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MUUGA SADAMA KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI ÕHUKVALITEEDI SEIRE JA REAGEERIMISE KORD
1. Eesmärk ja reguleerimisala
1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Muuga sadama keskkonnajuhtimissüsteemi õhukvaliteedi seire ja reageerimise kord (edaspidi
kord) sätestab AS-i Tallinna Sadam Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna ning
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna (edaspidi koos kompetentsikeskus) ning Muuga
sadamas naftakeemia saadusi käitlevate operaatorite (edaspidi operaator) tegevused ja koostöö
välisõhu kvaliteedi keskkonnanõuete täitmisel.
Korra eesmärk on tagada Muuga sadama territooriumi piiril operaatori poolt naftakeemia
saaduste käitlemisest tingitud välisõhu saasteainete sisaldus lubatud piirides hoidmine ning
sadama naaberkinnistute elanikele võimalike lõhnahäiringute vähendamine ja vältimine.
Korra täitmise eest vastutavad operaator, Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna
vahetuse ülem, sadamakapteni asetäitja ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna
juhataja.
Kord ajakohastatakse vastavalt vajadusele, sh iga kord pärast operaatori tegevuse olulist
muutumist (uued saasteallikad vms) või uue operaatori lisandumisel Muuga sadamas.
Korra ajakohastamise eest vastutab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja.
Seonduvad dokumendid
1.6.1 MAIRIS kasutusjuhendid,
1.6.2 e-Nina kasutusjuhend.
Lisad
Lisa 1. Automaatne elektrooniline teavitussüsteem.
Lisa 2. Liwathon E.O.S. AS tegevuskava välisõhu saaste vähendamisel Muuga sadamas.
Lisa 3. Neste Eesti AS Terminal tegevuskava Muuga sadama õhuseirejaamade automaatse
teavituse korral.
Lisa 4. AS Nynas õhusaaste vähendamise tegevuskava.
Lisa 5. Vesta Terminal Tallinn OÜ välisõhu saasteainete heitkoguste vähendamise tegevusplaan.
Lisa 6. Olerex Terminal AS välisõhu saasteainete heitkoguste ja lõhnahäirete vähendamise
tegevuskava.

2. Mõisted
2.1
2.2

2.3

2.4

Saasteaine on igasugune välisõhus olev aine või ainete segu, millel võib olla ebasoodne mõju
inimese tervisele või keskkonnale.
Õhukvaliteedi tase/õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus
kindla ajavahemiku jooksul temperatuuril 293,15 kelvinit (K) ja atmosfäärirõhul
101,3 kilopaskalit (kPa).
Alifaatsed süsivesinikud käesolevas korras on aururõhuga üle 0,01 kPa lenduvad orgaanilised
ühendid. Muuga sadama seirejaamades mõõdetakse NMHC sisaldust leekionisatsiooni meetodil
ja kontsentratsioon antakse ühikutes mgC/m3 – milligrammi süsinikku ühes kuupmeetris õhus.
Vesiniksulfiid (H2S) on madala lõhnalävega keemiline ühend, st ebameeldivat lõhna on tunda ka
väikeste kontsentratsioonide juures. Naftatooted sisaldavad erinevaid redutseeritud

2.5

2.6

väävliühendeid (merkaptaanid, vesiniksulfiid), mis laadimise käigus naftatoodete pinnalt
välisõhku lenduvad ning piirkonnas ebameeldivat haisu põhjustavad.
MAIRIS (M–Muuga, air(õhk), is–infosüsteem) on IT rakendus veebiaadressil
https://apps.portoftallinn.com/mairis kasutamiseks kompetentsikeskusele ja operaatorile.
Mairises on võimalik jälgida samaaegselt operaatori laadimistegevust ja õhukvaliteedi taset ning
selle kriitilise- ja piirkontsentratsiooni ületamise korral kohe reageerida.
e-Nina (elektrooniline nina) on tundlike elektrooniliste sensorite süsteem, mis fikseerib välisõhu
molekulaarse koostise muutusi. Süsteem on ühendatud spetsiaalse andmebaasi ja tarkvaraga,
et tuvastada õhus esinevate ainete unikaalseid mustreid (nn sõrmejälgi), võimaldades
visualiseerida võimalikku lõhnahäiringut ja selle intensiivsust. e-Nina on kalibreeritud inimese
ninaga sarnasele, kuid pisut paremale tundlikkusele. Andmed registreeritakse andmebaasis ja
häiringud kuvatakse esinemise hetkel piirkonna kaardil, võimaldades kohe reageerida ja
rakendada meetmeid häiringu leevendamiseks.

3. Seireseadmed- ja vahendid
3.1

3.2

3.3

Muuga sadama õhusaaste mõõtmiseks on paigaldatud kolm statsionaarset õhuseirejaama, sh
kaks sadama territooriumi piiri vahetusse lähedusse ning üks Randvere küla Kaevuaia tee
pikendusele.
Lisaks statsionaarsetele õhuseirejaamadele on paigutatud Muuga sadamaga piirnevatesse
küladesse ning Maardu linna territooriumile 16 e-Nina, mis moodustavad lõhnahäiringu
pidevseire võrgustiku.
Seirejaamade ja e-Ninade asukoht on märgitud joonisel 1. e-Ninade asukoht võib muutuda
vastavalt vajadusele.

Joonis 1. Seirejaamade ja e-Ninade asukohad
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Seirejaamad on automaatjaamad, kus mõõdetakse pidevalt mittemetaansete süsivesinike
(NMHC) ning vesiniksulfiidi (H2S) tunni- ja ööpäevakeskmiseid kontsentratsioone. Täiendavalt
mõõdetakse esimeses seirejaamas pidevalt ka meteoroloogilisi parameetreid nagu tuule suund,
tuule kiirus, temperatuur ja suhteline õhuniiskus.
3.4.1 Muuga-1 seirejaam asub Muuga sadama territooriumist edelas aedlinna vahetus
naabruses. Lähimad naftaterminalid asuvad seirejaamast 300 m kaugusel kirdes. Kirdes
paiknevad naftasaadusi käitlevad terminalid: Liwathon E.O.S. AS (Pakterminal), Neste
Eesti AS, Nynas AS, Olerex Terminal AS ning AS Liwathon E.O.S (Stivterminal). Ida suunda
jääb Vesta Terminal Tallinn OÜ.
3.4.2 Muuga-2 seirejaam paikneb Muuga sadamasse viiva sissepääsutee kõrval. Lähimad
naftaterminalid ja -kaid asuvad ca 1000 m kaugusel loodes ja põhjas. Seirejaamast
loodesse jäävad naftasaadusi käitlevad terminalid: Liwathon E.O.S AS (Pakterminal),
Vesta Terminal Tallinn OÜ, Nynas AS, Neste Eesti AS, Olerex Terminal AS ning põhja pool
asuvad Liwathon AS E.O.S (Stivterminal).
3.4.3 Muuga-3 seirejaam asub Muuga sadamast lääne suunas Randvere külas Kaevuaia tee
pikendusel. Seirejaamast ca 1500 m idasse jäävad naftasaadusi käitlevad terminalid: AS
Liwathon E.O.S (Pakterminal), Vesta Terminal Tallinn OÜ, Nynas AS, Neste Eesti AS,
Olerex Terminal AS.
Õhusaaste taseme pideva mõõtmise eest seirejaamades, e-Ninade seirevõrgustiku töötamise
ning kvaliteetsete andmete edastamise eest vastutab lepingu alusel OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskus (edaspidi EKUK).
Õhukvaliteedi taseme mõõtmised seirejaamades toimuvad iga ühe minuti järel, tulemused
salvestatakse mõõtejaamas paiknevasse salvestusseadmesse ja kantakse pooletunnise (30 min)
intervalliga üle EKUK-i serverisse.
Õhuseirejaamade mõõtesüsteem jälgib pidevalt seirejaamas registreeritud mõõtmise tulemusi,
mille on-line andmed on MAIRISe abil aadressil https://apps.portoftallinn.com/mairis nähtavad
kompetentsikeskusele, operaatoritele ja Keskkonnaametile. Seirejaamade tunnikeskmised
mõõtetulemused on avalikult kättesaadavad EKUK kodulehel aadressil http://airviro.klab.ee/
MAIRIS, kuhu iga operaator sisestab oma toimingud vastavalt lepingule (laevade laadimine
lossimine, raudtee estakaadidel rongikoosseisude mahalaadimine) ja mille abil on
kompetentsikeskusel ja operaatoril võimalik saada samaaegset infot õhu kvaliteedi kohta
reaalajas ja samal ajahetkel tehtavatest toimingutest, kuvatakse Keskkonnaametile ja EKUK-le.
e-Ninade näitajad on autoriseeritud kasutajatele pidevalt jälgitavad internetiaadressil
https://websuite.comon-invent.com/ ning nende indikaatorvärvuse abil on võimalik tuvastada
õhukvaliteedi muutus (potentsiaalne lõhnahäiring) kohe selle tekkimisel.

4. Õhukvaliteedi piirväärtused ja nende ületamisest teavitamine
4.1

4.2

Muuga sadama territooriumi piiril on kokku lepitud järgmised ühe tunni keskmiseks õhusaaste
piirkontsentratsioonid :
• NMHC
5 mgC/m3
8 µg/m3
• H2S
Statsionaarsetes õhuseirejaamades mõõdetud õhukvaliteedi taseme tõusul üle ühe tunni
keskmisest õhukvaliteedi piirkontsentratsioonist teavitatakse automaatselt e-posti teel
kompetentsikeskust, Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülemat, kõiki
operaatoreid, ASi Tallinna Sadam keskkonnajuhti, sadamakapteni asetäitjat, Keskkonnaametit
(KKA) ja kohalikku omavalitsust (KOV) (lisa 1). Saadud info põhjal on operaator kohustatud

3

4.3

4.4

viivitamatult rakendama meetmeid olukorra parandamiseks vastavalt operaatori tegevuskavale
(lisad 2-6).
Õhuseire mõõtesüsteem teavitab automaatselt e-postiga (lisa 1) kompetentsikeskust, Muuga
sadama laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülemat, operaatorit, ASi Tallinna Sadam
keskkonnajuhti ja sadamakapteni asetäitjat õhusaaste olukorrast, kui 30 min keskmised näitajad
ületavad alltoodud kriitilise kontsentratsiooni piirmäära:
• NMHC
4 mgC/m3
• H2S
3 µg/m3 (hinnanguline lõhnalävi 1,5 µg/m3)
MAIRIS annab teada helisignaaliga juhul, kui mõni seirejaamade mõõdetud hetkeline väärtus
ületab piirkontsentratsiooni või kriitilist kontsentratsiooni ning juhib visuaalselt tähelepanu piiri
ületanud väärtustele. Punasega märgitakse kriitilised kontsentratsioonid ning kollasega
piirkontsentratsioonid.

5. Õhukvaliteedi taseme jälgimine ja kontrolli all hoidmine
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Enne toimingute (laevade laadimine või lossimine, raudteevagunite tühjendamine või laadimine)
alustamist selgitab operaator välja lähiaja meteoroloogilised tingimused, hindab MAIRIS-e ja eNinade võrgustiku abil piirkonna õhukvaliteedi hetkeseisundit ning teeb kaalutletud otsuse
toimingute alustamiseks. Operaator, kes on alustanud toiminguid, jälgib pidevalt õhukvaliteedi
seisundit ning kuidas toiming õhukvaliteeti mõjutab.
Kui seirejaamas õhusaaste tõus läheneb kriitilisele kontsentratsioonile või e-Nina värvus
läheneb oranžile (võimalik lõhnahäiring), selgitavad kompetentsikeskus ja operaator välja, kas
õhusaaste on tingitud operaatori tegevusest või piirkonna teistest võimalikest saasteallikatest.
Tuule suunal NW, N, NS, SO (300º>0>150º) või muutliku suunaga ning tuule kiirusel alla 2 m/s
eeldatakse, et õhusaaste võib olla tingitud sadamaalal tegutsevate operaatori tegevusest.
Muude meteoroloogiliste tingimuste puhul on õhusaaste reeglina tingitud piirkonna teistest
saasteallikatest.
Kui operaatori tegevusega kaasneb õhusaaste tõus üle kriitilise kontsentratsiooni kas
seirejaamas ja/või e-Nina värvus muutub kollakaks ning läheneb oranžile, on operaator
kohustatud jälgima kogu naftaproduktide laadimise vältel MAIRISe abil õhusaaste ajas
muutumist. Kui õhusaaste jälgimisel ei ole õhusaaste kontsentratsioon esimese poole tunni
jooksul alanenud, kohustub laadimistegevust teostav operaator tarvitusele võtma täiendavad
meetmed vastavalt operaatori välisõhu saasteainete vähendamise tegevuskavale. Seejuures
teavitab operaator kompetentsikeskust (telefon 631 9532, e-post m-kapten@ts.ee) õhusaaste
vähendamiseks tarvitusele võetud abinõudest.
Kui operaatori esialgsete meetmete rakendamine on 1 tunni jooksul õhusaastet vähendanud
(näitajad jäävad alla kriitilise kontsentratsiooni), e-Ninade värvus taastunud vähemalt kollaseks
ning olukord stabiliseerunud, jätkab operaator laadimistegevust. Kui meetmete rakendamine
pole õhukvaliteedi piirväärtuse näitajaid vähendatud alla kriitilise kontsentratsiooni, võetakse
tarvitusele täiendavad meetmed vastavalt operaatori välisõhu saasteainete vähendamise
tegevuskavale.
Õhusaaste tunnikeskmise piirkontsentratsiooni ületamise korral on operaator kohustatud kohe
peatama laadimistegevuse, millest teavitatakse kompetentsikeskust telefonil 631 9532, e-post
m-kapten@ts.ee). Laadimist võib uuesti alustada pärast olukorra normaliseerumist, arvestades
p 5.1 tingimusi ja teavitades sellest kompetentsikeskust.
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6. Operaatorite ja Muuga sadama vahetuse ülemate kontaktid
AS Tallinna Sadam
Olerex Terminal AS
Vesta Terminal
Tallinn OÜ
Liwathon E.O.S
Liwathon E.O.S
Liwathon E.O.S
Liwathon E.O.S
Neste Eesti AS

Nynas AS

Muuga sadama
vahetuse ülem
vahetuse ülem
vahetuse ülem

m-kapten@ts.ee

Pakterminal vahetuse
ülem
Trendgate vahetuse
ülem
Termoil vahetuse ülem

vahetusylemad@liwathoneos.com

Stivterminal vahetuse
ülem
Vahetuse ülem

stivvahetusylem@liwathoneos.com

terminal.ops@olerex.ee
termdisp@vestaterminal.ee

shift@liwathoneos.com
termoilshift@liwathoneos.com

tarmo.annus@neste.com
artur.rebane@neste.com
tanel.kutt@neste.com
info@nynas.ee

Koostas kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik
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631 9532
517 4264
631 9853
517 2566
631 9813
522 3144
680 5871
526 0134
6833 211
518 6938
660 8016
522 4174
5850 0003
5556 2050
501 6996
525 9907

Lisa 1. Automaatne elektrooniline teavitussüsteem

Mõõtmised (EKUK) ja pidev
jälgimine (TS sadamakapteni
divisjon) 3 statsionaarses
seirejaamas:
• alifaatsed süsivesinikud
(NMHC)
• vesiniksulfiid (H2S)

Lubatud
piirkontsentratsioonide
ületamisel (1 tunni
keskmine)
NMHC = 5 mgC/m3
H2S = 8 µg/m3

Kriitiliste
kontsentratsioonide
ületamisel (30 min
keskmine)
NMHC = 4 mgC/m3
H2S = 3 µg/m3
(lõhnalävi 1,5 µg/m3)
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•
Automaatne
info e-postiga

Automaatne
info e-postiga

•
•
•
•
•

•
•
•
•

TS vahetuse ülem (Muuga
kompetentsikeskus)
Kõik naftaoperaatorid
Keskkonnaamet
Viimsi vald
TS keskkonnajuht
Sadamakapteni asetäitja

TS vahetuse ülem (Muuga
kompetentsikeskus)
Kõik naftaoperaatorid
TS keskkonnajuht
Sadamakapteni asetäitja
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1.

SISSEJUHATUS

1.1.

1.6.

ASi Tallinna Sadam Muuga sadama laevaliikluse juhtimise osakond ja kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise
osakond (nn Kompetentsikeskus) ning Muuga sadama vedelkütuste terminalid on Muuga sadama
keskkonnajuhtimissüsteemi raames kokku leppinud ühise koostöökorra ja reageerimiskava õhukvaliteedi
seirel ja lõhnahäiringute vältimisel. Ühine koostöökord on vormistatud dokumendina „Muuga sadama
keskkonnajuhtimissüsteemi õhukvaliteedi seire ja reageerimise kord“ (edaspidi Muuga KKJS seirekava).
AS Tallinna Sadam on õhusaaste mõõtmiseks paigaldatud Muuga sadama piirkonda kolm statsionaarset
õhuseirejaama (Muuga 1, Muuga 2 ja Muuga 3). Lisaks on AS Liwathon E.O.S. paigaldanud kaks
õhuseirejaama Maardu tööstuspiirkonda (Maardu 1 ja Maardu 2).
Muuga sadama, EKUK-i ja terminalide koostöös on lõhnahäiringu kontrollimiseks käivitatud elektroonsete
lõhnasensorite (edaspidi e-Ninade) süsteem. 16-st e-Ninast ja 6-st tuuleandurist koosnev lõhnahäiringu
pidevseire võrgustik on paigaldatud Muuga sadama lähiümbrusesse ja on veebipõhiselt on-line režiimis
osapooltele jälgitav.
Muuga sadam on juurutanud ühiskasutuseks veebipõhise rakenduse MAIRIS, mis koondab terminaloperaatorite laadimistegevused ja Muuga seirejaamade meteo- ja saasteainete seireinfo ning teavitab
operatiivselt, kui välisõhusaaste piirväärtused lähenevad kriitilisele või piirnormi tasemele.
Liwathon E.O.S. on koostanud ja kooskõlastanud Keskkonnaametiga üldise lõhnaainete vähendamise
tegevuskava vastavalt Atmosfääriõhu kaitse seadusele. Käesolev juhend on koostatud otseseks juhiseks
Liwathon E.O.S. terminalides vedelkütuste ja naftasaaduste (edaspidi produktid) käitlemisel õhusaaste
tasemete ja lõhnahäiringu kontrollimisel, vähendamisel ja vältimisel (edaspidi Tegevuskava).
Seirejaamade ja e-Ninade asukohad on märgitud joonisel 1 lisas 1.

2.

EESMÄRK

2.1.

Tegevuskava peaeesmärk on tagada Liwathon E.O.S. terminalide tegevusest tingitud õhuemissioonide
kontrollimine, vähendamine ja vältimine.
Tegevuskava rakendamisega vähendatakse õhuemissioone, millega välditakse saasteainete lubatud
piirväärtuste ületamist sadama tootmisterritooriumi piiril ja ennetatakse võimalike lõhnahäiringuid Muuga
sadama vahetus naabruses.
Muuga sadama e-Ninade lõhnaseiresüsteemi rakendamisega alates 2016. a teisest poolaastast on igal
Liwathon E.O.S. terminalil kohustus jälgida e-Ninade lõhnaseiresüsteemi ning rakendada vastavad
reageerimistegevused terminali töö korraldamisel.
Terminalide ja sadama vahelise koostöö arendamine ning reageerimistegevuse tõhustamine
lõhnahäiringute tuvastamisel ja leevendusmeetmete efektiivsel rakendamisel.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.
3.

ULATUS

3.1.

Igal Liwathon E.O.S. terminalil on välisõhu keskkonnaloa ja Muuga KKJS seirekava järgi kohustus rakendada
oma Tegevuskava terminali tegevusest tingitud õhuemissioonide kontrollimiseks, vähendamiseks ja
vältimiseks.
Muuga KKJS seirekava alusel on kokkulepitud, et kõik Muuga sadama terminalid kasutavad infosüsteemi
MAIRIS produktide laadimistegevustega seotud info sisestamisel, seirejaamade õhusaasteinfo jälgimisel ja
summaarse koosmõju visualiseerimisel.

3.2.
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4.

ÜLDSÄTTED

4.1.

Igal Muuga sadama terminalil peab olema rakendatud õhuemissioonide vähendamise või vältimise
meetmete kava lähtuvalt terminali tegevusest, käideldavatest produktidest ja kasutatavast tehnoloogiast.
Opereerivate terminalide üheaegne meetmete rakendamine tagab saasteallikate koosmõju vähendamise
ning alandab üldist õhusaastetaset Muuga sadama territooriumil.
Liwathon E.O.S. terminalid teevad koostööd nii omavahel kui teiste Muuga sadama terminalidega, et tagada
sujuv, ohutu ja keskkonnahoidlik koostöö Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. Muuga sadama välisõhu
saastatuse vähendamine ja lõhnahäiringute vältimine on kõigi osapoolte ühine huvi.
Muuga KKJS seirekava kohaselt, kui Muuga sadama õhukvaliteedi seiresüsteemid tuvastavad hoiatavaid
kriitilisi kontsentratsioone või kui toimub õhusaaste piirnormidele lähenemine või kui e-Ninade
seiresüsteem tuvastab kokkulepitud lõhnahäiringu hoiatus- või kriitilise taseme, rakendab iga
laadimistegevusi teostav terminal meetmeid õhusaastetaseme ja võimaliku lõhnahäiringu vältimiseks või
vähendamiseks vastavalt terminali Tegevuskavale.
Tegevuskava õhusaaste ja lõhnahäiringu vähendamiseks ning vältimiseks rakendatakse ka juhul, kui MAIRIS
või e-Ninade seiresüsteemid ei tööta. Sel juhul hangitakse seireinfot EKUK-i õhuseire kodulehelt
www.ohuseire.ee ja rakendatakse kohapeal lokaalse õhuseire kontrolli meetmeid (näiteks allatuult
ringkäigud territooriumil ja Lasti teel lõhna tuvastamiseks nuusutamise teel, opereerimispiirkonnas 4-gaasi
detektorite või analüüsitorude (Dräger vms, SGS poolt) kasutamine.
Liwathon E.O.S. Trendgate ja Termoil terminalid opereerivad Muuga sadama kaidel nr 7, 9A ja 10A,
pumbates Maardu terminalidest torujuhtmete kaudu tankeritele peamiselt rasket kütteõli. Termoili ja
Trendgate pumpamist juhitakse ja seire- ning kontrollmeetmeid rakendatakse terminalide
kontrollruumidest ning Vilja 2 ümberlülitussõlmest. MAIRIS-e info registreeringuid tehakse üldjuhul Vilja 2
ümberlülitussõlmes laadimismeistri poolt.
Liwathon E.O.S. terminalides rakendatavad kontrolli ja reageerimise meetmed on esitatud Tegevuskava
peatükkides 6, 7, 8, ja 9.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
5.

SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSED, KONTROLL JA TEAVITAMINE

5.1.

Välisõhu saastetaseme 1 tunni keskmised piirkontsentratsioonid:
• H2S
8 µg/m3
• NMHC
5 mgC/m3
Muuga seirejaamades mõõdetud õhusaastetasemete tõusul üle 1 tunni keskmise piirkontsentratsiooni
teavitab EKUK seiresüsteem automaatselt e-maili teel kõigi terminalide vahetusülemaid, Muuga
Kompetentsikeskust, keskkonnajuhte, Keskkonnaametit ja Viimsi Vallavalitsust. Vt skeemi p.5.10.
Välisõhu saastetaseme hoiatustaseme 30 min keskmised kriitilised kontsentratsioonid:
• H2S
3 µg/m3 (hinnanguline lõhnalävi 1,5 µg/m3)
• NMHC
4 mgC/m3
Muuga seirejaamades mõõdetud õhusaastetaseme tõusul üle 30 min keskmise kriitilise kontsentratsiooni
teavitab EKUK seiresüsteem automaatselt e-maili teel kõigi terminalide vahetusülemaid, Muuga
Kompetentsikeskust ning keskkonnajuhte. Vt skeemi p.5.10.
MAIRIS võimaldab vaadata korraga kõigi Muuga seirejaamade saastenäitajaid ning prognoosib nende
jooksva tunni keskmisi. Juhul, kui mõni seirejaamade mõõdetud hetkeline väärtus ületab
piirkontsentratsiooni või kriitilist kontsentratsiooni hoiatab MAIRIS helisignaaliga ja ekraanile kuvatakse
visuaalne hoiatus. Punasega kuvatakse kriitilised kontsentratsioonid ning kollasega piirkontsentratsioonid.
Kui mõnes seirejaamas õhusaaste tõus läheneb kriitilisele kontsentratsioonile või kui e-Nina värvub oranžiks
või punaseks (võimalik lõhnahäiring), selgitab vahetusülem kas õhusaaste on tingitud terminali tegevusest
või teistest võimalikest allikatest. Vajadusel konsulteeritakse Kompetentsikeskusega, kontaktid vt p.5.11.
Tuule suunal NW, N, NS, SO (300° -> 0 -> 150°) või muutliku tuule suunaga ning kiirusel alla 2 m/s tuleb
eeldada, et õhusaaste võib olla tingitud mõne sadama-ala terminali tegevusest ja tuleb arvestada koosmõju.
Juhul kui õhusaaste kontsentratsioon tõuseb seirejaamas üle 30 min kriitilise piirmäära ja/või e-Nina värvus
muutub kollaseks ja läheneb oranžile, jälgib terminal, kes tegeleb samal ajal produktide laadimisega MAIRISe abil õhusaaste olukorda. Kui poole tunni jooksul ei ole õhusaaste kontsentratsioon alanenud, rakendab
terminal meetmeid vastavalt terminali Tegevuskavale.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
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5.7.

Juhul kui terminali esialgsete meetmete rakendamine on 1 tunni jooksul õhusaastet vähendanud (näitajad
jäävad alla kriitilise kontsentratsiooni, e-Ninade värvus on taastunud roheliseks) ning olukord on stabiilne,
võib terminal laadimistegevust jätkata. Kui meetmete rakendamine pole saastetasemete näitajaid
vähendatud alla kriitilise kontsentratsiooni, võetakse tarvitusele täiendavad meetmed vastavalt terminali
Tegevuskavale.
5.8. Õhusaaste tunnikeskmise piirkontsentratsiooni ületamise korral on terminal kohustatud koheselt peatama
laadimistegevuse ja teavitab sellest ka Kompetentsikeskust.
5.9. Peale laadimise peatamist võib laadimist uuesti alustada alles juhul, kui õhusaaste olukord on
normaliseerunud. Vahetusülem hindab sel juhul uuesti MAIRIS-e ja e-Ninade seirevõrgustiku abil piirkonna
õhukvaliteedi seisundit, võimalikku koosmõju ning teeb koos Kompetentsikeskusega kaalutletud otsuse
laadimistegevuse jätkamiseks.
5.10. Kompetentsikeskuse kontaktid, MAIRIS, e-Ninad ja automaatse teavitussüsteemi skeem:
- Kompetentsikeskuse telefon 631 9532, e-mail: m-kapten@ts.ee.
- Infosüsteemi MAIRIS aadress https://apps.portoftallinn.com/mairis
- Seiresüsteemi e-Ninad aadress https://websuite.comon-invent.com/?p=login
- EKUK automaatse teavitussüsteemi skeem:
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TRENDGATE TERMINAL
Liwathon E.O.S. Trendgate terminal opereerib Muuga sadama kaidel nr 7, 9A ja 10A, pumbates kütust
terminalist torujuhtme kaudu Vilja 2 ümberlülitussõlme ning sealt edasi torujuhtmete ning kaidel asetsevate
laadimisvarte kaudu tankeritele.
Laadimist teostatakse ja kontrollitakse Trendgate terminali kontrollruumist vahetusülema poolt ning
koordineeritakse ümberlülitussõlme Vilja 2 kontrollruumis Liwathon E.O.S. laadimismeistri ja laadimise
järelevaataja poolt. Käideldavateks kütusteks on viimastel aastatel olnud peaasjalikult rasked kütteõlid.

6.1.

Meetmed välisõhu saastamise ennetamiseks, vähendamiseks ja vältimiseks Muuga sadamas

6.1.1. Ennetavad meetmed:
6.1.1.1. Naftasaaduste käitlemisel tuleb arvestada ilmaprognoosiga ning ebasoodsate või muutlike tuule- ja
ilmastikutingimustega nii laadimisplaani koostamisel kui püsivalt laadimistegevuse ajal.
6.1.1.2. Terminali ja Muuga sadama seirejaamad koos sadama ilmajaama ja Muuga e-Ninade seirevõrgustikuga
annavad piirkonnas ülevaatliku pildi tuule ja ilmastiku olukorrast. Prognoosideks kasutatakse Riigi
Ilmateenistuse (EMHI) vm ilmaportaalide andmeid.
6.1.1.3. Tankerite produktide laadimisplaanide koostamisel kontrollib terminali juhataja või tema abi, et laaditava
produkti MSDS ja töökoha ohutuskaart on arvutivõrgus olemas. Vajadusel konsulteeritakse produkti
kvaliteedi ja keskkonnariskide osas keskkonnajuhiga.
6.1.1.4. Tankeri laadimisel kontrollib vahetusülem teiste terminalide laadimistegevusi infosüsteemis MAIRIS ja
arvestab erinevate tegevuste võimaliku koosmõjuga või selle tekkimise võimalusega ilmastiku muutumisel.
6.1.1.5. Raskete kütteõlide mahutid valmistatakse laadimiseks ette vastavalt tankeri saabumise ajale ja kliendi
laadimisplaanidele. Produkti laadimistemperatuuri kontrollitakse vahetult ennem laadimist, mis jääb
vahemikku 50…55°C. Laadimistingimuste erisuste korral koordineeritakse laadimisplaan keskkonnajuhiga
ning hinnatakse laadimiskiiruste ja välisõhusaaste heitkoguste aspekte.
6.1.1.6. Jälgitakse käideldava naftasaaduse väävelvesiniku (H2S) ja metüülmerkaptaani sisaldust. Põhiprintsiibina
peab H2S kontsentratsioon vedelikus olema < 10 ppm ja metüülmerkaptaan õhus < 2 ppm. Produktidel, mille
kontsentratsioonid küllastunud aurus on suuremad, tuleb enne käitlemist veenduda rakendatavate
meetmete tõhususes õhuemissioonide vähendamiseks. Meetmed peavad tagama lõhnahäiringu tekke
ennetamise ja õhusaastetasemete piirväärtuste ületamise vältimise.
6.1.2. Välisõhu saastamise vähendamise ja vältimise meetmed:
6.1.2.1. Tankeri laadimine Kail nr 7 – laadimiskiirus kuni 3000 m3/h, töötab 2 pumpa:
- alandamine 10% - töötab 2 pumpa, kiirus 2700 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 25% - töötab 2 pumpa, kiirus 2250 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 50% - töötab 1 pump, kiirus 1500 m3/h.
6.1.2.2. Tankeri laadimine Kail nr 9A/10A – laadimiskiirus kuni 3400 m3/h, töötab 3 pumpa:
- alandamine 10% - töötab 3 pumpa, kiirus 3000 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 25% - töötab 2 pumpa, kiirus 2550 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 50% - töötab 1 pump, kiirus 1700 m3/h.
6.2. Lisavõimalused õhusaaste vähendamiseks erandlikes õhusaaste või lõhnahäiringu olukordades:
- pumpade tootlikkuse alandamine 75% - töötab 1 pump, kiirus 900 m3/h;
- pumpade täiendav drosseldamine siibrite sulgemisega väljumisliinil;
- vajadusel pumpade seiskamine.
6.3. Laadimiskiiruse alandamise astmeid koordineerib vahetusülem Muuga sadama dispetšeriga vastavalt
sadama infosüsteemi (MAIRIS) ja e-Ninade lõhnaseiresüsteemi jälgimise tulemustele.
6.4. Produkti pumpamist kontrollib ja tootlikkuse eest vastutab terminali vahetuseülem. Laadimisplaani täitmist
ja tankeriga koordineerimist korraldab Liwathon E.O.S. laadimismeister.
6.5. Muuga sadama dispetšeri (telefon 6 319 523) ja teiste Muuga sadama operaatorite kontaktandmed asuvad
terminali kontrollruumis kontaktide infolehel.
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TERMOIL TERMINAL
Liwathon E.O.S. Termoil terminal opereerib Muuga sadama kaidel nr 7, 9A ja 10A pumbates Maardu
terminalist torujuhtmete kaudu kütust Vilja 2 ümberlülitussõlme ning sealt edasi torujuhtmete ja kaidel
asetsevate laadimisvarte kaudu kütust saabunud tankeritele.
Laadimist ja lossimist teostatakse ja kontrollitakse Termoil terminali kontrollruumist vahetusülema poolt
ning koordineeritakse ümberlülitussõlme Vilja 2 kontrollruumis Liwathon E.O.S. laadimismeistri ja laadimise
järelevaataja poolt. Käideldavateks kütusteks on viimastel aastatel ainult rasked kütteõlid.

7.1.

Meetmed välisõhu saastamise ennetamiseks, vähendamiseks ja vältimiseks Muuga sadamas

7.1.1. Ennetavad meetmed:
7.1.1.1. Naftasaaduste käitlemisel tuleb arvestada ilmaprognoosiga ning ebasoodsate või muutlike tuule- ja
ilmastikutingimustega nii laadimisplaani koostamisel kui püsivalt laadimistegevuse ajal.
7.1.1.2. Terminali ja Muuga sadama seirejaamad koos sadama ilmajaama ja Muuga e-Ninade seirevõrgustikuga
annavad piirkonnas ülevaatliku pildi tuule ja ilmastiku olukorrast, prognoosideks kasutatakse Riigi
Ilmateenistuse (EMHI) vm ilmaportaalide andmeid.
7.1.1.3. Tankerite produktide laadimisplaanide koostamisel kontrollib terminali juhataja või tema abi, et laaditava
produkti MSDS ja ohutuskaart on arvutivõrgus olemas. Vajadusel konsulteeritakse produkti kvaliteedi ja
keskkonnariskide osas keskkonnajuhiga.
7.1.1.4. Tankeri laadimisel kontrollib vahetusülem teiste terminalide laadimistegevusi infosüsteemis MAIRIS ja
arvestab erinevate tegevuste võimaliku koosmõjuga või selle tekkimise võimalusega ilmastiku muutumisel.
7.1.1.5. Raskete kütteõlide mahutid valmistatakse laadimiseks ette vastavalt tankeri saabumise ajale ja kliendi
laadimisplaanidele. Produkti laadimistemperatuuri kontrollitakse vahetult ennem laadimist, mis jääb
vahemikku 50…55°C. Laadimistingimuste erisuste korral koordineeritakse laadimisplaan keskkonnajuhiga
ning hinnatakse laadimiskiiruste ja välisõhusaaste heitkoguste aspekte.
7.1.1.6. Jälgitakse käideldava naftasaaduse väävelvesiniku (H2S) ja metüülmerkaptaani sisaldust. Põhiprintsiibina
peab H2S kontsentratsioon vedelikus olema < 10 ppm ja metüülmerkaptaan õhus < 2 ppm. Produktidel, mille
kontsentratsioonid küllastunud aurus on suuremad, tuleb enne käitlemist veenduda rakendatavate
meetmete tõhususes õhuemissioonide vähendamiseks. Meetmed peavad tagama lõhnahäiringu tekke
ennetamise ja õhusaastetasemete piirväärtuste ületamise vältimise.
7.1.2. Välisõhu saastamise vähendamise ja vältimise meetmed:
7.1.2.1. Tankeri laadimine Kail nr 7 – laadimiskiirus kuni 3000 m3/h, töötab 4 pumpa:
- alandamine 10% - töötab 4 pumpa, kiirus 2700 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 25% - töötab 3 pumpa, kiirus 2250 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 50% - töötab 2 pumpa, kiirus 1500 m3/h.
7.1.2.2. Tankeri laadimine Kail nr 9A/10A – laadimiskiirus kuni 3400 m3/h, töötab 4 pumpa:
- alandamine 10% - töötab 4 pumpa, kiirus 3000 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 25% - töötab 3 pumpa, kiirus 2550 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud pumba
drosseldamisega väljumisliinil siibrite sulgemisega;
- alandamine 50% - töötab 2 pumpa, kiirus 1700 m3/h.
7.1.2.3. Tankerite üheaegne laadimine kaidel nr 7 ja 9A või 10A:
- rakendatakse kontroll- ja reguleerimismeetmed vastavalt punktide 7.1.2 ja 7.2 tingimustele.
7.1.2.4. Toornafta käitlemise lisatingimus tankerile pumpamisel (toornaftat käesoleval ajal ei käidelda) :
- suurim lubatud pumpamiskiirus on kuni 1500 m3/h, töötab 2 pumpa;
- alandamine 25…50% määratletakse vastavalt tehnilistele võimalustele peale toornafta saabumist.
7.2. Lisavõimalused õhusaaste vähendamiseks erandlikes õhusaaste või lõhnahäiringu olukordades:
- pumpade tootlikkuse alandamine 75% - töötab 1 pump, kiirus 750 m3/h;
- pumpade täiendav drosseldamine siibrite sulgemisega väljumisliinil või pumpade seiskamine.
7.3. Laadimiskiiruse alandamise astmeid koordineerib vahetusülem Muuga sadama dispetšeriga vastavalt
sadama infosüsteemi (MAIRIS) ja e-Ninade lõhnaseiresüsteemi jälgimise tulemustele.
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Produkti pumpamist kontrollib ja tootlikkuse eest vastutab terminali vahetuseülem. Laadimisplaani täitmist
ja tankeriga koordineerimist korraldab Liwathon E.O.S. laadimismeister.
Muuga sadama dispetšeri (telefon 6 319 523) ja teiste Muuga sadama operaatorite kontaktandmed asuvad
terminali kontrollruumis kontaktide infolehel.
STIVTERMINAL
Liwathon E.O.S. Stivterminal on Muuga sadama-alal paiknev 3 mahutiga terminal, mis opereerib Muuga
sadama kail nr 9A/10A, pumbates torujuhtmete kaudu ning kail asetsevate laadimisvarte kaudu kergeid
kütuseid kaile saabunud tankerile. Terminalis teostatakse ainult produktide kahesuunalist pumpamist:
pumpamine tankerist terminali mahutitesse, maksimaalne kiirus kuni 2000 m³/h ja pumpamine terminali
mahutitest tankerile, maksimaalne kiirus kuni 3000 m³/h. Pumpamiseks on 2 põhipumpa, mille
pöörlemiskiiruseid muudetakse sagedusmuunduritega vahemikus 700-1500 m³/h peapumbal ja 200-500
m³/h abipumbal. Produktidena käideldakse terminalis ainult kergeid naftasaaduseid.

8.1.

Meetmed välisõhu saastamise ennetamiseks, vähendamiseks ja vältimiseks Muuga sadamas

8.1.1. Ennetavad meetmed:
8.1.1.1. Naftasaaduste käitlemisel tuleb arvestada ilmaprognoosiga ning ebasoodsate või muutlike tuule- ja
ilmastikutingimustega nii laadimisplaani koostamisel kui püsivalt laadimistegevuse ajal.
8.1.1.2. Terminali ja Muuga sadama seirejaamad koos sadama ilmajaama ja Muuga e-Ninade seirevõrgustikuga
annavad piirkonnas ülevaatliku pildi tuule ja ilmastiku olukorrast, prognoosideks kasutatakse Riigi
Ilmateenistuse (EMHI) vm ilmaportaalide andmeid.
8.1.1.3. Tankerite produktide laadimisplaanide koostamisel kontrollib terminali juhataja, et laaditava produkti
MSDS ja ohutuskaart on arvutivõrgus olemas. Vajadusel konsulteeritakse produkti kvaliteedi ja
keskkonnariskide osas keskkonnajuhiga.
8.1.1.4. Tankeri laadimisel kontrollib vahetusülem teiste terminalide laadimistegevusi infosüsteemis MAIRIS ja
arvestab erinevate tegevuste võimaliku koosmõjuga või selle tekkimise võimalusega ilmastiku muutumisel.
8.1.1.5. Iga uue tarnitava produkti või iga uue tarnija produkti käitlemisvõimaluste üle otsustamiseks hangitakse
tarnijalt teave produkti koostise, omaduste ja ohutuse kohta (ohutuskaart, kvaliteedisertifikaadid,
analüüside raportid jms) ning hinnatakse produkti kvaliteeti ning tekkida võivaid saasteaineid.
8.1.1.6. Jälgitakse käideldava naftasaaduse (H2S) ja metüülmerkaptaani sisaldust. Produktide puhul, mille H2S
kontsentratsioon küllastunud aurus on suurem kui 10 ppm ja metüülmerkaptaanil 2 ppm, tuleb enne
käitlemist veenduda rakendatavate meetmete tõhususes õhuemissioonide vähendamiseks. Meetmed
peavad tagama lõhnahäiringu tekke ennetamise ja õhusaastetasemete piirväärtuste ületamise vältimise.
8.1.2. Välisõhu saastamise vähendamise ja vältimise meetmed:
8.1.2.1. Tankeri laadimine kail nr 9A/10A – laadimiskiirus kuni 3000 m3/h, töötab 2 pumpa:
- alandamine 10% - töötab 2 pumpa, kiirus 2700 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud
sagedusmuunduriga vastava tootlikkuseni;
- alandamine 25% - töötab 2 pumpa, kiirus 2250 m3/h, pumba tootlikkust on vähendatud
sagedusmuunduriga vastava tootlikkuseni;
- alandamine 50% - töötab 1 pump, kiirus 1500 m3/h.
8.1.2.2. Laadimine tankerilt mahutisse - laadimiskiirus kuni 2000 m3/h, töötavad tankeri pumbad:
- alandamine 10% - töötavad tankeri pumbad, kiirus 1800 m3/h, pumba tootlikust reguleeritakse
vahetusülema korraldusega tankeril vastava tootlikkuseni;
- alandamine 25% - töötab tankeri pump, kiirus 1500 m3/h, pumba tootlikkust reguleeritakse
vahetusülema korraldusega tankeril vastava tootlikkuseni.
8.1.2.3. Laadimist teostatakse statsionaarselt paigaldatud ujuvkatustega mahutitesse, samuti rakendatakse
gaasitagastussüsteemi (VRU) kasutamist. VRU rikke või selle kasutamise võimatuse korral tuleb ebasoodsate
hajumistingimuste, terminalide koosmõju ja võimaliku lõhnahäiringu riski korral tuleb järgida terminali
Tegevuskava pumpamiskiiruste piirangutest.
8.2. Lisavõimalused õhusaaste vähendamiseks erandlikes õhusaaste või lõhnahäiringu olukordades:
- pumpamiskiiruse täiendav alandamine kas sagedusmuunduriga või pumba drosseldamisega
väljumisliinil siibrite astmelise sulgemisega või vajadusel pumpade seiskamine.
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Laadimiskiiruse alandamise astmeid koordineerib vahetusülem Muuga sadama dispetšeriga vastavalt
sadama infosüsteemi (MAIRIS) ja e-Ninade lõhnaseiresüsteemi jälgimise tulemustele.
Produkti pumpamist kontrollib ja tootlikkuse eest vastutab terminalis vahetusülem, kes jälgib SAAB radari
automaatkontrollsüsteemis mahutite nivootasemeid ning avab ja juhib tehnoloogilist skeemi. Samuti
koordineerib vahetusülem laadimisplaani täitmist ja kooskõlastab võimalikke muudatusi tankeriga.
Muuga sadama dispetšeri (telefon 6 319 523) ja teiste Muuga sadama operaatorite kontaktandmed asuvad
terminali kontrollruumis kontaktide infolehel.
PAKTERMINAL
Liwathon E.O.S. Pakterminal on Muuga sadama-alal paiknev 33 mahutiga naftasaaduste terminal, mis
opereerib peamiselt Muuga sadama kaidel nr 1A, 1, 2 ja 2A. Lisavõimaluseks on toruühendus Vilja 2
ümberlülitussõlmega, mis võimaldab pumbata produkte ka kaidele nr 7, 9A ja 10A. Pumpade maksimaalne
lubatud tootlikkus on kirjeldatud alltoodud tabelis, lähtuvalt ohutus- ja keskkonnatingimustest erinevate
produktide käitlemisel. Produktidena käideldakse nii kergeid kütuseid kui ka raskeid kütteõlisid, samuti teisi
erinevaid naftasaaduseid.

9.1.

Meetmed välisõhu saastamise ennetamiseks, vähendamiseks ja vältimiseks Muuga sadamas

9.1.1. Ennetavad meetmed:
9.1.1.1. Naftasaaduste käitlemisel tuleb arvestada ilmaprognoosiga ning ebasoodsate või muutlike tuule- ja
ilmastikutingimustega nii laadimisplaani koostamisel kui püsivalt laadimistegevuse ajal.
9.1.1.2. Terminali ja Muuga sadama seirejaamad koos sadama ilmajaama ja Muuga e-Ninade seirevõrgustikuga
annavad piirkonnas ülevaatliku pildi tuule ja ilmastiku olukorrast, prognoosideks kasutatakse Riigi
Ilmateenistuse (EMHI) vm ilmaportaalide andmeid.
9.1.1.3. Tankerite või vagunite produktide laadimisplaanide koostamisel kontrollib terminali juhataja või tema abi,
et laaditava produkti MSDS ja ohutuskaart on arvutivõrgus olemas. Vajadusel konsulteeritakse produkti
kvaliteedi ja keskkonnariskide osas keskkonnajuhiga.
9.1.1.4. Tankeri laadimisel kontrollib vahetusülem teiste terminalide laadimistegevusi infosüsteemis MAIRIS ja
arvestab erinevate tegevuste võimaliku koosmõjuga või selle tekkimise võimalusega ilmastiku muutumisel.
9.1.1.5. Raskete kütteõlide mahutid valmistatakse laadimiseks ette vastavalt tankeri saabumise ajale ja kliendi
laadimisplaanidele. Produkti laadimistemperatuuri kontrollitakse vahetult ennem laadimist, mis jääb
vahemikku 50…60°C. Laadimistingimuste erisuste korral koordineeritakse laadimisplaan keskkonnajuhiga
ning hinnatakse laadimiskiiruste ja välisõhusaaste heitkoguste aspekte.
9.1.1.6. Raskete kütteõlide käitlemisel raudtee-estakaadil soojendatakse produkti optimaalse pumpamiskiiruse
temperatuurini (50…70°C).
9.1.1.7. Produktide puhul, mille H2S kontsentratsioon küllastunud aurus on suurem kui 10 ppm ja
metüülmerkaptaanil 2 ppm, tuleb enne käitlemist veenduda rakendatavate meetmete tõhususes
õhuemissioonide vähendamiseks. Meetmed peavad tagama lõhnahäiringu tekke ennetamise ja
õhusaastetasemete piirväärtuste ületamise vältimise.
9.1.2. Välisõhu saastamise vähendamise ja vältimise meetmed:
9.1.2.1. Bensiini, gaasikondensaadi ja bensiinikomponentide käitlemine toimub ainult statsionaarselt paigaldatud
ujuvkatustega mahutites (efektiivsus 90%).
9.1.2.2. Raske kütteõli, gaasikondensaadi ja toorbensiini pumpamisel mahutitesse teostatakse pistelisi H2S ja
metüülmerkaptaani kontrollmõõtmisi mahutite hingamisavadest. Mõõtmiste sagedus määratakse
keskkonnajuhi poolt vastavalt kaubapartii keskkonnariskidele, laadimisprotsesside tehnoloogilisele
lahendusele ja õhuseiresüsteemide infole.
9.1.2.3. Raskete naftasaaduste pumpamiskiirust vähendatakse pumba survepoole möödavooluklapi (by-pass)
avamisega produkti re-tsirkuleerimiseks või pumba sagedusmuunduri reguleerimisega.
9.1.2.4. Raudtee-estakaadil peavad produkti käitlemise ajal olema tsisterni luukidele paigaldatud alumiiniumist
spetsiaalsed kaaned, et vältida produktiaurude väliskeskkonda levimist. Kaante asendit luukidel tuleb
operaatoritel kogu käitlustsükli jooksul regulaarselt kontrollida, et tagada meetme tõhusus.
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9.1.2.5. Kergete naftasaaduste pumpamiskiirusi vähendatakse surveliini drosseldamisega ehk siibrite astmelise
sulgemisega. Pumpamiskiiruste piiranguid rakendatakse ebasoodsates tuule või hajumistingimustes, samuti
võimaliku terminalide koosmõju ja lõhnahäiringu riski korral.
Pumpamiskiiruste alandamine m3/h
Laadimine terminali mahutisse
Raske kütteõli
Toornafta
Bensiin
Bensiinikomponendid
Lennukipetrool
Laadimine tankerile
Raske kütteõli
Toornafta
Bensiin
Bensiinikomponendid
Lennukipetrool
Laadimine autodel
Laadimine vagunitesse
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.
10.

Max

10%

25%

50%

1500
1000
1500
1000
1000

1350
900
1350
900
900

1125
750
1125
750
750

750
500
750
500
500

3000
1500
2500
2500
1000
60
100

2700
1350
2250
2250
900

2250
1125
1875
1875
750

1500
750
1250
1250
500

Lisavõimalused õhusaaste vähendamiseks erandlikes õhusaaste või lõhnahäiringu olukordades:
- pumpamiskiiruse täiendav alandamine kas sagedusmuunduriga või pumba drosseldamisega väljumisliinil
siibrite astmelise sulgemisega;
- tankeri lossimisel antakse korraldus vähendada lossimise kiirust;
- vajadusel pumpade seiskamine.
Laadimiskiiruse alandamise astmeid koordineerib vahetusülem Muuga sadama dispetšeriga vastavalt
sadama infosüsteemi (MAIRIS) ja e-Ninade lõhnaseiresüsteemi jälgimise tulemustele.
Pumpamist kontrollib ja tootlikkuse eest vastutab terminali vahetuseülem, kes jälgib SAAB radari
automaatkontrollsüsteemis mahutite nivootasemeid ning avab ja juhib tehnoloogilist skeemi. Samuti
koordineerib vahetusülem laadimisplaani täitmist ja kooskõlastab tankeriga selle võimalikke muudatusi.
Muuga sadama dispetšeri (telefon 6 319 523) ja teiste Muuga sadama operaatorite kontaktandmed asuvad
terminali kontrollruumis kontaktide infolehel.
LISAD JA VIITED

Dokumendi tähis
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

Dokumendi nimetus
Joonis 1 Muuga sadama seirejaamade ja e-Ninade asukohad
Muuga sadama õhuseire kontaktid
Muuga sadama keskkonnajuhtimissüsteemi õhukvaliteedi seire ja reageerimise kord
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Neste Eesti AS Terminal

Muuga sadama
õhuseirejaamade
automaatne teavitus

27.11.2020
versioon nr 3
1(2)

Muuga sadama õhusaaste mõõtmiseks on sadama territooriumi piirile paigutatud kolm
statsionaarset õhuseirejaama,

mis mõõdavad:
1. alifaatsete süsivesinike kontsentratsioone (NMHC) = non-methane hydrocarbon e. kõik
süsivesinikud v.a. metaan
2. vesiniksulfiidi kontsentratsioone (H2S)
Lubatud 1 tunni keskmised piirkontsentratsioonid:
NMHC
5 mgC/m3
H2S
8 µg/m3(hinnanguline lõhnalävi 1,5 µg/m3)
Muuga sadama õhusaaste jälgimise keskkonnajuhtimissüsteem genereerib automaatse
teavitus meili järgmisel juhul, kui vähemalt üks järgmistest näitajatest ületatakse:
“Kriitilise kontsentratsiooni” piirmäära ületamine (30min keskmine):
NMHC tase on suurem kui 4 mgC/m3
Vesiniksulfiidi tase on suurem kui 3 µg/m3

Neste Eesti AS Terminal

Muuga sadama
õhuseirejaamade
automaatne teavitus

27.11.2020
versioon nr 3
2(2)

Teade saadetakse Neste Eesti AS Tallinn terminali järgmistele meili aadressidele:
Tarmo.annus@neste.com
Tanel.kutt@neste.com
Saadud informatsiooni põhjal on terminal kohustatud alustama meetmete rakendamist
olukorra parandamiseks - vähendama laadimiskiirust kuni 10% välja arvatud autodesse
laadimisel, mis toimub läbi VRU (aurude regenereerimise seade).
Meie terminalis käesoleval ajal käideldavatest toodetest võivad mõjutada
NMHC taset bensiin ja diisel
Seega, kui vahetuse meilile tuleb Airviro raport, mis näitab NMHC või BTX lubatud taseme
ületamist, ja meil on samal ajal diisli või bensiini käitlemine, siis tuleb vastavalt võimalusele
vähendada laadimiskiirust kuni 10%.
Neste terminalil on paigaldatud 26 statsionaarset gaasianalüsaatorit, mis mõõdavad pidevalt
gaaside kogust ja alarmeeritakse, kui on kuskil gaasi.
Neste terminal on liitunud eNinade süsteemiga, mis jälgib ümbruskonna õhu üldist olukorda.
Uute toodete lisandumise korral uuendan käesolevat dokumenti.

Terminali direktor

Artur Rebane

AS NYNAS ÕHUSAASTE VÄHENDAMISE
TEGEVUSKAVA

Tallinn 2020
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SISSEJUHATUS

Muuga sadama õhusaaste keskkonnajuhtimissüsteemi tegevuskavaga on ette nähtud, et kui
Muuga seirejaamad registreerivad välisõhus saasteainete piirnormidele lähenevad või neid
ületavad kontsentratsioonid, kohustuvad kõik vastavaid saasteaineid emiteerivad
operaatorid käivitama olukorra leevendamiseks õhusaaste vähendamise tegevuskava.
AS Nynas on Muuga sadamas aadressil Õli tänav 5 tegutsev operaatorfirma, mis tegeleb
teedeehitusliku bituumeni ja bituumenitoodete käitlemisega. Bituumeni ning teetööde
eripärast lähtudes tegutseb AS Nynas aktiivselt kuni üheksal soojemal kuul aastas.
Naftabituumen transporditakse AS Nynas terminali meritsi. Tankerist pumbatakse toode AS
Nynas terminalis asuvasse mahutiparki kasutades kaid nr. 3. AS Nynas terminalis paikneb 3
suuremat bituumeni mahutit. Terminali territooriumil toimub ka erinevate
bituumentoodete tootmine, mille tarbeks on maa-alal täiendavalt 17-st väiksemast mahutist
koosnev bituumenemulsiooni- ja PMB (polümeermodifitseeritud bituumen) tehased.
Bituumenemulsiooni ja PMB tootmine toimub suletud tehnoloogiaga, millest täiendavat
saastekoormust välisõhku ei teki. Lisaks on terminalis auto- ning raudteetsisternide
laadimisestakaadid.

1.1

SAASTEALLIKAD

Välisõhu saastamine toimub peamiselt bituumeni ja bituumenitoodete laadimisel ja
lossimisel.
• Raudteevagunite laadimis estakaad – naftabituumeni laadimisel mahutitest
tsisternvagunitesse;
• Autotsisternide laadimise estakaad – naftabituumeni ja bituumenitoodete
pumpamisel mahutitest autotsisternidesse;
• Mahutipark – Naftabituumeni lossimisel tankerist ning Igapäevase ladustamise
käigus mahutitest välisõhku lenduv saasteainete hulk ei ole märkimisväärne;
• Kai n°3 – Naftabituumeni lossimisel tankerist mahutitesse.
OÜ E-Konsult poolt koostatud Muuga sadama lääneosa KMH aruande kohaselt moodustab
AS Nynas poolt välisõhku paisatud maksimaalne alifaatsete süsivesinike hetkeline heitkogus
ligikaudu 1% kõikide Muuga sadama lääneosa naftaterminalide maksimaalsest hetkelisest
alifaatsete süsivesinike heitkogusest. Seetõttu mõjutab kail nr. 3 naftabituumeni lossimisel
pumpamiskiiruse vähendamine või pumpamistegevuse lõpetamine kogu sadama alifaatsete
sõsivesikute emissiooni minimaalselt.
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1.2

SAASTEAINETE KONTSENTRATSIOONI VÄHENDAMINE VÄLISÕHUS

Muuga sadamas teostatakse pidevat välisõhu kvaliteedi seiret mittemetaansete süsivesinike
(NMHC) ja vesiniksulfiidi (H2S) osas. AS Nynas tegevuse tagajärjel lendub välisõhku
seiratavatest saasteainetest vaid alifaatseid süsivesinikke. Seetõttu, kui Muuga sadama
õhuseire mõõtesüsteem registreerib NMHC kriitilise (4 mg/m3) või piirkontsentratsiooni (5
mg/m3) ületamise ning kui samal ajal puhub põhja või kirde tuul (337.5-67.5 kraadi)
kiirusega >1,5 m/s, loode tuul (292.5-337.5 kraadi) kiirusega >1,5 m/s või valitseb
tuulevaikus, teavitatakse olukorrast ka AS Nynas vastutavat isikut.
AS Nynas kõige suurema emissiooniga tegevus on bituumeni lossimine, mille käigus on
alifaatsete sõsivesikute emissioon tankerist ning mahutitest kokku maksimaalselt 1,456 g/s.
Oluliselt väiksema emissiooniga on bituumeni ja bituumenitoodete laadimine autodesse või
tsisternvagunitesse, emissioon on maksimaalselt 0,339 g/s laadimispaiga kohta.
Alifaatsete süsivesinike (NMHC) kriitilise kontsentratsiooni ületamisel rakendatakse
järgmised meetmed:
Tankeri lossimine
• AS Nynas vastutav operaator (vahetuse ülem) teeb tankeri vastutavale töötajale
ettepaneku vähendada lossimise kiirust 90%-le esialgsest kiirusest (maksimaalne
emissioon 1,310 g/s).
• Juhul, kui lossimiskiiruse alandamine 10% võrra ei vähenda NMHC kontsentratsiooni
piisavalt, teeb AS Nynas vastutav operaator tankeri meeskonnale ettepaneku
laadimiskiiruse vähendamiseks 80%-le esialgsest kiirusest (maksimaalne emissioon
1,165 g/s).
• Juhul, kui lossimiskiiruse alandamine 20% võrra ei vähenda NMHC kontsentratsiooni
piisavalt, teeb AS Nynas vastutav operaator tankeri meeskonnale ettepaneku
laadimiskiiruse vähendamiseks 70%-le esialgsest kiirusest (maksimaalne emissioon
1,019 g/s).
Lossimise eest vastutavad nii AS Nynas operaatorid kui ka tankeri töötajad.
Alifaatsete süsivesinike (NMHC) piirkontsentratsiooni ületamisel rakendatakse järgmised
meetmed:
Tankeri lossimine
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• AS Nynas vastutav operaator (vahetuse ülem) teeb tankeri vastutavale operaatorile
ettepaneku vähendada lossimise kiirust 75%-le esialgsest kiirusest (maksimaalne
emissioon 1,092 g/s).
• Juhul, kui lossimiskiiruse alandamine 25% võrra ei vähenda NMHC kontsentratsiooni
piisavalt, teeb AS Nynas vastutav operaator tankeri meeskonnale ettepaneku
laadimiskiiruse vähendamiseks 50%-le esialgsest kiirusest (maksimaalne emissioon
0,728 g/s).
Tsisternvagunite laadimine
• Peatada laadimistegevus.
Autotsisternide laadimine
• Peatada laadimistegevus.
Laadimise eest vastutab AS Nynas vahetuse ülem.
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Sissejuhatus
Juhendi eesmärk on tagada Muuga sadama tootmisterritooriumi piiril naftakeemia
saaduste käitlemisest tingitud saasteainete piirkontsentratsioonide lubatud piirides hoidmine
välisõhus.
Muuga sadama õhusaaste mõõtmiseks on sadama territooriumi piirile paigaldatud kolm
statsionaarset õhuseirejaama. Seirejaamad on automaatjaamad, kus mõõdetakse pidevalt
alifaatsete süsivesinike tunni- ja ööpäevakeskmiseid kontsentratsioone (NMHC), vesiniksulfiidi
tunni- ja ööpäevakeskmiseid kontsentratsioone (H2S) välisõhus. Lisaks mõõdavad seirejaamad
pidevalt meteoroloogilisi parameetreid nagu tuule suund, tuule kiirus, temperatuur ja suhteline
õhuniiskus. Seirejaamade asukoht on märgitud lisatud plaanil.
Õhukvaliteedi taseme mõõtmised seirejaamades toimuvad iga viie minuti järel, tulemused
salvestatakse mõõtejaamades paiknevatesse salvestusseadmetesse ja kantakse üle Eesti
Keskonnauuringute Keskuse (EKUK) serverisse.
Õhuseire mõõtesüsteem jälgib pidevalt seirejaamades registreeritud mõõtmise tulemusi, mille
online andmed on nähtavad Muuga sadama laevajuhtimise osakonna vahetuse õlema monitoril
ja MAIRIS süsteemis ( https://apps.portoftallinn.com/mairis ) sadama operaatoritele.

1.

Õhukvaliteedi piirväärtused ja nende ületamisest teavitamine
1.1. Muuga sadama territooriumi piiril on kokku lepitud järgmised ühetunni keskmised
õhusaaste piirväärtused:
•
NMHC
5 mgC/m3
•
H2S
8 μg/m3(hinnanguline lõhnalävi 1,5 μg/m3)
1.2.Statsionaarsetes õhuseirejaamades mõõdetud õhukvaliteedi taseme tõusul üle
ühe
tunni keskmisest õhukvaliteedi piirkontsentratsioonist teavitatakse automaatselt emaili teel Kompetentsikeskust, laevaliikluse juhtimise osakonna vahetuse ülemat, kõiki
naftaoperaatoreid,
ASi
Tallinna
Sadam
keskkonnajuhti,
Muuga
sadamakaptenit/asetäitjat, Keskkonnainspektsiooni (KKI), Keskkonnaameti (KKA) ja
Viimsi Vallavalitsust (KOV). Saadud informatsiooni põhjal on naftaoperaatorid
kohustatud alustama meetmete rakendamist olukorra parandamiseks.
1.3. Õhuseire mõõtesüsteem teavitab automaatselt e-maili teel sadama laevajuhtimise
osakonna vahetuse ülemat, naftaoperaatoreid, ASi Tallinna Sadam keskkonnajuhti ja
Muuga sadamakaptenit õhusaaste olukorrast kui 30 min keskmised näitajad on
ületanud
„kriitilise kontsentratsiooni“ piirmäära vastavalt:
• NMHC
4 mg/m3
• H2S
3,0 μg/m3 (hinnanguline lõhnalävi 1,5)
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2.

Meetmed välisõhu saastamise ennetamiseks, vähendamiseks ja vältimiseks Muuga
sadamas.
2.1. Ennetavad meetmed
2.1.1. Terminalis ei tohi käitlemiseks vastu võtta naftaprodukte, mille partiid iseloomustava
dokumentatsiooni andmetel on vedelfaasis vesiniksulfiidi üle 10 ppm (mg/kg) ja /või
kergestilenduvaid merkaptaane üle 2 ppm (mg/kg), merkaptaanide sisaldus määratud
kergesti lenduvate merkaptaanide suhtes spetsiifilise meetodiga. Antud punkti täitmise
eest vastutab kommertsteenistus.
2.1.2. Igast terminali rongiga saabunud naftasaaduste partiist, mis võib partiid iseloomustava
dokumentatsiooni andmetel sisaldada kõrgendatud koguses lõhnavaid väävliühendeid
(s.o vedelfaasis vesiniksulfiid > 2 ppm ja/või kergesti lenduvate merkaptaanide sisaldus
> 0,5 ppm; aurufaasis merkaptaanide sisaldus > 1 ppm ja /või vesiniksulfiidi sisaldus >
2 ppm), tuleb enne mahutisse laadimise alustamist teha nii vesiniksulfiidi kui
merkaptaanide aurufaasi sisalduse kontrollanalüüsid, näiteks Draegeri torudega.
Proovid võetakse vähemalt 2 vagunist. Kui aurufaasi kontsentratsioonid on kõrgemad
määratud tasemetest, tuleb rakendada meetmeid lõhnahäiringu vältimiseks (nt. pumbata
produkti ujuvkatusega või aurude tagastussüsteemiga varustatud mahutisse, jälgida
pumpamiskiirust). Lõhnahäiringu seire viiakse läbi vastavalt paigaldatud süsteemnidele
eNose Muuga piirkonnas ja kohaliku Vesta Terminal Tallinn OÜ süsteemiga. Kohalik
osaühingu Vesta Terminal Tallinn eNose süsteem koosneb neljast statsionaarsest
elektroonilisest ninast ja ühest mobiilsest elektroonilisest ninast. Mobiilset
elektroonilist nina saab kasutada erinevates sihtkohtades (sõltuvalt tekkinud olukorrast
ajahetkel). Juurdepääs süsteemidele on Comon Invent veebilehel: http://www.comoninvent.com/ . Antud punkti täitmise eest vastutab vahetuseülem.
2.1.3. Naftasaaduste käitlemisel tuleb arvestada ebasoodsate ilmastikutingimustega nii
laadimisplaani koostamisel kui välisõhku saastavate naftasaadustega opereerimisel.
Muuga sadama seirejaamad annavad piirkonnas ülevaatliku pildi ilmastiku
hetkeolukorrast, prognoosideks kasutatakse ametlikke RIIGI ILMATEENISTUSe
andmeid ( http://www.ilmateenistus.ee/ ).
2.1.4. Enne naftasaaduse laadimisplaani kinnitamist on laaditava naftasaaduse analüüsid
inspekteerijalt saadud ning võimalikud välisõhu saasteained ja heitkogused hinnatud
operatiivteenistuse juhataja poolt.
2.1.5. Vahetusülem sisestab Mairis süsteemi laadimisoperatsioonide alguse- ja lõpetamise
ajad ning naftasaaduste nimetused ning juhindub opereerimise käigus teiste
naftaterminalide tegevusest ja ilmastikuoludest.
2.2.

Välisõhu saastamise vähendamise meetmed

2.2.1. Saasteallikad Vesta terminalis:
Raudtee-estakaad - naftatoodete soojendamine tsisternvagunite tühjendamisel.
1) Heite vähendamiseks ja ebameeldiva lõhna laialikandumise vältimiseks peavad
tsisternvagunite luugid olema
suletud
spetsiaalsete
kaantega
kogu
tühjendamisprotsessi ajal.
2) Kui olukorra analüüsimisel selgub, et heitmete lubatud hulga ületamine toimub toote
tsisternidest väljalaadimisel, tuleb järk-järgult vähendada toote soojendamise
intensiivsust ja vähendada väljapumpamise kiirust (vt. Tabel 1).
3) Kui Mairis süsteemis saadakse andmed õhukvaliteedi taseme normaliseerumisest, tuleb
säilitada seatud reziim.
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Mahutipark - mahutite täitmine naftatoodetega tsisternvagunist või tankerist (vt. Tabel 1).
Kaikompleks - tankeri laadimine naftatoodetega (vt. Tabel 1).
Informatsiooni saamisel õhusaaste kriitilise taseme ületamise korral kas seirejaamadest, Mairis
süsteemist või Muuga sadama kapteni teenistuselt, fikseerib vahetusülem terminali
tehnoloogilise olukorra (millised seadmed on töös) õhusaaste registris.
Kui selgub, et saasteainete lubatud kontsentratsiooni ületamine atmosfääris võib toimuda
terminali tegevuste tõttu , tuleb vähendada laadimis protsesside intensiivsust.
Ülalnimetatud meetmete rakendamisel tuleb hankida tagasisidet Mairis süsteemist või Muuga
sadama laevaliikluse juhtimise osakonnalt (Muuga sadama vahetuse ülema tel. 6 319 523),
et hinnata rakendatud meetmete tulemuslikkust negatiivsete mõjude vähendamisel
ümbritsevale
keskkonnale
(vastavalt
sadama
õhusaaste
jälgimise
keskkonnajuhtimissüsteemile).
2.2.2. Bensiini, toornafta, diiselkütuse käitlemine toimub ainult ujuvkatusega mahutites
(efektiivsus 90%).
2.2.3. Raske küteõli pumpamisel
mahutisse tuleb arvestada ebasoodsate
ilmastikutingimustega ja vähendada pumpamiskiirust (vt. Tabel 1).
2.2.4. Lisaks ülaltoodule on vajalik läbi viia Muuga piirkonna ja kohaliku Vesta Terminal
Tallinn OÜ eNose süsteemide monitooring. Elektroonilis(t)e nina(-de) indikaatori(-te)
värvi muutuse korral ere-kollasest oranzini alustada pumpamisprotsessi intensiivsuse
vähendamise toimingut (vt.Tabel 1). Elektroonilis(t)e nina(-de) indikaatori(-te) pideva
punase värvi korral peatada pumpade töö ajani, mis vöimaldab stabiliseerida olukorda
ning viia indikaatori(-te) näitajad miinimaalselt ere-kollase värvini.
Tabel 1. Pumpamiskiiruste alandamine.

Laadimisskeem
Raudteelt
mahutisse

Mahutist
mahutisse
Tankerist
mahutisse

Mahutist
tankerisse

Pumpamiskiiruste alandamine, m³/h
Produkt
Maksimaalne
10%
pumpamiskiirus
m³/h
Raske
365
329
kütteõli
Bensiin
283
255
Toornafta
510
459
Diiselkütus
283
255
Raske
700
630
kütteõli
Raske
2000
1800
kütteõli
Bensiin
1000
900
Toornafta
1000
900
Diiselkütus
1000
900
Raske
2000
1800
kütteõli
Bensiin
1000
900
Toornafta
1000
900
Diiselkütus
1000
900

25%

50%

274

183

212
383
212

142
255
142

525

350

1500

1000

750
750
750

500
500
500

1500

1000

750
750
750

500
500
500

2.2.5. Pumpamist kontrollib ja tootlikkuse eest vastutab vahetuse ülem. Vahetuse ülem
informeerib sündmuse tekkimisel täiendavalt Muuga Sadama vahetuse ülemat oma
leevendavatest meetmetest, mida rakendatakse/hakatakse rakendama, sh operaatorite
üheaegse laadimise korral operaatoritevahelistest kokkulepetest. Vahetuseülem jälgib
5

välisõhu saastatuse olukorda Mairis süsteemis, et otsustada, kas tuleb veel vähendada
protsessi intensiivsust pumpade tootlikuse järk-järgulise vähendamisega (vt. Tabel 1)
seni, kuni saastehulga tase on normaliseerunud. Edasi tuleb säilitada seatud reziim. Iga
protsessi muutmise kohta tehakse
õhusaaste registrisse vastav sissekanne, kus
fikseeritakse, millal ja kui palju muudeti naftasaaduste pumpamiskiirusi ning
saavutatud õhusaaste tase.
Tähelepanu! Laadimistööde ja nende intensiivsuse kohta otsuste tegemisel tuleb
arvestada ilmaolusid.
Ebasoodsad ilmastikutingimused on:
•
•

tuule suund elu- ja suvilarajoonide poole;
madal õhurõhk, udu tuule puudumisel. Jooksvat infot ilmastiku tingimuste kohta on
võimalik saada Mairis süsteemis ja Tallinna Sadama kodulehel: Ilm Muuga sadamas.

Ebasoodsate tuulte suunad raudtee-estakaadide naftatoodete mahalaadimisel on toodud plaanil
lisas OJ-19 lisa 2.
Käesolev
juhend
on
koostatud
“ASi
Tallinna
Sadam
Muuga
sadama
keskkonnajuhtimissüsteemi, õhukvaliteedi seire- ja reageerimiskava” alusel ja on selle osa.

Lisad
1.

Muuga sadama välisõhu seirejaamade välisõhu seirejaamade asukoha plaan.

2.
3.
4.

Ebasoodsad tuulte suunad raudtee-estakaadide laadimisel.
Muuga piirkonna eNose (elektrooniliste ninade) süsteemi asukoha plaan.
Vesta Terminal Tallinn OÜ eNose (elektrooniliste ninade) süsteemi asukoha plaan.

Juhendi koostaja:
Jelena Lebedeva
tööohutuse ja keskonnakaitse juht

6

Lisa 1. Muuga sadama välisõhu seirejaamade välisõhu seirejaamade asukoha plaan.

Talinna Sadam
Liwathon E.O.S.
m

u
i

7

Lisa 2. Ebasoodsad tuulte suunad raudtee-estakaadide laadimisel.
OJ-19. Lisa 1.
MUUGA PORT. LAYOUT
VESTA Terminal Tallinn OÜ
Wind restrictions for RC unloading
Ограничения по ветру при разгрузке ж/д цистерн

8

Lisa 3. Muuga piirkonna eNose (elektrooniliste ninade) süsteemi asukoha plaan.

9

Lisa 4. Vesta Terminal Tallinn OÜ eNose (elektrooniliste ninade) süsteemi asukoha plaan.

10

Välisõhu saasteainete
heitkoguste ja lõhnahäiringu
vähendamise tegevuskava

Dokument:SI-007/09-OT
Versioon: 23.11.2020
Lehekülg:
1 of 5
Koostanud:Piret Õunap
Kinnitatud: 24.11.2020

AS Olerex terminal on koostanud Muuga-Maardu välisõhu seisundi jälgimise kohta
käesoleva dokumendi SI-007/09-OT, mis on aluseks terminali igapäevatööle ning
millest terminali töötajad on kohustatud juhinduma. Käesolev tegevuskava on
koostatud esitamiseks AS Tallinna Sadamale ja see on Muuga Sadama
keskkonnajuhtimissüsteemi lisa.
AS Olerex Terminal asub Muuga sadama läänepoolses osas, aadressil Õli 7,
Muuga külas, Viimsi vallas.
Terminali territooriumil toimub naftasaaduste ja kemikaalide ladustamine ja
laadimine, mille käigus eraldub erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid välisõhku
ning mis võivad põhjustada kõrgendatud lõhnaainete levikut.
Lisaks AS Olerex Terminalile paikneb Muuga sadama alal teisi terminale, kellega
on võimalik koosmõju tekkimine. Need terminalid paiknevad AS Olerex Terminali
ümber, koosmõju teiste terminalidega võib tekkida peamiselt alifaatsete ja
aromaatsete süsivesinike osas.
AS
Olerex
Terminal
omab
välisõhu
saasteluba
L.ÕV/327957.
Välisõhu saasteloas on näidatud kõikide loas taotletud toodete maksimaalsed ja
minimaalsed
laadimiskiirused.
AS Olerex Terminal on aastate jooksul võtnud kasutusele erinevaid meetmeid
välisõhu saastamise ja lõhnahäiringu ennetamiseks, nagu ujuvkatusega mahutid,
VRU (aurude regenereerimise seade), tooteaurude tagastusliin kaidelt jm.
Igapäevasteks meetmeteks on ebasoodsate ilmastikutingimustega arvestamine
naftasaaduste
ja
keemiaproduktide
laadimisel.
Ebasoodsateks
ilmastikutingimusteks on, vastuvõtja seisukohalt, nõrgalt puhuvad põhjakaare
tuuled, mis puhuvad elamumaade suunas. Ebasoodsate hajumistingimuste korral
lähtutakse piirangutest laadimiskiirustele.
Välditakse laadimisprotsesside
koosmõju. Jälgitakse käitlemiseks võetavate naftasaaduste väävliühendite
sisaldust ning välisõhu saasteloa eritingimustega seatud piiranguid.
Muuga Sadama õhukvaliteedi keskkonnajuhtimissüsteemi alusel toimub
laadimisprotsesside operatiivne juhtimine terminalides, tagamaks saasteainetele
kehtestatud õhukvaliteedi piirväärtused sadama territooriumi piiril ja sellest
väljaspool.
Tallinna Sadam on koostöös Muuga sadama kütuseterminalide operaatoritega
välja arendanud sadamale kuuluva Muuga sadama õhukvaliteedi seire
veebirakenduse (MAIRIS), mis on abivahendiks Muuga sadama õhukvaliteedi
jälgimisel ning mis annab infot täiendavate meetmete kasutuselevõtmise
vajaduse kohta.
Rakenduse kõige olulisem funktsioon on anda kütuseterminalide operaatoritele
reaalajas infot seire- ja ilmajaamade mõõdikute näitudest (andmeid
värskendatakse iga minuti järel) ning koondada ühtsesse andmebaasi
naftasaaduste käitlemise info. Kütuseterminalide operaatorid on kohustatud
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sisestama veebirakendusse tegelikkusele vastavat infot naftasaaduste
laadimistoimingute alustamise ja lõpetamise kohta. Reaalajas info jälgimine
võimaldab kiiresti reageerida ja võtta kasutusele täiendavaid meetmeid
õhusaaste vähendamiseks ning seeläbi ennetada saasteainele kehtestatud
piirväärtuse ületamist.
Muuga sadama õhukvaliteedi jälgimiseks ja õhusaaste mõõtmiseks on
paigaldatud kolm statsionaarset õhuseirejaama, sh kaks sadama territooriumi
piiri vahetusse lähedusse ning üks Randvere küla Kaevuaia tee pikendusele.

Seirejaamad on automaatjaamad, kus mõõdetakse pidevalt mittemetaansete
(alifaatsete) süsivesinike (NMHC) ning vesiniksulfiidi (H2S) tunni- ja
ööpäevakeskmiseid kontsentratsioone. Täiendavalt mõõdetakse esimeses
seirejaamas pidevalt ka meteoroloogilisi parameetreid nagu tuule suund, tuule
kiirus, temperatuur ja suhteline õhuniiskus.
Täiendavalt statsionaarsetele õhuseirejaamadele on 2016.a. paigutatud
sadamaga piirnevatesse küladesse ning Maardu linna 21 e-Nina, mis
moodustavad
lõhnahäiringu
pidevseire
võrgustiku.
e-Ninad
seiravad
lõhnatasemeid ning meteosensorid meteoroloogilisi parameetreid, seiret teostab
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ. 2018.a. projekti käigus lisati täiendavad
tuuleandurid, uuendati süsteemi litsentsi ja osteti 3 mobiilset e-nina. E-ninade
arv otsustatakse litsentsi uuendamise käigus.
E-ninade
süsteem
on
sarnase
põhimõttega,
nagu
õhukvaliteedi
keskkonnajuhtimissüsteem ehk kui e-Ninad tuvastavad lõhnahäiringule lähedase
väärtuse
(esineb
alarmtaseme
ületamise
võimalus),
peavad
kõik
kütuseterminalide operaatorid hindama oma terminali selle hetke aktiivseid
laadimistegevusi ning vajadusel rakendama lõhnahäiringu ennetamiseks
ettenähtud meetmed.
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AS Olerex Terminal allkirjastas 7.05.2015.a. AS Tallinna Sadamaga
"Õhukvaliteedi seire veebirakenduse "MAIRIS"
kasutamise lepingu. Sellest
tulenevalt on vastavalt Lepingu p.2.7 rakenduse kasutamine kohustuslik.
Saadud informatsiooni põhjal on terminalil kohustus analüüsida õhusaaste
ohtlikkuse tõusu, et vajadusel rakendada meetmeid olukorra parandamiseks.
Õhuseirejaamade mõõtesüsteem jälgib pidevalt seirejaamas registreeritud
mõõtmise tulemusi, mille on-line andmed on MAIRISe abil nähtavad
Kompetentsikeskuses, Operaatoritele ja Keskkonnainspektsioonile aadressil:
https://apps.portoftallinn.com/mairis.
Seirejaamade tunnikeskmised
mõõtetulemused on kättesaadavad ka
seirejaamade
Muuga-1,
Muuga-2
ja
Muuga-3
alt
aadressil:
http://airviro.klab.ee/.
E-Ninade
näitajad
on
pidevalt
jälgitavad
internetiaadressil
https://websuite.comon-invent.com ning nende värvuse abil on võimalik
tuvastada õhukvaliteedi muutus (lõhnahäiring) koheselt selle tekkimisel.
Muuga sadama territooriumi piiril on kokku lepitud järgmised ühe tunni keskmised
õhusaaste piirväärtused:
•
•

NMHC
H2S

5 mgC/m3
8 µg/m3

NMHC - alifaatsed (mittemetaansed) e. kõik süsivesinikud v.a. metaan
H2S - vesiniksulfiid
Statsionaarsetes õhuseirejaamades mõõdetud õhukvaliteedi taseme tõusul üle
ühe tunni keskmise piirkontsentratsiooni teavitatakse automaatselt e-maili teel
TS vahetuse ülemat (Muuga kompetentsikeskus), kõiki naftaoperaatoreid,
Keskkonnainspektsiooni (KKI), Keskkonnaametit (KKA) ja Viimsi Vallavalitsust
(KOV), TS keskkonnajuhti ja sadamakapteni asetäitjat.
Saadud informatsiooni põhjal on operaatorid kohustatud viivitamatult rakendama
meetmeid olukorra parandamiseks vastavalt tegevuskavale.
Kui 30 min keskmised näitajad
kontsentratsiooni piirmäära:
•
•

NMHC
H2S

ületavad

alltoodud

kriitilise

4 mgC/m3
3 µg/m3
(hinnanguline lõhnalävi 1,5 µg/m3)

siis teavitab õhuseire mõõtesüsteem automaatselt e-maili teel õhusaaste
olukorrast
TS
vahetuse
ülemat
(Muuga
kompetentsikeskus),
kõiki
naftaoperaatoreid, TS keskkonnajuhti ja sadamakapteni asetäitjat.
MAIRIS annab helisignaaliga teada juhul, kui mõni seirejaamade mõõdetud
hetkeline väärtus ületab piirkontsentratsiooni või kriitilist kontsentratsiooni ning
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juhib visuaalselt tähelepanu piiri ületanud väärtustele. Punasega märgitakse
kriitilised
kontsentratsioonid
ning
kollasega
piirkontsentratsioonid.
Terminali tegevused
Enne laadimistoimingute (laevade laadimine lossimine, raudtee estakaadidel
rongikoosseisude mahalaadimine) alustamist planeeritakse vajalikud tegevused
operatiivkoosolekul (selgitatakse välja lähiaja meteoroloogilised tingimused,
hinnatakse MAIRISe ja e-Ninade võrgustiku abil piirkonna õhukvaliteedi
hetkeseisundit, planeeritakse laadimistegevused).
Saadud info põhjal
koostatakse vahetuse ülemale tegutsemise juhis.
Tuul suunal NW, N, NS, SO (300º-150º) või muutliku suunaga ning tuule kiirusel
alla 2 m/s võib põhjustada õhusaastet väljapoole terminali piire.
Vahetuse ülem alustab laadimistoiminguga võttes arvesse saadud juhist. Seejärel
jälgib esimese tunni jooksul hoolikalt, kas /kuidas toiming on õhukvaliteedi
seisundit mõjutanud.
Juhul, kui õhusaaste tõus läheneb kriitilisele kontsentratsioonile või e-Nina värvus
läheneb oranžile (võimalik lõhnahäiring), selgitab vahetuse ülem välja, kas
õhusaaste on tingitud alustatud tegevusest. Juhul, kui õhusaaste
kontsentratsioon tõuseb üle kriitilise piirmäära seirejaamas ja/või e-Nina värvus
muutub kollaseks ja läheneb oranžile ning terminalis toimub laevade laadimine
lossimine või raudteevagunite tühjendamine, siis jälgib vahetuse ülem MAIRISe
abil, kuidas õhusaaste ajas muutub ning kui poole tunni jooksul ei ole õhusaaste
kontsentratsioon alanenud, alustab meetmete rakendamisega, s.o. vähendab
laadimiskiirust kuni 10% (välja arvatud bensiini laadimisel autodesse, mis toimub
läbi VRU (aurude regenereerimise seade).
Samas teavitab vahetuse ülem Kompetentsikeskust õhusaaste vähendamiseks
tarvitusele
võetud
abinõudest,
saates
e-maili:
m-kapten@ts.ee
,
a.linnamagi@ts.ee , terminal.ops@olerex.ee).
Juhul, kui esialgsete meetmete rakendamine on ühe tunni jooksul õhusaastet
vähendanud (näitajad jäävad alla kriitilise kontsentratsiooni), e-Ninade värvus
taastunud (kollasest roheliseks) ning olukord stabiliseerunud, võib jätkata
laadimistegevust algsetel tingimustel.
Juhul, kui meetmete rakendamine ei ole õhukvaliteedi näitajaid vähendanud alla
kriitilise kontsentratsiooni, tuleb võtta tarvitusele täiendavad meetmed ehk
laadimistegevus peatada (teha ka MAIRIS’es sissekanne peatamisest).
Õhukvaliteedi tunnikeskmise piirkontsentratsiooni ületamise korral on vahetuse
ülem kohustatud koheselt peatama laadimistegevuse, millest teavitab
Kompetentsikeskust (tel.:6319532, e-mail: m-kapten@ts.ee ). Vahetuse ülem
tegutseb operatiivtöö koosolekult saadud juhise kohaselt. Laadimist võib uuesti
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alustada pärast olukorra normaliseerumist ja vastava loa saamist oma terminali
tehnika- ja operatiivtööjuhilt.
AS Olerex Terminal tegutseb vastavalt väljastatud välisõhu saasteloale. Kui on
vajadus vähendada laadimiskiirust, siis ei saa seda teha allapoole tehnoloogiliselt
võimalikku minimaalset laadimiskiirust (esitatud loas kõikide toodete kohta) ehk
mitte enam, kui 10%.
Terminali kontrollruumis on võimalik toodete pumpamist jälgida, kontrollida ning
reguleerida laadimiskiirust õhusaaste vähendamise eesmärgil vastavalt
tegevuskavale. Laadimiskiirust vähendatakse ajani, kui piirkontsentratsiooni tase
on langenud kehtivate normide tasemele.
Pumpamist kontrollib
(mob.:5174264).

ja

tootlikkuse

eest

Lisa 1 Automaatne elektrooniline teavitussüsteem

(allkirjastatud digitaalselt)

Rein Männiste
Tegevdirektor
AS Olerex Terminal

vastutab

vahetuse

ülem

