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Sissejuhatus 

 
STK Group OÜ (registrikood 12225891) esitas Sillamäe Linnavalitsusele 
20.06.2013 taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks ja keskkonna-

mõju hindamise (edaspidi ka KMH) algatamiseks naftasaaduste 
ümbertöötlemistehase rajamiseks Sillamäe sadama territooriumile Sillamäel 

Kesk tn 2d (katastritunnus 73501:001:0136). Tehas rajatakse tooraine 
sisendvõimsusega 2 miljonit tonni aastas ja 2 etapis. Taotluse alusel algatas 
Sillamäe Linnavalitsus oma 05. juuli 2013. a. korraldusega nr 439-k kesk-

konnamõjude hindamise (algatamisega seotud dokumendid on KMH 
programmi lisadeks, mis esitatakse lõpp-aruande protseduuriliste lisade 

kaustas lisana P-I). Käesolev KMH aruanne on koostatud vastavalt 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 

20 arvestusega, et rakendub KeHJS § 26 erisus - KMH viiakse läbi 
ehitusprojekti koostamise käigus. KMH programmi kiitis Keskkonnaamet 
heaks 06.03.2014 kirjaga nr V 6-7/13/19698-9 (lõpparuandes lisa P-II). 

 
Arvestades kavandatava tegevuse iseloomu ja mahtu, on selle võimalikud 

keskkonnamõjud õhu, pinnase ja vee saastatus, jäätmeteke, müra, 
vibratsioon, valgus, soojus ja lõhn ning tegevusega kaasnevad riskid ja 
suurõnnetuse oht. Samas kohaldub kavandatavale nafta töötlemistehasele 

tööstusheite seadus, mis põhineb Euroopa Liidu samanimelisel direktiivil 
(2010/75/EL). Seega peab tehase projekteerimisel, käitamisel ja ka 

likvideerimisel arvestama parima võimaliku tehnika (PVT) nõuetega saastuse 
minimeerimise kohta. Tegevusloa andmise menetluseks, milles tuleb KMH 
tulemusi arvestada, on nii ehitusloa taotlemine kui ka keskkonna-

kompleksloa taotlemine.  
 

Kavandatav tehas hakkab kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või 

varasemalt planeeritud taristut, sh raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata 
tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid sadamale. Sadama 
arendustegevuse keskkonnamõju, sh Kesk 2d territooriumilt pinnase (st 

kvaternaarisetete) ja aluspõhjalise lubjakivi eemaldamist ja selle kasutamist 
sadama-ala merre laiendamiseks on hinnatud sadama väljaehitamise KMH 

käigus, st neid teemasid käesolevas KMHs ei käsitleta. 
 

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene keskkonnamõju.  
 

KMH aruanne on koostatud lähtudes keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 nõuetest, heakskiidetud 

keskkonnamõju hindamise programmist ning arvesse võttes üldtunnustatud 
keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja hindamismetoodikat. 

Aruandes on välja toodud vajalikud leevendusmeetmed ning soovitused 
kavandatava tegevuse ja selle avaldava mõju seirenõuete seadmiseks 
edasiste tegevuslubade taotlemisel. 

 
KMH programmis toodi välja, et perspektiivis on arendajal kavas tehase 

käitlemisvõimsuse suurendamine kuni 3 miljoni tonnini aastas, kuid selleks 
rakendatav nafta töötlemise tehnoloogia ei ole praegu teada, mistõttu KMH 
ei hõlma tehase 3. etapi rajamist. KMH aruande koostamise ajal teavitas 

arendaja mõju hindajat järgmisest: 
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- kaalutakse 1. ja 2. etapi üheaegset väljaehitamist, tehase moodulite 
võimsus jääb samaks, kuid need rajatakse korraga; 

- 3. etapi tehnoloogia on sama, mis esimestel etappidel, võimalusel 

anda hinnang ka sellele etapile. 
 

3. etapi rajamiseks on vaja taotleda eraldi projekteerimistingimused, kuid 

osades valdkondades on mõju võimalik hinnata – sisuliselt on tegemist 
ühesuguse võimsusega töötlemismoodulite paigaldamisega. KMH aruande 
tekstis on antud viide, kui hinnang on rakendatav kõigi 3 etapi kohta. 

 
KMH osapooled 
 

Arendaja : SKT Group OÜ (registrikood 12225891) 

Aadress: Liivamäe 3-32, Tallinn, 10132 
E-post: stkgroup.ou@gmail.com 
 

Projekteerija 
Projekteerimise projektijuhiks on Napal AS  
Esindaja: Andrus Liima 

E-post: napal@napal.ee  
 

Tehnoloogilise osa projekteerimisse on kaasatud SWECO Projekt AS 

 
Otsustaja:  
Sillamäe Linnavalitsus 

Kontaktisik: Vladimir Mirotvortsev, peaökoloog 
Aadress: Sillamäe Kesk 27 

Tel.: +322 39 25 700 
E-post: linnavalitsus@sillamae.ee  
 

Keskkonnamõju hindamise järelvalvaja: 
Keskkonnaameti Viru regioon 

Aadress: Pargi 15, 41537, Jõhvi 
Tel.: +372 33 24 401 

E-post: ida-viru@keskkonnaamet.ee 
 
Keskkonnamõju hindamise läbiviija:  

OÜ Hendrikson&Ko 
Aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu 

Kontaktisik: Juhan Ruut 
Tel.: +372 55 16 423 
E-post: juhan@hendrikson.ee  
 

Töörühma koosseis:  

Juhan Ruut – juhtivekspert, KMH litsents KMH0070  
Marek Bamberg - välisõhu saastamine, kemikaaliohutus; 

Katri Sutt - jäätmekäitlus, riskianalüüs; 
Epp Zirk – geoloogia; 
Veiko Kärbla - müra ja õhusaaste modelleerimine.  
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1 Kavandatava tegevuse ja alternatiivide kirjeldus 

1.1 Kavandatava tegevuse eesmärgid 

 

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt kavandatakse rajada nafta jt 
raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemistehas tooraine sisendvõimsusega 

2 miljonit tonni aastas. Tehas rajataks etapikaupa, 1. etapi võimsuseks on 
1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi, 2. etapil samuti 1 miljon tonni 

aastas. Nafta töötlemisel on produktideks euronormidele vastav diislikütus, 
laevakütused, raske kütteõli, stabiilne hüdrogeenitud tööstusbensiin, 
granuleeritud väävel, inertgaasid ja ehitusmaterjalid. Tehase töörežiim on 

kavandatud 350 päeva aastas. Tehase tehnoloogia täpsem ülevaade on 
esitatud ptk 1.2.1 ja Lisas 1. 

 
Sillamäe naftatöötlemistehase rajamise esmane eesmärk on ettevõtjate 
ärihuvide realiseerimine. Samas kaasneb sellega Eesti majandus-poliitilise 

julgeoleku tagamine. EV Riigikogu väliskomisjoni tellimusel septembris 
2006. aastal valminud raporti Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu 

Energiapoliitika Kontekstis1 toodi välja, et Euroopa Liidu eesmärgiks on 
tagada ühenduse kasvavate energiavajaduste parem rahuldamine, kaotades 
energiasektoris monopolid ja avades selle rahvusvahelisele kapitalile. 

Energeetilise julgeoleku teemat täpsustab üleriigiline planeering „Eesti 
2030+“ (kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 korraldusega nr 368). 

Planeeringu ptk 5.3. käsitletakse Eesti energiavarustuse võimaluste 
avardamise teemat, mille p 2 sätestab: Energiavõrkude ja -allikatega 
(elekter, gaas, vedel- ja tahkekütus) seotud transiidi arendamisel tuleb 

silmas pidada energia importimise ja eksportimise suutlikkust. See 
tähendab, et Eesti sadamad peavad olema võimelised vedel- ja tahkekütust 

sisse tooma ja välja viima ... . 
 

Tehase rajamine edendab Sillamäe linna sotsiaal-majanduslikku arengut. 

3.09.2013 toimunud KMH programmi avalikul arutelul tõi arendaja välja, et 
tehases on minimaalselt 300 töökohta, logistiliste ahelate jm kaudu tekib 
veel vähemalt 450 töökohta, areneb infrastruktuur. Kavas on elamufondi 

loomine tehase töötajatele ja odava soojusenergia andmine linna kaugkütte-
võrku. Arendaja on valmis Linnavalitsusega pidama läbirääkimisi, et siduda 

tehase rajamine linnale vajaliku sotsiaalobjekt või spordirajatise 
ehitamisega. 
 

1.2 Kavandatava tegevuse kirjeldus 

 

Sillamäe sadama Kesk 2d katastriüksuse pindala on kokku 244 ha, 

maakasutuse sihtotstarve tootmismaa. Naftatöötlemise tehase rajamiseks 
vajamineva maa-ala suurus on ligikaudu 20,5 ha ja see on kavas paigutada 

sadama raudteega paralleelselt, raudteest lõuna poole katastriüksuse 
kirde...idaossa (vt Kaart 2-1 peatükis 2.1). 
 

KMH käigus hinnatava nafta jt raske süsivesiniktoorme ümbertöötlemis-
tehase võimsus on kuni 2 miljonit tonni aastas tooraine sisendvõimsuse 

                                       
1
 Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis. Eesti Välispoliitika Instituut 2006 



Sillamäele Kesk tn. 2 kavandatava naftatöötlemistehase KMH aruanne 

 
  Töö 1936/13, 04.06.2014 

10 

järgi. Tehas rajatakse kahes etapis, esimese etapi võimsuseks on 1 miljon 
tonni aastas sisendtooraine järgi (120 t/h, 2 880 t/ööp). Toorainena 

kasutatakse toornaftat tihedusega kuni 0,87 t/m3 ja väävlisisaldusega kuni 
1,8 %  mis hangitakse naftabörsidelt. Sobivad Araabia naftad, tehnoloogia 

on häälestatud margi QJ-1 AL CRUDE järgi. 
 
Võrreldes KMH algatamise dokumentides ja KMH programmi avaliku 

väljapaneku ajal tutvustatuga on tootmistehnoloogiat ja taristut oluliselt 
täiendatud, sh võttes arvesse avalikul arutelul tehtud ettepanekuid (näiteks 

otsustati kütuste vesinikpuhastus rajada juba esimesel etapil). Loobutud on 
mõnedest tehnoloogilistest sõlmedest nagu tee-ehitusmaterjalide tootmine –
selleks vajalikku bituumeni tehase I ja II arendusetapil ei toodeta, selles 

piisav käitlusmaht tekib perspektiivis tehase III etapil, lisaks ei ole 
kasutatavas Araabia nafta margis mineraalseid lisandeid. Tehase 

tehnoloogia ülevaade ja eeldatav asendiplaan on esitatud Lisas 1. Objektide 
ja seadmete lõplik koosseis ja parameetrid võivad ehitusprojektiga 
täpsustuda (st praegu esitatud andmed võivad vajadusel muutuda). 

 
Kavandatav ümbertöötlemise tehnoloogia põhineb puhastatud nafta 

fraktsioneerimisel saadud raskefraktsiooni termilisel krakkimisel. Nende 
destillatsioonil saadud erinevad fraktsioonid vesinikpuhastatakse ja 

stabiliseeritakse. Vesinikpuhastamisel eraldatud väävliühenditest toodetakse 
granuleeritud väävlit. Õhusaaste vältimiseks naftasüsivesinikega suunatakse 
nafta töötlemisprotsessis tekkivad hajusheited ja avariilised äkkheited 

suletud tõrvikusse. Kõik need tehnoloogilised üksused paiknevad 
asendiskeemil näidatud tehnoloogiliste seadmete УГПН-1000 koosseisus 

(I etapil rajatav tehnoloogia tähistatud ’01’, II etapil ’02’; näidatud on ka 
perspektiivse III etapi töötlemisseadmete asukoht – ’03’), mille I etapi 
tehnoloogiline plokk-skeem on esitatud Lisa 1 koosseisus. 
 

Tehase toimimiseks vajalik taristu koosneb objektidest, insenerivõrkudest ja 
-kommunikatsioonidest, mis tagavad põhitootmise funktsioneerimise, samuti 

kogu tehase tule-, tööstus- ja keskkonnaohutuse. Mahutipargid ja pumplad 
(asendiplaanil objektid nr 20-26, Lisa 1) paigutatakse vallitusalasse. Toorme 
ettevalmistamisel ja ümbertöötlemisel tekkiv naftaga reostunud vesi 

puhastatakse kuni normideni, mis võimaldavad selle kasutamist 
tehnoloogilise veena, juhtimist tuletõrjevee tiiki või piirkonna ühis-

kanalisatsiooni (asendiplaanil on veepuhastusega seotud objektid nr 50-54). 
Mahutisetted, ümbertöötlemise jääkfraktsioonid jms suunatakse 
maksimaalselt protsessi tagasi koos reoveepuhastuses separeeritud õlidega. 

Tehasel on ka autonoomne inertgaasiga ja suruõhuga varustamine 
(asendiplaanil nr 59) ning tuletõrjesüsteem (objektid nr 54-58). Kogu taristu 

ehitatakse välja tehase rajamise esimeses etapis. 
 
Tehas on autonoomse energiavarustusega – rajatakse koostootmisjaam 

eeldatava võimsusega 15 MWe elektrienergiat ja 35 MWth soojusenergiat 
(asendiplaanil nr 04). Lisaks on põhitehnoloogia koosseisus tehnoloogilised 

ahjud (koguvõimsusega ca 26,6 + 5 MWth). Energia tootmisel kasutatakse 
kütusena küttegaasi. 
 

Toome hoiustamiseks ehitatakse välja mahutipark 4 x 20 000 m3 (nr 20). 
Valmistoodangu hoiustamiseks on 2 x 20 000 m3 + 3 x 10 000 m3 mahuti-
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park tumedatele produktidele (nr 22), 8 x 5 000 m3 mahutipark heledatele 
produktidele (nr 24). Nende mahutite kogumaht on 190 000 m3. Lisaks 

nähakse ette 2 x 200 m3 mahutid bituumenile (nr 26; eeldatavalt rajatakse 
III etapis) ja 4 vedela väävli mahutit (nr 33).  

 
Kavandatav tehas hakkab kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või 
varasemalt planeeritud taristut, sh raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata 

tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid sadamale. Tooraine ja toodangu 
laadimiseks kasutatakse eelistatult tankereid, selleks ehitatakse mahuti-

pargist kaideni viiv torujuhe (asendiplaanil nr 15). Kuni 20 % vedudest 
tehakse raudteel - selleks ehitatakse välja tehasele raudtee-estakaadid 
toorme mahalaadimiseks (nr 10) ja produktide vagunitesse laadimiseks 

(nr 11). Mõlemal estakaadil on 2 x 25 laadimispositsiooni. Estakaadid on 
suletud tüüpi, st laadimisel tekkivad mahutiaurud püütakse kinni. Raudteel 

toimub ka naftast eraldatud väävli vedu, selleks on ehitatud eraldi laadimis-
estakaad (12) koos granuleeritud väävli ladustamis- ja etteandesüsteemiga 
(nr 31, 32, 34, 35). 
 

Osa abimaterjale tuuakse tehasesse ka autotranspordiga, samuti võidakse 
autodele laadida toodangut. Autodele on eraldi laadimisestakaad (nr 13).  

 
Tehase I arendusetapil on toodanguks ligikaudu 69 930 t/a küttegaasi 

(kasutatakse ära tehase koostootmisjaamas ja tehnoloogilistes ahjudes 
kütusena), 130 833 t/a stabiliseeritud naftat, 327 543 t/a EURO diiselkütust, 
282 984 t/a vesinikpuhastatud laevakütust, 163 229 t/a rasket kütteõli. 

Kaasnevalt toodetakse kuni 14 000 t/a granuleeritud väävlit. 
Toodangubilanss on toodud seisuga 8. aprill 2014. 

 
Teise ja ka kolmanda etapi toodang on sarnane esimese etapi toodangule, 
võimalusel rakendatakse täiendavaid tehnoloogilisi protsesse 

kergfraktsioonide ja raske destillatsioonijäägi osakaalu vähendamiseks, st 
eesmärgis on diiselkütuse ja laevakütuste maksimaalne saagis.  

 
Joonisel 1-1 on esitatud kavandatava tehase 3-D lahendus (kõrgusmõõde 
näidatud ainult tehase objektidel). 
 

1.3 Kavandatava tehase asukoha alternatiividest 

 

Käesolevas KMH raames ei hinnata kavandatava tegevuse asukoha-
alternatiive. Siinkohal selgitatakse, millised olid arendaja asukohavaliku 

kaalutlused.  
 

Arendaja alustas naftatöötlemistehase asukoha otsinguid rohkem kui aasta 

tagasi. Sobiva asukoha peamisteks kriteeriumiteks olid tehase rajamiseks 
piisav vaba ala, sadama ja sellega seotud taristu olemasolu, aga ka 
määratletud vabakaubandustsoon.  
 

Täiendavalt tuleb asukoha valikul arvestada planeeringuliste aspektidega. 
Planeerimisseaduse § 292 lg 2 alusel vastuvõetud nimekirja põhjal on 

toornafta töötlemise tehas olulise ruumilise mõjuga objekt (ORMO), kui 
päevas kasutatakse toorainet 500 tonni või rohkem (see vastab tooraine-
kasutusele ca 180 000 tonni aastas).  
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Joonis 1-1. Kavandava naftarafineerimistehas 1 +1 mln t/a toornafta töötlemiseks: eelprojekti 3-D lahendus [1]  
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Planeerimisseaduse § 292 lg 3, 4, 6 ja 8 sätestavad, et ORMO asukoht 
valitakse üldplaneeringu alusel, kusjuures tuleb kaaluda mitut võimalikku 

asukohta. Planeeritava maa-ala suuruse määrab kohalik omavalitsus 
koostöös maavanema ja Keskkonnaametiga, kui asukoht valitakse 

üldplaneeringu alusel. 
 

Kõiki eeltoodud tingimusi rahuldavaks asukohaks osutus Sillamäe sadam. 
Sillamäe sadam on Sillamäe linna üldplaneeringus olev ORMO, milles 

omakorda on kehtestatud detailplaneeringute alusel lubatud naftasaaduste 
käitlemisega seotud olulise ruumilise mõjuga objektide rajamine.  

 
Tehase rajamisega ei väljuta üldplaneeringuga kehtestatud sadama-ala 
piiridest, st tegemist on olemasoleva ORMO raames toimuva 

arendustegevusega. 
 

Kuna kavandatav tehas hakkab kasutama olemasoleva Sillamäe sadama 

taristut, siis tõsiseltvõetavad asukohaalternatiivid puuduvad. Planeerimis-
seaduse § 292 lg 1 sätestab: „Olulise ruumilise mõjuga objekt käesoleva 

seaduse tähenduses on objekt, millest tingitult transpordivood, saasteainete 
hulk, külastajate hulk, visuaalne mõju, lõhn, müra, tooraine või tööjõu 
vajadus muutuvad objekti kavandatavas asukohas senisega võrreldes 

oluliselt ning mille mõju ulatub suurele territooriumile“. Ükskõik millises 
uues asukohas (st kus puudub sadam ja sellega seotud taristu) on loetletud 

mõjud võrreldes lähtetingimustega oluliselt suuremad ja seega on asukoha 
eelvaliku (planeerimisseaduse § 292 lg 9 mõistes) või muu strateegilise 
tasandi hindamise tulemused sisuliselt ette määratud. Olemasoleva ORMO 

väljaarendamisel on selged planeeringulised, majanduslikud ja ka 
looduskeskkonnaga seotud eelised võrreldes tehase, sadama ja raudtee 

rajamisega uude asukohta. 
 

ASi Sillamäe Sadam ja arendaja esindajad on enne projekteerimistingimuste 
taotluse esitamist põhjalikult hinnanud kavandatava tehase ruumivajadust, 

sadama territooriumil toimuvaid/ kavandatavaid teisi arendustegevusi, 
olemasolevat ja kavandatavat taristut ning valinud sadama-alal välja 

eeldatavalt sobivaima asukoha. 
 

1.4 Kavandatava tegevuse alternatiivid 

 

Kavandatava tegevuse kohta võimalik välja tuua 2 sisulist reaalselt 

alternatiivi ja nn 0-alternatiiv: 
 

1) Arendaja kavandatud nafta töötlemistehas võimsusega 2 mln t/a 
sisendtooraine järgi. Tehase kirjeldus on esitatud ptk 1.2.  
Perspektiivis on kavas täiendavalt 1 mln t/a toornafta töötlemine 

sama tehnoloogiaga. 
 

2) Arendaja väljapakutud lahendus piiratud mahus (kas väiksemad 
töödeldava tooraine kogused või jäetakse ära mõni tegevus). 

Alternatiiv rakendub, kui mõjude hindamise käigus ilmnevad 
1. alternatiivi korral olulised negatiivsed mõjud, aga neid saaks mahu 
vähendamisega leevendada. Kavandatavate tehnoloogiliste üksuste 

kirjeldus vastab üldjoontes eelnevalt esitatule, kuid konkreetne 
lahendus töötatakse välja vajaduse ilmnemisel. Väiksemas mahus 
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alternatiivide väljapakkumisel võib saada piiravaks teguriks kogu 
tehase majanduslik tasuvus. 
 

Mõju hindamise käigus jõudis juhtekspert järeldusele, et potentsiaalse 
keskkonnamõju vähendamiseks (lähtudes seni väljastatud keskkonna-

lubade maksimaalsetest saastekoormusest ja kavandatava tegevuse 
koosmõjust) on võimalikuks leevendavaks meetmeks Sillamäe 
sadamas asuvate terminalide taristu osaline kasutamine, mis 

võimaldaks naftatehase taristu mahtu vähendada (näiteks Alexela 
Sillamäe Terminali osa mahutipargi kasutamine naftatehase 

toormemahutipargina). Selle meetme realiseerumise eelduseks on 
äriline kokkulepe tehase rajajate ja terminali(de) omanike vahel. Mõju 
hindamise peatükkides on toodud vastava lahenduse mõju analüüs, 

kuid neid tuleb käsitleda soovitusena - tegemist ei ole iseseisva 
reaalse alternatiiviga, lisaks ei muutu meetme rakendamise 

tulemusena tehase käitlusmaht. 
 

3) 0-alternatiiv: nafta töötlemistehast ei rajata. Teadaolevalt ei ole AS 
Sillamäe Sadam seda ala reserveerinud muude tegevuste jaoks, st 

säilib olemasolev olukord. Samas, pikas perspektiivis tähendab see 
sadama planeeringutega kavandatud maakasutuse /naftasaaduste 
vms terminali rajamine/ saavutamist muul viisil (skemaatiline 

arenduskava esitatud Joonisel 1-2). Sillamäe Sadam maaomanikuna 
investeerib infrastruktuuri arendamisse, seda iseseisvatele kauba-

käsitlusettevõtete pikaajaliselt välja rentides. 
 
Sillamäe sadama tegevuse kirjeldus2 (st 0-alternatiivi tegevuste kirjeldus):  

Sillamäe Sadam on aastaringselt avatud süvasadam kõikide kaubagruppide 
käitlemiseks, mis avati laevaliikluseks 14. oktoobril 2005. Sadama 

territooriumi pindala on 750 ha, omab tolli I kontrolltüüpi vabatsooni 
staatust ning võimaldab erinevate terminalide, jaotuskeskuste ning 
tootmiskomplekside rajamist. 
 

Sillamäe Sadama infrastruktuur võimaldab käidelda:  
 üldkaupu - puit, (vana)metall, paber, jne; 

 ülegabariidilisi ja poolvalmis kaupu;  
 ro-ro;  
 konteinereid;  

 vedelkaupu - naftasaadused, vedelkeemia, veeldatud gaas (vedel-
kemikaale käitlevate terminalide mahutipark on kokku 701 500 m3). 

 

Sadama-alale on rajatud 4 iseseisvalt tegutsevat terminali: 
 

 Alexela Sillamäe - tumedad naftasaadused ja põlevkiviõli; 
 BCT  - vedelväetised ja ammoniaak; 

 Silsteve - konteinerid, üld-, puiste- ja projektikaubad; 
 Tankchem – vedelkeemia. 

 

  

                                       
2
 Teave on saadud Sillamäe Sadama AS veebilehe eri osadelt, näiteks 

http://www.silport.ee/64est.html , http://www.silport.ee/raudteejaamast.html  

http://www.silport.ee/64est.html
http://www.silport.ee/raudteejaamast.html
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Joonis 1-2. Sillamäe sadama skemaatiline arengukava 0-alternatiivi järgi 

(allikas: http://www.silport.ee/uldplaan.html)  
 

 
 

http://www.silport.ee/uldplaan.html
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2014. aastal avatakse Sillamäe sadamas konteiner- ja üldkaupade terminal 
(nn Konteinerterminal): pindala 40 ha, raudtee- ja veokite laadimise 

tehnikat, 3 konteiner- ja 2 universaalkraanat. Toimub sadama laiendamine - 
mere arvelt 100 ha maa moodustamine uute arenduste tarbeks. 
 

Kaid: 
 2 kaid naftasaadustele sügavusega 16,5 m;  
 3 kaid vedelkeemiakaupadele sügavusega 13 m ja 2 x 12 m;  

 3 kaid üldkaupadele sügavusega 2 x 12 m ja 9 m;  
 3 ro-ro rampi sügavusega 2 x 12 m ja 9 m;    

 4 kaid konteineri- ja üldkaupadele sügavusega 12,5 m ja 15,5 m. 
 

Kaide kogupikkus on hetkel 3 km. Perspektiivis on sadama laiendamine uute 
kaide rajamisega. 
 

Raudtee: 
 raudtee pikkusega 4,6 km Sillamäe Sadama ning Vaivara jaama (Eesti 

Raudtee) vahel;  
 Sillamäe Sadama raudteejaamas on 14 teed pikkusega 1050 kuni 

1500 meetrit; Sillamäe Sadama raudteede kogupikkus on 33,9 km;  
 6 manöövervedurit: 2 vedurit  TEM-2 ja 4 vedurit TEM-TMH. 

 

Tulevikus on kavas jaama laiendamine 18 teeni, millest 10 teed on kasuliku 

pikkusega 1117 kuni 1500 m (77 kuni 104 tingvagunit), ülejäänud kasuliku 
pikkusega 1050 m. Kavas on raudteeühenduse ehitamine kaideni ja kaidele 

ehitatakse teedepark 12-ne jaamateega. Raudteejaama kaubamaht esimesel 
arenguetapil on kuni 12 milj. t aastas (2013. a ~4,76 min t/a). 
 

Laopinnad: 

 31 000 m2 kaetud laopinda üldkaupade ladustamiseks;  
 82 ha raudteeühendusega laopinda puiste- ja üldkaupade 

mahutamiseks;  
 30 ha laopinda ro-ro kauba ja 15 000 sõiduki mahutamiseks. 

 

Teed: 

 11 km pikkune siseteede võrgustik;  
 ühendused Tallinn - Peterburi ja Narva - Moskva maanteedega. 

 
Reisiliiklus 

 Sillamäe Sadam on rajanud moodsa reisiterminali ning muud 

vajalikud struktuurid reisijateliikluse teenindamiseks.  
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2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus ja seisund 

2.1 Asukoha ja lähiümbruse maakasustus 

 

Kavandatav nafta rafineerimistehas rajataks Sillamäe sadama vaba-
kaubandustsooni, mis paikneb Ida-Virumaal Soome lahe lõunarannikul 

Narva lahe ääres. Tehase asukohaks on valitud Sillamäe Sadama 
territoorium Kesk tn. 2d (katastritunnus 73501:001:0150, pindala  

248 hektarit, maakasutuse sihtotstarve 100 % tootmismaa) keskosa.  
 

Joonisel 2-1 on näidatud kavandatava tehase asukoht. See paikneb 
ehitamisel olevast Sillamäe Sadama raudteejaamast kagu pool, Ehitajate tee 

ja läbi tunneli sadamasse viiva tee ristmikul, ulatudes loode pool Lääne 
teeni, mis samuti kulgeb põhja poole jääva sadama suunas. Vaadeldava ala 

lõunapiirile jääb perspektiivne sadama lääne- ja keskpiirkonda teenindav 
raudteeharu autoteega, millelt ongi planeeritud juurdesõit tehasele. 
Täpsustatud andmetel on tehase rajamiseks reserveeritud ala pindala  

ca 20,5 hektarit. 
 

 
Kavandatava tehase asukoht 

 

Joonis 2-1. Naftatöötlemistehase ligikaudne asukoht Sillamäe sadama Kesk 
2d katastriüksusel [1] 

 
Vaadeldav ala kujutab endast osaliselt klindipealset, osaliselt ala, millel  on 

tehtud ettevalmistused ehitustegevuse alustamiseks (planeeritud ja 
tasandatud kõrgusmärgini +28 m). Vastavalt Sillamäe Sadama 
arenguplaanidele on ette nähtud alal olev lubjakiviklindi ülemine kiht 

paksusega ca 10 m ära kasutada sadama-ala täiteks. Seega kujuneb tehase 
ala lõunapiiriks ca 10 m kõrgune astang, mis tekib lubjakivi eemaldamisel. 

Veekogud ja looduslikud kooslused alal puuduvad. 
 

Maaüksus piirneb põhja-kirde-ida suunal sadama raudteeharuga ja 
kaubajaamaga, üle raudtee jääb AS Alexela Sillamäe Terminal (aadress  
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Kesk 2b, KÜ 73501:001:0072) ning AS Tankchem terminal (aadress Kesk 
2a, KÜ 73501:001:0152). Ligikaudne vähim kaugus tehase territooriumi piiri 

ja Alexela terminali mahutite vahel on 150 m. 
 

Lääne suunda jääb tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Kesk 2c (KÜ 

73501:001:0078), millel paikneb Baltic Chemical Terminal AS (edaspidi BCT 
AS) terminal ammoniaagi ja uurea-ammooniumnitraadi lahuse (UAN) 
käitlemiseks. Ligikaudne minimaalne kaugus tehase territooriumi piiri ja 

terminali lähima UAN mahuti vahel on 50 m, kaugus 2 * 30 000 t veeldatud 
ammoniaagimahutitest ca 140 m. Kaugused tehnoloogilistest sõlmedest on 

oluliselt suuremad. 
 

Muudes suundades jäävad lähimad tegutsevad ettevõtted kavandatava 

tehase piiridest ca 500-600 m kaugusele. 
 

Lähimad maatulundusmaad asuvad tehase territooriumist ca 700 m 
kaugusel lääne suunas, lähimad elamumaad on tehase piiridest ca 1 km. 

Sillamäe linna keskus on peamistest tehnoloogilistest sõlmedest ca 2,3 km 
kaugusel (tehase lähimast piiripunktist vähemalt 1,5 km kaugusel). 
 

2.2 Sotsiaal-majanduslik keskkond 

 

Sillamäe on Ida-Virumaa linnadest suurima asustustihedusega (1513,3 
inimest km2 kohta). Rahvastikuregistri 2013. aasta 1.märtsi andmetel elas 
linnas 14 831 inimest, nendest 6751 meest ja 8080 naist. 2014. a. 

veebruaris oli elanikke 14 586. Võrreldes varasemate aastatega on elanike 
arv vähenenud. Nii oli alles 2003.a. alguses Sillamäel elanikke 17 593, mis 

on ligi kolm tuhat inimest rohkem kui täna, 1990. aastate alguses oli 
elanikke üle 20 tuhande. 
 

Järgnev teave rahvastiku koosseisust jm on saadud Sillamäe linna 

arengukavast 2013 – 2020 [2]. Esitatud on kokkuvõtlik ülevaade, detailne 
teave arengukavast. Nii Sillamäe linna kui Ida-Viru maakonna elanike soolis-

vanuselist struktuuri iseloomustab väga ebaühtlane vanuskoostis. Kõige 
arvukamad on 20-29 ja 50-59 aastaste vanuserühmad. Ühelt poolt võib 

olukorda hinnata soodsaks, sest parimas tööeas elanikerühm ning noorte 
vanusrühm, mille liikmed on just tööjõuturule sisenemas, on teistest 
suhteliselt arvukamad. Linna tuleviku seisukohalt on oluline, et need noored 

ei lahkuks linnast jäädavalt, vaid isegi kui õpingud viivad neid teistes 
regioonides asuvatesse kõrgkoolidesse, nad sooviksid linna naasta. 

Ettevõtluse arengu ja tööhõivepoliitika kõrval saab oma panuse anda 
sellesse ka noortele peredele suunatud sotsiaalteenuste ja -toetuste areng. 
 

Linna elanikkonnast omab Eesti kodakondsust 5187 (34,97%), Vene 

Föderatsiooni kodakondsust 6204 (41,8%), esineb ka teiste riikide 
kodanikke (Ukraina, Valgevene, Usbekistan, Läti, Leedu, Kasahstan ja muu 

kodakondsusega) ja määratlemata kodakondsusega on 3204 inimest 
(21,6%). 
 

Ettevõtjatest on linnaelanikele suurimad tööandjad Eesti Energia 

Kaevandused AS, AS Molycorp Silmet, AS Sillamäe Sadam ning sadama 
terminalid,  AS Sillamäe SEJ, AS Meke-Sillamäe. 
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Keskseks Sillamäe majanduselus on sadama arendamine ja strateegiliseks 
valikuks tööstusala arendamine sadamaga seotud ettevõtetele. Sillamäe 

Sadama eelisteks on tema lähedus Venemaale ja paiknemine Euroopa Liidu 
õigusruumis, samuti suur süvis, aastaringne navigatsioonivõimalus, hea 

raudtee- ja maanteeühendus ning vabatsooni kasutamisest tulenevad 
tootmissisendi eelised.  
 

2005. aastast on Sillamäe tööstusalale lisandunud mitmeid uusi suuri 

ettevõtteid - AS Sillamäe Sadam, Alexela Sillamäe (naftatooted), TankChem 
(vedelkeemia), Silsteve (üldkaubad), AS BCT (vedelkeemia) jt. Sillamäe 

Sadama kaubakäive on iga aastaga kasvanud ja vaatamata 
Rahandusministeeriumi majandusprognoosile, mille järgi üldine ekspordikasv 
pidurdub, on Sillamäe sadamas oodata ekspordikasvu jätkumist. Sillamäe 

sadama kaubakäive kasvas 2012 aastal 33%. 2013. aasta kaubakäive kaide 
kaudu oli 6,75 mln tonni ehk 2,8 % rohkem kui eelmisel aastal. 
 

Uute töökohtade loomine kõrge tööealise elanikkonna osakaaluga piirkonda 
on oluline sotsiaalne mõjur praeguses keerulises majandussituatsioonis. 

Teisalt on tööealise elanikkonna olemasolu oluline aspekt ettevõtte 
investeerimisotsuse tegemisel. [2] 
 

2.3 Geoloogilised tingimused 

 

Piirkonnas lasub keskordoviitsiumi lubjakivi, mille pealispind jääb 0,3-1,6 m 

sügavusele maapinnast. Pinnakate koosneb kruusasest moreenist (kihi 
paksus 0,5...1,15 m), mida katab segikaevatud kohalik pinnakate (paksus 

0,35...0,5 m). Looduslikku mullakihti on ehitustegevuse tõttu alles jäänud 
vähesel määral. Lääne suunas pakseneva lubjakivikompleksi kogupaksus on 
3,60...9,10 m. Lubjakivi ülaosa on murenenud või väga lõheline, sügavamal 

praktiliselt murenemata. Lubjakivikiht lasub glaukoniitliivakivil, mille 
paksuseks on 0,35...0,70 m. Glaukoniitliivakivikihi all paikneb 1,15...1,65 

meetri paksune diktüoneemakilda kiht. Järgneb Ordoviitsiumi – Kambriumi 
liivakivikompleks orienteeruva paksusega 20 m. Kavandatava tehase 
asukohas on ca 2/3 ulatuses lubjakivi eemaldatud, koos 

glaukoniitlubjakiviga on säilinud kuni 0,5 m paksune kiht. 
 

Kavandatava tegevuse ala lähistel, raudtee-estakaadide asukohas tehti 

2013. aasta aprillis täpsustavad ehitusgeoloogilised uuringud [3]. 
Puuraukude maksimaalne sügavus oli 14,3 m. PA-1 kuni 4 piirkonnas on 

pinnakate ja ka aluspõhjapinnaste ülaosa eemaldatud ning maa-ala 
tasandatud. Erandina on PA-5 asukohas esialgne maapinna reljeef säilinud 
ning maapind 9.0…9.6 m kõrgem ülejäänud alast. Tasandatud maapinna 

absoluutkõrgus uuringupiirkonnas oli  27,4….28,1 m. Joonisel 2-2 on 
esitatud piirkonnas esinevate pinnase ja aluspõhja kihtide ülevaade. 

Jooniselt on näha ka seletuses viidatud puuraukude paiknemine (puuraugud 
kulgevad ligikaudu loodest kagusse). 
 

Pinnasevesi piirkonnas puudub, suuremate sadude ja lume sulamise järgselt 

võib esineda ülavett. 
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Joonis 2-2. Sillamäe sadama-ala pinnase ja aluspõhja kihtide ülevaade kavandatava naftatehase piirkonnas   [3] 
 
KIHT 1, täide.  Levib pindmise 0.10…0.15 m paksuse õhukese kihina tasandatud alal PA-2 ja 4 piirkonnas. Ta koosneb põlevkivi 

aherainest ja lubjakivisõelmetest. Kihi paksus on suurem, 1.5 m, PA-5 asukohas, kus ta koostises on kruus ja lubjakivilahmakad..  
 

KIHT 2, lubjakivi. Moodustab uuringuala lubjakivitasandikule jäävas osas õhukese 0.1…0.2 m paksuse kihi. PA-3 ja 4 asukohas on 

kiht eemaldatud. Erandina on väljakaevamata osas (PA-5) kihi paksus kuni 7.85 m. Lubjakivi on õhukese kuni paksukihiline, 
valdavalt nõrk kuni kesktugev kaljupinnas, kohati esineb lubjakivis ka mergli vahekihte Ta kuulub keskordoviitsiumi Kunda 

lademesse. 
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KIHT 3, glaukoniitlubjakivi. Levib kogu alal 0.25…0.45 m paksuse kihina. Suurest mineraali glaukoniit sisaldusest tingitult on 
lubjakivile iseloomulik tumeroheline värvus. Glaukoniitlubjakivi on keskmise- ja paksukihiline, puurimistakistuse põhjal nõrk kuni 

kesktugev. Glaukoniitlubjakivi piir lasuva lubjakiviga on üleminekuline – glaukoniiditerade hulk suureneb järk-järgult. 
Glaukoniitlubjakivi kuulub keskordoviitsiumi Volhovi lademesse. 

 
KIHT 4, glaukoniitsavi ja -liivakivi. Kihi paksus on 0.55…0.95 m. PA-5 asukohas on kaevanduskäigu laest kiht eemaldatud. 
Suurest glaukoniidisisaldusest on kihile iseloomulik roheline värvus. Kiht koosneb poolkõvast ja kõvast savist 

nõrgalttsementeerunud liivakivi vahekihtidega. Tegemist on väga nõrga kaljupinnasega.  Glaukoniitsavi ja –liivakivi kuuluvad 
alamordoviitsiumi Latorpi lademesse. 

 
KIHT 5, diktüoneemaargilliit. Kihi paksus on 1.2…1.3 m, väljaarvatud kaevanduskäigu asukohas, kus kiht on välja kaevatud. 
Diktüoneemaargilliit on mustjaspruuni värvi savikilt, survetugevuse järgi nõrk kaljupinnas. Diktüoneemakilt kuulub 

alamordoviitsiumi Pakerordi lademesse. 
 

KIHT 6,  liivakivi diktüoneemaargilliidi vahekihtidega. Kihi paksus on 3.0…3.3 m. Liivakivi on pruunikas- ja mustjashall, 
nõrgalt tsementeerunud ja sisaldab erineva paksusega diktüoneemaargilliidi vahekihte ning kohati fosfaatset detriiti. Liivakivi on 
väga nõrk kaljupinnas, ta kuulub alamordoviitsiumi Pakerordi lademesse.  

 
KIHT 7, liivakivi. Kihi pealispind jääb 5.6…5.7 m sügavusele maapinnast ja kihti on maksimaalselt läbitud 4.4 m ulatuses. Liivakivi 

on ülaosas helehall, sügavamal sinakashall ja sisaldab üksikuid aleuroliidi vahekihte. Pinnas on nõrgalt kuni keskmiselt 
tsementeerunud. Kiht kuulub alamkambriumi Pirita lademesse. 

 
Pinnasevett välitööde ajal puuraukudesse ei ilmunud. Liivakivis paikneb Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveelade ja see avaneb põhja poole jäävas 
klindiastangus. Põhjavee liikumine on dreenivalt toimiva mere suunas. Veepidemeks oleva glaukoniitsavi ja diktüoneemaargilliidi peal võib peale 
suuremaid sadusid ja lume sulamist tekkida ajutise iseloomuga ülavesi. 
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Ehitusgeoloogilised tingimused on üldiselt soodsad. Aluspõhja kaljupinnased 
asuvad maapinna lähedal. Süvendite rajamisel tuleb arvestada, et 

glaukoniitsavi (kiht 4) lahtises kaevesüvendis sade- ja ülavete seismisel 
leondub ning tema kandevõime väheneb oluliselt. [3] 

 
Ei ole välistatud, et satutakse endiseaegsetele kaevanduskäikudele. Käikude 
lagi jääb eeldatavalt glaukoniitlubjakivi alla, käikude kõrgus on ca 3.2 m. 

Seetõttu tuleb naftatehase rajamisel teha täiendavaid ehitusgeoloogilisi 
uuringuid kavandavate hoonete ja rajatiste asukohtades (lisauuringute 

vajadus on toodud eelprojekti ehituslikus osas rajatavate hoonete kaupa).  
Kaevanduskäikude esinemisel tuleb need täita sellisel, et hoonete alusepinna 
üldine kande-võime oleks tagatud. 
 

2.4 Pinna- ja põhjavesi 

 

Pinnaveekogusid sadama-alal ei esine. Kavandataval tehasel puudub ka 
merepiir, meri jääb tehase piiridest vähemalt 600 m kaugusele. 
 

Maapinnale lähimaks põhjaveehorisondiks on ordoviitsium-kambriumi vee-
kompleks, mis levib liivakivis ja avaneb põhja poole jääval klindiastangul. 

Veevarustuses on eelkõige kasutuses kambrium-vendi veekompleksi 
põhjavesi, mis asub paksu kambriumi savi kihi all (lähedal asuva Sillamäe 
jäätmehoidla all on kihi paksus üle 50 meetri). 
 

Sillamäe linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas [4] toodud 
teabe järgi kujutab piirkond hüdroloogilisest aspektist ja põhjaveevarude hindamise 
seisukohalt keerulist hüdraulilist süsteemi, milles survevabad veekihid vahelduvad 

survelistega. Piirkonnas eraldatakse järgmisi põhjaveekihte: 
 

 Ordoviitsiumi veekompleks; 

 Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks; 
 Kambrium-Vendi veekompleks, mis omakorda jaguneb: 

o Voronka veekiht, 
o Gdovi veekiht, 

 Kristalse aluspõhja põhjavesi. 
 

Ordoviitsiumi veekompleks on esindatud Lasnamäe-Kunda veekihtidega, 
mida katavad Aseri ja Kunda lademete lubjakivid ja dolomiidistunud 

lubjakivid. Veekompleksi paksus on 4-16 m. Alumiseks veepidemeks 
põhjaveekompleksile on Latorpi ja Volhovi lademete savikad lubjakivid ja 

glaukoniitliivakivid, samuti Pakerordi lademe diktüoneemaargilliit. 
Ordoviitsiumi veekompleksi filtratsioonimoodul on madal – kuni 1 m/d. Vesi 
on mage, üldmineralisatsiooniga kuni 400 mg/l. Veekompleks on 

hüdraulilises seoses Sõtke jõega. Praktilist tähtsus veeallikana nimetatud 
kompleks piirkonnas ei oma. 
 

Ordoviitsium-Kambriumi veekompleks koosneb nõrgalt tsementeerunud 
peeneteralistest Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe ja Alam-Kambriumi 
Tiskre kihistu liivakividest. Kompleksi keskmine paksus on 20 m. 

Vettpidavaks lasumiks on Alam-Ordoviitsiumi savikad lubjakivid ja 
diktüoneemaargilliit, lamamiks vettpidavad Lükati ja Lontova paksud 

savikihid. 
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Veekompleksi deebitid on väikesed – 0,2-0,3 l/s (0,7-0,8 m3/h) 5-10 m 
alanduse juures, filtratsioonimoodul 0,3  m/d. Veekompleksi madala deebiti 

tõttu teda ühisveevarutuses ei kasutata. Veekompleksi toitumine toimub 
ülemiste kihtide kaudu, peamiselt kihtide väljasidumise kaudu ja Sõtke jõe 

oru baasil. 
 

Kambrium-Vendi veekompleks koosneb Voronka ja Gdovi veekihtidest. 
Voronka veekiht koosneb kahest kihistikust: Sirgala ja Kannuka kihistikest, 

mis erinevad omavahel granulomeetriliselt koostiselt oluliselt. Sirgala kihistik 
koosneb õhukesekihilistest savikatest aleuroliitidest, põhiosa moodustab 

Kannuka kihistik kvartsliivakivist. Veekihi paksus on vahemikus 20-28 m, 
keskmiselt 26 m. Veekiht kiildub välja mere põhjas ligikaudu 12-14 km 
kaugusel rannikust. Ülemiseks veepidemeks veekompleksile on Lontova-

Lõkati savid, mille paksus küündib kuni 80 meetrini. Tegemist on looduslikult 
hästi kaitstud veekihiga. Voronka veekihi alumiseks veepidemeks on Kotlini 

kihistu savid, paksusega 35-40 m. 
 

Põhjavee loomulik liikumine on põhjasuunaline, 52-aastase tarbimisperioodi 

tulemusena täheldati veekihi puhul ulatuslikku depressioonilehtrit, mille 
tsentris oli veetase aastatega langenud 32 m. Sillamäe linna piires jääb 
veekihi staatiline veetase absoluutkõrgustelt vahemikku -29 … -32 m. 

Voronka veekiht on Sillamäe ja ümbruse põhiliseks ühisveevarustuse 
veeallikaks. Veekihi üldmineralisatsioon on ligikaudu 600 mg/l.  
 

Gdovi veekiht on esindatud peeneteraliste liivakividega, mis Sillamäe 
piirkonnas on savikamad ülejäänud Eestist. Veekihiti katab pealt 
eelnimetatud Kotlini savidest koosnev veepide, veekihi lamamiks on kristalse 

aluskorra murenemiskoorik. Veekihi paksus on vahemikus 35-40 m, 
tegemist on survelise veega. Veekvaliteedilt on Gdovi veekiht oluliselt 

halvem lasuvast Voronka veekihist – üldmineralisatsioon küündib 900 mg/l, 
kloriidide sisaldus on ülenormatiivne – kuni 450 mg/l. [4] 
 

Keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 409 “Ida-Viru maakonna 

põhjaveevarude kinnitamine” on Sillamäe linna teeninduspiirkonnale 
kinnitatud põhjaveevarud aastani 2020 kokku 7000 m3/d, mis jagunevad 

järgmiselt: 
 6500 m3/d Voronka veekihist (V2vr); 
 500 m3/d Gdovi veekihist (V2gd). 

 

Tegelik veevõtt puurkaevudest moodustab vaid ca 2600 m3/d, mis on 
väiksem kasutatavate puurkaevude kogutootlikkusest, seega on reserv 

tulevikutarbimise, k.a tööstuse arengu kasvuks täielikult tagatud. [4] 
 

2.5 Looduskaitse objektid ja Natura 2000 alad 

 

Kavandatav tehas asub Sillamäe sadama tööstustsooni keskel, kus 

puuduvad looduslikud kooslused, sh kaitsealused taime, looma ja linnuliigid. 
Lähimad kaitsealuste liikide elupaigad paiknevad ca 2,5 km kaugusel lõunas 
(vt Kaart 2-1): seal kasvavad III kaitsekategooria taimed harilik sügislill 

(Colchicum autumnale), laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), soo-
neiuvaip (Epipactis balustris).  
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Kaart 2-1. Lähimad looduskaitsealused objektid ja Natura alad [Maa-ameti 

GIS portaal, Looduskaitse ja Natura 2000 rakendus]  
 

Lähimaks Natura 2000 alaks ja kaitsealaks on Päite loodusala / maastiku-
kaitseala (EE0070123/KLO1000206), mille lähim punkt jääb tehase 
asukohast ca 650 m kaugusele loodesse. Kaitse eesmärgiks on 

elupaigatüüpide - rusukallete ja jäärakutega metsade (9180) ja 
lubjakivipaljandite (8210) kaitse. 

 
Udria loodusala/maastikukaitseala (EE0070110/KLO1000583) jääb 5 km ida 
poole. Kaitstavateks elupaigatüüpideks on: esmased rannavallid (1210), 

merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), 
metsastunud luited (2180), lubjarikkal mullal kuivad niidud (6210), 

lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020*), rusukallete ja 
jäärakute metsad (9180*). Lisaks leidub alal III kategooria kaitsealust 
taimeliiki - mets-kuukressi (Lunaria rediviva).  
 

Ligikaudu 3 km kaugusel kagus asub Langevoja juga (KLO1000513). 
Langevoja joa kaitseala asub Ida-Virumaal Sillamäe linna edelaosas ja 

Vaivara vallas. Paepõhjaline org ja joastik on kaitse alla võetud 1959. aastal. 
Langevoja  lõikub Sõtke klindioru äärsesse paeplatoosse 10 meetri laiuse  ja 
2 meetri sügavuse kanjoniga. Joastikul on kaks astangut: 1,5  ja 4 meetrit.  

2.6 Maastik ja kultuuriväärtused 

 

Sillamäe linn asub mereäärsel ordoviitsiumi platool. Loodulik maastik on 

lauge lainjas tasandik, kus absoluutne kõrgus maapinnast on 21,5...70,1 m. 
Enamus tasandikust on kaetud metsaga, osaliselt on maapinna reljeefi 

madalamad paigad soostunud. Tasandiku põhjaosas on paeklint ja 
astanguline merekallas, kõrguste vahe küünib 3,0 kuni 9,0 meetrini. [5] 
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Sõtke jõgi ja Tallinn–Narva maantee jaotavad linna kolmeks suureks 
funktsionaalseks tsooniks, mis on ühtlasi maastikulisteks tsoonideks: 
 

- asustatud piirkond 290 ha; 

- tööstuspiirkond ligemale 560 ha; 
- aiandusühistute krundid 186 ha. [5] 

 

Viimastel aastatel on suuremat tähendust saanud linna arhitektuuriline ilme, 
seda nii linnavõimude, elanike kui turistide seas. Väärtustatakse Sillamäe 
unikaalset ja terviklikku arhitektuuriansamblit ning rohelust. Sillamäe nn. 

stalinistlik osa on miljööväärtuslik, mis pakub huvi turistidele ja 
arhitektuurispetsialistidele. Linna pargid ja puiesteed, jõe kallas ja mererand 

vajavad jätkuvalt korrastamist, et Sillamäe saaks kanda heakorrastatud ja 
rohelise linna nime. [2] 
 

Seoses viimaste aastate arengutega tööstuspiirkonnas on muutunud selle 
üldilme. Enim on muutnud mere äärest avanevat vaadet tööstus- ja 
sadama-alale radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimine. Üldises linnapildis 

ei ole muudatused tootmisalal märgatavad – dominant on Kesk 2 
tootmisala, mis varjestab suhteliselt hiljuti rajatud termnalie mahutid jm 

sadama taristu. Kavandatava naftatehase asukoht on klindiastangu all, 
olemasolevate nafta ja vedelkemikaalide terminalide naabruses (Foto 1).  
 

 
 

Foto 1. Vaade kavandatava naftarafineerimise tehase asukohas Kesk 2 
tööstuspiirkonna ja Sillamäe linna suunal (Hendrikson&Ko, 24.07.2013) 

 
Maa-ameti kuultuurimälestiste rakenduse andmetel kavandatava tegevuse 

vahetus läheduses kultuurimälestised puuduvad. Lähim muinsuskaitseobjekt 
on Lohukivi (arheoloogiamälestis, registri number 9158), mis asub Päite 
külas ja jääb kavandatava tehase piiridest ~1,5 km kaugusele edelasse. 

Lähimaks pärandkultuuri objektiks on Päite koolimaja, mis jääb ~2 km 
kaugusele edelasse. 
 

2.7 Klimaatilised tingimused 

Sillamäe linnale lähima meteoroloogiajaama (Narva-Jõesuu) pikaajalised 
näitajad on järgmised [6]: 
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Õhutemperatuur: 
- aastane keskmine        6,1 °C 

- kõige soojema kuu (juuli) ööpäeva keskmine 18,9 °C  
- kõige külmema kuu (veebruar) keskmine   -5,4 °C 

 

Tuulekiirus: 
- aasta keskmine      2,9 m/s 
- kõige vaiksem ühe kuu (veebruar) keskmine 1,9 m/s 

- kõige suurem ühe kuu (detsember) keskmiine  4,5 m/s 
 

Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus (protsendiline jaotus) aastaaegade 
lõikes on toodud tuulteroosidel % (joonis 2-3). Kevad-suvisel perioodil 
puhuvad tuuled valdavalt läänest ja edelast. Sügis-talvisel perioodil aga 

lõuna ja kagutuuled. 
 

 
Kevad 

 
Suvi 

 
Sügis 

 
Talv 

 

Joonis 2-3. Sillamäe piirkonnale omane tuulteroos aastaaegade lõikes [6] 
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2.8 Piirkonna ettevõtlus ja selle keskkonnakoormus  

 

Sillamäe kujunes 19. sajandil kuurortlinnaks. 1928. aastal rajas Eesti 

õlikonsortsium Rootsi kapitalile tuginedes Sillamäele põlevkivitöötlemis-
tehase, elektrijaama ja väikese sadama. Teises Maailmasõjas tehas hävitati. 

Sillamäe kui tööstuslinna arenemisloo alguseks võib pidada siiski 1946. 
aastat, mil otsustati siia rajada diktüoneemakildast uraanioksiide tootev 
suurmetallurgiatehas. Algul kasutas ettevõte kohalikku diktüoneemakilta, 

kuid 60ndatest aastatest alates said põhitooraineiks mujalt tarnitavad 
uraanikontsentraadid. 1990. aastal lõpetati uraanimaakide ümbertöötlemine 

ja tehas jätkas ainult haruldaste metallide ja muldmetallide tootmist. [2] 
 

2003. aastal alustas Sillamäel tegevust pliiakude ümbertöötlemistehas. 

2005. a avati Sillamäe sadam, mis hoogustas suurettevõtluse arengut: rajati 
vedelkütuste ja vedelkemikaalide terminalid, jms. Ligikaudu sel ajal lõpetati 
suurt keskkonnaohtu kujutanud radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimine, 

kuid  sadamarajatistena on nii kaid, keemia-, väetise- ja naftaterminalid kui 
raudtee potentsiaalselt olulise keskkonnamõjuga objektid. Seetõttu on 

oluline sihipärane tegevus riskide maandamiseks nagu keskkonnaseire 
programmi loomine, elanike teavitamine ja valmisolek ohuolukordadeks. 
Tagada tuleb veoste käitlemisega kaasnev ohutus nii sadamas, raudteel kui 

Tallinna maanteel. [2] 
 

Jätkub ettevõtjate huvi Sillamäe sadama tööstusala vastu. Viimastel aastatel 

on tehtud keskkonnamõju hindamisi sellistele ettevõtetele nagu klinkri-
terminal, veeldatud maagaasi (LNG) ja naftagaasi (LPG) terminalid, jms. 
Kuigi mõjude hindamise tulemusena järeldati, et nende tegevuste rajamine 

sadama-alale on võimalik, ei ole enamik projekte realiseerimiseni jõudnud, 
eeldatavalt sotsiaal-majanduslikel põhjustel. 
 

Järgnevalt antakse ülevaade Sillamäe piirkonna ettevõtete keskkonna-
koormusest peamistes valdkondades. 
 

2.8.1 Välisõhu saastekoormus 

 

2010.-2011. aastal tehti Sillamäe linna territooriumil asuvate välisõhu 
saasteallikate põhjalik inventuur eesmärgiga koostada linna välisõhu seire 
pidevprogramm [6]. Tuvastati, et linna territooriumil on väljastatud välisõhu 

saasteload ja keskkonnakompleksload kokku 15 ettevõttele (vt Kaart 2-2). 
Esitati ülevaade kõikide ettevõtete summaarsest lubatud õhusaaste 

heitkogustest ja leiti ka summaarse koosmõju hajumiskontsentratsioonid (vt 
käesoleva aruande Lisa 2). Sillamäel mitmed saasteallikad viivad keskkonda 
erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ). Alifaatsete süsivesinike 

lubatud hetkheitest pärineb 94,3 % Alexela Sillamäe terminali 
saasteallikatest, aromaatsete süsivesinike osas on oluline panus ka AS 

Tankchem terminalil. Kõikide alifaatsete süsivesinike allikate koosmõju 
tulemusel on ebasoodsates hajumistingimustes maksimaalne arvutuslik 
saastetase ~0,3 SPV1, aromaatsetel süsivesinikel ca 0,65 SPV1. Põhiosa 

(~86 %) kütiuste põletamisel tekkivate saasteainete (NO2, SO2, kütuste 
põlemisel tekkivad LOÜ) allikaks on Sillamäe Soojuselektrijaam (SEJ); nende 

arvutuslikud koosmõju maksimaalsed saastetasemed linnaõhus on 
suhteliselt madalad: SO2 0,03...0,04 SPV1, NO2 0,1...0,2 SPV1. [6] 
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Kaart 2-2. Sillamäe linna territooriumil paiknevad välisõhu saasteluba või 
keskkonnakompleksluba omavad ettevõtted [6]: 1 - AS BCT, 2 - AS Ökosil, 3 - 

AS Alexela Sillamäe, 4 - AS TankChem, 5 -  Infotöötlemise OÜ (end AS Polyform), 6 

- AS SilSteve laoplats, 7 - AS Norwes Metall, 8 - AS Ecometal, 9 - AS Esfil Tehno, 10 

- AS Sillamäe SEJ, 11 - AS ALTT (Sillamäe Betoonitehas, AS ALTT 2009. aastast 

pankrotis), 12 - AS SilSteve, 13 – Krunk OÜ (end AS Askju), 14 - AS Olerex, 15 - 

AS Neste Eesti ja 16 – AS Silmet. 
 
 

Süsinikmonooksiidi hetkheitest pärineb ~69 % SEJ-st ja ~21 % BCT AS-st. 
Ligikaudu pool (47,5 %) summaarsete tahkete osakeste hetkheitest tekib 

Silsteve terminalis puistekaupade laadimisel, ~39 % SEJ-st tahkekütuste 
põletamisel. Tahkete osakeste saastetase võib ulatuda tööstusalaga 

piirnevatel aladel kuni 0,4 SPV1, kuid elamupiirkondades < 0,15 SPV1. [6] 
 

Kuna vahepeal ei ole olulisi õhusaasteallikaid juurde rajatud, iseloomustavad 
need tulemused siiani maksimaalselt võimalikke arvutuslikke saaste-

tasemeid. Eeltoodu ei arvesta, kas saasteallikad ka reaalselt üheaegselt 
maksimaalse lubatud koormusega töötavad. 
 

Sillamäe linna välisõhu kvaliteeti on vähesel määral mõjutatud ka Eesti 
Energia Narva Elektrijaamad AS Balti Elektrijaama ja Eesti Elektrijaama ning 
Eesti Energia Õlitööstus AS-i tegevuse käigus emiteeritavatest 

saasteainetest. Eelkõige on probleemiks Eesti Energia Õlitööstus AS-i Auvere 
küla tootmiskompleksi tegevusest lähtuvad võimalikud lõhnatekitajad – 

Sillamäe linnas esitavad elanikud arvukalt kaebusi ebameeldiva lõhna kohta, 
millest osa käivad EE õlitööstuse kohta. Lõhnaaistinguid võivad tekitada 
eelkõige karbonüülsulfiid (COS) ja selle lagunemisel tekkiv väävelvesinik 

(H2S), kuid lõhnaaineteks on ka benseen jt aromaatsed süsivesinikud, 
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alifaatsed süsivesinikud jm LOÜ. Normaalse heite korral on Sillamäele 
jõudvad kontsentratsioonid äärmiselt madalad. Kuid hajumise jaoks halbade 

ilmastikuolude korral (väike tuulekiirus ja suur atmosfääri kihistumine) ja 
Enefit-140 seadme töötamisel tavapärasest erineval režiimil, kui uttegaasid 

suunatakse avariiküünlasse, võib jõuda Sillamäeni tuntavat lõhna. [6] 
 

Kütuseterminalide ja Eesti Energia Auvere õlitööstuse tegevuse osas 
arvukalt lõhnakaebusi. Näiteks 2013. a II poolaastal laekus Keskkonna-

inspektsioonile lõhnakaebusi 25 päeval, neist 3 olid seostatud õlitööstuse 
tegevusega. Mõnel päeval on esitatud mitmeid kaebusi, esineb kaebusi 

mitme järjestikuse päeva kohta. Näiteks 18.augustil esitati 5 kaebust viitega 
EE õlitööstusele; 8 kaebust esitati ajavahemikul 29.08 – 2.09.2013 (sadam), 
8 kaebust 11.-12. septembril (sadam), 6 kaebust 16. septembril (keemia 

lõhn, üks kaebus viitas konkreetselt EE õlitööstusele), 21. septembril esitati 
2 kaebust (sadam), 17. oktoobril 4 kaebust (sadam), 22. oktoobril ja 9, 

novembril 3 kaebust (sadam), 21. novembril 5 kaebust (allikat pole 
täpsustatud) ja 6. detsembril 5 kaebust (vist õlitehase poolt). Õlitehasega 

seotud lõhnasündmused toimuvad pigem talvel (tuulteroosi järgi puhuvad 
siis sagedamini lõuna- ja kagutuuled), kusjuures väidetavalt on just paaril 
viimasel aastal juhtumid sagenenud ja need kestavad kauem. Näiteks 2.-6 

jaanuaril 2014 esitati 19 lõhnakaebust, mitmel juhul viidati allikana 
õlitööstuse või Narva suunda. 

 
Sillamäe linnas pole praegu püsiseirejaama. Välisõhu kvaliteeti mõõdetakse 
1 kord kvartalis ettevõtete keskkonnalubade järgsete seirekavade alusel. 

Läbi on viidud ka täiendavaid seireprogramme. Sillamäe Linnavalitsus 
teostas seiret 1997 – 1999. a statsionaarses õhulaboris kesklinna pargis 

(Kesk tn 22 krundi lähistel), regulaarselt mõõdeti ööpäeva keskmisi (kolm 
mõõtmist päevas) kontsentratsioone: SO2, NO2, NH3 ja tolm (tahked 
osakesed summaarselt). Aastate lõikes esines üksikutel juhtudel kõigi 

mõõdetud saasteainete ööpäeva keskmiste kontsentratsioonide piirnormide 
ületamisi. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) on Sillamäe linnas 

teinud õhusaaste mõõtmisi 2005. ja 2010. aastal (kaks korda). 2005. a 
õhukvaliteedi mõõtmised Sillamäel viidi läbi üle-eestilise õhukvaliteedi 
hindamise raames, mõõdeti 10 järjestikusel päeval märtsikuus. Kõikide 

ainete, v.a plii (mõõdetud kontsentratsioon 1,1 µg/m3, lubatud piirväärtus 
0,5 μg/m3) kontsentratsioonid jäid madalamaks kui kehtestatud 

piirväärtused. 
 

Alates 2009. a edastatakse ettevõtete seireprogrammide andmed Sillamäe 
linna välisõhu kvaliteedi kohta Sillamäe Linnavalitsusele ja veebilehel 
http://sillamae.kovtp.ee/et/valisohk avaldatakse kvartaalsete mõõtmiste 

tulemused. Kokkuvõttev ülevaade tulemustest on toodud Tabelis 2-1 
(näidatud iga mõõdetud saasteaine maksimaalne kontsentratsioon). Samas 

tabelis on toodud ka teiste seireprogrammide ülevaade. Osade saasteainete 
kohta on ära toodud kontsentratsioonid (kui mõõtmise ajal kasutusel olnud 

saastetaseme piirväärtus erines praegu kehtivast või kui ei ole kehtestatud 
tunnikeskmist ja päevakeskmist piirväärtust, vastavalt SPV1 ja SPV24).  
 

2010. aastal viis EKUK läbi 2 pikemaajalist mõõteseeriat liikuva õhulaboriga 

aadressil Sõtke tee 10a. Esimene seeria tehti 21.06.2010 – 20.07.2010, 
teine seeria 1.11.2010 – 31.12.2010. Mõõdetud saasteainete jaoks on 

Tabelis 2-1 ära näidatud ka kogu mõõtmisperioodi keskmine saastetase.  

http://sillamae.kovtp.ee/et/valisohk
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Tabel 2-1. Alates 1997. a Sillamäel tehtud õhukvaliteedi mõõtmised (kollakas taust tähendab lubatud piirväärtuste ületamist). 
Andmed: 1997-2010 uuring [6], 2009-2014 Sillamäe Linnavalitsuse veebileht http://sillamae.kovtp.ee/et/valisohk  
 

Saasteaine/ 

Mõõtmise 

aasta 

1997 – 

1999 
2005 2009 2010-1 2010-2 2011 2012 2013 

2014 

I kv 

Tahked osake-

sed PMsum 

max 498 

µg/m
3
 

+ 0,32 SPV1 0,38 SPV1 
74,5 µg/m

3
 

(PM10) 
0,68 SPV1 

(Sõtke) 

0,3 SPV1 

(Sõtke) 

0,17 SPV1 

(haigla) 

0,32 SPV1 

(haigla) 

Peened  osake-

sed PM10 
- - - 0,99 SPV24 0,84 SPV24 - - - - 

Ülipeened 

osakesed PM2,5 
- - - 24,3 µg/m

3
 (24 h) 38 µg/m

3
 (24 h) - - - - 

SO2 + + 0,19 SPV1 0,19 SPV1 - 0,1 SPV1 0,051 SPV1 0,1 SPV1 0,05 SPV1 

NO2 + + 0,08 SPV1 0,07 SPV1 - 0,09 SPV1 0,085 SPV1 0,21 SPV1 0,15 SPV1 

NH3 
+ - 

1,4 SPV1 

Kesk 2 

0,82 SPV1 

0,86 SPV24 

(0,3 SPV24) 

0,22 SPV1 

0,45 SPV24 

(0,03 SPV24) 

0,32 SPV1 

(Kesk 1) 

0,15 SPV1 

(Sõtke) 

0,32 SPV1 

(Kesk 24) 

0,42 SPV1 

(Sõtke 3) 

H2S 
- - - 

0,7 SPV1 

0,14 SPV24 

(0,05 SPV) 

0,5 SPV1 

0,14 SPV24 

(0,04 SPV) 

- - - - 

Alifaatsed 

süsivesinikud - - 
0,4 SPV1 

sadamas 

0,04 SPV1 

0,025 SPV24 

(0,01 SPV24) 

0,034 SPV1 

0,03 SPV24 

(0,02 SPV24) 

- - - - 

Pb 
- 1,1 µg/m

3
 

0,47 µg/m
3
 

(Kesk 22) 

0,39 µg/m
3
 

(Kesk 22) 
- 

0,45 µg/m
3
 

(haigla) 

0,22 µg/m
3
 

(Kesk 24) 

< 0,1 µg/m
3
 < 0,1 µg/m

3
 

1,2-dikloroetaan - - - 0,012 SPV1 + - - - - 

 

http://sillamae.kovtp.ee/et/valisohk
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EKUK 2010. a 2. perioodi mõõtmistulemuste analüüsi tulemusena selgus, et 
kõigi mõõdetud saasteainete (NH3, H2S, CH4, NMHC ja tahkete osakeste eri 

fraktsioonid) puhul oli valdavalt üheks saaste pärinemise suunaks ida, mis viitab 
võimalikele saasteallikatele mõõtepunktist ida pool. Saasteainete summaarsete 

saastevoogude lõikes kandusid saasteained mõõtepunktini järgmistest 
ilmakaartest: H2S – lõunast, NH3 – läänest; metaan ja alifaatsed süsivesinikud – 
kirdest ja idast ning tahked osakesed – kirdest, idast ja lõunast. [6] 

 
EKUK mõõtis linnaõhu kvaliteeti ka 2012. aastal ajavahemikus 16.11.2012 – 

23.11.2012, seirepunkti aadress Viru pst 39b [7]. Mõõteperioodil puhusid 
valdavalt kirdetuuled (64,8 %) keskmise kiirusega 1,1 m/s, suhteline õhuniiskus 

oli keskmiselt 89 % ning välisõhu temperatuur 5,0 ⁰C. Lämmastikdioksiidi (SPV1 

= 200 μg/m3) tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon olid vastavalt 9,3 
μg/m3 ja 4,5 μg/m3. Kogu mõõteperioodi keskmine NO2 sisaldus oli 3,0 μg/m3. 

Ka vääveldioksiidi (SPV1 = 350 μg/m3, SPV24 = 125 μg/m3) mõõdetud tulemused 
olid piirväärtustest oluliselt madalamad: maksimaalne tunni ja ööpäevakeskmine 

kontsentratsioon oli vastavalt 2,6 μg/m3 ja 0,36 μg/m3; mõõteperioodi keskmine 
SO2 sisaldus oli 0,24 μg/m3. Süsinikmonooksiidile (CO) kehtib 8 h libisev 
keskmine piirväärtus 10 mg/m3, millest mõõdetud kontsentratsioonid oluliselt 

madalamaks jäid. Maksimaalne 8h libisev keskmine 0,26 mg/m3 ning 
ööpäevakeskmine kontsentratsioon 0,22 mg/m3; mõõteperioodi keskmine CO 

sisaldus oli 0,18 mg/m3. Eriti peentele osakestele (PM2,5) kehtib aastakeskmine 
sihtväärtust 25 μg/m3. Mõõteperioodi maksimaalne tunni ja ööpäevakeskmine 
kontsentratsioon olid vastavalt 22,9 μg/m3 ja 16,2 μg/m3; perioodi keskmine 

PM2,5 sisaldus oli 10,0 μg/m3. Vesiniksulfiidile (H2S) kehtib nii tunni- kui ka 
ööpäevakeskmine piirväärtus 8 μg/m3. Mõõteperioodi maksimaalne tunni ja 

ööpäevakeskmine kontsentratsioon olid vastavalt 0,20 μg/m3 ja 0,11 μg/m3; 
perioodi keskmine H2S sisaldus oli 0,1 μg/m3. Kuna mõõteperioodil puhusid 
valdavalt kirde-tuuled, siis antud mõõteperioodil ei olnud lokaalsete allikate 

osakaal peamine vaid mõõtetulemusi mõjutasid enam põhjakaarde jäävad 
kaugemad saasteallikad. 
 

2.8.2 Müra 

 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus viis linnaõhu kvaliteedi hindamise raames läbi 
ka mürauuringud Sillamäel. Müra mõõdeti 27.02.2013 kell 8.15 – 10.00 kolmes 

punktis (2 punkti sega-ala, 1 tööstusalal), müra ekvivalent- ja maksimaalse 
taseme ületamisi ei tuvastatud. Ekvivalenttase oli vahemikus 55,4 – 62,1 dB. [7] 
 

Seoses Sillamäe sadamas metallijäätmete käitlemisel tekkiva müra hindamisega 

viis Hendrikson & Ko aprillis-mais 2014 läbi mürauuringu sadama piirkonnas ja 
Sillamäe elamurajoonides [8] - Sillamäe Linnavalitsuse andmetel laekub elanikelt 

aeg-ajalt kaebusi  sadama-alalt pärineva häiriva müra kohta öisel ajal. Müra 
mõõtmise ajad planeeriti vastavalt metallijäätmete laevale laadimise graafikule. 
Laevale laadimine oli kavandatud 2.-4. mail ja 15.-17. mail. Lisaks kasutati 

hinnangu andmisel ja seirepunktide valikul 10. aprillil 2014 Sillamäe sadama 
territooriumil ja 23.-24. aprillil 2014 linna elamupiirkonnas saadud 

vaatlusandmeid. Sillamäe linna iseloomustab pidev tööstusliku iseloomuga 
mürafoon, mille allikaks on eeldatavalt Sillamäe linna Kesk tn 2 tööstusalal 
tegutsevad ettevõtted. Aeg-ajalt liitub tööstusmürale sadamasse/sadamast 

sõitvate rongide müra, esineb ka üksikuid mürasündmusi – eelkõige rongide 
pidurdamisel ja koosseisude liitmisel tekkivad kolksatused.  
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Müra mõõtmise tulemused ja mõõtepunktide asukohad on esitatud käesoleva 
aruande Lisas 3. Esitatud tulemustest järeldus, et metallijäätmete laevale 

laadimisel ei teki öisel ajal sadama-alal ja selle lähistel mürafooni suurenemist. 
Mõõtmiste ajal ei täheldatud, et metallijäätmete käitlemine oleks põhjustanud 
mürasündmusi, mis selgelt eristuksid üldisest mürafoonist. Kõik täheldatud 

üksikud mürasündmused olid tingitud transpordivahenditest. Päevasel ajal 
tugeva tuule korral on peamiseks müraallikaks tuule ja mere müha; üksikuid 

mürasündmusi ei ole kuulda. 
 

Müra mõõtmised öisel ajal elamualadel näitasid, et tööstusmüra foon kesk-linna 
piirkonnas ja Ranna tee merele avatud kohtades on veidi väiksem II kategooria 

alade tööstusmüra öise piirtasemest 45 dB. Sadamast ja tööstus-alast kaugemal 
asuvates elamurajoonides on öine müratase üldiselt 38...40 dB. [8] 
 

2.8.3 Vee erikasutus 

 

Sillamäe linna varustab joogiveega AS Sillamäe-Veevärk, mille kehtiva vee-
erikasutusloa nr L.VV/321904 (kehtivusega 01.07.2012 -30.06.2017) järgi on 

lubatud veevõtt 1,644 mln m3/a, 4 958 m3/d (millest Voronka veekihist 4 670 
m3/d). Eelmise loa järgi oli lubatud veevõtt 6 284 m3/d. Hetkel on linnas 
kasutusel üksnes Voronka veekihti rajatud puurkaevud. Gdovi veekihi vett võib 

kasutada tehnilise veena, kasutamisel joogiveena on vajalik Voronka veekihi 
põhjaveega segamine vahekorras 1:3. 
 

Sillamäe linna Kesk 2 tööstusterritooriumil paiknevatele ettevõtetele osutab 
veevarustusteenust AS Sillamäe SEJ. Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-
197728 järgi on lubatud põhjaveevõtt 130 000 m3/a. Lisaks on lubatud merevee 

võtt Soome lahest 1 057 400 m3/a, 28 970 m3/d ning pinnavee võtt Sõtke jõest 
1 425 000 m3/a, 3 904 m3/d. 

 
Samad ettevõtted tegelevad ka heitvee kanaliseerimisega. Sillamäe linna 
ühiskanalisatsiooni heitvee suublaks on Soome laht, heitvesi koguses kuni 2,2 

mln m3/a juhitakse ära süvamerelaskme kaudu. Sillamäe linna reovee-puhasti 
reostuskoormus on 15 000 inimekvivalenti, heitvee reostusnäitajad ja 

seiretingimused on kehtestatud lähtudes õigusaktide nõuetest sellise 
reostuskoormusega saasteallikale. 
 

Sadama-alal ja Kesk 2 tööstusalalt kogutud heitvesi juhitakse merre väljalasu nr 

4 kaudu. Lubatud vooluhulk on 7,494 mln m3/a, 1,8735 mln m3 kvartalis. 
Lubatud saasteainete sisaldused on kehtestatud vastavalt õigus-aktide nõuetele, 

nt KHT 125 mg/l, heljum 25 mg/l, naftasaadused 1 mg/l. Piirväärtused on 
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusega nr 99 „Reovee 
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad 

nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete 
täitmise kontrollimise meetmed”.  

2.8.4 Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted 

 

Sillamäe sadama-alal ja tööstuspiirkonnas asub Maa-ameti ohtlike ettevõtete 

kaardirakenduse andmetel kaheksa ohtlikku või suurõnnetuse ohuga ettevõtet. 
Nende asukohad ja ohutsoonid on toodud Kaardil 2-3. 
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Kaart 2-3. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted kavandatava naftatehase 

piirkonnas [Maa-ameti GIS portaal, ohtlike ettevõtete rakendus] 
 
 

A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtetest on suurima ohualaga (4 000 m) 
AS BCT vedelväetiste terminal, kus hoitakse kuni 60 000 tonni ammoniaaki. 

Samas on ohuala tingitud mõjust inimese tervisele, füüsikalis-keemiliste ohtude 
ohuala on oluliselt väiksem. Ammooniumnitraadi käitlemisvõimaluse tõttu on 

~2 000 m ohuala Silsteve AS-l. Alexela Sillamäe AS terminali ohuala on 300 m, 
üheaegselt käideldakse rasket kütteõli või vaakumgaasõli kuni 235 125 t, 
põlevkiviõli ca 15 000 t, diiselkütust ca 25 800 t. Tankchem AS terminali ohuala 

on 200 m, käideldakse ohtlike kemikaale nagu metanool ca 11 000 t; tolueeni ca 
2 700 t, etanooli ca 1 000 t, diiselkütust kuni 30 000 t.  
 

Teiste A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete - Molycorp Silmet AS, 

Sillamäe SEJ ja Alexela Sillamäe terminali eraldiasetsev mahutipark – ning Esfil 
Tehno AS (lahustite käitlemine) ohualad on ≤ 100 m. Ecometal AS on ohtlik 
ettevõte 50 m ohualaga.  
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3 Keskkonnamõju hindamise metoodikast 
 

KMH läbiviimisel ja dokumenteerimisel lähtutakse keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (KeHJS) ja kasutades rahvusvaheliselt 
tunnustatud põhimõtteid ja metoodikaid (kokkuvõtvalt kirjeldatud Eesti Vabariigi 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel koostatud metoodilises juhendis: T. Põder 
2005: „Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine”; elektrooniline versioon 
http://www.envir.ee/91552).  
 

Teema ’vastavus arengukavadele ja teistele strateegilistele arengu-
dokumentidele’ annab vastuse KeHJS § 2 lg x p 1 teemale „ressursikasutus ja 

säästev areng“. 
 

3.1 Mõjuallikad, mõjuala ja mõjutatavad keskkonnaelemendid 

 

Kavandatava tegevuse mõjuallikateks on naftatöötlemistehase üksused Sillamäe 
Kesk 2d territooriumil, sh ajutise mõjuallikana nende ehitamine. Samuti avaldab 

mõju sadama-alale sisenev ja sealt väljuvad transpordivahendid. 
 

Kavandatav tehas hakkab kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või 

varasemalt planeeritud taristut, sh raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata 
tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid sadamale. Sadama arendustegevuse 

keskkonnamõju, sh Kesk 2d territooriumilt pinnase (st kvaternaarisetete) ja 
aluspõhjalise lubjakivi eemaldamist ja selle kasutamist sadama-ala merre 
laiendamiseks on hinnatud sadama väljaehitamise KMH käigus3. Kavandataval 

tegevusel puudub ka täiendav mõju merekesk-konnale võrreldes viidatud 
aruandes tooduga, kuna sellega ei kaasne uute kaide ehitamist ega muudatusi 

sadamat külastavate laevade iseloomus ega sageduses  - Sillamäe sadam on 
kavandatud muuhulgas naftasadamana. 
 

Arvestades kavandatava tegevuse iseloomu ja mahtu on selle võimalikud 
keskkonnamõjud õhu, pinnase ja vee saastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, 
valgus, soojus ja lõhn ning tegevusega kaasnevad riskid ja suurõnnetuse oht 

(kavandatav tehas on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte). Eelkõige võib 
kavandatav tegevus mõjutada asukoha ja lähiümbruse keskkonnatingimusi. 

Eeldatavalt suurima mõjualaga on saasteainete heide välisõhku. 
 

Leevendusmeetmete ettenägemiseta võib kavandatav tegevus kaasa tuua 
keskkonna pöördumatuid muutusi. Samas on mitmete oluliste leevendavate 

meetmete rakendamise nõue kehtestatud õigusaktidega, st kohustuslik. 
Seetõttu lähtutakse mõjude hindamisel, et kui tehnoloogilisele protsessile on 

kehtestatud teatud puhastusseadmete kasutamise nõue, lähtutakse mõju 
hindamisel eeldusest, et puhastusseadmed töötavad nõuetekohaselt. Ülevaade 
olulisematest õigusaktidest on esitatud ptk 3.2. 
 

3.2 Peamised kohalduvad keskkonnakaitselised õigusaktid 

 

Kavandatavale naftatöötlemistehasele kohaldub tööstusheite seadus, mis 
põhineb Euroopa Liidu samanimelisel direktiivil (2010/75/EL). Seega peab 

tehase projekteerimisel, käitamisel ja ka likvideerimisel arvestama parima 

                                       
3 Sillamäe sadama infrastruktuuri ehitamise keskkonnamõju hindamise aruanne. OÜ E-

Konsult töö nr E932, Tallinn 2005. 

http://www.envir.ee/91552
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võimaliku tehnika (PVT) nõuetega saastuse minimeerimise kohta ning tegevuse 
eelduseks on keskkonnakompleksloa olemasolu. Tööstusheite seaduse eesmärk 

on saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides 
saasteainete heite õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmetekke, et vältida 
ebasoodsat mõju keskkonnale. 
 

Tööstusheite seaduse § 26 sätestab kompleksloa kohustusega käitise kasutamise 
üldpõhimõtted: 
 

1) rakendab asjakohaseid ennetusmeetmeid saastatuse vältimiseks; 

2) saastatuse tekkimisel likvideerib oma tehnilisi ja majanduslikke võimalusi 
arvestades saastatuse viivitamata, sõltumata asjaolust, kas saastatus on 
põhjustatud tahtlikult või ettevaatamatusest; 

3) kasutab käitises parimat võimalikku tehnikat; 
4) väldib võimaluse korral jäätmete tekitamist; 

5) jäätmete tekitamise puhul lähtub nende käitlemisel jäätmeseadusega 
sätestatud jäätmehierarhiast; 

6) kasutab käitises energiat võimalikult tõhusalt; 

7) tagab vajalike meetmete olemasolu avariide vältimiseks ning avarii 
tagajärgede piiramiseks; 

8) käitise tegevuse lõpetamisel võtab meetmeid, mis on vajalikud saastatuse 
tekke ohu vältimiseks ning käitise tegevuskoha rahuldava 

keskkonnaseisundi taastamiseks. 
 
Kavandatavale tehasele kohaldub kemikaaliseadus. Lähtudes Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määruse nr 40 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja 
ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse 

kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord“ (RT I, 15.01.2014, 20)   on 
tegemist A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttega ning sellest lähtuvalt 
peab täitma erinõudeid, mis on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 28 

„Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule 
dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele edastavale teabele ja 

õnnetusest teavitamisele“ (RT I, 29.12.2011, 188).  
 
Selle peatükis ei loetleta kõiki kohalduvaid õigusakte, standardeid jm. Mõjude 

hindamisel tähtsust omavad õigusaktidele on viidatud vastavate mõju hindamise 
peatükkide juures .  
 

Projekteerimisel kasutatud õigusaktide, standardite ja normide loetelu on toodud 
kavandatava tehase eelprojekti dokumentatsioonis. 
 

3.3 Keskkonnamõju hindamise tehnikad. Mõju olulisuse skaala 

 

KMH protsessis kasutati nii subjektiivset kogemuslikku (sh ekspertide, 
mentelusosaliste ja avalikkuse arvamus) kui objektiivset hindamist (uuringute, 
modelleerimiste jms tulemused). Viidi läbi õhusaaste ja müratasemete 

modelleerimine. Samuti anti hinnang kemikaalikäitluse riskidele hinnang 
detailsusega, mis rahuldab kemikaaliseaduse § 14 lg 3 nõudeid - analüüsitakse, 

kas kavandatav ehitus suurendab piirkonnas suur-õnnetuse riski või selle 
tagajärgede raskust, tuuakse välja ohuala ja antakse hinnang õnnetuste 
ennetamiseks kavandatud meetmete piisavuse kohta. 

 
Kuna tegemist on keskkonnakompleksloa kohuslusega tegevusega, mille kohta 

on koostatud Euroopa Liidu parima võimaliku tehnika (edaspidi PVT) 
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juhendmaterjal4, võetakse hindamisel aluseks selles toodud tehnoloogia ja 
meetmete kirjeldus. Olemuselt on tegemist arendaja valitud tehnoloogia ja 

meetmete vastavushinnanguga PVT juhendis toodule. Seejuures lähtutakse PVT 
juhendis toodud detailsusest, st selleks et hinnata kavandatava tegevuse 
keskkonnamõju ja anda välja keskkonnalube, ei ole vaja teada kõiki 

tehnoloogilisi üksikasju. 
 

Töö käigus valiti sobivaimad hindamismeetodid. Kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt 
mõõdetavad mõjud integreeritakse ühisesse mõjuhinnangusse, st kuigi 
kvalitatiivselt käsitlevate teemade korral tuleb piirduda eksperthinnanguga, 

milles võrdlust ei saa teha konkreetsete piirväärtuste suhtes, tuleb neid 
protsessis, nt alternatiivide võrdlemisel samaväärselt käsitleda kvantitatiivselt 

hinnatavate mõjudega. Antakse ühtne koondhinnang olulise keskkonnamõju 
esinemise võimalikkuse kohta. Negatiivne keskkonnamõju on oluline juhtudel, 
kui see:  
 

- eeldatavalt ületab tegevuskohas looduskeskkonna taluvust,  

- põhjustab kas looduses või sotsiaalmajanduslikus keskkonnas 
pöördumatuid muutusi või  

- seab ohtu inimese tervise või heaolu, kultuuripärandi või vara. 
 

Mõju olulisuse skaala on järgmine: piirväärtusi ületav oluline mõju, mida ei ole 

võimalik leevendada (välistaks tegevuse, millega see kaasneb), oluline 
negatiivne mõju, väheoluline negatiivne mõju, neutraalne mõju või mõju 
puudub, väheoluline positiivne mõju, oluline positiivne mõju, väga oluline 

positiivne mõju. 
 

Erinevate mõjude hindamisel lähtuti heakskiidetud KMH programmist, kusjuures 
mõjud rühmitati järgmiselt: 
 

- tehase rajamisega seotud mõjud (KMH aruande ptk 4) 
- tehase ehitamisega seotud mõjud (ptk 5) 

- naftatöötlemistehase tegevusega seotud mõjud (ptk 6) 
 

Iga valdkonna juures tuuakse aruandes välja vajalikud leevendusmeetmed, 

seirenõuded ja tingimused edasiste tegevuslubade taotlemiseks. Kõikide 
valdkondade mõju hindamisel arvestati koosmõju ehk kumulatiivset mõju 
piirkonnas toimuvate tegevustega. 
 

  

                                       
4
 Best Available Techniques reference document on Mineral Oil and Gas Refineries, 

February 2003 (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu//reference/BREF/ref_bref_0203.pdf). Hindamisel 

kasutati 2013. aasta eelnõud 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ref_bref_0203.pdf
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4 Naftatöötlemistehase rajamisega seotud mõjud 

4.1 Vastavus arengukavadele ja teistele strateegilistele dokumentidele 

 

Eesti Vabariigi strateegilised arengudokumendid koostatakse lähtuvalt säästva 
arengu põhimõttest: tagada sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna 

pikaajaline sidus ja kooskõlaline arendamine, mille eesmärgiks on inimestele 
kõrge elukvaliteedi ning turvalise ja puhta elukeskkonna tagamine täna ja 
tulevikus. 2005. aastal heakskiidetud riiklikus säästva arengu strateegias 

„Säästev Eesti 21“ on see põhimõte sõnastatud järgmiste eesmärkidena: Eesti 
kultuuriruumi elujõulisus, inimese heaolu kasv, sotsiaalselt sidus ühiskond ning 

ökoloogiline tasakaal. Nende eesmärkidega arvestamine on vajalik nii riiklikul, 
maakondlikul kui kohalikul tasandil.  
 

4.1.1 Eesti Vabariigi ja EL energiapoliitika  

 

EV Riigikogu väliskomisjoni tellimusel septembris 2006. aastal valminud raporti 

Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis5 toodi välja, et 
Euroopa Liidu eesmärgiks on tagada ühenduse kasvavate energiavajaduste 

parem rahuldamine, kaotades energiasektoris monopolid ja avades selle 
rahvusvahelisele kapitalile. 
 

Energeetilise julgeoleku teemat täpsustab üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ 

(kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 korraldusega nr 368). Planeeringu 
ptk 5.3. käsitletakse Eesti energiavarustuse võimaluste avardamise teemat, 

mille p 2 sätestab: Energiavõrkude ja -allikatega (elekter, gaas, vedel- ja 
tahkekütus) seotud transiidi arendamisel tuleb silmas pidada energia 

importimise ja eksportimise suutlikkust. See tähendab, et Eesti sadamad peavad 
olema võimelised vedel- ja tahkekütust sisse tooma ja välja viima ... . 
 

4.1.2 Ida-Virumaa arengustrateegia 2014 – 2020 

 

Ida-Virumaa arengustrateegia 2014 – 20206 toob oluliste maakonna 

arengusuundadena välja majandusarengu valdkonnas maakonna ettevõtlus-
keskkonna kvaliteedi kompleksse parendamise (sh sadamate areng). Ida-Viru 

regioon on Eesti mastaabis oluline panustaja riigi SKP-sse ning Tallinna ja 
Harjumaa järel maakondadest mahult teine eksportija. Arengukava rõhutab, et 
ekspordivõimekuse tagab maakonna tööstuslik potentsiaal, kus lisaks 

põlevkivisektorile on väga oluline roll ka areneval logistikasektoril Sillamäe 
Sadamas. Maakonna tehnilise taristu kavandamisel arvestatakse merealadega, 

sadamate arengus on suurima mõjuga Sillamäe sadama laiendamisega seotud 
perspektiivid. Arengukava peab oluliseks Sillamäe sadama jätkuvat arendamist 
suursadamana, kaubavoogude suurendamisele suunatud infrastruktuuri rajamist 

ning transiitkoridoride laienemist.  
  

                                       
5 Eesti Energiajulgeolek Euroopa Liidu Energiapoliitika Kontekstis. Eesti Välispoliitika 

Instituut 2006 
6 Ida-Virumaa arengustrateegia 2014 – 2020  

http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/204749/Ida-Viru%20maakonna%20arengukava%202014-2020.pdf
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4.1.3 Sillamäe linna arengukava 

 

Sillamäe linna arengukava 2013 - 20207 on vastu võetud Sillamäe Linnavolikogu 
26. septembri 2013.a. määrusega nr 107, mille koostamisel on arvestatud 

erinevaid riiklikke strateegiadokumente. Tuuakse välja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomise olulisus, mis eeldab, et 
jätkuvalt tuleb keskenduda sadama ja tööstusrajooni projektide toetamisele. 

Linnaarengu seisukohalt positiivse tegurina on ära märgitud välisinvestorite 
ligitõmbamine ning vabatsooni arendamine seoses sadama ja vabatsooni 

arenguga. 
 

Sadama arenguga seotud riskide maandamiseks on oluline sihipärane tegevus 
keskkonnaohtude vältimiseks sh keskkonnaseire programmi loomine, analüüside 

arvestamine otsuste tegemisel, elanike teavitamine ja valmisolek 
ohuolukordadeks. Samuti tuleb tagada veoste käitlemisega kaasnev ohutus nii 

sadamas, raudteel kui Tallinna maanteel. 
 

Arengukavas välja toodud SWOT analüüsi tulemuste järgi, on Sillamäe linna 

tugevusteks linna soodne transpordigeograafiline asend (EL piiri lähedus ja 
Soome lahe asukoht), ettevõtlikkuse ja sadama kiire areng, tööstusliku tootmise 
traditsioon ja oskusteave ning olemasolev infrastruktuur. 
 

4.1.4 Sillamäe linna üldplaneering ja Sillamäe sadama detailplaneering 

 

Sillamäe linna üldplaneering8 on kehtestatud vastavalt Sillamäe Linnavolikogu 
26.09.2002 määrusega nr 43/102-m (muudetud Sillamäe Linnavolikogu 

12.07.2006 otsusega nr 38). Üldplaneeringu arvestusperiood kestab aastani 
2015.  
 

Sillamäe sadam on Sillamäe linna üldplaneeringus olev olulise ruumilise mõjuga 

objekt (ORMO), milles omakorda on kehtestatud detailplaneeringute alusel 
lubatud naftasaaduste käitlemisega seotud ORMO-de rajamine. Tehase 

rajamisega ei väljuta üldplaneeringuga kehtestatud sadama-ala piiridest, st 
tegemist on olemasoleva ORMO raames toimuva arendustegevusega. 
 

Sillamäe sadama sobivust tootmisettevõtte rajamiseks on analüüsitud 
eelnevates sadama-alaga seotud keskkonnamõju hindamistes. 2009. aastal 
kavandati tsemendiklinkri terminali ja – veski rajamist.  Selle KMH aruandes (OÜ 

E-Konsult töö E1189) ptk 5.2 on antud hinnang kavandatava tegevuse  
vastavusest Sillamäe linna üldplaneeringule ja sadama-ala detail-planeeringule. 

KMH aruandes on lk 44 järgmine hinnang:  
 

„Vastavalt planeeringu seletuskirjale on üldplaneeringuga määratud muuhulgas 
ka kaubasadama paigutus. Samuti märgitakse seletuskirjas, et sadama rajamisel 
arvestatakse sellega, et Sillamäe sadamast kujuneb ajapikku regiooni tähtsaim 

sadama. Tulenevalt eeltoodud arengupõhimõttest peab olema tagatud sadama 
mitmekülgne talitus. Samuti märgitakse üldplaneeringu seletuskirjas, et 

tulevikus kehtestatavates planeeringutes tuleb arvestada võimalikult erineva 
funktsionaalsusega terminalide rajamise võimalusega. Samuti nähakse 
üldplaneeringus võimalust arvestada kõrvalasuva suure maa-alaga, kuhu samuti 

võiks rajada eriotstarbelisi sadamategevusega seotud rajatisi. 
 

                                       
7 Sillamäe linna arengukava 2013 - 2012 
8 Sillamäe linna üldplaneering  

https://sillamae.kovtp.ee/et/arengukava3
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On oluline rõhutada, et üldplaneeringu ja detailplaneeringu, millega toimub 
üldplaneeringu täpsustamine, koostamisel tuleb arvestada ja on arvestatud kogu 

eksisteeriva õigusruumiga. Üldplaneeringus on Sillamäe sadam määratletud 
valdavalt kaubasadamana, detailplaneering täpsustab ja konkretiseerib 
üldplaneeringuga kehtestatud arengusuunda. Mõistmaks kehtestatud 

planeeringuid ning nendega tehtud valikuid sisuliselt, peame vajalikuks 
rõhutada, et ülalnimetatud planeeringute koostamise üheks aluseks oli 

sadamaseadus, milline oma toonases redaktsioonis sisustas selgelt ning üheselt 
mõistetavalt selle, mida kujutab endast kaubasadam. Nimelt sätestas 
planeeringute koostamise ajal kehtinud sadamaseaduse § 7 lõige 1, et 

kaubandusliku meresõidu ülesannetega sadamaks on sadam, kus muuhulgas 
toimub kauba ümberlaadimine, ladustamine ja töötlemine. Seega on 

üldplaneeringu ning seda täpsustava detailplaneeringuga tehtud asukohavalikud 
mistahes eelnimetatud kasutuseesmärkidega objektide püstitamiseks sadama-
alale ning planeeritav tegevus on täielikus kooskõlas objekti asukohas kehtivate 

planeeringutega.“ 
 

Oluline on ka märkida, et sadama detailplaneeringuga9 on määratud 
ehitusõiguse põhimõtetena, et ehitiste arv ning paiknemine planeeringualal 
määratakse ehitusprojektiga. Sillamäe Linnavolikogu 21. veebruari 2011. a 

otsusega nr 62 võeti vastu ja kehtestati Sillamäe Sadamas  detailplaneeringu  
viimane versioon (Kesk 2, Kesk 2B, Kesk 2D, Kesk 2E, Kesk 2F, Kesk 2N, Kesk 

2P, Kesk 2U, Sõtke 1, Sõtke 3, Ehitajate tn 7, Ehitajate tn7A, Türsamäe ja 
Ääremaa maa-alade detailplaneering (Sillamäe Sadama detailplaneering), 
koostaja OÜ E-Konsult, töö nr E1227), mille kohaselt ei jagune Kesk 2D 

väiksemateks konkreetselt piiritletud üksusteks. Kesk 2d krundi pindala on 2 440 
835 m2, see moodustatakse sadama läänemuuli, kaide, laoplatside, raudtee ja 

tunneli teenindamiseks ning sadama arenguplaanide realiseerimiseks.. Ehitiste 
suurimat lubatud arv ja paiknemist ei piirata, suurim ehitiste lubatud kõrgus on 

30 m. 
 

Siit järeldub, et Sillamäe linna üldplaneering ja Sillamäe Sadama 
detailplaneering võimaldavad naftatöötlemistehase rajamist Sillamäe sadama 

territooriumile, kehtivate planeeringute muutmine ei ole vajalik.  
 

4.2 Mõju maakasutusele ja teistele piirkonna tegevustele 

 

Kavandatav tehas hakkab paiknema Sillamäe sadama tööstustsoonis, mis on 

kindlaks määratud linna üldplaneeringuga. Seetõttu ei mõjuta sadama-alal 
ehitusõiguse realiseerimine maakasutust Sillamäe linnas. Sadama-ala siseselt 
vastab naftasaaduste käitlemine Sillamäe sadama arendus-plaanidele. 
 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 172 (viimane redaktsioon 
avaldatud RT I, 29.12.2011, 138) on kehtestatud naftasaaduste hoidmis-ehitiste 

veekaitsenõuded, muuhulgas on sätestatud hoidmisehitise planeerimisnõuded. 
Määruse § 3 toob välja soovituslikud eelistused naftasaaduste hoidmisehitise 
asukoha valikul, mis on üldjoontes täidetud. Maakasutuse sihtotstarve on 

tootmismaa ja seda ei ohusta üleujutused. Sillamäe linna keskus asub 
kavandatavast tehasest ida...kagu suunal. Sillamäe piirkonnas puhuvad sügis-

talvisel perioodil valdavalt lõuna ja kagutuuled, kevad-suvisel perioodil lääne- ja 
edelatuuled. Nendest ainult läänetuule suhtes on linn tehases suhtes ebasoodsas 

asendis, st tehase asukoht on valdavaid tuuli arvestades sobiv.  Tehase asukoha 

                                       
9 Sillamäe sadama detailplaneering 
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valikul on arvestatud olemasoleva sadama ja raudtee taristuga. Tehase 
toimimiseks vajaliku taristu rajamine uude asukohta on oluliselt suurema 

keskkonnamõjuga pinnasele kui hoidmisehitiste rajamisest ja kasutamisest 
tingitud potentsiaalne reostusoht. Kuna tehas asub kaitsmata põhjaveega alal, 
tuleb täit tähelepanu pöörata määruse ehituslikele ja ekspluatatsioonilistele 

veekaitselistele nõuetele. Need on loetletud parima võimaliku tehnika (PVT) 
rakendamise ülevaates ptk 6.2.3, PVT meede nr 51. 
 

Määruse § 4 sätestab hoidmisehitistele kujad. Kuja on määruse mõistes mahuti 
välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus 
suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja tsiviilhoonest, 

välja arvatud naftasaaduste hoidmisehitise teenindamisega seotud hoone. 
Määruse mõistes on kavandatava tehase mahutipargid, nendega seotud pumplad 

ja torustikud valdavalt suured hoidmisehitised (maht üle 5 000 m3) ja nende 
kuja on 150 m. Alexela terminali lähimad mahutid jäävad lähimast kavandatava 
mahuti välisseinast ~265 m kaugusele ja raudtee-estakaad 215 m kaugusele, 

seega on kuja nõuded täidetud. 
 

Tehase rajamine peaks soodustama teenindussektori arengut Sillamäel ja aitab 
kaasa linna arengukavas toodud kutseõppe ümberkorraldamisele (koolitada 
tööjõudu vastavalt linna ja regiooni majandusarengu vajadustele, rõhutades 

täiendõppimise tähtsust) – kuna tehas vajab spetsiifiliste oskustega tööjõudu, 
tuleb alustada tööjõu koolitusega niipea, kui otsus tehase rajamiseks on tehtud. 

Eeldatavalt aitab see peatada tööjõu, eriti noorte väljavoolu linnast. Lisaks tekib 
võimalus energiamahukamate tootmistegevuste arendamiseks sadamaga 

piirnevatel aladel – kuna nafta töötlemisel jääb üle soojusenergiat, saaks 
piirkonnas arendada odavamalt näiteks taimekasvatust kasvuhoonetes või 
kalakasvatust.  
 

Teisalt on tehas olulise ressursimahukuse ja saastekoormusega ettevõte. Kui 
seda ei rajata maksimaalselt võimaliku ressursikasutuse efektiivsusega ja 

madala keskkonnakoormusega, võib tekkida oht, et Sillamäe sadama edasine 
areng peatub, kuna järgnevate ettevõtete tegevuseks ei jätku nn saastekvooti. 
Sellega on arvestatud kasutusaegsete mõjude hindamisel ja järelduste 

tegemisel. 
 

4.3 Mõju looduskaitseobjektidele ja Natura 2000 aladele 

 

Kavandatava naftatöötlemistehase asukohas puuduvad looduslikud kooslused, 

piirkond on inimtegevusest tugevalt mõjutatud. Tehas rajatakse Sillamäe 
sadama tööstusalale Kesk tn 2d. Ala lähistel puuduvad rohevõrgustiku alad, 
vääriselupaigad ja kaitsealused objektid. Lähimaks Natura 2000 alaks ja 

kaitsealaks on Päite loodusala / maastikukaitseala (EE0070123/KLO1000206), 
mille lähim punkt jääb tehase asukohast ca 650 m kaugusele loodesse. Kaitse 

eesmärgiks on elupaigatüüpide - rusukallete ja jäärakutega metsade (9180) ja 
lubjakivipaljandite (8210) kaitse. Udria loodusala/maastikukaitseala 
(EE0070110/KLO1000583) jääb 5 km ida poole. Kaitstavateks elupaigatüüpideks 

on: esmased rannavallid (1210), merele avatud pankrannad (1230), 
püsitaimestuga liivarannad (1640), metsastunud luited (2180), lubjarikkal mullal 

kuivad niidud (6210), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad 
(9020*), rusukallete ja jäärakute metsad (9180*). Kavandatav tegevus ei 

avalda nendele elupaigatüüpidele mõju. 
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Naftatehase rajamise järgselt ei teki ka kahjulikku mõju taimestikule õhusaaste 
kaudu. Keskkonnaministri 08.07.2011 määruses nr 43 „Välisõhu saastetaseme 

piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende 
saavutamise tähtajad“ (RT I 12.07.2011, 3) on lämmastikoksiididele ja 
vääveldioksiidile kehtestatud aastakeskmised piirväärtused taimestiku kaitseks, 

vastavalt 30 µg/m3 ja 20 µg/m3. Kui aastakeskmine saastetase jääb allapoole 
piirväärtust, siis sellel oluline mõju puudub. Välisõhu saasteainete 

modelleerimistulemustest ptk 6.3.4 ilmnes, et SO2 heide põhjustab kõrgemad 
suhtelised saastetasemed kui NO2. SO2 aastakeskmised saastetasemed Ida-
Virumaal on kuni < 5-10 µg/m3, kusjuures kõige kõrgemad saastetasemed on 

Kohtla-Järvel [9]. Kavandatav tegevus ei põhjusta SO2 aastakeskmise heite 
suurenemist üle piirväärtuse. 
 

Kokkuvõttes võib järeldada, et kavandatav tegevus ei avalda looduskeskkonnale 
olulist negatiivset mõju.  
 

4.4 Mõju maastikule ja kohalikule kultuuripärandile 

 

Kavandatav tehas hakkab paiknema Sillamäe sadama tööstustsoonis. Kuigi 
sadama tööstusala ei ole veel täies ulatuses välja kujunenud, ei sõltu 
maastikulised jm muudatused otseselt kavandatavast tegevusest – sadama 

arenguplaanide järgi toimub Kesk 2d kinnistult lubjakivi järk-järguline 
eemaldamine ja selle kasutamine meretäiteks ka tehast rajamata.  
 

Üldises linnapildis ei ole muudatused tootmisalal märgatavad – dominant on 
Kesk 2 tootmisala, mis varjestab suhteliselt hiljuti rajatud terminalide mahutid 
jm sadama taristu. Kavandatava naftatehase asukoht on klindiastangu all, 

olemasolevate nafta ja vedelkemikaalide terminalide naabruses. 
 

Ettevõtte lähistel puuduvad muinsuskaitse ja pärandkultuuri objektid. 

Kokkuvõttes ei avalda kavandatav tegevus maastikule ega kultuuriväärtustele 
olulist negatiivset mõju.  
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5 Naftatöötlemistehase ehitamisega seotud mõjud 
 

Kavandatav tehas hakkab kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või 

varasemalt planeeritud taristut, sh raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata 
tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid sadamale. Siiski on naftatöötlemis-

tehase rajamise eelduseks ligikaudu 600-700 tuhande m3 paeklindi eemaldamine 
tehase asukohas – sadama arenguplaani järgi kasutatakse eemaldatavat 
materjali sadama taristu laiendamiseks. Sadama ehitustegevuse 

keskkonnamõju, sh Kesk 2d territooriumilt pinnase (st kvaternaarisetete) ja 
aluspõhjalise lubjakivi eemaldamist ja selle kasutamist sadama-ala merre 

laiendamiseks on hinnatud sadama väljaehitamise KMH käigus (Sillamäe sadama 
infrastruktuuri ehitamise keskkonnamõju hindamise aruanne. OÜ E-Konsult töö 
nr E932, Tallinn 2005). 
 

Järgnevalt antakse ptk 5.1 ülevaade järgmistest naftatehase ehitamisega seotud 
mõjudest: 
 

1. Mõju pinnasele ja aluspõhjale. Diktüoneemakilda paljastumisega seotud 

ohud. 
2. Mõju pinna- ja põhjaveele. 

3. Mõju inimeste heaolule ja tervisele: müra ja vibratsiooni ning õhusaaste 
tase. 

4. Reovee ja jäätmete teke ehitustegevuses, nende käitlemisest tingitud 

mõjud. 
5. Transpordist tingitud mõjud. 

 

Peatükis 5.2 on esitatud ülevaade üldistest leevendavatest meetmetest, mida 
ehitustegevuses häiringute vältimiseks rakendada. 
 

5.1 Ehitusaegsete mõjude olulisuse hindamine 

 

Mõju pinnasele ja aluspõhjale, sh diktüoneemakilda ohud 
Lubjakivi on ligikaudu 2/3 ulatuses kavandatava tehase asukohas juba eelneva 
sadama arendustegevuse käigus eemaldatud ja sadama-ala oluliselt laiendatud. 

Tehas jääb tervikuna alale, kus looduslik kattepinnas puudub, st mõju pinnasele 
ei esine. 
 

Eemaldatava lubjakivi ülaosa on murenenud või väga lõheline, sügavamal 
praktiliselt murenemata. Lubjakivikiht lasub glaukoniitliivakivil, mille paksuseks 
on 0,35...0,70 m. Glaukoniitliivakivikihi all paikneb 1,15...1,65 meetri paksune 

diktüoneemakilda ehk –argilliidi kiht. „Kooritud“ alal on diktüoneemakilda peal 
säilinud kuni 0,5 m paksune kiht liiva- ja lubjakivi. Kui tehase hoonete ja taristu 

vundamentide rajamisel on vaja diktüoneemakilta eemaldada, ei jäeta seda 
pikemaks ajaks kuhjatistesse – kogu väljakaevatud materjal kasutatakse 
sadama-ala merre laiendamiseks. Seega ei teki võimalust diktüoneema 

isesüttimiseks, mis oli näiteks Maardus fosforiidikaevandamise käigus 
probleemiks graptoliitargilliidii puistangutega.  
 

Isesüttimiseks on vajalik, et kilt oleks pidevalt varustatud piisava hulga 
hapnikuga, et kilda koostises oleva püriidi lagunemisel tekiks kuhjatise sees 
piisavalt kõrge temperatuur. Ehitustööde käigus paljandunud diktüoneema 

betoneeritakse kinni, st hapniku juurdevool ei ole võimalik. Merre paigutatud 
materjal tihendatakse, nii et ka seal ei ole õhu juurdepääs võimalik. 
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Diktüoneemakildaga on seotud ka radoonirisk – kildas ja ka glaukoniit-liivakivis 
sisaldub väikesel määral uraani, mille radioaktiivse lagunemise tulemusena tekib 

radoon. Gaasilise oleku tõttu liigub radoon vabalt pinnases, võib jõuda 
atmosfääri ning tungida hoonetesse. Vabas õhus ei põhjusta radoon probleeme, 
kuid see võib kontsentreeruda siseruumides. Siseruumidesse jõuab maapinnast 

pärinev radoon peamiselt põrandas/vundamendis olevate pragude ning avade 
(nt avad torustiku või juhtmete jaoks) kaudu. EVS 840:2008 standard 

“Radooniohutu hoone projekteerimine“ sätestab, et hoonete elu-, puhke- ja 
tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus ruumiõhus olema väiksem kui 
200 Bq/m3. Radooniohtlikus piirkonnas ehitamisel, sh kavandatava tegevuse 

piirkonnas, tuleb tagada, et hooned oleksid projekteeritud ja ehitatud nii, et 
oleks välistatud radooni tungimine hoonesse. Peamised meetmed: 
 

- hoone esimese korruse põrand ja vundament peavad moodustama ühtse 

tiheda radoonitõkke; 
- radoonitõkke kihte läbivate tarindite ning kommunikatsioonitorude ja –

juhtmete liitekohad peavad olema õhutihedad; 

- hoone ventilatsioonisüsteem tuleb projekteerida selliselt, et hoonealuse 
pinnase õhk ei satuks eluruumidesse. 

 

Radooniriskist ja selle vähendamisest saab detailsemalt lugeda Keskkonnaameti 
veebilehelt http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/kiirgus-3/radoon/ . 

 
Mõju pinna- ja põhjaveele 
2013. a. ehitusgeoloogilistes uuringutes kavandatava tehase piirkonnas 

pinnasevett ei tuvastatud. Veepidemeks oleva glaukoniitsavi ja diktüoneemakilda 
peal võib peale suuremaid sadusid ja lume sulamist tekkida ajutise iseloomuga 

ülavesi. Maapinnale lähimaks põhjavee-horisondiks on ordoviitsium-kambriumi 
veekompleks, mis levib liivakivis. Kompleks on madala veeandvusega ja seetõttu 
teda ühisveevarutuses ei kasutata. Isegi kui ehitustööde käigus, nt 

vundamentide rajamisel peaks läbitama diktüoneemakiht ja mehhanismide rikke 
korral, nt hüdraulika-süsteemi purunemisel, satub liivakivile õli, ei teki sellest 

olulist keskkonnamõju – liivakivi filtratsioonimoodul on 0,3 m/d, st isegi madala 
operatiivsusega reageerimisel lekke kõrvaldamiseks ei jõua reostus levida 
sügavamale. 
 

Kui ehitustööde periood on sademeterohke või esineb ülavett, võib see koguneda 
kaevistesse ning tekib vajadus vee väljapumpamiseks. Eelprojekti järgi on kavas 

krundi kasutuselevõtu esimese tööna rajada ajutine sademevee kraav krundi 
lõuna- ja kagupiiri taga kulgeva autotee kõrvale, et kaitsta maapinnast 10 m 
madalamal paiknevat objekti ülalt valguva vee eest. Kraav suubub Lääne tee 

kõrval paiknevasse sademevee kollektorisse. Sinna suunatakse ka kaevistest 
väljapumbatav vesi.  
 

Mõju inimeste heaolule ja tervisele: müra ja vibratsiooni ning õhusaaste tase 
Ehitus- ja lammutusprotsesside mõjuteguriteks on müra, vibratsioon ja 
tolmuteke. Välisõhu kvaliteeti mõjutavaks häiringuks on kuival ajal transport 

pinnasekattega teedel ja kaeve- jm pinnasetööd või puistematerjali 
teisaldamine. Tolm võib lagedal alal levida suhteliselt kaugele, kuid üldiselt settib 

tolm juba 50 – 100 m kaugusel masinate töökohast. Naftatehase ehitustööde ala 
asub tööstuspiirkonnas, mis jääb lähimatest elamutest ca 700 m kaugusele ja 

elamualadest vähemalt 1,5 km kaugusele. Seetõttu võib eeldada, et ei teki ka 
lühiajaliselt ülenormatiivseid müra ja õhusaaste tasemeid. Kuna Sillamäe 
sadamas on ehitustegevus toimunud peaaegu pidevalt, võib eeldada et ptk 2.8.1 

välisõhu seire tulemused kajastavad ka ehitustööde tolmusaastet.  

http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/kiirgus-3/radoon/
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Ehitusaegne müra ei eristu sadama muu tegevuse mürast – võib eeldada, et 
müraolukord on sarnane ptk 2.8.2 kirjeldatule. Ehitustööde mürale ei ole 

kehtestatud päevaseid (07.00-23.00) normtasemeid, pidevale ehitustööde 
mürale on kehtestatud ainult öine ekvivalentmüra piiratase: 45 dB II kategooria 
elamualadel ja 50 dB III kategooria segaaladel. Maksimaalne lühiajalaine müra-

häiring ei tohi ehitustöödel ületada ekvivalentmüra normi 10 dB võrra. 
 

Kuna ehitustegevus toimub tootmisobjektil, kus puuduvad looduslikud kooslused 

ja looduslik pinnas, siis ei kaasne tehnovõrkude jm rajamise mõju taimestikule, 
ei ole vaja ära koorida olulises mahus kasvupinnast või täita looduslikke 
süvendeid.  

 
Reovee ja jäätmete teke ehitustegevuses, nende käitlemisest tingitud mõjud 

Naftatöötlemistehase rajamisega kaasneb suurel hulgal hoonete ja taristu 
rajamine. Võib eeldada, et erinevates töölõikudes on ehitusplatsil 100-150 
töötajat. See tähendab, et nendele töölistele on vaja tagada olmetingimused (sh 

pesemisvõimalused toitlustamine, jms), mis tähendab ka olmereovee ja 
olmejäätmete teket. Samas on nende käitlemiseks olemas standardsed 

lahendused ja ehitusobjekti korrektse töökorralduse puhul märkimisväärset 
keskkonnamõju ei teki.  
 

Tehase ehitamiseks kasutatakse erinevaid ehitusmaterjale nagu betoon, 
ehituskillustik, vahtplastist ja mineraalvillast isolatsiooniplaadid, geotekstiil-kiled, 

metall (nii toorikutena kui valmis-konstruktsioonidena), jpm. Näiteks 
hinnanguliselt kulub tehase I etapi rajamiseks vundamenditöödeks kuni 

15 000 m3 betooni, ehituskillustikku ja liiva (mahukamad objektid on 
mahutiparkide vallitusalad /toormemahutipargil~3 100 m3/, tehnoloogilise 
üksuse alusplaat /1205 m3/, raudtee-estakaadid 1 460 m3 + 1420 m3).  
 

Ehitusjäätmete tekkeks arvestatakse tavapäraselt kuni 10 % kasutatavate 
ehitusmaterjalide üldisest kogusest. Kuna valdavalt koosnevad naftatehase 

hoonete konstruktsioonid ja tehnoloogilised seadmed detailidest, mida ei olev 
vaja „mõõtu lõigata“ jms, siis võib eeldada oluliselt väiksemat jäätmeteket. 
Tekkivad ehitusjäätmed, sh ohtlikud jäätmed, ei vaja erikäitlust, jäätmete 

korrektse kogumise ja üleandmise eest vastutab ehitaja. Seega määrab 
naftatöötlemistehase ehitamisel tekkivate jäätmete käitlemise keskkonnamõju 

Ida-Virumaal väljakujunenud üldine ehitus-jäätmete käitlemise süsteem. 
 
Transpordist tingitud mõju 

Tehase rajamisel tuleb ehitusplatsile tuua erinevaid ehitusmaterjale nagu 
betoon, ehituskillustik, geotekstiilkiled, metall (nii toorikutena kui valmis-

konstruktsioonidena), vahtplastist isolatsiooniplaadid jpm. I ehitusetapis kulub 
vundamenditöödeks kuni 15 000 m3 betooni ja ehituskillustikku. Kui vedu toimub 
10 m3 autodega, on kohaletootmiseks vaja 1 500 vedu, mis teeb 3 000 reisi. 

Eeldatavalt viiakse tagasireisiga ära ehitusjäätmeid, st eraldi vedusid jäätmetele 
ei arvestata Kui vundamenditööd jagunevad poole aasta peale (ca 150 

tööpäeva), on keskmiselt vaja teha 10 vedu päevas. Arvestades muude 
konstruktsioonide ehitamiseks vajalike vedusid võib eeldada, et toimub 30...40 
vedu päevas. Ehitusmaterjalide vedu toimub sadama peasissepääsu kaudu, st 

veotee äärde ei jää elamuid jm tundlikke objekte. Tallinn-Peterburi maantee 
liikluskoormusest ~6 000 sõidukit ööpäevas, millest ~1120 on bussid ja veokid, 

moodustab ehitustegevuse tõttu lisanduv koormus väikese osa. 
 

Osa naftatehase tehnoloogilisi seadmeid tarnitakse laevadega ja ka raudteega. 
Kuid need üksikud reisid ei suurenda sadama üldist veosekäivet. 
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5.2 Ehitusaegse mõju leevendamine 

 

Ehitusseaduse § 29 lg 2 p. 5 sätestab, et ehitise omanik peab tagama, et ehitise 

ehitamisel peetakse kinni maakorralduslikest, tuleohutus-, keskkonnakaitse- ja 
muudest õigusaktides sätestatud nõuetest. Järgnev ülevaade on nn 
üldmeetmetest, mille kohaldamise vajaduse üle saab otsustada ehitushanke 

korraldamise käigus. Seni ei ole sadama alal toimunud ehitustegevus 
(radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemine, paekivi lahtimurdmine ja sadama-ala 

täitena kasutamine, terminalide jm ehitus) teadaolevalt põhjustanud olulisi 
häiringuid ja keskkonnakahju. 
 

Ehitusaegsete keskkonnamõjude ennetamiseks on heaks tavaks kujunenud 

nõuda ehitajalt keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu ja toimimist. Selle 
peamised elemendid on järgmised: 

 Töövõtja tagab konkreetse ehitusega seotud keskkonnakaitsekava 
olemasolu, mis vastab ehituse asukoha tingimustele. 

 Töövõtja nimetab kellegi personaliliikmete seast vastutavaks 
keskkonnakaitse järelevalvajana. Järelevalvaja on vastutav 

keskkonnakaitsekava tingimuste täitmise eest. 

 Korraldada ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine vastavalt kohaliku 
omavalitsusüksuse jäätmehoolduseeskirja tingimustele. 

 

Kuigi ehitusobjekti asukohta arvestades ei ole põhjust eeldada oluliste 
ehitusaegsete mõjude teket, on otstarbekas rakendada üldisi meetmeid 

võimalike häiringute vähendamiseks. Nii ehitusplatsil kui ka lähiümbruses 
rakendatakse tavapäraselt abinõusid, mis piiravad müra teket: 

 kõik masinad ja mehhaanilised seadmed hoitakse kogu tööperioodi jooksul 

heas korras ning vajadusel varustatakse seadmed summutiga; 
 kõik mürarikkad seadmed, mida on vaja kasutada väljaspool 

ajavahemikku 07:00–23:00, tuleb varustada akustiliste sulguritega. 
 masinad, mida ei kasutata pidevalt, tuleb vahepeal välja lülitada või 

vaiksema töörežiimi peale lülitada. 
 vältida üksikute mürasündmuste teket materjalide maha- või 

pealelaadimisel.  
 

Juhul kui Sillamäe linna elamualadel peaks siiski ilmnema öiseid mürahäiringuid, 
tuleb vältida mürarikaste ehitustööde tegemist öisel ajal (23.00-07.00). Juhul 

kui mürarikkaid töid teostatakse ka nädalavahetustel, on mõistlik nende tööde 
algusajaks valida hilisem kellaaeg (näiteks 09:00) ja tööd lõpetada samuti 
varasemalt (näiteks 17.00).  
 

Ehitusaegsetest õhusaaste mõjudest on olulisim tolmusaaste. Ehitamisel 
käideldakse suures koguses potentsiaalselt tolmavaid materjale. Vajadusel peab 
kasutama tolmu tekkimist vähendavat niisutamist, tolmu leviku täiendavaks 

vähendamiseks transpordil kasutada võimalusel koormakatteid. 
 

Transpordikoormuse vähendamiseks kasutada ehitamisel niipalju kui võimalik 
kohalikke mineraalseid ehitusmaterjale. 

 
Oluline on ka pinnase- ja veekaitse meetmete rakendamine ehitusobjektil. 
Tavapäraselt  peab ehitustöövõtja tagama, et kütuse ja õlide, samuti ohtlike 

jäätmete käitlemise kohad ja ehituseks vajaliku tehnika parkimis- ja 
hoolduskohad asuvad aladel, kus on välistatud lekete imbumine pinnasesse ja 

kraavidesse.   
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6 Naftatöötlemistehase tegevusega seotud mõjud 

6.1 Sotsiaal-majanduslikud mõjud 

 

Naftarafineerimistehased on üldiselt objektid, millega kaasnevad transpordi-
vood, oluline tööjõu vajadus ja neid teenindav sotsiaalne infrastruktuur. 

Sillamäele naftatöötlemistehase rajamisega ei kaasne transpordikoormuse 
kasvu, kuna transpordivoogude lisandumine määrati ära sadama rajamisega. 
Sadama I arendusetapp võimaldab kaubakäivet kuni 12 min t/a, praegusest on 

sellest saavutatud ligikaudu pool. Isegi juhul, kui kavandatavas tehases 
hakatakse töötlema naftat perspektiivses koguses 3 mln t/a, ei põhjusta see 

kaubavoogude suurenemist üle I arendusetapi mahu. 
 

Sillamäe linna kavandatava tehase rajamisel on võimalik kaasata kohalikku 
tööjõudu, sest parimas tööeas elanikerühm ning noorte vanusrühm, mille liikmed 

on just tööjõuturule sisenemas, on teistest suhteliselt arvukamad. Lisaks on 
Sillamäe II maailmasõja järgselt pidevalt olnud tööstuslinn. Tehase tööjõu 

vajadus moodustab ligikaudu 5-10 % linna tööealisest elanikkonnast. Isegi 
juhul, kui tehasel tekib vajadus tööjõu juurdetoomiseks, ei põhjusta see olulist 
muutust elanikkonna arvus ja rahvastikulises jaotuses. 
 

Tehase esimese etapi käivitamisega luuakse vähemalt 300 töökohta, logistiliste 
ahelate jm kaudu tekib veel vähemalt 450 töökohta, areneb ehitussektor ja 

teenidussektor. Seega on tehase rajamisel linna arengule positiivne sotsiaal-
majanduslik mõju. Kui tehase rajamisel ja käitamisel järgitakse eesrindlikku PVT 
taset (vt ptk 6.2 ja 6.3), ei ole see takistuseks järgnevate ettevõtete rajamiseks 

Sillamäe sadama tootmisalale. 
 

Siiski tuleb arvestada, et naftarafineerimistehastel on üldine negatiivne kuvand, 

mis on seotud suurõnnetuse ohuga, loodus- ja elukeskkonna saastamisega, sh 
lõhnasaastega. Seetõttu kaasneb sellise tehase rajamise kavatsusest teada-

saamisel piirkonna elanike mure turvalisuse ja elukeskkonna kvaliteedi pärast 
[10]. Seda oli selgelt tajuda ka KMH programmi avaliku väljapaneku käigus 
saadud kirjalikest ettepanekutest, avaliku arutelu käigust kui ka hilisematel 

kohtumistel. Ka arendaja on seda teadvustanud. Arendajal on kavas elamufondi 
loomine tehase töötajatele ning, odava soojusenergia andmine linna kaugkütte-

võrku. Lisaks on arendaja valmis Sillamäe Linnavalitsusega pidama läbirääkimisi, 
et siduda tehase rajamine linnale vajaliku sotsiaalobjekti ehitamisega. 
 

Projekti rakendamisega (KMH aruande avalikustamise järgselt) on soovitav 

avalikkuse regulaarne teavitamine ja arutelu huvirühmadega ehituse ja 
käivitamise seisust. Korraldada avalikkuse esindajatele tehase erinevates 

arendusetappides „ekskursioone“, tutvustada kavandatavaid ja juba rakendatud 
ohutusmeetmeid jms.  
 

0-alternatiivi korral võib eeldada, et Sillamäe sadama areng toob järk-järgult 

juurde täiendavaid töökohti, kuid nendega ei kaasne võrreldaval tasemel 
kaudsete töökohtade loomist. Praegu on sadama kaubakäive stabiliseerunud, 

millel on omakorda aeglustav mõju linna sotsiaal-majanduslikule arengule. 

6.2 Vastavus parima võimaliku tehnika nõuetele 

 

Kavandatavale naftatöötlemistehasele kohaldub tööstusheite seadus, mis 

põhineb Euroopa Liidu samanimelisel direktiivil (2010/75/EL; ELT L334, 
17.12.2010, 17–119). Seega peab tehase projekteerimisel, käitamisel ja ka 
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likvideerimisel arvestama parima võimaliku tehnika (PVT) nõuetega saastuse 
minimeerimise kohta. PVT rakendamist nägi juba ette Euroopa Liidu direktiiv 

96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta, mille kodifitseeritud 
versioon anti välja direktiivina 2008/1/EÜ. Direktiiv tööstusheidete kohta 
täpsustab sätteid PVT viitedokumentide järelduste rakendamise kohta 

komplekslubades, kuid PVT määratlus jäi samaks. Direktiivile tuginevalt võeti 
24.04.2013 Eestis vastu tööstusheite seadus (THS), mis asendas saastuse 

kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse. 
 

PVT vastavuse hindamisel tuginetakse PVT viitedokumentidele (BREF). THS 
jõustumise järgselt muutusid õiguslikult siduvaks PVT järeldused, mis võetakse 

vastu Euroopa Komisjoni rakendusotsusega ja avalikustatakse EL Teatajas. Seni 
kuni vastavas valdkonnas PVT järeldusi vastu pole võetud, juhindutakse BREF-

st. Lisaks sektoripõhistele ehk „vertikaalsetele“ viite-dokumentidele on välja 
töötatud üldkohalduvad „horisontaalsed“ viitedokumendid vedelike ja tahkete 
materjalide ladustamise heite vähendamisest, keemiatööstuses tekkiva reovee ja 

heitgaaside puhastamisest ja käitiste energiaefektiivsusest. Neid kasutatakse 
juhul, kui sektoripõhine BREF vastavat teemat piisava põhjalikkusega ei käsitle. 
 

Nafta rafineerimistehaste kohta on viitedokument koostatud 2003. aastal: Best 
Available Techniques reference document on Mineral Oil and Gas Refineries, 
February 2003. Tööstusheite seaduse järgse viitedokumendi eelnõu lõppversioon 

[11] tehti avalikkusele kättesaadavaks 2013. aasta juulis, kuid seda ei ole veel 
rakendusotsusega vastu võetud. Järgnevas hinnangus on kasutatud 2013. aasta 

PVT viitedokumendi eelnõu lõpp-versiooni. PVT järeldused on toodud selle 
5. peatükis. 
 

Viidatud õhkuheite piirväärtused on antud kuukeskmistena ja standard-
tingimustel (kuiv gaas, temperatuur 273,15 K /0 oC/, rõhk 101,3 kPa 
/normaalrõhk/). Kuukeskmine väärtus on saadud pidevmõõtmiste käigus saadud 

tunnikeskmiste väärtuste keskmistamisel. Kui piirväärtus on kehtestatud 
perioodiliste mõõtmiste alusel, viitab see kolme mõõteseeria, igaüks kestusega 

vähemalt 30 minutit, keskmisele tulemusele. Katalüütilise krakkimise ja gaasilisi 
või vedelkütuseid kasutatavate põletusseadmete piirväärtused on määratud 
suitsugaaside hapnikusisaldusele 3 mahu%. 
 

Ülevaade on antud teemade kaupa. Esitatud on ülevaade ainult nendest 
meetmetest, mis on kavandatavale tehase asjakohased. Meetmete rakendamine 

on valikuline, kui ei ole eraldi viidet kõikide rakendamisest. Ülevaade PVT-le 
vastavatest seiremeetmetest on toodud seire peatükis. 
 

6.2.1 Keskkonnajuhtimine 

 

Kuna kavandatavat tehast ei ole veel rajatud ja personali valitud, ei ole sellel 
veel ka keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS). PVT viitedokumendi [11] ptk 5.1.1 
alusel antakse ülevaade naftatöötlemistehase käitamiseks asjakohase KKJS 

nõuetest. 
PVT nr 1 eeldab KKJS rakendamist ja järgimist, mis sisaldab kõiki järgmisi 

elemente: 
 

i) juhtkonna, sh tippjuhtkonna pühendumus; 
ii) juhtkond on sõnastanud käitise keskkonnapoliitika, milles muu hulgas 

nähakse ette juhtimissüsteemi pidevat täiustamist; 
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iii) vajalikud protsessid on kaardistatud, sihid ja eesmärgid on kavandatud 
ja sätestatud ning nad on seotud konkreetse rahastamis- ja 

investeerimiskavaga; 
iv) protsesside elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu: 

- käitise struktuurile ja vastutuse jaotusele; 

- personali väljaõppele, teadlikkusele ja pädevusele; 
- suhtlusele; 

- töötajate kaasatusele; 
- dokumentatsioonile; 
- tootmisprotsessi tõhusale kontrollimisele; 

- käitise hooldamisprogrammile; 
- ettevalmistusele hädaolukordades tegutsemiseks; 

- abinõudele, mis tagavad tegevuse vastavuse õigusaktidele; 
v) tegutsemise tulemuslikkuse kontrollimisel ja vajalike korrektiivide 

tegemisel pööratakse tähelepanu: 

- seirele ja mõõtmistele; 
- parandus- ja ennetusmeetmetele; 

- tõendusdokumentide ohjele; 
- sõltumatule sisemisele ja välisele auditeerimisele eesmärgiga 
kindlaks määrata kas KKJS vastab kavandatule, on korrektselt 

rakendatud ja käigus hoitud; 
vi) regulaarne tippjuhtkonna poolne KKJS ülevaatus ja veendumine selle 

jätkuvas sobivuses, piisavuses ja tõhususes; 
vii) puhtama tehnoloogia arengute jälgimine ja kasutuselevõtu võimaluste 

hindamine; 

viii) tehase rajamisel ja käitamisel võtma arvesse keskkonnamõju, mis 
tuleneb käitise tegevuse lõpetamisest (st lammutamisest); 

ix) regulaarne tegevuse võrdlus tootmisharu näidistasemega (ingl 
benchmarking). 

 

KKJS ulatus (detailsus) ja selle olemus (standardiseeritud – ISO 14001, EMAS – 
või mittestandardiseeritud) on üldiselt seotud käitise tegevuse mastaabi ja 
keerukusega ning keskkonnamõju tasemega, mida käitis võib avaldada. 
 

Siinkohal võib soovitada, et Sillamäele kavandatava tehase juhtimissüsteem 
standardiseeritakse ning igal aastal koostatakse ja avalikustatakse tegevuse 

kohta tõendatud keskkonnaaruanne.  
 

6.2.2 Energiatõhusus 

 

PVT viitedokumendi [11] ptk 5.1.2 toob ära, et PVT nr 2 on energiatõhusust 
tagavate meetmete kombinatsiooni rakendamine. 
 

i) Tehase projekteerimisel: 
a) põhjalike termodünaamiliste arvutuste tegemine, et tagada protsesside 

minimaalne energiavajadus (ingl pinch analysis).  

b) protsesside soojusintegratsioon, st oluline osa protsesside soojusenergia 
vajadusest rahuldatakse soojusvahetusprotsessidega kuumutamist ja 

jahutamist vajavate voogude vahel. 
 

Mõlemat meedet on kasutatud tehase projekteerimisel ja kogu tehase 
energiabilansi koostamisel. Lisaks on arvestatud võimaluse loomisega kasutada 

tehase jääksoojust kaugküttes (PVT nr 2.c) 
 

ii) Protsesside kontrollimise ja hooldamise tehnikad: 
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a) protsesside optimeerimine põlemisprotsessi automaatse kontrolli abil (on 
tehnoloogilises projektis ette nähtud); 

b) auru kasutamise ohje ja vähendamine; 
c) energiakasutuse võrdlus tootmisharu näidistasemega; 

 

iii) Tõhusad tehnikad energia tootmisel: 

a) elektri- ja soojusenergia koostootmine  
 

Koostootmisjaama rajamine on projektis ette nähtud. 
 

Kokkuvõttes võib järeldada, et kavandatav tehas vastab energiatõhususelt PVT 
nõuetele. 
 

6.2.3 Materjalide ladustamine ja käitlemine 

 

PVT viitedokumendi [11] ptk 5.1.3 kirjeldab PVT nr 3 raames tolmavate 
materjalide käitlemist- PVT on tolmu hajusheite vältimine või, kui see ei ole 
võimalik, vähendamine ühe või mitme järgnevalt loetletud meetme abil: 
 

i) ladustada lahtist pulbermaterjali kinnistes silodes, mis on varustatud 

tolmueemaldussüsteemiga (nt kottfiltriga); 
ii) ladustada peenmaterjale suletud mahutites või kottides; 

iii) hoida jämedamateraliste tolmavate materjalide puistanguid niisutatuna, 
kasutada pinnakoorikut moodustavaid kemikaale või kasutada katteid; 

iv) teede ja platside puhastamiseks kasutada teepuhastusmasinaid. 
 

Kavandatavas tehases on suurtes kogustes käideldavaks puistematerjaliks 
granuleeritud väävel. Kuigi tegemist on jämedateralise materjaliga hoitakse seda 

kinnistes silodes ja ladudes.  
 

Väiksemates kogustes kasutatavaid tahkeid materjale nagu katalüsaatorid 
hoitakse suletud originaaltaaras (eeldatavalt big-bag kotid).  
 
 

PVT viitedokumendi [11] ptk 5.15 kirjeldab meetmeid nafta ja selle 
töötlemisproduktide ladustamisel jm käitlemisel. 
 

PVT nr 49: Lenduvate süsivesinikühendite ladustamisel tekkiva lenduvate 

orgaaniliste ühendite (LOÜ) õhkuheite vähendamiseks tuleb kasutada kõrg-
efektiivsete tihenditega ujuvkatusega mahuteid või liikumatu katusega 

mahuteid, mis on varustatud aurutagastussüsteemiga (VRU).  
 

Kavandatavas tehases on lenduvatele produktidele ette nähtud ujuvkatusega 
mahutid. Samuti on kavas mahutite välispind värvida heledaks. 
 

PVT nr 50: Lenduvate süsivesinikühendite ladustamisel tekkiva lenduvate 

orgaaniliste ühendite (LOÜ) õhkuheite vähendamine ühe või mitme järgneva 
meetme abil: 
 

i) toornafta mahutite settest puhastamine toimub käsitsi; 

ii) mahutite sisemuse inspekteerimiseks on neid vaja perioodiliselt 
tühjendada, puhastada (sh mahuti põhjasette lahustamine) ja aurud välja 

ventileerida; selleks tuleb kasutada suletud tsükliga süsteeme, mis võivad 
olla kombineeritud LOÜ heite vältimise või vähendamise mobiilse 
puhastustehnoloogiaga. /Kasutusaegne tingimus/ 
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PVT nr 51: Vedelate süsivesinikühendite ladustamisel tekkivate lekete 
vältimiseks või, kui see ei ole võimalik, vähendamiseks on PVT ühe või mitme 

järgnevalt loetletud meetme rakendamine: 
 

i. mahutitel kasutatakse lekete ennetamise, vältimise ja kontrolli programmi, 
mis hõlmab lekete detekteerimist, ületäitmise vältimist, regulaarset tehnilist 
ülevaatust ja hooldust ning ka toimunud lekkele õigeaegset reageerimist; 

ii. topeltpõhjaga mahutite kasutamine; 
iii. mitteläbilaskva membraani kasutamine kogu mahuti põhja alusel alal; 

iv. maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud vallitusalaga, mis takistab 
mahutitest väljavoolavate vedelike laialivalgumist; vallitusala mahutavus 
määratakse tavaliselt riikliku regulatsiooniga. 

 
Eesti õigusaktidega on kehtestatud hoidmisehitistele veekaitselised nõuded, 

milles olulisemad on järgmised (täielik loetelu vt. Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 
määrus nr. 172 „Naftasaaduste hoidmisehitise veekaitsenõuded“, autoterminalis 
ja sadamas on samalaadsed nõuded kehtestatud Teede- ja sideministri 

06.12.2000 määrusega nr. 106). Sätestatakse, et piirde sisse jääva ala peab 
mahutama vedelikke 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima mahuti 

projektijärgne maht või rajatakse reservmahuti, mis täitub isevoolu teel ja mille 
maht on võrdne suurima mahuti projektijärgse mahuga. Muud olulisemad 
määrusejärgsed nõuded: 
 

i) mahutid ja seadmed peavad olema lekkekindlad; 
ii) torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste vigastuste 

eest; 

iii) piirde sisse jääv ala peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi 
mitteläbilaskva inertse materjaliga; 

iv) maa-alused torustikud peavad olema varustatud lekete avastamise 
kontrollseadmetega;  

v) maa-alused torustikud on liitekohtadeta; 

vi) laadimis- või tankimisplatsid peavad olema betoneeritud või kaetud vett ja 
naftasaadusi mitteläbilaskva inertse materjaliga; 

vii) mahutite, pumplate ja laadimisplatside sadevesi tuleb ära juhtida läbi 
kohtreoveepuhasti; see peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja 
siibrikaevust, mida peab saama suuremate reostuste puhul sulgeda, et 

reostus lokaliseerida; 
viii) kohtreoveepuhasti reostuskoormuse vähendamiseks tuleb eraldada 

võimaliku reostuse tekke piirkond, kust reostuse saab kõrvaldada 
kuivpuhastusega. 

 

Kavandatavas tehases on projekteeritud mahutite vundamendi alla liivakihtide 

vahele HDPE kile, sellele valatakse peale ~10 cm paksusega kiudbetoonist plaat. 
Vundamendi alla on projekteeritud kontroll-torud võimaliku lekke tuvastamiseks. 

Mahuti põhjaks on keevisliidetega lehtmetallkonstruktsioon. Mahutite ümber on 
projekteeritud vallitusalad ehk avariivannid, mille mahutavus suurematel 
mahutiparkidel on järgmine: 
 

- toornafta mahutipark (4 * 20 000 m3) ~1,28 korda suurima mahuti 
mahust; 

- tumedate produktide mahutipark (2 * 20 000 m3 + 3 * 10 000 m3) ~1,25 

korda suurima mahuti mahust; 
- heledate produktide ja katlakütuste mahutipark (8 * 5 000 m3) 

~1,5 korda suurima mahuti mahust; 
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Vallitusalades on sademevee drenaažid, mille väljaviigul on sulgemisseade, mis 
normaalolukorras on suletud. Drenaažisüsteem kogub ja juhib sadeveed 

puhastusseadmetesse. Vallitus varustatakse ülekäikudega (vähemalt 2 tükki iga 
mahutipargi avariivanni kohta) alasse sisenemiseks ja evakueerumiseks. 
 

Kõigil mahutitel rakendatakse ületäitmise vältimise meetmed, tehniline 

ülevaatus ja hooldus hakkab toimuma vastavalt survemahutitele esitatavatele 
nõuetele. Maa-aluseid torustikke ei kavandata, seega on tagatud võimalus 

efektiivselt kontrollida torude tehnilist seisukorda. 
 

Samalaadsed lekkekaitsemeetmed on rakendatud estakaadidel, pumplates, 
samuti nafta töötlemisüksustes. Näiteks lekke korral toornafta raudtee-

mahalaadimisestakaadil satub nafta betoonist avariivanni, kust eemaldatakse 
lokaalse puhastusega. Raudtee-estakaadi avariivann on jaotatud mitmeks 

sektsiooniks, ehk lekke puhul produkt sattub ainult ühele sektsioonile mitte 
tervele estakaadile. 
 

PVT nr 52: Lenduvate süsivesinikühendite laadimisel (nii täitmine kui 
tühjendamine) on PVT LOÜ heite vältimine või, kui see ei ole võimalik, 

vähendamine ühe või mitme järgnevalt loetletud aurude kinnipüüdmise meetme 
abil, mis tagab vähemalt 95 % püüdeefektiivsuse: 
 

i. kondensatsioon 

ii. absorptsioon 
iii. adsorptsioon 
iv. membraanseparatsioon 

v. hübriidsüsteemid 
 

LOÜ heite vähendamise nõue rakendub protsessidele, kus laadimiskäive on 

vähemalt 5 000 m3 aastas. Tankerite puhul tuleb meetmeid rakendada siis, kui 
laadimiskäive on vähemalt 1 mln m3 aastas.  
 

PVT rakendamisega seotud heite piirväärtus pidevprotsessi 1 tunni keskmise 

heitena on mittemetaansetel LOÜ-del (NMVOC) 0,15...10 g/Nm3, kusjuures 
madalamaid väärtusi on võimalik saavutada kaheastmeliste hübriid-

süsteemidega. Benseeni heite piirväärtus on < 1 mg/Nm3, kusjuures benseeni 
heidet ei ole vaja seirata, kui NMVOC heide on madal. 
 

Kavandatavas tehases on projekteeritud erinevaid süsteeme LOÜ heite 
vältimiseks ja vähendamiseks: 
 

- Toornafta raudteelt mahalaadimisestakaad varustatakse suletud 

mahalaadimissüsteemiga, mis väldib produkti kergete fraktsioonide aurude 
sattumise atmosfääri. Peale tsisterni ülemise luugi avamist suletakse luugi 

ava hermeetilise koonusega, mille kaudu antakse lämmastikku (rõhk 5 
mbar) aurustumise kaitsepadja tekitamiseks. 

- Stabiliseeritud nafta raudtee-estakaadil pealelaadimisel kasutatakse 

koonuselise kujuga pealelaadimisvarsi, mis tagavad tsisternvagunitest 
gaaside kokkukogumise ja juhtimise tagasi mahutisse, millest toimub 

laadimine (see on nn aurude tasakaalustamine, mis on kirjeldatud PVT 
meetmena viitedokumendi ptk 5.19.6).  

- Toornafta ja lenduvate produktide mahutitele (stabiliseeritud nafta) on 

projektiga ette nähtud paigaldada ujuvkatused (pontoonid) ning 
lämmastikupadja kasutamine. 

- Kõik mahutid on varustatud surveklappidega, mis käivituvad kui mahutis 
tekib hõrendus vähemalt 5 mbar või ülesurve 10 mbar. 
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6.2.4 Hajusheite vältimine ja vähendamine 

 

Siia punkti on koondatud PVT viitedokumendi [11] erinevates alajaotistes olevad 

meetmed LOÜ hajusa õhkuheite vähendamiseks (ptk 5.1.10, 5.19.6).  
 

PVT nr 18 on järgmiste meetmete rakendamine LOÜ hajusheite vältimiseks või 
vähendamiseks: 
 

Tehase projekteerimisel: 
 

i) piirata võimalike heitallikate arvu; 
ii) näha süsteem ette maksimaalselt suletuna;  

iii) kasutada kõrgtihedaid seadmeid (ptk 5.19.6 järgi kuuluvad nende hulka 
kahekordse tihendusega ventiilid, magnetajamitega pumbad- 

kompressorid-segajad, nimetatud seadmetel mehhaaniliste tihendite 
kasutamine tihendusmaterjali asemel, kriitilistes sõlmedes 
kõrgefektiivsete tihendite kasutamine nagu rõngasliidesed, 

spiraaltihendid); 
iv) kõrgendatud lekkeohuga seadmetele tagada juurdepääs seire ja hoolduse 

tegemiseks.  
 

Kavandatava tehase projekteerimisel on neid meetmeid arvestatud. Toornafta 
töötlemise seade УГПН-1000 on projekteeritud nii, et heide õhku toimub ainult 

läbi leegita tõrviku (katalüütiline seade) ja väävliärastus-seadme jääkgaasi 
järelpõleti (mõlemad tehnikad on kirjeldatud sobiva meetodina LOÜ heite 

vähendamiseks viitedokumendi ptk 5.19.6). Kuna katalüütiline oksüdeerija 
töötab temperatuuril ~500 oC, on NOx teke väga madal (< 10 mg/Nm3) ja ei ole 
vaja rakendada muid meetmeid NOx heite vähendamiseks – NOx PVT 

rakendamise tasemele vastav heide on meetme nr 24 järgi < 30...100 mg/Nm3. 
Ühtlasi vastab süsteem destillatsiooni-protsessi ja vesiniktöötlemise protsessi 

kohta kirjeldatud PVT-le nr 46 ja nr 47 jääkgaaside töötlemise kohta 
(viitedokumendi ptk 5.13 ja 5.14). 
 

Tehase paigaldamine ja seadistamine-vastuvõtmine 
 

i) hästi määratletud protseduurid seadmete ehitamiseks ja koostamiseks; 

ii) üheselt mõistetavad ja hästi rakendatavad protseduurid tehase töö 
projekteerimisnõuetele vastavuse kontrollimiseks. 

 
Kavandatava tehase tehnilised projektis on toodud detailsed materjalide 

spetsifikatsioonid, nõuded seadmete ehitamiseks ja koostamiseks. Tehase 
seadistamise ja üleandmise protseduurid tuleb määratleda ehitushanke 
tingimustes.  
 

Tehase käitamine: kasutada riskipõhiseid lekete tuvastamise ja parandamise 
(LDAR) programme. Viitedokumendi ptk 5.19.6 on sobivate tuvastus-

meetoditena kirjeldatud „nuusutamist“ LOÜ detektoritega (kantavate leek-
ionisatsioon- või fotoionisatsioondetektoritega tuvastatakse tõenäoliselt lekkiv 
seade, eraldatakse see väliskeskkonnast „kotiga“ ning mõõdetakse heite 

olulisus, mille põhjal võetakse vastu otsus parandamiseks) või optilisi 
gaasituvastamismeetodeid, mis põhinevad käsikaamerate kasutamisel: leke 

ilmub reaalajas ekraanile (kasutatakse nii aktiivseid lasersüsteeme kui 
passiivseid infrapunasüsteeme).  
 

Seireprogramm tuleb koostada ja seadmed soetada enne tehase käivitamist. 
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6.2.5 Põletusseadmed 

 

Siia punkti on koondatud viitedokumendi [11] ptk 5.9 järeldused. Kuna 

kavandatava tehase koostootmisjaam kasutab kütusena ainult nafta-töötlemise 
jääkgaasi (välja arvatud käivitusperioodil), ei kohaldu sellele suurte 
põletusseadmete viitedokument vaid naftarafineerimistehase viite-dokument. 

Kummagi energiaploki võimsus on 50 MW (kütuse sisendi järgi 55 MW). Samuti 
on arvestatud ptk 5.5  toodud katalüütilise krakkimise PVT rakendamisega 

seotud heite piirväärtustega – neid rakendatakse tehnoloogiliste ahjude puhul 
(koguvõimsus 26,6 MW).  
 

Heite vähendamise primaarmeetmetest on rakendatud põletite disaini ja 

põlemisprotsessi kontrolli, samuti kasutatakse kütusena väävliühenditest 
puhastatud rafineerimisgaasi. Põletusseadmetel tuleb saavutada tabelis 6-1 

heitetasemed (iga korstna kohta), mis on seotud PVT rakendamisega. 
 

Tabel 6-1. Põletusseadmete PVT-le vastav heitetase 
 

Saasteaine PVT rakendamisega seotud heitetase, mg/Nm3 

Tehnoloogilised ahjud Koostootmisjaam 

Lämmastikoksiidid < 30...100 30...100 

Tahked osakesed 10...25 * 5...25 (kui kasutatakse ka  

vedelkütust) 

Vääveldioksiid ≤ 300 5...35 (gaas) 

35...600 (segakütus)** 

Süsinikmonooksiid ≤ 100 ≤ 100 
 

* Võib toimuda katalüsaatoriosakeste kaasakanne; tuleb kasutada vastupidavaid 

katalüsaatoreid, vajadusel rakendada sekundaarmeetmeid tehnoloogiliste ahjude 

suitsugaaside puhastamiseks tahketest osakestest (multitsüklonid, märgskraber jm) 

** -  rakendatav tase sõltub vedelkütuse kasutamise määrast 
 

6.2.6 Väävliärastusseadmed ja jääkgaaside puhastus 

 

Siia punkti on koondatud PVT viitedokumendi [11] erinevates alajaotistes olevad 
meetmed saasteainete õhkuheite vähendamiseks (ptk 5.1.5, 5.17, 5.19). 
 

PVT nr 7: Õhkuheite vältimiseks ja vähendamiseks on väävliärastus-seadmete 
jm jääkgaaside puhastamise PVT nende seadmete käigus-hoidmine kõrge 
töökindlusega ja optimaalse võimsusega.  
 

Tuleb määratleda nende seadmete käitamisjuhised järgmistes tingimustes: 
 

i) seadme käivitamis- ja seiskamisperioodil; 
ii) muudeks normaaltingimustest erinevatest tegevusteks, mis võivad 

mõjutada süsteemi korralikku toimimist (näiteks seadmete rutiinsed ja 
erakorralised puhastus- ning remonttööd); 

iii) kui naftatöötlemisest tulev gaasivoog või temperatuur on liiga madal, et 

puhastusseade saaks täisvõimsusel töötada. 
 

PVT nr 54: Väävliühendite õhkuheite vähendamiseks on PVT järgmiste meetmete 

rakendamine H2S sisaldavate jääkgaaside töötlemiseks:  
 

i) destillatsioonikolonnil tekkivate happeliste gaaside eemaldamine nt 
amiintöötlusega; 

ii) väävliärastusseadmete (ingl sulphur recovery unit, SRU), nt Clausi 
protsessi kasutamine; 

iii) jääkgaaside puhastamise seade (ingl tail gas treatment unit, TGTU). 
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Projekteeritavas tehases on ette nähtud Clausi protsessil põhinevad 
väävliärastusseadmed. Täiendavalt juhitakse Clausi seadmele ka põletus-

seadmete suitsugaasid, et vähendada nende SO2 sisaldust (olemuselt TGTU 
vastavalt viitedokumendis ptk 5.19.3 kirjeldatule). 
 

Tehase käitamisel tuleb saavutada väävliärastustase 99,5...>99,9 % (see 

leitakse väävlikogumisbasseini suunatud väävli suhtest toornaftas sisalduvasse 
väävlisse). [11]   
 

6.2.7 Vee kasutamine ja heide vette 

 

Siia punkti on koondatud PVT viitedokumendi [11] erinevates alajaotistes olevad 
meetmed veekasutuse ja vee saastamise vähendamiseks (5.1.7, 5.8, 5.13, 5.14, 
5.20) 
 

PVT nr 11: Käitises veekasutuse ja tekkiva saastunud vee koguse 
vähendamiseks on PVT kõikide järgnevate tehnikate kasutamine: 
 

i) Eri protsesside veekasutuse integreerimine: enne kanaliseerimist 

erinevate protsesside vee (nt jahutusvesi, kondensaatvesi) 
taaskasutamine, eriti toornafta soolaärastusprotsessis; 

ii) Eri protsessides tekkivate saastunud vete segunemise vältimine ja nende 
juhtimine sobivasse eelpuhastusseadmesse, millega tagatakse optimaalne 
veemajandus. Viitedokumendi ptk 5.20.1 täpsustab, et eelpuhastamist 

vajavad vesiniksulfiidi ja ammoniaaki sisaldada võivad protsessiveed (ing 
sour water) destillatsioonilt ja krakkimiselt, aga ka teistest protsessidest 

pärinev vesi võib seda vajada. 
iii) Tinglikult puhaste vete (nt läbivoolav jahutusvesi, sadevesi) segunemise 

vältimine saastunud veega – käitise planeerimine viisil, mis tagab et 

saastumata vett ei suunata reoveepuhastile ja selle ära-juhtimiseks, sh 
pärast korduskasutust, kasutatakse eraldi väljalasku; 

iv) Kadude ja lekete vältimine – käitises rakendatakse teatud protseduure 
ja/või seadmeid olukordades, kus on suurem kadude ja lekete tekete oht 
(nt seadmete hooldustöödel jms). 

 

Viitedokumendi ptk 5.20.2 järgi võib naftatehase reoveepuhastus koosneda 
erinevatest etappidest: 
 

- vees lahustumatute ainete eemaldamine õlipüüdurites, milleks on võimalik 

kasutada erinevaid tehnikaid (API separaator, lainepinnaliste plaatidega 
puhasti, paralleelsete plaatidega puhasti, kaldplaatidega puhasti, puhver- ja 

ühtlustamismahutid); 
- heljumi ja dispergeerunud õli eemaldamine tehnikatega nagu lahustunud 

gaasiga flotatsioon, indutseeritud gaasiga flotatsioon, liivafilter; 

- vees lahustunud ainete eemaldamine bioloogilise puhastusega ja 
selitamisega (kasutatakse aktiivmudaprotsesse, biofiltreid jm); 

- muud täiendavad puhastusmeetodid; 
- reovee puhastamine käitisevälisel puhastusseadmel. 

 

Kavandatavas tehases on reoveepuhastussüsteemi projekteerimisel võetud 

eesmärgiks puhastada reovesi nii, et seda oleks võimalik ka otse suublasse 
juhtida. Heitvesi (mida ei kasutata ära tehnoloogilise veena) suunatakse 

omapuhasti järgselt AS Sillamäe SEJ kanalisatsioonisüsteemi. 
 
PVT nr 33 kirjeldab meetmeid toornafta soolaärastusprotsessi veekasutuse ja –

heite vähendamiseks, mida võib kasutada nii üksikult kui kombinatsioonis: 



Sillamäele Kesk tn. 2 kavandatava naftatöötlemistehase KMH aruanne 55 

 
 Töö 1936/13, 04.06.2014 

 

i) Vee ringluskasutus ja soolaärastusprotsessi optimeerimine kasutades 

efektiivset segamist ja aeglase voolamise ning protsessi parameetrite 
reguleerimine (pH, tihedus, viskoossus, elektrivälja potentsiaal 

koalestseerimisel, jm). 
ii) Mitmeastmeline sooladeärastus: vee lisamist ja nafta dehüdreerimist 

korratakse vähemalt 2 korda. 

iii) Täiendav puhastusetapp, mis vähendab õli sattumist reoveepuhastus-
süsteemi ja võimaldab eraldatud õli protsessi tagasi suunata. 

 

Kavandatavas tehases on projekteeritud süsteem, mis kasutab kõiki meetmeid. 
Kasutatakse kaht järjestikku ühendatud horisontaalset dehüdraatorit. 
 

PVT nr 44 on destillatsioonil tekkiva reovee tekke vältimiseks või vähendamiseks 

kasutada vedelik-rõngassärgiga vaakumpumpasid või pind-kondensaatoreid. 
 

Kavandatavas tehases on kasutuses mõlemat tüüpi seadmeid. 
 

PVT nr 45 on destillatsioonil tekkiva kondensaatvee eelpuhastamine 
 

Kavandatavas tehases tekkiv väävli- ja lämmastikühendeid sisaldav happeline 

tehnoloogiline vesi (lisaks destillatsioonile madalrõhu kolonnil K-202 tekib seda 
nafta puhastamisel, kütuste vesiniktöötlemisel ja väävli tootmises) kogutakse ja 
puhastakse stripping-meetodil. Süsteemis kasutatakse korrosiooniinhibiitoreid. 

Eraldunud gaasid (väävelvesinik ja ka amiinpuhastusest pärinev ammoniaak) 
kasutatakse väävli tootmises. Eelpuhasti läbinud vesi on väävlitootmises 

kasutuses ringlusveena. 
 
PVT nr 48 sätestab, et kui produktide vesiniktöötlemisel on kaasatud leelis-

töötlus, tuleb kasutada selle kaskaadmeetodit ja kasutatud leeliselahuse 
töötlemist korduskasutuse võimaldamiseks. 
 

Kavandatavas tehases tehnoloogilise projekti andmetel produktide leelistöötlust 
ei ole.  
 

KMH aruande leevendavate meetmete peatükis on täiendavalt käsitletud 
jääkgaaside ja reoveepuhastuse PVT viitedokumendis [12] toodud korralduslikke 

meetmeid, kui naftatöötlemistehasest juhitakse heitvett käitisevälisesse 
kanalisatsioonisüsteemi. 
 

6.2.8 Jäätmeteke ja jäätmekäitlus 

 

Siia punkti on koondatud PVT viitedokumendi [11] erinevates alajaotistes olevad 
meetmed jäätmetekke ja –käitluse kohta (5.1.8, 5.21) 
 

PVT nr 14: jäätmete tekke ja kõrvaldamisvajaduse vähendamiseks on PVT 

koostada jäätmekava, mis prioriteetsuse järjekorras näeb ette meetmeid 
jäätmete ettevalmistamiseks protsessi tagasisuunamiseks, ringlussevõtuks, 

korduv- ja taaskasutamiseks.  
 

PVT nr 15: erinevate setete ja mudade töötlemis- ja kõrvaldamisvajaduse 
vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgnevalt loetletud meetme 

rakendamine: 
 

i) eeltöötlemine – enne lõppkäitlust, näiteks põletamist, vähendatakse muda 
vee- ja õlisisaldust (nt tsentrifuugdekanterid või aurukuivatid); 
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ii) taaskasutamine protsessiseadmetes – õliseid setteid on võimalik 
taaskasutada mõnedes protsessiseadmetes tingimusel, et nad omadustelt 

sobivad töötlemiseks. 
 

Kavandatavas tehases on tehnoloogilise reovee puhastamisel kasutuses kahe-
etapiline flotatsioonisüsteem, milles pinnale kerkiv õlikiht koguneb flotaatori 

väljundkambrisse ja pumbatakse separeeritud naftajäätmete mahutiparki, kust 
nad edasi koos toornaftaga töötlemisprotsessi suunatakse.  
 

Flotaatorite põhja settiv mineraalne sete (muda) pumbatakse mudatihendisse. 
Umbes 1-päevase tihenemise järel (kuivainesisaldus 3…5 %) pumbatakse muda 
kruvitahendile või tsentrifuugi, kus saavutatakse 20…25% kuivainesisaldus.  
 

PVT nr 16: läbitöötanud katalüsaatorite tekke vähendamiseks on PVT ühe või 
mitme järgnevalt loetletud meetme rakendamine: 
 

i) kasutatud katalüsaatorite käitlemisplaani koostamine  

ii) katalüsaatorite eemaldamine dekanteeritud õlilägast. 

6.2.9 Müra 

 

PVT nr 17 loetleb meetmed naftarafineerimistehase tekitava mürataseme 
vähendamiseks, mida võib kasutada nii üksikult kui kombinatsioonis: 
 

i) hinnata keskkonnamüra ning koostada piirkonna jaoks sobiv müra 
kontrollimise kava; 

ii) sulgeda müratekitavad seadmed/tegevused eraldi rajatisse/üksusesse; 
iii) ümbritseda müraallikas müratõketega; 

iv) kasutada müratõkkeseinu. 
 
Valdavalt on tegemist meetmetega, mida saab rakendada tehase rajamise 

järgselt. Tehase projekteerimisel ja seadmete valikul arvestatakse müra 
vähendavate meetmetega, sh et müra tekitavad seadmed oleksid suletud 

ruumides. 
 

6.3 Saasteainete heide välisõhku 

6.3.1 Saasteallikad ja nende heitekoormus 

 

Kavandatavas naftatöötlemistehases on erinevaid välisõhu saasteallikaid: 
põletusseadmed, sh koostootmisjaamad ja tehnoloogilised ahjud, mahutipargid, 

laadimisestakaadid ja -kaid, väävli tootmisseadmed. Saasteallikate heitkoormus 
on otseses sõltuvuses saavutatavast heitetasemest. Seetõttu on lähtutud ptk 6.2 

kirjeldatud PVT heitetasemete alumisest ja ülemisest piirist; nende puudumisel 
on lähtutud tehnoloogilises projektist antud parameetritest või analoogiast 
sarnaste projektidega / kirjanduses toodud eriheidetest. Kuna tehase rajamise 

eri etappidel kasutatakse samu tehnoloogiaid, on eeldatud et erinevusi etappide 
saaste-koormuses ei ole.  

 
Saasteainete heitkogused allikate kaupa, sh nende arvutamise lähtealused on 
toodud Lisas 4. Tabelis 6-2 on esitatud summaarsed saasteainete heitkogused 

eri tüüpi tegevustest I etapil. Põletusseadmete puhul on hinnatud töötamist 
normaalrežiimil, kui koostootmisjaamas ja tehnoloogilistes ahjudes kasutatakse 

kütusena tehases tekkivat küttegaasi.  
Tabel 6-2. Summaarne heide punktsaasteallikatest (I etapp): 
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 Saasteainete summaarsed heitkogused 

Põletusseadmed 

Saasteaine Normaalrežiim, t/a Tehase käivitamisel, t/a 

(kui kasutada masuuti) 

min max min max 

NOx 23,996 79,575 18,301 183,005 

SO2 9,796 28,224 18,301 366,010 

CO 79,575 61,002 

LOÜ 11,359 6,269 

Tahked osak. 0 4,147* 3,050 15,250 

H2S 0 4,147 - - 

CO2 178 192,4 160069,7 

Raskmetallid 0,01* 3,4* 2,870 

Toornafta ja kerglenduvate produktide käitlemine 

Saasteaine „Baas“, t/a PVTmin, t/a PVT-2, t/a 

Alifaatsed 

süsivesinikud 

141,343 23,960 7,561 

Aromaatsed 

süsivesinikud 

4,371 0,741 0,234 

H2S 0,049 0,006 0,0025 

Muud tegevused 

 Rasklenduvatest 

produktidest, t/a 

Väävlikäitlus, 

t/a 

Muud mahutid, 

t/a 

Alifaatsed 

süsivesinikud 

8,022 - 0,242 

Aromaatsed 

süsivesinikud 

- - 0,011 

H2S 0,005 0,438 - 

SO2 - 43,812 - 

Tahked osak. - 4,409 - 

MTBE - - 0,097 

NH3 - - ~0,001 
 

* Tahkete osakeste ja raskmetallide heide tekib katalüsaatorijääkide välja-kandumisest 

küttegaasi suitsugaasidega. Tahkete osakeste hinnanguline maksimaalne sisaldus 5 

mg/Nm3, raskmetallide heite hindamise on kasutatud PVT viitedokumendis [11] toodud 

tekkevahemikku 0,01...3,4 g/t. Eeldatavalt jääb heide madalamasse piirkonda, kuna 

krakkimisel katalüsaatorit ei regenereerita. 

 

 

Lisaks on täiendavalt hinnatud koostootmisjaama ja tehase käivitamisel tekkida 

võivat heidet eeldades et halvima stsenaariumina on tehase käivitamise kestus 
aasta aega, st nii jõujaamas kui ahjudes põletataks sel ajal ainult rasket kütteõli 

kuni 53 585 t/a. Kui arendaja on nõus kasutama tehase käivitamisel kütusena 
maagaasi, ei erine käivitusperioodi heide tavarežiimil töötamise heitest. 
 

Naftasaaduste käitlemisel leiti esmalt heide Keskkonnaministri 02.08.2004 

määruses nr 96 "Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkoguste määramismeetodid" toodud arvutusvalemiga 

kasutades määruse vaikeväärtusi küllastusteguri S (§ 2) ja LOÜ eriheite kohta 
(Lisa 2). H2S heite puhul eeldati et sisaldus vedelfaasis võrdub eriheitega 
mahutiaurudes.  
 

Kergestilenduvatel produktidel, kui eriheide nn baasstsenaariumi korral oli 
suurem kui > 10 g/m3 (PVT järgse välisõhku suunatava kontsentratsiooni 

miinimumväärtus naftasaaduste laadimisel), tehti täiendavad arvutused: 
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- PVT miinimumtasemele vastav heide (eri allikatel erinev, mahutite täitmisel 
LOÜ kontsentratsioon 10 g/m3 ehk 98,8 %, laevade täitmisel eeldatud 50 g/m3; 

stabiliseeritud nafta mahutitesse laadimisel on aeglase pumpamiskiiruse tõttu 
PVTmin püüdeefektiivsus 97 % ja II tase 98,8 %); 
- PVT II astme tase, mis eeldatavalt saadakse 2 erineva vähendamis- või 

püüdemeetme koostoimes (laevade täitmisel eeldatud kontsentratsiooniks 10 
g/m3, mahutite täitmisel püüdeefektiivsus 99,5 % ). 
 

Väävli käitlemisel (vedelväävli pumpamine, granuleerimine, laadimine silodesse 
ja raudteevagunitesse) tekkivate heitmete hindamisel on kasutatud 
väävlikäitlusseadmete tarnija avaldatud andmeid [13]. 
 

Muude mahutite juures on toodud regentide lao 50 m3 mahutite täitmisel tekkiv 
tolueeni, metüül-tert-butüüleetri (MTBE) ja N-metüül-dietanoolamiini (MDEA, 

heide arvestatud ammoniaagina) laadimisel tekkiv heide, samuti separeeritud 
naftajäätmete 50 m3 mahutite täitmisel tekkiv heide. 
 

6.3.2 Saasteainete hajusheide 

 

Naftarafineerimistehastes võib tekkida olulises koguses süsivesinike jm 
lenduvate orgaaniliste ühendite hajusheidet. Peamisteks hajusheite allikateks on 
rõhu all olevad töötlemisseadmed, mahutite „hingamine“ hoiustamisel ja 

reoveekäitlus. PVT viitedokumendi [11] andmetel on Euroopa 
naftatöötlemistehaste LOÜ heide vahemikus 50...1 000 t LOÜ miljoni tonni 

käideldud toorme kohta, sellest hajusheide 11...584 t / mln t.  
 

Üldiselt hinnatakse, et ligikaudu 50 % LOÜ koguheitest on protsessiseadmete 
hajusheide, millest omakorda 50-60 % moodustab ventiilide hajusheide. 

Seejuures tuleb põhiline saastepanus üksikutest allikatest. Kõige suurema 
tõenäosusega lekivad sagedasti kasutatavad kontroll-ventiilid, kuid kasutades 

tehase komplekteerimisel kaasaegseid vähelekkivaid kontroll-ventiile on 
hajusheited oluliselt väiksemad. Samuti on pöördkraanid oluliselt lekkekindlamad 
kui tõstetava sulgurvardaga kraanid. [11] 
 

Hajusheite olulisuse määravad ära tehnoloogilise projekteerimise tase, seadmete 
valik, tihendussüsteemi kvaliteet, hooldusprogrammi maht ja konkreetse 

toru/sõlme sisu (gaas, kergesti lenduv vedelik, raskesti lenduv vedelik). 
Naftatöötlemistehases tuleb käivitamise järgselt teha seadmestiku seiret, et 
kindlaks määrata tegelik hajusheite määr ja heitkogus (viimane on sõltuv lekkida 

võivate sõlmede arvust – ventiilid, pumbad, ühendusmuhvid, äärikud, avatud 
otsaga toruliinid, rõhuklapid, kompressorid, laadimisvarred, teenidusluugid, 

õhutusavad, äravoolud, mõõdikud jms). Arvestades, et kavandatav tehas on 
projekteeritud PVT põhimõtteid järgides (näiteks kasutatakse kergestilenduvate 

produktide mahutites lämmastikpatja, mis hoiavad ära temperatuurimuutustest 
tingitud „hingamise“), on hinnanguline hajusheide 50 t / mln t (1,585 g/s), 
millest 5 % moodustavad aromaatsed süsivesinikud10 (2,5 t/a, 0,08 g/s) ja 0,2 

% väävelvesinik (0,100 t/a, 0,0032 g/s). H2S hajusheitega samas suurusjärgus 
olevaks võib hinnata väävliärastuse amiinpuhastitel tekkiva ammoniaagi 

hajusheite (0,100 t/a, 0,0032 g/s). 
 

                                       
10

 Aromaatsete süsivesinike osakaalu määrab lisaks tooraine aromaatsetele ühenditele ära ka naftatehases 
kasutatavad tehnoloogilised protsessid. Katalüütilisel krakkimisel on USA rafineerimistehase keskmistatud 
andmetel [14] benseenisisaldus massiprotsentides:  gaasivoos 0,39 %, kergestilenduvates vedelikes 0,71 % ja 
rasketes vedelikes 0,2 %; katalüütilise reformingu korral on need näitajad vastavalt 2,93 %, 2,87 % ja 1,67 %. 
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Ka naftarafineerimistehase reoveepuhastusseadmetest võib tekkida oluline 
kogus hajusheidet. PVT viitedokumendis [11] on toodud LOÜ heitetegurid 

erinevatele puhastusseadme osadele: 
 

- avatud pinnaga õli-liivapüüdur 20 g/m2 tunnis; 
- suletud õli-liivapüüdur  2 g/m2 tunnis; 
- flotaator 2 g/m2 tunnis; 

- bioloogiline puhastus 0,2 g/m2/h. 
 

Kavandatava tehase reoveepuhasti jõudlusega 500 m3/d / 50 m3/h on ette 

nähtud heljumi (koormus 100 kg/d, 200 mg/l), naftaproduktide (100 kg/d, 200 
mg/l) ja mitmesuguste muude keemiliste ühendite, sh fenoolide eemaldamiseks 
reoveest. Puhastile on projekteeritud järgmised seadmed, mille heide eeltoodud 

heitetegurite ja puhasti parameetrite järgi on: 
- kinnine õli-liivapüüdur (pikkus 12 m, läbimõõt 2,5 m, st pikilõike-pindala 

on 30 m2): 30 m2 ’ 2 g * 8760 h = 1,577 t/a; 
- 2 flotaatorit (a ~7 m2): 2 * 7 m2 * 2 g * 8 760 h = 0,245 t/a; 
- ühtlustustiik ligikaudse pindalaga 300 m2:   0,526 t/a. 

 

Reoveepuhastussüsteemi arvestuslik LOÜ hajusheide on 2,348 t/a (~0,075 g/s), 
arvestatakse alifaatsete süsivesinikena. Seega on alifaatsete süsivesinike 

hinnanguline hajusheide kokku 49,65 t/a ja 1,574 g/s. 
 

6.3.3 Tehnoloogiline äkkheide 

 

Nafta rafineerimistehases võivad tekkida olukorrad, kus on vaja õnnetuse 

vältimiseks juhtida süsteemis olev gaas avariipõletile. Eelkõige võib põhjuseks 
olla jahutusvee varustuse katkestus või voolukatkestus, samuti on avariipõletit 
vaja, kui hooldus- või remonditöödeks tuleb osa seadmeid muust protsessist 

välja lülitada. 
 

Sarnaselt tavapärases protsessis tekkiva jääkgaasi põletamisega on 

kavandatavas tehases leegita termooksüdatsiooni avariiküünal, milles 
oksüdeerumine toimub keraamilisel täitematerjalil. Avariiküünla pideva 
valmisoleku tagamiseks antakse sellele väikeses koguses küttegaasi (heitega 

arvestatud põhiküünla heite leidmisel). Avariiküünla heide on leitud eeldusel, et 
selle soojuslik võimsus on 36 MW. Aastase saastekoormuse leidmisel on 

arvestatud PVT viitedokumendis [11] toodud andmetega, et tavapäraselt võib 
avariiküünla kasutamise vajadus olla 0,05...0,6 ‰ töödeldud toornafta hulgast, 
kuid 8-10 aasta tagant võib tekkida vajadus mahukamaks hooldusprogrammiks, 

mis tõstab kasutuse 2,5 ‰-ni. Seega satub avariiküünlale 1 mln t/a toornafta 
käitlemisel 2 500 t/a naftagaase.  
 

Termooksüdatsioonil põhinevatel seadmetel toimub süsivesinike, väävel-vesiniku 
jms saasteainete praktiliselt täielik lagundamine süsinikdioksiidiks jt vastavateks 

oksiidideks, seejuures on tagatud madala temperatuuri tõttu madal 
lämmastikoksiidide teke. Kuna avariiküünlale satub ka H2S-st puhastamata 
naftagaasi, siis on sel seadmel oluliselt suurem SO2 heide kui põhiküünlal, kuni 

18 g/s (vt Lisa 4). Saasteainete prognoositavad aastased heitkogused 
avariiküünlast on 0,124 t/a NO2, kuni 57,643 t/a SO2, 0,377 t/a CO, 0,460 t/a 

LOÜ, kuni 0,170 t/a tahkeid osakesi, kuni 0,170 t/a H2S ja 7 211,7 t/a CO2. 
 

Lisaks võib äkkheide tekkida ventiilidest, pumpadest jm sõlmedest, mis on 
tavapäraselt hajusheite allikaks. Tabelis 6-3 on toodud võrdlus erinevate 
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sõlmede tavalise hajusheite ja äkkheite vahel, mis on koostatud USA 
Keskkonnaagentuuri avaldatud andmete põhjal [14]. 
 

Tabel 6-3. Seadmete tavapärase LOÜ hajusheite ja äkkheite võrdlus 
 

Seade / sõlm Heitetegur, g/h allika kohta 

Baasheide Keskmine leke Suur leke 

Ventiil 0,0078 64 140 

Pump 0,024 74 160 

Ühendusmuhv 0,0078 28 30 

Äärik 0,00031 85 84 

Avatud otsaga liin 0,002 30 79 

Muud sõlmed 0,004 73 110 
 
 

Tabelis on äkkheite puhul eristatud keskmist leket (lekkiva seadme heite 

mõõtmisel nn kott-meetodil tekib kotis LOÜ kontsentratsioon vähemalt 10 000 
ppm) ja suur leket (kontsentratsioon kotis vähemalt 100 000 ppm). Enne tehase 

valmisehitamist ja käikuandmist on võimalik anda umbkaudne hinnang 
üheaegselt lekkes olevate seadmete kohta. Töös [14] on vaikestsenaariumina 
eeldatud, et üldiselt on 97 % sõlmedest on baasheitega, 2 % on keskmisel 

lekkega ja 1 % suure lekkega. Kavandatav tehas on väikese 
töötlemisvõimsusega ja kui võtta üldiseks lekke-potentsiaaliga sõlmede arvuks 

10 000 [15], siis lekkes on püsivalt 200 + 100 sõlme ning kui keskmistatud 
äkkheite teguriks võtta vastavalt 50 g/h ja 100 g/h allika kohta, on LOÜ 
äkkheide kokku 175,2 t/a (millest 8,76 t/a aromaatsed süsivesinikud ja 0,350 

t/a H2S ja 0,350 t/a NH3). Kas realiseerub see stsenaarium või ptk 6.3.2 
kirjeldatu, sõltub eelkõige tehase seadmete töökindlusest ja käitamise tasemest, 

st kui kiiresti olulised lekked avastatakse ja kõrvaldatakse. 
 

6.3.4 Õhusaasteainete hajumine 

 

Esmased hajumisarvutused tehti vastavalt keskkonnaministri määrusega 

22.09.2004 nr. 120 "Välisõhu saastatuse taseme määramise kord" (RTL 2004, 
128, 1984) kinnitatud arvutusmetoodikale. Eraldi hajumisarvutuse programmi ei 
kasutatud, arvutused tehti EXCEL tabelarvutuse abil. Nende esialgsete tulemuste 

põhjal valiti välja saasteained, mille puhul hinnata kavandatava tehase eri 
allikate koosmõju ning koosmõju Sillamäe sadama ja linna teiste allikatega 

(olemasolev olukorra hajumiskaardid tööst [6] on esitatud Lisas 2). 
 

Sillamäe sadamasse on kavandatud ka teisi tegevusi, millele on tehtud ka 
keskkonnamõju hindamisi. Samas ei ole KMH läbiviimine ja heakskiitmine 

kinnituseks kavandatava tegevuse realiseerimisest, mistõttu nende tulemustega 
ei ole arvestatud. Siinkohal on tehtud erand veeldatud maagaasi (LNG) terminali 

osas, mille kohta meedias teavitati võimalikest edasisest arengutest (terminali 
kavandati sadama loodeosa merretäidetud alale, KMH aruanne kiideti heaks 
2013. a, kuid vahepeal arendajate huvi soikus). Koosmõju arvestamisel võeti 

aluseks KMH aruandes [16] toodud saasteainete heitkogused nii LNG kui LPG 
etapi kohta. 
 

Koosmõju hindamiseks tehti täpsemad hajumisarvutused programmiga 
AEROPOL 5.1. See põhineb Gaussi jaotusega saastelehviku kontseptsioonil, mis 
on hajumismudeleis laialt levinud ja vastab keskkonnaministri määruse 

22.09.2004 nr 120  tingimustele. AEROPOL algoritm võimaldab arvestada 
paljude allikate koostoimet laias kauguste vahemikus: 50 meetrit kuni 50 

kilomeetrit allikast. Mudel arvutab kontsentratsioone õhus 1 meetri kõrgusel 
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maapinnast, mis reaalset täpsust arvestades vastab maapinnal seisva inimese 
hingamiskõrgusele. Mudel arvestab nii gaaside kui tahkete osakeste 

iseärasustega ja selles on võimalik varieerida meteoroloogilist taustsüsteemi, sh 
arvestades allikate kõrgustest tulenevaid iseärasusi. Kasutati arvutusskeemi, mis 
arvestab 20 meetrist kõrgemate saasteallikate korral atmosfääri piirkihi 

parametriseeringut ja madalamate puhul Pasquilli stabiilsusklasse – 
kombinatsioon, mis varasemate kogemuste põhjal on osutunud optimaalseks. 
 

Hajumine on väga tundlik meteoroloogiliste tingimuste suhtes ja mõne 
ilmaparameetri suhteliselt väike muutus võib põhjustada suhteliselt suure 
saastetaseme muutuse. Seetõttu otsustati piirkonna aastaseid ilmastiku-

tingimusi iseloomustada 1 tunni täpsusega. Arvutustes kasutati 2012. aasta 
tegelikke meteoroloogilisi andmeid: õhutemperatuurid, tuule kiirused, suunad, 

pilvisus ja sajuhulgad ühetunnise sammuga terve kalendriaasta kohta – seega 
kokku 8784 tunni andmed. 8764-st arvutustulemusest valiti välja maksimaalne 
tunnikeskmine saastetase, st iseloomustati halvimat tekkida võivat olukorda. 

Modelleeritud saasteainete jaoks koostati koosmõju hajumiskaardid (vt Lisa 5), 
mille skaala kõige kõrgemaks väärtuseks on saastetaseme piirväärtus. 
 

Osa modelleerimisi tehti tulemuste võrdlemiseks väiksema „tihedusega“ 
meteofailiga, mis iseloomustab tõenäoliseimat tekkida võivat ebasoodsat 
olukorda punktsaasteallikatest. Tihedama meteofailiga saadud saastetase võib 

realiseeruda 1-2 tunnil aastas ja selle koosmõju saastetase on ligikaudu 30 % 
kõrgem. Samas on naftarafineerimistehases süsivesinike hajusheite foon, mis 

tekib seadmete leketest. Seadmete ja sõlmede suure arvu tõttu ei ole neid 
otstarbekas modelleerida punktsaasteallikatena vaid tehase seadmestikku 

käsitletakse pindallikana [14]. Võib eeldada, et naftatehase punktsaasteallikate 
modelleerimine 1 tunni täpsusega meteofailiga näitab tõenäoliseimat 
ebasoodsates hajumistingimustes tekkivat saastetaset koos hajusheitega. 

 
Järgnevalt on analüüsitud modelleerimistulemusi saasteainete kaupa. Arvestades 

saasteallikate arvu Sillamäe linnas ja sadama territooriumil võib oluline koomõju 
tekkida põletusseadmete heite hajumisel, kusjuures suhteliselt madala 
saastetaseme piirväärtuse tõttu on nn kriitiliseks saasteaineks lämmastikdioksiid 

(SPV1 = 200 µg/m3).  
 

Lämmastikdioksiidi allikaid on kavandatava tehase I etapil 4, mille 

summaarne hetkheide on 0,867-2,535 g/s (sõltub reaalselt rakendatavast PVT 
tasemest). Ebasoodsates hajumistingimustes on saastemaksimum 18,2 µg/m3 
(~0,09 SPV1). Sadama territooriumi piiril tekib kõikide allikate koosmõjus (sh 

perspektiivse LNG terminali ja Sillamäe linnas asuvate katlamajade) saastetase 
~80 µg/m3 (0,4 SPV1). Tehase II etapi rajamisega lisandub veel 18,2 µg/m3 ja 

perspektiivse III etapiga 10 µg/m3 (koostootmisjaam saavutab maksimaalse 
võimsuse II etapil). Seega on tehase kolmanda etapi rajamise järgselt 
perspektiivne NO2 saastetase sadama territooriumi piiril ebasoodsate 

hajumistingimuste korral kuni 110 µg/m3 (0,55 SPV1). 
 

Alifaatsete süsivesinike hajumiskontsentratsioonid leiti kõigepealt  

ptk 6.3.1 kirjeldatud heitestsenaariumite jaoks (arvestamata koosmõju teiste 
ettevõtetega). Keskkonnaministri 02.08.2004 määruses nr 96 toodud nn 
baasstsenaariumi järgi tekiks sadama tootmisterritooriumi piiridel ebasoodsate 

hajumistingimuste korral saastetase ~4 000...4 500 µg/m3 (0,8...0,9 SPV1). 
Samas ei ole baasstsenaarium keskkonnakompleksloa kohuslusega käitise puhul 

rakendatav, kuna arvutuses kasutatav eriheide ei vasta naftarafineerimistehaste 
PVT nõuetele. Nn PVT miinimumstsenaariumi korral oleks saastetase sadama-ala 
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piiril 500...1 000 µg/m3 (0,8...0,9 SPV1). Kui rakendada täiendavaid meetmeid 
mahutite täitmisel ja estakaadidel tekkiva heite vähendamiseks, saavutatakse 

olukord, kus juba tehase territooriumi piiril on saastetase 2 500 – 3 000 µg/m3 
(0,5...0,6 SPV1). Seejuures ei arvestatud võimalikke meetmeid tankerite 
laadimisel tekkiva heite vähendamiseks (PVT juhend ei näe neid ette, kui 

laadimiskäive ei ületa 1 mln t/a).  
 

Kui arvestada juurde koosmõju Alexela Sillamäe terminali lubatud heite-

tasemega, siis selgub, et kui kavandatavas naftatehases rakendataks ka PVT 
kõrgtaset, on saastetase sadama-ala piiril määratud Alexela terminali heitega ja 
see on sõltuvalt asukohast 1 500...4 500 µg/m3 (0,3...0,9 SPV1). Samas 

põhjustaks Alexela terminali kõrge saastetaseme kergestilenduvate produktide 
nagu toornafta ja bensiin laadimine, mille reaalne käive puudub. Lisa 5 p2 osas 

b) on toodud hajumiskaart, mis tekiks kavandatava tehase PVT 
maksimumtaseme (sh kail rakendatud 1. astme vähendavad meetmed) ja 
Alexela terminali raskete produktide laadimise korral, sh arvestades koos-mõju 

sadama-ala teiste saasteallikatega. Koosmõju saastetase sadama-ala piiril on 
500-1500 µg/m3 (0,1...0,3 SPV1). Tehase II etapi rajamisel ei teki juurde LOÜ 

punktsaasteallikaid, kuid lisandub teise komplekti töötlemisseadmete 
hajusheide. Silmas pidades ka perspektiivset kolmandat etappi, tuleb analüüsida 
täiendavaid leevendusmeetmeid koosmõju saastetaseme vähendamiseks.  

 
Aromaatsete süsivesinike heide kavandatavast naftatehasest allub samale 

heite vähendamise loogikale, mis alifaatsedki süsivesinikud. Olulisem koosmõju 
tekib Tankchem terminali saasteallikatega, kui seal toimub aromaatsete ühendite 

laadimine. Koosmõju sadama-ala piiril on 60...80 µg/m3 (0,3...0,4 SPV1). 
 

Väävelvesiniku maksimaalne kontsentratsioon 5,6 µg/m3 (0,7 SPV1) tekib 
kavandatava raudtee-estakaadi piirkonnas, kus koosmõjusse võivad sattuda 

raske kütteõli laadimisel tekkida võiv heide (50 x 0,0002 g/s = 0,01 g/s; 
laadimine toimub kuni 30 tunnil aastas) ja väävli granuleerimisseadmete heide 

(0,014 g/s, 1 430 tundi aastas etapi kohta). Granuleerimisseadme ventilatsiooni 
prognoositav H2S saastekoormus on oluliselt suurem kui toornafta ja raske 
kütteõli laadimisel mahutitesse (vastavalt 0,00144 g/s 0,0004 g/s) või raske 

kütteõli laadimisel tsisternautodele (0,002 g/s, kuni 556 h/a). Kõik need 
tegevused rajatakse juba täisvõimsusega I etapis ja tootmismahu 

suurenemisega kaasneb ainult tegevuste kestus aastas.  
 

Põletusseadmetest tekkiv H2S heide sõltub põlemise efektiivsusest. Halvima 
stsenaariumina on eeldatud, et H2S kontsentratsioon suitsugaasides on 

5 mg/Nm3. Sellele vastab I etapil summaarne hetkheide 0,132 g/s ja 
maksimaalne saastetase 1,186 µg/m3 (~0,15 SPV1). Kõikide eelnimetatud 

allikate koosmõjus on H2S saastetase kavandatava tehase piiril on kuni 3,6 
µg/m3 (0,45 SPV1) ja sadama territooriumi piiril kuni 2,4 µg/m3 (0,3 SPV1).  
 

Hajusheite panus on 0,0032...0,011 g/s etapi kohta. Võib eeldada, et tehtud 

modelleerimine iseloomustab ebasoodsatest hajumistingimustes reaalselt 
tekkida võivaid H2S kontsentratsioone koos hajusheitega. Olulisema heitega 

seadmeid kasutatakse suhteliselt harva, mistõttu nende koostöötamise ja 
ebasoodsate hajumistingimuste kokkusattumine ei ole tõenäoline. 
 

II etapi käikuandmisel võib H2S saastetase suureneda tootmisterritooriumi piiril 
0,15 SPV1 võrra. Kui tehase III etapp rajataks sama nafta töötlemis-
tehnoloogiaga, siis oleks selle täiendav panus ~0,1 SPV1 (teadaolevalt III etapis 
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koostootmisjaama enam ei laiendata). Prognoositav suhteline saastetase 
ebasoodsates hajumistingimustes tootmisterritooriumi piiril on kuni 0,6 SPV1.  
 

Kuna Sillamäe linna väljastatud välisõhu saastelubade järgi teised H2S 
saasteallikad puuduvad, koosmõju ei arvestata. Kuna H2S on ebameeldivat lõhna 
põhjustav aine, analüüsitakse võimalikku koosmõju teiste lõhnaainetega ptk 

6.3.5.  
 

Tahked osakeste heitallikaks tehase normaalses töörežiimis on väävli 

töötlemise ja laadimise seadmed: granuleerimisseadmete ventilatsioon 0,139 
g/s, raudtee-vagunitesse laadimisel 0,014 g/s, silode täitmisel 0,0002 - 0,0006 
g/s. Lisaks võib tahkete osakeste heide esineda põletusseadmete korstnatest 

(kuni 5 mg/Nm3, summaarne hetkheide 0,132 g/s). Summaarse maksimaalne 
saastetase on 46,1 µg/m3 (0,092 SPV1), millest põletus-seadmete panus on 1,1 

µg/m3. 
 

Tehase käivitamisel kasutatakse koostootmisjaamas ja tehnoloogilistes ahjudes 
kütusena rasket kütteõli, maksimaalne tahkete osakeste heide vastavalt 0,405 

g/s ja 0,194 g/s, mis tekitab ebasoodsates hajumis-tingimustes maksimaalne 
saastetaseme 3,64 µg/m3. Põlemisprotsessis tekkinud tahked osakesed on 

peenosakesed, mille SPV24 on 50 µg/m3. Suhteline saastetase on 0,073 SPV24. 
 

Võrreldes olemasoleva olukorraga (Lisa 2 p3) ei teki sadama tootmis-

territooriumi piiril summaarsete tahkete osakeste koosmõju saastetasemes 
olulisi muudatusi.  
 

Vääveldioksiidi heitallikateks on põletusseadmed (kuni 1,047 g/s) ja väävli 

granuleerimisseadme ventilatsioon (1,389 g/s), mis tekitavad ebasoodsates 
hajumistingimustes maksimaalse saastetaseme vastavalt 45 µg/m3 (0,13 SPV1) 

ja 371 µg/m3 (1,06 SPV1). Väävliseadme hajumismaksimum on allikast 106 m 
kaugusel, tootmisterritooriumi piiril (põletusseadmete saastemaksimumi 
ligikaudses asukohas) on saastetase 120 µg/m3 (0,34 SPV1). Saastetase 

tootmisterritooriumi piiril on 0,47 SPV1. Tehase järgnevate etappide rajamisega 
see oluliselt ei muutu, sest peamine SO2 allikas rajatakse juba I etapil. 
 

Olemasolevas olukorras (Lisa 2 p3) on SO2 saastetase sadama territooriumi piiril 
13 µg/m3 (0,037 SPV1). Koosmõju tulemusena Sillamäe teiste allikatega võib 
tekkida saastetase ~0,5 SPV1. 
 

Süsinikmonooksiid allikateks on põletusseadmed. Summaarne hetkeheide 
2,542 g/s põhjustab ebasoodsates hajumistingimustes maksimaalse saaste-

taseme 17,1 µg/m3 (~0,002 SPV8). CO võib esineda ka hajusheite koos-seisus, 
eelkõige kui lekkes on vesiniktöötlemise seadme sõlmed, kuid kokkuvõttes võib 

eeldada, et saastetase territooriumi piiril võrdub eeltoodud saastetasemega.  
 

Ammoniaagi heide võib tekkida hajusheitena väävliärastusseadme amiin-
töötlusest, kuid eeldatav maksimaalne hetkheide ~0,011 g/s ei põhjusta heite 

suurenemist sadama tootmisterritooriumi piiril võrreldes olemasoleva olukorraga 
(Lisa 2 p4). 

6.3.5 Lõhnasaaste  

 

Nafta rafineerimisel tekivad mitmed ebameeldiva lõhnaga produktid (sh 
väävelvesinik, süsivesinikud), mis välisõhku sattudes võivad ebasoodsate 

ilmastikutingimuste korral põhjustada ebameeldiva või ärritava lõhnaaistingu. 
Põhimõtteliselt on tegemist välisõhu saastamise probleemiga, kuid erinevalt 
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välisõhu saasteainetest ei ole võimalik seda instrumentaalselt mõõta ja tulemust 
võrrelda kehtestatud piirväärtustega - lõhnaaine kontsentratsiooni ja lõhnataju 

vahel puudub otsene seos. Lõhnaaistingu tekitab enamasti gaaside segu, mille 
sissehingamine annab inimese haistmiselunditele signaali. Lõhnaainetega 
seonduvalt on põhiküsimuseks häirivus, sest lõhn võib olla häiriv ka juhul, kui 

kontsentratsioonid on väikesed ja lõhnaainega ei kaasne otsest terviseohtu. 
Püsiva häiringuga võivad kaasneda stress, rahulolematus jms. 
 

Lõhnade tekitatud häirete suurus sõltub lõhna intensiivsusest, sagedusest, 
kestvusest ja muudest faktoritest, sh inimese tundlikkusest konkreetse lõhna 
suhtes. Näiteks on teada, et inimesi, kes elavad ebameeldivat lõhna levitava 

objekti läheduses, mõjutab konkreetne lõhn vähem, kui teisi inimesi. Samuti 
võib lõhn, mis algselt tekitab meeldiva emotsiooni, muutuda ebameeldivaks, kui 

see kordub või kui suureneb selle kontsentratsioon. Sageli on väga raske vältida 
lõhnade tekitatud häireid, sest mõningaid lõhnavaid aineid tunnevad inimesed 
juba väga väikeses kontsentratsioonis, mis on enamasti sätestatud 

piirväärtustest märgatavalt väiksem ja otsest kahjulikku mõju tervisele ei tekita. 
Lõhnahäiringute olemuse põhjalikum käsitlus on esitatud Balti Keskkonnafoorumi 

trükises [17]. 
 

Seadusandluses on ebameeldiva või ärritava lõhnaga aine määratletud kui 
inimtegevusest põhjustatud välisõhku eralduv aine või ainete segu, mis võib 

tekitada elanikkonnal soovimatut lõhnataju. Euroopa Liidus on lõhnahäiringute 
temaatika lahendamine jäetud liikmesriikide otsustada. Enamus liikmesriike 

lähtub lõhnaainete regulatsioonil olfaktoorse analüüsi põhimõttest, sh Eesti. 
Sisuliselt tähendab see, et lõhnahäiringu üle saab otsustada ekspertrühm, mis 

kutsutakse kokku ebameeldiva lõhna ilmnemisel (välisõhu kaitse seaduse § 34 
alusel on kehtestatud Keskkonna-ministri 02.07.2007. a määrus nr 50 
„Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühma moodustamise kord, 

ekspertrühma liikmele esitatavad nõuded, lõhnaaine esinemise määramise kord 
ja määramiseks kasutatavate meetodite loetelu“, avaldatud RTL 2007, 57, 

1018). 
 

1. juunist 2013 jõustus välisõhu kaitse seaduse § 89 lg 3 muudatus, mis 
sätestab: uue paikse saasteallika käitaja annab hinnangu lõhnaainete 

võimalikust esinemisest välisõhus välisõhu saasteloa või keskkonna-kompleksloa 
taotlusmaterjalides. See säte võimaldab rakendada lõhna hindamist 

modelleerimistulemuste kaudu, kuid paraku ei ole Eestis ega mujal 
olfaktomeetriliselt mõõdetud põlevkiviõli toomisega seotud lõhnaläve, 
intensiivsust jne, mille alusel tulemusi hinnata.  
 

Lõhnaainete leviku hindamisel saab aluseks võtta Standard EVS 886-1:2005 
„Lõhnaainete hajumine välisõhus, Osa 1: Põhialused.“ Oluline on hinnangute 

andmisel arvestada järgmist: 
- Lõhnaainete puhul on oluline lühiajaliste kontsentratsioonide (1-2 s) 

olemasolu hindamine. 

- Järelduste tegemisel on oluline arvestada hedoonilist tooni: kas lõhn  on 
ebameeldiv või meeldiv. Ebameeldiva lõhnaaine koguse suurenemine õhus 

kutsub kiiremini esile ebameeldiva lõhnataju. 
- Lõhna häiringupotentsiaali mõjutab lõhnatajumise sagedus antud 

piirkonnas. Hinnata tuleb lõhnatajumise sagedust ja intensiivsust. 

Gaasiliste lõhnaainete segu puhul tuleb arvestada, et segu koostisosade 
suhe võib ruumis või ajas varieeruda (nt erinevaid lõhnaaineid 

emiteerivate paljude emissiooniallikate korral) [18].  
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Kirjanduses ei ole avaldatud võimalike lõhnaainete intensiivsusskaalat ega ka 
koefitsiendi kw

11 väärtusi. Eelkõige on see tingitud asjaolust, et ’puhast’, st ainult 

ühe aine põhist lõhna keskkonnas tavaliselt ei esine. Kõige enam on andmeid 
avaldatud väävelvesiniku kohta. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni juhendis [19] 
ja lõhnade intensiivsuse ning meeldivuse-ebameeldivuse uuringus [20] 

avaldatud andmete põhjal on võimalik konstrueerida H2S lõhna tinglik 
intensiivsusskaala (Tabel 6-4). 

 
Tabel 6-4. Väävelvesiniku lõhna tinglik intensiivsusskaala 
 

Intensiivsusskaala H2S kontsentratsioon, µg/m3 

Mittetajutav 0 < 0,2 

Väga nõrk 1 0,76 (lõhnalävi) 

Nõrk 2 1,5 

Ilmne 3 2,28 (äratundmislävi) 

Tugev 4 
7 (WHO soovituslik piirväärtus) 

8 (välisõhu saastetaseme piirväärtus Eestis) 

Väga tugev 5 18,9 

Äärmiselt tugev 

(väga ebameeldiv) 
6 

67 
 
 

Kuna teiste võimalike lõhnasaasteainete kohta on kirjanduses paremal juhul 

olemas ainult lõhnaläve ja tajumisläve andmed, siis on otstarbekas 
naftatöötlemisel tekkida võivate saasteainete heide ümber arvestada 

väävelvesinikule, lähtudes lõhnaheidete läviväärtustest. Kuigi siin tekib küsimus 
H2S intensiivsusskaala sobivusest teistele ainetele - kw väärtused ei ole nt 
alifaatsetel süsivesinikel ja väävliühenditel tõenäoliselt samad. Ka 

olfaktomeetrilistel uuringutel põhinevad H2S kw väärtused on vahemikus 
1,6...2,2 (kuna intensiivsus-vahemikud leitakse logaritmilisel skaalal, on 

erinevus kontsentratsioonides ligikaudu neljakordne).  
 

Tegelikult on ka lõhnaainete läviväärtused eri uuringutes vägagi erinevad (nt H2S 
puhul 0,2-2,0 µg/m3) ja erinevalt väävelvesinikust puudub sageli ka 

kokkuleppeline keskmine. Järgnevalt on esitatud lõhnaläve väärtused 
Ühendkuningriikides kasutatavast juhendist [21]. Lõhnavaist väävliühendeist on 

H2S lõhnalävi selgelt madalaim (COS 200 ppm, CS2 0,1 ppm, tiofeen 0,2 ppm, 
H2S 0,0005 ppm). Ammoniaagi lõhnalävi on 5,75 ppm ehk 100 µg/m3. 
Aromaatsetest süsivesinikest on madalaim lõhnalävi ksüleenil – 78 µg/m3. 

Naftasaaduste lõhnalävi on 800-3300 µg/m3, kuid on ka andmeid, et 
vesiniktöödeldud kerge kütteõli lõhnalävi on 0,1 ppm, mis tinglikult vastaks 500 

µg/m3 (st töötlema kütteõli lõhnalävi peaks olema isegi madalamal). Siinkohal 
on eeldatud, et õlitootmisseadmest keskkonda sattuvatel alifaatsetel süsivesinike 
lõhnalävi on 800 µg/m3 ja aromaatsetel ühenditel 100 µg/m3. 
 

 
Ptk 6.3.4 toodud lõhnaainete hajumiskontsentratsioonid saab teisendada 

vastava aine lõhnalävega läbi jagades nn lõhnaühikuteks (OU): 
 
 

 
 

                                       
11

 Intensiivsusastmed on logaritmilises sõltuvuses ja lõhna intensiivsuse kasvu kiirust 

iseloomustab Weber-Fechneri koefitsient kw, mis sõltub lõhnaaine(te)st või nende segust 

[18]. 
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H2S 1) maks. 5,6 µg/m3 / 0,76 µg/m3 ≈ 7,4 OU 
2) tehase piiril 3,6 / 0,76 µg/m3 = 4,74 OU 

3) sadama piiril 2,4 / 0,76 µg/m3 ≈ 3,2 OU 
4) sadama piiril pärast II ja III etapi 

rajamist: 4,8 / 0,76 µg/m3 ≈ 6,3 OU 

alifaatsed süsivesinikud   1) tehase piir:  

3 000 µg/m3 / 800 µg/m3  = 3,75 OU 
2) sadama-ala piir koosmõjus Alexela 
terminali teoreetilise heitega: 5,625 OÜ 

3) sadama ala piir koosmõjus Alexela 
terminali tegeliku heitega: 0,6...1,875 

aromaatsed süsivesinikud 80 µg/m3 / 100 µg/m3  = 0,8 OU 

 

Ilmneb, et kui Alexela terminalis käideldaks kergestilenduvamaid naftasaadusi, 
võib kavandatava naftatöötlemistehasega koosmõjus tekkida süsivesinike 
lõhnaaisting, mis on intensiivsuselt samal tasemel väävelvesinikuga. Reaalset 

koosmõju arvestades võib tekkida tootmisterritooriumi piiril summaarne 
lõhnaaisting ~9 OU, mis tinglikult vastab H2S kontsentratsioonile 6,84 µg/m3

 (< 

SPV1). Tabelis 6-4 toodud skaalast lähtudes on summaarne lõhnaintensiivsus 
tootmisterritooriumi piiril vahemikus ilmne...tugev. Kui arvestada koosmõju 

Alexela terminali teoreetilise heitega, on summaarne lõhnaaisting ~11,9 OU, mis 
tinglikult on 9,06 µg/m3

 (> SPV1) ehk vahemikus tugev...väga tugev.  
 

Siit järeldub, et hiljemalt tehase II ja III etapi rajamisel on vaja rakendada 

meetmeid tehase ja Alexela terminali koosmõju vähendamiseks.  
 

6.3.6 Koguheite vastavus piirkogustele 

 

Kavandatava naftatöötlemistehase saasteainete koguheide välisõhku sõltub 

projekteerimisel, seadmete valikul ja tehase käitamisel rakendatavast parima 
võimaliku tehnika tasemest. Ptk 6.3.1 – 6.3.3 toodud eri PVT stsenaariumite 
saasteainete heitkogused on esitatud Tabelis 6-5. 
 

Tabel 6-5. Tehase summaarne saasteainete heide (I etapp) 
 

Saasteaine Summaarne heide, t/a 

Miinimum-PVT PVT-2 

NO2 79,699 24,120 

SO2 129,679 111,251 

CO 79,952 

LOÜ 221,74 80,134 

Tahked osak. 8,726 4,579 

H2S 5,116 0,716 

CO2 185 404,1 

Heitkogused on esitatud tehase I etapi normaalrežiimi olulisemate saasteainete 
kohta. Miinimum-PVT vastab olukorrale, kus tehase eriheited vastaksid 

saasteainete heitetaseme ülemisele PVT väärtusele ja hajusheide on suhteliselt 
suur (ptk 6.3.3 järgi). Tase ’PVT-2’ vastab olukorrale, kus põletusseadmete 

eriheide vastab heitetaseme alumisele PVT väärtusele, naftasaaduste käitlemisel 
on saavutatud 99,5 % heite vähendamine ja hajusheide on väike (ptk 6.3.2 

järgi). Eeldatavalt asub tehase saasteainete tegelik heide nende 2 stsenaariumi 
vahepeal. 
 

Nelja saasteaine osas – SO2, NO2, LOÜ ja ammoniaak - tuleb hinnata ka 
vastavust summaarsete piirkoguste ehk NEC direktiivile 2001/81/EÜ. 
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Vabariigi Valitsuse 20.09.2004 määrusega nr 299 “Paiksetest ja liikuvatest 
saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate 

orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende 
saavutamise tähtajad” kehtestatud nimetatud saasteainete heidete piirkogused 
aastaks 2010. Määruse kohaselt alates 1. jaanuarist 2010 Eesti paiksetest ja 

liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heidete 
summaarsed kogused ei tohi ületada kalendriaastas järgmisi väärtusi: SO2 

100 000 t/a, NOx 60 000 t/a, lenduvad orgaanilised ühendid 49 000 t/a, 
ammoniaak 29 000 t/a. Vastavalt NEC direktiivi väljatöötavale edasisele 
tegevuskavale jäävad need eesmärgid tõenäoliselt püsima 2020. aastani ja 

2030. aastaks püstitatakse uued eesmärgid. Kõige enam on kavas vähendada 
SO2

 heidet -  Euroopa Liit keskmisena 2020. aastaks 59 % ja 2030. aastaks 81 

% võrreldes baastasemega [22].  
 

Eesti võiks oma stsenaariumite kohaselt 2020, aastaks saavutada mõistlike 
kulutustega SO2 heitetaseme 47 687 t/a. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 

20.09.2004 määrusele nr 299 rakendatakse põhimeetmed suurte 
põletusseadmete osas, kus soojusenergia tootmiseks kasutatakse vähemalt 50 

% põlevkivi. Kavandatav tehase nende hulka ei kuulu ja isegi juhul, kui tehase I 
ja II etapp rajataks PVT miinimumtasemega, moodustab selle SO2 heide ~250 
t/a kõigest ~0,5 % 2020. a sihttasemest. 
 

6.3.7 Mõju kliimale 

 

Euroopa Liidu jagatud kohustuse otsusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
otsus nr 406/2009) seatakse liikmesriikidele kohustused vähendada 

kasvuhoonegaaside (KHG) emissioone ajavahemikul 2013-2020 järgmistes 
valdkondades: kütuse põletamine, kütustest pärinevad lenduvad heitmed, 

tööstuslikud protsessid, lahustite kasutamine, põllumajandus, jäätmed. Samas 
on piirangute seadmisel lähtutud põhimõttest, et KHG heitkoguste vähenemisel 
lähtutakse liikmesriigi sisemajanduse kogutoodangu erinevusest Euroopa Liidu 

keskmisest. Eesti kasvuhoonegaaside heitkoguste piirmäärad 2020. aastal 
võrreldes 2005. aasta kasvuhoonegaaside heidete tasemega on + 11 %. Eesti 

tasuta KHG saastekvootide kogus väheneb ~3,1 mln tonnilt aastas (2013. a) 
~2,02 mln tonnini aastas (2020. a). [23]  
 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 07.07.2011 määruse nr 96 „Kasvuhoonegaaside 

lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate 
tegevusalade loetelu“ (viimane redaktsioon RT I, 05.09.2012, 9) peab 

mineraalõlide rafineerimistehase käitaja ning üle 20 MW nimisoojusvõimsusega 
põletusseadmete käitaja osalema KHG lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteemis, sealhulgas omama KHG heitkoguse luba. Heitkoguse loa annab 

Keskkonnaministeerium vastavalt Keskkonnaministri 08.07.2011 määrusele nr 
44 „Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord“ (viimane 

redaktsioon RT I, 25.07.2013, 1). Vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 1213 p2 
tuleb enne KHG heitkoguse loa taotlemist saada keskkonnakompleksluba. 
 

SKT Group OÜ siseneb uue tulijana KHG saastekvootide turule ja tal on 
juurdepääs tasuta kvootide reservile vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 

2011/278/EL, kuid samalaadselt olemasolevate ettevõtetega väheneb tasuta 
kvoodi osa ajas. Tuleb osaleda EL KHG saaste-kvootide turul. Keskkonnaministri 

08.07.2011 määruse nr 44 § 8 lg 2 järgi esitab kauplemise süsteemi siseneja 
ühe aasta jooksul pärast käitise või käitiseosa tavavõimsusega tegevuse algust 

http://www.envir.ee/1170330
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Keskkonnaministeeriumile Keskkonna-ministeeriumi veebilehel avaldatud 
vormide kohase tõendatud taotluse ja metoodikaaruande. 
 

Kavandatava tehase I ja II etapi CO2 kogus moodustab ~2,2 % Eesti 2012. 
aasta KHG heitkogusest, st eraldivõetuna ei ohusta Eesti riigile seatud +11 % 
eesmärgi täitmist. 
 

6.4 Vee erikasutus ja selle keskkonnamõju 

 

Andmed kavandatava tegevuse vee erikasutuse kohta on saadud Sillamäe 
naftarafineerimistehase eelprojekti veevarustuse ja kanalisatsiooni osast 

(eelprojekti Köide VI). 
 

6.4.1 Veevõtt 

 

Olmeveevarustus tagatakse Sillamäe SEJ veetrassist. Kavandatava tehase 

veesüsteemi ja tarbimise põhiandmed on määratud veetarnija liitumis-
tingimustega: Qd=40 m3/d, Qmax=6,5 m3/h. Suurimad olmevee tarbijad on 
Administratsiooni- ja olmehoone (objekt 60, Qd = 12 m3/d); puhastus-seadmed 

(objekt 52, 10,0 m³/d), koostootmisjaam (objektid 04 ja 05m kummagi etapi 
veetarve 10,0 m³/d). Veetarbijateks on ka operaatorihoone- laboratoorium (61; 

1,2 m3/d), autolaadimise operaatorhoone (62; 0,1 m3/d) ja tagavaraosade ladu 
(63; 0,1 m3/d).  
 

Kui veevõtt toimub 365 päeva aastas, on see kokku 14 600 m3/a ja moodustab 

11,2 % Sillamäe SEJ lubatud põhjavee võtust. Sillamäe SEJ vastutab uue 
liitumisleping sõlmimisel väljastatavate liitumistingimustega, et klientide 

summaarne veetarve ei ületaks lubatud veevõttu. Loa piires toimuv veevõtt ei 
põhjusta olulist keskkonnamõju. 
 

Tehnoloogiline veevarustus rajatakse tulekustutussüsteemi pumpla (objekt 55) 

ja energiaplokkide (objektid 04 ja 05) veevajaduse tagamiseks. Veeühendus 

tehakse kahes punktis AS Sillamäe SEJ pinnveetrassidest, mis võtavad vett 
Sõtke jõest. Kavandatava tehase tehnoloogilise vee vajadus on 
Qd=1200m3/d, Qmax=50 m3/h. Sellest koostootmisjaama ühe ploki vajadus on 
kuni 5 m3/h katla lisaveena ja kuni 10 m3/h tagastamata kondensaadi kao 
kompenseerimiseks. Koostootmisjaamade veevajadus ca 11 000 m3/a 

moodustab 60 % tehnoloogilise vee vajadusest, mis omakorda moodustab 18,4 
% Sillamäe SEJ lubatud pinnaveevõtust. Ülejäänu on vajalik tulekustutusveena. 

Kogu territooriumi tarbeks on projekteeritud tuletõrjepumpla koos 
veemahutiga 3000 m³. Mahuti esimene täitmine veega toimub Sillamäe 

sadama tehnoloogilise vee torustikust suhteliselt aeglase vooluga. 
 

Loa piires toimuv pinnaveeveevõtt ei põhjusta olulist keskkonnamõju. Sillamäe 

SEJ vastutab uue liitumisleping sõlmimisel väljastatavate liitumistingimustega, et 
klientide summaarne veetarve ei ületaks lubatud veevõttu. 
 

6.4.2 Reovee ja sademevee käitlemine 

 

Kavandatava tehase kanalisatsioonisüsteem rajatakse lahkvoolsena: eraldi 

olmekanalisatsioon, tehnoloogiline kanalisatsioon ja sajuvee kanalisatsioon. 
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Olmereovesi 
Kanaliseeritavad objektid on samad, mis varustatakse tarbeveega. Olmereo-vete 

allikateks on projekteeritud sanitaarsõlmed ja vett vajavad seadmed. Hoonetes, 
kus on jahutuskonvektorid, juhitakse nende kondensaat läbi hüdroluku 
lähimasse kanalisatsiooni püstikusse/torustikku. Olme-kanalisatsioonile 

kohtpuhasteid ette ei nähta. Reovesi pumbatakse Sillamäe SEJ 
kanalisatsioonisüsteemi ja sealt edasi puhastamiseks Sillamäe linna 

reoveepuhastisse. Arvutuslik vooluhulk: Qd = 40 m3/d, Qmax = 6 l/s (tuleneb 
pumpla ja survetrassi parameetritest). 
 

Reovees sisalduvate saasteainete kontsentratsioonid ja eeldatav maksimaalne 

reostuskoormus eelprojekti järgi:  
 

BHT7 ≈ 300…500 mg/l (≤ 20,0 kg/d ≈ 333 inimekvivalenti);  
KHT ≈ 450…750 mg/l (≤ 30,0 kg/d);  

Heljum < 500 mg/l (≤ 20 kg/d); 
Püld ≈ 7…15 mg/l (≤ 0,6 kg/d); 
Nüld < 140 mg/l (≤ 5,6 kg/d). 

 

Tehnoloogiline kanalisatsioon rajatakse kavandatava tehase objektidele, kust 
võib eralduda naftaprodukte või muud reostust sisaldavat vett, samuti 

soojussõlmede avariitrappide äravoolud ja jahutusagregaatide kondensaat. Kõik 
need objektid kanaliseeritakse vabavoolsesse kanalisatsioonisüsteemi ja 

juhitakse lokaalsesse reoveepuhastisse.  
 

Sajuvesi reostusohuga teedelt ja platsidelt ning parklatest koondatakse rest-
kaevudesse (ühe kaevu valgala kuni 600 m2). Rajatistel kus kasutatakse 

aurupesu, kogutakse heitvesi esmalt vähemalt 10 m3 mahuga puhver-
mahutitesse ja pumbatakse kanalisatsiooni vastavalt vajadusele arvestades 

süsteemi olukorda. Kõikide avariivannide vesi, samuti mahutiparkide 
territooriumil kogunev sajuvesi kogutakse esmalt mahutipargi kaitsevallituse 
sees ja juhitakse kanalisatsiooni pärast veekvaliteedi kontrollimist vastava 

maasiibri avamise teel. 
 

Reoveepuhasti on ette nähtud heljumi ja naftaproduktide (mõlemad 100 kg/d, 

200 mg/l) jt keemiliste ühendite eemaldamiseks reoveest. Puhasti on 
dimensioneeritud 11 000 inimekvivalendile vastava reostuskoormusega reovee 
käitlemiseks ja selle jõudlus on Qd = 500 m3/d,Qh = 50 m3/h. 
 

Reoveepuhastuseks on kavandatud füüsikalis-keemiline menetlus, puhastus-
kompleks koosneb järgmistest rajatistest: 
 

- Võrekamber (objekt nr 50)  

- Ühtlustusmahuti (51)  
- Puhastusseadmed (52). Puhastusprotsessiks on 2-astmeline flotatsioon. 

Selle I ja II etapis eraldatakse ja kogutakse pinnale kerkiv õlikiht flotaatori 
väljundkambrisse ja pumbatakse separeeritud naftajäätmete mahutiparki. 
Flotaatorite põhja settiv mineraalne sete (muda) pumbatakse 

mudatihendisse. 
- Mudatihendi (53) sete tihendatakse 3…5% kuivainesisalduseni. Umbes 

päevase tihenemise järel pumbatakse muda veetustamisele tehnohoonesse, 
kus muda kuivainesisaldus tõstetakse kruvitahendis või tsentrifuugis 20…25% 

kuivainesisalduseni ja kogutakse kärusse. Käru tühjendatakse ca´ 3…5 korda 
nädalas (sete veetakse ära prügilasse või põletatakse). Eeldatav sette kogus 
on 100 kg/d. 
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- Separeeritud naftajäätmete mahutipark (28). Siia kogutud õlijäätmed 
suunatakse tootmisprotsessi tagasi. 

 

Reoveepuhastis käideldud vesi, mille saasteainete sisaldus vastab Sillamäe SEJ 
kehtestatud nõuetele, juhitakse sajukanalisatsiooni ja sealt koos sajuveega 
ühtlustustiiki. Tiigis on kavas kasvatada reostustundlikke kalu. 
 

Sajuvee kanalisatsioon rajatakse järgmiste süsteemide ja objektide drenaaži- ja 
sajuvee ärajuhtimise tagamiseks: 
 

- kõvakattega teed ja platsid (välja arvatud autode parkimisplatsid ning 

reostusohtlikud teelõigud ja platsid); 
- sajuvesi hoonete katustelt; 
- killustikkattega teede ja platside drenaaž. 

 

Sajuvee torustik koosneb kahest süsteemist: suurem süsteem haarab 
tööstusala, teed ja parklad, väiksem süsteem on kavandatud eraldi oleva 

administratiivhoone katuselt ja teedelt kogutava sajuvee kanaliseerimiseks. 
 

Suurema süsteemi vooluhulgaks on projekteeritud Qd1 = 563 000 m3/a (vesi 

kanaliseeritakse koos puhasti läbinud heitveega). Väiksema süsteemi voolu-hulk 
on 59 000...98 000 m3/a (arvutatud aastakeskmise ja maksimaalse sademete 
hulga alusel). Maksimaalne vooluhulk Qmax = 367 l/s (arvutuslik maksimaalse 20 

minutilise saju vooluhulk kogu territooriumilt). 
 

Mõlema sajukanalisatsiooni veed koondatakse puhvertiiki mahuga 1 500 m3, mis 

on ühtlasi maastikku ilmestav element ja on ka tuletõrjevee varuks. Enne 
puhvertiiki on suuremale süsteemile paigutatud mudapüünis (arvestatud 
varuteguriga 1,36 st projekteeritud vooluhulgale 500 l/s) ja väiksemale 

süsteemile liivapüünis. Ühtlustustiigist suunatakse liigne vesi Sillamäe SEJ 
kanalisatsioonisüsteemi kaudu merre. 
 

Vastavalt AS Sillamäe SEJ tehnilistele tingimustele on lubatud kanaliseerida 
heitvett kuni 563 000 m3/a, mis vastab keskmisele kogusele 1 540 m3/d. 
Sillamäe SEJ mereveelasu lubatud vooluhulk on 7,494 mln m3/a. Kavandatava 

tehase heitvee vooluhulk moodustab ~7,5 % lubatud kogusest. 
 

PVT viitedokumendi [11] järgi on Euroopa naftarafineerimistehastes reovee ja 

sajuvee teke vahemikus 0,15-11,68 m3/t, millest tehnoloogilise reovee kogus 
moodustab 0,11-1,57 m3/t. Kavandatavas tehases on kanaliseeritava vee kogus 

~0,28 m3/t (I ja II etapis kokku), mis jääb sektorile iseloomulikku vahemikku, 
olles seejuures madalamas piirkonnas. 
 

6.5 Jäätmeteke ja selle käitlemise keskkonnamõju 

 

Naftarafineerimistehase töötlemisel tekib mitmesuguseid setteid jms, mis on 

naftaga kokku puutunud. Euroopa naftarafineerimistehastes tekkivate 
protsessipõhiste jäätmete (nt läbitöötanud katalüsaatorid, mahutite sisekoorik, 

saastunud pinnas jms) koguhulk on PVT viitedokumendi [11] andmetel 
keskmiselt 0,04 massi% tehases töödeldud toorainest, jäätmeteke on vahemikus 
133...4 200 t 1 miljoni tonni töödeldud tooraine kohta. Tehnoloogilise projekti 

koostajate sõnul on kavandatavas tehnoloogias rida erisusi, mis oluliselt 
vähendavad süsteemis setete ja koorikute teket: rafineerimisseadmetes ei 

kasutata auru ega vett, ka väävliärastus vähendab setete teket. Vesiniktöötus 
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eemaldab tooraines sisalduvad metallid, mis sadenevad katalüsaatorile: 
vanaadium 96-100 %, nikkel 93-96 %. 
 

Kasutatakse erinevaid katalüsaatoreid: hüdrodesulfureerimisel ja 
vesiniktöötlemisel kasutatakse Mo/Co ja Ni/Mo katalüsaatoreid. 1 mln t/a 
töödeldud toornafta kohta tekib 10-40 t/a kasutatud Mo/Co ja 4-20 t/a Ni/Mo 

katalüsaatoreid. Kuna kavandatavas tehases krakkimisel katalüsaatoreid ei 
kasuta, võib eeldada et katalüsaatorijäätmete teke on vahemike alumises 

piirkonnas, kokku kuni 20 t/a aastas etapi kohta. Vastavalt ptk 6.2.8 toodud PVT 
meetmele nr 16 tuleb käitises koostada kasutatud katalüsaatorite käitlemisplaan 
või tagada katalüsaatorite ringlus-kasutus neid dekanteeritud õlilägast 

eemaldades. 
 

Käideldav Araabia nafta ei sisalda tehnilise kaardi andmetel mineraalseid jms 

lisandeid. Seetõttu on remondiperioodil torude ja mahutite läbipesul tekkiva 
sette kogus suhteliselt väike. Pesul kantakse metallioksiidide jäägid ja liiv 
drenaažimahutitesse ДЕ-101 ja Е-101. Sinna kogunenud setted pestakse läbi 

bensiinifraktsiooniga ja neist aurutatakse kergfraktsiooni jääk veeauruga välja 
(suunatakse tehase tõrviksüsteemi). Läbipesemisel kasutatud bensiinifraktsioon 

suunatakse toormeparki, kus segatakse töötlemisele mineva toornaftaga. 
Läbipestud mineraalne jääk (summaarne kogus ca 100 t/a etapi kohta) 
pannakse betoonisegurisse koos kustutamata lubjaga ning segatakse veega. Nn 

kustutamisreaktsiooni tulemusena saadakse inertne puistematerjal, mida saab 
kasutada asfaltbetooni jm tee-ehitusmaterjalide täiteainena.  
 

Olemuselt on saadud inertne puistematerjal nafta töötlemisprotsessi 
kõrvalsaadus, millele kohaldub jäätmeseaduses § 21 toodud jäätmete lakkamise 

staatuse teema: 
 

§ 21.  Jäätmete lakkamise staatus 

 (1) Jäätmed ei ole enam jäätmed, kui nad läbivad taaskasutamistoimingu ja selle 

tulemusena saadud asi vastab kõikidele järgmistele kriteeriumidele: 

 1) asja kasutatakse tavapäraselt kindlal otstarbel; 

 2) asjale on olemas kindel turg või selle järele on nõudmine; 

 3) asi vastab konkreetseks otstarbeks ettenähtud tehnilistele nõuetele, õigusnormidele 

ja tootestandarditele; 

 4) asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele. 

... 

(3) Jäätmete lakkamist tinginud taaskasutamistoiming peab olema määratud 

taaskasutamistoimingut läbi viinud ettevõtja jäätmeloas või tööstusheite seaduse alusel 

antud keskkonnakompleksloas (edaspidi kompleksluba). 

 

Tee-ehitusmaterjalide koostises kasutamiseks on vaja koostada tootestandard, 
mis vastab tehnilistele nõudmistele. Lisaks on vaja tehase rajamise järgselt välja 

selgitada materjali ohtlike ainete sisaldus ja leostusomadused – vajalik on 
uuringute läbiviimine, mis võimaldavad anda hinnangu vastavalt 
Keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr. 21 „Teatud liiki ja teatud koguses 

tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine 
kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ tingimustele. 

 
Ka reoveepuhastil tekib tahkeid jääke. Eelprojekti järgi on eeldatav sette kogus 
100 kg/d (kuivainena). 25 % kuivainesisaldusega setet tekib ca 400 kg/d, ~146 

t/a. See vastab ligikaudu PVT viitedokumendis  [11] toodud sette tekkele.  
 

Kokku tekib tehase I ja II etapil arvestuslikult 386 t/a erinevaid 
rafineerimisprotsessist ja reoveepuhastuses tekkivaid jäätmeid, millest 100 t/a 
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on põhimõtteliselt võimalik suunata taaskasutusse (kuigi võib osutuda 
lihtsamaks neid ohutustada koos ülejäänud jäätmetega).  

 
Nafta rafineerimisel tekkinud jäätmed (kood 05 01) saab ohutustada põletamisel 
või ladestamisel ohtlike jäätmete prügilasse. Põletamine on võimalik näiteks AS 

Epler-Lorenz Tartu Ravila 75 ohtlike jäätmete põletamis-jaamas, mille 
keskkonnakompleksloa nr L.KKL.TM-148476 järgi on lubatud põletada 500 t/a  

nafta- ja õli rafineerimisel tekkivad jäätmed (kood 05 01).  
 
Käitlemisvõimekus on olemas ka AS Kunda Nordic Tsement tsemendi-tehases, 

kus saab taaskasutada kuni 2 000 t/a mahutite põhjasetteid (kood 05 01 03*). 
Kuid antud juhul vajab kavandatava tehase jäätmete sobivus taaskasutamiseks 

eraldi hinnangut – kas see võib mõjutada tsemendi kvaliteeti. 
 

Alternatiivse variandina on võimalik ladestamine ohtlike jäätmete prügilasse. 
Vaivara ohtlike jäätmete lõppladestuspaik on praegu jäätmete vastuvõtuks 

ajutiselt suletud, kuid naftatöötlemistehase käivitamise ajaks on selle 
haldamisega seotud probleemid eeldatavalt lahendatud.  

 
Jäätmeid tekib ka teistes tehase allüksustes, näiteks remondi-
mehhaanikatsehhis (eelkõige metallijäätmed) ja kontorites-olmeruumides 

(olmejäätmete sarnased jäätmed). Samas on tegemist jäätmetega, sh ohtlikud 
jäätmed, mille käitlemisel on väljakujunenud lahendused ja puudub oluline 

keskkonnamõju. Seetõttu ei ole nende detailsem käsitlemine siinkohal 
põhjendatud. Detailsed andmed jäätmete tekke ja käitlemise osas esitatakse 

keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides. 

6.6 Mõju pinnasele ja põhjaveele ohtlike ainete käitlemisest 

 

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrusega nr 172 (viimane redaktsioon 

avaldatud RT I, 29.12.2011, 138) on kehtestatud naftasaaduste hoidmis-ehitiste 
veekaitsenõuded ohtliku seisundi tekke vältimiseks ja vee reostumise 

ennetamiseks. Määruse mõistes on kavandatava tehase mahutipargid, nendega 
seotud pumplad ja torustikud valdavalt suured hoidmisehitised (maht üle 5 000 
m3).  
 

Kavandatava tehase mahutipargid, pumplad, torustikud jm ei ole olulise 
keskkonnamõju allikaks pinnasele ja põhjaveele, kui need on rajatud vastavalt 

veekaitselistele ehitusnõuetele. Need on loetletud parima võimaliku tehnika 
(PVT) rakendamise ülevaates ptk 6.2.3, PVT meede nr 51. 
 

Määruse ptk 4 kehtestab hoidmisehitisele ekspluatatsiooninõuded, sh mahutite 

märgistuse, hoidmisehitise ehitusprojekti, teabe tehnilise järelevalve sageduste 
ja meetodi ning tulemuste kohta jm dokumentatsiooni olemasolu kohta. Määruse 

§ 13 sätestab meetmed hoidmisehitise lekke tõkestamiseks ja sellest 
teatamiseks. Kuigi kavandatava tehase hoidis-ehitistes toimuvate avariiliste 
juhtumite korral on pinnase ja sademevee reostumine välistatud (mahutite 

ümber on vallitusalad projekteeritakse selliselt, et ka mahuti purunemisel 
reostus jääb vallitusalasse - vallitusala põhja paigaldatakse naftasaaduste suhtes 

vastupidav kilemembraan, mis kaetakse betooniga, ka vallitusala küljed on 
betoonist), ei saa kunagi välistada väiksemate lekete toimumist väljapool 
vallitusala. Selliste juhtumite puhul oluline, et asutakse koheselt tõkestama 

reostuse võimalikku levikut, milleks peab hoidmisehitise juures olema vajalikus 
koguses absorbenti. Käivitatakse tegevused vastavalt reostusavarii 
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likvideerimise plaanile (määruse § 14 lg 1), mis tuleb enne hoidmisehitise 
kasutuselevõttu kirjalikult kooskõlastada Päästeametis ja Keskkonnaametis (§ 

14 lg 2). Keskkonnaohtlikust lekkest tuleb koheselt teavitada Häirekeskust, 
Sillamäe Linnavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni. 
 

Juhul, kui mingil põhjustel ehituslikud ja ekspluatatsioonilised meetmed ei toimi 

(eeldatavalt saab see olla põhjustatud ainult terrorirünnakust või sõjalisest 
konfliktist, kui purustatakse korraga nii mahuti ning vallitusala põhi või seinad), 

võib tekkida leke, mis läbib glaukoniitsavi ja diktüoneemakilda ning satub 
liivakivis levivasse ordoviitsium-kambriumi veekompleksi (vt ka ptk 5.1). Kuna 
see veehorisont ei ole kasutuses, ei põhjusta tekkiv reostus terviseriske. 

Sillamäe linna kasutuses olevad põhjavee horisondid on kaitstud reostusele 
läbimatu paksu sinisavi kihiga.  

 
Kokkuvõtteks saab järeldada, et kavandatav tegevus ei mõjuta tavapärastes 
ekspluatatsioonitingimustes pinnast ja põhjavett ohtlike ainetega. Siiski tuleb 

arvestada tööstusheite seaduse § 57 nõudega lähteolukorra aruande 
koostamiseks ja sellest tuleneva pinnase ja põhjavee seireprogrammi 

rakendamiseks. Lähteolukorra aruanne sisaldab andmeid käitises kasutatavate, 
toodetavate või keskkonda viidavate ohtlike ainete kohta ning pinnase ja 
põhjavee kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata nende saastumise ja 

kvantitatiivselt võrrelda aruande koostamise ajal olnud olukorda olukorraga 
tegevuse täielikul lõpetamisel. Seireprogrammi koostamisel arvestatakse ainult 

nende ainetega, millega käitis võib keskkonda mõjutada, mitte kõikvõimalike 
ohtlike ainetega. 

6.7 Hinnang keskkonnatasude suurusele 

 

Keskkonnatasude rakendamise eesmärk on vältida või vähendada loodus-varade 
kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega 

seotud võimalikku kahju. Eesti keskkonnatasude süsteem on olulises osas välja 
kujunenud ning keskkonnatasude määrad on kehtestatud 2015. a lõpuni 

keskkonnatasude seadusega või kehtestatud seadusest tuleneva volitusega 
Vabariigi Valitsuse määrusega (vee võtmisel). 
 

Kavandatava tehase loodusvara kasutusõiguse tasu on seotud veevõtuga. Kuna 

tehasel veehaarded puuduvad ja vesi saadakse teiselt ettevõtjalt, sisaldub 
keskkonnatasu vee ostuhinnas. 2015. aastaks kehtestatud tasumäärasid 

arvestades on Sõtke jõest tehnoloogilise vee võtu eest tasu ~413 €/a (29,52 € / 
1000 m3 * 14,0 tuh m3/a) ja kambrium-vendi põhja-veekihist olmevee võtmisel 
1 380 €/a (94,52 €/1000 m3). 
 

Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, 
põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid.  
 

Kuna kavandatav tehas annab teisele ettevõttele üle nii kõrvaldamist vajavad 
jäätmed kui ka kanaliseeritavad heitveed, siis saastetasu sisaldub osutatava 
teenuse maksumuses. Kui kõik nafta töötlemisel tekkivad jäätmed ladestataks 

prügilasse, on saastetasu ~11 518 €/a (29,84 €/t * 386 t/a). 
 

Läbi ettevõtte puhastusseadme ärajuhitavale heitveele rakendub saastetasu 

seadus § 11 lg 3: läbi tehase puhasti juhitav vesi on tehase territooriumilt 
kogutud sademevesi, mis puhastamise järgselt vastab ohtlike ainete kohta 

kehtestatud piirnormidele ning seetõttu saastetasu ei nõuta.  
 

http://www.envir.ee/1159732
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Olmereovee kanaliseerimise eest on maksimaalne arvestuslik saastetasu 27 503 
€/a, mis jaguneb järgmiselt: 
 

BHT7 ≈12 571 €/a (1 435 €/t * 0,02 t/d * 365 päeva * 1,2);  

Heljum ≈ 4 843 €/a (552,89 €/t * 0,02 t/d * 365 päeva * 1,2); 
Püld ≈ 3 157 €/a (12 014 €  365 * 0,6 kg/d / 1000 * 1,2); 
Nüld ≈ 6 932 €/a (2 826 €/t * 0,0056 kg/d * 365 * 1,2). 

 

Tasu arvutamisel on koefitsienti 1,2, kuna Sillamäe linna reoveepuhasti juhib 
heitvee keskkonda süvamerelaskme kaudu.  

 
Kavandataval tehasel tuleb maksta tasu välisõhu saastamise eest. 
Saastetasumäärad ja eeldatav saastetasu suurus on esitatud Tabelis 6-6. Kuna 

kavandatav tehas asub Sillamäe linnas, on tasu arvestamisel vaja kasutada 
koefitsienti 1,5 (saastetasu seadus § 19 lg 2 p2). 

 
Tabel 6-6. Saastetasu välisõhu saastamise eest (I etapp) 
 

Saasteaine 

 

Saastetasu määr, 

€/t (2015) 

Saastetasu, €/a 

Miinimum-PVT PVT-2 

NO2 122,32 14 623 4 426 

SO2 145,46 27 422 24 274 

CO 7,70 923 

LOÜ 122,32 40 685 14 703 

Tahked osak. 146,16 1 275 1 004 

H2S 145,46 1 116 156 

 
Summaarne saastetasu välisõhu saastamise eest tehase töö I etapil 2015. aasta 

hindades on kuni 86 044 €/a, I-II etapp kokku kuni ~172 100 €. Eestis 
deklareeritakse saastetasu kvartaalselt tegelikult välisõhku viidud koguste eest.  
 

Koostamisel on keskkonnatasude raamkava 2016+, mis eeldatavalt suurendab 

tasumäärasid. Keskkonnaministeeriumis 2009. aastal koostatud 
„Keskkonnatasude arendamise kontseptsioon aastani 2020“ nägi ette SO2 ja 

tahkete osakeste saastetasu määra kasvu 30 % aastas kuni 2017 aastani, edasi 
10 %. Teistel saasteainetel on tasumäära kasv vastavalt 10 % ja 5 %. Hetkel 

käivad arutelud huvirühmadega, millised on tegelikult rakendatavad tasumäärad 
- raamkava koostamise käigus tuleb arvestada, et muutuvates 
majandustingimustes ja keskkonnakaitse eriolukorras võib kerkida vajadus ka 

kontseptsioonis esitatud plaanide korrigeerimiseks [24]. 
 

Kuna kavandatav tehas ei ole soojuse tootja saastetasu seaduse § 19 lg 4 

mõistes, ei rakendata saastetasu süsinikdioksiidi heitele välisõhku. Samas tuleb 
tehasel osta CO2 saastekvooti KHG lubatud heitkoguste ühikute turult, tasuta 
kvoot moodustab suhteliselt väikse osa. Ühiku hind võib olla vahemikus 5...30 

€/t CO2, kusjuures kõrgeim hind oli 2008. aastal, 2012. a. oli maksumus 
6,93 €/t. Kui arvestada ühiku hinnaks 10 €/t, tuleb maksta I etapil ca 1,854 mln 

€/a, kui 30 €/t, siis 5,562 mln €/a. 
 

Kokkuvõttes võib eeldada, et kavandatava tehase keskkonnakasutusega seotud 
tasud on etapi kohta suurusjärgus 2...6 miljonit eurot aastas.  
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6.8 Müra ja vibratsioon 

 

Võimalikud häiringud tööstusobjektide naaberaladel võivad olla seotud nii 

tootmistegevusega kaasneva kui ka transpordivoogudest tuleneva müra ja 
vibratsiooniga (transpordi mõju analüüsitakse eraldi ptk 6.9). 
 

6.8.1 Tööstusmüra 

 

Uued tööstuslikud objektid tuleb ehitada vastavuses seadusandlusega sätestatud 

müranormidega. Kõiki võimalike müraprobleeme ei saa ega ole arukas 
lahendada objekti kavandamisel vaid seda tuleb teha ka vajaduspõhiselt objekti 

käitamisel, kui ilmneb oht müra normtasemete ületamiseks. Praegu on 
eelprojektist teada järgmised meetmed, mis vähendavad tehnoloogiaseadmete 
tekitatavat müra: 
 

- mürarikkad objektid nagu koostootmisjaama elektriturbiin ning 
kompressorid asuvad hoonetes, mis on heliisoleeritud välisseintega 
(põhikonstruktsioon 15  cm paksusega mineraalvilla täitega 

kergpaneelidest) ja siseseintega (mürarikastel ruumidel on heliisoleerivad 
seinad)  ning katusekonstruktsioonidega (vahtpolü-stüreeni ja 

mineraalvilla kihtide paksus kokku 8 cm); 
- pumbad asuvad kergkonstruktsiooniga hoonetes ja on paigutatud 

monoliitsest raudbetoonist plaatidele, mis vähendavad müra ja 

vibratsiooni; 
- paigaldatakse leegita avariitõrvikud (termooksüdatsioon toimub neis 

seadme sees  ja need on PVT viitedokumendi [11] järgi oluliselt 
vaiksemad kui leegiga avatud tõrvikud; ühtlasi on  nad ka suitsu- ja 
soojuskiirguse vabad); 

 

Kavandatava tehase potentsiaalselt mürarikkamateks seadmeteks on  
koostootmisjaama avariiventilatsioon auru väljalaskmiseks ning tehnoloogilises 

protsessis kasutavad õhkjahutid. Need seadmed tuleks valida võimalikult madala 
müratasemega ja varustada mürasummutitega. 
 

Müra normtasemed on reguleeritud Sotsiaalministri 4.03.2002 määruse nr 42 
“Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes 

ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõuetega. Määruses kasutatakse peamiselt 
kahte mõistet: müra piirtase ja taotlustase. Piirtase on näitaja, mis üldjuhul 
iseloomustab rahuldavaid akustilisi tingimusi ja mida kasutatakse olemasoleva 

olukorra hindamisel, kusjuures olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra 
ületada piirtaset. Taotlustase on müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja 

iseloomustab häid akustilisi tingimusi, seda kasutatakse uutel planeeritavatel 
aladel (ka ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra parandamisel.  
 

Ülevaade normtasemetest on esitatud Tabelis 6-7. Mürasituatsiooni hindamisel 
jaotatakse hoonestatud või hoonestamata alad üldplaneeringu alusel 4 
kategooriatesse: 
 

- I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, 

tervishoiuasutuste puhkealad; 
- II kategooria - õppeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid 

linnades; 
- III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, 

kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted); 

- IV kategooria - tööstusala. 
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Vastavalt määruses toodule tuleb Sillamäe sadama-ala ja naabruses asuvaid 

tootmismaa sihtotstarbega alasid käsitleda IV kategooria alana – tööstusala, kus 
ühe või samaaegselt mitme heliallika tekitatud müra ei tohi ületada piirtaset, 
milleks on 70 dB päeval ja 60 dB öösel. 

 
Tabel 6-7. Tööstusettevõtetest tingitud müra normtasemed hoonestatud või 

hoonestamata aladel on järgmised (LpA,eq,T, dB päeval/öösel) 
 

Ala kategooria 

üldplaneeringu 

alusel 

I 

looduslikud 

puhkealad ja 

rahvuspargid, 

puhke- ja 

tervishoiu-

asutuste 

puhkealad 

II 

laste- ja 

õppeasutused, 

tervishoiu- ja 

hoolekande-

asutused, 

elamualad, 

puhkealad ja 

pargid linnades 

ning asulates 

III 

segaala (elamud 

ja ühis-

kasutusega 

hooned, 

kaubandus-, 

teenindus- ja 

tootmisette-

võtted) 

IV 

tööstusala 

Tööstusettevõtete 

müra piirtase 

olemasolevatel 

aladel 

55/40 60/45 65/50 

601/451 

70/60 

Tööstusettevõtete 

müra taotlustase 

olemasolevatel 

aladel 

50/40 55/40 60/45 65/55 

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel 
 
 

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määrus nr 108, „Töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra 

piirnormid ja müra mõõtmise kord” tuleb ka tööstustegevuste puhul tagada 
võimalikult madal mürafoon, kuid töökeskkonnas kehtivad töötsooni 

müranormid. Hoonete sees ja kõrget mürataset põhjustavate seadmete 
läheduses tuleb töötajate kaitseks üldjuhul tagada madalam müratase kui 85 dB. 
 

Arendusala vahetus ümbruses ei asu tundlike elamualasid, lähimad olemas-

olevad eluhooned jäävad koostootmisjaamast lääne suunale ca 1 km kaugusele. 
Sillamäe linna keskus asub kavandatavatest koos-tootmisjaamadest ca 2,3 km 

kaugusel (II kategooria ala), lähimad elamud keskuse suunal asuvad Sõtke ja 
Tolstoi tänava piirkonnas ca 1,8...1,9 km kaugusel (III kategooria alad).  
 

Ptk 2.8.2 viidati, et Sillamäe linna iseloomustab öisel ajal pidev tööstusliku 

iseloomuga mürafoon, mille allikaks on eeldatavalt Sillamäe linna Kesk tn 2 
tööstusalal tegutsevad ettevõtted. Aeg-ajalt liitub tööstusmürale sadamasse või 

sadamast sõitvate rongide müra, esineb ka üksikuid mürasündmusi – eelkõige 
rongide pidurdamisel ja koosseisude liitmisel tekkivad kolksatused. Tööstusmüra 
tase kesklinna piirkonnas ja Ranna tee merele avatud kohtades on veidi väiksem 

II kategooria alade tööstusmüra öise piirtasemest 45 dB.  
 

Seega tuleb tehase rajamise järgselt arvestada, et võib osutuda vajalikuks 

täiendavate müra vähendamise meetmete rakendamine. Müra vähendamisel 
tuleb lähtuda eelkõige tehnoloogiliste protsesside müra piiramisest selle 

tekkekohas - täiendavate mürasummutite ja müra piiramise kabiinide rajamine 
või müraallikate kapseldamine. 
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6.8.2 Vibratsioon 

 

Nii tööstuslikust tegevusest kui ka liiklusest tingitud pinnasevibratsiooni 

hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a. määrusega nr 78 
„Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning 
vibratsiooni mõõtmise meetodid” kehtestatud nõuetest, mille kohaselt ei tohi 

üldvibratsiooni korrigeeritud kiirenduse tase olemasolevate elamute 
magamisruumides ületada järgmisi väärtusi: 
 

- päevasel ajal (kl 07:00-23:00) - 0,0126 m/s2 (82 dB): 

- öisel ajal (kl 23:00-07:00) - 0,00883 m/s2 (79 dB).  

 

Vibratsiooni vähendatakse järgmiste meetoditega: vähese vibratsiooniga 
seadmete valimine, vibratsioonivastaste paigaldiste rajamine, vibratsiooniallikate 

lahutamine ümbrusest, mis takistab vibratsiooni levikut. Antud juhul on 
vibratsiooni vähendavad meetmed mõeldud eelkõige tootmishoonete sees 

töötingimuste ja seadmete vastupidavuse tagamiseks, kuna lähimad tundlikud 
elamualad asuvad sedavõrd kaugel, et maapinna kaudu leviva vibratsiooni 
negatiivne mõju elamupiirkondadesse ei ole ka teoreetiliselt võimalik. 

 
Tavapärase tööstushoonete ekspluateerimise korral ei kujune väljaspool 

hoonestust maapinna kaudu levivat vibratsiooni taset, mis mõjutaks elanike 
heaolu või naaberhoonete seisundit.  
 

Vibratsiooni levik tehnoruumidest väljapoole on takistatud ka seetõttu, et ruumid 

ise peavad olema piisavalt massiivsete konstruktsioonidega, takistamaks 
vibratsiooni võimalikku kahjulikku toimet tööstushoonele ja teistele seadmetele. 

Need tingimused tagatakse tavapäraste tehnoloogiliste lahendustega. 
 

6.9 Toorme ja toodangu transpordist tingitud mõju 

 

Kavandatav tehas hakkab kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või 
varasemalt planeeritud taristut, sh raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata 

tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid sadamale. Arendaja eelistatud 
lahenduseks on korraldada kogu toorme ja toodangu transport meritsi, kuid võib 

eeldada, et ligikaudu 20 % toormest ja toodangust tuleb vedada raudteel. 
Samuti nähakse ette võimalus osa toodangut, hinnanguliselt kuni 10 % 
kogumahust, klientidele tarnida tsisternautodega. 

 
Meretranspordi mõju 

Sillamäe sadam on kavandatud muuhulgas naftasadamana, kuhu on rajatud 
tankerite laadimiskaid ja sadama arenguplaanide kohaselt kavas nafta-terminale 

juurde ehitada. Seetõttu ei põhjusta kavandatav tegevus mõju, millega sadama 
ehitamisel juba ei oleks arvestatud. Naftasaaduste kaidel laadimise 
keskkonnamõjusid on hinnatud 2005. aasta KMH aruandes [25], kus on ära 

toodud nii õhusaaste mõjud (Sillamäe sadama asukohavaliku KMH käigus tehtud 
hajuvusarvutusest  selgub, et normile vastav alifaatsete süsivesinike sisaldus 

(SPV1=1) saavutatakse juba 1,2 km kaugusel tankeri laadimiskohast) kui ka  
veesaaste mõju (Tänapäeval on tankerite laadimine kai ääres viidud sellisele 
tasemele, et naftasaaduste sattumine vette on praktiliselt välistatud. Muuga lahe 

monitooringu andmed ei näita, et aastatepikkune naftaproduktide laadimine 
Muuga sadamas oleks suurendanud naftaproduktide sisaldust lahe vees.). Ka 

tankeriavarii toimumist hinnati vähetõenäoliseks: laiaulatuslik merekeskkonna 
reostus Sillamäe sadamas on vähetõenäoline, kui peetakse kinni ohutu 
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meresõidu, samuti naftaproduktide käitlemise ohutuseeskirjadest ja reostustõrje 
meetmeid suudetakse õigeaegselt rakendada ning täidetakse kohustust kasutada 

naftaproduktide vedudeks ainult tehniliselt korras tankereid. 
 

Ka juhul, kui hindamisel lähtuda kavandatava tegevusega kaasnevast kaubavoo 
kasvust võrreldes praeguse tasemega, ei kaasne Läänemere idaosa 

meretranspordi koormuses, sh naftatoodete käibes, olulist muutust. Hiljuti 
koostati ülevaate merekaubaveost Läänemere idakaldal [26], mille kohaselt 

2012. a summaarne kaubakäive oli 344 miljonit tonni. Sellest 40% liikus Balti 
riikide sadamate kaudu, toornafta ja naftasaadused moodustasid sellest 53 %. 
Nafta jms pärineb peamiselt Venemaalt ning Vene sadamates käideldavad 

naftakaubad moodustavad enam kui 70% kogu Läänemere idakaldal käideldava 
nafta kogusest. Läänemere idakalda sadamate naftakaupade käibest suurima 

osa annab üksnes naftale ja diisliõlile spetsialiseerunud Primorski sadam. 2012. 
aastal oli Primorski sadama käive 75 miljonit tonni ehk 40% kogu piirkonna 
naftakaupade käibest. Hiljuti valminud Ust-Luga sadamas on käideldud 

naftasaaduste maht kahe viimase aastaga tõusnud pea 27 miljoni tonnini. Ust-
Luga on kiirendanud 2011. aastast üha süvenevat trendi, mille kohaselt 

naftakaubad suunatakse Balti riikidest välja. Kõige märkimisväärsem oli langus 
Tallinna sadamas, kus poliitilistel põhjustel vähenes 2012. aastal naftakaupade 
kogus eelmise aastaga võrreldes enam kui 25% võrra. [26] 

 
Kuigi Sillamäe sadama kaubakäive saavutas 2012. aastal taseme 6,564 miljonit 

tonni12, ei põhjusta kavandatava naftatehase töölehakkamine isegi perspektiivsel 
täiskoormusel 3 miljonit t/a  ja ka arvestades  koosmõju Sillamäe sadamasse 

kavandatava LPG/LNG terminaliga (2,9 miljonit t/a) olulist kaubavoogude kasvu 
Läänemere idapiirkonnas isegi juhul, kui jätta arvestamata piirkonna sadamate 
karm konkurents (st eeldame, et juurdetulev kaubavoog on lisanduv ja ei 

mõjuta teiste sadamate tegevust): Sillamäe sadama eeldatav käive 12 miljonit 
t/a moodustaks sel juhul vaid ~3,6 % Läänemere idaosa sadamate üldkäibest ja 

lisanduv nafta ja naftasaaduste kogus ~9 mln t/a (arvestades teoreetilist 
võimalust, et kogu tooraine ja toodang transporditaks meritsi) moodustaks ~4,7 
% vastava kaubakategooria mahust. Oluliseks muutuseks, mille puhul on 

põhjendatud  olulise keskkonnamõju võimalikkuse täiendav kaalumine, võiks 
pidada vähemalt 10 % kaubaveo mahu suurenemist. Samas on tõenäoline, et 

vähemalt osa sellest mahust on konkureeriv, st samavõrra Sillamäe sadama 
naftasaaduste käibe suurenemisega väheneb piirkonna teiste sadamate 
naftasaaduste käive ja seetõttu on Sillamäe sadama eeldatav panus piirkonna 

mereveoste mahu suurenemisele veelgi väiksem. 
 

Autotranspordi mõju 
Võib eeldada, et kavandatava tehase tegutsemiseaegne autotranspordi koormus 
on võrreldav ehitusaegse transpordikoormusega - toimub 30...40 vedu päevas. 

Tsisternautode juurdepääs tehase täitmissõlmele toimub sadama peasissepääsu 
kaudu, st veotee äärde ei jää elamuid jm tundlikke objekte. Tallinn-Peterburi 

maantee liikluskoormusest ~6 000 sõidukit ööpäevas, millest ~1120 on bussid 
ja veokid, moodustab tehase tegevuse tõttu lisanduv koormus väikese osa. 
 

Maanteeametil on perspektiivis rajada Tallinn-Peterburi maantee ja Sillamäe 

sadamasse viiva raudtee ristel eritasandiline raudteeületus. 
 

Raudteetranspordi mõju 

                                       
12

 http://www.silport.ee/738est.html 

http://www.silport.ee/738est.html
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Sarnaselt meretranspordiga ei ületa kavandatava tehase raudteeveoste käive 
Sillamäe sadama I arenguetapiga ettenähtud raudteeveoste mahtu. Samas 

jõudsid huvirühmad KMH programmi koostamisel järeldusele, et raudteeliikluse 
mõju tuleb käesolevas töös hinnata. Tallinn-Peterburi maantee ja Tallinn-Narva 
raudtee vahelisel alal paiknevad suvilapiirkonnad, mille vahelt Sillamäe 

sadamasse tulev raudteeharu läbi läheb, samuti on raudteeliiklust kuulda 
Sillamäe linnas.  
 

Müra mõju hindamisel arvestati lähteolukorrana raudteeveoste kaubakäive 2013. 
aastal -4,76 mln t/a. Kavandatava tegevuse I ja II etapil on kahesuunaline 
kaubakäive maksimaalselt 2 * 400 000 t/a. Perspektiivseks veomahuks koos 

naftatehase veostega arvestati 6 mln t/a. See tähendab, et kahes suunas kokku 
liigub 11 rongi ööpäevas, sh vähemalt 4 rongi öisel ajal. Rongikoosseisu pikkus 

on 900 m, liikumiskiirus 20-30 km/h. Müra tasemed ja levik arvutati 
spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN 7.3. Modelleeriti öist mürataset, kuna öösel (kell 
23.00-07.00) on müranormid rangemad. 
 

Liiklusmüra normtasemed on samuti reguleeritud Sotsiaalministri 4.03.2002 
määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”, need on esitatud 
Tabelis 6-8.  
 

Tabel 6-8. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või 
hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel) 
 

Ala kategooria 

üldplaneeringu 

alusel 

I 

looduslikud 

puhkealad ja 

rahvuspargid, 

puhke- ja 

tervishoiu-

asutuste 

puhkealad 

II 

laste- ja 

õppeasutused, 

tervishoiu- ja 

hoolekande-

asutused, 

elamualad, 

puhkealad ja 

pargid linnades 

ning asulates 

III 

segaala 

(elamud ja 

ühiskasutusega 

hooned, 

kaubandus-, 

teenindus- ja 

tootmisette-

võtted) 

IV 

tööstusala 

Liiklusmüra 

piirtase olemas-

olevatel aladel 

55/50 60/55 

651/601 

65/55 

701/601 

75/65 

 

 

Liiklusmüra 

taotlustase 

olemasolevatel 

aladel 

55/45 60/50 60/50 

651/551 
70/60 

1lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel 

 
Üksikute rongide möödasõidud võivad mõjuda häirivalt nii päevasel kui öisel ajal, 

kuid seadusandlusest lähtuvalt ei ole tegemist ülenormatiivse mõjuga. Määrus nr 
42 sätestab, et liiklusega seotud üksikute mürasündmuste maksimaalne 

helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 
85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel. 
 

Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtasemete kehtestamisel on 

seadusandluses arvestatud keskmise liiklussagedusega aastaringselt või 
regulaarse liiklusega perioodi vältel. Öise raudteemüra modelleerimise 

tulemused on esitatud Lisas 6.  
 

Liiklusmüra piirtase olemasolevatel elamualadel 60 dB päeval ja 55 dB öösel, sh 
hoonete teepoolsel küljel on tiheasustusalal lubatud vastavalt 65 dB/60 dB. 



Sillamäele Kesk tn. 2 kavandatava naftatöötlemistehase KMH aruanne 

 
  Töö 1936/13, 04.06.2014 

80 80 

Segaalal (linnasisesed elamud, kaubandus- ja tootmisettevõtted) on lubatud 65 
dB päeval ja 55 dB öösel, sh hoonete teepoolsel küljel vastavalt 70 dB/60 dB. 

Suvilate piirkonnas on öise müra modelleerimis-tulemuste tõlgendamine 
mõnevõrra raskendatud – tegemist on hoonetega, mis ei ole mõeldud 
ööpäevaringseks elamiseks.  
 

Mürakaardilt on näha, et 60 dB müra tsooni piirile jäävad 4-5 suvila 
raudteepoolsed küljed (paremat kätt suunaga Sillamäe poole), 55 dB tsooni 

lisandub veel mõni suvila paremal pool ja ~20 suvilat vasakul pool. Raudteest 
kaugemale jäävate suvilate puhul  on müratase oluliselt väiksem. 
 

Sotsiaalministri määruse nr 42 järgi on ebarahuldavaks mürasituatsiooniks 

kriitilise taseme ületamine, mis II kategooria aladel öisel ajal on 65 dB. Ühtegi 
elamut või suvilat 65 dB tsooni ei jää. Lisaks sätestab määrus nr 42 § 4 lg 3, et 

üldjuhul ei tohi kriitilise mürataseme tsooni ehitada uusi müratundlikke hooneid. 
 

Kokkuvõttes võib järeldada, et kavandatava naftatehase raudteeveoste käive ei 
põhjusta täiendavaid mürahäiringuid Sillamäe linnas. Lähiaja perspektiivsest 

veosemahust moodustab tehase I ja II etapi käive kuni ~13 %, pikas 
perspektiivis 6...7 %.  
 

6.10   Kemikaalide käitlemisest tingitud riskide hindamine 

 

Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.06.2011 määrusele nr 40 
“Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning 

suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte 
määratlemise kord” (viimane redaktsioon avaldatud RT I, 15.01.2014, 20) on 
STK Group OÜ kavandatav naftatöötlemistehas A-kategooria suur-õnnetuse 

ohuga ettevõte. Kemikaaliseaduse § 131 lg 2 p 1 kohaselt on selline ettevõtte 
kohustatud koostama teabelehe, riskianalüüsi, ohutusaruande ja ettevõtte 

hädaolukorra lahendamise plaani. Need dokumendid kooskõlastatakse pädevate 
asutustega ja hoitakse ajakohastena. Need dokumendid koostatakse vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 17.02.2011 määruse nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse 

ohuga ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning 
avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ (kehtiv redaktsioon 

avaldatud RT I, 29.12.2011, 188) § 2 nõuetele. 
 

Ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine ei ole 
kavandatava tegevuse eelprojekti staadiumis võimalik (eelduseks on konkreetse 

tegevuskoha ja ka ettevõtte toimiva juhtimissüsteemi olemasolu). 
Projekteeritava ettevõtte puhul tuleb koostada riskide hindamine mahus, mis 

võimaldab vastata kemikaaliseadusest § 14 lg 3 tulenevatele küsimustele seoses 
uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte rajamisega: 
 

- kas kavandatav ehitus suurendab suurõnnetuse riski või selle tagajärgede 

raskust; suurõnnetuse riski või selle tagajärgede raskuse suurenemisel 
tuuakse välja ohualasse jääv piirkond; 

- kas ettevõtte õnnetuste ennetamiseks kavandatud meetmed on piisavad; 

- soovitused suurõnnetuse riskide maandamise ja muude asjaolude kohta. 
 

Seejuures tuleb arvestada, et Sillamäe sadama territooriumil ja kõrvalasuvas 

tööstuspiirkonnas tegutsevad mitmed olemasolevad suurõnnetuse ohuga 
ettevõtted, mille ohualadesse kavandatav tegevus jääb (vt ptk 2.8.4) – 
kemikaaliseaduse § 14 lg 2 alusel tuleb ehitusprojekt esitada Päästeametile 

kooskõlastamiseks nii uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte asukoha valikul kui ka 
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olemasoleva suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualasse jääva maa-alale ehitise 
kavandamisel. 
 

Eeltoodud küsimustele vastamiseks koostatud riskide hindamine on KMH 
aruande Lisas 7. Kuid edasises ehitusprojekti koostamise staadiumis, mis annab 
täpsustatud andmeid kavandatava osa, tuleb ka riskianalüüsi täpsusastet 

suurendada. Senine riskianalüüsi tulemuste kokkuvõte: 
 

Õnnetusstsenaariumid kavandatavas naftatöötlemise tehases  on üldjoontes 

samad, mis Sillamäe sadama territooriumil olemasolevas naftasaaduste 
käitlemise ettevõtetes (AS Alexela Sillamäe Terminal). Tehases on võmalikud 
järgmised põhilised õnnetuste tüübid: 

1) kemikaalide avariiline väljavool; 
2) tulekahju ja/või plahvatus. 

 

Lisaks käitlusega kaasnevatele tehno- ja antropogeensetele põhjustele võivad 
teatud tingimustel õnnetusi vallandada ka loodusnähtused, kuritahtlik tegevus, 
samuti suurõnnetus raudteel, kuid neid iseseisvate sündmustena ei vaadeldud. 
 

Peamist ohtu kujutavad käitlemisel toornafta ning selles saadavad küttegaas 
ning vedelproduktid -  esmajoones bensiinifraktsioonid ehk stabiliseeritu nafta, 

diiselkütuse, laevakütuse ja raske kütteõli puhul on eeldatav süttimise oht 
väiksem.  
 

Üldiselt võib järeldada, et võimaliku õnnetuse korral on ohualad  võrreldavad 
olemasolevate terminalide  ohualadega. Ohtlik soojuskiirgus ei ulatu ka suure 
põlengu puhul eeldatavasti kaugemale, kui 150 meetrit põlengu keskmest. 

Raudtee-estakaadi suurõnnetuse ohtlik ala on 121 m. 
 

Suurima ohutsooniga on stabiliseeritud bensiini ja toornafta mahutipargid. 

Tootmises ja mahutiparkides võivad toimuda ka gaasipilve plahvatuses. 
Ehitistele ohtlik ala ulatub kuni 160 m kaugusele.  
 

Lähimatest naaberettevõtetest on Alexela terminali mahutipargi põlengu ohuala 

~123 m, teiste sündmuste ohualad on oluliselt väiksemad. 
 

Suurõnnetuse tõenäosuse osas eeldati, et see on väga väike. Kavandatava 

tehase kaitstuse taseme hinnangu andmisel lähtuti standardi EVS-EN 61511-
3:2005 kaitsekihtide mudelist (Joonis 6-1). Lisas 7 toodud erinevate 
õnnetusjuhtumite ohutsoonid iseloomustavad olukorda, kus pääseb välja 

eeldatavalt maksimaalne kogus tuleohtlikku ainet. Tehnoloogilises ja eelprojektis 
kirjeldatud tehnilised meetmed on nn. esimesed kaitsekihid standardi EVS-EN 

61511-3:2005 kohasest kaitsekihtide mudelist ehk esmased protsessi ohutust 
tagavad meetmed ja osade meetmete eesmärk on just vähendada õnnetusse 

sattuda võiva aine kogust - nii tulekahju kui mahutivälise gaasiplahvatuse mõju 
ulatus sõltuvalt otseselt mahutist välja sattunud vedelkütuse või naftagaasi 
kogusest. Väiksemate lekete puhul ei ole võimalik sellises koguses aurude teke, 

mis põhjustaksid plahvatada võiva gaasipilve. Enne kui võimalik rike süsteemis 
võib viia õnnetusjuhtumini, rakenduvad sellised meetmed 4 erineval ennetaval 

tasandil, kusjuures automaatsüsteemid on dubleeritud käsitsi juhitavatega ja 
vastupidi. Ei ole võimalik välja tuua, kui palju iga konkreetne projekteeritud 
meede lekkiva kemikaali kogust ja seekaudu võimalike ohutsoonide ulatust 

vähendab – summaarne eesmärk on viia lekke tekkimise võimalus 0-lähedaseks 
ja kui leke ikkagi tekkima peaks, tagada et lekkiva kemikaali kogus oleks 

minimaalne. 
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Siinkohal on ka oluline välja tuua, et ükski tehases  käideldavatest kemikaalidest  
ja kütusest, sh LPG, ei ole klassifitseeritud plahvatusohtlikuks. See tähendab, et 

iseeneslik plahvatus ei ole võimalik ja lisaks kemikaali lekkele peab plahvatuse 
tekkeks olema süütamisallikas ja ka süttimiseks sobivad keskkonnatingimused. 

 
Joonis 6-1. Kaitsekihtide mudel standardi EVS-EN 61511-3:2005 
 

 

Osa 1-4 tasandi ohutusmeetmetest on otseselt suunatud süttimisvõimaluse 
vähendamisele (mahutite vallitusalades võivad olla vaid mahuti 

täitmise/tühjendamise torustikud, maanduse ja automaatse maanduskontrolli 
süsteemi olemasolu, elektriseadmed laadimiskohtadel peavad olema 
plahvatuskindlas teostuses, teraskonstruktsioonid on kaetud värviga). 

 
Rida ohutusmeetmeid on suunatud sellele, et avastada toimunud ohusündmus 

võimalikult varases staadiumis (gaasidetektorid, leegiandurid) ja see koheselt 
elimineerida (kustutussüsteemi käivitamine tuleohutussüsteemist signaali 
saamisel). Tehase eelprojektis on toodud iga tehase tehnoloogilise üksuse puhul 

rakendatavad tuleohutus ja tulekustutusmeetmed.  
 

Eespool loetletud meetmetest hoolimata peab tehase käitamisel olema pidevas 
valmiduses operatiivseks õnnetusjuhtumi likvideerimiseks (5. ohutustasand) ja 
ka pädevalt hindama õnnetuse ulatust, et õigeaegselt kaasata ettevõtte väliseid 

päästeressursse (6. ohutustasand). 7. tasand on juba tegevused võimalikes 
ohualades asuvates ettevõtetes ja elamupiirkondades, kui teavitatakse 

võimalikust suurõnnetuse toimumisest (juba praegu on sadama alal ja 
piirkonnas A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted, st põhimõtteliselt 
olukord ei muutu.  
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Kui arendaja rakendab kavandatava tehase rajamisel projekteerijate 
kavandatavaid kaitsemeetmeid ja tagab nende toimivuse, siis on suurõnnetuse 

võimalus peaaegu välistatud ja ohualad ei ulatu naaberettevõteteni. 
 

6.11   Mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale 

 

Inimese elukeskkonna korraldus määrab oluliselt inimese psühhosotsiaalse 
heaolu ja tema tervisliku seisundi. Tervise säilitamiseks ja parandamiseks on 

vaja korraldada töö- ja elukeskkond selliselt, et vähendada või kõrvaldada 
keskkonnast tulenevate füüsikaliste (müra, kiirgus jne), keemiliste 
(keskkonnareostus jne) ja bioloogiliste (nt nakkushaiguste levik) ning samuti 

sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete (stress, tõrjutus, sõltuvushäired jms) 
ohutegurite kahjulikku toimet. 
 

Heaolu on otstarbekas mõjude hindamisel väljendada häiringute kaudu. Kuid 
objektiivset häiringut  on raske määratleda  – inimest võib juba häirida asjaolu, 
et midagi kuskil ehitatakse, st isegi kui ta elab kavandatava tegevusega otseselt 

mõjutatavatest naaberaladest ohutus kauguses, võib tekkida stress..  
 

Kavandatav tegevuse iseloomu ja piirkonna sotsiaal-kultuurilist keskkonda 

silmas pidades võib eeldada, et mõju tervisel võib avalduda peamiselt läbi 
õhukvaliteedi muutuste. Ptk 6.3 jõuti järeldusele, et kavandatav tegevus 

koosmõjus teiste õhusaasteallikatega ei põhjusta välisõhu kvaliteedinormide ehk 
saastetasemete piirväärtuste ületamist. Keskkonnaministri 08.07.2011 määruses 
nr 43 „Välisõhu saastetaseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud 

piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ (RT I 12.07.2011, 3) toodud 
piirväärtused ongi kehtestatud inimese tervise kaitseks. Välisõhu kaitse seaduse 

§ 43 lg 1 kohaselt peab välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise 
piirväärtus (SPV1) olema tagatud ettevõtte tootmisterritooriumi piiril (st SPV1 ≤ 
1,0). Piirväärtustele vastav õhk on hea kvaliteediga. Piirväärtused on 

kehtestatud selliselt, et kogu kokku-puuteperioodi vältel, st inimese eluiga 
arvestades, ei põhjusta piirväärtusele vastav välisõhk inimese tervisele ja 

keskkonnale vastuvõetamatuid riske [27].  
 

Välisõhu kaitse seaduse alusel on kehtestatud ka saasteaine sisalduse häiretase, 
mille ületamisel ka lühiajaline mõju seab ohtu inimese tervise ning mille juures 

tuleb kohe rakendada meetmeid inimese tervise kaitseks. NO2 sisalduse 
häiretase on 400 μg/m3 ja SO2-l 500 μg/m3, mõlemad mõõdetuna kolme 

järjestikuse tunni jooksul. Seaduse § 36 määratleb ka oluliselt saastunud 
välisõhu, mis on seotud piirväärtuse ületamise kordadega: välisõhk loetakse 
oluliselt saastatuks, kui erinevate saasteainete osas on kalendriaastas SPV1 

ületamisi 18...24 korda või SPV24 ületamisi 3-35 korda. Nendel tasemetel 
põhineb Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemis kirjeldatud õhusaaste indeks, mis 

annab peamiste saasteainete tunnikeskmiste kontsentratsioonide (µg/m3) põhjal 
üldistatud hinnangu välisõhu kvaliteedile [28]: 
 

väga hea õhukvaliteet NO2 < 50, PM10 < 25, SO2  < 50 

hea õhukvaliteet NO2 50-100, PM10 25-50, SO2 50-100 

keskmine õhukvaliteet NO2 100-200, PM10 50-90, SO2 100-

300 

halb õhukvaliteet NO2 200-400, PM10 90-180, SO2 300-

500 

väga halb õhukvaliteet NO2 > 400, PM10 > 180, SO2 > 500 

http://www.sm.ee/index.php?id=341
http://www.sm.ee/index.php?id=438
http://www.sm.ee/index.php?id=438
http://www.sm.ee/index.php?id=447
http://www.sm.ee/index.php?id=444
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Siinkohal võib ka võrdluseks tuua töökeskkonna piirväärtused, mis on 
kehtestatud arvestusega, et 8-tunnise kokkupuuteaja vältel ei teki 

tervisekahjustust: NO2 4 000  μg/m3, SO2 5 000  μg/m3, peentolm 5 000  μg/m3. 
Need väärtused on 15-20 korda kõrgemad kui piirväärtused välisõhus.  
Vääveldioksiidile on kehtestatud ka ööpäevakeskmine piirväärtus 125 μg/m3. 

Hiljuti avaldatud uuringus [9] on hinnatud, et SO2 ööpäevakeskmine tase Ida-
Virumaa linnades on < 20 µg/m3, välja arvatud Kohtla-Järvel. Kuid ka seal on 

SO2 ööpäeva-keskmised tasemed langemas. 
 
Sarnaselt välisõhusaastele hinnatakse ka müra tervisemõju. Ptk 6-8 toodud 

modelleerimistulemustest selgus, et kavandatava tegevuse rakendamise järgselt 
ei teki õigusaktidega kehtestatud liiklusmüra piirväärtuse ületamisi nii päevasel 

kui öisel ajal. Samuti saab tööstusmüra vähendamiseks rakendada võtteid, mis 
tagavad et Sillamäe öine mürafoon ei tõuse kõrgemale lubatud piirtasemest. 
 

Lõhnasaaste puhul ei ole kehtestatud konkreetseid piirväärtusi. Tegemist on 
tavaliselt häiringuga, mitte otsese tervisemõjuga. Kuigi väävelvesinik on 

õigusaktiga kehtestatud saastetaseme piirväärtusel 8 µg/m3 intensiivse 
ebameeldiva lõhnaga, ei põhjusta selle kontsentratsioon ületamine veel mõju 
tervisele. Alles kontsentratsioonidel > 150 mg/m3 hakkavad ilmnema toksilised 

mõjud, mille esmaseks indikaatoriks on lõhnataju kadumine. 
 

Siinkohal tuleb märkida, et Ida-Virumaa elanike tervis on üldiselt halvem kui 
teistes Eesti piirkondades. Terviseamet on just  käivitanud laiapõhjalise uuringu 

põhjuste väljaselgitamiseks, sh hinnatakse põlevkivitööstus mõju. 
 

6.12   Kumulatiivne mõju 

 

Kumulatiivse mõjuna mõistetakse inimtegevuse eri valdkondade mõjude 
kuhjumist (liitumine või kombineerumine), mis võib hakata keskkonda oluliselt 

mõjutama. Kuigi eraldi võttes võivad üksikud mõjud olla ebaolulised, võivad 
need aja jooksul ühest või mitmest allikast liituda ja põhjustada 

loodusressursside seisundi halvenemist.  
 

Otseste ja kaudsete kumulatiivsete mõjude esinemise võimalust hinnati iga 
eeltoodud teema juures, olemasolul nendega hinnangute andmisel arvestati, sh 

õhusaaste modelleerimisel.  
 

Mõju hindamise käigus jõudis juhtekspert järeldusele, et potentsiaalse 

keskkonnamõju vähendamiseks (lähtudes seni väljastatud keskkonnalubade 
maksimaalsetest saastekoormusest ja kavandatava tegevuse koosmõjust) on 

kumulatiivse mõju võimalikuks leevendavaks meetmeks Sillamäe sadamas 
asuvate terminalide taristu osaline kasutamine, mis võimaldaks naftatehase 
taristu mahtu vähendada (näiteks Alexela Sillamäe Terminali osa mahutipargi 

kasutamine naftatehase toormemahutipargina). Selle meetme realiseerumise 
eelduseks on äriline kokkulepe tehase rajajate ja terminali(de) omanike vahel. 

Seda soodustaks ka asjaolu, et Alexela Sillamäe terminalis on lubatud kuni 4 
miljoni t/a toornafta laadimine, kuid reaalselt toornafta käive puudub. 
 

Lisaks on Sillamäe elanikud väljendanud muret saaste kauglevi üle – Vaivara 

vallas Auvere külas asuv Eesti Energia põlevkiviõli töötlemise kompleksi 
tekitatav lõhnahäiring levib ebasoodsates ilmastikutingimustes Sillamäe linnani, 
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seda eriti talveperioodil. Selle häiringu koosmõju kavandatava naftatehasega on 
väga ebatõenäoline, kuna kagutuulte korral kandub naftatehase tekitatav 

õhusaaste merele, st kahe allika saaste ei summeeru. Arvestades, et Auvere 
kompleksis on välja töötatud lõhnahäiringu vähendamise kava ja kavandatav 
tehas vastab PVT nõuetele, võib eeldada, et tehase rajamise tulemusena 

lõhnahäiringute arv Sillamäe linnas ei suurene. 
 

7 Leevendavad meetmed ja kavandatava tegevuse seire 
 
Iga kavandatava tegevuse puhul, mis võib halvendada keskkonda, tuleb järgida 
ennetusprintsiipi: mõjust tuleneva keskkonnakahju likvideerimisele 

keskendumise asemel tuleb püüda mõju vältida/ennetada. Seega tuleb mõjude 
leevendamisvajadusega arvestada kõikides projekti etappides: nii kavandamisel, 

projekteerimisel, ehitamisel kui ka hooldustöödel.  
 

Mitmeid õigusaktidest tulenevaid kohustuslikke ja ka soovituslikke leevendus-
meetmeid analüüsiti eelnevate peatükkides ja siinkohal neid kordama ei hakata. 

Käesoleval hetkel kavandatavale tegevusele täiendavaid tehnoloogilisi meetmeid 
negatiivse keskkonnamõju minimeerimiseks pole vajalik välja töötada, kuna 

teadaolevate andmete põhjal vastab kavandatav tehas PVT nõuetele. Samas 
tuleb ettevõtte tegevuses pöörata tõsist tähelepanu hajusheite vähendamisele, 
mis on seotud lekete seire- ja parandamisprogrammiga. 
 

Seiremeetmete kavandamine ja rakendamine on kavandatava tegevuse 
piirkonnas olulise tähtsusega. Sillamäe Linnavalitsuse korraldustes (28.10.2010 

nr 585-k ja 02.12.2010 nr 640-k) on rõhutatud vajadust luua kõiki Sillamäe 
Sadamas asuvaid operaatorfirmasid hõlmav õhukvaliteedi juhtimissüsteem.  

 
Sillamäe Sadam on paigaldamas tootmisterritooriumi piirile välisõhu püsiseire-
jaama, samuti on arendaja väljendanud kohustumust paigaldada püsiseirejaam 

tehase tootmisterritooriumi piirile. Eelkõige vajavad seiramist lõhnaainete (H2S, 
lenduvad orgaanilised ühendid) heide ja levik.  Lisaks on arendaja deklareerinud, 

et paigaldab oma tootmisterritooriumi piirile seireseadmed. Ka siin vajavad 
seiramist eelkõige lõhnaained. Lõhnapotentsiaali määravad ära eelkõige 
väävelvesiniku (H2S) ja metaani (CH4) koosmõju, kindlasti peab seirama ka 

summaarseid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (välja arvatud metaan, st NMVOC) 
ja aromaatseid süsivesinikke. 

 
Seoses tööstusheite seaduse rakendumisega on vaja ette näha ka pinnase ja 
põhjavee seireprogramm – lähteolukorra aruande kontekstis. Tööstusheite 

seaduse § 47 lg 3 sätestab minimaalseks põhjavee korrapärase seire sageduseks 
kord iga viie aasta järel. 

 
Täpse õhusaaste ja lähteolukorra aruande seireprogrammid tuuakse välja 
keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides. Saasteallikate seire tuleb korraldada 

selliselt, et on tagatud PVT tingimuste täitmise kontrolli võimalus – 
õhusaasteainetest tuleb mõõta põletusseadmete NOx, SO2, CO, H2S, NMVOC ja 

tahkete osakeste heidet. Väävliärastussüsteemist tuleb mõõta H2S, SO2, NMVOC 
ja tahkete osakeste heidet, väävli granuleerimise seadmelt H2S, SO2 ja tahkete 
osakeste heidet. Kui nafta ja naftasaaduste käitlemisel kasutatakse 

püüdeseadmeid (VRU jms), siis peab neil olema automatiseeritud töö seire- ja 
kontrollisüsteem, mis on seadme lahutamatuks osaks. 
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Siinkohal on täiendavalt käsitletud PVT viitedokumentides toodud korralduslikke 
meetmeid, mida tuleb rakendada käitise tegutsemisel. 
 

Kui käitisesse on rajatud keskne reoveepuhasti, on PVT CWW-s toodud 
asjakohaste meetmete rakendamine. Kasutatav puhastustehnoloogia peab 
tagama, et uutest käitistest juhitakse suublasse heitvett, mis vastab PVT-ga 

seostatavatele kontsentratsioonidele ja seire korraldusele, välja arvatud juhul 
kui õigusaktiga on kehtestatud rangemad väärtused. Kui raskemetallide 1 aasta 

vältel tehtud igakuistest seiretulemustest ilmneb, et lühiajalised 
kontsentratsioonid on püsivalt alla ½ lühiajalisest BAT-AEL maksimum-
kontsentratsioonist, võib seiresagedust vähendada, nt 1 kord 6 kuu jooksul. 

 
Juhul kui käitises tekkiv reovesi juhitakse käitisevälisesse reoveepuhastisse, on 

käitaja ja selle reoveepuhasti käitaja kohustused määratud nendevahelise 
lepinguga või asjakohaste tegutsemisjuhistega nagu näiteks 
ühiskanalisatsiooniga liitumise leping, ühiskanalisatsiooni kasutamise eeskiri, 

heitvee ärajuhtimise teenusleping.  
 

Käitises on kindlaks määratud ainevood, sh jääkgaasid ja reovesi, mis vajavad 
keskkonnaprobleemide vältimiseks töötlust või puhastamist. Nendele 
ainevoogudele  on määratud kriitilised parameetrid, mis võivad mõjutada 

töötlemiseks või puhastamiseks vajalike seadmete (sh reovee eelpuhastite, 
jääkgaaside põletite jm) töö efektiivsust. 
 

Ettevõttes peab olema hädaolukorra lahendamise plaan (mis on kooskõlastatud 
Ida-Eesti Päästekeskuse Kriisireguleerimisbüroos). Igal tootmise allüksusele 

tuleb välja töötada oma protsessistandard, mis käsitleb tehnoloogiaprotsessi 
juhtimist, võimalikke häireid, nende põhjuseid ja likvideerimise teid, 
ohutusjuhiseid,  võimalikke avariiolukordi ja vastavaid tegutsemisjuhised, samuti 

kohustuslikke töö- ja ohutusdokumente. 
 

Käitises on hädaolukorras tekkiva või kriitilisi parameetreid ületava reovee ja 
tuletõrjevee jaoks kogumissüsteem, mis on üldkanalisatsioonist või veekogusse 
viivast suublast isoleeritav ja võimaldab kogutu edasist keskkonnaohutut 

käitlemist. 
 

Rakendada tuleb asjakohased tuleohutusmeetmed, käitises on tulekahju 
piiramiseks vajalikud vahendid töökorras.   
 

/tekst võib täieneda pärast KMH aruande avalikku väljapanekut ja 

arutelu/ 

8 Reaalsete alternatiivide võrdlemine 
 

Keskkonnamõju hindamise metoodikad sätestavad hea tavana, et alternatiivide 
vajadus määratakse lähtuvalt tegevuse eesmärgist ja arendusetappidest. 

Seejuures tuleb välja pakkuda ja seejärel võrdlevalt hinnata reaalseid 
alternatiive.  
 
 

KMH programmis toodi kavandatava tegevuse kohta välja kolm alternatiivi. 
Samas oli alternatiivi 2 (arendaja kavandatud tegevus piiratud mahus) 
väljatöötamine ja kaasamine alternatiivide võrdlemisse põhjendatud ainult juhul, 

kui alternatiivi 1 (arendaja kavandatud tegevus täies mahus) puhul ilmneb 
oluline negatiivne keskkonnamõju, mida on võimalik leevendada kavandatava 

tegevuse mahu vähendamise kaudu. Kuna seda hindamise käigus ei ilmnenud, 
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siis vastavat alternatiivi ei sõnastatud ja seda alternatiivide hindamisse 
ei kaasatud. Tootmisseadme täiendavate tehniliste all-alternatiivide hindamine 

ei osutunud töö käigus vajalikuks.  
 

Seega realiseerub KMH programmis viidatud olukord, kus võrreldakse kaht 
alternatiivi – arendaja soovitud lahendust ja 0-alternatiivi. Metoodiliselt on sel 
juhul alternatiivide võrdlust ja järeldusi võimalik teha lähtudes eelistatud 

alternatiivi rakendamisega seotud keskkonnamõju olulisuse määrast. Selle 
hindamisel arvestatakse kavandatava tegevuse ja Sillamäe sadama 

olemasolevate/pikemas perspektiivis kavandatavat tegevuste avaldatava mõju 
taset. Seejuures ei ole otstarbekas kasutada programmis väljapakutud 
hindepunktide skaalat.  

 
Sisuliselt tuleb järeldada, et Sillamäe sadama arenguplaanid näevad ette 

samalaadsete tegevuse rajamise ka 0-alternatiivi korral, mistõttu sisuline 
erinevus on ainult mõju avaldumise ajas. 
 

/tekst võib täieneda pärast KMH aruande avalikku väljapanekut ja 
arutelu/   
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9 Keskkonnamõju hindamisel raskusi tekitanud 

asjaolud 
 

Naftarafineerimistehastel on üldine negatiivne kuvand, mis on seotud 
suurõnnetuse ohuga, loodus- ja elukeskkonna saastamisega, sh lõhna-saastega. 

KMH läbiviimisel eeldati tehases parima võimaliku tehnika rakendamist, mis on 
keskkonnakompleksloa kohuslusega ettevõtetel õigusaktist tulenev kohustus. 

Seetõttu ei tuvastatud olulise negatiivse keskkonnamõju teket, kuid see põhineb 
eeldustel, mille realiseerumist ei ole võimalik kontrollida enne tehase 
töölehakkamist. 
 

- Välisõhu punktsaasteallikate koormuse prognoosil eeldati, et saaste-

koormus jääb PVT miinimumtasemele ja nn PVT II astme taseme vahele. 
Eelprojektis ja tehnoloogilises projektis on antud ülevaade 

rakendatavatest tehnoloogilistest meetmetest ja puhastusseadmetest, mis 
eeldatavalt seda võimaldavad saavutada. Kuid eelprojektis ei ole 
täpsustatud seadmete efektiivsusi ega ka saasteallikate olulisi 

parameetreid – need täpsustatakse järgnevates projekteerimise 
etappides.  

- Välisõhku sattuva hajusheite olulise määravad ära tehnoloogilise 
projekteerimise tase, seadmete valik, tihendussüsteemi kvaliteet, 

hooldusprogrammi maht ja konkreetse toru/sõlme sisu (gaas, kergesti 
lenduv vedelik, raskesti lenduv vedelik).  

- Ka tehnoloogiliste seadmete müra puhul on konkreetsete seadmete 

spetsifikatsioonideta pea võimatu hinnata, milliseks kujuneb käitisest 
lähtuv müratase. Teha saab teatud eeldusi, mis tulenevad PVT 

rakendamise nõudest, kuid ka nende puhul on valdavalt tegemist 
meetmetega, mida saab rakendada tehase rajamise järgselt.  

 
 

Lisaks toimusid KMH käigus tehnoloogilises projektis korduvalt muudatused, mis 
tingisid ka varasemate hinnangute ümbervaatamise. Eeldatavalt ei ole KMH 

aruandesse ja eelprojekti jäänud sisse tehnoloogilise projekti eri versioonidest 
tingitud ebakõlasid.  
 

Sillamäe sadamas tegutsevate terminalide lubatud produktikäive ja saasteainete 
heitkogused on oluliselt erinevad reaalsest olukorrast. See seab sadama-alale 

kavandatavatele tegevustele piiranguid – mõjude hindamisel ja/või saastelubade 
väljastamisel tuleb arvestada olemasolevate ettevõtete keskkonnalubades 
tooduga mitte reaalse olukorraga.  

 
Sillamäe sadamasse on kavandatud ka teisi tegevusi, millele on tehtud ka 

keskkonnamõju hindamisi. Samas ei ole KMH läbiviimine ja heakskiitmine 
kinnituseks kavandatava tegevuse realiseerimisest, mistõttu nende tulemustega 
ei ole mõju hindamisel arvestatud. Erandiks on veeldatud maagaasi (LNG) 

terminal, mille KMH aruanne kiideti heaks 2013. Aastal. Koosmõju arvestamisel 
võeti aluseks KMH aruandes [16] toodud saasteainete heitkogused nii LNG kui 

LPG etapi kohta, kuid kuna käesoleval perioodil terminali arendust ei toimu, ei 
saa garanteerida, et hilisemate menetluste käigus LNG terminali prognoositud 
heitkogused ei muutu. 

 
/tekst võib täieneda pärast KMH aruande avalikku väljapanekut ja 

arutelu/ 
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10    Ülevaade avalikkuse kaasamisest 
 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes 
avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) 

sätestatud nõuetele.  
 

Arendaja esitas otsustajale KMH programmi eelnõu koos ettepanekuga 

avalikustamise korraldamiseks kirjaga 13.08.2013. Selles kirjas teavitab 
arendaja, et annab Hendrikson&Ko juhtiveksperdile Juhan Ruudule STK Group 
OÜ esindamise õiguse KeHJS § 17 lg 3, § 18 lg 1 ja § 22 lg 1 sätestatud 

toimingute teostamiseks, st KMH programmi ja aruande kohta esitatud kirjadele 
vastamine, KMH programmi ja aruande esitamine heakskiitmiseks. 
 

10.1     KMH programmi avalikustamine 

 

Sillamäe Linnavalitsus andis 15.08.2013 korralduse nr 515-k avalikustamise, sh 
sellest teavitamise korraldamiseks. Avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust 

teavitati 16.08.2013 Ametlikes Teadaannetes ning, ajalehes Põhjarannik 
Täiendavalt avaldati venekeelne teade 23.08.2013 ajalehes Sillamäeski Vestnik, 
lisaks oli teade Sillamäe Keskraamatu-kogu hoones. Sillamäe Linnavalitus 

teavitas menetlusosalisi, kokku 44 adressaati, 16.08.2013 kirjaga 6-2/2161-1. 
Kõik eespool ja järgnevalt viidatud materjalid on esitatud käesoleva aruande 

protseduuriliste lisade kaustas oleva KMH programmi koosseisus. 
 

KMH programmi avalik väljapanek toimus 19. augustist 02. septembrini 2013. a. 
Programm oli kättesaadav veebis (https://sillamae.kovtp.ee/), samuti Sillamäe 

Linnavalitsuses, Sillamäe Linna Keskraamatukogus  ja Hendrikson&Ko Tartu 
Kontoris.  
 

Programmi avalik arutelu toimus 3. septembril 2013. a. Osavõtt arutelust oli 
rahvarohke. Arutelu oli emotsionaalne, peamiselt esitati küsimusi arendajale 
kavandatava tehase toorainete, toodangu ja tehnoloogia kohta tegevuste kohta. 

Sooviti saada kinnitust sotsiaalsete garantiide kohta ja ülevaadet meetmetest, 
mida rakendatakse keskkonna saastumise ärahoidmiseks. Arendaja andis 

esitatud küsimustele vastused, mis kajastuvad protokollis. Lisaks andis 
keskkonnamõju hindaja esialgsed vastused enne avalikku arutelu esitatud 
kirjalikele küsimustele ja ettepanekutele, vajadusel palus tehtud ettepanekuid 

täiendavalt selgitada. 
 

Kokkuvõttev ülevaade kirjalikult esitatud ette-panekutest ja nende 

arvestamisest/mittearvestamisest on esitatud tabelina KMH programmi lisas P-V. 
Ettepanekute põhjal lisati KMH programmile ülevaade valitud menetlusviis 

põhjendustest (Lisa 1), hinnang piiriülese mõju avaldumise võimalikkusele (Lisa 
2), kavandatava tehnoloogi kirjeldus (Lisa 3). Hinnatavate mõjude loetelusse 
kaasati transpordi ja jäätmekäitluse mõjude hindamine, muudeti programmi 

sõnastust arusaadavamaks. KMH aruande avaliku väljapaneku kestuseks määrati 
30 päeva.  
 

10.2     KMH aruande avalikustamine 
 

/Tekst lisatakse pärast avaliku arutelu toimumist/ 

https://sillamae.kovtp.ee/
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11    Kokkuvõte ja lõppjäreldus 
 
Sillamäe Linnavalitsus algatas 05. juuli 2013. a. korraldusega nr 439-k kesk-

konnamõjude hindamise naftatöötlemistehase rajamiseks Sillamäe sadama 
territooriumile. STK Group OÜ kavandab Sillamäe sadama Kesk tn 2d kinnistu 

~20,5 ha krundil toornafta töötlemistehase rajamist. Kavandatava tegevuse 
eesmärgiks on aastas 2 miljonist tonnist toornaftast euronormidele vastava 
diislikütuse ja laevade kütteõli, raske kütteõli, stabiliseeritud tööstusbensiini, 

küttegaasi ja granuleeritud väävli tootmine. Kavandatav tehas hakkaks 
kasutama Sillamäe sadama olemasolevat või varasemalt planeeritud taristut, sh 

raudteed ja kaisid, samuti ei kavandata tehase rajamisega uusi juurdepääsuteid 
sadamale. 
 

KMH läbiviimisel rakendati KeHJS § 26 erisus - KMH viiakse läbi ehitusprojekti 
koostamise käigus. KMH programmi kiitis Keskkonnaamet heaks 06.03.2014 

kirjaga nr V 6-7/13/19698-9. 
 
Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt rajataks 2 etapis. Esimese etapi 

võimsuseks on 1 miljon tonni aastas sisendtooraine järgi (120 t/h, 2 880 t/ööp). 
Toorainena kasutatakse toornaftat väävlisisaldusega kuni 1,8 %  mis hangitakse 

naftabörsidelt. Sobivad Araabia naftad, tehnoloogia on häälestatud margi QJ-1 
AL CRUDE järgi.). KMH aruande koostamise ajal teavitas arendaja mõju 
hindajat, et kaalutakse 1. ja 2. etapi üheaegset väljaehitamist. Tehase eeldatav 

käivitamise aeg on kaks aastat ehitusloa väljastamisest. Perspektiivis on 
arendajal ka 3. etapi rajamine, mis suurendaks tehase käitlemisvõimsust kuni 3 

miljoni tonnini aastas. 
 
Kavandatav ümbertöötlemise tehnoloogia põhineb puhastatud nafta 

fraktsioneerimisel saadud raskefraktsiooni termilisel krakkimisel. Nende 
destillatsioonil saadud erinevad fraktsioonid vesinikpuhastatakse ja 

stabiliseeritakse. Vesinikpuhastamisel eraldatud väävliühenditest toodetakse 
granuleeritud väävlit (kuni 14 000 t/a). Õhusaaste vältimiseks 

naftasüsivesinikega suunatakse nafta töötlemisprotsessis tekkivad hajusheited ja 
avariilised äkkheited suletud tõrvikusse.  
 

Tehas on autonoomse energiavarustusega – 1. etapil rajatakse koostootmisjaam 

eeldatava võimsusega 15 MWe elektrienergiat ja 35 MWth soojusenergiat. Lisaks 
on põhitehnoloogia koosseisus tehnoloogilised ahjud (koguvõimsus kuni 

~31,6 MWth). Energia tootmisel kasutatakse kütusena nafta töötlemisel saadud 
küttegaasi. 2. etapil on kavas sama võimsusega koostootmisjaama ja 
tehnoloogiliste ahjude kasutamine. Arendaja on viidanud, et teise jaama 

rajamisele eelistaksid nad küttegaasi müüki piirkonna gaasitarbijatele. 
 

Tehase toimimiseks vajalik taristu koosneb objektidest, insenerivõrkudest ja -

kommunikatsioonidest, mis tagavad põhitootmise funktsioneerimise, samuti 
kogu tehase tule-, tööstus- ja keskkonnaohutuse. Kogu järgnev taristu 
ehitatakse välja tehase rajamise esimeses etapis: 

- toornafta ja naftaproduktide mahutipargid koos pumplatega paigutatakse 
vallitusalasse, mahutite kogumaht 190 000 m3; 

- toornafta ja naftaproduktide laadimiseks tankeritele ehitatakse mahuti-
pargist kaideni viiv torujuhe (eelistatult kasutatakse toorme ja toodangu 
transpordiks tankereid); 
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- kuni 20 % vedudest (kuni 2 * 200 000 t/a) tehakse raudteel, selleks 
ehitatakse raudtee-estakaadid toorme mahalaadimiseks ja produktide 

vagunitesse laadimiseks (estakaadid on suletud tüüpi, st laadimisel 
tekkivad õhuheited püütakse kinni); 

- toodangu autodele laadimise estakaad (eeldatav käitlemismaht kuni 

100 000 t/a); 
- vedela väävli mahutid, väävli granuleerimise ja raudteevagunitesse 

laadimise seadmed; 
- inertgaasiga ja suruõhuga varustamise süsteem; 
- naftasaadustega reostunud vee puhastusseadmed; 

- jäätmete ringlussevõtu süsteem: mahutisetted, ümbertöötlemise 
jääkfraktsioonid jms suunatakse maksimaalselt protsessi tagasi koos 

reoveepuhastuses separeeritud õlidega, 
- tuletõrjesüsteem, sh tuletõrjevee mahutid ja tiik. 

 

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata ja kirjeldada kavandatava 
tegevuse elluviimise eeldatavat olulist mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju 

vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima 
lahendusvariandi valikuks. Seejuures hinnatakse reaalseid alternatiive. KMH 
programmi koostamise ajal määratleti kolm alternatiivi, kuid alternatiivi 2 

(arendaja kavandatud tegevus piiratud mahus) väljatöötamine ja kaasamine ei 
osutunud vajalikuks.. Mõju hindamise käigus jõudis juhtekspert järeldusele, et 

potentsiaalse keskkonnamõju vähendamiseks (lähtudes seni väljastatud 
keskkonnalubade maksimaalsetest saastekoormusest ja kavandatava tegevuse 
koosmõjust) on võimalikuks leevendavaks meetmeks Sillamäe sadamas asuvate 

terminalide taristu osaline kasutamine, mis võimaldaks naftatehase taristu mahtu 
vähendada (näiteks Alexela Sillamäe Terminali osa mahutipargi kasutamine 

naftatehase toormemahutipargina). Selle meetme realiseerumise eelduseks on 
äriline kokkulepe tehase rajajate ja terminali(de) omanike vahel. Mõju hindamise 

peatükkides on toodud vastava lahenduse mõju analüüs, kuid neid tuleb 
käsitleda soovitusena - tegemist ei ole iseseisva reaalse alternatiiviga, lisaks ei 
muutu meetme rakendamise tulemusena tehase käitlusmaht. 

 
Asukoha-alternatiive ei käsitletud, kuna sobiva asukoha peamisteks 

kriteeriumiteks olid tehase rajamiseks piisav vaba ala, sadama ja sellega seotud 
taristu olemasolu, aga ka määratletud vabakaubandustsoon ja olulise ruumilise 
mõjuga objekti (ORMO) rajamist võimaldav üldplaneering. Kõiki eeltoodud 

tingimusi rahuldavaks asukohaks osutus Sillamäe sadam. Sillamäe sadam on 
Sillamäe linna üldplaneeringus olev ORMO, milles omakorda on kehtestatud 

detailplaneeringute alusel lubatud naftasaaduste käitlemisega seotud olulise 
ruumilise mõjuga objektide rajamine. Kuna kavandatav tehas hakkab kasutama 
Sillamäe sadama taristut, siis tõsiseltvõetavad asukohaalternatiivid puuduvad. 
 

Seega realiseerus KMH programmis viidatud olukord, kus võrreldakse 2 
alternatiivi – arendaja soovitud lahendust ja 0-alternatiivi. Metoodiliselt on sel 

juhul alternatiivide võrdlust ja järeldusi võimalik teha lähtudes eelistatud 
alternatiivi rakendamisega seotud keskkonnamõju olulisuse määrast. Selle 
hindamisel arvestati ka koosmõju teiste Sillamäe sadamas ja mujal piirkonnas 

toimuvate tegevustega. 
 

Kavandatava tehase rajamise ja ehitamise mõjudest 

Tehase rajamisega seotud mõjude võrdlev hindamine toob välja, et kavandatav 
tegevus toetab Sillamäe linna sotsiaal-majanduslikku arengut ja on vastavuses 
nii riiklike kui kohaliku tasandi strateegiliste arengudokumentidega. Lisaks 
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täiendavate töökohtade loomisele peaks tehase rajamine soodustama 
teenindussektori arengut Sillamäel, aitama kaasa linna arengukavas toodud 

kutseõppe ümberkorraldamisele (koolitada tööjõudu vastavalt linna ja regiooni 
majandusarengu vajadustele, rõhutades täiendõppimise tähtsust) – kuna tehas 
vajab spetsiifiliste oskustega tööjõudu, tuleb alustada tööjõu koolitusega niipea, 

kui otsus tehase rajamiseks on tehtud. Eeldatavalt aitab see peatada tööjõu, 
eriti noorte väljavoolu linnast. Tekib ka võimalus energiamahukamate 

tootmistegevuste arendamiseks sadamaga piirnevatel aladel – kuna nafta 
töötlemisel jääb üle soojusenergiat, saaks piirkonnas arendada odavamalt 
näiteks taimekasvatust kasvuhoonetes või kalakasvatust. Seega on 

kavandataval tegevusel positiivne sotsiaal-majanduslik mõju. 
 

0-alternatiivi korral võib eeldada, et Sillamäe sadama areng toob järk-järgult 

juurde täiendavaid töökohti, kuid nendega ei kaasne võrreldaval tasemel 
kaudsete töökohtade loomist. Praegu on sadama kaubakäive stabiliseerunud, 
millel on omakorda aeglustav mõju linna sotsiaal-majanduslikule arengule. 
 

Teisalt kui seda tehast ei rajata maksimaalselt võimaliku ressursikasutuse 
efektiivsusega ja madala keskkonnakoormusega, võib tekkida oht, et Sillamäe 

sadama edasine areng peatub, kuna järgnevate ettevõtete tegevuseks ei jätku 
nn saastekvooti. Kui tehase rajamisel ja käitamisel järgida eesrindlikku parima 
võimaliku tehnika (PVT) taset, ei ole see takistuseks järgnevate ettevõtete 

rajamiseks Sillamäe sadama tööstusalale. 
 

Kavandatava naftatöötlemistehase asukohas puuduvad looduslikud kooslused, 
piirkond on inimtegevusest tugevalt mõjutatud. Tehas rajatakse Sillamäe 

sadama tööstusalale, mille lähistel puuduvad rohevõrgustiku alad, 
vääriselupaigad ja kaitsealused objektid, samuti Natura 2000 alad, mida 
kavandatav tegevus võib mõjutada. Tehas jääb tervikuna alale, kus looduslik 

kattepinnas puudub, st mõju pinnasele ja taimestikule ei esine. Naftatehase 
rajamise järgselt ei teki taimestikule kahjulikku mõju ka õhusaaste kaudu. 

Kavandatav tegevus ei avalda looduskeskkonnale olulist negatiivset mõju. 
 
Kavandatava tehase lähistel puuduvad muinsuskaitse ja pärandkultuuri objektid. 

Kuigi sadama tööstusala ei ole veel täies ulatuses välja kujunenud, ei sõltu 
maastikulised jm muudatused otseselt kavandatavast tegevusest – sadama 

arenguplaanide järgi toimub Kesk 2d kinnistult lubjakivi järk-järguline 
eemaldamine ja selle kasutamine meretäiteks ka tehast rajamata. Üldises 
linnapildis ei ole muudatused sadama tootmisalal märgatavad – dominant on 

Kesk 2 tootmisala, mis varjestab suhteliselt hiljuti rajatud terminalide mahutid 
jm sadama taristu. Kavandatava naftatehase asukoht on klindiastangu all, 

olemasolevate nafta ja vedelkemikaalide terminalide naabruses. Seega ei avalda 
kavandatav tegevus olulist negatiivset mõju maastikule ja kultuuriväärtustele.  
 

Kavandatava tehase ehitamine ei põhjusta pinna- ja põhjavee voolurežiimi 

muutusi. Ehitustööde ajal platsile koguneda võiv sademevesi ja ka kaevistest 
väljapumbatav vesi juhitakse ajutise kraaviga olemasolevasse sademevee 

kollektorisse, mis lõpuks suubub merre. Sisuliselt puudub tehase ehitustöödest 
tingitud põhjavee reostusvõimalus - maapinnale lähimaks põhjaveehorisondiks 
on ordoviitsium-kambriumi veekompleks, mis levib liivakivis filtratsiooni-

mooduliga 0,3 m/d, st isegi madala operatiivsusega reageerimisel võimalike 
õlilekete kõrvaldamisel ei jõua reostus levida sügavamale. Ordoviitsium-

kambriumi veekompleksi vett ühisveevarutuses ei kasutata. 
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Naftatehase ehitustööde ala asub tööstuspiirkonnas, mis jääb lähimatest 
elamutest ca 700 m kaugusele ja elamualadest vähemalt 1,5 km kaugusele. 

Seetõttu võib eeldada, et ei teki ka lühiajaliselt ülenormatiivseid müra ja 
õhusaaste tasemeid - Sillamäe sadamas on ehitustegevus toimunud peaaegu 
pidevalt ja senise sadama-ala seire tulemused kajastavad ka ehitustööde 

tolmusaastet, samuti võib eeldada, et ehitusaegne müra, sh ehitusmaterjalide 
transpordil tekkiv, ei eristu sadama muu tegevuse mürast. 

 
Kasutusaegsetest mõjudest 
Kavandatavale naftatöötlemistehasele kohaldub tööstusheite seadus, mis 

põhineb Euroopa Liidu samanimelisel direktiivil. Seega peab tehase 
projekteerimisel, käitamisel ja ka likvideerimisel arvestama parima võimaliku 

tehnika (PVT) nõuetega saastuse minimeerimise kohta ning tegevuse eelduseks 
on keskkonnakompleksloa olemasolu. Tööstusheite seaduse eesmärk on 
saavutada keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase, minimeerides saasteainete 

heite õhku, vette ja pinnasesse ning jäätmeteket, et vältida ebasoodsat mõju 
keskkonnale. Kavandatava tehase mahutipargid, pumplad, torustikud jm ei ole 

olulise keskkonnamõju allikaks pinnasele ja põhjaveele, kui need on rajatud 
vastavalt veekaitselistele ehitusnõuetele Tehase projekteerimisel on PVT 
nõuetega arvestatud. 
 

Kavandatava tehase olmeveevarustus tagatakse AS Sillamäe SEJ veetrassist, 

tehnoloogiline vesi saadakse AS Sillamäe SEJ pinnveetrassidest Loa piires 

toimuv veevõtt ei põhjusta olulist keskkonnamõju. Sillamäe SEJ vastutab uue 
liitumislepingu sõlmimisel väljastatavate liitumistingimustega, et klientide 

summaarne veetarve ei ületaks lubatud veevõttu. 
 

Kavandatava tehase kanalisatsioonisüsteem rajatakse lahkvoolsena: eraldi 
olmekanalisatsioon, tehnoloogiline kanalisatsioon ja sajuvee kanalisatsioon. 
Olmereovesi pumbatakse Sillamäe SEJ kanalisatsioonisüsteemi ja sealt edasi 
puhastamiseks Sillamäe linna reoveepuhastisse. Tehnoloogiline kanalisatsioon 

rajatakse kavandatava tehase objektidele, kust võib eralduda naftaprodukte või 
muud reostust sisaldavat vett, kogutud vesi juhitakse lokaalsesse reovee-

puhastisse. Reoveepuhastis käideldud vesi, mille saasteainete sisaldus vastab 
Sillamäe SEJ kehtestatud nõuetele, juhitakse sajukanalisatsiooni ja sealt koos 
sajuveega ühtlustustiiki. Tiigis on kavas kasvatada reostustundlikke kalu. 

Vastavalt AS Sillamäe SEJ tehnilistele tingimustele on lubatud kanaliseerida 
heitvett kuni 563 000 m3/a, kuid eeldatavalt kasutatakse enamik vett tehase 

tehnoloogilise veena. 
 
Kokku tekib tehase I ja II etapil arvestuslikult 386 t/a erinevaid 

rafineerimisprotsessist ja reoveepuhastuses tekkivaid jäätmeid, millest 100 t/a 
on põhimõtteliselt võimalik suunata taaskasutusse (kuigi võib osutuda 

lihtsamaks neid käidelda koos ülejäänud jäätmetega). Nafta rafineerimisel 
tekkinud jäätmed saab ohutustada põletamisel või ladestamisel ohtlike jäätmete 
prügilasse. 

 
Kavandatava tehase peamine keskkonnamõju võib avalduda välisõhu saastamise 

kaudu. Naftatöötlemistehases on erinevaid välisõhu saasteallikaid: põletus-
seadmed (koostootmisjaamad ja tehnoloogilised ahjud), mahutipargid, 
laadimisestakaadid ja -kaid, väävli tootmisseadmed. Saasteallikate koormus on 

otseses sõltuvuses PVT rakendamisega saavutatavast heitetasemest ja mil 
määral õnnestub teha koostööd piirkonna teiste ettevõtetega.  
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Põletusseadmetest tekkivate saasteainete aastane heide Sillamäe linnas 
suureneks tehase I ja II etapi rajamise järgselt maksimaalselt 11,4...57 %, aga 

kui 50 % küttegaasist müüakse ja realiseerub maksimaalne PVT tase, siis 
5,4...40 %. Samas ei ole hajumisarvutuste järgi nende saasteainete heide olulise 
mõjuga elanike tervisele ja keskkonnale. Kõige suurem koosmõju 

kontsentratsioon sadama territooriumi piiril ebasoodsate hajumistingimuste ja 
maksimaalse prognoositud heite korral tekib lämmastikdioksiididel 0,55 SPV1 ja 

vääveldioksiidil 0,5 SPV1 (sh arvestades väävli granuleerimise SO2 heidet). 
 

Tehase rajamisel suureneks lenduvate orgaaniliste ühendite koguheide 
maksimaalselt 10 % võrra. Samas on toornafta ja selle töötlemissaaduste 

käitlemisel tekkiv alifaatsete ja aromaatsete süsivesinike heite minimeerimine 
punktsaasteallikatest kriitilise tähtsusega. Nende saasteainete peamine heide 

tekib hajusheitena ja heitkogus sõltub tehase seadmete töökindlusest ja 
käitamise tasemest, st kui kiiresti olulised lekked avastatakse ja kõrvaldatakse. 
Prognoositud saastetasemed koosmõjus Alexela terminali lubatud heitega on 

sadama-ala piiril sõltuvalt asukohast 0,3..0,9 SPV1. Alexela terminal reaalset 
heidet arvestades on koosmõju saastetase 0,1...0,3 SPV1. 
 

Süsivesinikud ja väävelvesinik põhjustavad ebameeldivaid lõhnaaistinguid. 
Kavandatava tehase I etapi ja Alexela terminali raskete produktide käitlemisel 
tekkiv summaarne lõhnaainete heide võib tootmisterritooriumi piiril olla 

vahemikus ilmne...tugev. Siit järeldub, et hiljemalt tehase II etapi rajamisel on 
vaja rakendada meetmeid tehase ja Alexela terminali õhusaaste koosmõju 

vähendamiseks. 
 

Tehase rajamisega kaasnev välisõhu saastekoormuse suurenemine ei mõjuta 
Eesti võetud rahvusvaheliste kohustuste / eesmärkide täitmist. Samas tuleb 
tehasel osta CO2 saastekvooti kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute 

turult, tasuta kvoot moodustab suhteliselt väikse osa. Võib eeldada, et 
kavandatava tehase keskkonnakasutusega seotud tasud etapi kohta suurus-

järgus 2...6 miljonit eurot aastas, millest saastetasud moodustavad kuni 5 %. 
 
Teatud keskkonnamõju tekib ka toorme ja toodangu transpordil. Sillamäe sadam 

on kavandatud muuhulgas naftasadamana, kuhu on rajatud tankerite 
laadimiskaid ja sadama arenguplaanide kohaselt kavas nafta-terminale juurde 

ehitada. Seetõttu ei põhjusta kavandatav tegevus mõju, millega sadama 
ehitamisel juba ei oleks arvestatud. Piirkonna elanikele on enim tajutav raudtee-
transpordi mõju, kuid kavandatava naftatehase raudteeveoste käive ei põhjusta 

täiendavaid mürahäiringuid Sillamäe linnas. Rongide möödasõidud võivad 
mõjuda häirivalt nii päevasel kui öisel ajal, kuid modelleerimistulemused 

näitavad, et perspektiivsel Sillamäe sadama raudteeveoste mahul koos 
naftatehase veostega (6 mln t/a) ei teki ülenormatiivset mõju. 
 

Samas tuleb tehase kavandamisel arvestada, et olemasolev tööstusmüra tase 

Sillamäe linna kesklinna piirkonnas ja Ranna tee merele avatud kohtades on 
veidi väiksem II kategooria alade tööstusmüra öise piirtasemest 45 dB. Seetõttu 

tuleb koostootmisjaamade ja töötlemismoodulite eeldatavalt mürarikkamad  
seadmed (nt auru avariiväljalaskeklapid, õhkjahutid) valida võimalikult madala 
müratasemega ja varustada mürasummutitega. 

 
Kavandatav tehas on A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Kui arendaja 

rakendab tehase rajamisel projekteerijate kavandatavaid kaitsemeetmeid ja 
tagab nende toimivuse, siis on suurõnnetuse toimumise tõenäosus väga väike ja 
selle ohualad ei ulatu naaberettevõteteni. Ka Naabruses asuvate olemasolevate 
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A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete mõju kavandatavale tehase 
ehitistele ja seadmetele on väga väikese tõenäosusega.  

 
Siiski tuleb arvestada, et naftarafineerimistehastel on üldine negatiivne kuvand, 
mis on seotud suurõnnetuse ohuga, loodus- ja elukeskkonna saastamisega, sh 

lõhnasaastega. Projekti rakendamisega (KMH aruande avalikustamise järgselt) 
on soovitav avalikkuse regulaarne teavitamine ja arutelu huvirühmadega ehituse 

ja käivitamise seisust. Korraldada avalikkuse esindajatele tehase erinevates 
arendusetappides külastusi ettevõttesse, tutvustada kavandatavaid ja juba 
rakendatud ohutusmeetmeid jms. Lisaks on arendaja valmis Sillamäe 

Linnavalitsusega pidama läbirääkimisi, et siduda tehase rajamine linnale vajaliku 
sotsiaalobjekti ehitamisega. 

 
Võib järeldada, et arendaja kavandatava tegevusega – toornafta 
töötlemistehase rajamine sisendvõimsusega kuni 2 miljonit tonni aastas 

- ehitamisega ja kasutamisega ei kaasne olulist negatiivset 
keskkonnamõju, kui ehitamise ja kasutamise ajal täidetakse järgmisi 

keskkonnatingimusi: 
 
I Ehitusprojekti staadium 
 

1) Kuna kavandatav tehas asub radooniohtlikul alal, tuleb tagada, et hooned 

oleksid projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks välistatud radooni tungimine 
ja kogunemine hoonesse vastavalt EVS 840:2008. 

2) Kemikaaliseaduse § 14 lg 2 alusel tuleb tehase ehitusprojekt esitada 
Päästeametile heakskiitmiseks. 

3) Kuna kavandatav tehas on keskkonnakompleksloa kohuslusega ja 
tegemist on uue paikse õhusaasteallikaga, tuleb välisõhu kaitse seaduse § 
148 alusel enne ehitusloa taotlemist esitada Keskkonnaametile 

keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalid. 
4) STK Group OÜ töötab välja juhtimissüsteemi alused, mille hulk kuulub ka 

parima võimaliku tehnika (PVT) nõuetele vastava keskkonnajuhtimis-
süsteemi ülesehitamine (nõuded kirjeldatud käesoleva aruande ptk 6.2.1). 
Määratakse projekteerimisel ja seadmete valikul PVT nõuete täitmise eest 

vastutaja (nõuded kirjeldatud aruande peatükis 6.2). Juhtimissüsteemi 
kirjeldus esitatakse keskkonnakompleksloa taotlusmaterjalides. 

5) Koostada tehase taristu väljaehitamise kava lähtudes tooraine ja 
toodangu tarnete eelkokkulepetest. Kui need hõlmavad ainult vedu 
tankeritega, on soovitav jätta raudtee laadimisestakaadide ehitamine 

reservvõimaluseks. 
6) Tehase kasutusaegse potentsiaalse keskkonnamõju vähendamiseks 

alustada läbirääkimisi Sillamäe sadamas asuvate teiste terminalide taristu 
osaliseks kasutamiseks, mis võimaldaks naftatehase taristu mahtu 
vähendada (näiteks Alexela Sillamäe Terminali osa mahutipargi 

kasutamine naftatehase toormemahutipargina). Selle meetme 
realiseerumise eelduseks on äriline kokkulepe tehase rajajate ja 

terminali(de) omanike vahel. 
 

II Ehitusaegsel perioodil 
 

1) Tehase ehituse hanketingimustes on vaja määratleda tehase ehitamise, 

seadistamise ja üleandmise protseduurid, mis võimaldavad kontrollida 
projektis toodud materjalide spetsifikatsioonide, seadmete ehitamise ja 
koostamise jms nõuete täitmist, samuti KMH järelevalvaja kehtestatud 

keskkonnatingimuste täitmist. 
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2) Asjakohase omanikujärelvalve rakendamine, et ehitamisel peetakse kinni 
maa-korralduslikest, tuleohutus-, keskkonnakaitse- ja muudest õigus-

aktides sätestatud nõuetest – käesoleva aruande ptk 5.2 toodud 
meetmete loetelu 

3) Kui kaevesüvenditesse kogunenud sademe- ja/või pinnasevee heljumi ja 

naftasaaduste sisaldus ületab kontsentratsioonid, mida on võimalik juhtida 
Sillamäe sadama sademevee kogumissüsteemi, tuleb rajada ajutine 

kogumisbassein, mis toimib setitina ja saab võtta veeproove reostuse 
olemasolu määramiseks. Selle täpsemad tehnilised parameetrid ja 
asukoht määratakse ehitustööde käigus.  

4) Töötatakse välja tehase kasutusperioodi detailne omaseire programm 
koos seire läbiviimiseks vajalike seadmete spetsifikatsiooniga. Seire-

programmi koosseisu peab kuuluma riskipõhise lekete tuvastamise ja 
parandamise (LDAR) programm. Koostatakse seireseadmete, sh LDAR 
programmi läbiviimiseks vajalike seadmete hankedokumentatsioon ning 

viiakse läbi hange, nii et ehitusperioodi lõppfaasis on seiresüsteem 
töökorras. 

5) Ehitusperioodi lõppfaasis koostatakse kemikaaliseaduse § 131 lg 2 p 1 
kohane dokumentatsioon: teabeleht, ohutusaruanne (sh täiendatud 
riskianalüüs) ja ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan. Need 

dokumendid koostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 17.02.2011 määrusele 
nr 28 ja esitatakse pädevatele asutustele kooskõlastamiseks vähemalt 3 kuud 

enne tehase kavandatava käivitamise kuupäeva. 
6) Sõlmitakse kemikaaliseaduse § 133 kohane suurõnnetuse ohuga ettevõtte 

käitaja vastutuskindlustus. 

7) Täiendatakse ja vajadusel korrigeeritakse keskkonnakompleksloa taotlus-
materjale. Koostatakse ja esitatakse lähteolukorra aruanne. 

8) Keskkonnakompleksloa väljastamise järgselt tuleb 
Keskkonnaministeeriumist taotleda kasvuhoonegaaside k 

 
III Tehase kasutusperioodil 
 

1) Enne tehase käivitamist tuleb saada tegevust võimaldav keskkonna-
kompleksluba. 

2) Soovitavalt kasutada tehase käivitamisel kütusena maagaasi. Raske 
kütteõli jm kõrgema väävlisisaldusega vedelkütuse kasutamine näha ette 

ainult juhul, kui maagaas ei ole kättesaadav. 
3) Tehase juhtimissüsteem, sh keskkonnajuhtimine, on soovitav 

standardiseerida ning igal aastal koostatakse ja avalikustatakse tegevuse 

kohta tõendatud keskkonnaaruanne. 
4) Tehase ekspluatatsioonil tuleb tagada, et käitise keskkonnatõhusus vastab 

KMH aruande ptk 6.2 kirjeldatud PVT tasemele, sh viidatud 
kasutusaegsetele tingimustele. 

5) Hiljemalt tehase II etapi rajamise käigus tuleb produktide laadimisel 

tankeritele ette näha LOÜ sisaldavate aurude kinnipüüdmise meetmed, 
mis tagavad vähemalt 95 % püüdeefektiivsuse (ptk 6.2.3, PVT nr 52). 

6) Juhul, kui ei õnnestunud saavutada I-6) viidatud kokkulepet teiste 
terminalide taristu osaliseks kasutamiseks või ei rakendata muid 
meetmeid Sillamäe sadama terminalide saastelubade järgse heite 

vähendamiseks, tuleb hiljemalt tehase II etapi rajamise käigus ette näha 
meetmed, mis tagavad mahutiparkide ja laadimisestakaadide heite kuni 

99,5 % vähendamise (võrrelduna heitega, kui ühtegi meedet ei oleks 
rakendatud). Täpne meetmete valik ja efektiivsus kavandatakse lähtuvalt 
tehase ja sadama seiresüsteemist saadavast teabest.  
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7) Rakendatakse meetme II-4) põhjal väljatöötatud omaseireprogramm, 
regulaarselt kontrollitakse püüdeseadmete efektiivsust ja käitise 

hajusheite taset. 
8) Tehase tootmistegevusega kaasnevat mürataset tuleb käivitamise järgselt  

mõõta. Kui mõõtmiste käigus selgub, et müratase lähimatel elamualadel 

ületab kehtivat piirväärtust tuleb esmalt välja selgitada, milline 
tööstusobjekt (kas uus tehase või mõni varasem tööstusobjekt) on 

ületamise taga ning sellele vastavalt võtta kasutusele müra vähendavad 
meetmed.  

9) Müra vähendamisel tuleb lähtuda eelkõige tehnoloogiliste protsesside 

müra piiramisest selle tekkekohas - täiendavate mürasummutite ja müra 
piiramise kabiinide rajamine või müraallikate kapseldamine. 

10) Ohutuse tagamiseks tehakse koostööd piirkonnas asuvate teiste suur-
õnnetuse ohuga ettevõtetega, sh kontrollitakse regulaarselt valmidust 
õnnetustele reageerida. Samuti teavitatakse regulaarselt avalikkust, 

kuidas tuleb ohuolukordades käituda. 
 

 
04.06.2014 
 

Juhan Ruut 
Keskkonnaekspert (litsentsi nr KMH 0070) 
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12    Kasutatud kirjandus 
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Keskkonnaministeerium, „Keskkonnalubade infosüsteem,“ 
 

Kavandatava tehase eelprojekt (7 kausta koos seletuskirjade ja joonistega) 
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