vahel seitsmes
võrdluspunktis.

Joonis 4.4. Olulised lainekõrguse väljad Muuga sadama ümbruses (Hmo = 3,04 m;
T = 7,8 s). Alternatiiv 2 (kavandatav) kaijoone lahendus.
Tabel 4.4. Olulised lainekõrgused ja keskmine lainesuund võrdluspunktides.
Võrdluspunkt
1
2
3
4
5
6
7
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OLEMASOLEV
Hmo
MWD
1,82
1,96
1,84
2,26
1,89
1,69
1,33

326
328
336
336
329
332
341

ALTERNATIIV 2
Hmo
MWD
1,69
1,59
1,58
2,13
1,92
1,57
1,22

318
334
338
326
329
339
341
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Olemasolev situatsioon
Olemasoleva olukorra joonis kirjeldab situatsiooni, mis tekiks tormiga, mille esinemise
tõenäosus on 1 kord 25 aasta jooksul. Võrdluspunktid 1 kuni 3 asuvad veesügavuses u 6
meetrit ja neis punktides on oluline lainekõrgus u 1,8 meetrit. Kuna veesügavus väheneb järkjärgult kalda suunas, pöörduvad laineharjad põhjasügavusjoontega risti ja randuvad kaldaga
risti. Keskmine lainesuund muutub 326 kraadist punktis 1 kuni 336 kraadini punktis 3.
Punktid 4 kuni 6 asuvad kaldast eemal, kuid näitavad sama tendentsi. Laineharjad jõuavad
mõttelise jooneni, mis on nende punktide vahele tõmmatud praktiliselt sirgelt. Laineharja
saabumise nurk on 330 kraadi. Veesügavus punktides 4-6 on 9-10 meetrit. Võrdluspunktis 4
on lainekõrgus suurem kui punktis 1. Samal ajal punktides 5 ja 6 on lainekõrgused
madalamad kui vastavates kaldalähedastes punktides 2 ja 3. Siin on tegemist lainete
kuhjumisefektiga, mis seisneb selles, et lainete levimisel sügavast veest madalasse,
lainekõrgused hakkavad kasvama, kuna voolamises tekib energia ülejääk. Selline kuhjumine
viib lõpuks laine murdumiseni. Punktis 1 lainekuhjumise efekti ei ole märgata, siin on ilmselt
tegemist söeterminali kanali mõjuga.
Alternatiiv 2 – kavandatav kaijoon
Lainekõrgused punktides 1 kuni 3 on tunduvalt väiksemad kui olemasoleva variandi korral.
Punktid 1 ja 3 asuvad muutunud põhjakontuuride tõttu sissesõidu kanalites ja kuhjumisefekti
ei teki. Lained levivad takistamatult piki kanaleid, kusjuures laineenergia väheneb järk-järgult
laine edenemise käigus. Punkt 2 kirjeldab lainetuse väärtust punktis, mis jääb osaliselt kaide
23 ja 24 vahel asuva kaldakaitse mõjupiirkonda. Samas võib jooniselt 4.4 näha, et lainetuse
väärtused süvendamata alal kaide 23 ja 24 vahel on tunduvalt suuremad, kui olemasoleva
olukorra puhul. See on tingitud laineenergia kuhjumisest. Kuna lained tahavad keerata
põhjakontuuridega paralleelselt, siis siseneb antud alale laineenergiat ka külgedelt ja seetõttu
ainus energia hävimise meetod sellel alal on lainete murdumine. Kuna aga osa energiat
kantakse laevakanalitest eelmainitud alale, siis kaideni jõudvad lained on madalamad kui nad
oleksid ilma madala alata kaide 23 ja 24 vahel. Väga halbade ilmastikutingimuste korral võib
selline ebaühtlane lainepilt tekitada setteaine suspensiooni madalal alal. See setteaine võib
teatud tingimustel liikuda laevakanalistesse. Täpsemalt käsitletakse settimisprobleeme
peatükis 4.3.3.3 Settetransport.
Alternatiivid
Lainetuse arvutused teostati ka kavandatava tegevuse alternatiividele. Tabelis 4.5 on toodud
võrdlus olemasoleva ja kavandatava tegevuse alternatiivide vahel seitsmes võrdluspunktis.
Tabel 4.5. Olulised lainekõrgused ja keskmine lainesuund võrdluspunktides.
Võrdlus- OLEMASOLEV ALTERNATIIV 1 ALTERNATIIV 3 ALTERNATIIV 4
punkt
Hmo
MWD
Hmo
MWD
Hmo
MWD
Hmo
MWD
1
1,82
326
1,69
326
1,69
326
1,52
324
2
1,96
328
1,82
332
1,82
332
1,47
328
3
1,84
336
1,57
338
1,56
338
1,31
339
4
2,26
336
1,85
328
1,86
328
1,37
319
5
1,89
329
1,88
331
1,86
331
1,60
329
6
1,69
332
1,63
335
1,60
335
1,46
338
7
1,33
341
1,31
341
1,30
341
1,27
338
Võrreldes alternatiive 1 ja 3 kavandatava ja alternatiiviga 4, kerkivad erinevused seoses
süvendatud ala konfiguratsiooniga ja muutunud sügavustega basseinides.
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Võrreldes alternatiivi 1 olemasoleva situatsiooniga võib täheldada muutusi. Kuigi
lainekõrgused kaldast eemal olevates võrdluspunktides on samas suurusjärgus, on kaijoone
läheduses lainekõrgused vähenenud. See on tingitud süvendatud alast kaijoone ees, mis ei
põhjusta lainete kuhjumist ja murdumist. Selle asemel lained liiguvad tavapäraselt sumbumata
ja kaotavad kogu oma energia, kui jõuavad kaini.
Alternatiivi 1 ja alternatiivi 3 (kus kaijoon on nihutatud 100 m maismaas suunas) vahel ei
esine olulisi erinevusi laine kõrguse vähenemise suhtes. Kuna alternatiivi 3 puhul liiguvad
lained veidi pikema maa, vähenevad ka lainekõrgused mõnevõrra rohkem kui alternatiivi 1
korral.
Laine suundade võrdlus näitab, et süvendamine ei mõjuta lainete lähenemissuunda.
Alternatiivi 4 puhul väheneb lainetuse kõrgus kaijoonel oluliselt võrreldes olemasoleva
olukorraga. Võrdluspunktis 1 on vähenemine 30 cm, kuid punktis 3 53 cm. Seega sumbub
selle alternatiivi puhul kitsamate sissesõidukanalite tõttu laineenergia rohkem ja kaitseb
kaijoont lainetuse eest paremini. Keskmised lainesuunad ei muutu võrreldes algolukorraga,
v.a punktis 4, mis paikneb sissesõidukanali kallakupoolsel küljel.
Samas tuleb selle variandi puhul ära märkida laine kõrguste suurenemise sissesõidukanalite
vahel. Madalamad süvendamata alad põhjustavad lainete kuhjumist, kuid mis kõrgemate
lainete puhul omakorda kutsuvad esile lainete murdumist. Laine kõrgus võib kasvada kuni
2,91 m söeterminali ning kaide nr 25 ja 26 juures. See võib põhjustada probleeme nii
navigatsiooni kui ka setete erosiooni poole pealt (madalama veega, süvendamata aladelt
materjali kandumist süvendatud alale).
4.3.3.2. Hoovuste analüüs
Olemasolev situatsioon
Hoovuste modelleerimine on teostatud MIKE 21 HD mooduliga, kasutades samu algtingimusi
kui lainearvutustel, s.t 25 aastase korduvuse perioodiga torm. Joonisel 4.5 on kujutatud
hoovuste skeemi Muuga lahes olemasoleva situatsiooni korral. Muuga lahe keskosas on
üldiselt vee hoovuste kiirus väike (Vc=0,02-0,08 m/s). Hoovuste suund jälgib Soome lahe
hoovuste suunda ja on suunatud itta. Naftaterminalide ja söeterminali ees tekivad voolamise
takistuste tõttu alad, kus hoovuse kiirus kasvab tunduvalt (kuni Vc=0,50 m/s). Olemasoleva
situatsiooni korral Muuga lahe hoovused ei jõua alale, kuhu on kavandatud kaid. Voolukiirus
sügavusel 6 meetrit ei ületa 0,16 m/s. Ainult madalal alal, mis kavandatava tegevuse korral
jääb liivaga täidetavale alale, võivad hoovuse kiirused kasvada kuni 0,3-0,4 m/s.
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Joonis 4.5. Hoovused Muuga lahes – olemasolev situatsioon
Alternatiiv 2 – kavandatav kaijoon
Joonisel 4.6 on toodud hoovuste skeem Muuga lahes 25 aastase korduvuse perioodiga tormi
korral pärast sadama idaosa arendamise lõppu. Arvutustulemused kinnitavad, et kaide
lisamine ei oma suurt mõju voolamise protsessidele Muuga lahes. Valdav hoovuste suund
jääb muutumatuks ja ka kiirused lahes jäävad piiridesse 0,02-0,08 m/s. Ainus märgatav
muutus voolamise protsessides on märgatav kavandatavate kaide ja laevateede vahetus
läheduses. Nagu juba lainetuse analüüsi käigus selgus, siis kuna süvendatud laevateedel ei
toimu laineenergia kuhjumist ja voolamise sügavused on suuremad kui olemasoleva versiooni
korral, siis hoovuse kiirused vähenevad. Vastupidine tendents on märgatav kaide 23 ja 24
vahelisel alal, kus süvendamist ei toimu. Seal võib märgata, et hoovuse kiirused on kasvanud.
Ühest küljest saab seda seletada laineenergia kasvuga vaadeldaval alal ja teisest küljest
hüdrodünaamika ühe põhitõega (pidevusvõrrand), mis väidab, et kui sügavus väheneb, siis
vooluhulga säilitamiseks peab kiirus kasvama.
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Joonis 4.6. Hoovused Muuga lahes – alternatiiv 2 (kavandatav)
Alternatiivi 1 ja 3 puhul veesügavus kaijoone ees ei muutu ja hoovus jääb konstantseks.
Alternatiivi 4 korral on merepõhja batümeetria erinevate kõrgustega ja seetõttu võivad
kanalite vahelised süvendamata alad põhjustada samuti voolu kiiruste muutumist (sarnaselt
alternatiiviga 2).
4.3.3.3. Settetransport
Uhtumise ja settimise tasakaal kavandatavate kaide ees
Uhtumise ja settimise tasakaal kavandatavate kaide ees on modelleeritud kasutades MIKE 21
moodulit ST (Sand transport). Moodul kasutab lähteandmetena eelnevalt leitud lainetuse ja
hoovuste väärtusi. Modelleerimise käigus pandi erilist rõhku just eelpool mainitud kaide 23 ja
24 vahelisele alale jääva süvendamata ala settimise tasakaalu uurimisele. Joonisel 4.7 on
toodud uhtumise ja settimise tasakaal Muuga sadama akvatooriumis pärast sadamasse
planeeritava idaosa laiendusprojekti elluviimist. Joonisel on toodud eri värvidega alad, kus
toimub uhtmine (tähistatud kollasega) ja kus toimub settimisprotsess (tähistatud punasega).
Põhja kõrgusmärgi muutumise dz/dt legend on toodud joonise paremal küljel.
Settetranspordi arvutused teostati kasutades järgmisi liiva mehaanilisi karakteristikuid: liiva
keskmine terajämedus: d50=0,09 mm, pinnaseosakeste gradatsioon d84/ d16 = 1,4.
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Jooniselt 4.7 on näha, et kõige aktiivsem setteprotsess toimub süvendamata ala ja kai 24
nurgal. Vaatamata sellele, et maksimaalne sügavuste vahe sellel alal on peaaegu 10 meetrit, ei
avalda erosioon ja settimine suurt mõju põhja kujunemisele. Arvutustest selgub, et vees
sügavusega 6-9 meetrit on erosiooniprotsessi aktiivsus süvendamata ala serval 4-7 cm aastas.
Sügavamal kahaneb see väärtuseni 2 cm aastas. Üle kogu süvendamata ala, mis jääb kaide 23
ja 24 vahele, toimub aeglane erosiooniprotsess. Aastane veesügavuse kasv sellel alal peaks
jääma 1 cm piiridesse. Uhutud materjal kantakse laevateele, mis jääb süvendamata alast kirde
suunas. Väljasettimise kiirus jääb piiridesse 1-3 cm aastas. Voolamine, mis möödub
planeeritavatest kaidest, leiab endale tee Muuga sadama akvatooriumist välja piki kaisid 31 ja
32. Sellega kaasnev voolamine tagab juba rajatud juurdepääsukanali isepuhastumise. Jooniselt
on võimalik näha, et söeterminali ees toimub aeglane erosiooniprotsess intensiivsusega vähem
kui 1 cm aastas.
Laevakanalis, mis viib kaide 21-23 juurde, erosiooni ja settimise probleeme ei esine.

Joonis 4.7. Uhtumise-settimise tasakaal (alternatiiv 2 – kavandatav kaijoon)
Ehitusaegne heljumi levik
Ehitusaegse heljumi leviku arvutused teostati eeldades, et täitetöödel kasutatakse sarnast
tehnoloogiat nagu oli kasutusel söeterminali rajamisel. Järgmisena määrati ära puisteaine vette
sattumise koht. Joonisel 4.8 on see tähistatud musta täpiga. Vaadeldud on juhtumit, kus
puistepunkt on hajutatud 50 meetri laiusele osale ja sellel alal satub pidevalt vette osakesi
diameetriga 0,063 mm intensiivsusega 450 kg/s.
Joonisel esitatud heljumi väli kujuneb välja 6 tunni jooksul puisteprotsessi algusest ja
teostatud arvutuste kohaselt on sellega määratud heljumi levikuala lõplikud piirid. Toodud
piiridega on ka määratud ala, millel toimuvad puistematerjali settimise protsessid. Graafikutel
on eri värvidega tähistatud heljumi pilves oleva puiste kontsentratsioon kg/m3 kohta. Punaste
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toonidega märgitud aladel on kontsentratsioon kõrgem ja siin toimub antud algtingimustel
kõige intensiivsem puisteaine välja settimine.
Varasemad arvutused ja uuringud on näidanud, et hoolimata tuulesuunast liigub heljumipilv
ida suunas. Jooniselt on võimalik näha, et enamus vette sattunud setteaine osakestest settib
välja sadama akvatooriumis. Ümber söeterminali otsa pääseb vaid vähene osa tekkivast
heljumist. Setteosakeste kontsentratsioonid vees, mis voolavad ümber söeterminali otsa ida
suunas, jäävad piiridesse kuni 1 kg/m3. Alternatiivide vahel siin olulist erinevust pole.

Joonis 4.8. Ehitusaegse heljumipilve levik
Sadama akvatooriumi süvendustöödel tekib heljum, mis settib valdavalt tööde piirkonnas.
Heljumi peeneteralisem fraktsioon püsib kauem veesambas ja võib levida Muuga lahe
keskosa sügavama piirkonna suunas. Põhjalähedases kihis toimub setete liikumine pidevalt
suuremal või vähemal määral. Heljumi liikumine ümber Tahkumäe neeme ida suunas on vähe
tõenäoline ja oleneb tööde ajal valitsevatest hüdrodünaamilistest tingimustest.

4.3.4. Kokkuvõte
1. Kasutades matemaatilise modelleerimise meetodeid, on käesoleva töö käigus teostatud
lainetuse ja hoovuste uuring praegu reaalselt esineva olukorra ning kavandatava
tegevuse ja selle alternatiivide kohta ning setteaine transpordi ja ehitustööde
teostamisega tekkiva heljumi leviku arvutus.
2. Töö tulemusena on Muuga sadama asukohta ja olulisi hüdrograafilisi tingimusi
arvestades leitud lainetuse, hoovuste ja setteaine leviku väljad.
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3. 1 kord 25 aasta jooksul esineva tormi käigus on laine kõrguse muutused Muuga
sadama välja ehitatud idaosa akvatooriumi süvendamata jäävatel aladel suuremad, kui
süvendatud aladel.
4. Hoovuste skeem ei muutu oluliselt ühegi sadama laiendamise alternatiivi puhul, sest
olemasolev vee hoovuste kiirus alal on väike. Märgatavam muutus voolamise
protsessides toimub süvendamata aladel, kus tekkiva lainetuse kasvuga seotud
laineenergia kasv toob samas piirkonnas kaasa ka hoovuste kiiruse kasvu.
5. Hoolimata hoovuse kiiruse suurenemisest, ei too sellega seonduv setteaine transport
kavandatava tegevuse variandi korral kaasa erilisi probleeme, mis võiksid tekitada
suuremahuliste kordussüvendamiste vajadusi lähemate aastate jooksul. Settimine laeva
sissesõidukanalites ei tohiks ületada 5 aasta jooksul 15-20 cm.
6. Ehitusaegse heljumi leviku modelleerimine näitab, et valitsevate tuulte korral, kui
tuule tugevus jääb ehitustöödel lubatavate ohutusnormide piiridesse (tuuletugevusega
kuni 15 m/s), settib enamik heljumist välja sadama akvatooriumi piirkonnas.

4.4. Sadama laiendamise mõju põhjaelustikule
2003. aasta sügisel alustati Muuga lahes söeterminali ehitust. Kogu 2004. aasta jooksul
jätkunud süvendus- ja kaadamistööde (süvendati üle 1 milj m³ pinnast ja täitepinnast kulus ca
2 400 000 m³) ajal paisati vette suured heljumi kogused. Samuti süvendati 2004. aastal
sadamabasseini 14. ja 15. kai juures (üle 350 000 m³ pinnast). Süvendamisel vette paisatud
heljum levis basseinist sadamaga piirnevale merealale ja settis intensiivselt põhjale. Samuti
sadenes heljum sadamabasseinis põhjale. 2004. a. sadama süvendustöödega vette paisatud
heljum mõjutas põhjaloomastiku kooslusi sügavusel kuni 20 m.
Toitumistingimuste paranemisega suurenes mitmekordselt põhjaloomastiku arvukus ja
biomass kahes piirkonnas. Üks pindalalt väike vaatlusala asus sadama lähedal reidil, teine
ulatuslik Muuga lahe idaosas ja Tahkumäe neeme põhjaosas. Põhjaloomastiku arvukuse ja
biomassi tõus toimus kahe liigi – balti lamekarbi Macoma balthica ja söödava rannakarbi
Mytilus edulis arvel.
14. ja 15. kai juures süvendamise ajal 2004. aasta septembris ja oktoobris puudus
põhjaloomastik sadamabasseinis kõikjal. Seda põhjustas vee erakordselt suur heljumisisaldus,
mis sadenes intensiivselt põhjale. Võrreldes eelnevate aastatega vaesustus sadama lähedal 14.
ja 15. kaiga piirneval merealal põhjaloomastiku liigiline koosseis.
Heljumi ulatuslik teke põhjustab vee läbipaistvuse ja põhjataimestikus mitmeaastaste liikide
osakaalu vähenemist. Samuti väheneb vetikate sügavuslevik. Kuna orgaaniline heljum on
toiduks põhjaloomastikule, siis seoses toitumistingimuste paranemisega kaasnevad muutused
põhjafauna arvukuses ja biomassis. Enamasti hakkavad põhjaloomastiku koosseisus
ülivõimsalt domineerima 1-3 oportunistlikku liiki. Eriti suureks tõuseb balti lamekarbi
Macoma balthica ja söödava rannakarbi Mytilus edulis arvukus ja biomass. Ülalkirjeldatud
muutused toovad kaasa bioloogilise tasakaalu kadumise põhjakooslustes, mis väljendub
liigilise koosseisu, arvukuse ja biomassi järskudes muutustes lähiaastatel.
Seire andmed näitavad, et taimestiku arengule ja taimede vahel levinud loomastikule on
sadama ehitus mõjunud pärssivalt. Elustiku vaesumist Tahkumäel ja osaliselt ka Ihasalus
kinnitavad 2004.a taimestiku uuringud. Muuga lahe idaosa põhjasetete iseloom muutus
söeterminali ehituse käigus oluliselt: suurenes orgaanilise aine sisaldus põhjalähedases vees ja
vaesestusid põhjataimestiku kooslused (vähenes vetikaliikide arv, pikaealiste liikide osakaal
ja taimestiku sügavuslevik). Põhjataimestiku vaesestumine tõi kaasa suuri muutusi
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põhjaloomastiku kooslustes. Eriti tugev on heljumi mõju taimestikule olnud Tahkumäel, kus
mõnes sügavustsoonis on taimestik täiesti kadunud.

4.4.1. Mõju Muuga lahe põhjaelustikule
Esmane keskkonnamõju avaldub otseselt põhjakoosluste (põhjataimestik ja –loomastik)
eemaldamises süvendusalal. Põhjakoosluste taastumist võib oodata kuni 10 aasta jooksul.
Põhjakoosluste kadumine süvendustööde tagajärjel põhjustab merealal bioloogilise
mitmekesisuse vähenemist ja muutusi koosluste struktuuris.
Süvendus- ja täitetööd suurendavad põhjaloomastiku arvukuse ja biomassi väärtusi.
Suuremahuliste süvendus- ja täitetööde käigus paiskub vette palju heljumit, mis settib sadama
idaosa akvatooriumis ja selle lähiümbruses intensiivselt põhjale.
Väiksemastaapsete süvendus- ja täitetööde korral on praktiliselt kõikide põhjaloomastiku
liikide arvukus ja biomass Muuga lahes oluliselt kõrgem kui Ihasalu lahes.
Liikide suurem biomass Muuga lahes on tingitud süvendustöödest põhjustatud põhjalähedase
vee ja setete suuremast troofsusest. See on Muuga sadamas toimunud inimtegevuse (näiteks
endiste süvendustööde, laevade sõukruvide jne) mõju tagajärg.
Muuga sadamas kavandatavate suuremastaapsete süvendus- ja täitetööde tagajärjel toimuvad
põhjakooslustes drastilised muutused, liigiline mitmekesisus vaesestub kogu lahe ulatuses.
Enim kahjustuvad vetikakooslused ülemise ja alumise sügavuslevikupiiri lähedal. Tingituna
setete ebastabiilsusest kaovad Muuga lahe idaosa 0-1 m sügavusvahemikust põhjataimed.
Koosluste taastumine on pikaajalisem (kuni kümme aastat), kuid pole välistatud ka uut tüüpi
koosluste kujunemine tingituna setete ja hoovuste iseloomu püsivatest muutustest.
Suuremahulised süvendus- ja täitetööd suurendavad ka naaberlahtede põhjaloomastiku
biomassi, mis küll paari-kolme aasta jooksul taastub esialgsel nivool. Heljumi (eelkõige
peenema fraktsiooni, sest raskem osa heljumit settib peamiselt sadama akvatooriumi
piirkonnas) kandumine ehitustööde piirkonnast naaberaladele sõltub suuresti tuuleoludest.
Suuremamastaapsete süvendus- ja täitetööde tagajärjel hävivad kogu lahes
taimestikulembesed kirpvähid (Gammarus spp.). Kirpvähkide kadumine näitab, et tööd
pidurdavad taimestiku arengut ja selle kaudu ka taimede vahel levinud loomastikku. Eriti
tundlikud heljumi suurenemisele on Tahkumäe piirkonna (Muuga lahe idaosa) taimestiku
kooslused.
Vahetult peale süvendus- ja täitetöid tõuseb loomastiku arvukus ja biomass mitmekordseks nii
Muuga lahes kui ka sellele külgnevates naaberlahtedes. Tahkumäe piirkonnas on arvukuse ja
biomassi tõus ulatuselt tõenäoliselt väiksem kui Ihasalu piirkonnas. Arvukuse ja biomassi
samasuunalise muutuse tagajärjel on Tahkumäe ja Ihasalu piirkonnad põhjaloomastiku
koosluste kvantitatiivselt koosseisult teineteisele palju sarnasemad kui väikese ulatusega
süvendus- ja täitetööde korral.
Põhjaloomastiku üldarvukuse ja -biomassi tõus toimub peamiselt kahe liigi balti lamekarbi
(Macoma balthica) ja söödava rannakarbi (Mytilus edulis) massarengu tagajärjel.
Võrreldes sedimentatsiooni aladega vaesustub intensiivsete hoovustega piirkondades
põhjaloomastiku liigiline koosseis veelgi enam. Suuremastaapsete süvendus- ja täitetööde
korral on balti lamekarp tõenäoliselt ainuke piirkonda asustav liik. Kohati võivad balti
lamekarbi kõrval esineda ka väheharjasussid ja hulkharjasussid. Vaatamata liigilise
mitmekesisuse langusele, suureneb ka intensiivsete hoovustega piirkondades põhjaloomastiku
arvukus ja biomass.
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Võrreldes madalamate aladega, avaldavad 30 m sügavusel suuremastaapsed süvendus- ja
täitetööd põhjaloomastiku kooslustele väiksemat mõju: nii arvukuse kui ka biomassi
varieeruvus on 30 m sügavustsoonis väga väike, võrreldes muutlikkusega madalamatel
sügavustel.

4.4.2. Mõju kaadamiskoha põhjaelustikule
Soome lahe süvikute loomastik on juba looduslikult väga dünaamiline ja seal leiduvad
põhjakoosluste liigid on suures ulatuses oportunistliku iseloomuga. Enamasti on
hapnikurežiim süvikutes põhjaloomastiku arengule ebasoodne, mistõttu põhjaloomastiku
arvukus ja biomass on väga madal või loomastik puudub. Seetõttu kontrollitavates
tingimustes (järelevalve) tehtavad kaadamistööd Soome lahe süvikutes, k.a Aksi saare
piirkonnas põhjaelustikule olulist mõju ei avalda.
Kuna puistematerjal lastakse merre vähemalt 6 meetri sügavusel, siis selle käigus tõuseb
pindmistesse veekihtidesse suhteliselt väike osa heljumit. Eesti põhjarannikul on püsiv vee
liikumine läänest itta ning samasuunalised on ka valdavad tuuled, mille tõttu vähemalt
kilomeetri kaugusel pinnasepuiste käigus tekkiv heljum ei jõua suure tõenäosusega Aksi saare
randa ega madalasse mereossa ning ei avalda mõju ka sealsele põhjaelustikule.

4.4.3 Sadama tegevuse mõju elustikule
Muuga sadama akvatooriumil ja reidil laevasõukruvide poolt tekitatud hüdrodünaamiliste
väljade mõjul muutub setete koosseis, samuti suureneb orgaanilise materjali kogus
põhjalähedases vees. Laevaliikluse intensiivistumine suurendab heljumi kogust, mis
laevakruvide poolt liikuma panduna hõljub sadamabasseini vees. Vaikusperioodil selline
heljum suuremalt osalt settib, et uue laeva möödudes taas turbulentsetes keeristes naasta
hõljuvasse olekusse. Selline protsess kulgeb Muuga sadamas pidevalt, ilma et see oleks kaasa
toonud ebasoovitavaid ilminguid väljaspool sadama piirkonda.
Aladel, kus toimub aktiivne laevaliiklus (10-13 m sügavustes piirkondades) on
põhjakooslused üldiselt häiritud ja neid iseloomustavad väikesed mõõtmed ja suur arvukus.
Sadama akvatooriumis on välja kujunenud spetsiifiline põhjaloomastik, mis ei ole võrreldav
looduslike alade elustikuga. Sarnaseks kujuneb elustik ka Muuga sadama idaosa
akvatooriumis laevaliikluse intensiivistumise käigus. Taimestik on vaesustunud või puudub,
samuti on põhjaloomastik esindatud väheste liikidega.
Aladel, kus põhjalähedase vee liikumine hoovuste, lainetuse või laevasõukruvide mõjul on
väga intensiivne, levib vaid paikse eluviisiga põhjaloomastik. Vähese orgaanikasisaldusega
setetel on põhjaloomastik esindatud vaid kolme liigiga Hediste diversicolor, Hydrobia ulvae
ja Macoma balthica. Piirkondades, kus toimub orgaanilise hõljumi suurem või väiksem
akumulatsioon, on põhjaloomastiku liigiline mitmekesisus märksa suurem. Ussidest on
levinud Oligochaeta ja Hediste diversicolor, vähilaadsetest Corophium volutator,
putukavastsetest Chironomidae, tigudest Hydrobia ulvae ja H. ventrosa ning karpidest
Cerastoderma glaucum, Macoma balthica, Mya arenaria ja Mytilus edulis.

4.5. Mõju Muuga lahe ja kaadamiskoha kalastikule
Muuga sadama laiendamise käigus tehtavad süvendus- ja täitetööd ning kaasnev ammutatava
pinnase kaadamine Aksi kaadamiskohas võib mõjutada peamiselt selliseid merekalu nagu
räim, kilu, lest, ahven, meritint ja ogalik. Vähesel määral võib see mõju puudutada Soome
lahes vähemarvukamalt esindatud kalaliike nagu tuulehaug, kammeljas, emakala,
merivarblane, meripühvel.
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Aksi merealal pole kalakoelmuid märgatava sügavuse tõttu, süvendataval alal Muuga
sadamaalal on aga kalakoelmud kadunud viimastel aastatel. Samas, mõlema koha lähedal on
praegu kalakoelmud veel olemas. Võimalikes mõjupiirkondades on kalasaakides
registreeritud ühtekokku kaht liiki sõõrsuid ja 34 kalaliiki, millest 24 liiki omavad
töönduslikku tähtsust. Ülejäänud on nn mittetöönduslikud kalaliigid.
Muuga sadama keskkonnamõju seiret, s.h kalakoosluste seiret on teostatud süstemaatiliselt ja
järjepidevalt juba alates 1994. aastast. Seirepüükides esines ajavahemikus 1998-2004 kokku
20 liiki. 1995.a suhteliselt mahuka (üle 50 000 m3) süvenduse ajal ja järgnevatel aastatel ei
täheldatud nimetatud seire käigus üheselt määratletavat süvenduse mõju kalakooslustele.
Tõenäoselt on Muuga lahe kalastikukooslustes toimunud muudatused tingitud olulistest
positiivsetest muudatustest lahe ökosüsteemis 1990. aastatel peale Maardu keemiakombinaadi
sulgemist (sealt tuleva reostuse lõppemist) ühelt poolt ja üha intensiivistuva laevaliikluse ning
muude Muuga sadamaga seonduvate negatiivsete mõjude koostööna. Täiendavat mõju on
avaldanud ka intensiivne rannapüük.
Seega, sadama tegevuse mõju kalastikule ei ole Muuga lahes kuni viimaste aastateni
kuigivõrd väljendunud. Siiski, just sadamaga piirneval merealal on avaldunud sobiva
kudesubstraadi (meretaimestiku) vaesestumise tendents.
Selged mõjud kalastikule muutusid aga nähtavaks 2003.a, kui hakati rajama Tahkumäe
neemele söeterminali. Väga tõenäoselt ei toimunud juba 2004.a kala kudemist Tahkumäe
neemest lääne pool kuni sadama idamuulini ja ka Ihasalu lahe suudmealal oli see
vähetõenäone.
Hüdrotehnilised tööd võivad muuta ebasoovitavas suunas keskkonnatingimusi ja
olemasolevaid ökoloogilisi suhteid. Käesoleval juhul on tõenäosus kalu kahjustada pinnase
ümberpaigaldamisega kaasneva vee kvaliteedi halvenemisest arvestatav, sest tegemist on väga
suuremahuliste süvendus- ja täitetöödega. On ka oht kalamarja ja –larvide otseseks
mehaaniliseks kahjustamiseks vees hõljuvainete kontsentratsiooni tõusust tingituna. See võib
toimuda vahetult tööpiirkondades ja ka nende lähialadel juhul, kui heljumi kontsentratsioon
kalade kudeajal ning larvide esinemise ajal ületab mitmeid kordi looduslikku fooni.
Merealal Tahkumäest läänes, kuni praeguse Muuga sadama idamuulini, tõenäoselt
täiendavaid kalastiku kahjustusi enam ei teki, kuna kalakoelmuid seal ei leidunud juba 2004.a.
Suuremahuliste hüdrotehniliste tööde tagajärjel on antud mereala ilmselt kaotanud oma
loodusliku keskkonnaseisundi ja on muutunud merealaks, kus lokaalsed kalakooslused on
säilinud minimaalsel määral (või kadumas) ja antud merealal leiduvad kalad on peamiselt
sinna ajutiselt toituma tulnud isendid.
Ihasalu lahes on kalakoelmud osaliselt säilinud ja osaliselt taastumisvõimelised. Täiendavalt
suurtes kogustes heljumi settimine muudab küsitavaks koelmualade taastumise Ihasalu lahe
suudmealal ka pikemas perspektiivis kui 2-4 aastat. Seega peaks süvendustööde osas silmas
pidama kalastiku kaitse seisukohast olulist ajavahemikku (vt allpool).
Kaadamise kohas Aksi saarest ida pool ja selle vahetus läheduses kalakoelmud puuduvad,
kuid seal võib, tõenäoselt küll vähearvukalt, aprillis – juunis esineda lestavastseid, kes on
pärit Prangli saare lähistel olevatelt lestakoelmutelt. Samas, Prangli saare rannikumeres ja
tõenäoselt ka Aksit ümbritsevas madalmeres on kalakoelmud (räim, ahven) säilinud. Nende
kalade kudemine toimub, sõltuvalt merevee temperatuurist, aprillis – juunis. Juhul, kui sel
perioodil kandub kaadamisel tekkiv heljum pinnase uputusalast lääne suunas, võib taassettiv
heljum katta arenevaid marjateri. Spetsiaalsed uuringud Muuga sadama rajamise algetapil
1980. aastatel näitasid, et kui räimemarja katab settekiht paksusega 2 mm ja rohkem, siis mari
reeglina hukkub. Alabaster ja Loyd (1984) on osutanud, et kui heljumi kontsentratsioon
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veesambas ületab tavalist fooninäitu 5 mg/l võrra, võivad kalade larvidel noorjärkudel tekkida
probleemid hingamisega.
Seega on Aksi ja Prangli saare lähistel sigivate kalade (räim, lest, ahven)
reproduktsioonivõime kahjustamine kaadamisel tekkiva heljumi jõudmisel kaadamiskohast
lääne suunas – Aksi ja ka Prangli rannikumerre, sügavusteni alla 10 m, küllalt tõenäone. Eriti
suur tõenäosus kahju tekitamiseks on kevadperioodil ajavahemikus (keskmise ilmastikuga
aastatel) aprilli lõpp – juuli algus. Konkreetselt on kalade sigimisele kõige ohtlikum periood,
kui merevee temperatuur on vahemikus +6ºC kuni +15ºC.

4.5.1. Mõju kalapüügile
Vaadeldavale merealale on iseloomulik aktiivne kalapüük rannaelanike poolt, eelkõige
nakkevõrkudega, vähem mõrdadega. Samuti toimub siin ulatuslik sportlik kalapüük.
Uuringute tulemustest nähtub, et viimase kolme aasta jooksul on märgatavalt suurenenud
ahvena saagid. Lesta ja teiste kalaliikide saagid on aga kahanenud.
Kalapüügile käesoleva keskkonnamõju hindamise objektiks olevad tööd olulist otsest mõju
oodatavalt ei avalda, sõltumata süvendamise ja kaadamise tehnoloogiast. Samas, kalade
reproduktsioonialade kahanemine Muuga lahes toovad ilmselt lähiaastatel siiski kaasa ka
kalasaakide mõningase vähenemise lahes.

4.6. Mõju mereveele ning supelrandadele
Mereveele võib sadama tegevusest mõju avalduda kemikaalide sattumisel merre, kas
sademevee kaudu või otseselt kemikaali (väetisetolmu) sadenemisel merre, näit laeva
laadimisel. Käideldavad väetised on vees lahustuvad ning lämmastiku- ja fosforiühendid
põhjustavad veekogude eutrofeerumist.
Tulenevalt käideldavatest väetiseliikidest on väetiseterminalist pärineva võimaliku reostuse
merekeskkonda sattumise vältimiseks ja terminali ala sademevee puhastamiseks järgmised
võimalused:
1. Rajada väetiseterminali territooriumi sademevee puhastamiseks reoveepuhasti, mis
täiendavalt mehhaanilisele reostusele ja naftasaadustele, eraldaks sademeveest ka
lämmastiku ja fosfori.
2. Suunata väetiseterminali territooriumi sademevesi ühiskanalisatsiooni kaudu Muuga
sadama ja Maardu linna ühisesse asulareoveepuhastisse, mille heitveed juhitakse
süvamerelasu kaudu merre.
3. Võtta väetiseterminalis kasutusele kinnine tehnoloogia, mis tähendaks, et kõik
laadimissüsteemid (laadimissõlm, konveierid, laod) on kinnised ja kaitstud
ilmastikuolude eest ning reostuse (üldlämmastik ja –fosfor) sattumine väliskeskkonda
oleks täielikult välistatud. Sellisel juhul piisaks väetiseterminali territooriumilt
kogutud sademevee puhastamiseks mehhaanilisest muda-liiva-õlipüüdjast.
Kinnise tehnoloogia rakendamine
lämmastiku- ja fosforiühenditega.

ennetab

merekeskkonna

võimalikku

reostumist

Teede- ja sideministri 6.12.2000.a määrus nr 106, muudetud Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13.10.2005 määrusega nr 121, Nõuded kemikaali hoiukohale,
peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele
ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded
ammooniumnitraadi käitlemisele § 3 sätestab, et kemikaali käitluskohas peab sademevee
kogumissüsteem olema isoleeritud või seda peab olema võimalik kiiresti üldkanalisatsioonist
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või üldkasutatavast veekogust isoleerida. Seega ei saa väetiseterminalis ammooniumnitraadi
käitlemise korral kogutud sademevett tõenäoliselt juhtida otse ühiskanalisatsiooni, vaid
väetisega saastunud sademevesi tuleb enne merre suunamist puhastada lokaalses puhastis.
Kindlasti peab igal juhul rakendama seiresüsteemi, mille käigus tuleb lisaks heljumile ja
naftasaadustele analüüsida ka üldfosfori ja üldlämmastiku sisaldust väetiseterminalist merre
suunatavas heitvees (sademevee väljalaskude kontrollkaevudes, üks kord kvartalis). Saastatud
sademevett peab enne suublasse juhtimist puhastama nii, et see ei halvendaks suubla
seisundit. Reoveepuhastus peab tagama reostusnäitajate sisalduse vastavuse heitvees vastavalt
Vabariigi Valitsuse 31.07.2001 määruse nr 269, muudetud 16.02.2006 määrusega nr 46 (RT I
2006, 10, 67), Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord järgmistele parameetritele:
•

Heljuvainesisaldus

40 mg/l

•

Naftasaadused

5 mg/l

•

Üldlämmastik

10 mg/l

•

Üldfosfor

1,5 mg/l

Väetiseterminali kaide peal tuleb samuti vältida sademevee sattumist otse merre, vaid see
tuleb kokku koguda ja suunata suublasse läbi puhastusseadme.
Puhastada tuleb ka teiste terminalide (metalli-, konteiner-, üldkaubad) territooriumitelt
pärinevad sademeveed, et oleks tagatud heljuvainesisalduse ja naftasaaduste piirnormid,
vastavalt 40 mg/l ja 5 mg/l.
Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab
reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse,
regulaarselt kuivalt puhastama.
Jõelähtme üldplaneeringu järgi vallas avalikke supelrandu pole, kuid puhkemajanduslikult
on kasutatav kogu mereäärne ala, välja arvatud Muuga sadam. Käsitletav ala on ette nähtud
sadama arengualana ja sellel on tootmismaa funktsioon, mis ei saa olla kasutatav
supelrannana ja puhkealana. Siiski kasutatakse käesoleva KMH objektiks olevat Muuga
sadama idaosa liivast rannalõiku siiamaani kohalike, eelkõige Maardu linna elanike poolt
suvisel ajal supelrannana.
Avalikeks supelrandadeks on Jõelähtme vallas perspektiivis võimalik välja arendada
Kaberneeme, Haapse ja Neeme rannad, mis ei jää Muuga sadama mõjualasse. Puhkealadena
on kasutatavad ka Saviranna piirkonna, Ihasalu ja Kaberneeme lahtede teised mereäärsed
kohad.
Muuga sadamale on lähim Randvere supelrand, mis asub ca 1 km sadamast loode pool ja
millel on rannariba ca 200 m ulatuses. Rand pole Viimsi vallavalitsuse poolt kehtestatud
avalikuks kasutuseks, kuid kasutatakse elanike poolt supelrannana. Vastavalt merevee
seisundi hindamise tulemustele (veeuuringud on läbi viidud läbi 1995-2002.a supelhooajal)
on Randvere supelrannas merevee kvaliteet vastanud vabariigis kehtivatele
tervisekaitsenormidele ning Muuga sadama naftaterminalid ei ole avaldanud spetsiifilist mõju
Randvere supelrannas merevee seisundile (Viimsi valla mandiosa üldplaneering, 2003).
Lisaks Randverele on Viimsi valla üldkasutatavad ranna-alad Rohuneeme ja Kelvingi küla
vahelisel alal ning kohaliku tähtsusega rannad ka Leppneemes ja Tammneemes.
Piirkonna elanike võimalikeks supluskohtadeks saavad edaspidi seega olla sadamast ida
suunas paiknevad Jõelähtme valla rannaalad ja Maardu järve äärne puhkeala ning sadamast
lääne suunas olevad Viimsi valla supluskohad.
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Merevee seisundi halvenemise ärahoidmiseks tuleb uutes rajatavates terminalides rakendada
parimat võimalikku tehnikat, kasutada vastavaid seadmeid, s.h sademevee juhtimist läbi
puhasti ja selle normidele vastavuse jälgimist.
Ehitusaegse heljumi leviku arvutused näitasid, et sadama ala akvatooriumi süvendus- ja
täitetöödel vette sattunud setteaine osakestest settib välja enamuses sadama akvatooriumis ja
selle liikumisel ida suunas, ümber söeterminali pääseb vähene osa heljumist. Seega ei avaldu
ehitusaegne mõju supelrandadeni.

4.7. Mõju pinna- ja põhjaveele
Kavandatud tegevuse piirkonnast on pinnavee äravool Kroodi oja ja Võerdla peakraavi kaudu,
mis sadama arendamise käigus suunatakse koos väiksemate kraavide äravooludega läbi
terminalide merre. Kroodi ojja ja selle kaudu merre jõudev võimalik reostus pärineb Maardu
tööstuspiirkonna tegutsevate ettevõtete poolt ojja juhitavast heitveest. Seega tuleb tagada
piisavad puhastusseadmed Kroodi ojja suunatavatele heitvetele.
Muuga sadama idaosa asub ülemise, Ordoviitsiumi veehorisondi kvaternaari setete horisondi
veekasutajatest allavoolu, mistõttu sadama-alal toimuv ei avalda põhjaveeressursside
kasutamisele mõju. Siiski tuleb sadama rajatiste ehitamisel silmas pidada vajalikke abinõusid
pinnasevee saastumise ärahoidmiseks, et vältida merega ühenduses oleva veehorisondi kaudu
merevee saastamist. Kemikaalide käitlemiskoht (väetiseterminal) peab olema põhjaveest
eraldatud kemikaali- ja veekindla tõkkekihiga ja pinnalt, kuhu kemikaal võib sattuda, peab
olema seda lihtne kokku koguda. Väetiseterminali territooriumi katmine asfaltkattega välistab
kemikaali sattumise pinnasesse ning põhja- ja pinnavette.
Jõelähtme valla veeressursina kasutatav Kambrium-Vendi veehorisondi põhjavesi on Muuga
lahe lõunakalda piirkonnas Alam-Kambriumi sinisavide poolt looduslikult hästi kaitstud.
Muuga sadama laiendamise ehitustööd ja sadama tegevus ei avalda seega olulist mõju
piirkonna pinna- ja põhjaveele.
KMH programmi avaliku arutelu käigus selgus Uusküla elanikelt kuuldud andmetel, et
Muuga raudteejaamaga külgnevates elamutes (Kiige ja Liiva talu) on kaevuvesi reostunud
õlisaadustega ja sealsetel elanikel puudub puhas joogivesi. Tõenäoliselt saab põhjavee reostus
pärineda Muuga jaamast. Vajalik on teostada kaevuvee analüüsid, et välja selgitada tegelik
reostusallikas ja reostuse ulatus. Reostuse põhjustaja peab tagama elanikele puhta joogivee.
Vastavate kokkulepete saavutamisel on lahenduseks Uusküla majapidamiste joogiveega
varustamine AS-le Tallinna Sadam kuuluvast veevõrgust.

4.8. Mõju maastikule
Muuga sadama laiendamine mõjutab neid maastikke pöördumatult, mis jäävad otseselt ette
sadama ehitustegevusele. Täidetav ranna-äärne maismaa ala moodustab kogu täidetavast alast
umbes veerandi, ülejäänud maa võetakse merest. Täite alla jääv elustik hävib nii maismaal kui
meres. Maismaal on selleks rannaalal esinevad üleujutatavad valdavalt pillirooga
rannarohustud, mis on olnud raudteejaama laienduse piirini inimtegevusest seni praktilisest
puutumata. Söeterminaliga külgneval alal esinevad looduslikud võsastunud rohumaad.
Metsa on säilinud rohkem Tahkumäe neemel ja sellest idas Saviranna piirkonnas, mida
käesolev sadama laiendamine ei mõjuta. Ehitustegevus võib mõju avaldada eelkõige
metsakooslustele projektala kirdeosa lähistel, s.h väärtuslikele tammepuistutele ja nendega
piirnevatele puistutele, kus esinevad metsa vääriselupaigad. Sadama laiendamise käigus tuleb
väärtuslikud puistud ja piirkonnas olevad vääriselupaigad võimalikult suures ulatuses
säilitada.
AS Tallmac. Töö nr 0507

58

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

Sadama laiendusalale jäävad Kroodi oja idakalda lähedal, raudtee ja oja vahelisel alal olevad
kase enamusega lehtpuusalud, mis kuuluvad hävimisele.

4.8.1. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele
Kaitstavaid loodusobjekte Muuga sadama laiendamine ei mõjuta, kuna projektalal ja selle
lähipiirkonnas kaitstavaid loodusobjekte ei esine, v.a kaitsealused linnuliigid, keda
linnuvaatluste käigus kohati (vt ptk 4.9). Lähim Natura 2000 võrgustiku ala ja kaitseala –
Ülgase loodusala ja kaitseala – paikneb sadamast piisavalt kaugel (ca 4 km ida pool), et
sadama laiendamisest tulenev tegevus võiks seda mõjutada.
Aksi pinnasepuiste alal kaadamise mõju Prangli loodusalale
Vabariigi Valitsuse 16.06.2005.a määrusega nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju
maakonnas“ moodustati ca 250 meetri laiuselt ümber Aksi saare Prangli hoiuala lahustükk.
Hoiuala hõlmab valdavalt kuni 5 meetri sügavust rannikumerd. Prangli hoiuala koos Prangli
maastikukaitsealaga (hõlmab Aksi saart tervikuna ja osa Prangli saarest) kuuluvad Natura
2000 võrgustikku esitatud Prangli loodusala koosseisu (Joonis 4.9). Vastavalt Vabariigi
Valitsuse 5.08.2004.a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000
võrgustiku alade nimekiri“ lisa 1 punktile 308 on Prangli loodusalal kaitstavateks väärtusteks
järgmised loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid: rannikulõukad (1150), karid (1170),
väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (1630), eelluited (2110), valged luited (liikuvad
rannikuluited) (2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited) (2130), rusked luited
kukemarjaga (2140), metsastunud luited (2180), kuivad liivanõmmed kanarbiku ja
kukemarjaga (2320), kadastikud (5130), liigirikkad madalsood (7230).
Aksi saare rannajoon on väheliigestatud ja rannatüüpidest on valitsevaks kruusaveeristikurand rohkete munakate, kivide ja rahnudega. Aksi saare idaosa rannajoonel, mida
pinnasepuiste ala võib eelkõige mõjutada, ei esine eriti väärtuslikke elupaigatüüpe nagu
rannikulõukad, karid, väikesaared, laiud. Saare idarannal esineb kruusa-veeristiku randla (vt
Foto Lisa 14), mille võib jagada kolmeks erinevaks vööndiks. Rannanõlval esinevad veerised,
munakad ja kivid ning üksikud rahnud. Ranna madalamas osas esineb tüüpiline kruusaveeristikurand, millest kõrgemal maapoolses osas esineb liiva (väljavõte lepingust
„Tormikahjustuste kindlakstegemine Pranglil ja Kolga lahe saartel”, 2005. Tallinna Ülikooli
Ökoloogia Instituut).
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Joonis 4.9. Prangli loodusala skeem
Kaitserežiim:

kaitseala,

hoiuala; Natura 2000 ala:

M 1 : 100 329
loodusala piir

Ligikaudu 1 km kaugusel Aksi saare idarannikust, kus mere sügavus on 30 kuni 99 meetrit
asub pinnasepuiste ala (Lisa 14), kuhu juba mitmekümne aasta jooksul on kaadatud valdavalt
Muuga sadamaga seotud süvendustöödel väljakaevatud pinnast. Meri sügavneb
pinnasepuistealal suhteliselt kiiresti läänest ida suunas. Seega paikneb ala suhteliselt järsu
kallakusega nõlval. Looduslikus olekus on pinnasepuiste alale iseloomulikud peeneteralised
meresetted. Need on esindatud jääjärveliste savide ja Läänemere varasemate
arengustaadiumite ajal eksisteerinud veekogude setetega. Viimati nimetatud setted on kaetud
kaadatud pinnastega.
Puistanguala potentsiaalseks negatiivseks mõjuks loodusalale võib lugeda heljumi kandumist
kaitstavatesse rannikulõugastesse ja karidele. Kuna puistematerjal (Muuga sadama idaosa
laiendamise käigus süvendatud pehme konsistentsiga ja suurema peeneteraliste fraktsioonide
sisaldusega (alla 0,05 mm sisaldus 10-30 %) setted – liiv, aleuriit, savi) lastakse merre
vähemalt 6 meetri sügavusel, siis selle käigus tõuseb pindmistesse veekihtidesse suhteliselt
väike osa heljumit. Seda tõestas ka söeterminali rajamise käigus teostatud seire, mille käigus
jälgiti kaadamist pinnasepuistealal. Eesti põhjarannikul on püsiv vee liikumine läänest itta
ning samasuunalised on ka valdavad tuuled, mille tõttu vähemalt kilomeetri kaugusel
pinnasepuiste käigus tekkiv heljum ei jõua suure tõenäosusega Aksi saare randa ega
madalasse mereossa, mille elupaikade kaitseks hoiuala on loodud. Heljumi kandumine
hoiualale on tõenäolisem siis, kui kaadamistöid tehakse tugevate idatuultega.
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Kaadamise vähest mõju Aksi saare madala rannikumere kooslustele toetab ka asjaolu, et
vaatamata aastakümnete jooksul puistealale kaadatud suurele materjali hulgale (üle 20 miljoni
m³), on Aksi saare rannikumerekooslused säilinud nii heas seisundis, et need on loetud
väärilisteks esitada kui esinduslik ala üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku lülitamiseks.
Süvendusmaterjali kaadamine Aksi pinnasepuistealal peab toimuma efektiivse järelevalve all
ning sellega peab kaasnema regulaarne heljumiseire.
Kokkuvõtteks: Muuga sadama idaosa laiendamise käigus läbiviidavad kaadamistööd ei avalda
olulist mõju Prangli loodusalale kui Natura 2000 võrgustiku ala ja ei ohusta selle ala kaitseeesmärke ega terviklikkust.

4.9. Mõju linnustikule
Sadama laiendamisega kavandatud tegevustega kaasneks praegu Muuga raudteejaama,
söeterminali ja Kroodi oja vahelisel alal esinevate linnustiku elupaikade hävimine, millega
koos kaovad nii läbirändavad kui ka haudelinnud. Siiski pole see linnustiku kaitse seisukohalt
väga oluline, kuivõrd alal pesitsevatele liikidele sobivaid elupaiku ja rändepeatuspaiku leidub
rohkesti.
Metsalangetus- ja täitetööde mõju haudelinnustikule on väikseim, kui nende tööde alustamine
planeeritaks pesitsusvälisele perioodile (15. juuli – 1. aprill). Sellisel juhul ei hävitata juba
pesitsema asunud isendeid, nende pesi ja munakurni ning arendaja tegevus ei lähe vastuollu
Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määrusega nr 69 Kaitstava loodusobjekti või muu linnuja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise
kord ja hüvitise määrad (RTI 2005, 21, 134).
Sadama laienduse valmides võivad siiski mõned linnuliigid sadama alal pesitsema hakata,
kuid see sõltub sellest, kuivõrd uued ehitised loovad häid pesitsuskohti. Nendeks lindudeks
võivad olla linavästrik, kivitäks, kala- ja hõbekajakas ning randtiir.
Muuga sadama laiendusega seotud täitmistööd mõjutavad negatiivselt mittepesitsevaid
maismaa- ja veelinde, kes kasutavad antud ala toitumiseks, puhkamiseks ja/või ööbimiseks.
Alal toituvad muuhulgas lähiümbruskonnas pesitsevad liigid, kelle pesitsusedukus võib
otseselt sõltuda antud paigas valitsevatest tingimustest.
Kuna täitetööde ajal on Muuga lahe vee läbipaistvus arvatavasti keskmisest tunduvalt halvem
ning settinud heljum võib hävitada põhjaelustiku, siis raskendab see kõikide merest toitu
leidvate lindude toitumisvõimalusi, mistõttu linnud hakkavad vältima seda ala. Seepärast võib
eeldada, et veelindude arvukus sel perioodil langeb, kuid see arvatavasti taastub lahe vee
läbipaistvuse paranedes. Tuulte mõjul võib sogane vesi kanduda ka kaugemal asuvatesse
rannikumere piirkondadesse, põhjustades analoogseid probleeme sealgi. Seega tuleks
rakendada kõiki abinõusid, et sogane vesi ei kanduks Muuga lahest oluliselt kaugemale ning
et kahjustatav toitumisala oleks võimalikult väike.

4.10. Mõju välisõhu seisundile
Käesoleva keskkonnamõju hindamise käigus teostati õhukaitse eksperthinnang, mille
eesmärgiks oli arvutada Muuga sadama isaosa territooriumile planeeritava väetiseterminali
õhusaasteallikate poolt õhku suunatavad saasteainete aastakogused [t/a] ja hetkkogused [g/s]
ning hinnata nende mõju välisõhu seisundile. Teisi kavandatavaid idaosa terminale
(konteiner-, metalli-, üldkaubad) arvesse ei võetud, sest nendest saasteainete emissioone ei
esine.
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Väetiseterminalis toimub ühesuunaline väetise transiit, kus väetis tuuakse terminali
raudteevagunitega. Terminalis toimub vagunite tühjendamine, väetise ladustamine ning
laevadele laadimine. Terminali tegevuse tagajärjel õhku eralduvateks saasteaineteks on tahked
osakesed.
Kuna Muuga sadama idaosas projekteeritava terminali vahetus läheduses paikneb AS
Transgroupile kuuluv söeterminal, mis emiteerib samuti välisõhku tahkeid osakesi, siis seetõttu
arvestatakse käesolevas töös ka söeterminali poolt välisõhku emiteeritavate saasteainete
koosmõju.
Hajuvusarvutus on töös teostatud arvutiprogrammiga GARANT, mille matemaatiline mudel
põhineb keskkonnaministri 22.09.2004.a määrusega nr 120 Välisõhu saastatuse taseme
määramise kord (RTL 2004, 128, 1984) kinnitatud arvutusmetoodikal.
Muudes keskkonnaekspertiisi valdkondades tuleb lähtuda projekteerija poolt etteantud
tingimustest.

4.10.1. Meteoroloogilised karakteristikud
Meteoroloogilised karakteristikud ja õhu saasteainete hajumist määravad tegurid Harjumaal
on järgmised:
•
•
•
•
•
•

Saasteainete hajumist mõjutav atmosfääri stratifikatsiooni koefitsent A
Paikkonna reljeefi arvestav koefitsent
Aasta keskmine temperatuur
Kõige soojema kuu (juuli) õhu keskmine temperatuur kella 13 ajal
Kõige soojema kuu (juuli) ööpäeva keskmine temperatuur
Kõige külmema kuu (jaanuar, veebruar) keskmine temperatuur

160
1
5°C
21,0°C
16,6°C
- 6,0°C

Tuule kiirused:
•
•
•

aasta keskmine
kõige väiksem ühe kuu (august) keskmine
kõige suurem ühe kuu (detsember) keskmine

5,5 m/s
4,4 m/s
6,4 m/s

Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus %
N
10

NO
8

O
8

SO
11

S
20

SW
21

W
11

NW
11

Tuulevaikus
4

Väetiseterminali territooriumil asuva kõrgema saasteallika 50-kordse kõrgusega võrdne
kaugus on 1000 meetrit. Sellisel kaugusel ei esine hajuvusarvutust mõjutavaid tehnogeenseid
objekte. Kõrguste erinevus antud territooriumi ümbruses 1 kilomeetri kohta ei ületa 50
meetrit, mistõttu ka geograafilised objektid ei mõjuta hajumistingimusi.
Sadama tootmisterritooriumi piir asub planeeritavast väetiseterminalist 300 meetri kaugusel ja
lähim elumaja asub 750 meetri kaugusel.

4.10.2. Väetiseterminali saasteallikad ja saasteainete normatiivid
Muuga sadama väetiseterminalis toimub ühesuunaline kaupade transiit, kus väetis tuuakse
terminali raudteevagunitega. Terminalis toimub vagunite tühjendamine, ladustamine ja
laevadele laadimine.
Esialgsete andmete kohaselt planeeritakse terminalis käidelda järgmisi väetiseid:
•

ammooniumväetised:
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-

ammooniumnitraat;

-

diammooniumfosfaat;

-

ammofoss;

•

karbamiid;

•

kaaliumkloriid (potas).

Aastaks 2012 planeeritakse käidelda terminalis kokku kuni 3 miljonit tonni väetisi aastas.
Väetised saabuvad raudteetranspordiga terminali vastuvõtusõlme. Raudteevagunite
tühjendamine toimub alt tühjendamise teel maksimaalse kiirusega kuni 600 tonni tunnis.
Raudteevagunite tühjendamisel ja laeva laadimisel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv
kasutada organiseerimata heite tinglikke parameetreid:
H=10 m
D=0,5 m
Vt = 1 m³/s
Väetise laos on heitmekõrguseks arvestatud äratõmbesüsteemi heitava kõrgus 20 meetrit.
Välisõhu saastetaseme piirväärtused on esitatud tabelis 4.5 (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.
Tabel 4.5. Saasteainete normatiivid.
Nimetus

Tahked osakesed,
summaarsed
Fluoriidid

Kood
(Chemical
Abstract
Service
Number)

Saastatuse taseme piirväärtus μg/m3
Ühe tunni keskmine
SPV1

24 tunni keskmine
SPV24

-

500

150

7782-41-4

30

10

Töökeskkonnas kehtivad saasteainete piirnormid on esitatud tabelis 4.6 (vastavalt Vabariigi
Valitsuse 18.09.2001.a määrusesele nr 293 Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid).
Vastavad normid kehtivad kõikjal töökeskkonnas, s.t ka tootmisterritooriumil ning seega
kehtivad need ka Muuga sadama territooriumil. Piirnormid peavad olema täidetud
töökeskkonnas ehk terminali territooriumil.
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Tabel 4.6. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
AINE
(Chemical
Abstract Service'i
number)

VALEM PIIRNORM
(keemilise aine keskmine
sisaldus sissehingatavas
õhus tööpäeva või töönädala
jooksul)
mg/m3

ppm
Tolm:
kogu tolm
sissehingatav tolm
Fluoriidid

F

-

10
5
2,5

LÜHIAJALISE TOIME
PIIRNORM
(keemilise aine maksimaalne
lubatud keskmine sisaldus
sissehingatavas õhus 15
minuti jooksul)
ppm
mg/m3
-

-

4.10.3. Väetise laadimisel eralduvad saasteained
Eralduvad saasteainete kogused leitakse USA Keskkonnaagentuuri poolt välja töötatud
metoodika AP-42 alusel.
Sellel metoodika alusel eraldub:
•

ammooniumfosfaadil põhinevate väetiste maha- ja pealelaadimisel summaarselt
0,03 kg tolmu ja 0,001 kg fluoriide ning karbamiidi laadimisel 0,095 kg/T
väetisetolmu 1 tonni laaditava produkti kohta. Tolmu emissiooni
vähendamismeetmete rakendamisel on puhastusefekt vähemalt 90 % ja eralduva
tolmu kogus seega 0,0095 kg/T.

Maksimaalselt tühjendatakse.
•

Vaguneid 600 tonni tunnis

•

Laeva

600 tonni tunnis

Hetkelised saasteainete eraldumise kogused väetiste laadimisel on järgmised:
Tolm
600 t/h * 0,0095 kg/t * ( 1000 / 3 600 ) = 1,58 g/s
Fluoriidid
600 t/h * 0,001 kg/t * ( 1000 / 3 600 ) = 0,17 g/s
Aastane saasteainete kogus 3 miljoni tonnise aastakäibe korral on järgmine:
Tolm
( 3 000 000 t/aastas * 0,0095 kg/t / 1000 ) x 3 = 85,5 t/a
Fluoriidid
( 3 000 000 t/aastas * 0,001 kg/t / 1000 ) x 3 = 9 t/a
Laadimisel eralduv tolm kuulub tahkete osakeste gruppi. Puistekaupade laadimisel tekkiva
tahkete osakeste kogus oleneb paljudest varieeruvatest teguritest, nagu selle dispergeeritusest,
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niiskusest, laadimis- ja ilmastikutingimustest, tuule suunast jne ning võib kõikuda laiades
piirides.

4.10.4. Planeeritava väetiseterminaali vahetus läheduses paiknev samu
saasteaineid emiteeriv ettevõte
AS Transgroup Muuga sadama söeterminal
Muuga sadama idaosas paiknevas söeterminaalis toimub ühesuunaline kaupade transiit, kus
süsi tuuakse terminali raudteevagunitega. Terminalis toimub vagunite tühjendamine, söe
puhastamine, sõelumine, purustamine ja nõutavateks fraktsioonideks jagamine.
Aastas planeeritakse käidelda terminalis kuni 6 miljonit tonni sütt.
Süsi saabub terminali raudteetranspordiga. Päevas võtab terminal vastu kuni 4
raudteekooseisu, milles igas koosseisus on kuni 66 vagunit. Raudteevagun mahutab
keskmiselt 70 tonni.
Raudteevagunite tühjendamine maksimaalse kiirusega kuni 1600 tonni tunnis toimub ühes
kinnises täismetallkonstruktsiooniga hoones, mille mõõtmed on:
Kõrgus

13 meetrit;

Pikkus

25 meetrit;

Laius

25 meetrit.

Söevagunite tühjendamine toimub vagunite ümberpööramise teel, mille tulemusel süsi langeb
vagunite tühjendamise sõlme 10,5 meetri sügavusse süvendis asuvatesse punkritesse. Korraga
on tehnoloogiliselt võimalik tühjendada ühte vagunit.
Laadimishoone on varustatud ventilatsioonisüsteemiga, mis tagab, et laadimistööde ajal ei
ületakse siseõhk plahvatusohtlikku piirkontsentratsiooni. Laadimisruumist välisõhku suunatav
õhk puhastatakse tsükloniga.
Raudteevagunite tühjendamisel välisõhku eralduva tolmu saasteallika parameetrid on
järgmised:
V-1 Raudteevagunite tühjendussõlm
H = 15,0 m
D = 1,0 m
Vt = 10 m3/s
Tolmu konts.= 1,3 mg/m3
T = 20º C
Tööaeg aastas 6000 tundi
Raudteevagunite tühjendamiskiirus 1600 tonni tunnis
M = 1,3 x 10 = 13 mg/s, s.o 0,013 g/s
Vagunite tühjendamise sõlme punkritest liigub süsi kaldtransportööri abil maapinnale ja edasi
kinnisel konveieril esimesse ümberlaadimistorni T1, kus asub söe purustussõlm.
Purustussõlme kasutatakse ainult kliendi vajadusel muuta söe fraktsiooni.
Esimesest söe ümberlaadimistornis T1 asuvast söe purustussõlmes teostatavatel töödel
eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv kasutada organiseerimata heite tinglikke
parameetreid:
AS Tallmac. Töö nr 0507

65

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

V-2 Söe ümberlaadimistorn T1
H = 10 m
D = 0,5 m
Vt = 1 m3/s
Tolmu konts.= 2,0 mg/m3
T = 20º C
Tööaeg aastas 3000 tundi
Söe ümberlaadimise kiirus on 1600 tonni tunnis
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.
Hinnanguliselt on purustussõlmest eralduva tolmu kontsentratsioon :
Tolmu konts. = 2 mg/m3
Sellise kontsentratsiooni tolmuvoos annab emissioon 1 g/s. See emissiooni väärtus on saadud
hajuvusarvutuse mudeliga teostatud tagasiarvutuse alusel.
Esimesest söe ümberlaadimistornist T1 liigub süsi kinnisele transportöörlindile, mis viib söe
teise T2 ümberlaadimistorni. Tornist T2 satub süsi transportöörlindile, mis töötab koos
vaalulaaduriga, mille abil ladustatakse süsi vaaludesse. Kogu süsteem on kinnine ja söe
transpordil tolmu välisõhku ei eraldu.
Söeterminali territooriumil on ette nähtud söe ladustamine neljas paralleelses 200 000 tonni
mahutavas söevaalus. Söevaalude pikkus on 500 meetrit, laius 48 meetrit ja kõrgus 18 meetrit.
Söetolmu lendumise vältimiseks on ette nähtud söevaalude niisutamine. Selleks on rajatud
ümber vaalude niisutusvee torustik. Kasutatavad transportöörlint ja vaalulaadur on külgedelt
kinnised. Kasutusel on kaks vaalulaadurit ning üheaegselt on võimalik sütt ladustada kahte
vaalu. Vaalulaaduriga ladustamisel vaalu langeb süsi maksimaalselt 0,8 meetri kõrguselt.
Vaalulaaduriga söe ladustamisel vaalu eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv kasutada
organiseerimata heite tinglikke parameetreid:
V-3 Söe ladustamisel vaalu
H = 10 m
D = 0,5 m
Vt = 1 m3/s
T = 20ºC
Tööaeg aastas 6000 tundi
Söe ladustamiskiirus vaalu 1600 tonni tunnis
Mõõtmiste alusel olemasolevates söeterminalides on maksimaalseks tolmuvoo
kontsentratsiooniks saadud 0,85-1,37 mg/m3, keskmiseks aga 0,2 mg/m3. Antud arvutuses
võetakse aluseks tolmu kontsentratsioon 2 mg/m3, kuna see on maksimaalne projekteerija poolt
välja pakutud tase. Emissiooniks saadakse sel juhul samuti 1 g/s.
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V-4 Söe ladustamisel vaalu
H = 10 m
D = 0,5 m
Vt = 1 m3/s
T = 20ºC
Tööaeg aastas 6000 tundi
Söe ladustamiskiirus vaalu 1600 tonni tunnis
Mõõtmiste alusel olemasolevates söeterminalides on maksimaalseks tolmuvoo
kontsentratsiooniks saadud 0,85-1,37 mg/m3, keskmiseks aga 0,2 mg/m3. Antud arvutuses
võetakse aluseks tolmu kontsentratsioon 2 mg/m3, kuna see on maksimaalne projekteerija poolt
välja pakutud tase. Emissiooniks saadakse sel juhul samuti 1 g/s.
Paralleelselt transportööriga, millega ladustatakse sütt vaalu paikneb üks transportöör koos
tagasivõtulaaduriga. Viimane viib söe uuesti torni T2, kus ta liigub transportööri abil
ümberlaadimistorni T3. Kogu süsteem on kinnine ja söe transpordil tolmu välisõhku ei eraldu.
Tornist T3 liigub süsi paralleelselt laevakaiga paiknevale transportöörile, mille abil süsi
transporditakse laeva laadurisse. Laevalaaduri laadimisotsiku ja automaatse laadimiskõrguse
regulaatori kaasabil viiakse süsi laevatrümmi. Laevade laadimiskiirus on 2000 tonni tunnis.
Kasutatav transportöörlint on külgedelt kinnine. Üheaegselt on võimalik sütt laadida ühte
laeva.
Ühe laeva maht on 5 000 – 100 000 tonni. Ühe laeva laadimine toimub pidevalt, sõltumata
puhkepäevadest, kuni laev on täis. Laeva laadimispaigas tehakse aastas tööd kuni 3200 tundi.
Laeva laadimispaigas teostatavatel laadimistöödel eralduva tolmu hajumisarvutustes on sobiv
kasutada organiseerimata heite tinglikke parameetreid:
V- 5 Söe laadimine laeva
H = 10 m
D = 0,5 m
Vt = 1 m3/s
T = 20ºC
Tööaeg aastas 3200 tundi
Mõõtmiste alusel olemasolevates söeterminalides on maksimaalseks tolmuvoo
kontsentratsiooniks saadud 0,85-1,37 mg/m3, keskmiseks aga 0,2 mg/m3. Antud arvutuses
võetakse aluseks tolmu kontsentratsioon 2 mg/m3, kuna see on maksimaalne projekteerija poolt
välja pakutud tase. Emissiooniks saadakse sel juhul samuti 1 g/s.
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Tabel 4.7. Väetiseterminali saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused
Osakond,
tsehh,

Saasteallikas

tehnoloogiline
seade

nimetus

1

2

Väljuvate gaaside parameetrid

väljumiskõrgus
ava
numbe koordinaadid
läbimõõt maapinnast mahtkiirus temperatuur
r
skeemi X
Y
H, m
D, m
järgi
Vt m3/s
T, °C
3
V-1

4

5

2700 1550

6

7

8

9

0,5

10

1,0

20

Väetise
vastuvõtusõlm

Välisõhku eralduv saasteaine
kood

nimetus

tegelik
maksimaalne
hetkeline heitkogus
g/s

10

11

12

Tahked osakesed
7782-41-4 Fluoriidid

V-2

2700 1550

0,5

20

1,0

20

Tahked osakesed

1,58
0,17
1,58

Väetise ladu
7782-41-4 Fluoriidid
V-3
Väetise
laadimine
laeva
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2525 1745

0,5

10

1,0

20

Tahked osakesed

7782-41-4 Fluoriidid

0,17
1,58

0,17
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4.10.5. Maapinnalähedaste kontsentratsioonide leidmine
1. Maksimaalne maapinnalähedane saasteaine kontsentratsioon Cm (mg/m3), mis tekib
ebasoodsatel meteoroloogilistel tingimustel, leitakse valemiga:
160MFmn
Cm = -----------,
(1.1)
H2 3√V1 dT
kus M (g/s) – ajaühikus õhku paisatav saasteaine mass;
F – koefitsient, mis arvestab saasteainete sadenemiskiirust õhus
m ja n – koefitsiendid, mis arvestavad gaasisegu saasteallikast väljumise tingimusi
H (m) – saasteallika kõrgus maapinnast
dT (ºC) – gaasisegu temperatuuri ja aasta kõige kuumema kuu keskmise temperatuuri
(kella 13 ajal) vahe
V1 (m3/s) – gaasisegu mahtkulu, mis ringikujulise ristlõikega saasteallika puhul leitakse
valemiga:
π D2
V1 = ----- w ,
(1.2)
4
kus D (m) – saasteallika suudme diameeter
w (m/s) – saasteallika suudmest väljuva gaasisegu kiirus
2. Koefitsiendi F väärtused võetakse järgmised:
a) gaasilised saasteained ja aerosoolid, mille korrapärase sadenemise kiirus on ligilähedane
nullile (peen tolm, lendtuhk) -1;
b) muud aerosoolid vähemalt 90 % puhastusastme juures -2; 75 kuni 90 % -2.5; alla 75 %
-3;
c) kui heitmetes sisaldub veeauru nii suures koguses, et gaasisegu väljumisel tekib
kondensatsioon, võetakse tolmu puhul koefitsiendi väärtuseks 3.
3. Koefitsientide m ja n väärtused leitakse parameetrite f, Vm, Vm' ja fe alusel:
w2D
f = 1000-------- ;
H2dT

(3.1)

V1 dT
Vm = 0,65 √ ----------- ;
H

(3.2)

wD
Vm' = 1,3 ------- ;
H

(3.3)

fe = 800 (Vm')3 ;

(3.4)

1
m = -------------------------------- (kui f<100);
0,67 + 0,1 √ f + 0,34 √ f

(3.5)

AS Tallmac. Töö nr 0507

69

Muuga sadama idaosa laiendamise täiendatud KMH aruanne

1,47
m = --------- (kui f >=100);
3
√f

(3.6)

Märkus.
Kui fe<f<100 leitakse koefitsiendi m väärtus f=fe juures.
Kui f < 100 leitakse koefitsiendi n väärtused järgmiselt:
n=1

( kui Vm >=2 )

(3.7)

n = 0,532Vm2 - 2,13Vm + 3,13 ( kui 0,5 =< Vm < 2 )

(3.8)

n = 4,4Vm

(3.9)

( kui Vm < 0,5 )

Kui f >= 100 või dT 0 siis leitakse koefitsient n punkti 4 alusel.
4. Kui f>=100 (või dT 0) ja Vm' >= 0,5 (külmad heitmed) kasutatakse Cm- i leidmiseks valemi
1.1 asemel järgmist valemit:
160MFnD
Cm=---------------,
(4.1)
4/3
8V1 H
kus n leitakse valemite 3.7 - 3.9 alusel Vm=Vm' juures.
Kui f < 100 ja Vm < 0,5 või f >= 100 ja Vm'< 0,5 leitakse Cm järgmise valemiga:
160MFm'
Cm=----------------,
H 7/3
kus m'=2,86 m kui f<100, Vm<0,5;
m'=0,9 kui f>=100, Vm'<0,5 .

(4.2)
(4.3)
(4.4)

5. Kaugus saasteallikast Xm (m) ,mille juures tekib maksimaalne kontsentratsioon Cm
ebasoodsatel meteoroloogilistel tingimustel, leitakse valemiga:
5-F
Xm=--------dH,
4
kus koefitsient d leitakse (kui f<100) valemitega:
d=2,48 (1+0,28 3√fe) (kui Vm=<0,5)
d=4,95 Vm (1+0,28 3√f) (0,5<Vm=<2)
d=7 Vm (1+0,28 3√f) (Vm>2).
Kui f>100 või dT 0 leitakse d väärtus valemitega:
d=5,7
(kui Vm'=<0,5)
d=11,4 Vm'
(0,5<Vm'=<2)
d=16 √Vm'
(Vm'>2)
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4.10.6. Hajuvusarvutus
Hajuvusarvutus on teostatud väetise laadimise saasteallikatest väljuvatele saasteainetele. Heitparameetrid ja arvutuse tulemused on toodud
tabelis.
Tabel 4.8. Saasteainete maapinnalähedases õhukihis hajumise arvutuse tulemused
Saasteallikas

Väljuvate gaaside parameetrid

number
ava
väljumis- mahtskeemi läbimõõt
kõrgus
kiirus
järgi
maapinnast
D, m
H, m
Vt m3/s
1
2
3
4

temperatuur

Välisõhku eralduv saasteaine
kood

nimetus

6

7

T, °C
5

Saastetaseme arvutuse tulemused
kaugus
maksimaalne sadenemis- saastetaseme maksimaalne kaugus suhe saasteallikast
saastetase saastekus
hetkeline heit kiiruse
piirväärtus
allikast
Cm
saavutatakse
kogus
tegur
SPV1, x, m
M, g/s
F
SPV1, ug/m3 Cm, ug/m3 Xm, m SPV1
8

9

10

11

12

13

14

V-1

0,5

10

1,0

20

Tahked osakesed
7782-41-4 Fluoriidid

1,58
0,17

3
1

500
30

3168
114

29
57

6,3
3,8

196
286

V-2

0,5

20

1,0

20

Tahked osakesed
7782-41-4 Fluoriidid

1,58
0,17

3
1

500
30

529
23

57
114

1,06
77

103
-

V-3

0,5

10

1,0

20

Tahked osakesed
7782-41-4 Fluoriidid

1,58
0,17

3
1

500
30

3168
114

29
57

6,3
3,8

196
286
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Lisa 13 joonisel 1 on toodud Muuga sadama idaossa planeeritava väetiseterminali ja
olemasoleva söeterminali asukohad.
Koordinaatsüsteem on valitud nii, et Y-telje suund ühtib joonisel põhjasuunaga.
Joonisel 2 on toodud hajuvusarvutus tahketele osakestele, kui töötavad kõik Muuga sadama
idaosa olemasolevad ja planeeritavad väetiseterminali saasteallikad. Maksimaalne saastetase
või ulatuda kuni 4750 μg/m3, kuid see jääb töökeskkonna normi piiresse (5 000 μg/m3).
Tootmisterritooriumi piiril võib tolmu kontsentratsioon kõigi viie saasteallika koosmõjul
ulatuda kuni 0,5 SPV1. Lähima elumaja juures 750 meetri kaugusel tootmisterritooriumi
piirist võib maksimaalne tolmu kontsentratsioon ulatuda kuni 0,2 SPV1.
Joonisel 3 on toodud hajuvusarvutus fluoriididele, kui töötavad kõik Muuga sadama idaosas
töötavad ja planeeritavad saasteallikad. Maksimaalne saastetase või ulatuda kuni 60 μg/m3.
Tootmisterritooriumi piiril võib fluoriidide kontsentratsioon kõigi kolme saasteallika
koosmõjul ulatuda kuni 1,0 SPV1. Lähima elumaja juures 750 meetri kaugusel
tootmisterritooriumi piirist võib maksimaalne kontsentratsioon ulatuda kuni 0,4 SPV1.

4.10.7. Järeldused
Hajuvusarvutused näitavad, et planeeritav väetise käitlemine Muuga sadama idaosas ei tekita
koosmõjus olemasolevate analoogiliste saasteallikatega – söeterminaliga välisõhu kaitse
alaseid probleeme, kui töötavad üheaegselt ka kõik viis olemasolevat ja kolm planeeritavat
saasteallikat:
•

raudteevagunite tühjendussõlm;

•

söe ümberlaadimistorn T1;

•

söe ladustamine üheaegselt kahte vaalu;

•

söe laadimine ühte laeva;

•

väetise vastuvõtusõlm;

•

väetise ladu;

•

väetise laadimine laeva.

Ettevõte peab tagama ja suutma jälgida, et tootmisruumides ning ettevõtte töötsoonis oleks
tagatud väetisetolmu kontsentratsioon, mis välistab plahvatusohu.
Hajuvusarvutustest järeldub, et Muuga sadama väetiseterminali kõigi saasteallikate
koosmõjul:
•

tootmisterritooriumi piiril maapinnalähedases õhukihis tekkiv saastetase ei ületa 0,5
SPV1;

•

lähima elumaja juures maapinnalähedases õhukihis tekkiv saastetase ei ületa 0,2 SPV1.

Töös arvutatud heitkogused on maksimaalsed teoreetiliselt võimalikud. Tegelikud
heitkogused on võimalik saada mõõtmiste alusel terminali töö alustamisel normaalrežiimis.
Töökeskkonnas saasteallikate vahetus läheduses, kus kehtivad töökeskkonna normid, esinev
maksimaalne saastetase kõigi saasteallikate koos töötamisel võib ulatuda kuni 4750 μg/m3,
mis jääb alla töökeskkonna piirnormi – 5 000 μg/m3.
Terminali ehitusprojekti koostamise käigus tuleb taotleda välisõhu saasteluba, mille osaks on
saasteallika(te)st välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste projekt.
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4.10.8. Mõju välisõhule sadama ehitustööde ajal
Muuga sadama ehitustööde käigus võib minimaalset õhusaastet põhjustada puistes
ehitusmaterjalide laadimine ning ladustamine sadama ehitusplatsil. Puistematerjalide kuhjas
ladustamisel võivad tolmu emissioonid esineda mitmel etapil: materjali kuhjadesse laadimisel,
tugevate tuuleiilide korral ja materjali kuhjast eemaldamisel. Laadimisseadmete ja veoautode
liikumine võivad samuti tolmu emissioone põhjustada.
Sadama ehitustööde ajal tekitavad transpordivahenditest heitgaase veoautod, millega
transporditakse puistematerjale ning muud ehitusel kasutatavad diiselmootoriga
transpordivahendid.
Siiski, võib järeldada, et puistematerjalide laadimine ja ladustamine ning diiselmootoriga
transpordivahenditega kasutamine ei tekita Muuga sadama idaosa tootmisterritooriumil
õhukaitsealaseid probleeme. Samuti ei ole ehitustöödel antud alalt (kaasa arvatud autod) õhu
saasteohtu naaberaladele. Ala on avatud ja pidevalt toimub merelt puhta õhu juurdevool.
Tolmuemissioone ehitustöödel on võimalik vältida materjali kukkumiskõrguse vähendamise
abil, ehitusmaterjalide katmisega veol ja ladustamisel, ehitusplatsil teede ja seadmete
perioodilise puhastamisega ning ehitusmaterjalide laadimist mitte teostada tugeva tuulega.

4.11. Müra
Muuga sadama idaosa väljaarendamisest põhjustatud üheks oluliseks keskkonna- ja
tervisekaitseliseks probleemiks on müra. Müra on Jõelähtme vallas Muuga sadama idaosa
ning sadamat ühendavate raudtee- ja autoteede piirkonnas elamisele toimiv ebasoodne ja
tervist kahjustav tegur.
Sadama idaosa ja selle tegevusega seonduvad müraallikad võib tinglikult jaotada järgmiselt:
•

paiksed hoonevälised müraallikad (sadama terminalide tehnoloogilised seadmed, osalt
Muuga raudteejaam);

•

hoonesisesed müraallikad (sadama terminalide ja vagunidepoo hoonetes asuvad
tehnoloogilised seadmed);

•

ehitusmüra;

•

raudteeliiklus, s.h veduridepoo, vagunite sorteerimine, veeremite koostamine ja
manööverdamine Muuga raudteejaamas;

•

autotransport (= liiklusmüra).

Mainitud müraallikad mõjutavad / võivad mõjutada kahe piirkonna – Uusküla ja Kallavere
aiandusühistud – elanike elukeskkonda. Need on müra kui terviseohtliku keskkonnateguri
suhtes kaks huvigruppi. Seoses sadama idaosa väljaarendamisega on ilmne, et müratase
ümbruskonnas tõuseb.

4.11.1. Paiksed müraallikad
Paiksed hoonevälised müraallikad sadama territooriumil on terminalide laadimisseadmed
(kraanad, linttransportöörid, pneumotranspordiseadmed, pumbad jms). Tegutsevas
söeterminalis tühjendatakse etteantud raudteevagunid hoones, millest süsi laaditakse
laevadesse linttransportööriga. Need tehnoloogilised seadmed, millele lisanduvad vagunite
tühjendamishoonest eralduva tolmu elektrifiltrite ja elektrilise ohusignalisatsiooni töötamine,
ei ole arvestatavad müraallikad Uusküla elanikele, arvestades nende müraallikate tekitatavat
mürataset ja terminali kaugust eramutest (üle 1 km).
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Läbiviidud mürauuringutest järeldub, et sadama lääne- ja keskosa terminalides kasutatavad
tehnoloogilised protsessid on suhteliselt müravaesed (alus: “Muuga sadama
mürakaitseabinõude koostamine. I osa. Mürauuringud Muuga sadama piirkonnas”, OÜ EKonsult, töö nr E421. Tallinn, 1997). Sadama lääneosas käideldakse vedelprodukte ning
tehnoloogilises protsessis kasutatakse vaikselt töötavaid pumpasid. Sadama keskosas on
kasutusel mehhaanilised ja pneumaatilised laadimisseadmed.
Käsitletavas sadama idaosa rajatavates terminalides kasutatakse valdavalt tõsteseadmeid,
mille müraparameetrid on eelmistest erinevad. Siiski, eeldatavalt ei halvenda ka sadama
idaosa terminalide tehnoloogiliste (laadimis-)seadmete müra piirkonna elanike elukeskkonda.
Väetiseterminali laadimisprotsessid ei põhjusta olulist mürataseme tõusu, sest transportöörid
töötavad suhteliselt vaikselt. Metalliterminalis ja konteinerterminalis on võimalikud
kõrgemad hetkmüra tasemed, kui laadimistöödel eiratakse nõutavat töökultuuri ja -võtteid.
Sellest tulenevalt võib tekkida vajadus mõõta laadimisel kasutatavate mehhanismide tekitatud
mürataset.

4.11.2. Ehitusmüra
Ei ole välistatud piirkonna elanikele lühiajaliselt ja perioodiliselt toimivaid ebameeldivusi
ehitusmüra näol, mille allikaks on kaide ja terminalide rajamisel kasutatavad mehhanismid ja
seadmed (kaide täitetööd, vaiade rammimine jms). Piirkonna mürasituatsiooni ehitustööde
ajal võib halvendada ka autotranspordi liikumine, mille leevendamiseks tuleb vajadusel
kehtestada kiirusepiirangud Nuudi teele. Ehitusmüra vähendamiseks tuleb ööseks
ehitustegevus kindlasti peatada. Mürataseme mõõtmine terminalide ehitustööde ajal ei ole
otstarbekas, sest tööd ei põhjusta olulist pikaajalisemat müra.

4.11.3. Autotranspordi müra
Autotranspordi osatähtsus Muuga sadama idaosa kaubakäibes on suhteliselt vähene (5-10 %,
valdavalt konteinerkaupade vedu) ning sadama idaosa väljaarendamisel ei ole oodata selle
osatähtsuse olulist kasvu. Autotransport on müraallikana arvestatav sadama territooriumil ja
selle ühendusteedel. Kasutatakse suure kandejõuga veokeid, mille peamised müraallikad on
mootor ja väljalaskesüsteem. Kõrvalmüra on tekitatud liikuva veoki rehvide hõõrdumisest
teekatte vastu. Terminalide piirkonnas ja sadama idaosa ühendavatel teedel on veokite
sõidukiirus piiratud, mistõttu õhutakistusest tekitatud müra on vähe arvestatav. Vajadusel
tuleb kehtestada täiendavad kiirusepiirangud. Rasketel sõiduvahenditel on müra suurenemine
märgatav kiirusel üle 60 km/h.
Veokäibe rahuldamiseks on oodata perspektiivset autoliikluse suurenemist sadama ja TallinnNarva maantee vahelisel 5 km pikkusel juurdesõiduteel (aastaks 2025 prognoositav kasv 40
%). Autotranspordi poolt tekitatav müra on kõige suurem Maardu-Muuga tee ja MuugaKallavere tee ristmiku piirkonnas. Maardu-Muuga tee ääres on täheldatud, et müratase teele
lähima aiamaja (elamu) juures vastab ekvivalentsele piirtasemele päeval ja öösel.
Maksimaalne helirõhutase nende hoonete välisterritooriumil ulatub öösel kuni 68 dB(A), mis
ei ületa lubatud suurust 75 dB(A) (alus: “Jõelähtme valla keskkonnatervise tegevusplaan”,
OÜ E-Konsult, töö nr E758. Tallinn, 2001).
Veoautode liikumiseks kasutatav Ülgase tee (asub raudtee ja Nuudi tee vahel) ja Nuudi tee on
Uuskülas paiknevatest aiandusühistute territooriumist vähemalt 300 m kaugusel, mis osutub
mürakaitse seisukohast küllaldaseks. Seevastu paikneb teest 100 m kaugusel kaks talu
(elamut). Ülgase teel liiklusintensiivsuse juures päevasel ajal 47 veokit tunnis on ekvivalentne
müratase 50 m kaugusel teest 48 dB ja maksimaalne hetkmüra tase 65 dB(A), mis rahuldab
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tervisekaitsenormide nõudeid elamualal. Mainitust järeldub, et aiamajad ja elamud Ülgase ja
Nuudi tee ääres on autotranspordist tuleneva müra osas ohutus tsoonis.
Veoautode liikumine Muuga sadama lääne- ja idaosast koondub Põhjaranna teele. Mõõtmiste
andmetel Põhjaranna teel, liiklusintensiivsuse juures 101 veokit tunnis, nende poolt tekitatav
päevane ekvivalentne müratase Uusküla aiandusühistute “Meedik” ja “Paala-I” teele lähemate
aiamajade territooriumil (kaugus 50-130 m teest) on vastavalt 58 ja 51 dB. Maksimaalsed
helirõhutasemed ulatuvad vastavalt 67 ja 58 dB(A)-ni. Esitatud mõõtmistulemuste andmetel
müratase käsitletaval elamualal vastab tervisekaitsenormidele. Sadama laiendamisel
autotranspordi liikumine sageneb, mistõttu võib prognoosi alusel müratase Põhjaranna tee
läheduses aiandusühistute territooriumil ületada piirnormi. Sellest tulenevalt võib lubatust
kõrgem müratase esineda aiandusühistute “Meedik” ja “Paala-I” territooriumil, kokku ca 25
krundil. Tuleb arvestada, et aiamajad on valdavalt ühekordse klaasiga akendega ning kergete
seintega, mistõttu nende helipidavus ekspertide arvates on vähemalt 12-15 dB.
Mõõtmistulemustele tuginedes võib väita, et aiamajade siseruumides on Põhjaranna tee poolt
suletud akende korral praktiliselt täidetud päevane lubatud mürataseme piirnorm ka
liiklusmüra suhtes kõige ebasoodsamalt paiknevas aiamajas. Öine lubatav müratase on
samadel tingimustel tagatud samuti kõikjal, välja arvatud umbes viies aiandusühistu
“Meedik” teeäärses aiamajas juhul, kui aiamajad on ühekordsete akendega. Topeltakendega
aiamajades ei tohiks ka öine müratase ületada normidega lubatud taset.
Siiski on Jõelähtme valla keskkonnatervise plaani (OÜ E-Konsult, 2001) järgi Uusküla
aiamajade ümberehitus elamuteks sadamaga ja raudteega külgneval alal ebasoovitav.
Autotranspordist põhjustatud müra sõltub liiklusintensiivsusest ja transpordi koosseisust.
Käesoleval ajal puuduvad vastavad andmed, mistõttu on raske prognoosida mürataseme tõusu
elamualal sadamasse suunduvate teede ääres. Sadama idaosa väljaarendamise käigus,
teedevõrgu rajamisel ja autoliikluse korrastamisel on vajalik teostada mõõtmised vastava
programmi alusel, et välja selgitada mürataseme suurused ja levikuala ulatus.
Mõõtmistulemuste alusel tuleb vajadusel kavandada meetmed elanikele toimiva müra
leevendamiseks.

4.11.4. Muuga raudteejaama müra
Peamiseks Muuga sadama keskkonnamüra allikaks nii käesoleval hetkel kui ka peale tulevast
laiendust on Muuga raudteejaam. Seoses Muuga raudteejaama poolt põhjustatud müraga
teostati mürauuringud elamualadel Jõelähtme vallas Uusküla külas, Muuga raudteejaama ja
Nuudi tee vahelisel alal. Uuring koosneb müraemissiooni ja müratasemete mõõtmistest,
olemasoleva olukorra mürakaardistamisest ja tuleviku modelleerimisest, lähtudes
olemasolevatest lähteandmetest. Tulemusena antakse ülevaade raudteejaama peamistest
müraallikatest, nende müraemissioonist ja nende poolt tekitatud müratasemetest kõrval asuval
elamualal. Esitatakse võimalikud meetmed müratasemete vähendamiseks ning ennustatakse
saavutatavat vähenemist modelleerimise abil. Mürauuring on lisatud tervikuna käesolevale
aruandele (Lisa 15).
Muuga raudteejaam ei ole tavaline “raudteejaam”, vaid kaubajaam ja seotud rongikoosseisude
koostamise ala. Muuga raudteejaamas toimuv peamine tegevus on kaubarongide
manööverdamine ja sorteerimine; peamised müratekitavad sündmused on, peale vedurite
edasi-tagasi liikumise, vagunite pidurdamine ja nende põkkumine. Tegevused ei sarnane
tavalisele raudteeliiklusele, mis on mööduvate rongide sõitmine püsival kiirusel mööda
raudteerööpaid. Seetõttu ei saa tegevusi käsitleda kasutades tavalisi meetodeid ja vahendeid,
mis on mõeldud raudteeliikluse mürale.
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Antud juhul tõlgendati, et sellist kompleksset müraallikat tuleks käsitleda kui tööstusettevõtet
vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusele nr 42 Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.
Raudteejaama müra levikut külgnevatele aladele hinnati kahel viisil:
•

Müratasemed arvutati kasutades arvutusmudelit;

•

Müratasemed mõõdeti võimalike häirivuse all kannatavate kohtade läheduses
(eluhooned).

Suurtes keskkonnamüra uuringutes ja hinnangutes on tavaliselt arvutuslik mudel peamine
töövahend kasutamiseks. Lihtsad müra mõõtmised kindlustavad harva esindusliku ja
usaldusväärse olukorra ülevaate. Mõõtmiste tulemused kalduvad esindama müra ainult
mõõtmispunktides ja pigem ainult mõõtmiste perioode endid, kui üldist pikaaegset
müraolukorda kogu käsitletaval alal.
Siiski, arvutuslikud uuringud, mis tegelevad sellist tüüpi ja päritolu müraga, on olnud
võrdlemisi harvad, kui näiteks võrrelda tavalise liiklusmüraga. Sellisel juhul
lisainformatsioon, mis saadud otsestel müratasemete mõõtmistel, täiendab ja märgatavalt
toetab arvutusmudeliga saadud ennustusi.
Kasutatav arvutusmudel on üldine Põhjamaade ennustusmudel 2, mis on toodud ka
sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määruses nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Mudel vajab
lähteandmetena müraallikate müraemissioone. Raudteejaama müraallikate kohta ei ole
varasemat informatsiooni. Seetõttu oli selles projektis vaja saada müraemissioonide andmed,
teostades selleks ise uued müraemissioonide mõõtmised.
Mürahinnang tehakse võrreldes müra hinnatud tasemeid LR kehtestatud müra
normtasemetega. Müra hinnatud tasemed on arvutatud või mõõdetud ekvivalentsed
müratasemed LAeq, mida parandatakse, kui vajalik, parandusega vastavalt müra iseloomule.
Müra normtasemed on määratud sotsiaalministri 4.03.2002 määruses nr 42.
4.11.4.1. Muuga sadam ja Muuga raudteejaam
Käsitletava ala kirjeldus
Muuga raudteejaam paikneb Muuga sadama idaosas Jõelähtme vallas. Maardu linn on 1,2 km
kaugusel, Kallavere 2,4 km kaugusel ja Muuga aedlinn 2,2 km kaugusel. Uusküla küla
paikneb Muuga raudteejaamast lõuna ja ida pool. Lähim elumaja (Liiva talu) asub 50 meetri
kaugusel Muuga raudteejaama territooriumist. Otseses raudteejaama mõju piirkonnas on
jaama territooriumi ja Nuudi tee vahel 8 elamut, mis on suhteliselt halvas akustilises
olukorras. Kõige kaugem elamu (Vana-Hansu maaüksus) paikneb raudteejaama
territooriumist u 270 m kaugusel.
Raudteejaama kõrvale jääv elamuala on valdavalt tasane, tõustes lõuna ja ida suunas kuni
Nuudi teeni – kõrguste vahe on 5 meetrit. Käsitletaval alal ei ole metsi ega teisi objekte, mis
märgatavalt võiks mõjutada müra levikut. Raudteejaama maapinna kõrgus on 3 meetrit
kõrgemal kui lähedal asuvate elumajade aedades.
Muuga raudteejaamas ja depoos teostatavate tööde iseloom on erinev ja muutuv ajas. Muuga
raudteejaamas toimub kaubarongide koostamine ja vagunite sorteerimine. Veduridepoos
2

Kragh J, Andersen B & Jacobsen J, Environmental noise from industrial plants. General prediction method.
Danish Acoustical Laboratory, Report 32. Lyngby 1982. 54 p + app. 35 p.
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teostatakse vedurite remonttöid ja regulaarset hooldust. Seega on Muuga raudteejaama ja
Muuga depoo läheduses asuvad elamualad peamiselt häiritud raudteejaamas toimuvatest
tegevustest, mis põhjustavad keskkonnamüra:
•

rongide sorteerimine, manööverdamine ja koostamine;

•

rongikoosseisude möödumine;

•

vedurite hooldamine.

Täpsemalt, tegelikeks müraallikateks on järgmised seadmed, tegevused, vahendid ja
sündmused:
•

vedurite diiselmootorid, tühikäigul, üksikult liikudes või vagunite
vedamisel;

•

diiselmootorite katsetamine kõrgetel pööretel;

•

mehaanilised pidurdussüsteemid (eemalt juhitav ja käsitsi paigaldatav);

•

põkkumised vagunite ja veduri-vaguni vahel;

•

liikuva rongikoosseisu rataste kõlksumine rööbaste ühenduskohtades ja
pöörangutel;

•

veduriviled.

Tulenevalt ülaltoodust on müra Muuga raudteejaamas oma tugevuselt, kestvuselt ja koostiselt
muutlik ning erinevad mürasündmused toimuvad erineva sagedusega, mistõttu ainult
müratasemete mõõtmised võivad subjektiivselt iseloomustada müratasemeid käsitletaval alal.
Liiklus
Muuga raudteejaama liiklussagedused vastavad AS Eesti Raudtee andmetele (kirjale
06.03.2006).
•

Keskmiselt koostatakse 16 rongi koosseisu ööpäevas (117 koosseisu nädalas, 507
koosseisu kuus, 6092 koosseisu aastas). Koosseisude jagunemist nädalapäevade lõikes
ei saa eraldi välja tuua. Rongide koostamine jaguneb ööpäeva jooksul neljale
ajavahemikule: 09-12, 16-19, 21-24, 04-07.

•

Muuga raudteejaama territooriumil on rongide liikumiskiirus 15-25 km/h.

•

Ööpäeva jooksul sõidavad vedurid keskmiselt depoosse ja tagasi jaama 60 korda.

•

Hetkeseisuga saabub ja väljub söeterminalist 3 rongipaari ööpäevas.

•

Rongide peamine vastuvõtmine toimub depoole lähimal neljal teel (1-4) ning
ärasaatmine teedelt 11-17.

•

Muuga raudteejaamas on käesoleval hetkel kokku 20 rööpapaari; lähim rööpapaar jääb
lähimast elamust 70 meetri kaugusele.

Vedurid ja vagunid
Muuga raudteejaamas on kasutusel ainult diiselmootoriga vedurid.
manööverdamisel kasutatakse nii üksikuid vedureid kui ka topeltvedureid.

Koosseisude

Magistraalveduritena ja manööverdamisel kasutab AS Eesti Raudtee ainult General Electric’u
vedureid C30-7Ai (Conrail) ja C36-7i (Missouri Pacific). Need on nn ameerika vedurid.
Manööverdamisel kasutatakse veel raskeid vedureid ČME3 (nn vene vedur, tegelikkuses
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toodetud Tsehhis). Operaatorfirmad kasutavad peamiselt Venemaal toodetuid vedureid.
Sellised vedureid on Muuga raudteejaamas ööpäevas keskmiselt 9. Mõned vedurite tüübid on
näidatud Lisas 15, Pildid 1.
Rongi liiklusgraafikujärgne pikkus on 57 tingvagunit (tingvaguni pikkus 14 m). Nii on
nominaalne pikkus seega 800 meetrit, millele lisandub veduri pikkus 35 meetrit. Vagunite arv
rongis võib erineda ja on tavaliselt vahemikus 55-66 vagunit. Keskmine rongi pikkus 2006.
aastal on olnud 56 tingvagunit. Liiklus koosneb koosseisudest, kus on kasutusel erinevad
vagunitüübid. Peamised tüübid on toodud Lisas 15, Pildid 2.
4.11.4.2. Keskkonnamüra hindamine
Müra iseloomustavad suurused
Kaks kõige tähtsamat keskkonnamüra kirjeldavat omadust on müraallika müraemissioon ja
müratase mingis punktis. Müraemissioon on sama, mis müraallika helivõimsus; tavaliselt
kirjeldatakse seda helivõimsustasemena. Müratase on täpsemalt koha või kuulmispunkti
helirõhutase, mis esitatakse kaalutud A-helitasemena.
Helitase on kaalutud A-helirõhutase. See on määratletud
LpA = 20 lg (pA/p0),
kus pA on kaalutud A-helirõhk ja p0 kuuldeläve helirõhk (= 20 μPa).
Kaalutud A- helirõhk on müra signaali filter, mis vastab inimkõrva reageerimisele.
Helivõimsustase on määratletud
LW = 10 lg (P/P0),
kus P on helivõimsus ja P0 võrdlusvõimsus (1 pW). Kogu müraemissioon on tavaliselt
esitatud kaalutud A-helivõimsustaseme (LWA) kujul. Levimisarvutuste jaoks
esitatakse helivõimsustase spektri oktaavribades (ja A-korrigeerimist ei kasutata).
Mõlemal mainitud tasemel on sama ühik, detsibell (dB). See võib põhjustada segadust, kuna
kahe taseme numbrilised väärtused erinevad tavaliselt üksteisest märgatavalt.
Helivõimsustaseme arvsuurus on tavaliselt palju suurem kui tavalisel helitasemel.
Müra levimisarvutuste lähteandmete jaoks määratakse müraallika helivõimsus sageduse ja
suuna funktsioonina. Arvutusmudelis esindab müraallikat või –allikaid ekvivalentne punktivõi joonekujuline müraallikas, mis paikneb tõelise allika akustilises keskpunktis. Müraallika
helivõimsustase esitatakse oktaavribades 31.5 Hz – 8 kHz (sisaldades 1/3 oktaavribasid 25 Hz
– 10 kHz).
Müratasemete hindamine
Keskkonnamüra häirivuse ja negatiivsete mõjude hindamisel kasutatakse peamiselt müra
kaalutud A-helitasemeid. Sellisena on A-helitase otseselt rakendatav ainult pidevale ja
püsivale mürale. Kui on vaja hinnata pikaaegselt ajas muutuva müra mõju – kas kõikuv,
katkendlik või impulsiivne – siis ühenumbrilise suurusena kasutatakse ekvivalentset kaalutud
A-helitaset LAeq:
⎡ 1 p 2 (t ) ⎤
A
LAeq = 10 lg ⎢
dt ⎥
2
T
⎢
⎥
p
0
⎣ T
⎦

∫
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kus p2A(t) on kaalutud A-momentaanne helirõhk ajal t ja T määratud ajavahemik.
Peaaegu kogu raudteejaama (sorteerimisjaama ja depoo) müra muutub märgatavalt või
tugevalt ajas. Sellist tüüpi mürale on vajalik ekvivalentse helirõhutaseme määratlust, sest
juhuslik lühiaegne mürataseme mõõtmistulemus ei saa esindada kogu määratud
ajavahemikku. Hoolimata tavaliselt eelarvamusest, ei ole ekvivalentne helirõhutase nimest
hoolimata muutuva müra tavaline keskväärtus, vaid müra tugevamatel kohtadel on rõhutatud
osa lõpptulemuses.
Sellega seoses on ekvivalentse helirõhutaseme tähtsaim käsitlus järgnev: kui müraallikas
toimib ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis selle pikale ajale (näiteks päevasele või
öisele ajavahemikule) arvutatud ekvivalentne helirõhutase on väiksem, kui töös oleku ajal
valitsev iga lühiajaline kaalutud A-helirõhutase. Eriti suur hetkeline kaalutud A-helirõhutase
(näiteks vagunite põkkumise hetkel) võib olla selgesti suurem, kui ekvivalentne tase.
Viimatinimetatud taset nimetatakse maksimaalseks helirõhutasemeks LpA,max.
Müra, mis on oma iseloomult impulsiivne või tonaalne, peetakse rohkem häirivamaks kui
püsivat müra. Kui hinnatav müra on impulsiivne või tonaalne, siis võib kasutada vastavat
parandust mõõdetud või arvutatud tasemele enne selle võrdlemist normtasemetega.
Välismüra normtasemed
Tingimused on kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrusega nr 42 Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid. Määrus määratleb kolm taseme tüüpi:
•

Taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja
iseloomustab häid akustilisi tingimusi.

•

Piirtase on määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust
ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi.
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel
olemasolevatel hoonestatud aladel. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid
müra vähendamiseks.

•

Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab
tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni.

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset LReq. Müra hinnatud tase tähendab, et
arvutatud või mõõdetud ekvivalentsele tasemele LAeq lisatakse vajadusel parandus sõltuvalt
müra häirivusest. Kui hinnatav müra on impulssmüra või tonaalne müra, siis mõõdetud või
arvutustulemustele lisatakse parandus +5 dB(A) enne selle võrdlemist normtasemetega.
Korraga rakendatakse ainult üht parandustegurit.
Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmürale ja tööstusmürale. Neid kasutatakse
olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müratundlike
hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.
Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra
hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on:
•

päev

07-23

•

öö

23-07

(sisaldab õhtut 19-23)

Vastavalt jaotusele üldplaneeringu alusel on käesoleval juhul tegemist määruse mõistes II
kategooria alaga – elamuala. Kuna antud juhul on tegemist olemasoleva olukorraga
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väljakujunenud hoonestusega alal, siis tuleb müratasemete hindamisel arvestada müra
normtaseme arvsuurustega olemasolevatel aladel. Välismüra erinevad normsuurused
olemasolevatel aladel on esitatud tabelis 4.9.
Tabel 4.9. Keskkonnamüra normtasemed. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne
müratase LAeq (dB).
päeval

öösel

Tööstusmüra
Liiklusmüra

55
60

40
50

Tööstusmüra
Liiklusmüra
—“— müraallikapoolne fassaad1

60
60
65

45
55
60

65
70

55
65

Taotlustase

Piirtase

Kriitiline tase
Tööstusmüra
Liiklusmüra
1

lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.

Nagu toodud normtasemetest selgub, on tööstusettevõtete mürale kehtestatud rangemad
nõuded kui liiklusmürale.
Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse täiendavalt ekvivalentsele
helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne helirõhutase müratundlike
hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel. Käesoleva
töö koostamisel on järgitud ka seda nõuet.
Hinnangumeetod: mõõtmine või arvutuslik?
Tööstusettevõtete poolt tekitatud müra võiks põhimõtteliselt hinnata lihtsalt mõõtes mürataset
müratundlike hoonete (nt eluhoonete) juures ja võrreldes saadud tulemusi normtasemetega.
Kui tegeletakse komplekssete müraallikate kombinatsioonidega ja suurte aladega, siis ei ole
ainult selline lähenemine üldiselt piisavalt usaldatav ja on ebapraktiline vajalikus ulatuses.
Võimalik erand võib olla fikseeritud kontrollpunktides mõõtmiste teostamine muutuste
jälgimiseks.
Kaalukam viis keskkonnamüra selgitamiseks on mõõta tavaliste müratasemete mõõtmiste
asemel müraallikate müraemissioonid väikestelt vahemaadelt ja arvutada keskkonda leviv
müra arvutusmudeli abil. Tööstusettevõtete keskkonnamüra arvutus erineb teistest
keskkonnamüra osadest (nt. liiklus- ja raudteemüra) selle poolest, et üksikud müraallikad on
tavaliselt unikaalsed. Nende müraemissioonid ei ole üldiselt teada ja iga müraallikas tuleb
mõõta arvutuste jaoks eraldi.
Arvutusmudeliga saab hinnata müra levimist mujalegi kui ainult mõõtmispunktidesse.
Arvutamisega saab katta oluliselt suurema ala mõistliku ajaga, saavutades täpsed ja
usaldatavad tulemused, võrreldes ainult mõõtmistega. Sellise meetodi muud eelised on, et
müra levimisel arvestatakse keskmisi ilmastikutingimusi ja müraemissiooni mõõtmised
annavad teavet erinevate müraallikate omadustest ja samaaegselt viiteid võimalikeks
müratõrje meetmeteks.
Müratasemete kontrollmõõtmised punktides
Kuigi arvutuslik lähenemine ongi käesoleva projekti peamine mürauuringu meetod, sooritati
mitmed otsesed müratasemete mõõtmised naabruses asuvatel elamualadel, kus müra on
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kuuldav ja võidakse kogeda häirivust.
Raudteejaama poolt tekitatud müra muutub märkimisväärselt nii oma iseloomult ja
tugevuselt, kui ka kestuselt ja spektraalsest sisust. Samuti peeti väärtuslikuks, et mõõtmised
kaugpunktides annavad täiendavat informatsiooni, mis subjektiivselt kirjeldavad
müratasemeid käsitletaval alal. Mõõtmistulemusi võib peale paranduste rakendamist võrrelda
otse normtasemetega ja neid saab teisalt kasutada arvutustulemuste kontrollimiseks.
4.11.4.3. Mõõtmised
Eesmärgid ja asukohad
Mõõtmised teostati kahel erineval eesmärgil: raudteejaama müraallikate müraemissioonide
määramiseks ja müratasemete kontrollimiseks ümbritseval elamualal.
Rongidest teatakse mööduva rongi müraemissiooni, kuid käesoleval juhul ei ole sellisel teabel
rakendust. Siiski, kui tegemist on raudtee kaubajaamas toimuva tegevusega, siis on olukord
erinev tavalisest raudteeliiklusest püsival kiirusel mööda standardseid rööpaid.
Müraemissioonid ei ole seetõttu tavaliselt teada. Arvutusmudeli lähteandmete saamiseks oli
vajalik teostada uued erinevate müraallikate ja raudteejaama mürasündmuste
müraemissioonimõõtmised.
Emissioonimõõtmised teostati “lähipunktides” raudteejaama territooriumil, maksimaalselt
mõnekümne meetri kaugusel positsioonidest või sündmustest, kus müra tekkis. Kasutusel oli
kaks peamist vaatluskohta: mägipiduri juures raudteejaama hoone kontrolltorni ees ja
manööverdamis- ja pidurdamisalal, esimesest vaatluskohast kagu suunas umbes 200 meetri
kaugusel.
Tavalised müratasemete mõõtmised teostati väljaspool raudteejaama territooriumi. Kokku oli
20 kaugpunkti suurematel kaugustel. Mõõtmispunktid valiti selliselt, et need kataksid Muuga
raudteejaama ja Nuudi tee vahel asuva Uusküla elamuala.
Tabel 4.10. Mõõtmisajavahemikud
esmaspäev
teisipäev
esmaspäev
laupäev
laupäev
pühapäev
pühapäev

20.2.2006
21.2.2006
6.3.2006
11.3.2006
11.3.2006
12.3.2006
12.3.2006

kell 12.30 – 17.00
kell 09.00 – 15.30
kell 12.00 – 17.30
kell 10.30 – 12.30
kell 21.30 – 23.00
kell 10.30 – 13.00
kell 17.00 – 18.30

Kaugmõõtmispunktide asukohad on näidatud kaardil lisas 15 A. Saadud mõõtmistulemusi
võib otse võrrelda müra normtasemetega ja teisalt võid saadud tulemusi kasutada
arvutustulemuste kontrollimiseks.
Tingimused
Mõõtmised teostati juhuslikel päevadel ja ajavahemikel veebruaris ja märtsis 2006. aastal.
Mõõtmiste intervallid valiti päeva jooksul selliselt, et need sisaldaksid piisaval määral
tüüpilisi ja iseloomulikke mürasündmusi raudteejaama territooriumil. Mõõtmisajavahemikud
on loetletud tabelis 4.10.
Ilmastikutingimused mõõtmiste ajal on toodud tabelis 4.11. Põhimõtteliselt võib
ilmastikutingimustel olla märgatav mõju müralevikule distantsidel mõnest sajast meetrist ja
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kaugemal. Nende kaugpunktide osas oli tuule suund enamus ajast neutraalne või osaliselt
soodne. Tuule suunal ja kiirusel ei olnud mõõtmistulemustele mõju lähipunktides, kuni 60
meetri kaugusel tehtud mõõtmistel, kuna tuule kiirus oli väike.
Raudteejaamale lähimate eluhoonete juures võib ilmastikutingimuste mõju müra levikule
pidada väheseks seoses soodsa maapinna topograafiaga. Mõõtmistulemuste erinevus on
selgelt esmaselt põhjustatud tegevuse muutusest raudteejaamas.
Tabel 4.11. Ilmastikutingimused mõõtmiste ajal
kuupäev
20.2
21.2
6.3
11.3
11.3
12.3

tuul

kiirus, m/s

pilvisus

ida
muutuv
muutuv
ida
ida
ida

2…3
2…3
2…3
1…2
2…3
3…4

8/8
8/8…2/8
8/8
1/8
1/8
2/8

temperatuur, °C
–1
–2
–1
–7
–17
–5

Mõõtemeetodid ja –seadmed
Raudteejaama peamiste müraallikate müraemissioonide mõõtmised on tehtud nii suures osas
kui võimalik vastavalt standardile Nordtest NT ACOU 080 3. See meetod on täiendus ja
laiendus üldistele rahvusvahelistele müraemissiooni mõõtmiste standarditele ISO 3744 4 ja
3746 5. Tavaliste müratasemete mõõtmised kaugpunktides teostati vastavate põhistandardile
ISO 1996 6.
Tabel 4.12. Mõõtmistel ja analüüsil kasutatud seadmed
müramõõdikud
mürakalibraator
DAT-salvesti
helikaart
helitöötlusprogramm
analüüsiprogramm

Brüel & Kjær
Brüel & Kjær
Norsonic
Brüel & Kjær
Sony
Tascam
Korg
Adobe
Pioneer Hill

2235
2260 Investigator
118
4231
TCD-D100
DA-P1
1212 I/O
Audition 1.5
Spectra Plus 3.0

Liikuvad vedurid ja rongid mõõdeti meetoditega, mis on spetsiaalselt kohandatud liikuvate
punktikujuliste ja joonekujuliste müraallikate müraemissiooni määramiseks.
Igas mõõtepunktis salvestati signaal läbi müramõõtja digitaalselt helikandjale. Salvestuse ajal
töötas müramõõtja digitaalse helisalvestaja esivõimendajana.
3

NT ACOU 080. Industrial plants. Noise emission. Nordtest, Espoo 1991.
ISO 3744. Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane. International Organization for
Standardization, Geneve.
5
ISO 3746. Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure —
Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane. International Organization for
Standardization, Geneve.
6
ISO 1996-1, -2, -3. Acoustics — Description, measurement and assessment of environmental noise.
International Organization for Standardization, Geneve.
4
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Mikrofoni kõrgus oli 1,5-1,7 meetrit üle maapinna. Müramõõtja mikrofon oli kaitstud
tuulekaitsmega. Kõik seadmed kalibreeriti enne ja peale mõõtmist kalibraatoriga. Mõõtmistel
ja analüüsil kasutatud seadmed on loetletud tabelis 12.
Salvestatud andmed kopeeriti helikandjalt arvutisse digitaalselt järeltöötluseks ja analüüsiks.
Salvestatud andmete analüüsi käigus määrati kas kaalutud A-helitase LAeq või müra
ekspositsioonitase LAE, koos vastava spektriga 1/3 oktaavribades. Müraemissioon, kas siis
helivõimsustase LW või müra energia tase LE, saadi kasutades vastavates standardites toodud
juhiseid.
Müratasemete ja -kaartide arvutuse ülevaade on antud Lisas 15 oleva uuringu punktis 5.
4.11.4.4. Tulemused
Peamiste müraallikate mõõdetud müraemissioonid on esitatud lisas 15 B. Ühenumbrilised
müraemissioonid, kaalutud A-helivõimsustasemed LWA või heli energiatasemed LEA, on
samuti esitatud tabelis 4.13. Kaalutud A-helivõimsustasemeid ei saa sellisel kujul kasutada
arvutustes, kuid neid saab kasutada erinevate allikate tugevuse võrdlemisel.
Kaugpunktide mõõtmistulemused on esitatud lisas 15 C. Ühenumbrilised müratasemed on
samuti loetletud tabelis 4.14.
Viie olukorra arvutuslikud tulemused on esitatud lisas 15 D1-D5 mürakaartide kujul.
Müraemissioonid
Peamised müraallikad on vagunite pidurdamine ja põkkumine ning vedurimootorid. Kõige
väljapaistvamad mürasündmused on põhjustatud kahte tüüpi pidurdamise poolt: hüdrauliline
mägipidur ja inimese poolt paigaldatav kingpidur. Kõrge tasemega pidurdusmüra võib kesta
korraga mitmeid sekundeid.
Vagunite põkkumised tekitavad kõige kõrgemad momentaalsed müratasemed, aga ühe
kolksatuse mürasündmuse kestus on lühike.
Seoses pika töösoleku ajaga on vedurite mootorid tähtsad müraallikad. Veduri mootor võib
töötada tühikäigul peaaegu kogu päeva. Samaaegselt võib olla mitmeid töötavate mootoritega
vedureid. Raudteejaama poolt tekitatud põhimüra on põhjustatud vedurite mootoritest.
Liikuvad rongid ei tekita nii palju müra kui manööverdamine ja sorteerimine. Liikuva rongi
peamine müra on põhjustatud vedurist ja koosseisus olevate vagunite arvu mõju on
väheldane. Liikuva rongikoosseisu rataste kõlksumine rööbaste ühenduskohtades ja
pöörangutel ei ole oluline, kuna liikumiskiirus on väike.
Veduriviled on olulised sündmused, kui jälgida maksimaalseid hetkelisi müratasemeid. Vile
helienergia on siiski nii väike, et selle mõju pikaajalisele ekvivalentsele tasemele on peaaegu
ebaoluline.
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Tabel 4.13. Üksikute müraallikate müraemissioonid (kaalutud A-helivõimsustasemed LWA
või helienergia tasemed LEA) aktiivse töösoleku ajal
allikas
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

LWA, dB
liikuv vedur (üksik) 15-25 km/h
vedur tühikäigul
mägipidur (piduriplokk)
kingpidur
vagunite põkkumine
veduri vile
liikuv rongikoosseis (vedur + 60 vagunit)

emissioon
LEA, dB

109
103
127
114
99
122
113

Tabel 4.14. Kaugpunktides mõõdetud ekvivalentsed kaalutud A-helitasemed LAeq, ilma
parandusteta impulss või tonaalsele mürale. Ekvivalentsed tasemed on esitatud kui
pikaajalised üldised tasemed ja kui on olemas, siis on esitatud lühiajaliste mõõtmistulemuste
vahemik
punkt

KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6
KP7
KP8
KP9
KP10
KP11
KP12
KP13
KP14
KP15
KP16
KP17
KP18
KP19
KP20

asukoht

Territooriumi piirde ääres
Territooriumi piirde ääres
Puhastusjaam

LAeq, dB
üldine
lühiajaline
58
57
51
55
60
55
56
48
51
51
50
45
47
56
49
45
47
66
64
39

43 – 65
45 – 65
51 – 52
47 – 64
48 – 64
–
55 – 57
48 – 49
–
46 – 53
48 – 51
45 – 46
–
–
43 – 51
–
47 – 48
–
–
–

Rongid, mis liiguvad merepoolsetel radadel, ei põhjusta märkimisväärset müra elamualadele,
kuna nad on tavaliselt varjestatud teiste vagunitega ja vahemaa raudteejaama territooriumi
piirini on suur. See on samuti üks peamine põhjus, miks raudteejaama laiendusel on ainult
väheldane mõju üldisele müraolukorrale.
Teised müraallikad olid võrreldes peamiste müraallikatega piisavalt vaiksed, et need võis
müratasemete arvutamisel ja hindamisel ära jätta täpsust vähendamata. Need on näiteks
ventilatsiooniseadmed, raudteel sõitev autotransport jms.
Müra iseloom
Pidurdusheli on kõrgsageduslik, käre ja läbilõikav ning äärmiselt tonaalne; seetõttu tuleb
seoses pidurdamisega ennustatud ja mõõdetud tasemetele rakendada parandust +5 dB
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tonaalsele mürale naabruses paikneval elamualal.
Vagunite põkkumine tekitab teise väljapaistva mürasündmuse; kolksatused on äärmiselt
impulsiivsed ja tuleb rakendada parandust +5 dB impulssmürale.
Vedurite müraemissioonid on tüüpilised suurtele ja aeglastel pööretel töötavatele
diiselmootoritele. Müra on väga madalsageduslik ja samuti tonaalne.
Kokkuvõtteks, peaaegu kogu raudteejaama poolt tekitatud müra on oma iseloomult kas
impulsiivne või tonaalne. See tähendab, et praktiliselt kogu müra eeldab parandust
impulssmürale või tonaalsele mürale, kui seda kogetakse läheduses asuvatel elamualadel.
Seetõttu tuleb parandus +5 dB lisada üldisele mõõdetud või ennustatud müratasemele enne
tulemuste võrdlemist normtasemetega. See järeldus kehtib vähemalt väikestel vahemaadel
raudteejaamast ehk lähimate eluhoonete juures.
Müratasemed kaugpunktides
Üksikasjalised kaugpunktide mõõtmistulemused on esitatud lisas 15 C. Lisades on toodud
spektrum 1/3 oktaavribades ja valitud näited muutuvast kaalutud AF-helitasemest LAF(t).
Kaalutud A-helitasemed on toodud tabelis 4.14.
Kaugpunktides mõõdetud müratasemed olid enamus juhtudel vahemikus ±2…3 dB arvutatud
müratasemetest samas punktis. Tuleb märkida, et enamus mõõtmistest vastavad raudteejaama
tööde aktiivsele faasile. Samuti esindavad mõõdetud tasemed rohkem ja vähem juhuslikke
müraolukordi ja –sündmusi mõõtmispäevadel ja perioodidel. Põhimõtteliselt esindavad
arvutustulemused müraolukorda üldisemalt.
Mõõdetud ja arvutatud tasemete võrdlustulemused kinnitavad, et müraallikate
müraemissiooni mõõtmised olid piisavalt täpsed ja usaldatavad: koostatud mudel ja teostatud
mõõtmised vastavad üksteisele.
Kaugpunktides mõõdetud ekvivalentsed helirõhutasemed sõltusid suuresti tegevusest
raudteejaamas ja ei sõltunud otseselt kaugusest raudteejaama territooriumini.
Seoses punktis 4.11.4.1 mainitud rongikoosseisude koostamise ühtlase graafikuga püsivad
müraemissioonid ja pikaajaline ekvivalentne müratase konstantne 24 tundi, kogu päeva ja öö.
Nii on mürakaartide arvutatud ekvivalentsed müratasemed otseselt päevase ajavahemiku
müratasemed ja samaaegselt ka öise ajavahemiku müratasemed.
See tähendab, et kui keegi tahab arvutada müra hinnatud taset päevasel ajal (7-23) või päevaõhtu-öö müraindikaatorit, siis matemaatiline väljendus on väga lihtne:
Müra hinnatud tase päevasel ajavahemikul LD (7.00-23.00) arvestades +5 dB parandust
õhtusele ajale (19-23) on
1,5 dB kõrgem kui otsesed tulemused.
Päeva-õhtu-öö müraindikaator Lden arvestades + 5 dB parandust õhtusele (19-23) ja +10 dB
parandust öisele ajavahemikule (23-07) on
6,3 dB kõrgem kui otsesed tulemused.
Müra hinnatud tase päevasel ajavahemikul (7.00-23.00) arvutatakse järgnevalt:
Ld = 10 log [(1/16)*(12*100.1Lday+4*100.1(Levening+5))] dB
Päeva-õhtu-öö müraindikaator arvutatakse järgnevalt:
Lden = 10 log [(1/24)*(12*100.1Lday+4*100.1(Levening+5))+8*100.1(Lnight+10)] dB
kus +5 dB on parandus õhtusele ja +10 dB parandus öisele ajavahemikule.
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Häirivuse hindamine
Kogu elamualal Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahel ületavad ekvivalentsed müratasemed
öise piirtaseme 45 dB isegi ilma parandusteta. Lähimate eluhoonete juures parandustega
mittearvestatud tasemed ületavad 50 dB ja on lähedale öise aja kriitilisele tasemele 55 dB.
Arvestades parandust impulss/tonaalsele mürale on viimatimainitu ületatud.
Maksimaalsed helirõhu normtasemed on ületatud öisel ajavahemikul vähemalt lähimate
eluhoonete juures.
4.11.4.5. Muuga Sadama idaosa ja Muuga raudteejaama laiendamine
Liiklus Muuga sadamas on tihe ja järjest suureneb. Seoses sellega on vaja rajada Muuga
raudteejaama laiendus, mis teeks veokite saabumise ja lahkumise sadamast kiiremaks.
Raudteejaama laiendus võimaldab vastu võtta ronge kogupikkusega 1 kilomeeter.
Projektis on kokku ette nähtud 28 paari uusi rööpaid mere ja olemasolevate raudteerööbaste
vahele. Uued rööpad rajatakse eesmärgiga võtta kaupa operaatorite ladudesse ja laevadesse.
Muuga raudteejaama liiklustihedus suureneb infrastruktuuri lõplikul välja ehitamisel kuni
100%.
Kuna uued rööpad rajatakse elamualadest kaugemale, olemasolevatest teedest mere poole, siis
nende mõju mürale on väheldane. Toimub mõningane olemasoleva müratasemete tõus
elamualadel, aga see ei saa olema märkimisväärne, kuna peamised müraallikad elamualade
suhtes jäävad samaks.
4.11.4.6. Järeldused
Käesolev mürauuring ja hinnang keskendus Muuga raudteejaama ja Muuga depoo kõrval
asuvale elamualale, umbes depoo ja raudteejaama hoone vahele. Uuring teostati kasutades nii
mõõtmisi kui arvutamist. Sarnane laiem mürauuring valmistatakse kogu Muuga sadama
(sisaldades laiendust) jaoks.
Toetudes Eesti Raudteelt saadud informatsioonile, on aktiivsed tööperioodid (ja
mürasündmused) jagatud võrdselt päevasele ja öisele ajale ning pikale ajaperioodile. Seetõttu
on Muuga raudteejaama ja depoo poolt tekitatud ekvivalentsed müratasemed samasugused
päevasel ja öisel ajal.
Nii mõõtmistulemuste kui ka mürakaardistamise tulemused näitavad, et müratasemed lähedal
asuvate eluhoonete juures ja lähedal ületavad 50 dB ilma ühegi paranduseta. Öise
ajavahemiku piirtase 45 dB on selgelt ületatud. Müra hinnatud tase LReq (mis sisaldab
parandust +5 dB impulss- ja tonaalsele mürale) ületab öise ajavahemiku kriitilise taseme 55
dB.
Soovitused mürataseme vähendamiseks on toodud ptk 5.4.

4.12. Lõhnareostus kui oluline keskkonnahäiring
Tiheda tööstus-, põllumajandus-, transpordi ning prügilate läheduses on lõhnareostus oluline
keskkonnahäiring. Võimalikuks lõhnahäiringu allikaks peetakse Taanis ka väetisetööstust
(Maasikmets, 2004). Seega võib väetiseterminal osutuda lõhnaainet levitavaks allikaks, kuigi
tõenäosus oluliseks reostuseks on väiksem kui väetiste tootmisel.
On kehtestatud piirväärtused mitmesugustele saasteainetele, kuid tihti võib sellest väheseks
jääda. Mõõtes ainete kontsentratsioone õhus, võib aine kontsentratsioon jääda lubatu piiresse,
kuid lõhn on sellele vaatamata tunda. Lõhna puhul on tõmmatud paralleele müraga – ta
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otseselt ei häiri füüsiliselt, pigem psüühiliselt – häirib ja põhjustab inimestes stressi,
vastumeelsust kohale, kus häiring esineb.
Lõhn tekib eelkõige läbi anaeroobse mikrobioloogilise lagunemisprotsessi, kus lagundatakse
orgaanilised ühendid. Tingimused anaeroobseks mikrobioloogiliseks lagunemisprotsessiks ja
sellega seoses ka lõhna tekkeks: kõrged temperatuurid, kõrge niiskusaste, madal C/N suhe.
Vahekaugused (s.t kaugus elurajoonist) tööstusettevõtetele on enamasti eelnevalt kindlaks
määratud. Vahekaugusi on võimalik vähendada, kui suudetakse lõhnaaineid
puhastusseadmetega vähendada ja modelleerimisega tõestada, et lõhnaainete levik on väiksem
kui kehtestatud vahekaugus. Lõhnareostust on võimalik vähendada nii bioloogiliste kui ka
füüsikalis-keemiliste vahenditega. Lõhnareostuse vähendamiseks kasutatakse enamasti
biofiltreid ja biopesureid.
Lõhnareostust reguleerib Välisõhu kaitse seaduse § 34, mille kohaselt ebameeldiva või
ärritava lõhnaga aine (lõhnaaine) on inimtegevusest põhjustatud välisõhku eralduv aine või
ainete segu, mis võib tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju. Lõhnaaine esinemise
välisõhus määrab selleks moodustatud lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm.
Lõhnaaine esinemise määramine toimub vastavalt keskkonnaministri 6.10.2004 määrusega
nr124 sätestatud lõhnaaine määramise korra ja selleks kasutatavate meetmete põhjal.
Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühm annab hinnangu lõhnaaine esinemise kohta
välisõhus ning lõhna esinemise korral nõuab seda põhjustava saasteallika valdajalt lõhna
vähendamise tegevuskava koostamist. Saasteallika valdaja rakendab täiendavaid meetmeid
lõhnaainete heitkoguste vähendamiseks.
Seega kui ilmneb, et väetiseterminali tegevus võib põhjustada või põhjustab lõhna tekkimist,
levimist või ärritavat lõhnataju elanikkonnale või esitatakse vastavaid kaebusi, tuleb käituda
vastavalt seadusele (hinnatakse lõhnaaine esinemist).
Välisõhu kaitse seaduse § 89 lõige 3 sätestab uue paikse saasteallika valdajale kohustuse anda
hinnang lõhnaainete võimalikust esinemisest välisõhus välisõhu saasteloa või
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides.

4.13. Sotsiaal-majanduslikud mõjud
4.13.1. Mõju inimese tervisele, heaolule ja varale ning seos planeeringute ja
arengukavadega
Muuga sadamaga piirnevad aiamajade ja suvilate piirkonnad nii Muugal kui Uuskülas ning
elamud vahetult Muuga raudteejaamaga. Sadama idaosa piirkonnas halvendab elanike
elukeskkonda peamiselt raudteetranspordist lähtuv müra. Nii Viimsi kui Jõelähtme valla
üldplaneeringute kohaselt on aiamajade ja suvilate ümberehitus elamuteks sadamaga ja
raudteega külgnevatel aladel ebasoovitav. Samuti pole soovitav sadama piirkonda uusi
elamuid ehitada õhu saastatuse ja kõrge mürataseme tõttu.
Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt asub Muuga sadama arenev osa Jõelähtme vallas.
Jõelähtme valla üldplaneeringu kohaselt mõjutab valla territooriumil kavandatud tegevus –
Muuga sadama laiendus – keskkonda sadama tegevuse, Muuga raudteejaama, sadama raudtee
ja maantee kaudu, millega kaasneb: tööstus- ja transpordimüra, tehnoloogiliste seadmete
müra; välisõhu saastumine väetiste ja kivisöe tolmuga ja gaasiliste heitmetega ning võimalik
reostus naftaproduktidega. Üldplaneering nõuab müra osas sanitaarkaitseala määramist,
tagamist, haljastamist. Seni on sadamale jäetud arvestuslik sanitaarkaitseala 100 m.
Kontrollida tuleb foonilist mürataset ning luua müra- ja tolmutõkked. Vajalik on Muuga
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sadama ühise transiidikoridori rajamine raudtee- ja autotranspordile koos müra
sanitaarkaitsealaga, mille tulemusel peaks vähenema transiitliiklus aiandusühistute piirkonnas.
Jõelähtme valla arengukavas on ühe strateegilise tegevusena muuhulgas ära märgitud: raudtee
ja Muuga sadama äärsetele elanikele on lähtuvalt müra ja vibratsiooninormidest tarvis
kindlustada inimväärsed elutingimused. Sadama laiendamise käigus rakendatavad meetmed
müra leevendamiseks peaksid muutma elutingimused vastuvõetavamaks. Muuga sadama
olemasolu antud territooriumil on siiski paratamatu ning sadama ja raudteejaama tegevusest
tulenevad häiringud müra näol jäävad ning neid täielikult likvideerida on võimatu. Siiski,
raudteejaama laienduse raudteeharud lisanduvad olevast jaamast mere poole ning jäävad
elamutest kaugemale kui olemasolevad raudteed. Seetõttu ei saa müratasemete tõus olema
märkimisväärne, sest peamised müraallikad elamualade suhtes jäävad samaks.
Viimsi vald näeb oma arengueelduste nõrga küljena Muuga sadamat ja selle tööstuslikku
arengut (Viimsi valla üldplaneering), mis tähendab, et sadama intensiivne areng, s.h
transiittransport põhjustab teatud negatiivseid mõjusid elukeskkonnale ja elanike heaolule.
Samas aga nähakse Muuga sadama laiendust ja transiidi suurendamist kui võimalust, samuti
sadama ümberstruktureerimist, vähendamaks ohtlikke mõjusid (elu)keskkonnale. Ka
Jõelähtme vallale pakub Muuga sadam võimalusi. Siiski etendab sadam oma tegevusega ka
ohtu elamualadele, s.h õhusaaste suurenemisega.
Muuga sadama keskosa paikneb Maardu linna territooriumil, kuhu jääb sadama
administratiivkorpus ja laienev konteinerterminal. Maardu linna arengukavas on peetud
vajalikuks sadama arengu toetamist ja sellega seonduvalt transiidi arengut ning Muuga
sadama ja Tallinn-Narva mnt ühendava transiitkoridori väljaehitamist, samuti ehitada valmis
Peterburi maantee ja Muuga sadama tee liiklussõlm mitme tasapinnalisena.
Muugat läbib Muuga sadamasse suunduv raudteeharu, mille kasutamine on väga aktiivne.
Muuga elanikke häirib Muuga sadamasse suunduvate veostega kaasnev müra ja vibratsioon.
Rasked kaubaveosed liiguvad ka öösiti, mistõttu esineb ka öine müra. Seetõttu on vajalik
Muugat läbivate raudteeharudele leevendavate meetmete väljatöötamine. Maardu linna
üldplaneeringu koostamise käigus tuleb astuda dialoogi raudtee valdajatega ning leida
võimalusi kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks. Konkreetsete meetmetena tuleks
kaaluda müratõkkeekraani rajamist, rongide ajagraafikute ülevaatamist, tehnilisi võimalusi
vibratsiooni vähendamiseks (korralikum raudteetamm, rööbaste tehniline olukord jne).
Tootmisalade ja elamualade vahele nähakse vajalikuks rajada/kujundada toimivad rohelised
puhveralad ning müratõkkebarjäär.
Lähtudes ülaltoodust võib Muuga sadama laiendamine avaldada negatiivseid mõjusid inimese
tervisele ja heaolule õhusaaste (väetisetolmu ja fluoriidide) näol ning häiringuid transpordist
(eelkõige raudtee) tuleneva müra tõttu. Sadama ja operaatorite vara võib kahjustada
väetiseterminalist eralduv väetisetolm. Väetisetolmu jõudmine piirkonna elamuteni on
keskkonnakaitse meetmete rakendamise puhul vähe tõenäoline.
Piirkonna elanike, eelkõige Uusküla elanike heaolu tagamiseks tuleb rakendada mitmeid
abinõusid (vt ptk 5) nii müra taseme leevendamiseks kui võimaliku õhusaaste ärahoidmiseks.
Sadamast tulenevaid õhusaaste emissioone on terminalide operaatorite poolt võimalik vältida.
Harju maakonna planeeringu kohaselt omavad Harju maakonnas asuvad kauba- ja
reisisadamad head arengupotentsiaali ja annavad kogu Eesti välis- ja transiitkaubanduse
mahust peamise osa. Planeeringu arengusuund on kauba- ja reisisadamate laiendamine ning
nendega seonduva infrastruktuuri (maanteed, raudteed) läbilaskevõime suurendamine,
jälgides sealjuures elukeskkonna kvaliteedi nõudeid.
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4.13.2. Mõju kliimale ja kultuuripärandile
Muuga sadama laiendamise ja selle tegevuse käigus ei eraldu välisõhku saasteaineid sellistes
kogustes, mis võiksid avaldada olulist mõju välisõhu kvaliteedile ja sellest tulenevalt
mõjutaks otseselt kliimat. Kaudselt võivad kliimale mõju avaldada transpordivahendid.
Transpordi korraldamisel tuleb silmas pidada, et veovahendid kulutavad fossiilseid kütuseid
ja paiskavad õhku heitgaase, sh kasvuhoonegaase. Siiski, kuna kaupade vedu toimub 90-95 %
ulatuses raudteed pidi ja ülejäänud veetakse autotranspordiga, on sellest tulenev õhuheitmete
mõju kliimale minimaalne. Samuti on kaubalaevade ja raudteetranspordi mõju välisõhule ja
kliimale mitteoluline, kuna tulenevad õhuemissioonid on väikesed, võrreldes autotranspordi
või mõne muu tootmistegevusega.
Muuga sadama idaosa laiendamisega kaasnevalt ei ole ette näha negatiivset mõju piirkonna
kultuuripärandile. Lähim väärtuslik maastik alale on Kallavere traditsiooniline maastik, mis
on traditsiooniline külamaastik kõrvuti Maardu linna elamurajooni paneelmajadega. Sadama
ehitustegevus jääb nimetatud alast piisavalt kaugele ja sadama laienemine antud piirides seda
ei mõjuta. Samuti ei mõjuta sadama laiendus Rebala muinsuskaitseala, kus Maardu linnast
kagu poole jäävasse Rebala külasse on koondunud paljud arheoloogia- ja
arhitektuurimälestised.

4.13.3. Majanduslikud mõjud ning teede ja raudtee koormused
Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab
Muuga sadam olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Muuga sadam omab juhtpositsiooni
kaubavoogude käitlemises Venemaa ja Lääne-Euroopa vahel. Muuga sadama kaubakäive
moodustab kolmveerandi AS Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 90 % kogu Eestit
läbivate transiitkaupade mahust. Muuga sadama idaosa laiendamine suurendab
transiitkaubanduse osatähtsust veelgi. Muuga sadama idaosa laiendamise eesmärk on sadama
opereerimise efektiivsuse suurendamine, samas rõhutades ka Euroopat läbivate ühendusteede
võrgustikku.
Muuga sadama laiendust tuleb vaadelda ka laiemalt üleeuroopalise võrgustiku (TransEuropean Network TEN-T) kontekstis, millest Muuga sadam moodustab lahutamatu osa.
Seetõttu on sadama idaosa laiendamine oluline ka ulatuslikumalt, kui ainult regionaalses või
riiklikus plaanis. Eesti on osa üleeuroopalisest koridorist (Pan-European Corridor I), mis on
Euroopa Liidu üks prioriteetsemaid projekte, ühendades Kesk- ja Ida-Euroopa riike LääneEuroopaga ning ulatudes Helsingist Varssavisse läbi Tallinna, Riia, Vilniuse ja Kaunase.
Nimetatud koridori peamised punktid Eestis on piiritletud Põhja-Eesti ranniku sadamatega,
millest Muuga sadam võimaldab häid navigatsiooni võimalusi ja suuri sügavusi. Samuti on
Muuga sadam lahutamatu osa ühendusteedest Via Baltica ja Railway Baltica, mis ühendavad
transpordivoogusid Soome ja mandri-Euroopa vahel. See olukord garanteerib Muuga
sadamale tugeva eelise naaberriikide ees.
Sadama areng tõstab tõenäoliselt kinnisvara hindu nendel sadamaga piirnevatel aladel, mille
otstarve ei ole elamumaa, vaid tootmismaa või ärimaa ettevõtluse arendamiseks. Sadamaga
vahetult piirneval alal olemasolevatel elamumaadel kinnisvara hinnad võivad langeda, kui
maa otstarve jääb samaks.
Muuga sadamat ühendab Tallinn-Narva maanteega Põhjaranna tee, kus seoses sadama
arenguga on ette näha liikluskoormuse kasvu. Autotranspordi intensiivistumine tuleneb
eelkõige konteinervedude suurenemisest. Aastaks 2025 prognoositakse Muuga sadamaga
seonduvate veoautode liiklustiheduse kasvu 40 %. Sadama arenguga seonduvalt on Muuga
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sadama ja Tallinn-Narva mnt ühendava transiitkoridori rekonstrueerimine vajalik aastaks
2010.
Hetkel on Tallinn-Narva maanteel Muuga sadamast tulenevate kaubaautode osatähtsus 8 %
kogu liiklusest, aastaks 2025 prognoositakse kaubaautode liiklustiheduse kasvu 11-12 %
(võttes aluseks praeguse keskmise päevase sõidukite liiklustiheduse).
Prognoositavad kaubamahud raudteel suurenevad üle kahe korra aastaks 2025, mistõttu on
vajalik raudteel läbilaskevõime suurendamine juba aastaks 2010.

4.13.4. Meresõiduohutus
Muuga sadama akvatoorium on avatud loode-, põhja- ja kirdetuultele, millega tuleb arvestada
meresõiduohutuse seisukohalt. Kui nendest suundadest puhuva tuule kiirus ületab 17 m/s,
muutub sadamas seismine, eriti kaide nr 4, 7, 8 ja 11 ääres, tugeva lainetuse tõttu laevale
ohtlikuks. Kui laine kõrgus on enam kui 1,5 m, on sadamapuksiiride kasutamine piiratud. Sel
juhul võtab otsuse laeva väljumise kohta vastu laeva kapten kooskõlastatult sadamakapteni
osakonnaga.
Lainetingimused, mille korral laadimisoperatsioonid on takistatud, varieeruvad laine pikkuse,
aluse suuruse, sildumise orientatsiooni, kauba käitlemise ja kasutatud seadmete jm faktorite
osas. Laine kõrguse 0,60 m võib lugeda keskmiseks künniseks kaubalaevadele, millal
opereerimine saab toimuda raskusteta. Suuremad laevad ja puistelastialused suudavad
kohanduda kõrgemate lainetega. Väiksematel laevadel, peamiselt konteinervedudel võivad
esineda erinevamad probleemid kaupade laadimisel ja mahalaadimisel.
Sadama laiendamise alal on põhjapoolsemad kaid paremini kaitstud lainetuse eest kui
lõunapoolsed. Võrreldes kavandatava tegevuse variandiga, on sirge kaijoonega alternatiivide
1 ja 3 puhul peamine puudus lainetuse negatiivne mõju laevadele ja laadimise
operatsioonidele, mida võib esineda 6 % aastas. Samas pakuvad variandid 1 ja 3 rohkem
paindlikkust kaikohtade paigutuses ning kergemat ja turvalisemat laevade sildumist. Siiski,
laevad peavad kasutama sama sissesõidukanalit, mis võib olla pudelikaelaks tihedama liikluse
puhul.

4.14. Kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja koosmõju
Kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja koosmõju tulenevad lisanduvatest muutustest, mille on
põhjustanud teised eelnevad, olevad või põhjusega ettenähtavad tegevused koos projektiga.
Arendus

Mõju A
Mõju A

Mõju A

Arendus
Kumulatiivne mõju

Kaudse mõju, kumulatiivse mõju ja koosmõju alana ning mõjuallikatena saab käesoleva
projekti puhul vaadelda:
1. Mõju õhule: rajatud söeterminal + kavandatav väetiseterminal
2. Müra: Muuga raudteejaam + Muuga sadama laiendus
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3. Mõju mereelustikule ja merevee seisundile: Muuga sadama kaubakäibele lisandub
uute terminalide valmimisel ligikaudu viiendik
Tõsiseks küsimuseks keskkonnamõju hindamisel on peetud kaudsete ja kumulatiivsete
mõjude ning koosmõjude määratlemist (Guidelines For The Assessment of Indirect And
Cumulative Impacts And Impact Interactions, 1999). Nende kolme tüüpi mõjude erinevad
definitsioonid kattuvad suuremal või vähemal määral. Samas puuduvad üldtunnustatult
omaksvõetud definitsioonid (Guidelines...). Seetõttu on rakenduslikes keskkonnamõju
hindamistes kõiki kolme tüüpi mõjusid käsitletud koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud.
Sisulises plaanis on niisugune lähenemine õigustatud, sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt
omane kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele. Samas on kõiki kolme tüüpi mõjude
hindamisel vajalik liikuda „analüüsilt sünteesile” kasutades selleks mõjuväljade võimalikult
suurt diferentseeritust (Tabel 4.17).
Tabel 4.17. Eksperdi seisukoht
MÕJUD
Kaudne

Koosmõju

Kumulatiivne

Määratlemine

Hindamine

√

√

√

√

√

Nimetatud kolmetüübiliste mõjude käsitlemisel on siinjuures kasutatud keskkonnamõju
astmelist skeemi (Tabel 4.18). Sellega määratletakse arengukomponendid (A),
kompleksmõjulised kavandatud tegevused (B), mõjutatavad miljööretseptorid (C) ja
kumulatiivne, sh kaudne ning interaktiivne mõju (D).
Käesoleva hindamise kumulatiivsete mõjude maatriks (Tabel 4.19) käsitleb kavandatava
tegevuse kogu elutsüklit (rajamisest lammutamiseni) – ühelt poolt. Teisalt – käsitletakse
minevikus toimunut, nüüdisaegseid kaasnevaid tegevusi ja võimalikke tulevikutegevusi.
Tabel 4.18. Keskkonnamõju astmeline skeem
A Arengukomponendid
– Sadamakaid
– Laod, seadmed
– Juurdepääsuteed
– Navigatsioonikanalid
B Tegevused
– Süvendamine
– Kaadamine
– Täitmine
– Infrastruktuuri loomine
– Teede ehitus
– Parkimine ja tehnoloogilise protsessi
korraldamine
– Planeerimistööd ja maastikukujundus
C Retseptorid
– Rannikumeri
– Rannajoon
– Rannavööndi maastik
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– Kontaktala maastik
– Kaitstavad alad
– Elamuala

– Mereelustiku muutused
– Linnustiku muutused
– Lainetuse ja hoovuste režiim ning
rannaabrasiooni muutused
– Maastikumuutused
– Elutingimuste muutused,
keskkonnakahjustused ja -häiringud

Muuga sadam kujutab endast Eesti suurimat meretranspordi sõlme, kus ühes aastas
töödeldakse 31 miljonit tonni veoseid. Lähema 20 aasta jooksul on kavandatud suurendada
kaubakäivet 73 miljoni tonnini aastas, millest vedelkaupade käive on 50 miljonit tonni.
Sadamas ja selle lähialal paikneb 13 kütuseterminali. Aastas läbib sadamat 24 miljonit tonni
vedelkütust. Töötavad kaks õhuseire jaama. 2005. aasta suvest alates töötab Muuga sadama
idaosas, kavandatava laiendusala põhjaküljel kivisöe terminal, mis igapäevaselt töötleb üle
250 vagunitäie sütt.
Sadama lääneosas paikneb väetiseterminal (2,2 miljonit tooni aastas). Aastaks 2015 on
sadama idaossa kavandatud ehitada teine väetiseterminal (3,0 miljonit tonni aastas,
eeldatavasti ka ammooniumnitraat).
Tabel 4.19. Mõjude maatriks
Potentsiaalne
mõjuala,
mõjutatav
ressurss ja
tegur
1
– Kontaktala
maastik
– Rannavööndi
maastik
– Akvatooriumi lähiala
– Muu sadamaakvatoorium
– Kaadamisala
– Muu
avamereala
– Merevee
kvaliteet
sadama akvatooriumis ja
kaadamisalal
– Põhjavee
kvaliteet
– Pinnavee
kvaliteet
– Merepõhja
elustik

Tegevused
Ehita- Kasuta- Leevendus
mine
mine

Toimuvad
tegevused

Tuleviku
tegevused

5
xx

6
x...x x x

7
xx

8
xx

xx

x

x...x x x

xx

xx

xx

xxx

xx

xxx

xx

x...x x x

xx

2
xx

3
x

xxx

x

xxx

x...x x

xx

x

xxx
xx

x
x

+

xxx
xxx

xx
xx

xxx
x x...x x x

xxx
xx

xxx

x

+

xx

xx

x x...x x x

xx

o

o

+

xxx

xx

xx

xxx

x

o

+

xx

xx

xx

xx

xxx

x

xxx

xx

x...x x x

xx
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– Kalastik
– Linnustik
– Rannajoone
muutus
– Rannaabrasioon
– Õhu kvaliteet
– Müra

xxx
xxx
xxx

x
x
o

x

o

xxx
xxx

x
xx

– Valgusmõju
– Ruraalsed
üldelamistingimused
– Urbaansed
üldelamistingimused
– Puhketingimused
–
Kultuuripärand
– Kaitstavad
alad
1
– Kaugmõju sh
piiriülene
mõju
– Mikrokliima
– Maakasutus
– Riskiilming

xx
xxx

xx
xx

xx

– Loodusvarade säästev
kasutamine

xxx
xxx
x x x...+

xx
x
x

x...x x x
x
x x...+

xx
o
x x x...+

xx

x

xx

xx

+
+

xxx
xxx

xxx
xxx

x...x x x
x x...x x x

+

xx
xxx

xx
x x...x x x

xx
x x...x x x

KM
xxx
KM
KM
xx

x

xx

xx

xx

x

xxx

xx

xxx

xx

xx

x

xx

o

xxx

x

xx

x

x

x

+

xx

x

x

x

2
o

3
o

4

5
x

6
o...x

7
o...x

8
o

xx
+
x

x
+
xxx

+

xxx
x x x...+
xxx

x
xx
xxx

xx
x x...+
xxx

xxx

+

+

x x x...+

x x...+

x x x...+

xx
x x...+
xxx
KM
+

Selgitus:
o
x
xx
xxx
KM
+

+
+

– olematu või väike mõju
– suhteliselt väike mõju
– mõõdukas mõju
– oluline mõju
– koosmõju allikatena
– üheselt kasulik mõju

Muuga sadam koos selle juurde kuuluva maismaa transpordi (raudtee, maantee) tehnilise
infrastruktuuriga on polüfunktsionaalne kooslus, mis käitleb eriilmelisi vedel- ja tahkekaupu.
Sadama läheduses on mitmed asulad ja muud elamualad. Lähikonnas elab üle 20 tuhande
inimese.
Eelöeldust tulenevalt on sadama tegevus olulise keskkonnamõju (sealhulgas kumulatiivse
mõju) ja riskitasandiga.
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Õhusaaste kumulatiivne koormus kujuneb:
•

orgaanilistest süsivesinikest (benseen, tolueen, ksüleen), mis emiteeruvad vedelkütuse
töötlemisel ahelas raudteeveerem – terminal – tanker;

•

tahked osakesed (tolm) väetiseterminalidest (olevast ja kavandatavast);

•

tahked osakesed (tolm) söeterminalist;

•

tahked osakesed (tolm) teistest puistekaupadest;

•

tahked osakesed metalli ja metallikaupade terminalist;

•

muudest sadamaoperatsioonidest ja teenindusalade hooldusest lähtuv emissioon.

Hajuvusarvutused väetise käitlemise ja söeterminali koosmõju kohta näitasid, et
tootmisterritooriumil maalähedases õhukihis õhusaaste tase ei ületa lubatud piirväärtust ka
kõigi saasteallikate koostöötamise korral. Üldjuhul see nii on, kuid erijuhtudel see ei pruugi
nii olla.
Samas tuleb kumulatiivses aspektis arvestada vedelkütuste käitlemisest lähtuvate orgaaniliste
süsivesinike ja tahkekaupade (kivisüsi, väetised, muud puistekaubad, metall jm) töötlemisest
tuleneva tahkete osakeste (eeskätt tolmu) emissiooni koosmõju. Siinjuures arvestame mitte
ainult lubatud piirväärtusi ületava emissiooni, vaid ka keskkonnahäiringut põhjustava mõjuga.
Keskkonnahäiringuna saab käsitleda mitte ainult haisuefekti, vaid ka tolmu, müra, lindude,
näriliste või putukate kogunemist, aerosoolide sisaldust õhus või jäätmete tuulega
laialikandumist (Jäätmeseadus § 18). Samas on inimene kui organoleptiline retseptor parim
mõõteriist. Organoleptilist hindamist tuleks seadustada ka õhu tahkete osakeste, müra,
valgussaaste ja muude visuaalsete efektide mõju väljaselgitamisel.
Kumulatsiooni arvestavalt tuleb rõhutada, et aromaatsete orgaaniliste lenduvate ühendite
hulgas on kantserogeene, mille toime võimendub koos õhu tahkete osakestega. Mürahäiring,
olles vägagi individuaalse tajulävega, võib lisada sellele omapoolse impulsi. Samas on müra
tehnogeenne keskkonnategur, mis mõjutab inimest ka siis, kui arvab olevat sellega harjunud.
Mürakumulatsioon väljendub märkamatus kurdistumises.
Ajaliselt suurenev kaubakäive ja sellest tulenevalt suurenevad veosed põhjustavad
mürataseme tõusu. Piirkonna elanikele põhjustab häiringuid nii sadama otsesest tegevusest
tulenev müra kui ka raudteeliikluse ja autotranspordi müra.
Siinjuures esitatakse tööhüpoteesina reegel:
M1 + M2 + M3 + ... + M n < 1,
kus M1 ... M n on erinevate saastetegurite (lõhn, müra, tahked osakesed jt) osa nende lubatud
piirväärtusest. Seejuures M peab olema väiksem kui 1 (M < 1).
Antud töös tehtud hajuvusarvutuse kohaselt võib lähima elamu juures maksimaalne
tolmukontsentratsioon ulatuda 0,2 lubatava piirväärtuseni (M1) ja fluoriidide kontsentratsioon
0,4 lubatava piirväärtuseni (M2). Raudteelt lähtuva müra osakaal on 0,8 ... 1,1 (M3) lubatavast
öisest müratasemest (sh ekvivalenttasemest). Sadama kütuseterminalidest 2006. aasta algul
tulnud orgaaniliste ühendite emissioon on ületanud häiringutasandi (M4 > 1). Lihtsustatult
väljendub koosmõju:
0,2 + 0,4 + (0,8 ... 1,1) + (> 1) > 3,5
Seega M > 1.
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Kavandatava tegevuspiirkonna kumulatiivset mõju kontaktala ja rannikuvööndi maastikule,
sadamaakvatooriumile, avamerele, mereelustikule, merevee ja pinnavee kvaliteedile ning
rannaabrasioonile võib hinnata mõõdukaks (Tabel 4.19).
Arvestades tulevikus lisanduvaid tegevusi (sh kordussüvendusi ja lammutustegevust) tuleb
koosmõju kaadamisalale pidada oluliseks. Kuna raudteest tulenevalt on ilmnenud põhjavee
(kaevu) lokaalne reostus, on koosmõjuliselt seda käsitletud olulise mõjuna. Müra kui
tehnogeenset keskkonnategurit on hinnatud olulise mõjurina tulenevalt selle koosmõjulistest
tekkeallikatest.
Kavandatud tegevusega muutub antud piirkonna rannajoon oluliselt. Merelt võetakse juurde
120 ha maismaad (täidetud ala). Antud väljundit tuleb käsitleda kaheselt – esmalt olulise
negatiivse mõjuna, ajalise nihkega aga positiivse ilminguna.
Kuna majanduslikel kaalutlustel taaskasutatakse vaid väga väike osa süvenduspinnasest, siis
ehitusaegses hinnangus ei saa toimuvat nimetada loodusvara säästvaks kasutamiseks.
Loodusvara säästev kasutamine mereressursi kasutamise näol ilmneb aga hiljem, sadama
ekspluateerimisel.
Merereostuse leviku modelleerimine näitas leviku suuna ja kiiruse. Sadamas kaubakäibe
kasvamisega (aastal 2025 ca 73 mln t/a, millest laiendatav sadamaosa annab ca 13%)
proportsionaalselt suureneb ka reostusohu tõenäosus, millele vastavalt tuleb planeerida tõrje
valmisolek.

4.15. Muuga sadama laiendamisest tulenevad ohud, riskid
Tulenevalt rajatavates terminalides käideldava kauba iseloomust, ei esita Muuga sadama
laiendatud idaosa keskkonnale suuremaid ohtusid ja riske kui olemasolev sadama lääneosa,
kus naftaterminalides toimub vedelkütuse käitlemine. Laevaliikluse intensiivistumise tõttu
suureneb ka võimalike avariiolukordade esinemise tõenäosus. Samuti esinevad teatud riskid
väetiseterminalis ammooniumnitraadi võimalikul käitlemisel.

4.15.1. Õlireostuse levik
Õlireostus juhtub merel avariilises olukorras, kus reostuse piiramise ja likvideerimise
juhtimiseks on vaja saada operatiivne prognoos reostuse võimaliku käitumise kohta.
Prognoosisüsteem peab olema lihtsalt juhitav, töökindel ja piisavalt täpne.
Rannikumere tsirkulatsiooni määramiseks on Mereinstituudis välja töötatud seotud mudelite
süsteem – hoovuste ja õlireostuse leviku operatiivprognoosi mudel (Elken, 2001).
Mudeli väljatöötamisel on esmatähtis hoovuste horisontaalsete komponentide
modelleerimine. Neist sõltuvad otseselt sadama kasutamisega kaasneda võiva reostuse levik,
eelkõige tõenäolised leviku teekonnad ning kaugused.
Sadama kontekstis on hoovustel määrav tähtsus reostuslevi mõjutajana ning mõõdukas roll
navigatsioonitingimuste kujunemisel. Võimaliku õlireostuse (nii avariilised lekked kui ka
pilsivete vale käitlemine) leviku määramiseks tehtud katses kasutati 68 päeva pikkust
modelleeritud hoovuste aegrida algusega 04.07.1997. Muuga sadama lähedal lasti 20 minuti
järel hoovustega triivima 100 õlireostust tähistavat markerit 115 m pikkuse küljega
kvadraadis. Õlireostuse leidumise tõenäosuse arvutamisel leiti: päevade arv aastas, mille
kestel võib 1 ha suuruses kvadraadis leiduda õlireostus.
Õlireostuse leviku tõenäosuse ruumiline jaotus (joonis 4.10, allikas: Elken, Kõuts, 2003. Eesti
Mereinstituut. Muuga sadama merekeskkonnaseire 2002) näitab, et Muuga sadama juures
toimuva õlilekke korral on eksperimendis kasutatud ilmastiku puhul õlireostuse tõenäoline
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levik 24 tunni jooksul valdavalt 2 km ida suunas. Kiiret õli levikut takistavad siin sadamast
ida pool sageli tekkivad veekeerised. Väikesed edasikande kiirused soodustavad õlireostuse
lokaliseerimist ja üleskorjamist. Randadest on ohustatud eelkõige sadamast ida poole jääv ala
kuni Tahkumäe neemeni.
59.56

59.54

59.52

59.50

24.85

24.90

24.95

25.00

25.05

Joonis 4.11. Õlireostuse leviku tõenäosus 24 tundi pärast avariid. Reostusallikas on tähistatud
sõõriga. Isojoonte väärtused 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 jne päeva aastas, mille kestel võib 1 ha
suuruses kvadraadis leiduda õlireostus. Joonisele on kantud sügavusjooned.
Loodesse, piki Viimsi poolsaare randa võib õlireostus levida kuni 4 km, tõenäolisemalt siiski
2 km. Seejuures piki randa suunatud hoovused, mille kiirus on suurim rannast pisut eemal 510 m sügavuse juures, ei soodusta (keskmiselt) reostuse jõudmist randa.
Tanklaeva “Alambra” masuudireostus, mis juhtus 2000.a septembris (leke avastati
16.09.2000) tõestab, et väiksem tõenäosus reostuse levikuks Viimsi poolsaare suunas ei
välista siiski sellist sündmust.
Muuga lahe hoovuste ja reostuslevi mudel tuleb rakendada reaalajas sadama operatiivtöösse,
et olla valmis erakorralisteks olukordadeks Muuga sadama akvatooriumis. Samuti on vajalik
ühendada automaatne meteojaam ja arvutusmudel infotehnoloogiliselt ühtsesse süsteemi.
Mudeli füüsikaline ja arvutuslik osa on sellisel tasemel, et tema tulemusi saaks sadama
operatiivtöös kasutada. Samal ajal on vaja teha täiendavad uuringuid ning kontrollmõõtmisi.
Muuga sadam omab valmisolekut võimaliku õlireostuse korral reostuse piiramiseks ja
likvideerimiseks. Reostustõrjevahenditest on olemas 3 reostuskorjelaeva, 2950 meetrit
merenaftatõkkeid ehk poome, boonipaigaldaja, 6 skimmerit ehk vahendit õli korjamiseks
veepinnalt, neist 4 hariskimmerit, mitmesugused pumbad, jõuplokid, aurugeneraator, pilsivete
kogur, transpordivahendid. Samuti on reostusetõrjeks väljaõpetatud inimesed, kes on ööpäev
läbi tegutsemisvalmis.

4.15.2. Ammooniumnitraat
Käesolevas aruandes on arvestatud, et Muuga sadama idaossa rajatavas puistekaupade
terminalis on võimalikuks käideldavaks väetiseliigiks ka ammooniumnitraatväetised. Kõrge
lämmastikusisaldusega ammooniumnitraat on ohtlik kemikaal, mille suurõnnetuse ohuga
ohtliku ettevõtte künniskogus vastavalt EL direktiivile 2003/105 ja Majandus- ja
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kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määrusele nr 67 Kemikaali ohtlikkuse alammäär
ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja
ohtliku ettevõtte määratlemise kord (RTL, 30.06.2005, 72, 994) on 1250 tonni.
Tavatemperatuuril on ammooniumnitraadi lagunemine aeglane, mis praktilist tähtsust ei oma.
Temperatuuri tõustes lagunemisprotsessi kiirus kasvab. Temperatuuril 65°C ja kõrgemal
hakkab ammooniumnitraadi iseeneslik lagunemine soojuse, veeauru ja lämmastikoksiidide
eraldumisega. Temperatuuridel 200-210°C, sõltumata õhu olemasolust, toimub juba
intensiivne lagunemine soojuse ja mürgiste lämmastikoksiidide eraldumisega, mis jätavad
mulje suitsust. Kord alanud lagunemisprotsess muutub eralduva soojuse arvel iseseisvaks ja
seda saab peatada ainult tugeva jahutamisega (hea ventilatsiooni ja ohtra vee kasutamisega).
Aga kui temperatuur jõuab vahemikku 300-350°C, siis ammooniumnitraat plahvatab kogu
massiga. Plahvatuse võimsust suurendab kinnine ruum ja mitmesugused lisandid. Plahvatuse
tulemusena eraldub ohtralt mürgiseid lämmastikoksiide. Neist ühe, lämmastikdioksiidi
kontsentratsioon üle 2 mg/m3 on juba ohtlik.
Ammooniumnitraadi keemilist püsivust vähendavad (suurendavad ebastabiilsust ja
plahvatusohtlikkust) mitmesugused tegurid nagu paakumine või graanulite murenemine
ümberkristalliseerumise tõttu teatud temperatuuridel, mis on -16, 32, 84 ja 125°C. Tahked
graanulid paakuvad ka õhuniiskuse toimel, kui see on üle 56 %. Juba väga väikestest
kogustest esinevad anorgaanilised lisandid, nende hulgas kloriidid (näiteks kaaliumkloriid
väetis), peenendatud metallid nagu kroom, vask, koobalt, tsink, plii, magneesium, nikkel,
raudoksiid, kroomoksiid, kroomi, vase ja mangaani soolad ja paljud teised kemikaalid
destabiliseerivad ammooniumnitraati keemilises mõttes. Ülimalt ohtlik on mistahes põlevate
materjalide segunemine ammooniumnitraadiga. Ka happelisuse kasv muudab
ammooniumnitraadi plahvatusohtlikumaks.
Venemaal väljatöötatud juhend ammooniumnitraadi ohutuks veoseks laevades nõuab
võimalust mõõta hapniku ja lämmastikoksiidide sisaldust trümmis. Kõige kindlamalt on
võimalik saada jälile ohtlikele keemilistele protsessidele ammooniumnitraadi temperatuuri
mõõtmisega kuhja sees.
Seni on ainuke ammooniumnitraadi ohutust suurendav meetod sobivate mõõtudega ja tihedate
(poorideta) graanulite valmistamine. Ammooniumnitraadi hoidmiseks on kõige ohutum
temperatuurivahemik -15 kuni +30°C kuiv hoiuruum. Selles mõttes on meie kliimavööndis
kuppelladu sobivaim moodus vajaliku temperatuuri ja õhu kuivuse hoidmiseks. Kuppelhoidla
oluline puudus ammooniumnitraadi hoidmisel on see, et puudub ventilatsioon ja võimalikest
ohtlikest keemilistest protsessidest kuhila sees on võimalik teada saada alles siis, kui on juba
lootusetult hilja midagi ette võtta.
Riski suurendab veel asjaolu, et ammooniumnitraadi tootmine toimub Venemaal ja seda
veetakse rongiga. Meil puudub logistilise ahela küllaltki oluliste lülide üle piisav kontroll.
Seega on olemas nullist erinev tõenäosus, et ammooniumnitraat reostub või rikneb kuidagi
teisiti enne Muugale hoidlasse jõudmist ja hoidlas võib tekkida ammooniumnitraadi
lagunemise kolle. Nii ei saa ka plahvatuse tekkimise tõenäosust pidada olematuks. Arvestades
tagajärgede katastroofilisusega on lõppkokkuvõttes tegemist väga tõsise riskiga, mida ei tohi
eirata.
Kui tagasihoidlikult eeldada, et 18 000 tonni ammooniumnitraadi plahvatamisel on 100
ohvrit, siis tsiviliseeritud maailmas üldlevinud seisukohtade järgi ei tohi leppida plahvatuse
tõenäosusega, mis on suurem kui 10-12 aastas. See tõenäosus on miljoneid kordi väiksem
tõenäosusest, et mõni vagun on ohtlikult ebakvaliteetse ammooniumnitraadiga või tekib
kõrvalekalle käitlemisahela mõnes teises kohas, mis võib viia ammooniumnitraadi ohtlikule
lagunemisele kuppellaos. Piltlikult väljendades, kui aastas veetakse läbi laokompleksi 60 000
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50 tonnist vagunit ammooniumnitraadiga, siis tõenäosus 10-6 näitab, et statistilise keskmisena
võib tulla kord 17 aasta kohta üks vagun ebakvaliteetse (riknenud) ammooniumnitraadiga.
Kuid see ei välista seda juhtumast lähiajal ja mitu korda järjest. Kui nüüd ainult üks juhtum
100 000 niisuguse vaguni kohta realiseerub plahvatusena, siis risk oleks 10 korda suurem kui
antud juhul vastuvõetav risk (10-12).
Ohtlikud kemikaalid ja neid hoidvate hoonete, veovahendite ja seadmete nõuded on
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reguleerimisalas. Selle kohta on olemas
järgmised määrused:
•

Teede- ja sideministri 6.12.2000.a määrus nr 106, muudetud Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13.10.2005 määrusega nr 121, Nõuded kemikaali
hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali
käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja
lennujaamas ning erinõuded ammooniumnitraadi käitlemisele (RTL 2001, 7, 110;
2003, 47, 687; 2005, 106, 1629);

Peatükk 31 sätestab erinõuded ammooniumnitraadi, sh ammooniumnitraatväetiste
käitlemisele. Väetiseterminali operaator peab järgima kemikaalide ohutu käitlemise nõudeid
ja omama teavet ammooniumnitraadi ohtlike omaduste kohta.
Ammooniumnitraati tuleb hoida muudest kemikaalidest eraldatult, et vältida kokkupuudet
materjalidega, mis suurendavad ammooniumnitraadi tule- ja plahvatusohtlikkust.
Ammooniumnitraati tuleb hoiustada sademetekindlas, lukustatavas ja tulekindla hoone
nõuetele vastavas ehitises, kus hoidla põrand peab olema betoonist või muust mittepõlevast
materjalist. Hoidla ehitis peab olema võimalusel piisavalt ventileeritav. Samuti peab hoidla
olema varustatud tulekustustus- ja esmaabivahenditega ning tule tõrjeks peab olema
kindlustatud piisav vee hulk. Hoidla töötajad peavad olema teadlikud tulekahju korral
käitumisest.
Juhul, kui väetiseterminali hoidlas hoiustatakse üle 3000 tonni ammooniumnitraati, tuleb
vähemalt 2 korda ööpäevas, kasutades kalibreeritud temperatuuri- või gaasiandureid, mõõta
kuhja sisetemperatuuri ja lämmastikoksiidide sisaldust õhus.
Üle 100 tonni ammooniumnitraadi käitlemiseks kavandatud ehitise või rajatise
projekteerimisel tuleb selle keskkonnamõjude kindlakstegemiseks läbi viia keskkonnamõjude
hindamine Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud
korras.
•

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. aprilli 2003. a määrus nr 55 Nõuded
veovahendile (RTL, 14.04.2003, 47, 688);

•

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005. a määrus nr 67 Kemikaali
ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga
ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord (RTL,
30.06.2005, 72, 994).
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5. NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISE VÕI
LEEVENDAMISE MEETMED
5.1. Parim võimalik tehnika
Parim võimalik tehnika (PVT) on ettevõtte selline tegutsemisviis, mille juures
tootmissüsteem kogu oma elutsükli vältel avaldab keskkonnale võimalikult vähest mõju. PVT
rakendamise kohustus on ettevõtetel, kes taotlevad keskkonnakompleksluba vastavalt
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusele. Samuti peab Välisõhu kaitse
seaduse järgi paikse saasteallika valdaja kasutama parimat võimalikku tehnikat,
energiasäästlikku tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja püüdeseadmeid
saasteainete heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja
majanduslikult mõistlik tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades.
•

Parim tähendab tõhusaimat viisi kaitsta keskkonda kui tervikut.

•

Tehnika all mõeldakse käitises kasutatavat tehnoloogiat ja käitise kavandamise,
ehitamise, hooldamise ning käitamise, käitise tegevuse lõpetamise ning käitise
sulgemise viisi.

•

Võimalik tehnika tähendab käitajale mõislikul viisil kättesaadavat nüüdisaegset
tehnikat, mille kasutamine on eeliseid ja kulutusi arvesse võttes majanduslikult ja
tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise.

Euroopa Nõukogu Direktiivi 96/61/EÜ, reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta,
26.09.1996 (IPPC direktiiv) kohaselt tähendab PVT kõige tõhusamaid ja kõrgemal
arengutasemel olevaid võtteid ning nende rakendusviise, mille järgi mingit tehnikat võib
pidada sobivaks heite sätestatud piirväärtusteni jõudmiseks, et vältida, või kui see ei ole
võimalik, vähendada heidet ja selle mõju kogu keskkonnale.
Käitises tuleb saastet pigem vältida kui lõpppuhastuse käigus kõrvaldada. Vältimine tähendab
saaste minimeerimist, kasutades keskkonnasõbralikke tooraineid, tootes keskkonnasõbralikke
tooteid ja kasutades ressursse tõhusalt (vesi, energia, toorained jne).
PVT peab vastama tegevusala ja selles rakendatavate töömeetodite tõhusaimale ja
arenenumale astmele. Määratlemaks parimat võimalikku tehnikat mingis valdkonnas on
Euroopa IPPC Büroo (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau)
töötanud välja soovituslikud dokumendid (BREF – BAT Reference Notes), mis annavad
tegevus- või alltegevusvaldkondadele juhiseid tehnoloogiate kohta. BREF-id on
kõikehõlmavad ja annavad detailse ülevaate tehnikatest, mida peetakse käesoleval ajal
parimaks ning sisaldavad heite- ja tootmissisendite erikulude tasemeid, mida on võimalik
saavutada PVT-d kasutades.
•

Soovitused parima võimaliku tehnika kohta, mis käsitlevad emissioonide teket
puistekaupade ladustamisel on toodud dokumendis: Reference Document on Best
Available Techniques on Emissions from Storage. January 2005.

•

Soovitused PVT kohta on olemas ka suurte keemia- ja väetisetööstuste jaoks: Draft
Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Inorganic
Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries, Draft March 2004, kuid see ei
puuduta otseselt väetiste transporti ja laadimist väljaspool tootmisettevõtteid.

Käitajale ei saa ette kirjutada, millist tehnoloogiat tuleks kasutada. Samas peab olema tagatud,
et PVT põhimõtte järgimine toimub heite piirväärtustele, ressursside kasutamisele ja jäätmete
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tekkele esitatavate normatiivide kaudu. Eelistatakse jäätmevaest tehnoloogiat ning jäätmete
taaskasutamist, kui see on tehniliselt ja majanduslikult vastuvõetav.
Asjaolud, mida on vaja arvesse võtta PVT valikul, silmas pidades selle eeldatavat tasuvust
ning ettevaatus- ja reostuse vältimise abinõusid:
1. jäätmevaese tehnoloogia rakendamine;
2. vähemohtlike ainete kasutamine;
3. kus sobib, tootmisel tekkivate ainete ja jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamise
arendamine;
4. tootmistingimustes tõhusaks osutunud võrreldavate protsesside, seadmete või
käitlusvõtete evitamine;
5. tehnoloogilised uuendused ning teaduse ja teadmiste areng;
6. heidete olemus, mõju ja suurus;
7. uue või olemasoleva käitise käikuandmiskuupäev;
8. parima võimaliku tehnika evitamiseks vajalik aeg;
9. tootmises kasutatava toorme (vesi kaasa arvatud) tarve ja olemus ning nende
energeetiline kasutegur;
10. heidete kahjuliku keskkonnamõju vältimise või minimeerimise vajalikkus ning sellega
kaasnev risk;
11. avariide vältimise ning nendega kaasneva keskkonnaohu minimeerimise vajalikkus;
12. Euroopa Komisjoni või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt avaldatud
informatsioon parima võimaliku tehnika, selle arengu ja kaasneva seire kohta
asjassepuutuvate tööstusharude puhul.
Direktiivi järgi tähendab heite piirväärtus mitmesuguseid heidet iseloomustavaid
ainesisaldusi ja/või massi, mida ei tohi mingi ajavahemiku või mingite ajavahemike kestel
ületada. Heite piirväärtusi võidakse sätestada ka teatavate ainerühmade või -kategooriate
kohta, eriti nende kohta, mis on loetletud lisas III. Direktiivi lisas III on toodud reoainete
nimistu, mida tuleb arvesse võtta heite piirväärtuste määramisel. Arvestades väetiseterminali
tegevusest tulenevaid emissioone välisõhku ja vette, on antud nimistus toodud:
•

Õhuheitmed – tolm; fluor ja selle ühendid;

•

Vette sattuvad heitmed – heljum; eutrofeerumist soodustavad ained (eeskätt nitraadid
ja fosfaadid)

Parima võimaliku tehnika rakendamine nõuab ettevõttelt lisakulutusi, kuid aitab hiljem kokku
hoida ekspluateerimise kulusid, mis võivad tekkida saastetasude näol, eriti ülenormatiivse
saaste korral. Samuti annab parima võimaliku tehnika kasutamine teatava kindlustunde nii
ettevõttele endale kui mõjupiirkonna elanikele ja teistele tegutsevatele ettevõtjatele, et
võimalik negatiivne keskkonnamõju on viidud miinimumini.

5.2. Välisõhu kaitse
Puistekaupade laadimise tehnoloogia valikul tuleb juhinduda parima võimaliku tehnika
põhimõtetest ja kasutada kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, kus laadimissõlmed on kinnised
ja kaitstud ilmastikuolude eest. Terminali projekteerimisel ja tehnoloogia valikul tuleb
tähelepanu pöörata väetisetolmu levikut vähendatavatele meetmetele.
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Lihtsaimad tolmuheite vähendamise meetodid on niisutamine, keemiline stabiliseerimine ja
tuule mõjude vähendamine. Niisutamine on kõige odavam meetod, kuid annab ainult ajutist
efekti. Keemiline stabiliseerimine on kulukas ja võib omada kahjulikke kõrvalmõjusid.
Lähtudes parima võimaliku tehnika kasutamisest puistekaupade laadimisel sadamates, tuleb
järgida Euroopa IPPC Büroo (Sevilla Büroo) materjale (nn BREF) parima võimaliku tehnika
kohta, mis käsitleb emissioonide teket puistekaupade ladustamisel (Reference Document on
Best Available Techniques on Emissions from Storage. January 2005). Nimetatud
dokumendis tuuakse järgmisi soovitusi:
•

materjalide kukkumiskõrguse vähendamine laadimistöödel;

•

kraana lõugade täielik sulgemine enne kauba laadimise algust;

•

tugeva tuulega (tugevama kui 15 m/s) vältida väetise avatud laadimist laeva;

•

õige konveieri kiiruse valimine;

•

konveieri liiga täis laadimise vältimine;

•

laadimisel ühest asupaigast teise transpordi kauguste vähendamine;

•

teede ja seadmete pidev-perioodiline puhastamine;

•

kaskaadseadmete kasutamine;

•

niisutusseadmete kasutamine;

•

kinniste konveierite kasutamine;

•

kinniste hoidlate kasutamine.

Laadimistehnoloogia, transportööride, puhastusseadmete valikul tuleb eelnimetatud
organisatoorseid ja tehnilisi võtteid arvestada. Seadmete valik ja tolmu emissioonide kontrolli
meetmed sõltuvad ka väetise tüübist, kus on olulised mitmed faktorid nagu toote võime
paakuda, keemiline stabiilsus, niiskuse tundlikkus jm.
Väetiseterminali projekti koostamisel ja terminali töö korraldamisel tuleb arvestada järgmisi
põhimõtteid:
•

Väetisi ei tohi vastu võtta, välja laadida ega edasi kanda pneumaatiliselt.

•

Konveierid, elevaatorid ja segajad peavad olema kinnised. Neid ümbritsevad katted on
õhureostust vähendavad meetmed, mis peavad olema kogu aeg heas seisukorras ja
kontrollitud.

•

Laeva laadimisel peavad konveierid samuti olema kaetud ning trümmi suunamisel
tuleb kasutada spetsiaalset kaskaadtoru.

•

Väetiste väljalaadimisala peab olema täielikult suletud ning uksed laadimise ajal
suletud. Väljalaadimisseadmed peavad olema sellised, mis võimaldaksid vähendada
tolmuemissioonide eraldumist laadimise ajal (varustatud laadimissukaga ja
laadimisteravikuga). Väljalaadimise ajal tuleb imeda väetisetolmu, et vähendada
lenduvaid emissioone. Väljalaadimisalalt ei tohi eralduda visuaalselt jälgitavaid
õhuemissioone.

•

Tehnoloogilise protsessi käigus on vajalik pidev tolmu püüdmine
tolmufilterseadmetega, millega peavad olema nii laadimissõlm kui konveierid
varustatud. Oluline on kontrollida õhusaaste vähendamise meetmete töökindlust ja
seisukorda.
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•

Väetiseterminali seadmete, eelkõige laadimissüsteemide ekspluatatsiooni eeskirjades
tuleb anda konkreetsed juhised tolmu leviku tõkestamiseks.

•

Väetiste käitlemise täitmist vastavalt tehnoloogilisele skeemile ja nõuetele kontrollib
peadispetšer ja tööde juhataja (vahetuse ülem). Samuti tuleb jälgida ilmastikutingimusi
ning tuule tugevusele ja suunale vastavalt reguleerida väetise laadimist laeva.

Paikse saasteallika valdaja kohustused:
•

Saasteluba omav paikse saastallika valdaja peab tagama, et tema valduses olevast
saasteallikast välisõhku eralduvad saasteainete kogused ei ületaks kehtestatud kontrollarvu
ega põhjustaks piirkonna välisõhu saastatuse taseme piirväärtuse ületamist;

•

Paikse saasteallika valdaja peab kasutama parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku
tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja püüdeseadmeid saasteainete
heitkoguste vähendamiseks sedavõrd, kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja
majanduslikult mõistlik tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat kahju arvestades;

•

Kavandama meetmeid välisõhku eralduvate saasteainete koguste piiramiseks, et
vähendada saastetaset ebasoodsate ilmastikutingimuste korral;

•

Kasutama saasteainete püüdmiseks paigaldatud seadmeid, kontrollima perioodiliselt
nende efektiivsust ja pidama kontrollimise dokumenteeritud arvestust;

•

Saastatuse taseme piir- või sihtväärtuste ületamise korral saasteallikat ümbritseva
piirkonna maapinnalähedases õhukihis võtab saasteallika valdaja tarvitusele saasteainete
heitkoguste vähendamise meetmed, et viia välisõhu saastatuse tase vastavusse saastatuse
taseme piir- või sihtväärtustega.

Ehitustöödel kasutatavate puistematerjalide laadimisel, ladustamisel ning ehitusel kasutamisel
eralduva tolmu koguste vähendamiseks peab ehitaja rakendama sadama tootmisterritooriumil
asuval ehitusplatsil samuti parimaid võimalikke töövõtteid. Tolmuemissioone ehitustöödel on
võimalik vältida järgmiste meetmete abil: materjali kukkumiskõrguse vähendamine,
ehitusmaterjalide katmine veol ja ladustamisel, transpordikauguste vähendamine,
tolmupüüde- ja tolmuimemisseadmete kasutamine, ehitusplatsil teede ja seadmete
perioodiline puhastamine ning puistes ehitusmaterjalide laadimise vältimine tugeva tuulega.
Puistematerjali veo ajal tuleb tolmu leviku vältimiseks veosed katta, et ei toimuks materjali
mahavalgumist või tolmu eraldumist veokilt.
•

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999. a määruse nr 377 Töötervishoiu ja tööohutuse
nõuded ehituses § 4 (3) nõuab: ehitusettevõtja tagab, et enne ehituse alustamist
koostatakse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama muuhulgas ka abinõusid vältimaks
müra ja õhusaastet ehitusplatsi vahetus naabruses.

Muud leevendavad meetmed välisõhu kaitseks:
•

Sadama territooriumi ümber tuleb tagada rohelise vööndi säilimine. Rohelist vööndit
võivad läbida vaid kommunikatsioonid ja sadamat teenindav kergliiklus.

•

Intensiivsema liiklusega teelõigud, eriti elamute piirkonnas peavad olema
maksimaalselt haljastatud. Ühekordne puuderida tänava ääres vähendab õhu
heitgaasidega saastumist 7-10 %, kaks rida puid ja põõsaid 30-40 %, ning neli rida
puid ja kaks rida põõsaid 50-60 %. Talvel on puude kaitseefekt suvisest 3-4 korda
väiksem (Rannamäe, 1993). Lisaks olemasolevale kõrghaljastusele, tuleb haljastus
rajada sadama idaosa territooriumil kindlasti terminalide välispiiridele ning rajatava
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Hoidla tee ja paralleelselt kulgeva kõnni- ja jalgratta tee äärde (vähemalt 3-4 m laiuste
ribadena) kogu tee ulatuses (ca 1350 m).
•

Sõidukite (veokite) saasteainete sisaldus ja müratasemed peavad jääma piiridesse, mis
on sätestatud keskkonnaministri 22. septembri 2004 määruses nr 122 Mootorsõiduki
heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme
piirväärtused (RTL, 27.09.2004, 128, 1986).

•

Inimeste kaitseks tuleb ehitusseadmete ja mehhanismide poolt tekitava kõrgendatud
müratasemega töid (vaiade süvistamine, veotransport, kaide ehitus jne) teha päevasel
ajal.

5.3. Ohutuse tagamine väetiseterminalis
Kemikaaliseadus sätestab tingimused kemikaali käitlemiseks ja ohutusnõuded, millest
kemikaali käitleja peab oma tegevuses juhinduma.
Ohtliku kemikaali käitlemisel peab järgima ka kemikaaliseadusele vastava ohutuskaardi
nõudeid. Kemikaali ohutuskaart sisaldab ohtliku kemikaali kohta informatsiooni kemikaali
ohutuks käitlemiseks, teavitab potentsiaalsest ohust (kõrvaltoimete tekkimise tõenäosusest)
inimese tervisele ja keskkonnale ning peab võimaldama tarvitusele võtta vajalikud abinõud
töötajate tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks ettevõttes.
Käideldava ammooniumnitraadi kui ohtliku kemikaali hoiustamisel ja laadimisel tuleb järgida
teede- ja sideministri 6.12.2000.a määrust nr 106, muudetud Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 13.10.2005 määrusega nr 121, Nõuded kemikaali hoiukohale,
peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele
ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas ning erinõuded
ammooniumnitraadi käitlemisele (vt ptk 4.15.2).
Ammooniumnitraatväetised on normaaltingimustes stabiilsed materjalid, mis iseenesest ei
etenda olulisi ohte. Enamus ammooniumnitraatväetiste liike on toodetud viisil, et toote
vastupanuvõime plahvatusele on kõrge. Siiski võivad need laguneda tulekahju tingimustes ja
intensiivistada tuld ning eritada mürgist suitsu ja gaase. Ammooniumnitraadi tolm ja õhk ei
etenda koosmõjul plahvatusriski.
Väetisi toodetakse tavaliselt kui kõrgekvaliteedilisi materjali helveste või graanulitena.
Väetiste käitlemise ja ladustamise juures on ülioluline tagada, et väetise kvaliteet püsiks kuni
kasutamise hetkeni: vältida tuleb lisandite ja niiskuse ligipääsu, paakumist ning jälgida, et
tolmusisaldus oleks minimaalne. Selleks peavad kõik süsteemid olema kinnised (laadimine,
transportöörid, segajad) ning hoida hoidlad ja laadimisalad võimalikult kinnised, et vältida
niiskuse ligipääsu ning tolmuemisioonide eraldumist välisõhku.
Väetise saastumise vältimiseks tuleb ladustamisalasid puhastada enne väetise vastuvõtmist.
Ligipääsualad tuleb samuti hoida puhtad ladustamise ajal ning igasugune väetiseleke tuleb
koristada koheselt. Väetiste riknemise vältimiseks ei tohi toodet jätta otsese päikesevalguse
kätte või tingimustesse, kus temperatuur kõigub.
Hoidlale tuleb sätestada kirjalikud reeglid, mida tuleb järgida avarii olukorras. Kõik töötajad,
kes on seotud väetiste käitlemise ja ladustamistegevustega peavad olema instrueeritud
vastavas olukorras käitumiseks ja teadlikud hoiustavate väetiste etendavatest ohtudest.
Regulaarselt tuleb läbi viia avariiolukorras käitumise praktikat.
Hoidlaehitised peavad olema varustatud tuletõrje eesmärgil hea ligipääsuga ning piisava
loomuliku või mehaanilise ventilatsiooniga tulekahju olukorras tegutsemiseks. Normaalsetes
oludes peaks siiski ventilatsioon olema piiratud, et vältida niiskuse ligipääsu.
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Nõuded ammooniumnitraatväetiste hoidmisel kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks:
•

Liigse õhuniiskuse ligipääsu vältimine;

•

Mistahes koostisega võõrisainetega saastumise vältimine, aga eriti kergesti süttivad
materjalid, orgaanilised materjalid, õlid, rasvad, happed ja alused;

•

Töösisekorraeeskirjade jälgimine;

•

Väetiste tulekahjusse sattumise vältimine;

•

Ladustamine eemal kütteallikatest ja lõhkeainetest;

•

Tulekahju ettevaatusabinõudest kinnipidamine.

5.4. Mürataseme vähendamine
Muuga raudteejaamast tuleneva müra vähendamiseks tuleb koostada tegevuskava, võttes
arvesse käesolevas aruandes toodud seisukohad (ptk 4.11.4) ja võimalikud müravastased
meetmed. Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava käsitleb müra ja selle mõju
vähendamise abinõusid, mis peab sisaldama kavandatavate abinõude loetelu, milles on
nimetatud abinõude maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad (Välisõhu kaitse
seaduse ptk 8 jagu 2).
AS Tallinna Sadam on otsustanud, et eraldi koostatakse mürahinnang kogu Muuga sadamale
(s.h laiendusele).
2003. aastal projekteeris OÜ EstKONSULT AS Eesti Raudtee tellimusel olukorra
parandamiseks müraekraani olemasoleva piirdeaia kohale (projekt nr A319).
Müratõrjeekraani asukoht oli näidatud detailplaneeringu joonisel. Müraekraani planeeritud
kõrgus oli 6 meetrit.
Käesoleva töö teostamisel kontrolliti projekteeritud lahendust ja selle efektiivsust
arvutusmudeli abil. Selle tulemused on toodud lisas 15 D3. Efekt avaldub vahetult barjääri
taga kuni 70-80 meetri kaugusele ekraanist. Kaugematel vahemaadel on efekt väiksem.
Arvutus ennustab, et ekraan vähendab mürataset lähimate eluhoonete juures umbes 7 dB.
Fakt, et maapind on mõnevõrra madalam eluhoonete juures kui raudteejaama piirdeaia juures,
on mõnevõrra soodne ekraani poolt tekitatud varjestusele.
Müraekraan on üsna efektiivne ja parandab lähimate eluhoonete müraolukorda. See on ka
peamine meede müraolukorra parandamiseks.
Lähenemine peab olema, et ekraani alumine osa võiks olla muldkeha ja selle peale
püstitatakse tegelik õhuke müraekraan.
Projekteeritud müraekraan oli akustiliselt puudulik oma kirde otsas, raudteejaama hoone
lähedal. Ekraani ots ei varjestanud silmsidet mägipiduri ja lähimate eluhoonete vahel. Ekraani
tuleks pikendada kirde suunas umbes 25 meetrit (üle olemasoleva sissepääsu) ja sissepääsu
värav jätta ekraani sisse (värava konstruktsioon kinnine) või viia sissepääs raudteejaama
territooriumile kaugemale kirde suunas. Akustiliselt ei ole põhjendatud, miks oli müraekraani
konstruktsioonis 24 meetri laiune ava. Akustiliselt oleks õige püstitada ekraan ilma vahedeta.
Pikenduse ja ava sulgemisega on arvestatud käesoleva uuringu arvutustes, lisaks on arvestatud
jaamahoone ja kõrvalhoone ekraaniga ühendamisega.
Seoses kõige tugevama osamüraga, pidurdamisega, saaks ekraani varjestust parendada kahe
teise ekraanikonstruktsiooniga järgnevalt:
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•

Mägipiduril on fikseeritud asukoht; selle müra saaks efektiivselt vähendada teise,
küllaltki madala ekraaniga, mis peaks paiknema väga lähedal pidurile. Ekraani kõrgus
võiks olla suurusjärgus 1,5 meetrit ja pikkus mõnevõrra pikem pidurist endast. Ekraani
eeskülg peaks olema helineelav.

•

Alternatiivne lahendus oleks helineelavate materjalidega vooderdatud seinte ja katuse
rajamine üle mägipiduri pidurdusploki, milles vagunid oleksid pidurdamismomendil ja
mis tõkestab müralevikut ümbruskonda. Rajatise pikkus peaks olema vähemalt
mägipiduri pikkus (25 m) ja kõrgus vastavalt veduri/vaguni kõrgusele. Sellisel juhul
tuleks ühendus puldiga tagada jälgimiskaamerate abil.

•

Ühendada Muuga raudteejaama hoone ja kaks väiksemat läheduses asuvat hoonet
omavahel ekraaniga; see mõjutakse üleüldist olukorda suurematel kaugustel
(projekteeritud ekraan töötab hästi ainult väikestel vahemaadel, aga suurematele
vahemaadele levib müra lihtsamalt üle ekraani). Ekraani konstruktsioon peaks olema
vähemalt kaaluga 20 kg/m2, näiteks puitkonstruktsioon.

Soovitav on müratõke mõlemalt poolt haljastada, sest haljastus neelab heli ja näeb hea välja.
Oluline on ka sadama väljaarendamise käigus rajatav ja olemasolev haljastus, mis tuleks kogu
väärtuslikus ulatuses säilitada. Haljastust otseseks müratõrjevahendiks siiski pidada ei saa.
Tuleb arvestada, et haljastust võib kasutada müratõkkena, kui see on piisavalt tihe ja lai
(vähemalt 30 m). Haljastuses tuleb kasutada okaspuid (näit malekorras istutatud kuusehekk).
Vajalikku haljastust on võimalik rajada, kui olemasolevad elektriõhuliinid raudtee ja elamute
vahel paigutada maa-alusesse kaablisse ning haljastatav maa-ala täita. Käesoleval ajal on
raudtee ja elamute vahel looduslik lehtpuudest koosnev haljastus, millel on ainult
psühholoogiline efekt (põõsaste lehesoleku korral varjab liikuvaid müraallikaid).
Vastavalt töö käigus saadud tulemustele tuleb tõdeda, et uute elamute ehitamine Muuga
raudteejaamale lähemale kui 400 meetrit on ebasoovitav ja tuleks kohaliku omavalitsuse poolt
keelata.
Mürataseme vähendamine käsitletaval elamualal on komplitseeritud probleem, mida on
võimalik lahendada kompleksselt planeerimise tehniliste ja organisatsiooniliste meetmetega.
Teised müratõrje meetmed, mida võiks rakendada Muuga raudteejaamas on järgmised:
•

Olemasolevate müratundlike eluhoonete müraallika poolse fassaadi ja selle elementide
heliisolatsiooni tõstmine. Akende valimiseks tuleks kõigepealt teostada müratasemete
mõõtmised ruumides. Võimaluse korral elamutes ruumide ümberplaneerimine
(magamis- ja lasteruumide paigutamine raudteejaama suhtes elamu vastasküljele).

•

Vagunite sorteerimise ja rongide komplekteerimise tehnoloogia täiustamine, et
vähendada vagunite põkkumiste arvu ja põkkumiste tugevust. Oluline on aeglustada
vagunite kiirust põkkumise hetkel.

•

Vagunidepoo töö ümberkorraldamine, mis välistaks väljaspool hoonet vedurite
mootorite katsetamise suurtel pööretel või siis teostatakse seda eluhoonetest kaugemal.

•

Vaiksemate vilede kasutamine rongide manööverdamisel ja koostamisel. Täpsustada
vedurivilede kasutamise vajadust ja võimalusel see asendada raadiosidega.

•

Kohapeal tühikäigul töötavatele veduritele keeluala määramine, võttes aluseks vahetus
läheduses asuvate elamute asukohad.

Peale kirjeldatud meetmete rakendamist oleks võimalik tagada Muuga raudteejaama vahetus
läheduses asuvatel elamualadel müra piirtaseme täitmine nii päevasel (60 dB) kui ka öisel
ajavahemikul (45 dB).
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Seoses sadama arenguga ja transiidi suurenemisega on vajalik Muuga sadama ja TallinnNarva mnt ühendava transiitkoridori väljaehitamine, mis hetkel läbib Maardu linna Muuga
elamupiirkonda (Põhjaranna tee). Samuti on vajalik Muugat läbivate raudteeharudele
leevendavate meetmete väljatöötamine. Maardu linna üldplaneeringu koostamise käigus tuleb
astuda dialoogi raudtee valdajatega ning leida võimalusi kaasnevate negatiivsete mõjude
leevendamiseks. Konkreetsete meetmetena tuleks kaaluda müratõkkeekraani rajamist, rongide
ajagraafikute ülevaatamist, tehnilisi võimalusi vibratsiooni vähendamiseks (korralikum
raudteetamm, rööbaste tehniline olukord jne). Tootmisalade ja elamualade vahele nähakse
vajalikuks rajada/kujundada toimivad rohelised puhveralad ning müratõkkebarjäär.

5.5. Elustiku kaitse
•

Sadamarajatiste ehitustöid, s.h süvendamist, täitetöid ja kaadamist peab teostama
arvestades Muuga lahe elustikku, eriti ajaliselt, mis on seotud ka ilmastikuga (vt p 4.5
mõju kalastikule, 4.9 mõju linnustikule);

•

Vältida süvendus-, täite- ja kaadamistööde tegemist kevadperioodil ajavahemikus
(keskmise ilmastikuga aastatel) aprilli lõpp – juuli algus. Erakorraliste
ilmastikuoludega aastatel võib see periood pikeneda kuni augustikuuni. Konkreetselt
on antud periood seotud merevee temperatuuriga ja kalade sigimisele ohtlikum
ajavahemik on siis, kui merevee temperatuur on vahemikus +6º - +15º C.

•

Keelata ehitustegevus Kroodi ojast idas asuvas metsasalus ja tiikidel pesitsusperioodil
01. aprill – 15. juuli, et mitte hävitada juba pesitsema asunud isendeid, nende pesi ja
munakurni. Alal võib metsalangetus- ja täitetöid alustada pesitsusvälisel perioodil, mil
mõju linnustikule väikseim.

•

Piirata ehitustöödel kasutatavate masinate tegevuspiirkonda ja minimiseerida
negatiivselt mõjutatavat maa-ala, et võimalikult suur osa taimestikust ja loomastikust
ka otseselt mittemõjutatavas Muuga sadama osas, s.t projektiala vahetus läheduses
säiliks. See tähendab, et ehitustegevus peab olema piiritletud projektalaga.

•

Süvendus- ja täitetöödel tuleb tõkestada sogase vee kandumine ümbruskonda laiali
(väljapoole sadama akvatooriumit), näit ajutiste tammidega, et mitte hävitada
peatuvate veelindude toitumisvõimalusi.

•

Muuga sadama idaosa väljaarendamise käigus tuleb piirkonnas esinevad
vääriselupaigad ja väärtuslikud puistud ning nende kasvutingimused säilitada. Maha
võetud puude kompenseerimiseks tuleb territooriumi haljastada (terminalide piiridele
ja Hoidla tee äärde rajada kõrg- ja madalhaljastust).

5.6. Veestiku kaitse
•

Terminalide alalt kogutud sademeveed tuleb juhtida merre läbi puhastusseadmete, et
oleks tagatud heitvee piirnormide vastavus heljuvaine ja naftasaaduste sisalduse osas.

•

Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks
peab reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära
juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama.

•

Väetiseterminali territooriumil tuleb piiritleda alad, kus sademevesi võib tõenäoliselt
väetisega olla saastunud (näit laadimisala ümbrus, mehhanismide liikumisteed).
Nendelt aladelt eraldi kogutud sademevesi tuleb suunata suublasse läbi vastava
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puhastusseadme, mis tagaks heitvees lämmastiku ja fosfori sisalduse vastavalt
piirnormidele. Juhul, kui terminalis ei toimu ammooniumnitraadi käitlemist, võib
kaaluda võimalust suunata potentsiaalselt väetiserikkad veed Muuga sadama
olmekanalisatsiooni kaudu bioloogilisele puhastusseadmele.
•

Ammooniumnitraatväetiste käitlemise puhul peab sademevee kogumissüsteem olema
isoleeritud või seda peab olema võimalik kiiresti üldkanalisatsioonist või
üldkasutatavast veekogust isoleerida. Sellisel juhul võib tekkida vajadus sademevee
puhastamiseks lämmastiku- ja fosforiühenditest vastava puhastusseadme kaudu.

•

Väetiste käitlemiskoht peab olema põhjaveest eraldatud kemikaali- ja veekindla
tõkkekihiga ja pinnalt, kuhu kemikaal võib sattuda, peab olema seda lihtne kokku
koguda.

•

Väetise laadimisel on veekeskkonna kaitseks ainus võimalus vähendada miinimumini
väetisetolmu eraldumist välisõhku, mille eelduseks on parima võimaliku tehnika
võtete kasutamine.

•

Arvestades väetiseterminali tegevuse olulist mõju veekeskkonnale, on vajalik vee
erikasutusloas fikseerida nõue territooriumilt ärajuhitava sademevee kvaliteedi
regulaarseks analüüsimiseks üldlämmastiku ja –fosfori osas (lisaks heljuvainele ja
naftasaadustele).

Tabel 5.1. Negatiivse keskkonnamõju vältimise ja leevendamise meetmete teisene ning
jääkmõju
Jrk
nr
1
1
2

3
4
5

6
7

Meede
2
Puistekaubad
Niisutamine

3

Keemiline
töötlemine

•

•

Kinniste mittepneumaatiliste süsteemide kasutamine
Filtrite, laadimis•
sukkade ja –teravike
puhastamine
Terminali
•
ohustatumate alade
piiritlemine koos
sadevee eraldi käitlemisega bioloogilises puhastusseadmes
Muu sademevee
puhasti õli ja
heljumi ärastamiseks
Kontrollkaevud
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Teisene mõju
Mõju
Ulatus
4
5

Jääkmõju
Mõju

x

•

xx

•

Sete heitvee
süsteemis
Koosmõjuna
inimorganismile
Varakahjustused

Lisa vee reostuskoormusele
Lisa õhu
reostuskoormusele

Lisa õhu
reostuskoormusele
Lõhn

Ulatus
6
x
x

O

x
O

x

O

•

x

•

Sete süsteemis

O

•

Sete süsteemis

O

x

O
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8
9

1

2

3

4
1
2

3
4
5

6

1
2

kinnistu piiril
Sadevee seire, s.h
Nüld ja Püld
määramine
Tolmu ja gaaside
(karbamiid, ammofoss, fluoriidid) seire
Ehitustegevus
Lindude
pesitsusperioodi ja
kalade sigimisaega
arvestavalt
Süvendus- ja
täitetöödel
heljumipiirete
kasutamine
Rammimis- ja teiste
mürarikaste tööde
tegemine päevasel
ajal
Märgmenetluse
kasutamine
Müratõkestus
Tallinna Sadama ja
Eesti Raudtee
ühistegevus
Raudteeveeremi ja
muu tehnilise
infrastruktuuri
nüüdisajastamine
parimal tasandil
Veoste käitlemine
hea keskkonnatava
kohaselt
Tehislike
müratõkete rajamine
Hoonete
heliisolatsiooni
tõhustamine
Kõrghaljastuse
rajamine
Muu
Regulaarsed
kohtumised mõjuala
elanikega
Võimalik
kompensatsioon
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O

O

O

O

+

+

•

Kohtsette
suurenemine

x

•

Täiendav
mürakoormus
päevasel ajal

x

•

Kurdistamismõju x

•

Lisa vee reostuskoormusele

x

•

Sete heitvee
süsteemides

x

•

Kõigekülgne

+

•

Kõigekülgne

+

+

+

+

+

•

Visuaalne

x

•

•

Ventilatsiooni
halvenemine

x

•

•

Elu- ja puhkepaik lindudele ja
väikeimetajatele

+

•
•

•

Ajakaotus

O

•

Terviseparandus +

Lisamaa
hõlvamine
Õhusaastatuse
halvenemisest
tulenevad
tervisehäired
Visuaalne
Puistuvaris

x

•

Tulevikku
kavandav

+

•

Harjumuse
kujunemine

O

x

+
O
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3

Kinnisvara väljaost

•

Uute võimaluste
leidmine

+

• Kodukoha kaotus xxx

O – olematu või väike mõju
x – suhteliselt väike mõju
xx – mõõdukas mõju
xxx – oluline mõju
+ – üheselt kasulik mõju

5.7. Jäätmekäitluse korraldus sadama ehitustöödel ja opereerimisel
Ehitusprahi käitlemine ehitustööde ajal peab toimuma vastavalt jäätmealastele õigusaktidele
ja omavalitsuse jäätmekäitluseeskirjas sätestatule. Ehitustöödel tuleb vähendada jäätmeteket
mõistliku töökorraldusega jäätmete tekkekohas – suurendada korduvkasutatavate materjalide
kasutamist ning vähendada materjalide raiskamist (näit asjatut vigastamist) ehitustöödel. See
tähendab ka loodusressursside efektiivsemat kasutamist. Kindlasti tuleb ehitus- ja
lammutusjäätmed sorteerida tekkekohas liikidesse, et võimaldada nende laiaulatuslikku
korduv- ja taaskasutamist. Eraldi tuleb sorteerida vastavatesse konteineritesse:
•

mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

•

metall (eraldi must ja värviline metall);

•

puit;

•

kiled;

•

paber ja papp;

•

raudbetoon- ja betoondetailid, tõrva mitte sisaldav asfalt.

Liikidesse sorteeritud jäätmed tuleb taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavale
jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitusjäätmed tuleb kindlasti suunata vastavasse
püsijäätmete ladestuspaika. Ehitustööde käigus tekkivate jäätmete nõuetejärgseks
käitlemiseks on samuti vajalik ehitusjäätmete käitlemise kava koostamine ehitusprojekti
koosseisus ning edasine jäätmearuandluse kohustus.
Ohtlikud ehitusjäätmed (asbesti sisaldavad jäätmed, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, s.h
nende kasutatud tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid jne, naftaprodukte
sisaldavad jäätmed, saastunud pinnas) tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja vastavalt
kehtestatud korrale üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
Ehitustehnoloogia peab välistama (vajadusel koheselt likvideerima) ehitusprahi ja
ehitusmaterjalide sattumise merre.
Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi, naftasaadusi ja õli sisaldavate jäätmete, lastiga seotud
jäätmete ja muude laevaheitmete sadamas vastuvõtmise kord on kehtestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri 2.12.2002.a määruses nr 19 (RTL2002, 137, 2012; 2003, 44, 650;
2004, 160, 2406). Samuti reguleerib seda Helsingi konventsioon ja EL-i direktiiv
2000/59/EÜ.
Sadama valdaja on kohustatud korraldama järgmiste laevaheitmete vastuvõtu:
1) pilsivesi;
2) masinaruumist või veomahutist pärit naftasaadusi või õli sisaldavad jäätmed;
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3) lastijäätmed, mis sisaldavad määruse lisa 2 nimistus olevat saasteainet;
4) prügi;
5) fekaalvesi.
Jäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeluba ja ohtlike jäätmete vastuvõtjal lisaks ohtlike
jäätmete käitluslitsents.
Selleks et laevad teaksid, millistel tingimustel (milliseid jäätmeliike, milliste tasu määradega
jne) saab jäätmeid ära anda, peab see teave olema neile kättesaadav. Sadamavaldajal on
kohustus teavitada laevaomanikke laevadel tekkivate jäätmete vastuvõtmise korrast. Selleks
informeerib sadam laevakapteneid/laevaagente sadamaeeskirjast ning kehtestab selles
pilsivee, reovee, olmejäätmete ja muude saasteainete vastuvõtmise korra ja tasude määrad.
Et sadamas oleks laevadelt jäätmete vastvõtmine korraldatud laeva jaoks lihtsalt ja
kättesaadavalt, tuleb sadamates tagada laevaheitmete vastuvõtmise ja käitlemise kava
olemasolu, mille töötab välja ja rakendab sadama valdaja. Samuti peab sadama valdaja
pidama arvestust laevadelt vastu võetud laevaheitmete kohta laevade ja laevaheitmete liikide
kaupa. Sadamas tuleb määratleda täpselt sadamavaldaja roll koos kohustuste ja vastutusega
laevajäätmete vastuvõtmisel sadamates, samuti määratleda vastutaja reostuse tekkimisel.
AS Tallinna Sadama sadamates tuleb laeval (laevaagendil) tellida olmeprügi äraandmiseks
jäätmekäitleja. Pilsivee vastuvõtt on Muuga sadamal organiseeritud sadamatasu arvelt vastava
firma poolt.
EL-i direktiivist 2000/59/EC tuleneb riikidele kohustus rakendada sadamates ühtne tasude
süsteem kõigile jäätmetele nii, et laevad tasuvad jäätmekäitluse eest sõltumata sellest, kas nad
jäätmeid ära annavad või mitte.
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6. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS
Võrreldakse järgmisi Muuga sadama idaosa laiendamise alternatiive (vt p 3.2):
•

Alternatiiv 1 – rajatakse sirge kaijoon

•

Alternatiiv 2 (kavandatav tegevus) – rajatakse kahe sadamabasseiniga kaijoon

•

Alternatiiv 3 – rajatakse sirge kaijoon, mis võrreldes alternatiiviga 1 on nihutatud
100 m maismaa suunas

•

Alternatiiv 4 – rajatakse kolme sadamabasseiniga kaijoon

•

0-alternatiiv – sadama idaosa laiendamist ei toimu

Alternatiivide võrdlemiseks ning paremusjärjestuse määramiseks on neid võrreldud
kriteeriumide põhjal, mis peegeldavad sadama laiendamise ehitustegevusest ja opereerimisest
tulenevaid selliseid olulisi mõjusid, mis erinevate alternatiivid puhul avalduvad erineval
määral:
•

mõju setete liikumisele ja kordussüvenduste vajadus;

•

mõju hüdrodünaamilistele protsessidele – lainetusele, hoovustele;

•

süvendus- ja kaadamistööde mõju mereelustikule, eelkõige seoses heljumi levikuga –
põhjataimestikule ja –loomastikule, kalastikule;

•

loodusressursside kasutamise mõju;

•

majanduslikud mõjud;

•

projekti teostatavus ja soovitud eesmärgi saavutamise määr.

Seejuures on alternatiivide
leevendusmeetmeid.

võrdlemisel

arvesse

võetud

ka

negatiivsete

mõjude

Tabelis 6.1 esitatud kaalud ja hinded on saadud KMH läbiviijate poolt konsensuslikul
meetodil toimunud hindamisprotsessi käigus, põhinedes hindajate väärtushinnangutele ja
olemasolevale informatsioonile. Kaalud on hinnatud skaalal 1-3, kus väärtusega 3 hinnatakse
kõige olulisemaks peetavat kriteeriumit ja väärtusega 1 kõige vähem olulisemat kriteeriumi.
Alternatiive on hinnatud suhtelisel skaalal 1-5, kus antud kriteeriumi suhtes omistatakse
halvimale alternatiivile hinne 1 ja parimale alternatiivile hinne 5. Lõplik paremusjärjestus leiti
hinnete korrutamisel vastava kriteeriumi kaaluga ja nende summeerimisel.
Hindamistulemustest nähtub, et parimaks osutus 0-alternatiiv, kus sadama laiendamist ei
toimu. Sel juhul jääb ära negatiivne mõju mereelustikule, hüdrodünaamilistele ja
geoloogilistele protsessidele. Samuti ei suurene õhureostuse oht ja müratase elamute
piirkonnas, kuid senised sadama tegevuse mõjud jäävad siiski alles. Samas aga on tõenäoline,
et sadama arendamise käigus pööratakse rohkem tähelepanu elanike elamistingimuste ja
heaolu parandamisele ning rakendatakse selle tagamiseks ka vastavaid meetmeid. Alternatiiv
1 ja 3 on oma summaarsetelt keskkonnamõjudelt võrdsed. Erinevused on siin täite- ja
süvendustööde mahtude osas. Kui arvestada asjaolu, et täitetöödeks vajalikku materjali peab
kaevandama merest ning seetõttu suureneb ka mõju merekeskkonnale, saab mõningase
eelistuse anda variandile 3, sest siin on väiksem täitetööde maht. Siiski on igal juhul tegemist
väga suurte süvendus- ja täitmistööde mahtudega, millel on elustikule oluline mõju.
Keskkonnamõjude suhtes on küllaltki reaalne teostada alternatiivi 2 ehk kavandatavat
tegevust, kui rakendada negatiivse mõju leevendamiseks vastavaid meetmeid, s.h süvendus-,
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täite- ja kaadamistööde läbiviimine planeerida vastavale perioodile, mil elustikule avalduv
mõju on võimalikult minimeeritud.
Alternatiivide võrdluses ei võetud kriteeriumina arvesse mõju elanike heaolule, mida mõjutab
eelkõige raudteemüra, sest erinevate projekti alternatiivide puhul see ei erine (müra häiring
esineb igal juhul).
Looduskeskkonnale on peaaegu alati parem, kui teda mõjutavat tegevust ei teostata, kuid kui
vaadata laiemalt, hõlmates ka sotsiaal-majanduslikud ja lokaalsed ning regionaalsed (ka
globaalsed) mõjud, siis tuleb leida projekti teostamiseks kõige kohasem alternatiiv.
Tabel 6.1. Alternatiivide võrdlus
Kaal
Kriteerium
Mõju setete liikumisele ja
kordussüvendamiste
vajadus
Mõju hüdrodünaamilistele
protsessidele
Mõju mereelustikule
Loodusressursside
kasutamise mõju
Majanduslik mõju
Projekti teostatavus ja
soovitud eesmärgi
saavutamise määr
Kokku
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A1
A2
A3
A4
A0
hinne x
hinne x
hinne x
hinne x
hinne x
hinne kaal hinne kaal hinne kaal hinne kaal hinne kaal

3

4

12

3

9

4

12

1

3

5

15

2
2

4
2

8
4

3
2

6
4

4
3

8
6

1
3

2
6

5
5

10
10

2
1

2
5

4
5

3
3

6
3

3
4

6
4

1
2

2
2

5
1

10
1

1

4
37

4

5
33

5

3
39

3

2
17

2

1
47
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7. KESKKONNASEIRE JA -AUDITEERIMINE
7.1. Kavandatav seire
Seoses Muuga sadama laiendamisega on vajalik jätkata ja täiendada Muuga sadama ja Aksi
kaadamiskoha piirkonna merekeskkonna seireprogrammi. Muuga sadama merekeskkonna
seire eesmärgiks on hinnata süvendus- ning täitetöödest tuleneva heljumi leviku ulatust, mõju
põhjataimestikule ja –loomastikule, kalastikule ning töödest tulenevaid rannaprotsesside
võimalikke muutusi. Lisaks sellele on vajalik teostada kaadamise piirkonna (Aksi saare
vahetus läheduses) ja Prangli saare läheduses seiret heljumi leviku, põhjataimestiku ja –
loomastiku ning kalastiku osas.
•

Heljumi leviku ulatus – Muuga sadama akvatooriumis planeeritud pinnase
teisaldamisega seotud ehitustööde tagajärjel tekkiva heljumi leviku jälgimine Muuga
lahe püsimonitooringujaamades ja Aksi saare piirkonnas;
o Süvendus- ja täitetööde ajal regulaarne (kaks korda kuus) veeproovide
kogumine heljumi kontsentratsiooni määramiseks Muuga polügooni 15 jaamas
ja heljumi leviku mõõdistused optilise sensoriga; tulemuste põhjal
modelleeritakse heljumi võimalik liikumine; heljumi leviku ulatuse
kvalitatiivne ja kvantitatiivne määramine satelliitkujutiste alusel;
o Kaadamiskoha läheduses teostada heljumi leviku operatiivset pidevseiret –
selleks tuleb mõõta ülemises ja alumises veekihis hägusust ühes punktis
kaadamiskoha piiril ja sellest 2-3 miili kaugusel. Mõõtmine peab selgitama
heljumipilve lokaalset dünaamikat kaadamiskoha vahetus läheduses nii mere
pinnal kui alumises veekihis. Võimalusel ja vajadusel esitada mõõtmisandmeid
reaalajas veebis, mis võimaldab huvitatud pooltel heljumi konsentratsiooni
ajalist muutust kaadamiskoha ümbruses operatiivselt jälgida. Heljumi
jälgimine peaks toimuma kaadamistööde ajal kahe kuu jooksul; vajadusel tuleb
heljumi seiret tööde käigus jätkata, ka peale kaadamistööde lõppu.

•

Põhjataimestiku vaatlusi teostada neljal vaatlusjadal Muuga ja Ihasalu lahes, ühel
vaatlusjadal Aksi lõunakaldal ja kolmel vaatlusjadal Prangli saare rannikumeres üks
kord aastas (ajavahemik august-oktoober). Vaatlusi teostada põhjakoosluste olukorra
kirjeldamiseks sukeldumise teel sügavusvahemikus 0-13 m. Vaatlusjadal kirjeldada
põhjakoosluste katvust ning põhjataimestiku erinevate liikide sügavuslevikut, samuti
lahtise sette olemasolu ja hulka põhjas ja taimedel. Vaatluste tulemused
dokumenteerida fotoülesvõtetega ning võimalusel/vajadusel ka videovõtetega.

•

Põhjaloomastiku vaatlused teostada ja põhjaloomastiku proovid koguda Muuga lahes
standardsetes jaamades (kokku 11 jaamas), ühel vaatlusjadal Aksi lõunakaldal ja
kolmel vaatlusjadal Prangli saare rannikumeres üks kord aastas (ajavahemik augustseptember). Lisaks koguda põhjaloomastiku proove söeterminali ja rajatavate
terminalide vahetus läheduses. Võrdluseks koguda Ihasalu lahest põhjaloomastiku
proove kaheksast jaamast, mille jaotus sügavuse järgi ja setete struktuur vastab
Muuga lahe proovipunktidele.

•

Kalastiku kontrollpüüke teostada Muuga lahe piirkonnas, Aksi lõunakaldal ja Prangli
saare rannikumeres kolm korda aastas (kevadel, suvel ja sügisel, mai-oktoober)
erineva silmasuurustega (32-120 mm) nakkevõrkudega ja rüsadega, järgides mujal
Eesti rannikumeres tehtavate seiretööde metoodikat. Määrata püütud kalade liigiline
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ja pikkuseline koosseis; kus võimalik, määrata ka kalade vanus. Hinnata räime
kudemiseks sobivaid alasid ja räime kudemisefektiivsust.
o Joonisel 7.1 on näidatud kalastiku seirejaamad Muuga lahes. Seiret tuleb
jätkata jaamades 1, 2, 4, 5; jaam 3 jääb söeterminali basseini, kus pole seire
enam võimalik. Jaamas 1 toimub seire aastaringselt, sõltuvalt ilmast 10-15
püüki kuus, v.a jääkatte ajal. Kalastiku seiret jaamades 2, 4 ja 5 teostada
kevadel, suvel ja sügisel (3-4 korda aastas). Kevadel teostada ka marja
tragimine räimekoelmutel, et määratleda räime sigimistingimuste muutused.

1

2

4

2

5

5
Joonis 7.1. Kalastiku seire skeem Muuga sadama keskkonnaseire raames
•

Rannaprotsesside ja setete dünaamika – jälgida rannajoone võimalikke muutusi kokku
7 püsivaatlus-mõõdistusalal (Saviranna piirkond – rannik alates Tahkumäe neemest
ida suunas kuni Saviranna elamurajoonini k.a), kasutades eelnevate vaatluste käigus
rajatud randla ristiprofiilide kordusmõõdistamiste võrku. Need nn kordusvaatluste
kohad on seniste tööde põhjal looduslike protsesside tegevuse seisukohalt vastavat
rannalõiku iseloomustavad ning ühtlasi kõige intensiivsemalt arenevad ranniku
piirkonnad. Nende piires esinevad aktiivsed rannapurustused, maalibisemised,
rannaastangu taganemine ja sellega seoses rannajoone muutused, mis valdavalt on
negatiivse iseloomuga – taandumine maismaa suunas. Võtta ja analüüsida rannasetete
proove üks kord aastas. Proovide lõimise muutused annavad informatsiooni
rannasetete kuhje või ärakande iseärasustest.

Oluline on teostada nimetatud elustiku vaatlusi ja analüüsida tulemusi ka enne ehitustööde
algust, ehitustööde ajal ja vähemalt 3 aastat, rannaprotsesside puhul 6 aastat peale ehitustööde
lõppu.
Kaadamistööde läbiviimist tuleb jälgida tähelepanelikult ehitusjärelevalve käigus.
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Muuga sadama idaosas on tolmuemissioonide allikaks on nii söeterminal kui rajatav
väetiseterminal. Välisõhu saastetaseme (eelkõige tolmu kontsentratsioonide) operatiivseks
mõõtmiseks on vajalik püstitada alaline reaalajas töötav monitooringujaam söeterminali
juurde. Rajatavasse väetiseterminali tuleb samuti ette näha tolmuandurid, mis fikseerivad
väetisetolmu sisalduse õhus. Saasteainete kontsentratsioonide ületamisel tuleb operaatoril
välja töötada vastav tegevuskava saastetaseme alandamiseks.
Seiret tuleb teostada ka terminalide territooriumide sademevee väljalaskude kaudu merre
juhitava heitvee üle, analüüsides naftaproduktide ja heljuvainete sisaldust heitvees (heitvee
väljalask, üks kord kvartalis). Tulenevalt väetiste võimalikust avalduvast mõjust
merekeskkonnale, on väetiseterminali sademevee puhul oluline määrata lisaks ka lämmastiku
ja fosfori sisaldust merre juhitavas heitvees.

7.2. Auditeerimine
Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist ning kujutab
organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist
ning seeläbi konkurentsivõime parandamist. Keskkonnaauditeerimise eesmärgiks on
perioodiliselt hinnata toimunud või toimuva tegevuse vastavust õigusaktide nõuetele,
keskkonnapoliitikas, keskkonnajuhtimissüsteemis ja keskkonnakavas kavandatule või
standardites ja lepingutes sätestatule auditikliendi määratud kriteeriumide alusel.
Vastavalt kuni 2005. aasta aprillikuuni kehtinud Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnaauditeerimise seadusele (2001) ei kuulu Muuga sadama idaossa rajatavate
terminalide tegevused kõrgendatud keskkonnariskiga tegevuste hulka, mistõttu ei ole nendes
nõutav keskkonnajuhtimissüsteemi auditeerimine. Siiski on keskkonnajuhtimissüsteemi
rakendamine organisatsioonis kasulik, sest see aitab muuhulgas kaasa ettevõtte
konkurentsivõimelisusele ja kulude kokkuhoiule, parandab töötervishoidu ja –ohutust,
ettevõtte tegevuse vastavust õigusaktidele ning motiveerib töötajaid ja suurendab töötajate
teadlikkust keskkonnahoidlikumalt käituma oma tegevuses.
AS-s Tallinna Sadam toimiv juhtimissüsteem on tunnistatud vastavaks rahvusvahelistele
kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2000 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi
ISO 14001:2004 nõuetele. Selle kinnituseks väljastas Lloyd´s Register Quality Assurance
(LRQA) peale läbiviidud sertifitseerimisauditit AS-le Tallinna Sadam kvaliteedi- ja
keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid. AS-i Tallinna Sadam integreeritud kvaliteedi- ja
keskkonnajuhtimissüsteemile väljastatud sertifikaadid kehtivad kuni 31. märtsini 2006, selle
vastavust auditeeritakse 2 korda aastas korraliste auditite käigus.
Keskkonnajuhtimissüsteemi siseauditeid viiakse läbi vastavalt siseauditite läbiviimise korrale.
Regulaarsete audititega selgitatakse välja, kas keskkonnajuhtimissüsteem on efektiivselt
rakendatud, toimib ning vastab keskkonnajuhtimisstandardite ISO 14001:2004 nõuetele. AS
Tallinna Sadam on määratlenud oma tegevusest tulenevad olulised keskkonnaaspektid, mis
võivad mõjutada keskkonda ning sellega seoses kehtestanud korrad, mida järgida protsesside
korraldamiseks ja edaspidiste eesmärkide püstitamiseks juhtimissüsteemi pidevaks
parendamiseks.
Keskkonnaaspektid on määratletud ka sadama operaatorite tegevuse kohta ja laevaliiklusest
tulenevalt. AS Tallinna Sadam kaardistab ja jälgib neid keskkonnaaspekte, kuid meetmeid
peavad rakendama terminalide operaatorid ise.
Siseauditeid kavandatakse ajaliselt auditeeritava tegevuse seisundi ja tähtsuse alusel ning
teostatakse AS-i Tallinna Sadam töötajate poolt, kes on saanud vastavasisulise koolituse ning
kellel pole otsest vastutust auditeeritava tegevuse eest.
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Auditite tulemused dokumenteeritakse ja esitatakse auditeeritava valdkonna eest vastutavale
töötajale, kes korraldab parendustegevuse (korrigeeriva tegevuse) auditi käigus avastatud
mittevastavuste kõrvaldamiseks või täiustamisvõimaluste realiseerimiseks. Järelaudititega
hinnatakse parendustegevuse teostatus ja efektiivsus.
Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja esitab kokkuvõtte siseauditite
tulemustest juhtkonna ülevaatuskoosolekul.
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8. LOODUSLIKE RESSURSSIDE KASUTAMISE
EFEKTIIVSUSE HINDAMINE
Meri koos Eesti geopoliitilise asendiga ja loodusega on Eesti üks põhilisi rikkusi, mis koos
rahvaga moodustabki Eesti põhilise loodusressursi. Väljapääs merele võimaldab paremini
kasutada merd kui loodusressurssi. Loodusressursi moodustavad ka antud piirkonna asend,
keskkond ja nende tingimustest tulenevad võimalused.
Looduskeskkonnale on peaaegu alati soodsam, kui sinna ei rajata tehisobjekte või
inimtegevus ei mõjuta loodust muul ebasoodsal moel, sest iga tegevusega kaasnevad ohud ja
riskid. Kuid kui vaadata laiemalt, hõlmates ka sotsiaal-majanduslikud ja globaalsed mõjud,
siis tuleb leida projekti teostamiseks kõige kohasem alternatiiv.
Asend on oluline ökoloogiline ja sotsiaal-majanduslik tegur. Suuresti määrab ta käsitletava
(hinnatava) objekti ökoloogilise ja turundusliku väärtuse. Muuga lahe ja seega ka Muuga
sadama suureks väärtuseks on nende asend. Seda loodusvara tuleb võimalikult efektiivselt,
kuid samas säästvalt kasutada (sealhulgas kaitsta).
Muuga laht oma elustikuga ja Muuga sadamaga ei ole ainult ekspluateerimise ressurss, vaid
ka esteetiline varu ja teaduslike uuringute objekt. Võib arvata, et parimate teadmiste, oskuste,
tavade ja tehnoloogiate kohaselt ehitatud ja kasutatav Muuga sadam on igati
keskkonnahoidlik ja seni tegutsenud ilma olulisi keskkonnaprobleeme tekitamata.
Sadama laiendamisest tulenevalt suureneb kõigi loodusressursside – maastik ja veestik
tervikuna, sealhulgas taimestik ja loomastik – kasutusmäär. Suureneb ka tehismaastiku
osatähtsus ja kasutamine. Kõigi nende ressursside kasutusmaht on reguleeritav adekvaatse
keskkonnakorraldusega.
Maakasutus on otstarbekas, kui ehitatavad sadamarajatised on kaasaegsed, viimase
tehnoloogia järgi normidele vastavad ning nende võimsus kasutatud kõige optimaalsemalt.
Pealegi, maakasutuse efektiivsemaks muutmiseks võetakse maad juurde merest. Paraku,
kasutusele võetaval maa- ja veealal elustik suures osas kaob.
Sadama laienduse ehitustööde juures saab loodusressursse kasutada säästvalt, kui kasutada
süvendustöödel ammutatavat pinnast võimalikult efektiivselt ära sadamala täitmistöödel –
esialgsel hinnangul on täitetöödeks sobivat pinnast tehnoloogiliselt võimalik kätte saada
mahus u 200 000 m³; alternatiivi 3 puhul 300 000 m³. Loodusressursside kasutamine on kõige
efektiivsem sadama laiendamise alternatiivi 3 puhul, kus täitetöödeks vajatakse kõige vähem
materjali. Kuna täitepinnast kaevandatakse merest, mõjutatakse seejuures oluliselt
merekeskkonda.
Muuga sadama idaosa ala kasutuselevõtt sadamamajanduses on parim võimalik antud
loodusressursi, s.h maismaa ja mere kasutamisvõimalus. Muuga sadam on merelise
loodusressursi kasutamiseks vajalik.
Keskkonnastrateegia põhieesmärk on tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond ja
majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja
elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse arengutaset arvestades.
Säästva arengu põhimõtetest lähtuvalt peab olema tagatud piirkonna elanike tervislik
elukeskkond ning sadama tegevusest ja terminalide tööst ei tohi tuleneda olulisi negatiivseid
mõjusid inimesele ega looduskeskkonnale, seal hulgas peab tootmisterritooriumi piire ületav
õhusaaste olema välditav. Sadama idaosa arendamise käigus rakendatavad raudteemüra
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leevendusmeetmed muudavad elamistingimused vahetult raudteejaamaga piirneval alal teatud
määral vastuvõetavamaks. Rajatavate terminalide operaatorite tegevuses on vajalik rakendada
saastust ennetavaid meetmeid (parim võimalik tehnika), mitte hiljem tagajärgesid
likvideerida.
Sadama üldises tegevuses ja operaatorite töös tuleb majanduslike arenguvõimaluste ja
kaalutluste kõrval tähelepanu pöörata ka keskkonnaaspektidele.
Looduse kaitse ja hoiu põhimõttest lähtuvalt on sadama piirkonnas oluline tagada seni
looduslikult püsinud alade säilitamine väärtuslike metsaalade ja vääriselupaikade näol, et
samas ka ilmestada piirkonna tehnogeenset keskkonda.
Muuga sadam peab minimeerima oma tegevuse tagajärjel merre sattuvate saasteainete, sh
ohtlike kemikaalide hulka, mis võivad põhjustada rannikumere ökoloogilise seisundi
halvenemist. See eeldab sadama territooriumi sademevee nõuetekohast puhastamist.
Merekeskkonna hea seisundi säilitamiseks peab olema tagatud laevadel tekkivate jäätmete
(pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete) kogumine sadamas.
Tulenevalt laevaliiklusest ja sadamas läbiviidavatest süvendustöödest ei ole sadama
akvatooriumis siiski võimalik saavutada vee-elustiku looduslikku taastootmist. Süvendus- ja
täitetööde läbiviimisel tuleb kehtestada teatud ajalised piirangud, et mitte halvendada
naabermerealade looduslikku seisundit mereelustiku osas.
Muuga sadamal peab olema tagatud valmisolek suurõnnetuste ja keskkonnaavariide
likvideerimiseks.
Muuga sadama laiendamisega ei kaasne negatiivset piiriülest mõju.
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KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED
AS Tallinna Sadam kavandab Muuga sadama idaosas oleva söeterminali, Muuga
raudteejaama ja konteinerterminali vahelise maa-ala väljaarendamist. Uued terminalid –
konteinerterminal, metalliterminal, segakaupade terminal ja puistlasti terminal on planeeritud
rajada merelt võetavale maale ja osaliselt olemasolevale kitsale rannikulõigule. Tagamaks
laevadele turvaline sügavus sissesõiduks ja kaide juures, süvendatakse projekti käigus
sadamabasseini sügavuseni 12-17 m.
Käsitletav sadama laiendusala moodustab ühtse terviku sellest kirdesse jääva söeterminali ja
edelas paikneva konteinerterminaliga. Funktsionaalselt kuulub sellesse kooslusesse ka Muuga
raudteesõlm. Suurem osa mere ja raudtee vahelisest territooriumist on nüüdseks
inimmuudetud ala – täidetud liiva ja killustikuga.
Mõnevõrra rohkem on looduslikku maastikku säilinud laiendusala lõunaosas. Seal kasvab
lehtpuusalu, esineb põõsastikku ja roostikku. Ühtlasi on see laiendusala kõige linnurikkam
paik, kus võib pesitseda mitukümmend haudelinnupaari. Laiendusala kirde- ja idaosaga
külgnevad väärtuslikud puistud ja vääriselupaigad, mis sadama edasise arengu käigus tuleb
säilitada.
•

Muuga sadama laiendus mõjutab negatiivselt praegusest raudteest lahe poole jääval
alal pesitsevaid linde, kes kaotavad pesitsuskohad ja võivad hukkuda laiendustööde
käigus. Muuga sadama laiendusega seotud täitmistööd mõjutavad negatiivselt
mittepesitsevaid maismaa- ja veelinde, kes kasutavad antud ala toitumiseks,
puhkamiseks ja/või ööbimiseks.

•

Alal võib metsalangetus- ja täitetöid läbi viia pesitsusvälisel perioodil (15. juuli...1.
aprill), mil mõju linnustikule väikseim.

•

Muuga sadamas kavandatavate suuremastaapsete süvendustööde tagajärjel toimuvad
mereelustiku põhjakooslustes drastilised muutused. Esmane keskkonnamõju avaldub
otseselt põhjakoosluste (põhjataimestik ja –loomastik) eemaldamises süvendusalal.
Põhjakoosluste taastumist võib oodata umbes 10 aasta jooksul. Põhjakoosluste
kadumine süvendustööde tagajärjel põhjustab merealal bioloogilise mitmekesisuse
vähenemist ja muutusi koosluste struktuuris.

•

Süvendus- ja täitetöödega kaasneb veekihis olulises mahus heljumi teke (orgaaniline
ja mitteorgaaniline aine), mis settib sadama akvatooriumis ja osaliselt transporditakse
hoovustega Muuga sadamast ida poole. Heljumi settimine suurendab põhjakihtide
orgaanilise aine hulka, millega seoses suureneb osade põhjaloomastiku liikide
arvukus.

•

Suuremahulised
süvendustööd
suurendavad
oluliselt
ka
naaberlahtede
põhjaloomastiku biomassi, mis küll paari-kolme aasta jooksul taastub esialgsel nivool.

•

Heljumi settimine kalade kudemisajal (aprill-juuli) kahjustab kalade kudealasid
Muuga sadamast ida pool. Koelmualade taastumine kestaks mitu aastat peale kahju
tekitamist.

•

Prangli ja Aksi rannikumeri on kalade (räim, ahven) reproduktsioonialadena oma
tähtsuse säilitanud ja seal sigivate kalade reproduktsioonivõime kahjustamine
kaadamisel tekkiva heljumi jõudmisel madalmerre, sügavusteni alla 10 m, on küllalt
tõenäone. Eriti suur tõenäosus kahju tekitamiseks on kevadperioodil ajavahemikus
(keskmise ilmastikuga aastatel) aprilli lõpp – juuli algus. Konkreetselt on antud
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periood seotud merevee temperatuuriga. Kalade sigimisele ohtlikum ajavahemik on
siis, kui merevee temperatuur on vahemikus +6ºC kuni +15ºC.
Muuga lahes moodustavad pinnakatte liustikusetted (liivsavi ja saviliivmoreen), jääjärvesetted
(viirsavi) ja meresetted (aleuriit, liiv). Söeterminali ja konteinerterminali vahel esineb
valdavalt liivarand. Üksikutel lõikudel esineb liivarannas munakaid ja rahne. Rannasetete
levikut on selles piirkonnas mõjutanud inimtegevus (täitetööd). Intensiivsem on olnud kulutus
söeterminali poolses osas. Kulutusmaterjal on kantud madalmerre ja liivaranna Kroodi oja
poolsesse piirkonda. Söeterminali pool asuvatest liiva puistangutest on osa merre kantud,
mille tulemusena on siin meri madaldunud.
•

Uute kaide rajamisel jääb kirjeldatud rand täitematerjali alla. Selle tulemusena tekib
tehisrand, mille merepoolse piiri moodustab kai.

•

Muuga lahe idaosa akvatooriumi põhjasetete reostusnäitajate analüüs näitas, et
raskmetallide ja naftasaaduste sisaldus ei ole üle tööstustsooni piirarvu ning seega
võib sobivat pinnast kasutada rajatavate terminalide täiteks, et minimiseerida
kaadamistööde mahtusid, võimaldada loodusressursside säästvat kasutamist ja
jäätmete taaskasutamist.

•

Esitatud neljast projekteerimise eskiislahenduse alternatiivist mõjutavad geoloogilisi
protsesse tulevikus kõige vähem alternatiiv 1 ja 3.
-

Sarnase kaijoonega alternatiivide 1 ja 3 puhul moodustab süvendatav ala
suures osas ristkülikukujulise basseini kailiini ees. Sellisel juhul on tõenäosus
kordussüvendamisteks kõige väiksem.

-

Alternatiivi 2 ehk kavandatava variandi puhul rajatakse kaks 200 m laiust
basseini. Selle variandi puhul võib süvendamata piirkonnast rannaga
paralleelse kailiini eest kanduda setteid süvendatud alale.

-

Alternatiiv 4 puhul jääb sadama basseinide sissesõidukanalite vaheline
mereosa süvendamata. Arvestades merepõhja geoloogilist ehitust selles
piirkonnas toimub suhteliselt lühikese aja jooksul laevatee kanalite täitumine ja
seega suureneb kordussüvendamiste vajadus.

Muuga sadam asub Muuga lahe kaguosas ja tänu oma asendile on kaitstud lõunakaartest
puhuvate tuulte eest mandriosa poolt. Sadamabasseini idaosa on Tahkumäe poolsaare poolt
samuti kaitstud idast puhuvate tuulte eest.
Töö tulemusena on Muuga sadama asukohta ja olulisi hüdrograafilisi tingimusi arvestades
leitud lainetuse, hoovuste ja setteaine leviku väljad. Hüdrodünaamiliste protsesside
matemaatilisel modelleerimisel võeti aluseks andmed, mis vastavad 5 % tõenäosusega
esinevale tormile, mille korduvuse periood on 25 aastat. Vaadeldi laineid, mis sisenevad
sadamaakvatooriumisse loodetuule korral, olulise lainekõrgusega 3,04 m ja laineperioodiga
8,2 s.
•

Võrreldes olemasolevat situatsiooni kavandatava lahenduse ja selle alternatiividega,
on võimalik näha, et uus kailiin ja juurdepääsukanalid mõjutavad tunduvalt lainetuse
väärtusi.
-

1 kord 25 aasta jooksul esineva tormi käigus on laine kõrguse muutused
Muuga sadama välja ehitatud idaosa akvatooriumi süvendamata jäävatel aladel
suuremad, kui süvendatud aladel.

-

Alternatiivi 2 ehk kavandatava variandi puhul on lainekõrgused
sissesõidukanalites tunduvalt väiksemad kui olemasolevas situatsioonis, sest
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sügavamatel aladel kuhjumisefekti ei teki. Lained levivad takistamatult piki
kanaleid, kusjuures laineenergia väheneb järk-järgult laine edenemise käigus.
Süvendamata alal kaide 23 ja 24 vahel on lainetuse väärtused tunduvalt
suuremad, kui olemasoleva olukorra puhul. See on tingitud laineenergia
kuhjumisest ja mis viib lõpuks lainete murdumiseni.
-

Alternatiivi 1 ja 3 puhul liiguvad lained kailiinini sumbumata ja kaotavad kogu
oma energia jõudes vastu kaid.

-

Alternatiivi 4 puhul väheneb lainetuse kõrgus kaijoonel oluliselt võrreldes
olemasoleva olukorraga. Seega sumbub selle alternatiivi puhul kitsamate
sissesõidukanalite tõttu laineenergia rohkem ja kaitseb kaijoont lainetuse eest
paremini. Samas tuleb ära märkida laine kõrguste suurenemise
sissesõidukanalite vahel.

•

Hoovuste skeem ei muutu oluliselt ühegi sadama laiendamise alternatiivi puhul, sest
olemasolev vee hoovuste kiirus alal on väike (Vc=0,02-0,08 m/s). Hoovuste suund
jälgib Soome lahe hoovuste suunda ja on suunatud itta. Märgatavam muutus
voolamise protsessides toimub süvendamata aladel, kus tekkiva lainetuse kasvuga
seotud laineenergia kasv toob samas piirkonnas kaasa ka hoovuste kiiruse kasvu.

•

Hoolimata hoovuse kiiruse suurenemisest, ei too sellega seonduv setteaine transport
kavandatava tegevuse variandi korral kaasa erilisi probleeme, mis võiksid tekitada
suuremahuliste kordussüvendamiste vajadusi lähemate aastate jooksul. Settimine
laeva sissesõidukanalites ei tohiks ületada 5 aasta jooksul 15-20 cm.

•

Ehitusaegse heljumi leviku modelleerimine näitab, et valitsevate tuulte korral, kui
tuule tugevus jääb ehitustöödel lubatavate ohutusnormide piiridesse, settib enamik
heljumist välja sadama akvatooriumi piirkonnas.

•

Muuga sadama idaosa laiendamise käigus läbiviidavad kaadamistööd ei avalda olulist
mõju Prangli loodusalale kui Natura 2000 võrgustiku ala ja ei ohusta selle ala kaitseeesmärke ega terviklikkust.

•

Mereveele võib sadama laiendamisest mõju avalduda kemikaalide sattumisel merre,
kas sademevee kaudu või otseselt kemikaali (väetisetolmu) sadenemisel merre, näit
laeva laadimisel. Käideldavad väetised on vees lahustuvad ning lämmastiku- ja
fosforiühendid põhjustavad veekogude eutrofeerumist.

•

Merevee saastumise vältimiseks peab terminalide territooriumitelt tuleneva
sademevee puhastusega olema tagatud reostusnäitajate sisaldus vastavalt
piirnormidele ning ärajuhitava heitvee kvaliteedi kontroll (lisaks naftasaadustele ja
heljumile väetiseterminali puhul ka lämmastiku ja fosfori sisalduse analüüs).

•

Muuga sadama idaosa piirkonnas halvendab elanike elukeskkonda peamiselt
raudteetranspordist tulenev müra. Muuga sadama laiendamine võib avaldada
negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja heaolule ka õhusaaste (väetisetolmu ja
fluoriidide) näol. Siiski on väetisetolmu jõudmine piirkonna elamuteni
keskkonnakaitse meetmete rakendamise puhul vähe tõenäoline.

•

Muuga sadam ja selle laiendamine võib etendada olulist mõju õhukvaliteedile.
Kumulatiivsete mõjude aspektis esineb vedelkütuste käitlemisest lähtuvate
orgaaniliste süsivesinike ja tahkekaupade (kivisüsi, väetised, muud puistekaubad,
metall jm) töötlemisest tuleneva tahkete osakeste (eeskätt tolmu) emissiooni
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koosmõju. Siinjuures tuleb arvestada mitte ainult lubatud piirväärtusi ületava
emissiooni, vaid ka keskkonnahäiringut põhjustava mõjuga.
•

Käesolevas töös on keskkonnamõjude hindamisel arvestatud olukordadega, kus
keskkonnaohtlikkus on suurem. Võimaliku käideldava väetisteliigina on käsitletud ka
ammooniumnitraati kui ohtlikku kemikaali ja sellest tulenevaid ohte. Puistekaupade
terminalist eralduvate emissioonide prognoosimisel on aluseks võetud maksimaalsed
teoreetilised saasteainete kogused, mis väetiste käitlemisel võivad esineda. Tegelikud
heitkogused on võimalik saada mõõtmiste alusel terminali töö alustamisel
normaalrežiimis.

•

Õhusaaste hajuvusarvutused näitavad, et planeeritav väetise käitlemine Muuga
sadama idaosas ei tekita koosmõjus olemasolevate analoogiliste saasteallikatega –
söeterminaliga välisõhu kaitse alaseid probleeme, kui töötavad üheaegselt ka kõik
viis olemasolevat ja kolm planeeritavat saasteallikat. Üldjuhul see nii on, kui
terminalis kasutatakse saasteainete heitkoguse vähendamiseks kõiki võimalikke
meetmeid. Hajuvusarvutustest järeldub, et Muuga sadama väetiseterminali kõigi
saasteallikate koosmõjul:
-

tootmisterritooriumi piiril maapinnalähedases õhukihis tekkiv saastetase ei
ületa 0,5 SPV1;

-

lähima elumaja juures maapinnalähedases õhukihis tekkiv saastetase ei ületa
0,2 SPV1.

•

Peamiseks Muuga sadama keskkonnamüra allikaks nii käesoleval hetkel kui ka
peale tulevast laiendust on Muuga raudteejaam, millega seoses teostati mürauuringud
elamualadel Jõelähtme vallas Uusküla külas Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahel.
Raudteejaama müra hinnati nii modelleerimise kui ka mõõtmiste teel. Raudteejaama
ümbruses olevatel aladel määrati müratasemed kasutades arvutusmudelit. Samuti
mõõdeti müratasemed 20 punktis. Lisaks mõõdeti arvutuste lähteandmete saamiseks
raudteejaama erinevate müraallikate müraemissioonid lähidistantsilt raudteejaama
territooriumil.

•

Hindamise tulemused osutavad, et:

•

-

valitsevad müraallikad on vagunite pidurdamine ja põkkumine ning vedurite
mootorid;

-

vagunite pidurdamine ja põkkumine tekitavad kõige väljapaistvamad
mürasündmused; põrkumised on impulsiivsed ja pidurdushelid on
kõrgsageduslikud; tuleb rakendada vastavaid parandusi +5 dB impulssmürale
ja tonaalsele mürale ennustatud ja mõõdetud tasemetele elamualal;

-

ekvivalentsed müratasemed (LAeq) lähimate eluhoonete juures ületavad 50 dB
(ilma parandusteta) päeval ja öösel; müra on siiski selgelt eristatav kuni 400
meetri kaugusele;

-

pakutud müraekraan on võimeline vähendama müratasemeid kuni 7 dB
lähimate elamute juures;

-

akustilisest seisukohast oleks teiseks efektiivseks müratõrje meetmeks madal
helineelav müraekraan väga lähedal pidurile.

Kuna Muuga sadama laiendamise käigus rajatakse uued raudteerööpad elamualadest
kaugemale, olemasolevatest teedest mere poole, siis nende mõju mürale on
väheldane. Toimub mõningane olemasoleva müratasemete tõus elamualadel, aga see
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ei saa olema märkimisväärne, kuna peamised müraallikad elamualade suhtes jäävad
samaks.
•

Muuga sadama laiendamine ei avalda olulist negatiivset mõju kliimale ega piirkonna
kultuuripärandile.

•

Kavandatava tegevuspiirkonna kumulatiivset mõju kontaktala ja rannikuvööndi
maastikule, sadamaakvatooriumile, avamerele, mereelustikule, merevee ja pinnavee
kvaliteedile ning rannaabrasioonile võib hinnata mõõdukaks. Arvestades tulevikus
lisanduvaid tegevusi (sh kordussüvendusi ja lammutustegevust) tuleb koosmõju
kaadamisalale pidada oluliseks. Müra kui tehnogeenset keskkonnategurit on hinnatud
olulise mõjurina tulenevalt selle koosmõjulistest tekkeallikatest.

•

Seoses Muuga sadama laiendamisega on vajalik jätkata ja täiendada Muuga sadama
ja Aksi kaadamiskoha piirkonna merekeskkonna seireprogrammi.

•

Muuga sadama idaosa väljaarendamine vastab Muuga sadama
detailplaneeringule ning on kooskõlas ka Jõelähtme valla üldplaneeringuga.

•

Kuna majanduslikel kaalutlustel taaskasutatakse vaid väga väike osa
süvenduspinnasest, siis ehitusaegses hinnangus ei saa toimuvat nimetada loodusvara
säästvaks kasutamiseks. Loodusvara säästev kasutamine mereressursi kasutamise
näol ilmneb aga hiljem, sadama ekspluateerimisel.

idaosa

Ettepanekud Muuga sadama idaosa laienemisele
•

Muuga sadama laiendamine – infrastruktuuri loomine ja terminalide rajamine – on
põhimõtteliselt võimalik, kui rakendatakse negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja
leevendamiseks vastavaid meetmeid.

•

Terminalide projekteerimisel ja väljaehitamisel tuleb arvestada
keskkonnaalaseid ja teisi õigusakte ning tööohutus ja tervishoiunõudeid.

•

AS Tallinna Sadama saab rajatavatesse terminalidesse võimalike operaatorite
leidmisel eelduseks määrata terminalides sellise tehnoloogia rakendamist, millega on
võimalik vältida keskkonnakahjustumist või minimeerida keskkonnale negatiivsete
mõjude avaldumist. See tähendab muuhulgas, et tehnoloogilised seadmed on
võimalikult efektiivsed ja arenenud, kasutatakse tehniliselt ja majanduslikult
teostamiskõlbulikke heitmete puhastusmeetmeid, tagatud on piisav seiresüsteem.

•

Eelkõige puistekaupade terminalis (väetiseterminalis) peab olema rakendatud parima
võimaliku tehnika põhimõtteid. Väetiseterminali rajamise eelduseks on, et peab olema
tagatud kinniste laadimissüsteemide kasutamise – laadimissõlm, konveiereid ja laod
on kinnised ja kaitstud ilmastikuolude eest. Mineraalväetiste laadimisel tuleb kasutada
kõige kaasaegsemat parimat võimalikku tehnikat ja pöörata tähelepanu väetisetolmu
levikut vähendatavatele meetmetele.

•

Uute terminalide ehitamiseks ja opereerimiseks tuleb kasutada maailma parimat
võimalikku tehnikat (MPVT).

•

Operaatoritele tuleb sätestada nõue – tegevuse käigus ei tohi keskkonda suunatavate
heitmete (saasteained nii välisõhku kui vette) kogused ületada õigusaktidega ega
tegevuslubadega sätestatud piirnorme. Selleks tuleb rakendada nii õhuheitmete kui
merre suunatava sademevee kontrolli meetmeid (puhastusseadmed+seire).

•

Ilmastikulise inversiooni korral peatada puistekaupade laadimis-lossimistööd.
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•

Muuga raudteejaama müra vähendamiseks tuleb koostada tegevuskava, võttes arvesse
käesolevas töös ja Muuga raudteejaama mürauuringus toodud seisukohad ning
võimalikud müravastased meetmed, s.h müraekraani rajamine. Eraldi mürahinnang
tuleb koostada kogu Muuga sadamale (s.h laiendusele).

•

Muuga sadama laiendamise tulemusel suurenevad terminali läbivate ja käideldavate
kaupade kogused. Metallikaupade ja konteinerite käitlemine intensiivistub, millest
tulenevalt võivad tiheneda ka mürajuhtumid (kolksud). Müra ei ole terminalides pidev,
vaid võib esineda üksikuid kõrgemaid hetkmüra tasemeid, kui eiratakse töökultuuri
laadimistöödel. Konteinerterminalis saab vajadusel rakendada müra leevendamiseks
müratõkkeseinana konteinerite rivi, kus tühjad konteinerid asetatakse üksteise otsa
terminali piirile.

•

Müra tõkestusele tulevad suunata transpordikorralduse, tehnoloogilised ja ehituslikudkonstruktiivsed meetmed.

•

Muuga sadama väljaarendamine idaosas on keskkonnakoormuse osas vastuvõetav, kui
idaossa ei kavandata vedelkütuse ega vedelkeemia käitlemist, mis etendavad endas
kõrgendatud riske keskkonnale. Kuna Muuga sadamat läbivad naftavood on
koondunud sadama lääneosas olevatesse naftaterminalidesse, ei tohiks kütuse
käitlemine laieneda sadama idaossa.

•

Muuga sadama idaossa rajatavas metalliterminalis ei tohi toimuda vanametalli
käitlemist.

•

Metalli-, üld-, konteiner- ja puistekaupade (väetiste) käitlemine vastavalt
prognoositavatele kaubavoogudele (ligikaudu 10 miljonit tonni aastaks 2025; sh
väetised ja metall kumbki 3 milj t) on Muuga sadama idaosa lisanduvates terminalides
selle piirkonna keskkonna taluvuspiire arvestades vastuvõetav.

•

Muuga sadama idaossa rajatavas puistekaupade terminalis on soovitav mitte käidelda
ammooniumnitraati sellest tuleneva kõrge keskkonnariski tõttu. Kuigi
ammooniumnitraadi riski ilmnemise tõenäosus on väike, on avariijuhtumi puhul
tagajärjed äärmiselt tõsised. Ammooniumnitraadi võimalik käitlemine peaks jätkuma
juba olemasolevates terminalides sadama lääneosas. Seal olevas ladustuskohas tuleb
kasutusele võtta väetise temperatuurirežiimi jälgimise süsteem.

•

Seoses Muuga sadama idaossa lisanduvate täiendavate kaubavoogudega ja nende
Muuga raudteejaama läbimise tõttu on vajalik Muuga sadamaga ja raudteega
külgnevatel aladel elavate inimeste elutingimuste parandamine. Selleks on vajalik
rakendada eelkõige mürataset leevendavaid meetmeid. Samuti peab olema tagatud
puistekaupade terminali operaatori tegevus saastetaseme piirnorme järgides.

•

Seoses Uusküla külas põhjavee esimese horisondi reostumisega Muuga raudteejaama
ja Nuudi tee vahelisel alal, tuleb otsida võimalusi sealsete majapidamiste joogiveega
varustamiseks AS Tallinna Sadama veesüsteemist.
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