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1 LÄHTEÜLESANNE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata ASi Tallinna Sadam (TS) tegevusega 

kaasnevat keskkonnamõju (merekeskkond, välisõhk,  energiakasutus jms) 

lähtudes TS säästva arengu eesmärkide1 strateegiast (kliimaneutraalsuse 

saavutamine, ringmajandus, energiatõhusus) ning töötada välja mõõdikud ning 

eesmärk-tasemed  strateegia keskkondlike eesmärkide saavutamiseks. 

Töö käigus lahendati järgmised ülesanded: 

1. Kasvuhoonegaaside (KHG - CO2, N2O ja CH4 taandatud CO2 ekvivalendina) heite 

kalkulatsioon TS sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam, Paldiski 

Lõunasadam, Saaremaa sadam) vastavalt alljärgnevatele ulatuspiirkondadele2, 

lähtuvalt saasteallika omandist või kontrollist: 

▪ Scope 1 - sadama otsesed saasteallikad. Nende hulka kuuluvad TS  

omanduses olevad laevad, sõidukid ja muu tehnika ning katlamajad. 

▪ Scope 2 - sadama kaudsed saasteallikad. Nende allikate hulka kuulub ostetud 

elektri- ja soojusenergia TS omandis olevatele hoonetele ja infrastruktuurile. 

Üürnike ja operaatorite omandis olevate hoonete elektri- ja soojusenergia ei kuulu 

selle ulatuspiirkonna alla. 

▪ Scope 3 - muud kaudsed saasteallikad. Need allikad on seotud üürnike ja 

operaatorite tegevusega ja sadamaalal toimuva liiklusega ning hõlmavad sadamat 

külastavaid laevu, ro-ro kaupa, lasti käitlemise seadmeid, raudteevedureid, 

üürnike ja operaatorite ostetud elektri- ja soojusenergiat (va sadamalt ostetud), 

sadamaala liiklusest pärinevaid transpordivahendeid (sh taksod, autod reisijate 

peale võtmiseks ja  maha panekuks, liinibussid, turismibussid ning sadamat ja 

laevu teenindavad sõidukid jms), sadamate töötajate isiklikke sõidukeid ning kõik 

muid heitkoguste allikad, mis pärinevad sadamaalalt. Scope 3 kuuluvate 

mobiilsete saasteallikate (laevad, sõidukid ning muud transpordivahendid ja 

tehnika) KHG kalkuleerimisel piirduti ainult sadamaalal toimuva tegevusega.   

2. Alusandmeid Scope 1 ja 2 kohta on piisavalt ning nende KHG heite arvutusi sai 

kalkuleerida täpsemalt. Scope 3 kohta on andmeid aga ebapiisavalt, ning 

informatsiooni hankimiseks tehti automaatseid päringuid eritüübilistest 

andmebaasidest ning koostati küsimustik, mille abil saadi tagasisidet operaatorite 

tegevusest.  

3. KHG heiteallikate kaardistamisel kasutati optimeeritud lähenemist so. nende 

andmete kohta, kus puudusid reaalsed mõõdistusandmeid, kasutati parameetrite 

leidmisel teaduskirjandusest/raportites publitseeritud analooge ja parimaid praktikaid.  

 
1 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
2 Ulatuspiirkonnad põhinevad GloMEEP (ülemaailmse merenduse energiatõhususe partnerlusprojekti) juhendile 

sadama õhuemissiooni hindamiseks: Port Emissions Toolkit, Guide No.1: Assessment of port emissions 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://glomeep.imo.org/wp-content/uploads/2018/10/port-emissions-toolkit-g1-online.pdf
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4. KHG heite maht kaardistati ja arvutati 2019. aasta kohta.  

5. KHG  emissiooni hindamise metoodika koos TSi puudutava alusandmestikuga koondati 

kokku ühtsesse andmebaasi, mille alusel on projekti teises etapis võimalik luua 

veebipõhine kasutusliides KHG emissiooni rutiinseks kaardistamiseks ning erinevate 

keskkonnasihtide saavutamise määra hindamiseks.  

6. Käesoleva töö raames loodi veebipõhine lihtne pilootrakendus, mis toob välja 

sadama keskkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke iseloomustavad 

indikaatorid (KHG emissiooni vähendamise, ringmajanduse määra, keskkonnaseisundi 

hinnangutest) ning näitab nende väärtuste hetketasemeid. Selle töö kõigus selgitati 

koostöös TS ekspertidega välja peamised võtmeindikaatorid lähtuvalt TS säästva 

arengu strateegia keskkondlikest eesmärkidest ja nende eesmärk-tasemed aastaks 

2030. 

7. Lisaks vastati töös järgnevatele küsimustele: 

▪ Millised on soovitused KHG  heitkoguste vähendamiseks aastaks 2030  (Scope  1 

ja 2 puhul pakutakse välja meetmeid õhuemissiooni vähendamiseks? Scope 3 

meetmekavas ei sisaldu, kuna TS ei kontrolli ega mõjuta seal hõlmatud kaudseid 

saasteallikaid ega pole võimeline kontrollima nende heitkoguste vähendamise 

strateegiate rakendamist).   

▪ Millistes valdkondades on peidus suurim säästupotentsiaal ning milliseid 

meetmeid tuleks selle saavutamiseks kasutada? 

▪ Soovitused-eeldused, mida TS peaks järgima, et saavutada keskkondlike 

eesmärkide eesmärk-tasemeid. 

▪ Kui suur on TS süsinikujalajälg ja milline on TS keskkonnamõju? 
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2 KLIIMAMUUTUSED 

Kliimamuutuste kiirenemine on tänapäeva maailma üheks olulisemaks 

keskkonnapoliitiliseks väljakutseks. Probleemi olemus seisneb selles, et inimtegevuse 

käigus lendub atmosfääri liiga palju kasvuhoonegaase (KHG), mis põhjustab temperatuuri 

tõusu, suurendab äärmuslike ilmastikuolude ja tormide esinemissagedust ning toob kaasa 

palju teisi ennustamatuid tagajärgi. 

Piiramaks globaalse temperatuuri edasist tõusu, kohustavad rahvusvahelised kokkulepped 

kõiki riike rakendama ambitsioonikaid eesmärke KHG heitkoguste vähendamiseks. 

Tähtsamateks KHG'deks on süsihappegaas, metaan, dilämmastikoksiid ja fluoreeritud 

gaasid ehk freoonid. 

Inimtegevuse toimel atmosfääri heidetud kasvuhoonegaaside kogused arvutatakse 

tavaliselt ümber süsinikdioksiidi kogusele ehk CO2  ekvivalendi (ekv) heitkoguseks, mille 

arvutamiseks kasutatakse erinevate gaaside kasvuhoonegaasiefekti tekitavat suhtelist 

mõju (Global Warming Potentsial – GWP).  

KHG-de arvepidamine katab ainult inimtekkeliste KHG-de heitkoguste 

hinnanguid, arvestades järgnevaid gaase 100 aasta lõikes: 

▪ Süsihappegaas (CO2), mis vabaneb fossiilsete kütuste (kivisüsi, nafta, põlevkivi, 

maagaas ja turvas) põletamisel. CO2-e GWP on 1. 

▪ Metaani (CH4) GWP on 25 korda suurem3 kui süsihappegaasil. Samas on CH4 

heitkogused ka suurusjärgu võrra väiksemad kui süsihappegaasil. 

▪ Dilämmastikoksiidi (N2O) GWP on 298 korda suurem kui süsinikdioksiidil, kuid 

dilämmastikoksiidi heitkogused on samuti mitme suurusjärgu võrra CO2-st 

väiksemad. 

▪ F-gaasid eralduvad aerosoolide (deodorandid, mitmesugused vahud), külmikute 

ning külmutussüsteemide, konditsioneeride, tulekustutusseadmete, keemiliste 

puhastusvahendite kasutamisel. Samal ajal kui fluoreeritud gaaside heitkogused on 

väikesed, on nende kasvuhooneefekti põhjustav potentsiaal mitme suurusjärgu 

võrra suurem kui süsinikdioksiidil. 

 

 
3 IPCC's Fourth Assessment Report, lk 212 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-

chapter2-1.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter2-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg1-chapter2-1.pdf
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3 METOODIKA KHG EMISSIOONI 

HINDAMISEKS 

AS Tallinna Sadam (TS) on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab 

olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. TS KHG emissiooni 

hindamiseks koondati kokku olemasolev andmestik sadama otseste ja kaudsete 

saasteallikate kohta, viidi läbi TS operaatorite seas küsitlus, et hinnata nende 

KHG emissiooni, tehti päring liikuvvahendite osas Maanteeametile, koguti 

rongiliikluse kohta infot Operailist Go Rail'ist, Skinest Rail'ist ning lisaks tehti 

päringuid erinevatesse merenduse-alastesse andmebaasidesse, et määratleda 

TS külastavate laevade emissiooni sadama akvatooriumis. KHG emissiooni 

ulatuspiirkond on määratletud lähteülesandes. KHG heite mahtu kaardistati ja arvutati 

2019. aasta kohta. 

Käesoleval ajal puuduvad KHG kaardistamiseks täpsed standardid ning alusandmed KHG 

emissiooni hindamiseks võivad olla kogutud erineva detailsusega. Samuti mõjutavad 

valitud eeldused oluliselt KHG kaardistamise tulemusi. Reeglina on esmase KHG heite 

hindamisel alusandmed kogutud üldisemalt ning järgnevatel aastatel suurendatakse 

detailsust nendest aspektides, mille kaudu on võimalik kõige enam vähendada analüüside 

määramatust ja/või milliste andmete kaudu on võimalik anda soovitusi parimate 

praktikate elluviimiseks. Oluline on suurendada kaardistamistäpsust nende saasteallikate 

kohta, mille emissiooni määr moodustab koguemissioonist valdava osa. Toetudes 

sarnastele uuringutele teistes sadamates on suurem osa KHG heitest seotud 

laevaliiklusega, näiteks Rotterdami sadamas on see 87% kogu KHG emissioonist4 ning 

Helsingi sadamal 79%5. Sellest tulenevalt on väga oluline võimalikult täpselt hinnata just 

laevaliiklusest tingitud KHG emissiooni.   

Tallinna Sadama tegevusega kaasneva KHG arvutused on tehtud kasutades 

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006 a. juhist6. Sama metoodikat 

kasutatakse riikliku inimtekkeliste kasvuhoonegaaside inventuuriaruande esitamisel kord 

aastas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kliimamuutuste raamkonventsioonile ja 

Euroopa Komisjonile.  

IPCC 2006 juhis võimaldab heitkoguseid arvutada kolme meetodiga: Tier 1, Tier 2 ja Tier 

3. Tier 1 on algmeetod, mille rakendamisel kasutatakse lisaks riiklikele algandmetele ka 

IPCC 2006 metoodika eriheiteteguri vaikeväärtust. Tier 2 on keskmine meetod, mille 

rakendamisel kasutatakse riiklike algandmeid ning eriheitetegureid. Tier 3 on kõige 

keerukam meetod, mille rakendamiseks on vaja täpseid saasteallika põhiseid algandmeid. 

Käesolevas töös kasutati kombineeritud lahendust, mille puhul oluliseima emissiooniallika 

puhul (so. laevaliiklus) kasutati Tier 3 metoodikat ning teiste saasteallikate puhul, 

tingituna algandmete väiksemast detailsusastmest Tier 2 metoodikat. Allpool erinevate 

 
4 https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/port-of-rotterdam-co2-neutral.pdf 
5 https://www.portofhelsinki.fi/en/port-helsinki/environmental-responsibility/carbon-neutral-port-helsinki 
6 https://www.ipcc.ch/report/2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/ 
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teemasid käsitlevates peatükkides kirjeldame täpsemalt metoodilist lähenemist ja 

kasutatud arvutusvalemeid. 

KHG emissioon kaardistati alljärgnevate tegevuste kaupa: 

1. TS otsesed ja kaudsed saasteallikad 

2. Ro-ro liiklus TS territooriumil 

3. Muude sõidukite liiklus TS territooriumil 

4. Operaatoritelt/üürnikutelt tulenevad saasteallikad 

5. TS külastavate laevade saasteallikad 

3.1  ALUSANDMED TALLINNA SADAMA OTSESTE JA 

KAUDSETE KHG SAASTEALLIKATE KOHTA  

Lähtudes Tallinna Sadama olemasolevatest andmekogumitest otsustati projektikoosolekul 

hinnata TS KHG emissiooni järgmiste suuremate saasteallikate kaupa: 

 Otsesed: 

▪ katlamajad; 

▪ abilaevastik; 

▪ sõidukid ja seadmed. 

 Kaudsed: 

▪ ostetud elekter; 

▪ ostetud soojus. 

Sisendinformatsioon TS soojustootmise, -tarbimise, elektritarbimise ja sõidukite liikumise 

kohta saadi TS ekspertidelt. Soojustootmise puhul kaardistati katlamajas kasutava kütuse 

liik (nt. gaas) ning aastane kütusekulu (m3), soojustarbimise poolel kaardistati kõikide 

soojust tarbinud ettevõtete (Tallinna Sadam, rentnik, operaator) tarbitud soojus (MWh). 

Sarnaselt kaardistati kõikide nende ettevõtete aastane elektritarbimine (MWh), kes on TS 

võrguteenuse kliendid. Tallinna sadama sõidukite, seadmete ja abilaevastiku kütusekulu 

info saadi raamatupidamise info alusel.  

Lisaks TS emaettevõtte KHG emissiooni arvutamisele, on töös arvutatud KHG emissioon 

TS kontserni kohta, kus võeti arvesse ka sadama tütarettevõtete TS Laevad ja TS Shipping 

KHG emissiooni koguseid.  
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3.2  ALUSANDMED TALLINNA SADAMA RO-RO 

LIIKLUSE KOHTA 

Ro-ro kaupu (ehk veeremit) vedavaid laevu teenindatakse kolmes erinevas Tallinna 

Sadama sadamas – Paldiski Lõunasadamas, Muuga sadamas ja Vanasadamas. Infot ro-ro 

kaubaveoga seotud liikluse kohta TS territooriumil saadi TS ekspertidelt. TS eksperdid 

tegid päringu Tallinna Sadama ärianalüüsi tarkvarast Cognos, et saada detailseid andmeid 

ro-ro kaubaühikute kohta. 

3.3  ALUSANDMED TALLINNA SADAMA MUUDE 

SÕIDUKITE LIIKLUSE KOHTA  

Vanasadamas kasutati Tallinna Sadama automaatset liikluse juhtimise süsteemi (Tark 

Sadam), et kaardistada sadamaala liiklusest pärinevaid saasteallikad (taksod, bussid, 

reisijate saatjad, külalised, laevade ja sadama teenindus). Teistes sadamates kasutati 

selleks automaatset numbrituvastussüsteemi Visy. TS andmekogumid võimaldavad 

määratleda tõkkepuude alt läbisõitnud liikuvvahendite aastast koguhulka ning samuti on 

andmebaasidesse salvestatud iga sellise sõiduki registreerimisnumber. Selleks, et hinnata, 

millise kategooriaga sõidukid erinevaid sadamaid külastavad ning millist kütust antud 

sõidukid tarbivad, saadeti valim kogutud registreerimisnumbritest Maanteeametile ning 

Maanteeameti poolt edastatud sõiduki kategooria (nt. M1, N2) ja mootori tüübi alusel (nt. 

bensiin, diisel) leiti iga sadama jaoks eritüübiliste sõidukite sagedusjaotused. Selle jaotuse 

ja liikuvvahendite koguhulga alusel leiti TS sadamaid külastanud eri tüüpi sõidukite üldarv. 

Arvesse võeti ka tüüpilist teepikkust, mida need sõidukid võiksid igas sadamas läbida 

(Muuga sadamas 6 km, Paldiski lõunasadamas 1,5 km, Paljassaare sadamas 1 km ja 

Vanasadamas 2 km). Vanasadama sadamaala läbivate liinibusside ja Hop-On/Hop-Off 

busside külastusarv saadi busside graafikutest. Sadamaalal liikuvate turismibusside info 

saadi turismifirmade käest. Kuna Vanasadamas D-terminali esist liiklust Tark Sadam ei 

kaardistanud, tuletati sealsete taksode ja reisijate saatjate autode koguarv A-terminali 

Targa Sadama info põhjal, võttes arvesse D-terminali suuremat reisijate ja laevade arvu.   

3.4  ALUSANDMED OPERAATORITELT TULENEVATE 

KHG SAASTEALLIKATE KOHTA 

Selleks, et koguda andmeid operaatorite tegevusest tuleneva KHG saaste hindamiseks, 

koostati küsimustik operaatorfirma KHG emissiooni kaardistamiseks. Küsimustik koostati 

sellise detailsusastmega, mis võimaldab hilisemalt andmeanalüüsil anda soovitusi KHG  

heitkoguste vähendamiseks.  
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Kõikidele TS operaatoritele edastati kutse osalemaks TS KHG emissiooni kaardistamisel 

(https://www.ts.ee/terminalide-operaatorid/). Operaatoritelt küsiti infot soojustootmise, -

tarbimise, elektritarbimise, statsionaarsete seadmete kütuse- ja energiakulu ja sõidukite 

liikumise kohta. Operaatorite liikuvvahendite kaardistamine on vajalik, kuna eelnevates 

peatükkides kirjeldatud liikuvvahendite kaardistamine tõkkepuude info alusel ei anna 

liikuvvahendite kohta terviklikku ülevaadet, kuna selles ei sisaldu sõidukid, mis liiguvad 

vaid TS territooriumil ja sealt kunagi ei välju. 

Lisaks tegime päringud ka Operail'i, Go Rail'i ja Skinest Rail'i poolt opereeritavate vedurite 

kütusekulu kohta Tallinna Sadama territooriumil 2019. aastal.Samuti tehti eraldi päring 

Vanasadama ro-ro operaatoritelt terminalitraktorite kütusekulu kohta Vanasadama 

territooriumil 2019 aastal. 

3.5  TALLINNA SADAMA JA OPERAATORITE KGH 

EMISSIOONI ARVUTAMINE  

Kasvuhoonegaaside (KHG − CO2, N2O ja CH4 taandatud CO2 ekvivalendina) heite 

kalkuleerimisel TS sadamates lähtuti järgmistest eeldustest:  

1. Soojusenergia eriheitetegur on arvutatud Statistikaameti (SA) ja riikliku KHG 

inventuuri 2017. andmete alusel (2018. aasta SA andmed olid puudulikud, SA on 

informeeritud) (NIR, 2019; Statistikaamet, 2020). 

2. Elektrienergia eriheitetegur on arvutatud Statistikaameti (SA) ja riikliku KHG 

inventuuri 2018. andmete alusel. Aluseks on võetud riiklikud keskmised väärtused. 

(NIR, 2020). 

3. Vastavalt allpool toodud viidetele on Eesti 2018. aasta elektritootmise kasutegur 

40.68%. Arvutus on tehtud valemiga: elektritoodang jagatud elektritootmiseks 

vajalik kütuse kogusega (sh. taastuvenergia). Arvutuste lihtsustamiseks pole 

arvesse võetud elektrivõrgu kadu ning importi-eksporti (NIR, 2020).  

4. Maagaasi eriheitetegur on arvutatud  riikliku KHG inventuuri 2018. andmete ja 

Eleringi võrgugaasi kvaliteedi andmete alusel (Elering, 2020). 

5. Bensiini ja diiselkütuse eriheitetegur on arvutatud riikliku KHG inventuuri 2018. 

andmete alusel. Bensiini kütteväärtus 31.82 MJ/L ja diiselkütuse 35.69 MJ/L. 

Kütuste eritiheduste (kütteväärtuse arvutuse aluseks) väärtused on edastatud 

EKUKi kütuselabori poolt (NIR, 2020). 

6. Transpordi kasvuhoonegaaside heitkoguste eriheitetegurid ja arvutusmetoodika 

põhineb IPCC 2006 juhistele, kus on rakendatud Tier 2 ja Tier 3 metoodikat, mis 

arvestavad kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamisel lisaks kütuse põletamisele 

ka sõiduki läbisõitu ja tehnoloogiat. 

https://www.ts.ee/terminalide-operaatorid/
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Kõikide kaardistatud saasteallikate jaoks määratleti üldistatud koefitsiendid, mida kasutati 

mõõdetud suuruste (nt. tarbitud MWh, kulutatud bensiini või diisli hulga) 

konverteerimiseks CO2 emissiooniks ja CO2 emissiooniks CO2 ekvivalendina (Lisa 1).  

KHG saasteallikate arvutamisel kasutati eri teemade kohta allpool toodud valemid. 

Valemites olevate kütteväärtuste ja eriheidete väärtused sõltuvad kütuse/energia ja 

seadmete tüübist ning vastavad konstandid on välja toodud lisas (Lisa 1). TS külastavate 

laevade KHG emissiooni arvutusi on täpsemalt kirjeldatud järgmises peatükis. 

 

Sõidukid ja liikuvad seadmed (sh. abilaevastik, parvlaevad, jäämurdja ja jahtlaevad): 

Kütusekulu (TJ) = kütusekulu (liitrites) × kütteväärtus (TJ L-1) 

CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited (tCO2 TJ-1) 

CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon (tonnides) + 25 × CH4 

(tonnides) + 298 × N2O (tonnides) 

CH4 emissioon = kütusekulu (TJ) × CH4 eriheited (t CH4 TJ-1) 

N2O emissioon = kütusekulu (TJ) × N2O eriheited (t N2O TJ-1) 

 

Elektritarbimine: 

Kütusekulu (TJ) = aastane elektritarbimine (MWh) × Kütteväärtus (TJ MWh-1) 

CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited (tCO2 TJ-1) 

CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon (tonnides) × CO2 ekvivalendi 

eriheide (tCO2 TJ-1) 

 

Statsionaarsete seadmete KHG emissioon arvutati vastavalt sellele, et kas seade tarbis 

kütust (arvutus nagu sõidukite puhul) või elektrit (arvutus nagu elektritarbimise puhul). 

Soojustootmine: 

Kütusekulu (TJ) = kütusekulu (m3) × kütteväärtus (TJ m-3) 

CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited (tCO2 TJ-1) 

CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon (tonnides) + 25 × CH4 

(tonnides) + 298 × N2O (tonnides) 

CH4 emissioon = kütusekulu (TJ) × CH4 eriheited (t CH4 TJ-1) 

N2O emissioon = kütusekulu (TJ) × N2O eriheited (t N2O TJ-1) 

Soojustarbimine: 

Kütusekulu (TJ) = aastane soojustarbimine (MWh) × Kütteväärtus (TJ MWh-1) 
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CO2 emissioon (tonnides) = kütusekulu (TJ) × CO2 eriheited (tCO2 TJ-1) 

CO2 emissioon CO2 ekvivalendina (tonnides) = CO2 emissioon (tonnides) × CO2 ekvivalendi 

eriheide (tCO2 TJ-1) 

3.6  ALUSANDMED TALLINNA SADAMAT 

KÜLASTAVATE LAEVADE KOHTA NING 

KÜLASTAVATE LAEVADE KHG SAASTEALLIKATE 

MÄÄRATLEMINE 

TS KHG emissiooni kaardistamise käigus sai kinnitust eeldus, et laevaliiklus 

moodustab väga suure osa TS KHG heitest. Sellest tulenevalt pöörasime suurt 

tähelepanu sellele, et saaksime võimalikult täpselt hinnata laevaliiklusest tingitud KHG 

emissiooni. Väljatöötatud metoodika toetub parimale olemasolevale teabele so. 

kasutab laevade automaatset identifitseerimissüsteemi (AIS)7 ja iga aluse kohta 

raporteeritud ja verifitseeritud KHG emissiooni väärtusi (EMSA/THETIS-MRV)8.  

Väljaarendatud lahenduse eelised varasemate praktikate ees on arvutuste 

automatiseeritavus ja täpsus. Teiste sadamate (nt. Helsingi sadam, Stockholmi sadam) 

poolt läbiviidud emissiooniuuringud üldjuhul ei kasuta reaalselt mõõdetud emissiooni 

väärtusi vaid lähtuvad teoreetilistest seostest laevamootorite iseloomu ja KHG emissiooni 

vahel. Juhul, kui konkreetselt mõõdetud emissioonimäärasid siiski kasutatakse, siis 

üldjuhul üldistatakse need laevatüübi kohta (ei kasutata konkreetse laeva parameetreid) 

nt. kõigi tankerite puhul kasutatakse sama konversioonifaktorit, et arvutada KHG 

emissioon manööverdamisel või kai ääres seismisel (Entec, 2002; Starcrest Consulting 

Group, 2005, 2007; Denier van der Gon & Hulskotte, 2020). Selline olukord on tingitud 

sellest, et iga-aastane kohustus laevade CO2 emissiooni raporteerimise kohta Euroopa 

Komisjonile tekkis alles 2019. aastal, mil esitati andmed 2018. aasta kohta. Sellest 

tulenevalt on laeva-põhised CO2 emissiooni parameetrid EMSA/THETIS-MRV andmebaasis 

saadaval vaid viimase kahe aasta kohta.  

Käesoleva töö käigus väljaarendatud metoodika võimaldab sarnaste arvutuste 

automatiseerimist tulevikus so. saab võimalikuks kas reaalajas või siis mingite 

ajavahemike põhiselt (näiteks kalendrikuu) tekitada elektroonilisi raporteid sadama 

akvatooriumis viibinud laevade CO2 ekvivalendi heite määra kohta. Allpool kirjeldame 

detailselt oma lähenemist. 

Laevade KHG emissiooni hindamiseks tehti päringud järgmistesse andmebaasidesse:  

1. Esmalt tehti päring laevade automaatse identifitseerimissüsteemi (AIS − 

Automatic Identification System) andmebaasi, et saada teavet TS akvatooriumi 

territooriumil viibinud aluste kohta 2019. aastal. Praeguse kaardistamise tarbeks oli vajalik 

 
7 http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html 
8 http://www.emsa.europa.eu/ship-inspection-support/thetis-mrv.html 
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teha ametlik päring Veeteede Ametisse, kuna antud amet koordineerib AIS-alase 

informatsiooni jagamist Eesti merealal. Praeguseks on saadud Veeteede Ametiga esialgne 

kokkulepe, mille alusel antakse lähitulevikus (ideaalis 2020. aasta lõpuks) Eesti 

Mereakadeemiale ligipääs AIS andmebaasile, mis võimaldab vältida andmete kogumisega 

seotud käsitööd ja teha automaatpäringuid reaalajas.  

AIS alusandmestik sisaldab infot selle kohta, millisel ajavahemikul viibisid erinevad laevad 

TS territooriumil ning milline oli nende laevade navigatsioonistaatus erinevatel ajahetketel 

(nt. underway using engines, at anchor, jne). Koordinaatide ja ajatempli alusel on võimalik 

hinnata ka laevade kiirust ja läbitud teekonda. Laevade identifikaatorina kasutati IMO 

koodi (igal alusel on unikaalne IMO number), mis võimaldab järgmises analüüsietapis 

arvutada laevade liikumise põhjal nende summaarse CO2 emissiooni sadama- 

akvatooriumis. 

Järgnevalt valideerisime Veeteede Ametist saadud AIS andmeid filtreerides välja 

võimalikud valed sissekanded laeva tüübi, staatuse, IMO numbri, ajatempli ja 

koordinaatide väljades. Näiteks paiknes osa andmetest väljaspool sadamaakvatooriumi 

ning sellised andmed andmebaasist eemaldati. Lisaks oli osade kirjete puhul AIS 

andmebaasist kadunud laeva IMO number, mistõttu ei olnud võimalik rutiinselt arvutada 

laevade TS viibimise asukohta ja aega. Üllatuslikult oli ka sama IMO numbri kohta antud 

mitu laevatüüpi (nt. reisilaev ja tanker) või erinevad laeva mõõtmed (aluse pikkus, süvis).  

Vältimaks sellist andmete käsitööna korrigeerimist tulevikus, sisaldavad järgmise etapi 

skriptid käsuridu, mis võimaldavad eelpoolkirjeldatud anomaaliad AIS andmebaasist 

eemaldada.    

Esimese etapi päringu tulemusena saadi teada, millised alused 2019. aastal TS 

külastasid. Samuti saadi selle päringu abil teada, kui pika teekonna iga alus TS 

akvatooriumil läbis ning milline oli iga aluse aastane summaarne 

manööverdamise ja kai ääres seismise aeg.  

2. EMSA/THETIS-MRV andmebaas koondab kokku laevade kohta raporteeritud ja 

verifitseeritud KHG emissiooni väärtused. Iga-aastased raportid on kättesaadavad 

aadressilt https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report. Peale eelmises etapis 

tehtud AIS andmete verifitseerimist koostati IMO koodi põhjal automatiseeritud päring, et 

koguda EMSA/THETIS-MRV andmebaasist (http://www.emsa.europa.eu/ship-inspection-

support/thetis-mrv.html) infot TS külastanud laevade CO2 emissiooniparameetrite kohta. 

Teise etapi päringu tulemusel imporditi iga TS külastanud laeva kohta 

andmebaasidesse järgmised parameetrid: laeva IMO numbri, sellele aluse kohta 

raporteeritud aastase keskmise kütusekulu ja CO2 emissiooni määra läbitud 

teepikkuse kohta (tonni kütusekulu või kg CO2 läbitud meremiili kohta), aastase 

CO2 koguemissiooni merel ja kai äärses seistes (tonnides) ning merel ja sadamas 

veedetud aja (tundides).  

Kasutades AIS/EMSA koondbaasi arvutatakse iga aluse kohta eraldi CO2 

emissioon manööverdamisel ja kai ääres seismisel vastavalt alltoodud 

valemitele:  
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Aastane CO2 koguemissioon manöövril (tonnides) = laeva poolt läbitud teepikkus 

TS akvatooriumis × konkreetse laeva CO2 emissiooni määr läbitud teepikkuse kohta 

× konkreetse laeva emissiooniparameeter manööverdamisel  

Aastane CO2 koguemissioon kai ääres seismisel (tonnides) = laeva kai ääres 

viibimise aeg × konkreetse laeva CO2 emissiooni määr kai ääres viibitud aja kohta × 

konkreetse laeva emissiooniparameeter kai ääres viibimisel  

Laeva aastane CO2 koguemissioon (tonnides) = aastane koguemissioon 

manöövril + Aastane koguemissioon kai ääres seismisel 

CO2 ekvivalendi emissioon saadi vastavalt allpooltoodud valemile:  

Laeva aastane koguemissioon CO2 ekvivalendina = Laeva aastane CO2 

koguemissioon (tonnides) + 25 × CH4 emissioon (tonnides) + 298 × N2O emissioon 

(tonnides) 

CH4 emissioon = kütusekulu (TJ) × CH4 eriheited (t CH4 TJ-1) 

N2O emissioon = kütusekulu (TJ) × N2O eriheited (t N2O TJ-1) 

Kuna lootsilaevad on klassifitseerimata (järelevalvet teostab Veeteede Amet), siis puudub 

neil ka IMO number. Lootsilaevade kütusekulu kohta saadi infot Eesti Lootsilt. Puksiiride 

kütusekulu kohta saadi infot puksiirifirmalt Ålfons Hakans. 

Jahtlaevade emissiooni hindamisel lähtuti Vanasadama jahisadama väikelaevade 

külastuste arvust ning distantsist, mida iga alus sadamasse sissesõitmisel ja väljumisel 

läbib (kokku 3,4 km). Lähtudes külastanud jahtide/väikelaevade profiilist oli tüüpiline 

jahtlaev diiselmootoriga alus (16-40hj), mille kütusekulu madalatel pööretel (2-4 sõlme) 

on hinnanguliselt 1 liitrit tunnis. Selliste eelduste kohaselt kulutab igal alus ühel 

külastuskorral 0,47 l diislit. Lootsilaevade, puksiiride ja jahtlaevade/väikelaevade KHG 

emissiooniarvutused tehti peatükis "Tallinna Sadama ja operaatorite KHG emissiooni 

arvutamine" kirjeldatud  arvutuseeskirjade alusel. 
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4 TULEMUSED 

4.1  KHG HEITE KAARDISTAMISTULEMUSTE 

KOONDKOKKUVÕTE 

KHG heite kaardistamine ja kalkulatsioon TS sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, 

Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam) viidi läbi lähtuvalt saasteallika 

omandist või kontrollist: 

▪ Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, 

muu tehnika ja katlamajad).  

▪ Scope 2 – TS sadama kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- ja soojusenergia 

TS omandis olevatele hoonetele ja infrastruktuurile).  

▪ Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikud, operaatorid, sadamat 

külastavad laevad, sadamat läbiv liiklus ja ro-ro kaup, lasti käitlemise seadmed, 

raudteeliiklus). 

Allpool antakse koondülevaade KHG heite kaardistamistulemustest TS emaettevõttes ja 

TS kontsernis allikate lõikes ning erinevate scope'ide kaupa. Järgnevates peatükkides 

kirjeldatakse detailsemalt KHG emissiooni jaotust TS kontsernis, eraldi TS, TS Laevad ja 

TS Shipping ettevõtete kaupa ning TS emaettevõttes.  

KHG heite emissioon CO2 ekvivalendina oli TS sadamates (Vanasadam, Muuga 

sadam, Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam) 2019. aastal kokku 

97426 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1, 2 ja 3) (Tabel 1). TS kontsernis (TS, TS 

Laevad, TS Shipping) oli vastav näitaja kokku 27069 tonni CO2 ekvivalendina 

(scope 1 ja 2) (Tabel 2).  
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Tabel 1. Kasvuhoonegaaside heite emissioon CO2 ekvivalendina tonnides TS 

sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam, Paldiski 

Lõunasadam, Saaremaa sadam) allikate lõikes (scope 1, 2 ja 3) 9 

Saasteallikad/sadamad Scope 1 Scope 2 Scope 3 Kokku 

Elektritarbimine 0 3957 18032 21989 

Muuga sadam 0 1192 13366 14558 

Paldiski lõunasadam 0 335 1167 1502 

Paljassaare sadam 0 121 2263 2384 

Saaremaa sadam 0 28 4 33 

Vanasadam 0 2281 1231 3512 

Laevad 41 0 52084 52125 

Muuga sadam 33 0 29005 29038 

Paldiski lõunasadam 0 0 7132 7133 

Paljassaare sadam 0 0 1151 1151 

Saaremaa sadam 0 0 513 513 

Vanasadam 7 0 14283 14290 

Liikuvad seadmed 496 0 10142 10638 

Muuga sadam 154 0 6015 6170 

Paldiski lõunasadam 28 0 2096 2125 

Paljassaare sadam 0 0 61 61 

Vanasadam 313 0 1970 2283 

Soojustarbimine 684 261 8518 9462 

Muuga sadam 514 0 7548 8062 

Paldiski lõunasadam 0 0 902 902 

Paljassaare sadam 110 0 0 110 

Vanasadam 60 261 67 388 

Statsionaarsed seadmed 0 0 3212 3212 

Muuga sadam 0 0 2851 2851 

Paldiski lõunasadam 0 0 361 361 

Paljassaare sadam 0 0 0 0 

Kokku 1220 4218 91988 97426 

 

  

 
9 Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu tehnika ja katlamajad). 
Scope 2 – TS sadama kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- ja soojusenergia TS omandis olevatele hoonetele 
ja infrastruktuurile). Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikud, operaatorid, sadamat külastavad laevad, 
sadamat läbiv liiklus ja ro-ro kaup, lasti käitlemise seadmed, raudteeliiklus). 
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Tabel 2. Kasvuhoonegaaside heite emissioon CO2 ekvivalendina TS sadama 

kontsernis (TS, TS Laevad, TS Shipping) kokku (scope 1 ja 2) allikate lõikes 10 

Saasteallikad/ettevõtted Scope 1 Scope 2 Kokku 

Elektritarbimine 0 5066 5066 

sh TS 0 3957 3957 

Laevad 20563 0 20563 

sh TS 41 0 41 

Liikuvad seadmed 496 0 496 

TS 496 0 496 

Soojustarbimine 684 261 945 

TS 684 261 945 

Kokku  21743 5326 27069 

 

TS kontserni ettevõtete, sh emaettevõtte üürnike, operaatorite ja sadamaid 

külastavate laevade (scope 1,2,3) KHG emissioon oli 2019. aastal kokku 119 057 

tonni CO2 ekvivalendina. 

4.2  KHG EMISSIOON TS KONTSERNIS (TS, TS 

SHIPPING JA TS LAEVAD) 

KHG heite emissioon oli TS kontsernis kokku 27069 tonni CO2 ekvivalendina 

(scope 1 ja 2), millest suurema osa (76%) moodustasid TS kontserni omandis 

laevade liiklus (Joonis 1, Joonis 2, Joonis 3, Joonis 4).  

Laevaliiklusega seotud emissiooni taga oli peamiselt TS Laevad äritegevus. TS Laevad 

pakuvad laevaühendust Eesti saarte ja mandri vahel kasutades selleks parvalaevu Tõll, 

Tiiu, Leiger, Piret, Mercandia ja Regula. Järgmiseks suuremaks kontserni KHG 

emissiooniallikaks oli elektritarbimine (19%). TS kontsernis oli TS suurim elektri tarbija 

(78% kogu elektri tarbimisest) eriti Vanasadamas (45% kogu elektri tarbimisest).  

 
10 Scope 1 – TS, TS Laevad ja TS Shipping sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu 

tehnika ja katlamajad). Scope 2 – TS sadama, TS Laevad ja TS Shipping kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- 
ja soojusenergia TS omandis olevatele hoonetele ja infrastruktuurile). 
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Joonis 1. TS kontserni KHG emissioon kokku scope 1 allikate lõikes 2019. aastal. 

KHG koguemissioon kokku (100%) oli 21743 tonni CO2 ekvivalendina 11 

 

Joonis 2. TS kontserni KHG emissioon kokku scope 1 allikate alusel ettevõtete 

lõikes 2019. aastal 12 

 
11 Scope 1 – TS, TS Laevad ja TS Shipping sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu 
tehnika ja katlamajad). Liikuvad seadmed sisaldavad  sõiduautosid, busse, kaubaveo sõidukeid, tõstukeid. 
12 Scope 1 – TS, TS Laevad ja TS Shipping sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu 
tehnika ja katlamajad). 
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Joonis 3. TS kontserni KHG emissioon kokku scope 1 ja 2 allikate lõikes 2019. 

aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 27069 tonni CO2 ekvivalendina 13 

 

Joonis 4. TS kontserni KHG emissioon kokku scope 1 ja 2 allikate alusel 

ettevõtete lõikes 2019. aastal 14  

TS Laevad koguemissioon oli 16330 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1 ja 2) ning 

suurema osa KHG heitest moodustas laevaliiklus. TS Laevad elektritarbimine oli peamiselt 

seotud parvlaevade kaielektri tarbimisega (93% TS Laevad elektritarbimisest) ning 

ülejäänud osa oli seotud üüripindade elektritarbimisega. 

 
13 Scope 1 – TS, TS Laevad ja TS Shipping sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu 
tehnika ja katlamajad). Scope 2 – TS sadama, TS Laevad ja TS Shipping kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- 
ja soojusenergia TS omandis olevatele laevadele, hoonetele ja infrastruktuurile). Liikuvad seadmed sisaldavad 
sõiduautosid, busse, kaubaveo sõidukeid, tõstukeid. 
14 Scope 1 – TS, TS Laevad ja TS Shipping sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu 
tehnika ja katlamajad). Scope 2 – TS sadama, TS Laevad ja TS Shipping kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- 
ja soojusenergia TS omandis olevatele laevadele, hoonetele ja infrastruktuurile). 
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TS Shipping koguemissioon oli 5301 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1 ja 2) ning 

suurema osa KHG heitest moodustas samuti laevaliiklus (93%). TS Shipping'ule kuulub 

jäämurdja TSS Botnica ning laevaliikluse emissioon on seotud antud aluse kütusekuluga. 

TS Shipping elektritarbimine on peamiselt seotud kaldaelektri tarbimisega Paljassaare 

sadamas.   

Kokkuvõtvalt näitas TS kontserni KHG emissiooni kaardistamine, et 95% 

kontserni KHG emissioonist moodustas laevaliiklus ja elektritarbimine ning KHG 

emissiooni vähendamisel TS kontsernis on vaja keskenduda meetmetele, mis 

tagavad emissiooni vähenemise just nende allikate lõikes.  

4.3  KHG EMISSIOON TS EMAETTEVÕTTES  

TS koguemissioon TS sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam, 

Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam) oli 5438 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1 ja 

2) ning suurema osa KHG heitest moodustas elektritarbimine (73%). Järgmisteks 

TS suuremateks KHG emissiooniallikaks olid soojustarbimine (17%) ja liikuvvahenditest 

tulenev emissioon (9%) (Joonis 5, Joonis 6).  

 

Joonis 5. TS emaettevõtte KHG emissioon kokku scope 1 allikate lõikes 2019. 

aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 1220 tonni CO2 ekvivalendina 15 

 
15 Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu tehnika ja katlamajad). 
Liikuvad seadmed sisaldavad sõiduautosid. Laevad sisaldavad TS omandis olevad aluseid. 
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Joonis 6. TS emaettevõtte KHG emissioon kokku scope 1 ja 2 allikate lõikes 2019. 

aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 5438 tonni CO2 ekvivalendina 16 

TS emaettevõtte KHG heite emissioon CO2 ekvivalendina oli 2019. aastal kokku 

97426 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1, 2 ja 3). Suurema osa scope 1−3 KHG 

heitest moodustas laevaliiklus (53%), millele järgnes elektritarbimine (23%), 

liikuvvahenditest tulenev emissioon (11%), soojustarbimine (10%) ja statsionaarsed 

seadmed (3%) (Joonis 7). Võttes arvesse TS emaettevõtte scope 3 KHG heidet, oli 

koguemissioon 91988 tonni CO2 ekvivalendina, millest suurema osa moodustasid 

laevaliiklus (57%) ja elektritarbimine (20%) (Joonis 8). 

 
16 Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu tehnika ja katlamajad). 

Scope 2 – TS sadama kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- ja soojusenergia TS omandis olevatele hoonetele 
ja infrastruktuurile). Liikuvad seadmed sisaldavad sõiduautosid. Laevad sisaldavad TS omandis olevad aluseid. 

 



TALLINNA SADAMA KESKKONDLIKU MÕJU JA KASVUHOONEGAASIDE EMISSIOONI HINDAMINE 
2019. A. ANDMETE PÕHJAL  

21 

 

 

Joonis 7. TS emaettevõtte KHG emissioon kokku scope 1, 2 ja 3 allikate lõikes 

2019. aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 97426 tonni CO2 

ekvivalendina 17 

 

Joonis 5. TS emaettevõtte KHG emissioon kokku scope 3 allikate lõikes 2019. 

aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 91988 tonni CO2 ekvivalendina 18 

 

 
17 Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, muu tehnika ja katlamajad). 
Scope 2 – TS sadama kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- ja soojusenergia TS omandis olevatele hoonetele 
ja infrastruktuurile). Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikud, operaatorid, sadamat külastavad laevad, 
sadamat läbiv liiklus ja ro-ro kaup, lasti käitlemise seadmed, raudteeliiklus). Liikuvad seadmed sisaldavad 
vedureid vm. raudteeveeremit, sõiduautosid, busse, kaubaveo sõidukeid, tõstukeid, traktoreid, laadureid, 
mobiilseid kraanasid ja muud laadimis-lossimistehnikat. Laevad sisaldavad TS omandis olevad aluseid, 
abilaevastikku (lootsid/puksiirid) ja sadamaid külastavaid laevu. 
18 Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikud, operaatorid, sadamat külastavad laevad, sadamat läbiv 
liiklus ja ro-ro kaup, lasti käitlemise seadmed, raudteeliiklus). Liikuvad seadmed sisaldavad vedureid vm. 
raudteeveeremit, sõiduautosid, busse, kaubaveo sõidukeid, tõstukeid, traktoreid, laadureid, mobiilseid kraanasid 
ja muud laadimis-lossimistehnikat. 
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Laevaliikluse osatähtsus TS kuuluvate sadamate KHG emissioonis on oluliselt 

väiksem (53%) kui teiste regioonis paiknevate sadamate puhul. Näiteks Rotterdami 

sadamas on laevaliikluse osakaal 87% kogu KHG emissioonist4 ning Helsingi sadamas on 

see näitaja vastavalt 79%5. Olemasolevat olukorda põhjustab suurel määral 

erinevate sadamate erinevad metoodilised lähenemised laevaliikluse KHG 

määratlemisel. Meie metoodika võimaldab iga laeva emissiooni määratleda valideeritud 

ja auditeeritud alusandmete alusel, seda nii manööverdamisel kui ka kai ääres seismisel. 

Laeva-põhised alusandmed pärinevad EMSA/THETIS-MRV andmebaasist, kuhu koonduvad 

kokku Euroopa Liidu laevaliiklusega seotud KHG emissiooni raportid8. Helsingi sadama 

laevaliikluse KHG emissiooni hindamisel kasutatakse laevatüübi-põhiseid üldistatud 

emissioonimäärasid nt. kai ääres seismise hindamiseks kasutatakse ühte koefitsenti 

kõikide reisilaevade puhul. Reaalsuses on aga reisilaevad nii erinevad, et sellise üldistuse 

kasutamisel on suur oht KHG emissiooni määra oluliselt üle hinnata. Lisaks on ka laevade 

tehnilised omadused ajas oluliselt muutunud ning võrdlemisi vanade koefitsentide 

kasutamine Helsingi ja teiste sadamate metoodilises lähenemises oluliselt mõjutab KHG 

kaardistamise tulemust (Entec, 2002; Starcrest Consulting Group, 2005, 2007). Samu 

koefitsente (Starcrest Consulting Group, 2005, 2007) on kasutatud ka MKMi poolt tellitud 

transpordi ja liikuvuse arengukavas 2021+ hindamaks laevanduse panust KHG 

emissioonil19, 20. Sellest tulenevalt erinevad ka MKMi uuringu tulemused oluliselt käesoleva 

kaardistamise tulemustest. 

Üldjuhul ongi sadamate KHG kaardistamise metoodikad väga mitmekesised ning erinevate 

sadamate KHG emissiooni võrdlused ei anna täit pilti olemasolevast olukorrast. Sadamate 

KHG emissiooni kaardistamise peamiseks eesmärgiks on sama sadama piires tulemuste 

võrdlemine ajas sh. hindamaks sadamates rakendatud erinevate KHG emissiooni 

vähendavate meetmete efektiivsust. Sellest tulenevalt kasutavad meie regioonis 

paiknevad sadamad KHG emissiooni kaardistamisel metoodikaid, mis omas ajas (so. kui 

need sadamad alustasid KHG emissiooni kaardistamist) andsid parima võimaliku tulemuse.  

Iga-aastane kohustus laevade CO2 emissiooni raporteerimise kohta Euroopa Komisjonile 

tekkis alles 2019. aastal, mil esitati andmed 2018. aasta kohta. Sellest tulenevalt on laeva-

põhised CO2 emissiooni parameetrid EMSA/THETIS-MRV andmebaasis saadaval vaid 

viimase kahe aasta kohta.  

TS kuuluvate sadamate laevaliikluse KHG emissioonist moodustab suurema osa 

Muuga sadama (56%), Vanasadama (28%) ja Paldiski lõunasadamaga (13%) 

seotud emissioon. Kogu laevaliikluse emissioonist moodustab domineeriva osa 

(93%) kai ääres seisvate laevade emissioon. Kai ääres seisvate laevade emissioon 

sõltub sadamas viibitud ajast (Joonis 9) ning iga laeva emissiooni määrast8. 

Laevatüüpidest panustavad enim KHG emissiooni kaubalaevad (43%), reisilaevad (30%) 

ja tankerid (17%) (Joonis 10). Samas TS omandisse kuuluvate laevade emissioon TS 

sadamates on marginaalne. TS Laevad ja TS Shipping laevade emissiooni kirjeldati 

eelmises peatükis.   

 
19 https://www.mkm.ee/et/uudised/transpordi-ja-liikuvuse-visioon-inimkesksem-rohelisem-ja-nutikam-taristu 
20 https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201420.pdf 

https://www.mkm.ee/et/uudised/transpordi-ja-liikuvuse-visioon-inimkesksem-rohelisem-ja-nutikam-taristu
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Joonis 9. TS emaettevõtet külastanud eri tüüpi laevade kai ääres seismise 

summaarne aeg (tundides) 2019. aastal 

 

 

Joonis 10. TS emaettevõtte laevaliiklusega seotud KHG emissioon (scope 3) 

laevatüüpide kaupa 2019. aastal. KHG koguemissioon kokku (100%) oli 52084 

tonni CO2 ekvivalendina 21 

Suurim elektritarbimine oli Muuga sadamas (65% kogu elektri tarbimisest), 

millele järgnesid Vanasadam (16%) ja Paljassaare sadam (12%). Operaatorite 

elektritarbimine (81%) ületas oluliselt TS elektritarbimist (19%), vaid Vanasadamas ja 

Saaremaa sadamas oli TS elektritarbimine operaatorite omast suurem. Kuue operaatori 

(Liwathon E.O.S. AS, Vesta Terminal Tallinn OÜ, HHLA TK Estonia AS, DBT AS, MGT Muuga 

 
21 Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikute ja operaatorite laevad, sadamat külastavad laevad). 
Jahtlaevad ja lootsid jäeti jooniselt välja, kuna nende summaarne emissioon kõikide laevade emissioonist oli 
ainult 0.036%. 
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Grain Terminaal AS ja Nynas AS) elektritarbimine moodustas 44% kogu TS emaettevõtte 

elektritarbimisest tingitud KHG emissioonist. 

TS kuuluvate sadamate liikuvvahendite (vedurite vm. raudteeveeremi, sõiduautode, 

busside, kaubaveo sõidukite, tõstukite, traktorite, laadurite, mobiilsete kraanade ja muu 

laadimis-lossimistehnika) KHG emissioon oli suurim Muuga sadamas (58% kogu TS 

emaettevõtte liikuvvahendite emissioonist),  millele järgnesid Vanasadam 

(21%) ja Paldiski lõunasadam (20%). Operaatorite osakaal liikuvvahendite 

emissioonis oli kõigis TS kuuluvates sadamates oluliselt suurem (95%) kui TS puhul (5%). 

Tingitud olemasolevate andmete iseloomust (tõkkepuude alt läbisõitnud liikuvvahendite 

aastane koguhulk ja iga sõiduki registreerimisnumber) pole võimalik täpselt eristada eri 

operaatorite osakaalu liikuvvahendite emissioonis ja välja tuua olulisemaid operaatoreid 

liikuvvahenditest tingitud KHG emissioonis.  

TS kuuluvate sadamate soojustarbimine oli suurim Muuga sadamas (85%), 

millele järgnesid Paldiski lõunasadam (10%) ja Vanasadam (4%). Operaatorite 

osakaal soojustarbimise emissioonis oli kõigis TS kuuluvates sadamates oluliselt suurem 

(90%) kui TS puhul (10%). Kuue operaatori (Liwathon E.O.S. AS, Olerex Terminal AS ja 

Vesta Terminal Tallinn OÜ) soojustarbimine moodustas 67% kogu TS emaettevõtte 

soojustarbimisest tingitud KHG emissioonist.  

Kokkuvõtvalt näitas TS emaettevõtte KHG emissiooni kaardistamine, et suurema 

osa emissioonist moodustab laevaliiklus ja operaatoritega seotud 

majandustegevus. Sellest tulenevalt on TS emaettevõttes vajalik keskenduda 

meetmetele, mis võimaldavad vähendada laevaliikluse ja operaatorite 

elektritarbimisega seotud KHG emissiooni. TS puhul (scope 1 ja 2) moodustab 

elektri- ja soojustarbimine suurema osa KHG emissioonist (90%) ning TS 

keskkonnamõjude vähendamiseks on vajalik keskenduda tegevustele, mis 

tagavad emissiooni vähenemise just nende allikate lõikes.  
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5 SOOVITUSED TS CO2 EMISSIOONI 

VÄHENDAMISEKS 

TS kontserni ja emaettevõtte suurim potentsiaal KHG heite vähendamisel on välja toodud 

allpool erinevate scope'ide kaupa. Väljatoodud meetmete osakaal TS kontserni ja 

emaettevõtte KHG emissiooni vähendamisse on näitlikustatud joonistel (Joonis 11, Joonis 

12, Joonis 13). Meetmete realiseeritavus lühi- või pikas perspektiivis koos selgitustega on 

välja toodud tabelis (Lisa 2). 

Laevaliiklus moodustas TS kontserni KHG emissioonist 95% seoses TS Laevad ja TS 

Shipping äritegevusega.  

Meede 1: Viies TS Laevad ja TS Shipping alused alternatiivkütustele (nt. 

roheelekter või vesinik) on võimalik vähendada KHG emissiooni 20522 tonni CO2 

ekvivalendina (75,8% TS kontserni emissioonist, scope 1). 

Meede 2: TS Laevade kaldaelektri üleviimisel roheelektrile (toodetuna või sisse ostetuna) 

on võimalik lisaks vähendada KHG emissiooni 677 tonni CO2 ekvivalendina (2,5% TS 

kontserni emissioonist, scope 1 ja 2). 

Meede 3: TS sõidukite viimisel roheelektrile, rohegaasile või vesinikule on võimalik 

vähendada KHG emissiooni 496 tonni CO2 ekvivalendina (9,1% TS emaettevõtte 

emissioonist, scope 1 ja 2). 

Meede 4: TS abilaevastiku üleviimisel alternatiivkütustele (nt. roheelekter või vesinik) on 

võimalik vähendada KHG emissiooni 41 tonni CO2 ekvivalendina (0,8% TS emaettevõtte 

emissioonist, scope 1 ja 2). 

Meede 5: TS katlamajade viimisel rohegaasile on võimalik vähendada KHG emissiooni 

684 tonni CO2 ekvivalendina. Juhul kui hakatakse tootma ka Vanasadama tarbeks 

soojusenergiat (hetkel ostetakse soojusenergiat sisse), on võimalik lisaks vähendada KHG 

emissiooni 261 tonni CO2 ekvivalendina (17,4% TS emaettevõtte emissioonist, scope 1 

ja 2).  

TS emaettevõtte KHG emissioonist moodustas 73% elektritarbimine. Käesoleval ajal ei 

erine oluliselt tava- ja roheelektri hind.  

Meede 6: Juhul kui TS emaettevõte läheb üle roheelektri paketile on võimalik 

vähendada KHG emissiooni 3957 tonni CO2 ekvivalendina (72,8% TS emaettevõtte 

emissioonist, scope 1 ja 2). Alternatiivis on mõeldav elektrienergia osaline või täielik 

tootmine TS poolt näiteks sadama territooriumile rajatud päikeseparkides ja/või osaleda 

maismaale või avamerre loodavate tuuleparkide rajamises. 

Suurim osa scope 3 emissioonist moodustab laevaliiklusega seotud emissioon kokku 

51137 tonni CO2 ekvivalendina. Sellest 3491 tonni CO2 ekvivalendina moodustab 

manööverdamisega seotud emissioon ning 47646 tonni CO2 ekvivalendina moodustab kai 

ääres seisvate laevade emissioon (reisilaevadel 12884, kaubalaevadel 22045 ja tankeritel 

8486 tonni CO2 ekvivalendina).  
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Meede 7: Siit tulenevalt on TS üks suurim KHG vähendamise meede laevade 

suunamine kaldaelektri kasutamisele. Kui elektri tootmisel kasutatakse roheelektrit 

(toodetuna või sisse ostetuna) on võimalik vähendada KHG emissiooni 47646 tonni CO2 

ekvivalendina (48,9% TS emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3). 

Meede 8: Lootsilaevade ja puksiiride üleviimisel alternatiivkütustele (nt. vesinik või 

roheelekter) on võimalik vähendada KHG emissiooni 941 tonni CO2 ekvivalendina (1,0% 

TS emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3).  

Meede 9: Andes eelisolukorra nendele alustele, mille KHG emissioon on väiksem (nt. need 

mis kasutavad alternatiivkütuseid nt. LNG või vesinikku), on võimalik pikemas 

perspektiivis vähendada ka laevade KHG emissiooni seda osa, mis on seotud 

sadamaakvatooriumis manööverdamisega kokku 3491 tonni CO2 ekvivalendina (3,6% 

TS emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3).   

TS emaettevõtte operaatorite KHG emissioonist moodustab elektritarbimine 20%.  

Meede 10: Juhul, kui TS suunab operaatorid roheenergia tarbimisele ja/või 

toodab ise roheenergiat operaatoritele, on võimalik vähendada KHG emissiooni 

18032 tonni CO2 ekvivalendina (18,5% TS emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3). 

Meede 11: TS operaatorite katlamajade üleviimine rohegaasile on võimalik vähendada 

kogu TS emaettevõtte KHG emissiooni 9462 tonni CO2 ekvivalendina (9,7% TS 

emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3). 

Meede 12: Juhul, kui TS suunab operaatorite statsionaarsed diislil ja maagaasil töötavad 

seadmed roheenergia tarbimisele, on võimalik vähendada KHG emissiooni 1482 tonni 

CO2 ekvivalendina (1,5% TS emaettevõtte emissioonist, scope 1, 2 ja 3). 

Lisaks on võimalik vähendada TS kontserni ja emaettevõtte KHG emissiooni tegevustega, 

mis võimaldavad energia/kütusekulu säästu nt. säästliku käitumise kujundamine 

sadamaalal (parklates seisvatel autodel mootor ei tööta, konditsioneeri kasutamine ainult 

sõitvatel kruiisibussides), digilahenduste arendamine eesmärgiga vähendada autode 

järjekordi sadamates, liiklussõlmede optimeerimine, hoonete energiatõhususe 

suurendamine, vesiniktehnoloogia, merevee kütte/jahutuse kasutusvõimaluste loomine 

TS territooriumil. Käesolevas aruandes ei ole võimalik aga välja tuua selliste tegevuste 

täpset mõju KHG vähenemise määrale, kuna selliste analüüside tegemise jaoks puuduvad 

meil detailsed alusandmed.  

Lisaks eelpoolpakutud lahendustele on võimalik panustada ka eritüübilistesse 

kompensatsioonimeetmetesse nt. kaaludes osalemist avamere tuuleparkide 

rajamisel ning kasutades tuuleparkides toodetud energiat TS tegevuste KHG 

emissiooni vähendamisel. Samuti on võimalik teadlikult panustada 

looduskeskkonna parandamistegevustesse soodustamaks CO2 sidumist 

atmosfäärist. Selliste tegevuste hulka kuulub näiteks väiksemastaapse 

karbikasvanduse rajamine. Karbikasvanduse jaoks sobib ideaalselt Küdema lahe 

tingimused ning sinna rajatud nt. 5 hektarilise farmi ühe saagi koristusel on võimalik 

kompenseerida 15 tonni KHG emissiooni CO2 ekvivalendina, mis moodustab 53% TS poolt 

tekitatud KHG emissioonist Saaremaa sadamas (elektritarbimisest tingitud KHG emissioon 

scope 2 oli 2019. aastal 28,1 tonni CO2 ekvivalendina). Lisaks KHG emissiooni 
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vähendamisele suudab selline kasvandus oluliselt parandada ka rannikumere 

ökosüsteemide seisundit eemaldades sellest (varasematel aastakümnetel ladestunud) 

liigseid toitaineid.  

 

Joonis 11. Erinevate meetmete (M1, M2) potentsiaal (%) võimaldamaks 

vähendada TS kontserni KHG emissiooni lähtudes 2019. aasta KHG emissiooni 

kaardistamise tulemusest (scope 1−2). TS kontserni KHG emissioon (scope 1−2) 

oli 2019. aastal 27069 tonni CO2 ekvivalendina 22 

 

 

Joonis 12. Erinevate meetmete (M3, M4, jne) potentsiaal (%) võimaldamaks 

vähendada TS KHG emissiooni lähtudes 2019. aasta KHG emissiooni 

kaardistamise tulemusest (scope 1−2). TS KHG emissioon (scope 1−2) oli 2019. 

aastal 5438 tonni CO2 ekvivalendina 23 

 
22 Meetmeid on detailsemalt kirjeldatud tekstis. NA alla kuuluvad TS puudutavad meetmed, mis on välja toodud 
TS ja TS emaettevõtte joonistel allpool. 
23 Meetmeid on detailsemalt kirjeldatud tekstis. 
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Joonis 63. Erinevate meetmete (M3, M4, jne) potentsiaal (%) võimaldamaks 

vähendada TS emaettevõtte KHG emissiooni lähtudes 2019. aasta KHG 

emissiooni kaardistamise tulemusest (scope 1−3). TS emaettevõtte KHG 

emissioon (scope 1−3) oli 2019. aastal 97426 tonni CO2 ekvivalendina 24 

Kokkuvõtvalt tuleb lugeda kõige tõhusamateks meetmeteks KHG emissiooni 

vähendamisel selliseid tegevusi, mis toovad enesega kaasa emissioonimäära 

suurima vähenemise. TS kontsernis on selleks vaieldamatult parvlaevade 

üleviimine alternatiivkütustele ning rohelise kaldaelektri kasutamine 

(sisseostetuna või selle tootmine). TS emaettevõttes annab suurima efekti 

külastavate laevade üleviimine (eelistatult rohelisele) kaldaelektrile (vähendab 

55% TS emaettevõtte koguemissiooni). Väga olulise mõjuga on ka operaatorite 

elektri- ja soojustarbimise üleviimine roheenergiale (vähendab 32% TS 

emaettevõtte koguemissiooni).   

5.1  MUUD SOOVITUSED  

2019. aasta KHG emissiooni kaardistamise üks suurimaid väljakutseid oli saada 

operaatoritelt tähtajaks tagasisidet. Sellest tulenevalt on mõistlik järgmistel aastatel 

lihtsustada operaatoritele saadetavat ankeeti. Üheks võimaluseks oleks ankeedi 

väljasaatmine veebipõhise rakendusena, kus operaatorid saavad tagasisidet anda 

vaid nende teemade osas, mis nende tegevust otseselt puudutab. Sellisest dünaamilisest 

küsimustikust saab välja jätta kõik need väljad, mis antud operaatorit ei puuduta. 

 
24 Meetmeid on detailsemalt kirjeldatud tekstis. 
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Veebipõhine rakendus võimaldab koheselt alusandmeid ka valideerida. Juhul, kui 

operaator sisestab vigaseid andmed, saab veateadete abil operaatorit koheselt 

informeerida probleemsetest väljadest ning sellise kvaliteedikontrolli kaudu luua 

esindusliku alusandmestiku. Kuna TS liikuvvahendite kaardistamine toimub automaatselt 

tõkkepuude juures, siis järgmistel aastatel pole vajalik operaatorite selliste liikuvvahendite 

kaardistamist, mis liiguvad sadama territooriumilt välja.  
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6 ANDMETE KUVAMISE VEEBI-

PÕHINE PILOOTRAKENDUS 

Käesoleva töö raames loodi veebipõhine lihtne pilootrakendus, mis toob välja 

sadama keskkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid kestliku arengu eesmärke 

iseloomustavad indikaatorid (sh. KHG emissiooni vähendamise, ringmajanduse 

määra, keskkonnaseisundi hinnangutest) ning näitab nende väärtuste 

hetketasemeid. Võimalikud esialgsed võtmeindikaatorid töötati välja TS ekspertide poolt 

ja täiendati töö autorite poolt keskkondlike eesmärkide osas lähtudes TS kestliku arengu 

strateegia eesmärkidest.  

Kui valmib lõplik analüüs (tabel) TS kestliku arengu eesmärke käsitlevate indikaatorite 

hetke- ja sihttasemete kohta, on võimalik sellist tabelit koheselt rakendusse importida 

ning kasutada loodud funktsionaalsust analüüsimaks kestliku arengu hetkeolukorda 

erinevate TS eesmärkide suhtes.  

Tulevikus on võimalik rakenduse alusandmeid (indikaatorite tabelit) integreerida 

loodavasse TS omandis olevasse KHG emissiooni kaardistamise SQL andmebaasi. Kestliku 

arengu rakendust on põhimõtteliselt võimalik üle viia Power BI platvormile ning selle kaudu 

võimaldada TS KHG emissiooni analüüsi ja kestliku arengu indikaatorite tulemuste 

esitamist TS koduleheküljel.   

Rakenduse avalehel kuvatakse kolm üldist süsteemi, mille alusel on võimalik loodud TS 

indikaatoreid klassifitseerida: mõju tüübid, TS prioriteedid ja ÜRO kestliku arengu 

eesmärgid (Joonis 14).  

 

Joonis 74. Rakenduse avaleht. Rakendus võimaldab kasutajal koguda infot TS 

keskkondlike, majanduslike ja sotsiaalsete kestliku arengu eesmärke 

iseloomustavate indikaatorite sihtide ja hetketasemete kohta 

 

Lisaks ilmub rakenduse alumisse ossa tabel, milles sisalduvad valitud mõju 

tüüpide/prioriteetide/kestliku arengu eesmärkide kohta kasutusel olevad TS indikaatorid. 

https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
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Tabelis kuvatakse järgmise veerge: mõõdiku täpne nimetus, konkreetsele mõõdikule 

vastav TS eesmärk, indikaatori 2019. aasta väärtus, indikaatori 2030. aasta eesmärk tase, 

olemasolev olukord eesmärgi suhtes (protsent eesmärgi suhtes), indikaatorit iseloomustav 

mõju tüüp, prioriteet ja kestliku arengu eesmärk.  
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7 KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli kasvuhoonegaaside (KHG) heite arvutamine ja 

keskkondlike mõõdikute tasemete määratlemine Tallinna Sadama (TS) 

sadamates 2019. aasta kohta. TS KHG emissiooni hindamiseks koondati kokku 

olemasolev andmestik sadama otseste ja kaudsete saasteallikate kohta, viidi läbi TS 

operaatorite seas küsitlus, et hinnata nende KHG emissiooni, tehti päring liikuvvahendite 

osas Maanteeametile, koguti rongiliikluse kohta infot Operailist Go Rail'ist, Skinest Rail'ist 

ning lisaks tehti päringuid erinevatesse merenduse-alastesse andmebaasidesse, et 

määratleda TS külastavate laevade emissiooni sadama akvatooriumis.  

KHG heite kaardistamine ja kalkulatsioon TS sadamates (Vanasadam, Muuga sadam, 

Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam) viidi läbi lähtuvalt saasteallika 

omandist või kontrollist: 

▪ Scope 1 – TS sadama otsesed saasteallikad (omandis olevad laevad, sõidukid, 

muu tehnika ja katlamajad).  

▪ Scope 2 – TS sadama kaudsed saasteallikad (ostetud elektri- ja soojusenergia 

TS omandis olevatele hoonetele ja infrastruktuurile).  

▪ Scope 3 – muud kaudsed saasteallikad (üürnikud, operaatorid, sadamat 

külastavad laevad, sadamat läbiv liiklus ja ro-ro kaup, lasti käitlemise seadmed, 

raudteeliiklus). 

KHG heite emissioon CO2 ekvivalendina oli TS emaettevõttes (Vanasadam, Muuga 

sadam, Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam) 2019. aastal kokku 

97426 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1, 2 ja 3). TS kontsernis (TS, TS Laevad, TS 

Shipping) oli vastav näitaja kokku 27069 tonni CO2 ekvivalendina (scope 1 ja 2), 

millest suurema osa moodustas kontserni omandis laevade liiklus. Suurema osa 

TS emaettevõtte KHG heitest (scope 1−3) moodustas laevaliiklus (53%), millele 

järgnes elektritarbimine (23%), liikuvvahenditest tulenev emissioon (11%), 

soojustarbimine (10%) ja statsionaarsed seadmed (3%). TS kontserni ettevõtete, sh 

emaettevõtte üürnike, operaatorite ja sadamaid külastavate laevade (scope 

1,2,3) KHG emissioon oli 2019. aastal kokku 119057 tonni CO2 ekvivalendina. 

TS kontsernis kõige tõhusamateks meetmeteks KHG emissiooni vähendamisel on 

parvlaevade üleviimine alternatiivkütustele ning rohelise kaldaelektri kasutamine 

(sisseostetuna või selle tootmine). TS emaettevõttes annab suurima efekti 

külastavate laevade üleviimine (eelistatult rohelisele) kaldaelektrile. Väga olulise 

mõjuga on ka operaatorite elektri- ja soojustarbimise üleviimine roheenergiale.  

Lisaks loodi käesoleva töö raames veebipõhine lihtne pilootrakendus, mis toob 

välja sadama keskkondlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid kestliku arengu eesmärke 

iseloomustavad indikaatorid (sh KHG emissiooni vähendamise, ringmajanduse määra, 

keskkonnaseisundi hinnangutest) ning näitab nende väärtuste hetketasemeid.  
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9 LISAD 

LISA 1. KHG ARVUTUSTES KASUTATUD MOOTORSÕIDUKITE 

KESKMINE KÜTUSEKULU, KÜTTEVÄÄRTUSED JA ERIHEITE 

TEGURID.  

Kütteväärtused ja 
teisendustegurid 

Väärtus Ühik Märkus 

Bensiin 31.82 MJ/L 

Keskmine 
kütteväärtus 43MJ/kg 

on saadud 
Statistikaametilt25. 

Eritihedus 0.74kg/L on 
saadud Eesti 

Keskkonnauuringute 
Keskuse 

kütuselaborist. 

Diisel 35.69 MJ/L 

Keskmine 
kütteväärtus 43MJ/kg 

on saadud 
Statistikaametilt25. 

Eritihedus 0.83kg/L on 
saadud Eesti 

Keskkonnauuringute 
Keskuse 

kütuselaborist. 

Diisel 43 MJ/kg 
Kütteväärtus 43MJ/kg 

on saadud 
Statistikaametilt25. 

Diisel (B10) 35.97 MJ/L 

Keskmine 
kütteväärtus 

43.3MJ/kg on saadud 
Statistikaametilt25. 

Eritihedus 0.83kg/L on 
saadud Eesti 

Keskkonnauuringute 
Keskuse 

kütuselaborist. 

LPG 46 MJ/kg 
Kütteväärtus 46MJ/kg 

on saadud 
Statistikaametilt25. 

Elekter 3.6 MJ/kWh 
Energiaühiku 

teisendus. 

 
25http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp 

 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp
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Maagaas 34 MJ/m3 
Keskmine 

kütteväärtus on 
saadud Eleringilt26  

Põlevkiviõli 39.24 MJ/kg 
Kütteväärtus 

39.24MJ/kg on saadud 
Statistikaametilt25. 

 

Mootorsõidukite 
keskmine 

kütustekulu 
Kütusetüüp Väärtus Ühik Märkus 

PC - Sõiduauto 
Bensiin 11 L/100km Sõidukitüübi 

keskmine 
kütusekulu on 

saadud 
Keskkonnaagentu

uri Coperti 
mudelist. Lisaks 

on arvestatud, et 
linnasisene (sh. 

lühisõit) 
suurendab 
keskmise 

kütusekulu ca. 
30%. 

Diisel 9.4 L/100km 

LDV - Kaubik Diisel 11.5 L/100km 

HDV - Raskeveok Diisel 33 L/100km 

HDV - Buss Diisel 44.75 L/100km 

MC - 
Mootorrattad 

Bensiin 4.46 L/100km 

 

Eriheitetegurid 

CO2 

eriheitetegurid 
kütuseliigi kaupa 

Kütus Väärtus Ühik Märkus 

Bensiin 71.0100 tCO2/TJ CO2 

eriheiteteguri 
arvutamiseks on 

valem: 
süsinikeriheide 
(tC/TJ) x 44/12. 
Süsinikeriheide 

on saadud 
NIR202027 (lk. 

106 tabel 3.27) 

Diisel 73.1778 tCO2/TJ 

LPG 63.6434 tCO2/TJ 

Diisel (B10) 65.8600 tCO2/TJ 

Põlevkiviõli 77.3667 tCO2/TJ 

Maagaas 65.8600 tCO2/TJ 

Bensiini 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

PC 0.0091 tCH4/TJ Sõidukitüübi 
summaarne 

aasta CH4 
heitkogus on 

saadud 
Keskkonnaagentu

uri Coperti 
mudelist, mis on 

LDV 0.0078 tCH4/TJ 

HDV 0.0163 tCH4/TJ 

MC 0.0654 tCH4/TJ 

 
26https://elering.ee/vorgugaasi-kvaliteet 
27https://www.envir.ee/sites/default/files/nir_est_1990-2018_15.03.2020.pdf 
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jagatud 
sõidukitüübi 

summaarse aasta 
tarbitud kütusega 

(TJ). 
 

Eriheitetegurid 

Bensiini 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

Tehnika 0.0800 tCH4/TJ 

Eriheide on 
saadud NIR202027 
(lk. 119 tabel 
3.34) 

Laev 0.0070 tCH4/TJ 

Eriheide on 
saadud 
IPCC200628 (lk. 
3.50 tabel 3.5.3) 

PC 0.0009 tN2O/TJ Sõidukitüübi 
summaarne 
aasta N2O 

heitkogus on 
saadud 

Keskkonnaagentu
uri Coperti 

mudelist, mis on 
jagatud 

sõidukitüübi 
summaarse aasta 
tarbitud kütusega 

(TJ). 

LDV 0.0012 tN2O/TJ 

HDV 0.0009 tN2O/TJ 

MC 0.0012 tN2O/TJ 

Tehnika 0.0020 tN2O/TJ 

Eriheide on 
saadud NIR202027 
(lk. 119 tabel 
3.34) 

Laev 0.0020 tN2O/TJ 

Eriheide on 
saadud 
IPCC200628 (lk. 
3.50 tabel 3.5.3) 

Diisli 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

PC 0.0005 tCH4/TJ Sõidukitüübi 
summaarne 

aasta CH4 
heitkogus on 

saadud 
Keskkonnaagentu

uri Coperti 
mudelist, mis on 

jagatud 
sõidukitüübi 

LDV 0.0003 tCH4/TJ 

HDV 0.0025 tCH4/TJ 

 
28https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf 
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summaarse aasta 
tarbitud kütusega 

(TJ). 
 

Eriheitetegurid 

Diisli 
eriheitetegurid 
liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

Tehnika 0.0042 
tCH4/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 109 
tabel 3.30) 

Rong 0.0042 

tCH4/TJ Eriheide on saadud 
NIR202027 (lk. 119 
tabel 3.34) 
 

Laevad 0.0070 
tCH4/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 111 
tabel 3.31) 

PC 0.0030 tN2O/TJ Sõidukitüübi 
summaarne aasta 
N2O heitkogus on 

saadud 
Keskkonnaagentuu

ri Coperti 
mudelist, mis on 

jagatud 
sõidukitüübi 

summaarse aasta 
tarbitud kütusega 

(TJ). 

LDV 0.0024 tN2O/TJ 

HDV 0.0027 

tN2O/TJ 

Tehnika 0.0286 
tN2O/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 119 
tabel 3.34) 

Rong 0.0286 
tN2O/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 109 
tabel 3.30) 

Laevad 0.0020 
tN2O/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 111 
tabel 3.31) 

LPG 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

PC 0.0010 
tCH4/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 106 
tabel 3.27) 

Tehnika 0.0050 
tCH4/TJ Eriheide on saadud 

NIR202027 (lk. 119 
tabel 3.33) 

 

 

 



TALLINNA SADAMA KESKKONDLIKU MÕJU JA KASVUHOONEGAASIDE EMISSIOONI HINDAMINE 
2019. A. ANDMETE PÕHJAL  

38 

 

Eriheitetegurid 

LPG 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

PC 0.0001 

tN2O/TJ Eriheide on 
saadud NIR202027 
(lk. 106 tabel 
3.27) 

Tehnika 0.0001 

tN2O/TJ Eriheide on 
saadud NIR202027 
(lk. 119 tabel 
3.33) 

Maagaasi 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

Tehnika 0.0010 tCH4/TJ Eriheide on 
saadud 
NIR202027: (lk. 85 
tabel 3.10) 

Soojustootmine 0.0010 tCH4/TJ 

Tehnika 0.0001 tN2O/TJ 

Soojustootmine 0.0001 tN2O/TJ 

Põlevkiviõli 
eriheitetegurid 

liigiti 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

Soojustootmine 0.0030 tCH4/TJ Eriheide on 
saadud 
NIR202027: (lk. 85 
tabel 3.10) 

Soojustootmine 0.0006 tN2O/TJ 

Elektritarbimise 
eriheitetegurid 

Liik Väärtus Ühik Märkus 

Elekter 96.0326 tCO2/TJ  Arvutatud Eesti 
Keskkonnauuring

ute Keskuse 
energeetikaekspe

rdi poolt 

Elekter 96.2293 tCO2 ekv/TJ 
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LISA 2. ERINEVATE MEETMETE POTENTSIAAL (ABSOLUUTVÄÄRTUSENA JA PROTSENDINA) 

VÕIMALDAMAKS VÄHENDADA TS KONTSERNI JA EMAETTEVÕTTE KHG EMISSIOONI  

Lähtudes 2019. aasta KHG emissiooni kaardistamise tulemustest (eraldi on näidatud scope 1−2 ja scope 1−3 perspektiivid). Lisaks on 

hinnatud ka meetme realiseeritavust lühi- ja pikas perspektiivis. 

 

Meede Organisatsioon 

Meetmega 
vähendatav 

KHG hulk 
(tonni CO2 

ekvivalendina) 

Oranisatsiooni 
koguemissioon 

(tonni CO2 
ekvivalendina) 

Vähendatav KHG 
emissioon (%) 

organisatsiooni 
koguemissioonist 

Scope 

Meetme realiseeritavuse ajaline 
perspektiiv 

Lühike Pikk 

Meede 1: Viies TS Laevad ja TS 
Shipping alused alternatiivkütustele 
(nt. roheelekter või vesinik) on 
võimalik vähendada KHG emissiooni 
20522 tonni CO2 ekvivalendina. TS kontsern 20522 27069 75.8 1,2 roheelekter vesinik 

Meede 2: TS Laevade kaldaelektri 
üleviimisel roheelektrile (toodetuna 
või sisse ostetuna) on võimalik lisaks 
vähendada KHG emissiooni 677 tonni 
CO2 ekvivalendina. TS kontsern 677 27069 2.5 1,2 

ostetud 
roheelekter 

toodetud 
roheelekter 

Meede 3: TS sõidukite viimisel 
roheelektrile, rohegaasile või 
vesinikule on võimalik vähendada KHG 
emissiooni 496 tonni CO2 
ekvivalendina. TS emaettevõte 496 5438 9.1 1,2 

roheelekter, 
rohegaas vesinik 
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Meede Organisatsioon 

Meetmega 
vähendatav 

KHG hulk 
(tonni CO2 

ekvivalendina) 

Oranisatsiooni 
koguemissioon 

(tonni CO2 
ekvivalendina) 

Vähendatav KHG 
emissioon (%) 

organisatsiooni 
koguemissioonist 

Scope 

Meetme realiseeritavuse ajaline 
perspektiiv 

Lühike Pikk 

Meede 3: TS sõidukite viimisel 
roheelektrile, rohegaasile või 
vesinikule on võimalik vähendada KHG 
emissiooni 496 tonni CO2 

ekvivalendina. TS emaettevõte 496 97426 0.5 1,2,3 
roheelekter, 

rohegaas vesinik 

Meede 4: TS abilaevastiku üleviimisel 
alternatiivkütustele (nt. roheelekter 
või vesinik) on võimalik vähendada 
KHG emissiooni 41 tonni CO2 
ekvivalendina. TS emaettevõte 41 5438 0.8 1,2 roheelekter vesinik 

Meede 4: TS abilaevastiku üleviimisel 
alternatiivkütustele (nt. roheelekter 
või vesinik) on võimalik vähendada 
KHG emissiooni 41 tonni CO2 
ekvivalendina. TS emaettevõte 41 97426 0.0 1,2,3 roheelekter vesinik 

Meede 5: TS katlamajade viimisel 
rohegaasile on võimalik vähendada 
KHG emissiooni 684 tonni CO2 
ekvivalendina.  TS emaettevõte 945 5438 17.4 1,2 rohegaas   
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ekvivalendina) 

Oranisatsiooni 
koguemissioon 

(tonni CO2 
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Vähendatav KHG 
emissioon (%) 

organisatsiooni 
koguemissioonist 

Scope 

Meetme realiseeritavuse ajaline 
perspektiiv 

Lühike Pikk 

Meede 5: TS katlamajade viimisel 
rohegaasile on võimalik vähendada 
KHG emissiooni 684 tonni CO2 

ekvivalendina.  TS emaettevõte 945 97426 1.0 1,2,3 rohegaas   

Meede 6: Juhul kui TS emaettevõte 
läheb üle roheelektri paketile on 
võimalik vähendada KHG emissiooni 
3957 tonni CO2 ekvivalendina.  TS emaettevõte 3957 5438 72.8 1,2 

ostetud 
roheelekter 

toodetud 
roheelekter 

Meede 6: Juhul kui TS emaettevõte 
läheb üle roheelektri paketile on 
võimalik vähendada KHG emissiooni 
3957 tonni CO2 ekvivalendina.  TS emaettevõte 3957 97426 4.1 1,2,3 

ostetud 
roheelekter 

toodetud 
roheelekter 

Meede 7: Üks suurim TS KHG 
vähendamise meede laevade 
suunamine kaldaelektri kasutamisele. 
Kui aga elektri tootmisel kasutatakse 
roheelektrit (toodetuna või sisse 
ostetuna) on võimalik vähendada KHG 
emissiooni 47646 tonni CO2 

ekvivalendina. TS emaettevõte 47646 97426 48.9 1,2,3 
ostetud 

roheelekter 
toodetud 

roheelekter 
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Meetme realiseeritavuse ajaline 
perspektiiv 

Lühike Pikk 

Meede 8: Lootsilaevade ja puksiiride 
üleviimisel alternatiivkütustele (nt. 
vesinik või roheelekter) on võimalik 
vähendada KHG emissiooni 941 tonni 
CO2 ekvivalendina.  TS emaettevõte 941 97426 1.0 1,2,3 roheelekter vesinik 

Meede 9: Andes eelisolukorra nendele 
alustele, mille KHG emissioon on 
väiksem, on võimalik pikemas 
perspektiivis vähendada ka laevade 
KHG emissiooni seda osa, mis on 
seotud sadamaakvatooriumis 
manööverdamisega.  TS emaettevõte 3491 97426 3.6 1,2,3   

diferentseeritud 
sadamatasud 

Meede 10: Juhul, kui TS suunab 
operaatorid roheenergia tarbimisele 
ja/või toodab ise roheenergiat 
operaatoritele, on võimalik 
vähendada KHG emissiooni 18032 
tonni CO2 ekvivalendina. TS emaettevõte 18032 97426 18.5 1,2,3 

ostetud 
roheelekter 

toodetud 
roheelekter 
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perspektiiv 
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Meede 11: TS operaatorite 
katlamajade üleviimine rohegaasile on 
võimalik vähendada kogu TS 
emaettevõtte KHG emissiooni (scope 
1-3) 9462 tonni CO2 ekvivalendina. TS emaettevõte 9462 97426 9.7 1,2,3   rohegaas 

Meede 12: Juhul, kui TS suunab 
operaatorite statsionaarsed diislil ja 
maagaasil töötavad seadmed 
roheenergia tarbimisele, on võimalik 
vähendada KHG emissiooni 1482 
tonni CO2 ekvivalendina. TS emaettevõte 1482 97426 1.5 1,2,3   roheenergia 

 




