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1. KOKKUVÕTE.
VKG Oil AS poolt kavandatava uue õlitehase rajamisel kaalub arendaja galoter-tehnoloogial
põhinevate ühe kuni kolme põlevkiviõli tootmisseadme UTT-3000 püstitamist lisaks
olemasolevatele põlevkiviõlitootmisvõimsustele ettevõttele kuuluval tootmisterriooriumil
Kohtla-Järve linnas (kohtla-Järve asukoht) või Põlevkivi kaevandamise ASile kuuluval
olemasoleval tootmisterritooriumil Aidu karjääri rikastusvabriku põlevkivi laoplatsil AiduLiiva külas Maidla vallas (Aidu asukoht) või tootmistegevusest puutumata asukohas tulevase Ojamaa põlevkivikaevandusega külgneval kultuurrohumaal Ojamaa külas Maidla
vallas (Ojamaa asukoht). Valimaks parimat s.o. väikseima keskkonnamõjuga asukohta
põlevkiviõlitootmise uute seadmete paigaldamiseks algatas Ida-Virumaa keskkonnateenistus
09.augustil 2005.a. arendaja VKG Oil AS ettepanekul Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse nõuetele vastava keskkonnamõju hindamise, mille viis
läbi SA Säästva Eesti Instituudi ekspertrühm litsentseeritud keskkonnamõju hindaja Valdur
Lahtvee (KMH litsents 0113) juhtimisel. KMH läbiviimisele kaasati Eesti
Keskkonnauuringute Keskus.
2005.a sügis-talvel läbi viidud keskkonnamõju hindamise tulemusena leiavad eksperdid, et
kavandataval tegevusel on oluline negatiivne keskkonnamõju pea kõigi vaadeldud
keskkonnaaspektide osas. Vaatamata sellele, et kavandatakse rakendada parimat võimalikku
õlitootmistehnoloogiat, on ettevõtte poolt kavandataval praeguse õlitootmise mahu (1,4
miljonit tonni toorpõlevkivi kasutamine aastas) ulatusliku tõstmise (ligi 2 korda, s.o. 2,7
miljoni tonnini aastas) kui ka sellega kaasneva kaevandusmahtude suurendamise kaudse mõju
tulemuseks Ida-Virumaal summaarsete õhuheitmekoguste oluline kasv kui ka tekkivate
jäätmekoguste pea kahekordne kasv võrreldes ettevõtte praeguse jäätmete tekitamismahuga
(2005.a. - 663 000 t tahkeid jäätmeid aastas). Veeheitmete kasv on võrreldes olemasoleva
veeheitmete kogusega suhteliselt väiksem, samuti on uue tehnoloogiaga õlitootmisel tekkivad
jäätmed kiviter-tehnoloogial baseeruva õlitootmise jäätmetega võrreldes vähemohtlikud.
Riskid avariide tõttu ohtlike ainete lekete tekkimiseks ja keskkonda pääsemiseks on nii
ohutumate jäätmete kui ka uute, rangemaid ohutusnõudeid järgivate tootmisseadmete rajamise
tõttu väiksemad. Heitmetest olulisimatena kasvaksid AS VKG Oil poolt aasta jooksul õhku
paisatavad summaarsed heitkogused CO2 heitmete osas kuni 1 061 450 tonni (2005.a. –
70299 t.) võrra ja SO2 heitmete osas kuni 1061 tonni (2005.a. -1100 t ) võrra. Avalikkusele
märgatavamate, haisutekitavate heitmete nagu väävelvesinik ja fenoolide summaarsete
heitkoguste kasv pole väga suur, vastavalt kuni 0,27 t aastas ja kuni 5,13 tonni aastas.
Veeheitmete koguste kasv pole märkimisväärne ja ei ületa näiteks hõljumi osas 18 tonni
aastas ja bioloogilise hapnikutarbe osas ja keemilise hapnikutarbe osas vastavalt 1,9 ja 1,8
tonni aastas.
Vaatamata eeldatavale heitmete märkimisväärsele kasvule on kavandatav tegevus UTT3000 seadmetega põlevkiviõli tootmine - praegukehtivatele keskkonnanõuetele
vastav ja sarnased seadmed töötavad AS Narva Elektrijaamad õlitehases Vaivara vallas
vastavalt ettevõtjale välja antud keskkonnalubadele ja viimastel aastatel pole nende seadmete
käitamisel olulisi nõuete rikkumisi keskkonnajärelvalveasutuste poolt registreeritud. Lähtuvalt
uue õlitehase eelprojektis esitatud andmetest ja eeldusest, et õlitehase projekteerimisel,
ehitamisel ning käitamisel täidetakse kehtivaid nõudeid; lähtuvalt kehtivatest
keskkonnanõuetest ja –piirangutest (vee- ja õhuheitmete piirväärtused, nõuded
jäätmekäitlusele, ohtlike ainete sisaldus heitvees, parima võimaliku tehnoloogia rakendamise
nõue, summaarsete heitkoguste piirangud Eestile aastal 2010 SO2, LOÜ ja CO2 heitmete osas
jms), kavandatava tegevusega kaasnevatest keskkonnariskide tasemest ning arvestades
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kehtivaid valla/linna üldplaneeringuid ja maakonnaplaneeringut, on võimalik uus õlitehas
rajada kõigis kolmes vaadeldavas asukohas . Arvestades mõju keskkonnale ja sotsiaalsele
infrastruktuurile ning inimeste heaolule, on eelistatuim asukoht uue õlitehase
rajamiseks Kohtla-Järve linn, kus ehitust kavandatakse olemasoleval tööstusterritooriumil,
on olemas võimalus kasutada juba olemasolevat infrastruktuuri heitvee puhastamiseks,
toodete ladustamiseks ja uttegaasi põletamiseks. Negatiivse mõju ulatuselt järgnevad Aidu
asukoht (olemasolev tootmisterritoorium ja võimalus kasutada juba olemasolevat
infrastruktuuri) ja kõige suurem negatiivne keskkonnamõju on uue tehase rajamisel Ojamaa
asukohta. Arvestades Ojamaa asukohas olulisemalt suuremat keskkonnamõju võrreldes teiste
hinnatud asukohtadega ja uue õlitehase opereerimiseks vajaliku puuduva infrastruktuuri (teed,
raudtee jms ) rajamise kõrget maksumust ja kaasnevat sotsiaalseid muutusi, soovitavad
eksperdid õlitehase rajamist vaid kas Kohtla-Järve asukohta või Aidu asukohta.
Kavandatavale tegevusele Kohtla-Järve linnas seab piiranguid olemasolev kõrge välisõhku
paisatavat saasteainete hulk ja selle tõttu välisõhu kvaliteedi langemine piirini, kus inimeste
tervisele ohtlike ja häirivate ainete kontsentratsioonid on kehtestatud piirväärtuste lähedal,
mistõttu on eksperdid seisukohal, et Kohtla-Järve asukohas võib olemasolevate
tootmisvõimsuste kõrvale püstitada vaid kuni ühe UTT-3000 seadme (kuni 900 000 t
põlevkivi kasutamiseks aastas) ja seda juhul, kui samaaegselt või enne uue õlitehase
püstitamist rakendatakse õhuheitmete vähendamise meetmeid olemasolevatel kivitertehnoloogiat kasutatavatel tootmisseadmete heitmete vähendamiseks. Eksperdid on
seisukohal, et kavandatava maksimusmvõimsusega (3 UTT-3000 seadmega) õlitehase saab
Kohtla-Järve asukohas püstitada, kui uued galoter-tüüpi tootmisseadmed vahetavad välja
olemasolevad kiviter-tüüpi seadmed või kui praeguste tootmisseadmete poolt õhku
paisatavate heitmete taset vähendatakse. Kuna põhiliseks piiravaks tingimuseks Kohtla-Järve
asukohas rajatavas uues õlitehases teise ja kolmanda UTT-3000 seadme rajamiseks on SO2
heitmete aastakoguse hulk, siis eksperdid leiavad, et teise UTT-3000 seadme
püstitamiseks ja käitamiseks peaks VKG Oil AS Kohtla-Järvel oma ettevõtte või
piirkonna summaarseiid seniseid aastaseid SO2 heitmeid vähendama 170 tonni võrra ja
kolmanda UTT-3000 seadme püstitamiseks ja käitamiseks veel 170 tonni võrra.
Aidu asukohas ei ole võrreldes Kohtla-Järve asukohaga piiranguid õhuheitmete olemasolevate
saastetasemete väärtuste tõttu ja eksperdid leiavad, et Aidu asukohas ei ole takistusi
täismahus uue õlitehase (3 UTT-3000 seadet) püstitamiseks ja käitamiseks.
Arvestades Euroopa Liidu Komisjoni poolt algatatud Õhusaasteainete summaarsete
heitkoguste direktiiviga (2001/81 /EMÜ) EL liikmesriikide poolt tahkete osakeste, NOX,
SO2 ja heitkoguste piiramiseks võetavate kohustuste karmistamist, võib aastatel 2010 ja 2020
eeldada olulisi piiranguid Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtetele summaarsete
vääveldioksiidi heitmete aastakoguste osas, mis võivad viia uue kavandatava õlitehase
käitamisaja ja -mahtude piiramisele, et tagada vastavus riigi poolt võetavate kohustustega.
Uue õlitehase rajamisega kaasneva keskkonnamõju vähendamiseks soovitavad eksperdid
muuta kavandatavat õlitootmistehnoloogiat nii, et fenoolvete põletamise asemel järelpõletis
nahakse uues õlitehases ette tootmistehnoloogilise sõlmena seade fenoolvetest fenooli
eraldamiseks.
Uue õlitehase rajamisega kaasneva sotsiaalse häirituse ja ettevõtte poolt mõjutatavas
piirkonnas tekkinud sotsiaalsete pingete leevendamiseks soovitavad eksperdid arendajal
käivitada teavitustöö VKG Oil AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju kohta ja ettevõtte

5

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

poolt teostatavate keskkonnameeetmete ja nende meetmete tulemuste tutvustamiseks. Samuti
panevad eksperdid ette arendajal käivitada sotsiaalsete leevendusmeetmete fondi, mille
juhtimisele kaasataks kohalike omavalitsuste ja huvigruppide esindajaid ja mille vahenditest
finantseeritaks eelkõige mõjutatavate elanike huvidest lähtuvaid ja ettevõtte tegevuse poolt
põhjustatud negatiivse mõjude leevendamise meetmeid. Kaaluda võiks Kohtla-Järve asukohas
müra vähendamise metmete rakendamist vahetult tootmisterritooriumiga külgnevate
elumajades mürataseme vähendamiseks, kas mürabarjääride rajamisega (haljastus,
müratõkkeseinad) või elamute helikindluse tõstmisega (akende vahetus pakkettakende vastu
mürasummutava vooderduse lisamine vms.). Uue õlitehase rajamisel Aidu asukohta tuleb
sotsiaalsete pingete s.h. eelkõige autotranspordi kasutamisest tulenevate häiringute
leevendamiseks suunata õlitehase toodete vedu Tallinn-Peterburi maanteele Aidu-Püssi
vahelise teelõigu kaudu ja transpordivood ajaliselt hajutada.
Arvestades et käesolevas KMH-s pole piisavalt hinnatud uue kavandatava õlitehase tarbeks
rajatava prügila keskkonnamõju üheski alternatiivses asukohas, siis tueb arendajal prügila
osas läbi viia täiendav keskkonnamõju hindamine.
SUMMARY
Developer VKG Oil Ltd. is planning in addition to excisting oil production capacities to
erect new plant for production of the shale oil (one to three units of UTT-3000 shale oil
production facilities) based on Galoter-technology, either in the excisting production area in
Kohtla Järve City or in Aidu-Liiva village of Maidla municipality at industrial area of Aidu
Querry Ltd. of Eesti Põlevkivi (at current oil-shale open storage area) or pristine area –
grassland at Ojamaa Village of Maidla Municipality, adjacent to planned Ojamaa mine of
Viru Chemicals Group . In order to select best (least impact to environment) location of new
oil-plant, Ida-Viru Environmental Department of Ministry for Environment launched
Environmental Impact Assessment (EIA) precedure on 9th of August 2005. according to
National Act on EIA. EIA was carried out by expert group conviened by Stockholm
Environment Institute Tallinn Centre with the leadership of licenced assessor Mr Valdur
Lahtvee (EIA licence no 0113). Work of expert group was supported by the Estonian
Environmental Research Centre.
According to the Environmental Impact Assessment carried out on autumn-winter 2005,
experts haw found that planned activity has significant negative impact to almost all
environmental aspects cosidered within the scope of the study. Despite the fact that developer
plans to use best available technology for shale oil production, with planned substantial
(almost doubled) increase of current oil production capacities (1,4 million tons of oil-shale
processed per annum) up to 2,7 million tons per annum, together with increased pressure to
environment from expansion of mining activities, there is foreseen significant increase of total
annual air emissions as well almost doubelling of the waste generation compared with todays
levels ( 2005. - 663 000 t solid wastes were generated). Increase of discharge of waste-water
is relatively small compared to todays level, also the hazardousness of wastes (oil-shale ashes)
generated using new galoter-technology for oil production ise smaller compared to the
hazardousness of wastes (semicoke) generated using kiviter-technology. Risks related to
release of hazardous components to the soil and groundwater due to possible leaks of oil and
chemicals produced because of accidents and/or mismanagement, are smaller due to strickter
safety requirements and new equipmment installed. From most important emissions to the air
from new oil-plant, there will be increase of total annual emissions of CO2 up tp 1 061 450
tons (on year 2005 – 70299 t) and SO2 emissions will increase by up to 1061 tonni (on 2005.
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-1100 t ). Concerning to lesser amount but more noticable to the public (odorous) emissions to
the air like H2S and Phenols, the increase of annual load is not big: accordingly up to 0,27 t
and 5,13 tons a year. Increase of water efluents are not remarcable and does not exceed e.g.
solid particulates by 18 t year and for BOD and COD accordingly 1,9 and 1,8 tons per
annum.
Despite the expected significant increase of emissions, planned activity – construction
and operation of new oil plant for production of shale oil with UTT-3000 production
facilities - is in line with the current legislation and similar facilities are currently in
operation at Oil-plant of Eesti Power Plant of AS Narva Elektrijaamad (Narva Power Plants
Ltd.) in Vaivara municipality. Oil plant operates in accordance
to the environmental permits issued by relevant authorities and there has not been recent
reports of violations of environmental legislation by NPP Oil Plant filed to enforcement
authorities. Based on data presented within preliminary design plan for the new oil-plant and
based to asumptions that during design, construction and operations of oil-plant follows all
excisting requirements and limitatios (emission limit values, requirements to design,
constrution, operation and closure of landfills, requirements to the content of hazardous
substnces in discharged waste-water, BT requirements, limitations to total annual emission
load for Estonia by 2010 on SO2, VOC , CO2 and other emmission to air), based on level of
environmental risks related to planned activity and taking into account the limitations set by
valid spatial planning documents of municipalities and county, there is possible to erect
planned oil plant in all three locations under consideration.Taking into account the
significant impact of planned activity to environment and to social infrastructure as well
well-being of the population, most preferred location for the new oil-plant is KohtlaJärve , where oil-plant is planned to be erected at excisting industrial complex, where there is
possibility to use excisting infrastruture for waste water treatment, storaging of the products
and utilisation of generator-gases. Impactwisely second best location would be Aidu location,
where oil-plant is planned to be erected to exicting inustrial area and possibility to use
existing transport infrastructure. Biggest impact to enviroment of planned activity would be at
Ojamaa location due to natural state of the area and lack of excisting infrastructure. Taking
into account the significantly bigger impact expected from planned activity at Ojamaa
location as no infrastructure(roads, railroad etc.) is present for operating the oil-plant as well
high costs of construction of needed infrastructure as well high social impacts, experts
reccommend not to erect new oil-plant in Ojamaa location but suggest to build new oil-plant
either to Kohtla-Järve or Aidu location.
There are limitations to planned activity at Kohtla-Järve location by the excisting high levels
of emissions to the air and as result of emissions lowering of the ambient air quality to the
point where concentrations of hazardous components in the air are cose to the tresholds set
by legislation for protection of the human health. Therefore experts are in opinion that on , et
Kohtla-Järve location besides the excisting production capacities there is possible to
erect only one oil production unit of UTT-3000 for utilisation of up to 900 000 t oil-shale
per annum, in case the VKG Oil simultaneusly or prior commissioning of the new oil plant
implemnts set of measures for reduction of air emissions fro current production units based on
kiviter-technology. Experts are in opinion that planned maximum production capacity
(production with 3 UTT-3000 facilities) can be erected and operated at Kohtla-Järve location
only if new capacitiesusing galoter-technology are replacing excisting production capacities
based on kiviter-technology. As main limiting factor for installation and operation of second
and third unit of UTT-3000 at Kohtla-Järve location is total annual emission level, which
should remain at current level, then there is possible erect second UTT-3000 unit, if VKG
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OIL AS reduces SO2 emissions at its excisting facilities and or at region by 170 tons per
annum and for erecting third oil production unit UTT-3000, SO2 annual emission level has to
be reduced by another 170 tons.
At Aidu location there are no limitations such as in Kohtla-Järve due to existing high
pollution levels thus experts are in opinion that in Aidu location there is no limitations to
the erection and operation of full planned capacity (three UTT-3000 units) of new oilplant.
Taking into account the revision of the EU Directive on National Emission Ceilings (2001/81
/EEU) launched by the EU Commission recently, there maid be expected significant further
limitations to the Member States of EU to be set for total annual emission levels of Solid
particulates, NOX, SO2 from 2010 and 2020 and this would have impact also to regional
limitation of particularly SO2 emission allowances for the enterprises of Ida-Virumaa County.
Such limitations may lead to limitation of operation time (and/or capacity) of VKG Oil, in
order to comply with commitments taken by the Estonia under this directive.
For mitigation of environmental impact of planned development, experts reccomment to make
changes in the design of the oil-plant, in order to add technology with equipment for
extraction of phenols from processwaters instead of utilization of high phenol concentration
processwaters in burner.
For mitigation of the social disturbances caused by the construction and operation of the
planned new oil-plant and for reduction ofpossible social tensions generated, experts
reccommend to the developer VKG OIL AS to launch comprehensine information
dissemination about environmental impat of activities of the company and on measures
implemented by the company to reduce their negative environmental impact. Also experts
reccommend to launch spcial fund for mitigation of emvironmental impact and social
tensiosns caused by the excisting and coming activities, with involvement of representatives
of major stakeholders impacted into managment of that fund. Resources allocated via the
Fund hould be used partcularly for the mitigation of the negtive impact to the nearby
population, which is most affected. Ressources of the Fund, if established, could be used e.g.
for reduction of the noise levels at the nearby dwellings via erection of noise barriers
(establishments of greenery, solid barriers etc.) and/or increasing noise insulation of the
houses (exchange of excising poor quality windows with modern multi-layer noise-reducing
windows etc. ) While erecting new oil-plant into Aidu location, there is necessary for
minimisation of the social disturbances due to the increased transport volume and increased
use of excisting road infrastructure in the area, there is recommended to use and modify as
major transport route for delivery products from the oil-plant toward major delivery route
Patersburg road via the road of Aidu-Püssi and introduce time-planning for dissolving
possible crowding of daily transport of products while using trucs.
Taking into account that current EIA does not assess sufficiently impacts of planned landfill
of new oil plant in all alternative locations, developer has to carry out supplementary EIA of
Landfill.
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РЕЗЮМЕ

В дополнение к уже существующим мощнocтям производства, предприятиeм по
производству сланцевого масла, АО VKG Oil намеревается построить новый завод, где
планируется установить эксплуатационное оборудование для производства сланцевого
масла UTT-3000 (в количестве от одного до трех единиц), основанное на методе
“галотер”. Предполагаемый завод может быть построен на промышленной территории
города Кохтла-Ярве, либо на имеющейся промышленной территории в деревне Айду –
Лийва волости Майдла (на месте склада сланца обогатительной фабрики),
принадлежащей АО Aidu Karjäär, либо на окультуренном лугу, соседствующем со
сланцевой шахтой Ойамаа в деревне Ойамаа - волости Майдла. Для того, чтобы
выбрать лучшее место для установки нового оборудования производства сланцевого
масла, то есть место с наименьшим влиянием на окружающую среду 9-го августа 2005
года по предложению разработчика АО VKG Oil Служба окружающей среды ИдаВирумаа начала проведение оценки влияния на окружащую среду, а также оценки
систем управления окружающей средой. Оценка была проведена экспертной группой
целевого учреждения Säästva Eesti Instituut под руководством оценщика Валдура
Лахтвее (лицензия на проведение оценки влияния окружающей среды номер 0113).
Согласно результатам что с осени по зиму (включительно) 2005 года, эксперты
находят, что намечающаяся деятельность имеет существенное негативное влияние
на окружающую среду по части практически всех рассматриваемых аспектов
окружающей среды. Несмотря на то, что предполагается применение наилучшей
возможной технологии по производству сланцевого масла, в результате значительного
планируемого увеличения нынешнего объема производства масла (с 1,4 миллиона тонн
годового использования сланцевого сырья до 2,7 миллионов тонн, то есть почти в 2
раза) ожидается существенный рост суммарного количества выбросов в атмосферу в
Ида-Вирумаа, а также почти удвоенный рост объема произведенных отходов по
сравнению с нынешним объемом (633 тыс. тонн за 2005 год). Косвенное влияние на
количество выбросов и объем отходов окажет также рост добычи сланца, как результат
увеличения объема производства масла. Рост объема выбросов в воду ожидается
немного меньше. Благодаря более строгому следованию требованиям безопасности при
строительстве сооружений, а также используя новый метод производства сланцевого
масла, возникающие отходы по сравнению с нынешним “кивитер” методом будут
менее опасны. Также уменьшится риск возникновения аварийных утечек опасных и
безопасных веществ и попадания их в окружающую среду. В течение года
предполагается существенный рост суммарных выбросов в атмосферу от предприятия
АО VKG Oil. Из них выброс CO2 ожидается до 1 061 450 тонн (70299 тонн за 2005 год)
и рост выбросов SO2 до 1061 тонн (1100 тонн за 2005 год) по сравнению с объемом
отходов нынешнего производства. Суммарный рост зловонных веществ, наиболее
ощутимых для населения, таких как сероводород и фенол не очень велик, до 0,27 тонн
в год и до 5,13 тонн соответственно. Ожидаемый рост отбросов в воды будет
незначительным и не превысит по части паров, например, 18 тонн в год и по части
потребления биологического и химического кислорода 1,9 и 1,8 тонн в год
соответственно.
Несмотря на то, что ожидается значительный рост предполагаемых выбросов,
планируемая деятельность, то есть производство сланцевого масла, соответствует
нормам окружающей среды. Похожее оборудование применяется на заводе сланцевого
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масла АО Narva Elektrijaamad в волости Вайвара, на основании выданных
предпринимателю разрешений по окружающей среде. При эксплуатации данного
оборудования инспекционным учреждением окружающей среды в течение последних
лет не было зарегистрировано серьезных нарушений требований. Согласно
предоставленным данным предварительного проекта нового завода по производству
сланцевого масла и предположению, что в проектировании, строительстве и
эксплуатации завода будут выполнятся все действующие требования; исходя из
действующих требований и ограничений по окружающей среде (допустимое
количество выбросов в воздух и воду, требования по переработке отходов, содержание
опасных веществ в сточных водах, требование применения возможно-наилучшей
технологии, ограничение для Эстонии по суммарным выбросам к 2010 году,
касающиеся SO2, LOÜ (природные органические соединения) и CO2 и др. выбросов) на
уровне вытекающих рисков для окружающей среды из намечающейся деятельности и
учитывая общее планирование волости, города и уезда, считается возможным
строительство нового завода по производству сланцевого масла во всех трех
предложенных местах (детальное планирование Ойамаа и Майдла). Учитывая влияние
на окружающую среду, социальную инфраструктуру и благосостояние людей, наиболее
предпочительным местом для сооружения считается город Кохтла-Ярве, где
строительство предполагается на имеющейся строительной территории, где есть
возможность использовать уже имеющуюся инфраструктуру для очистки сточных вод,
складирования товара и сжигания полукоксового газа. Далее из предпочтительных для
строительства мест следует Айду (где также находится созданная промышленная
территория и есть возможность использовать уже имеющуюся инфраструктуру).
Строительство завода в Ойамаа окажет наибольшее негативное влияние на
окружающую среду. Учитывая то, что строительство в Ойамаа в наибольшей степени
повлияет на окружающую среду по сравнению с другими местами, прошедшими
оценку и принимая во внимание высокую стоимость на сооружение инфраструктуры
(дорога, железная дорога и д.р) необходимой для нормального функционирования
завода, эксперты советуют строительство завода в городе Кохтла-Ярве или в Айду.
В городе Кохтла-Ярве, из-за уже существующего в воздухе высокого содержания
загрязняющих веществ, планируемая деятельность будет ограничена нормами по
концентрации вредных и опасных для здоровья человека веществ. Поэтому, с точки
зрения экспертов, в Кохтла-Ярве к уже существующей промышленной мощности
можно установить только одно устройство UTT-3000 (используя до 900 тыс. тонн
сланца в год) и это в том случае, если во время или до строительства завода будут
применены меры по уменьшению выбросов в воздух, используя существующий
““кивитер” метод. Эксперты сошлись во мнении, что завод сланцевого масла с
максимальной мощностью (то есть при установке 3 UTT-3000 оборудований) можно
строить в Кохтла-Ярве в том случае, если новое промышленное оборудование типа
“галотер” заменит нынешнее “кивитер” оборудование.
В Айду по сравнению с Кохтла-Ярве нет ограничений насчет уровня выбросов в
воздух, и эксперты находят, что в расположении Айду нет препятствий для
строительства и эксплуатации полномощного завода сланцевого масла (с 3 UTT-3000
оборудований).
Учитывая директиву о суммарном количестве выброса загрязняющих воздух веществ
(2001/81 EMÜ), созданную по инициативе Комиссии Европейского Союза, в которой
предполагается ужесточение обязанностей для стран-членов Европейского Союза по
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части ограничения твердых частиц NOx, SO2 и объемов отбросов, в 2010 и 2020 годах
можно ожидать существенных ограничений для предприятий Ида-Вирумаа в
отношении суммарных годовых выбросов сероводорода, что может привести к
ограничению эксплуатационного времени и объема производства, в целях обеспечения
выполнения обязательств, принятыми государством.
Для уменьшения выбросов на окружающую среду эксперты советуют применят новое
промышленное оборудование для отстоннения фенолов от отходов.
Поскольку строительство завода сланцевого масла может вызвать беспокойство
населения и социальное напряжение в районе, где предполагается строительство,
эксперты советуют разработчикам провести работу по ознакомлению с деятельностью
АО VKG Oil, оказывающей влияние на окружающую среду, предпринимаемыми
мерами по уменьшению этого влияния и с достигнутыми результатами. Эксперты
также предлагают разработчику основать фонд по разработке методов смягчения
социального напряжения, руководство которого будет состоять из местных жителей и
представителей групп интересов. Из средств фонда финансировались бы отвечающие
интересам жителей методы смягчения негативного влияния, обусловленного
деятельностью предприятия. В Кохтла-Ярве можно принять к рассмотрению
разработку мер по уменьшению шума в жилых домах, соседствующих непосредственно
с промышленной территорией, таких как сооружение шумовых барьеров (озеленение,
шумовые заграждения) повышение звуконепроницаемости жилищ (замена
обыкновенных оконных стекол на стеклопакеты, установка звукоизоляционной
обшивки и т.д.). Для облегчения социального напряжения, вызванного, прежде всего,
проблемами использования автотранспорта при строительстве завода сланцевого
масла, транспортировку грузов завода можно направить по дорожному участку АйдиПюсси и тем самым временно рассеять транспортные потоки.
Учитывая что нынешная Оценка влияния на окружащую среду не дает достательную
оценку складировку твердых отходов, предполагается новая оценка влияния на
окружащую среду свалки.
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2 SISSEJUHATUS
Viru Keemia Grupi kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on
laiendada põlevkiviõli tootmist. Lisaks olemasolevatele tootmisvõimsustele (aastane
põlevkivi ümbertöötlemise maht 1,4 miljonit tonni) kavandab VKG Oil AS ühe kuni kolme
UTT-3000 tüüpi seadme ehitamist selleks, et efektiivsemalt ära kasutada tükkpõlevkivi
ettevalmistamisel tekkivat peenpõlevkivi fraktsiooni. Kolme UTT-3000 tüüpi seadme
püstitamisel ja täisvõimsusel opereerimisel töötleks ettevõtte senisele põlevkivi
ümbertöötlemise mahule lisaks ümber kuni 2,7 miljonit tonni põlevkivi aastas. Õlitootmiseks
vajalik põlevkivi tarnitakse vaid olemasolevatest tegutsevatest (AS-le Eesti Põlevkivi
kuuluvatest) põlevkivikaevandustest ja ettevõtte enda poolt (eeldatavalt 2008.a. planeeeritud
võimsusel tegutsevast) rajatavast Ojamaa kaevandusest. Põlevkivikasutamise mahtude
kasvuga proportsionaalselt suurenevad ka ettevõtte baastoodang – põlevkiviõli ja sellest
saadavad tooted, samuti tootmisega kaasnevate kõrval- ja jääkproduktide kogused.
VKG Oil AS uue õlitehase püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõju hindamise
algatas EV Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnateenistus oma otsusega nr 3212-1/7181 09.augustil 2005.a. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seaduse § 11
lõige 2 järgi. Teade KMH algatamise kohta ilmus Ametlikes Teadaannetes 18.augustil 2005 ja
regionaalselt levitatavas ajalehes Põhjarannik 23. augustil 2005.a.
Keskkonnamõju hindamise programmi kinnitas Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
10.oktoobril 2005.a.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks oli välja valida parim asukoht õlitootmise
laiendamiseks, kus õlitootmine ei too kaasa olulist kumuleeruvat keskkonnamõju ega kahjusta
inimeste heaolu pikemas perspektiivis. Arendaja võib esitada keskkonnamõju hindamise
aruande otsustajale kaalumiseks koos detailplaneeringu algatamise, ehitusloa ja/või koos
keskkonnakompleksloa taotluse esitamisega.

2.1. Keskkonnamõju hindamise menetlusosalised.
Arendaja KMH ja KJS seaduse mõistes kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise
protsessis on :
VKG Oil AS,
registreerimisnumber 10528765,
aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve
www.vkg.ee
Kontaktisik:
hr. Jaak Jürgenson,
Viru Keemia Grupp AS keskkonna- ja tehnikaosakonna juhataja.
jaak.jyrgenson@vkg.ee
KMH viib läbi SA Säästva Eesti Instituudi ekspertgrupp, mida juhib keskkonnamõju hindaja
hr. Valdur Lahtvee, litsentsi nr. KMH1113;
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Kontakt:
SEI-Tallinn, P.K. 160, 10502 Tallinn
Tel.: 6276102
Fax: 6276101
Valdur.Lahtvee@seit.ee
Ekspertgrupi koosseisu kuuluvad keskkonnamõju hindaja pr. Kaja Peterson, litsentsi nr.
KMH0054 ja jäätmevaldkonna ekspert hr. Harri Moora Säästva Eesti Instituudist. Töö
teostamiseks kaasati õhuheitmete seire ja modelleerimise eksperdid hr. Margus Kört ja hr.Erik
Teinemaa Eesti Keskkonnauuringute Keskusest.
Keskkonnamõju hindamisel on otsustajaks (KMH algatajaks, KMH programmi ja aruande
kinnitajaks) Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.
Kontakt:
Andrei Litvinjuk
komplekslubad spetsialist
Pargi 15, 41537 Jõhvi
Tel.: 33 24 423
andrei.litvinjuk ida-viru.envir.ee
http://www.ida-viru.envir.ee
Menetlusosalised on samuti kavandatava tegevuse asukoha ja sellega piirnevad omavalitsused
ning erinevad huvigrupid ja kavandatavate asukohtade elanikud KMH protsessi kaasatud
omavalitsuste, organisatsioonide ja isikute nimed on toodud KMH programmi ja aruande
avalike koosolekute protokollide päises (käesoleva aruande Lisad 2 ja 4 ).

2.2. Keskkonnamõju hindamise protsessi algatamine ja avalikustamine
Keskkonnamõju hindamine algatati VKG Oil AS initsiatiivil, kes esitas EV
Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa Keskkonnatenistusele kavandatava õlitehase parima
võimaliku asukoha väljaselgitamiseks taotluse algatada juba eelprojekti staadiumis
asukohavaliku keskkonnamõju hindamine, et hindamise tulemusi võtta arvesse nii õlitehase
ehitusprojekti koostamisel, investeeringute kavandamisel kui ka tegevuslubade taotlemisel.
Keskkonnamõju hindamise algatas Ida-Virumaa Keskkonnateenistus oma otsusega nr 32-121/7181 09.08.2005.a. Nimetatud otsus avaldati Ametlikes Teadetes 18.08.2005.a. Arendaja
koos keskkonnamõju hindajaga koostas KMH Programmi eelnõu, mis esitati
keskkonnateenistusele ja viimane avaldas nii Ametlikes teadannetes kui ka piirkondlikus
ajalehes Põhjarannik kuulutuse nii KMH programmi avaliku väljapaneku kui ka teate
eelolevast programmi avaliku arutelu koosolekust. Programmi esialgne variant oli
avalikkusele kättesaadav nii ettevõttes kui ka Ida-Virumaa keskkonnateenistuses. Programmi
esialgne variant saadeti e-posti teel ka kavandatava tegevuse võimalike asukohtade
omavalitsustele ja suurematele keskkonnaorganisatsioonidele (vt. menetlusosaliste nimekirja,
Lisa 8).
KMH programmi avaliku arutelu koosolek toimus AS Viru Keemia Grupp büroos KohtlaJärvel, Järveküla tee 14, 07. septembri ennelõunal 2005.a. Võimaldamaks võimalikel
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huvigruppidel ja huvitatud isikutel protsessis paremini osaleda, korraldati Maidla valla
ettepanekul sama päeva pärastlõunal ka teine avaliku arutelu koosolek Maidla rahvamajas.
Koosolekutel osalejate nimekirjad ning koosolekute protokollid on toodud käesoleva aruande
Lisas 2.
Programmi avalikustamise perioodil ja programmi arutamiseks korraldatud avalikel
koosolekutel tehti arvukaid ettepanekuid programmi täiendamiseks. Enamus ettepanekuid,
mis täpsustasid programmi, laiendasid hinnatavate keskkonnaaspektide nimekirja või
hindamise metoodikat võeti programmi täiendamisel arvesse. Ei arvestatud ettepanekuid ja
arvamusi, mis ei olnud seotud KMH programmiga vaid käsitlesid piirkonna üldisi arenguid,
olemasoleva keskkonnaseire puudusi, Viru Keemia Grupi ettevõtete või teiste piirkonna
ettevõtete tegevust ja selle tegevuse keskkonnamõju, mis polnud seotud kavandatava
tegevusega või mis käesoleva KMH jaoks polnud relevantne. KMH eksperdid ei nõustunud
ka ettepanekute ja nõudmistega, mis ei olnud arendaja või keskkonnamõju hindaja pädevuses
lahendada ja/või väljusid seadusega sätestatud KMH raamest.
KMH programmi täiendamiseks koosolekutel suuliselt tehtud ettepanekud ja nende
arvestamise kohta antud vastused on kajastatud koosolekute protokollides (Lisa 3) ja
kirjalikult esitatud ettepanekud ning nende arvestamise või mittearvestamise kohta peetud
kirjavahetuse koopiad on esitatud käesoleva aruande Lisas 3.
Täiendatud keskkonnamõju hindamise programmi kinnitas Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
10.oktoobril 2005.a.
KMH läbiviimise ajakava kokkuvõtlik ülevaade on toodud Tabelis 1.
Tabel 1. KMH läbiviimise ajakava
Aeg
Tegevus
22.07.2005
Taotlus tegevusloa /millise? saamiseks v. KMH
algatamiseks
22.07.2005
KMH programmi koostamine ja esitamine kellele?
18.08.2005
KMH algatamise otsusest teatamine
menetlusosalistele Ametlikes Teadaannetes ja
kohalikus lehes
18.08.-07.09. 2005 KMH programmi avalik väljapanek tutvumiseks
07.09.2005
KMH programmi avaliku arutelu koosolek
Kohtla-Järvel ja Maidla Vallas
02.-15.09.2005
KMH programmi täiendamine laekunud märkuste
ja täienduste baasil
16.09.2005
KMH lõpliku programmi esitamine kinnitamiseks
10.10.2005
KMH programmi kinnitamine
10.10 – 26.12.2005 KMH läbiviimine ja aruande koostamine
27.03.2006
KMH esitamine IVKKT-le avalikustamiseks
07.04.2005 –
KMH aruande avalik väljapanek
27.04.2005
28.04.2006
KMH aruande avalik arutelu Kohtla-Järvel ja
Maidla vallas
15.05.2006
KMH aruande täiendamine

Teostaja
VKG
VKG +ekspert
IVKKT

IVKT+VKG
VKG+ekspert
VKG+ekspert
VKG
IVKKT
Ekspert
VKG
IVKKT
VKG+ekspert
VKG+ekspert
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xx.05.2006

KMH aruande esitamine kinnitamiseks

VKG

xx.06.2006

KMH aruande kinnitamine ja menetlusosaliste
teavitamine

IVKKT

Keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisvalmis töövariant esitati ekspertgrupi poolt
arendajale 26. jaanuaril 2006 ja seda täiendati vastavalt arendaja esitatud märkustele.
Arendaja esitas KMH aruande Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele 2006.a. märtsi lõpus,
misjärel keskkonnateenistus avalikustas aruande ja kuulutas välja KMH aruande
konsulteerimise ja avaliku arutelu koosoleku aja.
KMH aruanne lõpparuande avalikust väljapanekust ning avaliku arutelu koosolekust teavitati
avalikkust ja osapooli väljaandes Ametlikud Teadaanded 07.04.2006. Arutelukoosolek toimus
Kohtla-Järve linnas ja Maidla Vallas, Savalas 28.04.2006.
Avaliku väljapaneku aja (20 päeva) jooksul ei laekunud KMH aruande kohta ühtegi kirjalikku
märkust ega täiendusettepanekut. Avalikel arutelukoosolekutel osales Kohtla-Järvel 27
inimest 9-st erinevast organisatsioonist ja Savalas 33 inimest, kes esindasid 5-te
organisatsiooni ning kellest enamus olid kohalikud elanikud.
KMH aruande täiendamiseks koosolekutel suuliselt tehtud ettepanekud ja nende arvestamise
kohta antud vastused on kajastatud koosolekute protokollides (Lisa 4) ja kirjalikult esitatud
ettepanekud ning nende arvestamise või mittearvestamise kohta peetud kirjavahetuse koopiad
on esitatud käesoleva aruande Lisas 5.
2.3. Keskkonnamõju hindamisel kasutatud metoodika
Keskkonnamõju hindamisel anti hinnang UTT-3000 seadme mõjule ümbritsevale
keskkonnale kahes etapis:
1. Täisvõimsusel töötava UTT –3000 seadme mõju ümbritsevale keskkonnale;
2. UTT- 3000 seadme ehitamise ja demonteerimise etapis tekkiv mõju ümbritsevale
keskkonnale.
Lähteandmete (õlitehase eelprojektid, olemasoleva infrastruktuuri ja keskkonnaseisundi
olukorra hinnangute ja hetmete mõõtmiste tulemused ning statistilised aruanded,
olemasolevad keskkonnamõju hinnangute aruanded, uuringud põlevkivi kaevandamise ja
kasutamise mõjude ) alusel hinnati kvalitatiivselt tahke soojuskandjaga utteseadmete (kuni
kolme samaaegselt töötava UTT-3000 seadme) mõju ümbritsevale keskkonnale tema
käitamisel maksimaalvõimsusel vastavalt analoogiale AS Narva Elektrijaamad täna töötava
sarnase seadme heitmete ja mõjuga. Heitmete võimalikule kasvule anti kvantitatiivne hinnang
lähtudes Õlitehase eelprojektis toodud heitmenäitajatest ja võrreldes neid AS Narva
Elektrijaamad Õlitehases tegutsevate olemasolevate seadmete kahe viimase tegutsemisaasta
heitmearuannetega ja õhuheitmete mõõtmiste protokollides toodud tulemustega. Kui
tegutsevate seadmete heitmenäitajad olid erinevad eelprojektis toodud näitajatest, võeti
hindamisel aluseks kõrgemad heitmenäitajad.
Hinnati ka mõju ümbritsevale keskkonnale uue õlitehase ehitamise käigus. Mõju ulatust
hinnati kvalitatiivselt lähtuvalt vaadeldavate alternatiivsete seadme asukohtade looduslikest
tingimustest, olemasolevast infrastruktuurist ja elamupiirkondade lähedusele ja selgitati välja
parim (väikseima keskkonnamõjuga) võimalik uue õlitehase asukoht. Hinnati kavandatava
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tegevuse mõju koosmõjus kaasnevate tegevustega nagu õlitehase tarbeks uute kaevanduste
rajamine, põlevkivi kaevandamismahtude suurenemine olemasolevates kaevandustes seoses
tarnete mahu suurenemisega.
Anti hinnang kavandatava tegevuse vastavusest õigusaktidele ja planeeringutele.
Anti hinnang kavandatava tegevuse vastavusest kehtivatele keskkonnaalastele õigusaktidele
(s.h. ka Välisõhu kaitse seaduse § 63 sätestatule) ja kehtivatele planeeringutele ning
arengukavadele s.h. maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Ida-Virumaa asustust ja
maakasutust suunavate keskkonnatingimustega rohevõrgustiku aladel ja omavalitsuse
arengukavadele.
Kirjeldati mõjutatavat keskkonda kõigis kolmes alternatiivses asukohas ja anti hinnang
piirkonna keskkonnaseisundile.
Kirjeldati piirkonna keskkonna foonitaset nii õhukvaliteedi kui ka põhja- ja pinnavee
kvaliteedi osas ning elustiku seisundit.
Määrati kindlaks saasteallikad ja hinnati kvantitatiivselt võimalikke saasteainete
heitkoguseid ja nende võimalikku mõju atmosfääriõhu kvaliteedile järgmiste parameetrite
osas:
lendtuhk;
vääveldioksiid;
süsinikoksiid ja –dioksiid;
orgaanilised ühendid, s.h. kloororgaanilised;
SO2;
NOx;
fenool;
vesiniksulfiid s.h. ka heitveest eralduv H2S;
alifaatsed ja aromaatse süsivesinikud s.h.benseen, PAH-id;
peen tolm PM10;
merkaptaan.
Hinnatimõju pinnasele ja elustikule :
lendtuha maapinnale sadenemine;
väävliühendite sadenemine.
Hinnati mõju veekeskkonnale ja põhjaveele:
tekkivad heitvee kogused ja ohtlike ainete sisaldus heitvees;
põhjavee kaitstus ning võimalikud hüdrogeoloogilised ja hüdrokeemilised muutused põhjavee
seisundis;
põhjavee ja pinnavee saastumise ohud s.h. õli käitlemisel tekkida võivatest avariide risk ja
ohud pinnasele ja põhjaveele ning eelvooludele
Hinnati jäätmeteket:
tuha kogus ja koostis;
muude tekkivate jäätmete kogus, koostis ja ohtlikkus;
jäätmekäitluse s.h. tuhaladestuseks rajatava prügila mõjud.
Hinnati tehnoloogiliste protsesside ja sedmete vastavust parima võimaliku tehnika
(PVT/BAT) nõuetele.
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Hinnati kas mahutipargid ja kütuste laadimise tehnoloogia, protsessiseadmed, jäätmete
käitlemise tehnoloogia jms. vastab olemasolevatel Euroopa Liidu PVT/BAT (www.jrc.es)
kirjeldustele.
Hinnati müra ja muid loodus- ja sotsiaalset keskkonda häirivaid tegureid.
Hinnati mõju töökeskkonna kvaliteedile olemasolevatel tootmisterritooriumitel,
tehnoloogiliste seadmete töötamise müra ja transpordimüra ning muid häirivaid tegureid
(hais, tolm).
Hinnati mõju sotsiaalsele infrastrktuurile (piirkonna koolid, haiglad)
Hinnati mõju kohaliku elanikkonna tavapärastele toimetuleku viisidele ja mõjutatava
piirkonna turismipotentsiaalile s.h. Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseumi ja
vabaajakeskuse tegevusele.
Hinnatimõju asukoha kohaliku omavalitsuse põhifunktsiooni (KOV elanikkonna elukvaliteedi
säilitamine ja parendamine) säilimisele
Anti ülevaade kohalike elanike seisukohtadest kavandatava tegevuse suhtes.
Tehti ettepanekud sotsiaalsete pingete leevendamiseks.
Hinnati võimalikku keskkonnamõju õlitehase ehitustööde teostamise ajal /tuua
ettepoole/ ja mõjusid seoses õlitehase likvideerimisega (ümbruskonna infrastruktuur,
teedevõrk, ehitus- ja hilisemate lammutusjäätmete utiliseerimine või ladustamine jne).
Hinnati mõju teiste ettevõtete keskkonnakasutuslubadele ja riske teiste ettevõtete suhtes.
Hinnati asukohtades, kus õlitehase opereerimisel kavandatakse kasutada teiste
keskkonnakasutajate teenuseid (veevõtt, heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni ja
puhastamine, jäätmete käitlemine), keskkonnakasutuse mahtude kasvust tulenevat vajadust
muuta teenusepakkujate kasutatavaid tehnoloogiaid ja/või keskkonnalubasid (nagu KohtlaJärve Linna heitveepuhastusjaamale eelpuhasti rajamine vms.).
Hinnati tootmisavariide (põlengud, plahvatused) võimalikke mõju eri asukohtade läheduses
asuvate kõrgendatud riskiga ettevõtete suhtes ja nende ettevõtete riskide mõju õlitehasele.
Hinnati võimalikku mõju Natura 2000 aladele ja kaitsealadele:
tehti kindlaks Natura 2000 alade ja teist tüüpi looduskaitsealade asukohad seonduvalt
võimalike utteseadmete asukohtadega;
toodi välja mõjud eeldatavasti mõjutatavate Natura 2000 aladele ja teist tüüpi
looduskaitsealadele lähtuvalt nende alade spetsiifikast;
hinnati kvalitatiivselt mõjude olulisust.
Mõju suuruse (ulatuse, olulisuse, tõenäosuse ja kestvuse) hindamiseks reastati
eelpooltoodud mõjutegurid ja nende osatähtsust hinnati kvalitatiivselt (+-) süsteemis
järgmiselt:
mõju puudub (0)
Kaudne mõju:
kaudne mõju, suhteliselt positiivne (1)
kaudne mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
kaudne mõju, oluliselt positiivne (2)
kaudne mõju, oluliselt negatiivne (-2)
Otsene mõju:
otsene mõju, suhteliselt positiivne (1)
otsene mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
otsene mõju, oluliselt positiivne (2)
otsene mõju, oluliselt negatiivne (-2)
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Mõjude lõplik hinnang moodustus kolme ekspertrühma kaasatud eksperdi poolt tehtavate
hinnangute keskmisena. Saadud keskmised väärtused –2 kuni 2 summeeriti ja nii leitav kaal
määras mõjuteguri mõju. Mõjude summa anndis kavandatava tegevuse keskkonnamõjude
kogukaalu vastavas asukohas, kusjuures suurim positiivne keskkonnamõjude kogukaal näitab
kavandatava tegevuse asukohaalternatiivide võrdlemisel keskkonna suhtes kõige sõbralikumat
ja soovitatavat asukohta.
Esitati eri asukohtades utteseadme püstitamisel keskkonnamõju leevendavad meetmed
ja nende ulatus:
Esitati keskkonnamõju leevendatavate meetmete vajadus ja kirjeldus. Anti soovitused
tegutsemiseks avariijuhtudel ja tekkida võiva reostuse likvideerimiseks.
Esitati keskkonnaseisundi jälgimiseks soovitatav seireprogramm:
Anti ülevaade olemasolevast ja kavandatavast keskkonnaseirest, selle vajalikkusest:
–õhuseire;
- heitvee seire;
–pinnavee seire;
–hüdrogeoloogiline ja hüdrokeemiline seire, selle sagedus (põhjaveerežiim ja veekvaliteet) ja
muutmise vajadus.
–keskkonnaauditeerimise vajadus ja selle põhjendus.
Anti hinnang, kas kompleksloa taotlemisel on vajadus täiendavateks uuringuteks.
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3. ÕLITEHASE RAJAMISE EESMÄRK JA VAJADUS

Viru Keemia Grupi kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on
laiendada põlevkiviõli tootmist. Lisaks olemaolevatele tootmisvõimsustele (aastane põlevkivi
ümbertöötlemise maht 1,4 miljonit tonni) kavandab VKG Oil AS ühe kuni kolme UTT-3000
tüüpi seadme ehitamist selleks, et efektiivsemalt ära kasutada tükkpõlevkivi ettevalmistamisel
tekkivat peenpõlevkivi fraktsiooni. Kolme UTT-3000 tüüpi seadme püstitamisel ja
täisvõimsusel opereerimisel töötleks ettevõtte senisele põlevkivi ümbertöötlemise mahule
lisaks ümber kuni 2,7 miljonit tonni põlevkivi aastas. Õlitootmiseks vajalik põlevkivi
tarnitakse olemasolevatest tegutsevatest (AS Eesti Põlevkivi) põlevkivikaevandustest ja
ettevõtte enda poolt (eeldatavalt 2008.a. planeeeritud võimsusel tegutsevast) rajatavast
Ojamaa kaevandusest. Koos tootmise laienemisega suureneb ka ettevõtte baastoodang –
põlevkiviõli ja sellest saadavad tooted, samuti sellega kaasnevate kõrval- ja jääkproduktide
kogus.
VKG Oil AS olemasolevad õlitootmisseadmed paiknevad Viru Keemia Grupp AS
tootmisterritooriumi kaguosas. Kohtla-Järve linna lähimad elurajoonid (Kohtla-Järve linna
Järve linnaosa, Käva ja Vanalinn) asuvad ettevõtte olemasolevatest ja kavandatava
tegevusega kaasnevatest saasteallikatest 1–1,5 km kaugusel ida- ja kagu suunas. Ettevõtte
territooriumi kogupindala on 182,7 ha, millest 23,8 ha moodustab tootmisterritoorium ja
158,9 ha – poolkoksimäed.
VKG Oil AS tootmisseadmete praeguses koosseisus on Gaasigeneraatorijaamad (GGJ) nr 3, 4
ja 5 ning 1000-tonnine generaator, mis koos õli ettevalmistuse seadmega kuuluvad põlevkivi
ümbertöötlemise tsehhi koosseisu. Keemiatsehhi koosseisu kuuluvad põlevkiviõli
destillatsiooniseade koos põlevkiviõlide osakonnaga (õliladu) ja defenolatsiooniseade koos
fenoolide rektifikatsiooniseadmega, samuti elektroodkoksi seade. Poolkoksi ladustamist
korraldab poolkoksi laadimise- ja ladustamise jaoskond.
Arendaja põhitegevusalaks on põlevkivi termiline ümbertöötlemine ja seejuures saadavate
pooltoodete (põlevkiviõli fraktsioonid, summaarsed fenoolid) sihipärane ümbertöötlemine
erinevateks toodeteks ning kõrvalsaaduste (generaatorigaas, fuussid) utiliseerimine.
Kavandatav tegevus aitab ettevõttel oma tegevust jätkata, kui vanad kiviter-tehnoloogial
baseeruvad õlitootmisseadmed amortiseeruvad või kui nende tegevust piiratakse karmistuvate
keskkonnanõuete tõttu.
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4. VASTAVUS KESKKONNAALASTELE ÕIGUSAKTIDELE JA
ARENGUKAVADELE NING PARIMA VÕIMALIKU TEHNIKA (PVT/BAT)
NÕUETELE
Käesolevas peatükis antakse vastavalt KMH programmile hinnang kavandatava tegevuse
vastavusest kehtivatele keskkonnaalastele õigusaktidele (s.h. ka Välisõhu kaitse seaduse § 63
sätestatule) ja kehtivatele planeeringutele ning arengukavadele s.h. maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimustega
rohevõrgustiku aladel ja omavalitsuse arengukavadele.
4.1. Tegevuse vastavus keskkonnakaitsealastele õigusaktidele,
Kavandatav tegevus – galotertehnoloogial baseeruva õlitehase püstitamine lähtuvalt
eelprojektis toodud parametritest ressursikasutuse ja heitmete osas ning uue õlitehase
käitamine pole vastuolus Eestis kehtivatele aktidele. Täna AS Narva Elektrijaamad Eesti
Elektrijaama Õlitehases töötavad 2 UTT-3000 seadet tegutsevad vastavalt neile välja antud
keskkonnalubadele ja Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa osakonnalt saadud
informatsiooni kohaselt pole Õlitehas keskkonnanõudeid 2004.a. ja 2005.a. jooksul oluliselt
rikkunud. 2005.a. veebruarikuus läbiviidud kontrollimistel on keskkonnainspektorid leidnud,
et ettevõte kehtivas heitmeloas ei ole kajastatud UTT-3000 avariilised äkkheited, samuti ei ole
saasteallikatena heitmeloas käsitletud fenoolveemahuteid ning gaasikondensaadi
eraldumisega tootmisprotsessis. Kontrollimisel oli ettevõtte territooriumil tunda ebameeldivat
lõhna, mis oli ettevõtte esitatud seletuskirja kohaselt tingitud valmistoodangu lekkimisest
pumba tihendi purunemise tagajärjel.
Keskkonnainspektsioonile oli kontrollile eelnevatel kuudel laekunud kaebusi ebameeldiva
lõhna levikust kõrvalasuvate ettevõtete territooriumile, mis oli ettevõtte selgituste järgi pärit
UTT seadme avariilise seiskamise tõttu õhku paisatud heitmetest, millest aga ettevõte polnud
vastavaid ametkondi informeerinud.
Eeldades, et VKG OIL AS saab tegutsemiseks kõik vajalikud keskkonnaload (keskkonna
komplesksloa) ja järgib tehase käitamisel kehtivaid norme, kõiki keskkonna kompleksloa
tingimusi, siis võib tehase püstitada ja seda käitada käitada kõigis kolmes vaadeldud
asukohas.

Õhuheitmeid , välisõhu kvaliteeti ja seiret reguleerivad järgmised aktid:
Keskkonnaseire seadus. Vastu võetud EV Riigikogu poolt 20.01.1999. – RTI 1999, 10, 154.
(muudetud 22. 02. 2005 (RT I 2005, 15, 87) 3. 04. 2005)
Välisõhu saastetaseme sihtväärtused. Keskkonnaministri määrus nr 90, 25.10.1999. – RTL
1999, 148, 2097. (Kehtetu - RT I 2004, 43, 298 - jõust. 30.09.2004 )
Keskkonnaministri määrus 28.04.2003 nr. 34 “Saasteainete heitkoguste piirväärtused suurtest
põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta”; (RT I 2004, 43, 298):
Saasteainete heitkoguste piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside
mahuühiku kohta. Keskkonnaministri määrus 28.04.2003 Nr 34 – RTL 2003, 55, 788.
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Directive 2001/80/EC of EPC on the limitation of emissions of certain pollutants into air from
large combustion plants.
Välisõhu kaitse seadus. Vastu võetud 5. 05. 2004. a seadusega (RT I 2004, 43, 298),
jõustunud 30. 09. 2004, osaliselt 27. 11. 2004.
Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline õhukaitsealane koostöö leping. – Sõlmitud
02.07.1993 Helsingis.
Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine
ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade
kehtestamine. Vabariigi Valitsuse määrus nr 150, 07.05.2002. – VV, RTI, 17.05.2002, 41,
258.
Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav
välisõhu saasteluba ja erisaasteluba
Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja
määramismeetodid ;
Naftasaaduste laadimisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste
määramismeetodid;
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide,
lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende
saavutamise tähtajad;
Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule
esitatavad nõuded ja koostamise kord;
Välisõhu saastatuse taseme määramise kord ;
Välisõhu saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nõuded
Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli
vajadus;
Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni ratifitseerimise
seadus;
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli
ratifitseerimise seadus ja protokoll;
Keskkonnaministri 06.10.2004 määrus nr 124“ Lõhnaaine esinemise määramise kord ja
määramiseks kasutatavate meetodite loetelu“ (RTL, 14.10.2004, 133, 2048);
Keskkonnaministri 19.10.2004 määrus nr 128 “Riigi territooriumi jaotus eri saasteainete
sisalduse järgi välisõhus” (RTL, 28.10.2004, 137, 210) ;
Keskkonnaministri 18. 11.2004 määrus nr 131 “Välisõhu saastamisega seotud tegevusest
aruandmise kord ja vorm” (RTL, 30.11.2004, 148, 2246) .
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Õlitehase käitamisel on olulisimateks järgmiste aktide sätted:
Välisõhu kaitse seadus. Vastu võetud 5. 05. 2004. a seadusega (RT I 2004, 43, 298),
jõustunud 30. 09. 2004, osaliselt 27. 11. 2004., reguleeritakse tegevust, millega kaasneb
saasteainete eraldumine välisõhku.
Seaduse §34 lõige 8 sätestab ebameeldiva lõhna ja ärritavate ainete heitmete vähendamise
nõude neid õhku paiskavatele ettevõtetele
8) Lähtudes lõhnaainete esinemisest välisõhus, rakendavad saasteallikate valdajad, kelle
tööstus- või põllumajandustegevus või tegevus muul alal põhjustab või võib põhjustada lõhna
tekkimist, levimist või ärritavat lõhnataju elanikkonnale, täiendavaid meetmeid lõhnaainete
heitkoguste vähendamiseks.
§47. Paikse saasteallika saasteainete heitkoguste piirväärtused
(1) Paikse saasteallika saasteaine heitkoguse piirväärtus on majandustegevuse mis tahes
valdkonna paiksest saasteallikast eralduva saasteaine piirkogus väljuvate gaaside mahu-,
toodangu-, võimsuse-, energia- või ajaühiku kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi
või heitkoguse tasemena. Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada.
§51. Saasteallika valdaja tegevuskava
(1) Saasteallika valdaja koostab ja esitab saasteloas, keskkonnakompleksloas või
jäätmepõletusloas märgitud tingimustel saasteallika asukoha keskkonnateenistusele
saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava.
(2) Enne käesoleva seaduse jõustumist moodustatud paikse saasteallika sanitaarkaitseala
kaotamine võib olla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskava üks osa. Sellisel
sanitaarkaitsealal jõustuvad esmatähtsuseta saasteainete kohta kehtestatud saastatuse taseme
piirväärtused 2010. aasta 1. jaanuaril.
(3) Saasteallika valdaja esitab saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava
kooskõlastamiseks saasteallika asukoha kohaliku omavalitsuse organile.
(4) Saasteallika valdaja esitab saasteallika asukoha keskkonnateenistusele ja kohaliku
omavalitsuse organile aruande tegevuskava rakendamise kohta vähemalt üks kord aastas.
§52. Vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi
heidete summaarsed piirkogused
(1) Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide,
lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende
saavutamise tähtajad kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.
(2) Saasteallikate valdajad, kelle ühel tootmisterritooriumil elektri või soojuse tootmiseks
kasutatavate põletusseadmete installeeritud kogusoojusvõimsus on maksimaalse võimaliku
projekteeritud kütusekoguse kasutamise korral 50 megavatti või suurem, peavad koostama ja
esitama välisõhu saasteloa, keskkonnakompleksloa või jäätmepõletusloa andjale ning
kohaliku omavalitsuse organile vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste
heitkoguste vähendamise tegevuskava.
61. Saasteallika valdaja kohustused maavarade kaevandamisel, lõhkamistöödel,
sõnnikuhoidlate rajamisel ja puistmaterjalide laadimisel
Maavarade kaevandamisel, lõhkamistöödel, sõnnikuhoidlate rajamisel, puistmaterjalide
laadimisel või muul seesugusel tegevusel, mis võib tõenäoliselt põhjustada saastatuse taseme
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piirväärtuste ületamist maapinnalähedases õhukihis, on saasteallika valdaja kohustatud
rakendama täiendavaid meetmeid saasteainete välisõhku eraldumise vähendamiseks.
§62. Piirangud saasteainete välisõhku eraldumist vähendavate meetmete rakendamisel
Saasteainete välisõhku eraldumist vähendavad meetmed ei tohi kaasa tuua pinnase ja vee
saastamist.
§63. Piirangud transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel
Transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel tuleb vältida
territooriume, kus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on välisõhku eraldunud
saasteainete hajumine loodus- või tehisoludest tingitud põhjustel takistatud.
§64. Objekti valdaja kohustused tolmu ja prahi leviku vältimiseks
Objekti valdaja on kohustatud rakendama abinõusid tolmu ja prahi leviku vältimiseks tema
halduses olevatelt ladustamiskohtadelt, tänavatelt ja teedelt.
Põletusseadmest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja
määramismeetodid (RTL 1999, 59,779).
Keskkonnaministri määrus reguleerib põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi,
lämmastikoksiidide, süsinikoksiidi, lenduvate orgaaniliste ühendite, tahkete osakeste ning
raskmetallide heitkoguste määramist.
Välisõhu saastetaseme määramise kord (keskkonnaministri 05.09.2000.a määrus nr 58 –
RTL 2000, 98, 1541) kehtestatakse Välisõhu kaitse seaduse (RT I 1998, 41/42, 624; 1999, 10,
155; 95, 843) paragrahvi 2 lõike 2 alusel. Määrus arvestab Euroopa Nõukogu välisõhu
kvaliteedi hindamise ja kontrolli direktiivi 96/62/EÜ (EÜT L 296, 21.11.1996, lk 55) ja
direktiivi välisõhu vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ning pliiga
saastetaseme piirväärtuste kohta 1999/30/EÜ (EÜT L 163, 29.6.1999, lk 41).
Määruse sätted hakkavad kehtima:
paragrahvi 4 punktis 1 ja paragrahvi 5 punktis 1 esitatud lämmastikdioksiidi ühe tunni
keskmised ja aasta keskmised kontsentratsioonid 1. jaanuaril 2010. a;
paragrahvi 4 punktis 2 ja paragrahvi 5 punktis 2 esitatud plii aasta keskmised
kontsentratsioonid 1. jaanuaril 2005. a;
paragrahvi 4 punktis 3 ja paragrahvi 5 punktis 3 esitatud tahkete osakeste 24 tunni keskmised
kontsentratsioonid 1. jaanuaril 2005. a;
paragrahvi 4 punktis 3 ja paragrahvi 5 punktis 3 esitatud tahkete osakeste aasta keskmised
kontsentratsioonid 1. jaanuaril 2010. a;
paragrahvi 4 punktis 4 ja paragrahvi 5 punktis 4 esitatud vääveldioksiidi 24 tunni keskmised
kontsentratsioonid 1. jaanuaril 2005. a.
Välisõhu saastetaseme sihtväärtused (keskkonnaministri 25.10.1999.a määrus nr 90 – RTL
1999, 148, 2097) on antud välisõhu kaitse seaduse (RT I 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155)
paragrahvi 2 lõike 3 alusel.
Määruses toodud märkused: 1. Saasteaine rahvusvaheline kood CAS-nr (Chemical Abstract
Service Number) ja valem on toodud grupis esimesena nimetatud saasteaine kohta. 2.
Käesoleva määruse punktis 1 toodud benseeni aasta keskmine sihtväärtus hakkab kehtima
piirväärtusena alates 1. jaanuarist 2010. a. 3. Käesoleva määruse punktis 1 toodud
lämmastikdioksiidi ühe tunni keskmine sihtväärtus ja aasta keskmine sihtväärtus hakkavad
kehtima piirväärtusena alates 1. jaanuarist 2010. a. 4. Käesoleva määruse punktis 1 toodud plii
aasta keskmine sihtväärtus hakkab kehtima piirväärtusena alates 1. jaanuarist 2005. a. 5.
Käesoleva määruse punktis 1 toodud tahkete osakeste ühe tunni keskmine sihtväärtus ja aasta
keskmine sihtväärtus 40 µg/m3 hakkavad kehtima piirväärtusena alates 1. jaanuarist 2005. a.
6. Käesoleva määruse punktis 1 toodud tahkete osakeste aasta keskmine sihtväärtus 20 µg/m3

23

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

hakkab kehtima piirväärtusena alates 1. jaanuarist 2010. a. 7. Käesoleva määruse punktis 1
toodud vääveldioksiidi ühe tunni keskmine sihtväärtus hakkab kehtima piirväärtusena alates
1. jaanuarist 2005. a.
Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramise kord ja
määramismeetodid (RTL 1999, 59, 779) on välisõhu kaitse seaduse (RT I 1998, 41/42, 624;
1999, 10, 155) paragrahvi 4 lõike 2 alusel kinnitanud keskkonnaminister 17.03.1999.a
määrusega nr 33.
Määrus reguleerib põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi (SO2),
lämmastikoksiidide (NO2 + NO), süsinikoksiidi (CO), lenduvate orgaaniliste ühendite
(CnHm), tahkete osakeste ning raskmetallide heitkoguste määramist.
On sätestatud, et põletusseadmete puhul, k.a tehnoloogilised ahjud, mille soojusvõimsus on
50 MWth või suurem, määratakse saasteainete eriheitmed ainult otsese mõõtmise alusel.
Lenduvate orgaaniliste ühendite ja raskmetallide eriheitmed ning vedelkütuse kasutamisel
eralduva vääveldioksiidi eriheitme võib määrata ka arvutuslikult.
Paikse saasteallika sanitaarkaitseala eritingimused on kehtestatud sotsiaalministri
18.09.2000 määrusega nr 59 (RTL 2000, 103, 617) vastavuses Välisõhu kaitse seadusega (RT
I 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155; 95, 843). Määrusega on kehtestatud eritingimused, et
vähendada või vältida välisõhu saastamisest ja välisõhus levivatest füüsikalistest mõjudest
tulenevat terviseriski inimesele. Määrus jõustub 01.01.2001.
Määruse § 1 lg 3 alusel paikse saasteallika sanitaarkaitseala kohal olevas õhus võib
saastetaseme piirväärtust ületada, kuid ei tohi ületada töökeskkonnale kehtestatud
saastetaseme piirväärtusi.
Määruse § 1 lg 5 lubab sanitaarkaitseala piiril arvestada saastetaseme piirväärtuseks kuni 2%
töökeskkonna õhus lubatud piirväärtusest juhtudel, kui saasteaine kohta ei ole kehtestatud
välisõhu saastetaseme piirväärtust.
Määrusega on kehtestatud, millistel juhtudel loetakse nõuded täidetuks, ebasoodsate
ilmastikutingimuste korral sanitaarkaitseala piiril.
Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide,
lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed
piirkogused ja nende saavutamise tähtajad
Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määrus nr 299 (RTI, 23.09.2004, 68, 472)
Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 52 lõike 1 alusel.
§ 1. Paiksete ja liikuvate saasteallikate heidete summaarsed piirkogused
(1) Alates 1. jaanuarist 2010. a on Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku
eralduvate järgmiste saasteainete heidete summaarsed piirkogused järgmised:
1) vääveldioksiid (SO 2) – 100 000 tonni kalendriaastas;
2) lämmastikoksiidid (NO x = NO+NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 60 000 tonni
kalendriaastas;
3) lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 49 000 tonni kalendriaastas;
4) ammoniaak (NH3) – 29 000 tonni kalendriaastas.
(2) Lõikes 1 nimetatud piirkoguste hulka ei kuulu rahvusvaheliste mere- ja õhuliinide
laevadest ja lennukitest (välja arvatud lennukite õhkutõusmisel ja maandumisel) eralduvad
heited.
§ 2. Põlevkivi kasutavate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne
piirkogus
Alates 1. jaanuarist 2012. a on põlevkivi kasutavatest suurtest põletusseadmetest välisõhku
eralduva vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus 25 000 tonni kalendriaastas.
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§ 3. Lubade andmisel heidete summaarsete piirkoguste arvestamine
Paragrahvides 1 ja 2 esitatud saasteainete heidete summaarsed piirkogused võtab
keskkonnakompleksloa ja välisõhu saasteloa andja aluseks lubade andmisel.
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus. Seadus sätestab käesolevas seaduses
määratletud tegevustest tuleneva saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli alused, et ära
hoida ja vähendada inimtegevusest tulenevat kahjulikku mõju keskkonnale (§1).
§ 2. Saastus ja heide
(1) Saastus on ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või
kaudne kandumine õhku, vette või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimese tervist või
keskkonna seisundit, põhjustada varalist kahju, kahjustada või häirida keskkonna
puhkeotstarbelist või muud õiguspärast kasutamist.
(2) Heide on ainete, vibratsiooni, soojuse või müra otsene või kaudne väljutamine käitise
punkt- või hajuallikast õhku, vette või pinnasesse.
§ 3. Käitis ja käitaja
(1) Käitis on paikne tehniline üksus, milles tegeldakse ühe või mitme
keskkonnakompleksluba vajava tegevusalaga ja mõne nendega vahetult liituva muu
tegevusalaga, mis on käitise asukohas tehtavaga tehniliselt seotud ning mis võib mõjutada
heidet ja saastust.
(2) Käitaja on füüsiline või juriidiline isik, kes käitab või valdab käitist.
§ 4. Parim võimalik tehnoloogia
(1) Parim võimalik tehnoloogia on tegevusala ja selles rakendatavate töömeetodite kõige
tõhusam ja arenenum aste, mis osutab, et mingit tehnoloogiat võib pidada põhimõtteliselt
sobivaks heitepiirväärtuste aluse määramisel, et vältida või kui see ei ole võimalik, vähendada
heidet ja selle mõju kogu keskkonnale.
(2) Parima võimaliku tehnoloogia mõistes tähendab:
1) tehnoloogia - nii käitises kasutatavat tehnoloogiat kui ka käitise kavandamise, ehitamise,
hooldamise, käitamise, tegevuse lõpetamise ja käitise sulgemise viisi;
2) võimalik tehnoloogia - niisugusel arengutasemel tehnoloogiat, mille kasutamine vastavas
tööstusharus on nii kulusid kui eeliseid arvestades majanduslikult ja tehniliselt vastuvõetav
sellest olenemata, kas Eestis seda tehnoloogiat toodetakse või kasutatakse, kui see on
mõistlikul viisil käitajale kättesaadav;
3) parim - kõige tõhusamat viisi kogu keskkonna kõrgtasemeliseks kaitsmiseks.
§ 5. Heitepiirväärtus
Heitepiirväärtus on saasteallikast väljutatud heite mass, väljendatuna heidet iseloomustava
näitaja suhtes, heite kontsentratsioon või tase, mida teatava ajavahemiku või teatavate
ajavahemike kestel ei tohi ületada.
Seaduse 2. peatükk sätestab kavandatava keskkonnakompleksloaga seonduva.
Keskkonnakompleksluba (edaspidi - kompleksluba) on kirjalik otsus, mis annab õiguse
käitise või selle osa kasutamiseks viisil, mis tagab käesoleva seaduse alusel määratud
tegevusvaldkondades toimuva tegevuse võimalikult vähese kahjuliku mõju keskkonnale.
Kompleksloas sätestatud tingimused peavad tagama vee, õhu ja pinnase kaitse ning käitises
tekkinud jäätmete käitlemise arvestades võimalust saastuse kandumise ennetamiseks ühest
keskkonnaelemendist (vesi, õhk, pinnas) teise. [§6(1)]
Kompleksloa võib anda ühe või mitme samas kohas paikneva sama käitaja käitise või
käitiseosa kohta. [§6(2)]
Käitaja ei tohi käesoleva seaduse järgi kompleksluba nõudvas valdkonnas tegutseda ilma
kompleksloata. [§7(1)]. Kompleksluba on nõutav tegutsemiseks järgmistes
tegevusvaldkondades [§7(2)]:
elektri, soojuse, kütuse ja koksi tootmine;
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vedel- ja gaasilise kütuse rafineerimine ning tahke kütuse utmine;
metallide tootmine ja töötlemine;
mineraalsete materjalide töötlemine;
keemiatööstus;
jäätmekäitlus;
tselluloosi-, paberi ja tekstiilitööstus ning naha parkimine;
toiduainetööstus;
loomakasvatus.
Seadusega sätestatakse ka parima võimaliku tehnoloogia määramise alused.
Seaduse eelnõus on arvestatud Euroopa Liidu Nõukogu 24.09.1996.a direktiivi 96/61/EÜ
saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257/27; 10.10.96).

Veeheitmeid ja veekvaliteeti reguleerivad aktid
Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord. Vabariigi Valitsuse määrus nr 269,
31.07.2001. – VVm RT I 2001, 69, 424.
Veeseadus Vastu võetud 11. 05. 1994. a seadusega ( RT I 1994, 40, 655), jõustunud 16. 06.
1994. muudatustega)
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid;
Vee erikasutuse tasu määrad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist ;

Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees (RT L 1999, 105, 1319).
Ohtlike ainete piirnormid on aluseks pinnase ja põhjaveeseisundi hindamisel ning vajadusel
nende seisundi parandamiseks vajalike meetmete kavandamisel. Ohtlike ainete piirnormideks
on käesoleva määruse tähenduses piirarv ja sihtarv.
Piirarv on ohtliku aine sisaldus pinnases või põhjavees, millest suurema väärtuse puhul on
pinnas või põhjavesi reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik. Määruses
rakendatakse sõltuvalt maa kasutamise otstarbest erinevaid piirarve tööstus- ja elutsoonile.
Sihtarv on ohtliku aine sisaldus pinnases või põhjavees, millega võrdse või väiksema väärtuse
puhul on pinnase või põhjavee seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu.
Pinnase või põhjavee seisund on rahuldav, kui ohtlike ainete sisaldus jääb pinnase või
põhjavee piirarvu ja sihtarvu vahele.
Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded
Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrusega nr 172 (RT I 2001, 47, 262),
jõust. 1. 01. 2002, osaliselt 1. 01. 2006, sätestab järgmised nõuded:
§ 6. Hoidmisehitise lekkekindlus ja nõuded torustikele
(1) Hoidmisehitise mahutid ja seadmed peavad olema lekkekindlad.
(2) Hoidmisehitise torustikud peavad olema kaitstud korrosiooni ning mehaaniliste vigastuste
eest.
§ 7. Suurte või keskmiste hoidmisehitiste piirde või reservmahuti olemasolu nõue

26

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

(1) Suurte ja keskmiste hoidmisehitiste maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud
piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolavate naftasaaduste
laialivalgumist.
(2) Üksiku hoidmisehitise või ühise kaitsevalliga ümbritsetud mitme hoidmisehitise piirde
sisse jääv ala peab mahutama naftasaadusi 1,1 korda suuremas mahus kui on suurima ehitise
projektijärgne maht. See ala peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi
mitteläbilaskva inertse materjaliga.
[RT I 2005, 65, 500– jõust. 16.12.2005]
(3) Juhul kui lõikes 1 nimetatud piirde rajamine pole võimalik, tuleb rajada reservmahuti, mis
täitub isevoolu teel ja mille maht on võrdne hoidmisehitise suurima mahuti projektijärgse
mahuga.
§ 8. Nõuded hoidmisehitise laadimis- või tankimisplatsile ja maa-alusele mahutile
(1) Suure ja keskmise hoidmisehitise laadimis- või tankimisplats peab olema ümbritsetud
aiaga ja peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi mitteläbilaskva inertse
materjaliga.
(2) Suure ja keskmise hoidmisehitise maa-alused mahutid ja torustikud peavad olema
varustatud lekete avastamise kontrollseadmetega.
(3) Hoidmisehitise maa-alune mahuti mahuga alates 1000 m3 peab olema kahekordse seinaga.
§ 9. Hoidmisehitise sademevee juhtimise nõuded
(1) Hoidmisehitise sademevesi tuleb juhtida läbi kohtreoveepuhasti suublasse või
kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse.
(2) Kohtreoveepuhasti peab koosnema vähemalt õlipüünisest ja siibrikaevust, mida peab
saama suuremate reostuste puhul sulgeda, et reostus lokaliseerida.
(3) Kohtreoveepuhasti reostuskoormuse vähendamiseks tuleb eraldada võimaliku reostuse
tekke piirkond, kust reostus kõrvaldatakse kuivpuhastusega
...
§ 13. Hoidmisehitise lekke tõkestamine ja sellest teatamine
(1) Hoidmisehitise lekke korral peab naftasaaduste hoidmisehitise valdaja või operaator kohe
asuma tõkestama reostuse levikut ning keskkonnaohtlikust lekkest teatama päästeasutusele,
hoidmisehitise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele ja Keskkonnainspektsioonile.
(2) Juhul kui valdaja ei ole hoidmisehitise omanik, tuleb valdajal teatada hoidmisehitise
lekkest ka selle omanikule.
(3) Hoidmisehitise juures peab olema võimaliku reostuse piiramiseks vajalikus koguses
absorbenti (näiteks turvas või sünteetilised absorbendid).
§ 14. Hoidmisehitise reostusavarii likvideerimise plaan
(1) Hoidmisehitise mahutite, mille maht on üle 100 m3 , valdajal peab olema reostusavarii
likvideerimise plaan, mis peab sisaldama:
1) hoidmisehitise asukoha kaarti (M 1:500) ning veekogude ja põhjavee reostuskaitstuse
kirjeldust;
2) reostuse leviku võimalikke suundi;
3) reostuse levikut tõkestavate abinõude kirjeldust, sealhulgas ülevaadet reostuse tõkestamise
ja selle ohutustamise peamiste tehnikate kohta;
4) informatsiooni reostuse tõkestamise ja selle ohutustamisega tegelevate isikute kohta.
(2) Reostusavarii likvideerimise plaan tuleb enne hoidmisehitise kasutuselevõttu kirjalikult
kooskõlastada päästeasutuses ja hoidmisehitise asukohajärgses keskkonnateenistuses.
....
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Jäätmeteket ja –käitlust reguleerivad aktid:
Jäätmeseadus;
26. aprilli 2004. a määrus nr 122 Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate
tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille
puhul jäätmeluba ei nõuta RTI, 28.04.2004, 31, 212
6. aprilli 2004. a määrus nr 102 “Jäätmete sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” (RT I 2004,
23, 155)
6. aprilli 2004. a määrus nr 103 Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord “ (RT I 2004,
23, 156)

6. aprilli 2004. a määrus nr 104 Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud “
(RT I 2004, 23, 157)

26. aprilli 2004. a määrus nr 121 Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja
kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi
taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” (RT I 2004

29. aprilli 2004. a määrus nr 158 Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu
ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ning piirangud” (RT I 2004 38, 259)
Baseli konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine aastateks 2000-2005
(05.10.1999, nr 1047-k)
Keskkonnaministri määrused
23. detsembri 2004. a määrus nr 138 "Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja
aruande esitamise kord" (RTL 2005, 3, 11)

21. aprilli 2004. a määrus nr 22 “Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded” (RTL 2004, 49,
848)
21. aprilli 2004. a määrus nr 23 “Vanaõli käitlusnõuded” (RTL 2004, 49, 849)
29. aprilli 2004. a määrus nr 39 “ Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord”
(RTL 2004, 56, 939)

26. aprilli 2004. a määrus nr 26 “Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise
menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks
vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätm
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29. aprilli 2004. a määrus nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded”
Eesti jäätmeseadus (RT I 1998, 57, 861; RT I 1999, 23, 353) tugineb otseselt Euroopa Liidu
vastavatele direktiividele, näeb ette paljude alamate aktide kehtestamise, mis peavad tagama
jäätmeseaduse üldeesmärkide saavutamise, sh tekkivate jäätmekoguste ja nende ohtlikkuse
vähendamise, jäätmete võimalikult ulatusliku taaskasutamise.
Jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoimingute nimistud (RT I 1998, 75, 1239) on
kinnitanud Vabariigi Valitsuse 18. augusti 1998.a määrusega nr 183. Määrus on vastu võetud
jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861) paragrahvi 4 lõike 7 alusel ning arvestades Euroopa
Nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194, 25.07.1975) ja Euroopa
Ühenduste Komisjoni otsust 96/350/EÜ direktiivi 75/442/EMÜ lisade IIA ja IIB muutmise
kohta (EÜT L 135, 6.06.1996.
Nimistute ülesanne on loetleda rahvusvaheliselt tunnustatud D- ja R-koodinumbrite alusel
jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoiminguid Eestis ning jäätmete riikidevaheliste
vedude korral väljaspool Eestit, nagu neid praktikas kasutatakse. Määrus jõustus 1. detsembril
1998. a.
Vabariigi Valitsuse määrusega on kinnitatud Euroopa jäätmeloendil põhinev jäätmeliikide ja
ohtlike jäätmete nimistu ( RT 1998, 103, 1705).
Euroopa jäätmeloendil põhinev jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (RT 1998, 103,
1705) põhineb Euroopa jäätmeloendil (Euroopa Komisjoni otsus 94/3/EC, EÜT L 5,
07.01.1994) ja Euroopa ohtlike jäätmete nimistul (Euroopa Komisjoni otsus 94/904/EC, EÜT
L 356, 31.12.1994).
Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavaid tegevusvaldkondi täpsustav loetelu ning nendega
seonduvate tootmismahtude ja jäätmekoguste piirmäärad (RT I 1998, 96, 1517)
Jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoimingute nimistud (RT I 1998, 75, 1239), kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18.08.1998 määrusega nr 183; vastu võetud Jäätmeseaduse §4 lg7 alusel
ning arvestades Euroopa Nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194,
25.07.1975) ja Euroopa Ühenduste Komisjoni otsust 96/350/EÜ direktiivi 75/442/EMÜ lisade
IIA ja IIB muutmise kohta (EÜT L 135, 6.06.1996).
Nimistute ülesanne on loetleda rahvusvaheliselt tunnustatud D- ja R- koodinumbrite alusel
jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoiminguid Eestis ning jäätmete riikidevaheliste
vedude korral väljaspool Eestit, nagu neid praktikas kasutatakse.
Euroopa jäätmeloendil põhinev jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (RT 1998, 103,
1705) põhineb Euroopa jäätmeloendil (Euroopa Komisjoni otsus 94/3/EC, EÜT L 5,
07.01.1994) ja Euroopa ohtlike jäätmete nimistul (Euroopa Komisjoni otsus 94/904/EC, EÜT
L 356, 31.12.1994).
Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavaid tegevusvaldkondi täpsustav loetelu ning nendega
seonduvate tootmismahtude ja jäätmekoguste piirmäärad (RT I 1998, 96, 1517)
Jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoimingute nimistud (RT I 1998, 75, 1239), kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 18.08.1998 määrusega nr 183; vastu võetud Jäätmeseaduse §4 lg7 alusel
ning arvestades Euroopa Nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194,
25.07.1975) ja Euroopa Ühenduste Komisjoni otsust 96/350/EÜ direktiivi 75/442/EMÜ lisade
IIA ja IIB muutmise kohta (EÜT L 135, 6.06.1996).
Nimistute ülesanne on loetleda rahvusvaheliselt tunnustatud D- ja R- koodinumbrite alusel
jäätmete kõrvaldamis- ja taaskasutamistoiminguid Eestis ning jäätmete riikidevaheliste
vedude korral väljaspool Eestit, nagu neid praktikas kasutatakse.
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Prügila rajamise kasutamise ja sulgemise nõuded. Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a
määrus nr 38 (RTL 2004, 56, 938) sätestab järgmised nõuded, mida tuleb ettevõtjal eelkõige
prügilat rajades ja opereerides silmas pidada:
...
§3. Prügila käitaja
(1) Prügila käitaja on isik:
1) kes vastutab prügila töö korralduse ja seire eest;
2) kes hooldab prügilat pärast prügila lõplikku sulgemist ja vastutab prügila järelhoolduse
eest.
(2) Käitajal peab olema prügila käitamiseks «Jäätmeseaduse» §-de 81 ja 93 kohane
jäätmeluba (edaspidi prügilaluba) või «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise
seaduse» (RT I 2001, 85, 512; 2002, 61, 375; 2003, 73, 486) kohane keskkonnakompleksluba
(edaspidi kompleksluba).
...
§7. Prügila asukoha valik
(1) Prügila kavandatakse kohta, kus prügilast lähtuv keskkonnaoht ja keskkonnahäiringud on
võimalikult väikesed.
(2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks juhindutakse prügila asukoha valikul
muuhulgas:
1) maa sihtotstarbest, planeeringust ja haldusjaotusest;
2) üleriigilisest ja maakonna jäätmekavast;
3) maa-ala geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest tingimustest, sealhulgas põhjavee
reostustundlikkusest tuleneva ohu suurusest;
4) lennuohutusest tulenevatest nõuetest ning suurenenud ohust, mida tekitab prügila
lennujaama läheduses;
5) ohust, mida tekitab prügila põllumajandusmaade ja veekogude läheduses;
6) prügila ja asustusalade, eriti tiheasustusalade vahemaast.
(3) Lõikes 1 nimetatud keskkonnaohu ja negatiivse keskkonnamõju ülemäärast suurust
eeldatakse:
1) veehaarde sanitaarkaitsealal;
2) ranna ja kalda ehituskeeluvööndis;
3) üleujutuste ohuga alal;
4) rahvusparkides, loodus-, maastiku- või muinsuskaitsealal ja kaitstavate looduse
üksikobjektide ning kultuurimälestiste vahetus läheduses;
5) tiheasustusalal;
6) puhke- ja virgestusalal;
7) väikese kandevõimega vajumis- või maalihkeohtlikul pinnasel;
8) karstilehtrite alal.
§9. Prügila mõju ehitisele
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(1) Prügila rajatakse teistest ehitisest kaugusele, mis tagab, et prügilast lähtuvate
keskkonnahäiringute mõju nendele ehitistele ja ehitiste kasutamisele oleks tühine.
(2) Lõikes 1 nimetatud vahemaa on vähemalt 300 m, kui ei ole selge, et keskkonnahäiringud
oleksid tühised ka väiksema vahemaa korral.
§11. Prügila aluse ja külgede omadused
(1) Prügila alus ja küljed peavad koosnema sellise paksusega ja filtratsioonimooduliga kihist,
mis tagab pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse.
(2) Lõikes 1 nimetatud nõude täitmiseks vajalike meetmete kavandamisel lähtutakse prügila
aluse ja ümbruse geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest iseärasustest.
(3) Lõikes 1 nimetatud kiht peab tagama vähemalt võrdse kaitse pinnasega, millel on
järgmised näitajad:
1) filtratsioonimoodul ≥ 1,0×10–9 m/s ja paksus ≤ 5 m ohtlike jäätmete prügilal;
2) filtratsioonimoodul ≥ 1,0×10–9 m/s ja paksus ≤ 1 m tavajäätmeprügilal;
3) filtratsioonimoodul ≥ 1,0×10–7 m/s ja paksus ≤ 1 m püsijäätmeprügilal.
(4) Kui geoloogiline barjäär ei vasta lõikes 3 sätestatule, tuleb rakendada abinõusid nagu
tehisbarjääriga tugevdamine, mis koos geoloogilise barjääriga tagab vähemalt samaväärse
kaitse.
(5) Lõikes 4 nimetatud tehisbarjääri paksus on vähemalt 0,5 meetrit.
(6) Tehisbarjääri rajamisel lähtutakse geoloogilise aluspinna stabiilsusest, jäätmelademe
eeldatavast kujust ja massist ning rajatakse barjäär nii, et on välistatud geoloogilise aluspinna
kahjustumine prügila vajumise tõttu.
§12. Nõrgvee koguse vähendamise vajaduse arvestamine prügila rajamisel
(1) Prügila rajatakse selliselt, et oleks võimalik täita selle määruse § 28 lõike 1 nõudeid.
(2) Lõikes 1 nimetatud nõuete täitmiseks vajalike abinõude kavandamisel lähtutakse prügila
omadustest ja kliimatingimustest.
§13. Abinõud nõrgvee suunamiseks, kogumiseks ja puhastamiseks
(1) Nõrgvee kogumiseks ja prügila põhja koguneva nõrgvee koguse võimalikuks
vähendamiseks kaetakse prügila põhi ja küljed vettpidavast tehismaterjalist kihi ja
dreenkihiga.
(2) Lõikes 1 nimetatud dreenkihi paksus on vähemalt 0,5 meetrit.
(3) Nõrgvesi kogutakse ja puhastatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241;
1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577;
2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352) ja selle alusel kehtestatud
õigusaktidega heitvee puhastamisele sätestatud nõuete kohaselt kohapeal või juhitakse
lähimasse sobivasse reoveepuhastisse.
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§14. Pinnase ning pinna- ja põhjavee kaitse nõuete leevendused
(1) Prügila asukohajärgses maakonnas asuva Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse
(edaspidi keskkonnateenistus) juhataja võib oma korraldusega vabastada § 13 lõikes 3
nimetatud nõrgvee kogumise ja töötlemise kohustusest, kui on tehtud keskkonnamõju
hindamine, milles on muuhulgas arvestatud asukoha ja prügilas potentsiaalselt ladestatavate
jäätmete iseärasusi ning analüüsitud pinnase ja põhjavee kaitstust ilma nimetatud nõuete
rakendamiseta, ning keskkonnateenistus on hindamise aruannet arvestades veendunud, et
pinnase ja põhjavee kaitse on ilma nimetatud nõuete rakendamiseta tagatud.
(2) Kui keskkonnateenistuse juhataja on andnud lõikes 1 nimetatud korralduse või kui muul
alusel on selge, et prügila keskkonnaoht on tavapärasest väiksem, võib keskkonnateenistuse
juhataja oma korraldusega teha leevendusi § 11 lõigetes 3–5 ja § 13 lõigetes 1 ning 2
sätestatud nõuetest.
(3) Keskkonnateenistuse juhataja võib keskkonnamõju hindamise aruannet arvestades oma
korraldusega lubada leevendusi §-des 11–13 sätestatud nõuetest püsijäätmete prügila osas või
anda vabastusi nende nõuete täitmisest, välja arvatud § 11 lõigetes 1 ja 2 sätestatust.
(4) Lõigetes 1–3 sätestatud leevendustest teavitab keskkonnateenistus kohalikku omavalitsust
nende lülitamiseks ehitusprojekti koostamise lähteandmetesse.
(5) Selle määruse § 11 lõigete 3–6, § 12 lõike 1 ja § 13 lõigete 1–3 nõudeid ei rakendata
selliste tavajäätmete ladestamisel, mis ei ole püsijäätmed ja mis tekivad geoloogiauuringutel,
maavarade kaevandamisel, rikastamisel ja ladustamisel ning mis ladestatakse nii, et on
välditud keskkonnareostus ja oht inimese tervisele.
…
§16. Prügila maa-ala kontrollitavus
(1) Prügila rajatakse viisil, mis välistab kõrvaliste isikute juurdepääsu prügila maa-alale
käitaja teadmata.
(2) Lõikes 1 nimetatud nõude täitmiseks rajatakse prügila piirde ja lukustatavate väravatega,
samuti sellise sissepääsu ja valvesüsteemiga, mis võimaldab tõhusalt avastada ja takistada
käitaja nõusolekuta toimuvat jäätmete ladestamist.
§17. Kaalumisseadme kohustuslikkus
Prügilas peab olema võimalik kaaluda ladestamiseks üleantavaid jäätmeid.
…
§26. Ladestamine
(1) Jäätmed ladestatakse viisil, mis tagab jäätmelademe ja sellega seotud ehitiste osade
stabiilsuse nii ladestamisel kui pärast jäätmelademe või prügila sulgemist, eriti võimaliku
varisemise ja lihke suhtes.
(2) Jäätmete veol ladestuspaika peab olema välistatud jäätmete lendumise võimalus.
(3) Ladestatud jäätmed tihendatakse mahumassini vähemalt 900 kg/m3.
§27. Ladestatud jäätmete üle arvestuse pidamine ja aruandlus
Käitaja peab jäätmete arvestusraamatut, kuhu märgib vastuvõetud ja ladestatud jäätmete
koodinumbri ja liigi, koguse, omadused, tekkeviisi, päritolu, jäätmetekitaja, olmejäätmete
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korral nende koguja, jäätmete prügilasse vastuvõtmise kuupäeva ja ohtlike jäätmete täpse
asukoha ladestusalal.
§28. Nõrgvee tekke vähendamine
(1) Prügila kasutusajal ja järelhoolduse perioodil:
1) vähendatakse võimalikult suures ulatuses jäätmemassi imenduva sademevee kogust;
2) välistatakse pinna- ja põhjavee voolamine ladestatud jäätmetesse.
(2) Keskkonnateenistuse juhataja võib oma korraldusega vabastada püsijäätmete prügila
käitaja lõikes 1 nimetatud nõuete täitmisest, kui on tehtud keskkonnamõju hindamine, millest
tuleneb, et pinnase, pinna- ja põhjavee kaitse on tagatud ka ilma nende nõuete järgimiseta
ning keskkonnateenistus on selles veendunud.
…
§30. Prügila kontrollitus
(1) Käitaja peab olema teadlik prügila maa-alal toimuvast.
(2) Käitaja tagab, et kõrvalistel isikutel puudub pääs prügilasse ilma käitaja nõusolekuta.
(3) Ebaseadusliku ladestamise avastamisel takistab käitaja ladestamist ja teavitab sellest kohe
asjaomaseid keskkonnajärelevalveasutusi.
(4) Prügila sissepääsu juures peab olema teave prügila käitaja ärinime, prügila liigi ja prügila
tööaja kohta. Väljaspool tööaega prügila väravad lukustatakse.
(5) Käitaja puudumisel lasuvad lõigetes 1–3 nimetatud kohustused prügila aluse maa
omanikul.
…
§35. Jäätmelademe katmine prügila sulgemisel
(1) Prügila käitaja katab ladestamise lõppemisel jäätmelademe järgmiselt:
1) ohtlike jäätmete prügila – isolatsioonikihi, vettpidava mineraalkihi, vähemalt 0,5 m
paksuse dreenikihi ja vähemalt 1 m paksuse kattepinnase kihiga;
2) tavajäätmeprügila – gaasi kogumise kihi, vettpidava mineraalkihi, vähemalt 0,5 m paksuse
dreenikihi ja vähemalt 1 m paksuse kattepinnase kihiga;
3) püsijäätmeprügila – vähemalt 1 m paksuse kattepinnase kihiga.
(2) Kui keskkonnateenistus on teinud § 14 lõikes 1 nimetatud otsuse või kui keskkonnamõju
hindamise aruande alusel on selge, et prügila ohustab keskkonda tavapärasest vähem, võib
keskkonnateenistus teha otsuse leevendada selle paragrahvi lõike 1 nõudeid.
(3) Kui keskkonnateenistus on keskkonnamõju hindamise aruannet arvestades veendunud, et
sadevete ärajuhtimist ja pinnase ning põhjavee kaitset on võimalik tagada ka muu
konstruktsioonilise lahendusega, mis annab lõikes 1 sätestatuga samaväärse tulemuse, võib
keskkonnateenistuse juhataja oma korraldusega lubada muuta lõikes 1 sätestatud prügila
kattekonstruktsiooni.
…

§37. Seire kohustuslikkus
(1) Käitaja on kohustatud korraldama pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi, põhjavee ja
jäätmelademe stabiilsuse seiret ja pidama seiretulemuste arvestust, samuti korraldama
veebilansi koostamiseks vajaliku ilmastikuseire ja pidama selle tulemuste arvestust.
(2) Vabastuse korral nõrgvee kogumisest vastavalt § 14 lõikele 1 ei seirata nõrgvett.
(3) Kui keskkonnateenistus, lähtudes prügila ja selle asukoha iseärasustest, on veendunud, et
prügila ei ohusta pinnavett, võib ta käitaja vabastada pinnavee seirest.
(4) Kui prügilasse ei ole ladestatud rohkesti gaasi tekitavaid orgaanilisi aineid, võib
keskkonnateenistus vabastada käitaja gaasiseirest täielikult või osaliselt juhul, kui ta on
veendunud, et vabastus ei too kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
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§38. Seirekohustuse määramine
(1) Keskkonnaseirenõuded määrab keskkonnateenistus prügila käitamiseks väljastatud
jäätmeloas või keskkonnakompleksloas, lähtudes selle peatüki nõuetest.
(2) Põhjavee kvaliteedi- ja seirenõuete määramisel lähtub keskkonnateenistus prügila asukoha
hüdrogeoloogilistest iseärasustest ja eelseire käigus määratud põhjavee kvaliteedist.
§39. Olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest teatamine
Käitaja teatab seire käigus ilmnenud olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest viivitamata
keskkonnateenistusele ja Keskkonnainspektsioonile.
§40. Aruandlus
Käitaja esitab vähemalt kord aastas keskkonnateenistusele aruande järgmiste §-s 27
loetlemata andmetega:
1) tagasi saadetud jäätmete hulk ja liigid;
2) jäätmete prügilakõlblikkuse akrediteeritud labori hinnang (kui see on olemas);
3) jäätmelademe kasvu andmed;
4) prügilagaasi tekkimise andmed;
5) põhjavee seisundi andmed;
6) nõrgvee seisundi andmed;
7) pinnavee andmed;
8) milline on prügila keskkonnamõju ja milliseid häiringutõrjemeetmeid rakendatakse.
2. jagu
Pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi ja jäätmelademe seire
§41. Meteoroloogilised andmed
(1) Vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse kas riiklikku ilmajaamade
võrgustikku või tehakse kohapealseid vaatlusi.
(2) Jäätmelademes nõrgvee tekke ja prügila võimaliku lekke hindamiseks käitaja poolt
kogutakse prügila kasutamise kestel järgmisi andmeid üks kord päevas:
1) ööpäevane sademete hulk;
2) õhutemperatuur kell 14.00;
3) tuule suund ja tugevus kell 14.00;
4) aurumine;
5) õhuniiskus kell 14.00.
(3) Järelhoolduse perioodil kogutakse lõikes 2 nimetatud andmeid, välja arvatud punktis 3
nimetatu, kalendrikuude kaupa kuu keskmisena nii kaua, kui keskkonnateenistus seda nõuab.
(4) Keskkonnateenistus võib käitajale anda osalise või täieliku vabastuse lõikes 3 nimetatud
kohustustest.
§42. Pinnavee seire
(1) Pinnavee proovid peavad võimalikult hästi iseloomustama prügila mõjupiirkonna
pinnavee omadusi, sealhulgas selle keskmist koostist.
(2) Pinnavee omadused määratakse vähemalt ühes kohas prügilast ülesvoolu ja vähemalt ühes
kohas prügilast allavoolu.
(3) Pinnaveest võetakse suurveeperioodil kuuajalise vahega vähemalt kaks ning
madalveeperioodil vähemalt üks proov.
(4) Pinnavee omadused tehakse kindlaks:
1) prügila kasutusajal vähemalt kord kvartalis;
2) järelhooldeperioodil iga 6 kuu tagant.
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§43. Prügila ümbruskonna kaevude vee seire
Kord aastas suurvee ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude veekvaliteedi
muutused võrreldes §-s 8 nimetatud eeluuringute käigus saadud ja muude varasemate
mõõtmistulemustega.
§44. Nõrgvee seire
(1) Nõrgvee proovid peavad võimalikult hästi iseloomustama prügilast lähtuva nõrgvee
omadusi, sealhulgas selle keskmist koostist.
(2) Nõrgvee maht ja koostis määratakse eraldi igas kohas, kus vesi juhitakse prügilast välja,
samuti kõigis nõrgvee kogumiskohtades.
(3) Prügila kasutusajal määratakse nõrgvee maht kord kuus ja koostis kord kvartalis.
(4) Järelhooldusperioodil määratakse nõrgvee maht ja koostis kord 6 kuu tagant.
(5) Nõrgvee elektrijuhtivust määratakse nii prügila kasutusajal kui järelhooldeperioodil mitte
harvem kui kord aastas.
§45. Nõrgvee proovides mõõdetavad parameetrid
(1) Nõrgvee proovides mõõdetavad parameetrid ja analüüsitavad ained määratakse kindlaks
ladestatud jäätmete koostisest, jäätmete leostumisomadustest, nõrgvee arvatavast koostisest ja
eeluuringutega kindlaks tehtud põhjavee kvaliteedist lähtudes, arvestades ühtlasi põhjavee
liikuvust.
(2) Tehakse nõrgvee proovide üldkeemiline analüüs ja määratakse nõrgvee elektrijuhtivus.
(3) Määratakse kindlaks nõrgvee indikaatorparameetrid, mis võimaldaksid põhjavee
kvaliteedi muutusi kiiresti avastada. Sellisteks indikaatornäitajateks võivad olla näiteks
nõrgvee pH, hapendumus, lahustunud O2, orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), fenoolide,
raskmetallide, fluoriidide, arseeni (As), naftasaaduste ja süsivesinike sisaldus.
…

§48. Jäätmelademe seire
(1) Ladestatud jäätmete kohta kogutakse prügila kasutusajal vähemalt kord aastas järgmisi
andmeid:
1) jäätmelademe pindala, maht, koostis ja kõrgus ning selle muutumine aja jooksul;
2) jäätmelademe seisundi iseloomustus nagu nõrgvee tase ja temperatuur jäätmelademe sees;
3) jäätmete ladestamise viisid;
4) ladestamiseks vaba maht.
(2) Järelhooldusperioodil määratakse jäätmelademe vajumine igal aastal samal ajal tehtava
lugemi alusel.
3. jagu
Põhjavee seire
§49. Põhjavee proovide esinduslikkus
(1) Seire käigus võetavad põhjavee proovid peavad võimalikult täpselt iseloomustama
põhjavee kvaliteeti, mida prügila võib mõjutada.
(2) Põhjavee proovid võetakse vähemalt ühes punktis prügila suhtes pealevoolu ja vähemalt
kahes punktis prügila suhtes allavoolu.
(3) Mõõtmiskohtade arvu võib suurendada, kui sellisele vajadusele viitab hüdrogeoloogiline
eriuuring, samuti juhul, kui on vajalik, et oleks võimalik kiiresti tuvastada nõrgvee juhuslik
pääs põhjavette.
§50. Põhjavee taseme mõõtmise sagedus
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(1) Põhjavee taset mõõdetakse nii prügila kasutusajal kui ka järelhooldeperioodil 2 korda
aastas.
(2) Kui põhjavee tase kõigub rohkem kui 1,0 m võrra, mõõdetakse põhjavee taset kord
kvartalis.
§51. Põhjavee kvaliteedi kindlakstegemise sagedus
(1) Põhjavee kvaliteedi kindlakstegemine peab olema piisavalt sage, et põhjavee reostumise
või reostumise ohu korral oleks võimalik rakendada tõhusaid vett parendavaid abinõusid.
(2) Kvaliteedi kindlaks tegemise sageduse määramisel juhindutakse põhjavee liikuvusest
(näiteks liikumiskiirusest, -suunast, pinnase filtratsioonivõimest).
§52. Põhjavee reostusnäitajate künnistasemed
(1) Prügila asukoha hüdrogeoloogilisest ehitusest ja põhjavee kvaliteedist lähtudes määratakse
prügilaloas prügila põhjavee reostusnäitajate künnistasemed, mille ületamine näitab põhjavee
reostumise ohtu ja ühtlasi olulise negatiivse keskkonnamõju olemasolu §-de 4 ja 39
tähenduses.
(2) Kui olemasolevate andmete põhjal pole võimalik künnistasemeid piisava täpsusega
määrata, korraldab prügilaloa taotleja künnistasemete määramiseks keskkonnamõju
hindamise.
§53. Künnistaseme ületamisest tulenevad kohustused
(1) Kui proovi analüüs näitab künnistaseme ületamist, võetakse kohe teine proov.
(2) Kui teine proov kinnitab künnistaseme ületamist, teavitab käitaja sellest kohe
keskkonnateenistust ja keskkonnainspektsiooni ning, juhindudes jäätmeloas antud
erakorralistest ohutusmeetmetest, võtab tarvitusele kõik võimalikud parendavad abinõud.
(3) Seiretulemusi hinnatakse kontrolltabelisse kantavate näitajate põhjal näitajate kõikumiste
järgi. Kontrolltabelisse märgitakse:
1) reostusnäitaja;
2) reostusnäitaja künnistase;
3) kehtestatud reostusnäitaja piirväärtus;
4) proovivõtu ja kontrollproovivõtu aeg;
5) analüüsi tulemus;
6) analüüsi teinud labor;
7) märkused.
…

Töökeskkonna ja keskkonnariske reguleerivad aktid:
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus on vastu võetud 16. juunil 1999 (RT I 1999, 60, 616) ja
on kehtiv alates 20.07.2000. Seadus sätestab töökeskkonna suhtes esitatavad töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded, tööandja ja töötaja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel,
töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja asutuse ning riigi tasandil, asjaomaste
vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmata
jätmise eest. Seadus kehtib kõigil tegevusaladel, välja arvatud juhud, kui töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded kaitseväe, Kaitseliidu, politsei ja piirivalve, samuti päästeasutuste
tegevuse kohta on eriseadustega sätestatud teisiti.
Seaduses mõistetakse töötervishoiuna töötaja tervisekahjustuse vältimiseks töökorraldus- ja
meditsiiniabinõude rakendamist, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamist
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Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord Vabariigi
Valitsuse määrus:
Tööandja kujundab ja sisustab töökoha nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja
tervisekahjustusi ning säilitada töötaja töövõime ja heaolu.
Kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine
koguses, mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda,
tagada selle eemaldamine tekkekohast ja muutmine kahjutuks.
Tegevusalade töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vabariigi Valitsuse määrus.
Tööandja ja töötajad on kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks
tööandja konsulteerib töötajate või nende usaldusisiku ja töökeskkonnavolinikega igas
töökeskkonnaga seotud küsimuses, töökeskkonna parandamise abinõude kavandamisel
arvestab nende ettepanekutega ning kaasab nad kavandatu elluviimisele.
Tööandja tagab, et teise ettevõtte tööandja, kelle töötajad osalevad tema ettevõtte töös, on
teadlik ettevõtte tegevusega seotud ohtudest ja nende vältimise abinõudest ning et need
töötajad on töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud.

Kemikaalide ohutut käitlemist reguleerivad aktid:
Kemikaaliseadus (RT I 1998, 47, 697) annab õigusliku aluse kemikaali käitlemise
korraldamiseks ja kemikaali käitlemisega seotud majandustegevuse piiramiseks ning sätestab
käitlemise põhilised ohutusnõuded ja kemikaalist teavitamise korra.
Kemikaaliseaduses käsitatakse kemikaalina ainet või valmistist, mis on kas looduslik või
saadud tootmismenetluse teel. Aine koosneb ühest keemilisest elemendist või on keemiliste
elementide ühend. Valmistis on vähemalt kahe aine segu.
Põlevkiviõli tootmine Õlitehases kuulub Kemikaaliseadusega reguleeritavasse valdkonda,
millega püstitatud ja Õlitehast puudutavad põhinõuded on:
§ 3. Kemikaali identifitseerimine
Kemikaal identifitseeritakse aine või valmistise nimetuse ja rahvusvaheliselt tunnustatud
koodide alusel.
Aine nimetus peab iseloomustama selle koostist ja struktuuri.
Valmistisele annab nimetuse selle valmistaja või importija.
Eestis käideldava kemikaali nimetus peab olema ladinatähestikulises kirjapildis.
Rahvusvaheliselt tunnustatud koodid võetakse kasutusele sotsiaalministri määrusega.
§ 4. Kemikaali käitlemine – kemikaali valmistamine, töötlemine, pakendamine, hoidmine,
vedamine, müümine, kasutamine ja kemikaaliga seonduv muu tegevus.
...
§ 11. Ohtlike kemikaalide käitlemise korraldus
Sotsiaalministri määrusega kehtestatakse:
ohtlike ainete loetelu;
ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas;
elanikkonnale ja loodusele ohtlike kemikaalide käitlemise piirangud.
Majandusministri määrusega kehtestatakse:
nõuded kemikaali käitlemise seadmele, lähtudes kemikaali ohtlikkusest ja käitlemisviisist;
ohtlike ettevõtete ohtlikkuse kategooriad ning kemikaalide summaarse ohtlikkuse määra ja
alammäära arvutamise juhend;
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ohtliku kemikaali künniskogus ja käitlemise piirkogus suurõnnetuse ohuga ettevõttele.
Teede- ja sideministri määrusega kehtestatakse, lähtudes kemikaali ohtlikkusest:
nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali
käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminaalis, raudteejaamas, lennujaamas;
nõuded veovahendile;
tervisele, varale või keskkonnale kemikaalist johtuda võiva kahju vältimist või vähendamist
võimaldavad nõuded veose jälgimisele ning veole teedel, veeteedel, õhu kaudu ja posti teel.
Siseministri määrusega kehtestatakse:
ohtlikus ettevõttes riskianalüüsi tegemise kord ning õnnetuse ärahoidmise ja õnnetuse korral
tegutsemise nõuded;
suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ning hädaolukorra plaanide
koostamise ja esitamise kord;
suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu.
§ 12. Ohtlike ainete piirnormid looduses – kehtestatakse keskkonnaministri määrusega.
...
§ 15 sätestab tingimused kemikaali käitlemiseks. Ettevõtja on kohustatud:
kemikaali käitlemisel rakendama vajalikke abinõusid kemikaalidest johtuda võiva kahju
vältimiseks, arvestades kemikaali hulka ja ohtlikkust;
pidama käideldavate kemikaalide arvestust;
teavitama Kemikaalide Teabekeskust teavitamisele kuuluvast kemikaalist;
viivitamatult informeerima päästeasutust ja kohalikku omavalitsust reostusest ja õnnetusest;
tagama ohtlikule ettevõttele ja selle tegevusele kehtestatud nõuete ja piirangute täitmise.
§ 17 sätestab põhilised ohutusnõuded:
Kemikaali käitlejal peab olema vajalik teave kemikaali füüsikaliste ja keemiliste omaduste,
ohtlikkuse, ohutusnõuete ja kahjutustamise kohta.
Kemikaali käitleja peab järgima kemikaali käitlemise kohta kehtestatud ohutusnõudeid.
Ettevõtja on kohustatud looma ettevõttes tingimused ohutusnõuete järgimiseks.
Ohtliku kemikaali käitlemisega tegelevate isikute kvalifikatsioon peab eeldama:
käideldava kemikaali omaduste tundmist vastavalt käitlemisviisile;
oskust identifitseerida kemikaali ohtlikkust selle ohutuskaardi, pakendil oleva märgistuse ja
muu teabe alusel;
kemikaali käitlemisega seotud ohtude tundmist;
õnnetuse korral esmaste pääste- ja abivahendite praktilise kasutamise ja esmaabi andmise
oskust;
ohutustehniliste, tervise- ja keskkonnakaitseliste võtete tundmist.
Ettevõtja teenistuses olevate ohtliku kemikaali käitlemisega tegelevate isikute kvalifikatsiooni
eest vastutab ettevõtja.
Kemikaalist johtuva reostuse korral peab käitleja kõrvaldama reostuse, likvideerima reostuse
põhjuse, teavitama keskkonnajärelevalve asutust ja hüvitama tekitatud kahju..
§ 18. Kemikaali pakendile ja märgistusele esitatavad nõuded:
Kemikaali pakend peab olema vastupidav ja kindlustama kemikaali ohutu käitlemise.
Ohtliku kemikaali pakendi märgistusel peavad olema selgelt loetavad järgmised andmed:
kemikaali kaubanduslik nimetus, koostisosade nimetused;
valmistaja- või importijaettevõtte nimi, aadress;
ohutunnus;
riski kirjeldus;
ohutusnõuete kirjeldus;
kemikaali kogus.
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Kui kemikaali pakend või teave kemikaali kohta ei võimalda seda ohutult käidelda,
kahjutustatakse kemikaal omaniku algatusel ja kulul.
Kemikaali jaemüük võib toimuda ainult suletud ja nõuetekohaselt märgistatud
originaalpakendis või selleks ettenähtud seadmetega.
Kemikaalide arvestus peab näitama iga kemikaali liikumist ettevõttes selle soetamisest kuni
töötlemiseni, väljastamiseni või kahjutustamiseni. Arvestuse andmed ohtliku kemikaali kohta
tuleb säilitada vähemalt kümme aastat.
§ 19. Kemikaali ohutuskaart: Ohtliku kemikaali valmistaja või importija peab koostama ning
enne kemikaali üleandmist käitlejale üle andma ohutuskaardi, mis sisaldab kemikaali kohta
järgmist teavet:
1) identifitseerimine; 2) koostis; 3) ohtlikkus; 4) esmaabi andmise viis; 5) tegutsemine
tulekahju korral; 6) õnnetuse vältimise abinõud; 7) käitlemine ja hoiustamine;8) mõju
inimesele, isikukaitsevahendid; 9) füüsikalised ja keemilised omadused; 10) püsivus ja
reaktsioonivõime; 11) terviserisk; 12) keskkonnarisk; 13) jäätmekäitluse viis; 14) veonõuded;
15) reguleerivad õigusaktid; 16) muu teave.
Nõuded põlevkiviõli omaduste kohta kehtestab Ettevõttestandard, mis käsitleb ka tervise ja
töökaitsenõudeid. Ettevõttestandard on välja töötatud vastavuses Tehnilise normi ja Standardi
seaduse (RTI 1999,29,398) nõuetele.
Ettevõttel on vastavalt kemikaaliseaduse §-le 19 välja töötatud põlevkiviõli kui kemikaali
ohutuskaart.
Kemikaaliseadus sätestab, et ettevõtja peab tegema riskianalüüsi ja kavandama abinõud
ohtlikest kemikaalidest johtuva õnnetuse vältimiseks ja õnnetuse korral tegutsemiseks,
lähtudes kemikaaliseaduse § 11 lõike 4 alusel kehtestatud õigusaktidest, ning teavitama sellest
kohalikku omavalitsust ja päästeasutust. Õnnetuse korral hüvitab ettevõtja tema põhjustatud
kahju. Võimaliku kahju hüvitamiseks peab ohtliku ettevõtte omanik kindlustama oma
vastutuse kahju eest, mis võib johtuda suurõnnetusest.
Tegevuse lõpetamise korral vastutab ettevõtja tema valduses oleva kemikaali ohutuse eest
kuni selle üleandmiseni uuele valdajale, kellele laienevad käesoleva seaduse nõuded
kemikaali vastuvõtmise hetkest.

Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 1999.a määrusega nr 6 kinnitatud Keelustatud ja rangelt
piiratud käitlemisega kemikaalide sisse- ja väljaveo kord (RT I 1999, 5, 79), mille eesmärk on
luua õiguslik alus inimese tervisele, omandile või keskkonnale kemikaalidest johtuda võiva
kahju vältimiseks nii Eestis kui ka teistes riikides.
Kord arvestab Ühinenud Rahvaste Keskkonnaprogrammi (UNEP), Toidu- ja Põllumajanduse
Organisatsiooni (FAO) ning Euroopa Liidu nõudeid kemikaalide ekspordist teavitamise
kohta. Nimetatud korda kohaldatakse keelustatud ja rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide
nimekirjas (edaspidi nimekiri) loetletud kemikaalide ning teiste riikide poolt keelustatud või
rangelt piiratud ning seetõttu rahvusvahelist eelteavitamist (PIC-protseduuri) nõudvate
kemikaalide suhtes vastavalt käesoleva korra lisale 1. Nimekirjas loetletud kemikaalide
käitlemise piirangud sätestatakse kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697) paragrahvi 9 lõike 2
ja paragrahvi 11 lõike 1 punkti 3 kohaselt Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalministri määrustega.
Käesolevat korda ei kohaldata analüüsi või teadusliku uurimis- ja arendustöö tarbeks
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imporditavate või eksporditavate kemikaalide suhtes, mille kogus on niivõrd väike, et
ebasoodne mõju inimese tervisele või keskkonnale on ebatõenäone, ning samuti nende
kemikaalide suhtes, mille sisse- ja väljaveo ning käitlemise kord on sätestatud teiste kehtivate
õigusaktidega.
Nõuded kemikaali käitlemise seadmele (RTL 2000, 11, 105) on kehtestatud majandusministri
29. detsembri 1999. a määrusega nr 64 kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512)
paragrahvi 11 lõike 2 punkti 1 alusel, lähtudes kemikaali ohtlikkusest ja käitlemisviisist.
§ 1. Üldnõuded
Ohtliku kemikaali käitlemise seade (edaspidi seade), tema projekteerimine, valmistamine,
paigaldamine ja kasutamine peavad vastama käesolevatele nõuetele.
Rõhu all töötav seade ja selle juurde kuuluv torustik või ohtliku vedeliku paikne mahuti
mahuga üle 1,5 m3 või ohtliku vedeliku veoanum mahuga üle 1,0 m3 peab lisaks käesolevast
määrusest tulenevatele nõuetele vastama surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse (RT I 1998,
113/114, 1873) ja sellest tulenevate õigusaktide nõuetele.
Seade, mida kasutatakse lõhkematerjali valmistamiseks või milles käideldakse kemikaali, mis
võib termilise mõjutuse, mehaanilise mõjutuse või keemilise reaktsiooni toimel plahvatada
õhuhapnikku kasutamata, peab lisaks käesolevatele nõuetele vastama lõhkematerjali seaduse
(RT I 1997, 86, 1461) ja sellest tulenevate õigusaktide nõuetele.
Tule- ja plahvatusohtlikus tsoonis asuva seadme elektriosa peab vastama elektriohutusseaduse
(RT I 1999, 29, 403) ja sellest tulenevate õigusaktide nõuetele.
Teaduslikus uurimis- ja arendustöös kasutatavale seadmele on käesolevad nõuded
soovituslikud.
Nimetatud määrusega kehtestatud nõuded on väga olulised Õlitehase seadmete töö ohutuse
tagamisel.
Lisaks käesolevast määrusest tulenevatele nõuetele peavad Õlitehase seadmed vastama surveja tõsteseadme ohutuse seaduse (RT I 1998, 113/114, 1873) ja sellest tulenevate õigusaktide
nõuetele. Kontrolli ja järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vastavalt oma
pädevusele Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni ja teiste pädevate riigiasutuste ametnikud.
Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kord
(RTL 1998, 372/373, 1610) on kinnitatud sotsiaalministri 11.12.1998 määrusega nr 64
kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697) paragrahvi 10 alusel.
Nimetatud kord ei laiene 1) ravimitele, narkootikumidele ja radioaktiivsetele ainetele; 2)
ohtlike ainete veole raudteel, maanteel, veeteedel ja õhus; 3) toiduainetele ja loomasöötadele;
4) jäätmetele; 5) lõhkematerjalidele; 6) kosmeetikavahenditele.
Ohtlikud kemikaalid klassifitseeritakse valmistaja või importija poolt ohtlike omaduste alusel
järgmiselt:
plahvatusohtlikud kemikaalid – ained või valmistised, mis võivad plahvatada leegi, löögi,
hõõrdumise, kuumutamise või mõne muu põhjuse tõttu;
oksüdeerivad kemikaalid – ained ja valmistised, mis võivad kokkupuutel teiste
kemikaalidega, eriti põlevatega, põhjustada rohkel määral soojust eraldava reaktsiooni;
eriti tuleohtlikud kemikaalid – vedelad ained ja valmistised mille leekpunkt on alla 0˚C ja
keemispunkt võrdne või alla 35˚C;
väga tuleohtlikud kemikaalid:
ained ja valmistised, mis kokkupuutel õhuga võivad kuumeneda ja süttida, või
tahked ained ja valmistised, mis lühiajalisel kokkupuutel süüteallikaga võivad süttida ja
jätkata põlemist pärast süüteallika eemaldamist, või
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vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on alla 21˚C, või
gaasilised ained ja valmistised, mis on süttivad normaaltemperatuuril õhuga kokkupuutel, või
ained ja valmistised, mis veega või niiske õhuga kokkupuutumisel moodustavad ohtlikul
määral kergeltsüttivaid gaase;
tuleohtlikud kemikaalid – vedelad ained ja valmistised, mille leekpunkt on võrdne või üle
21˚C ja võrdne või alla 55˚C;
väga mürgised kemikaalid – ained ja valmistised, mis väga väikestes kogustes
sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma või
kohese või pikaajalise tervisekahjustuse;
mürgised kemikaalid – ained ja valmistised, mis väikestes kogustes sissehingamisel,
allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad põhjustada surma või kohese või pikaajalise
tervisekahjustuse;
kahjulikud kemikaalid – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi
naha imendumisel võivad põhjustada tervisekahjustuse;
sööbivad kemikaalid – ained ja valmistised, mis eluskoega kokkupuutumisel võivad selle
hävitada;
ärritavad kemikaalid – ained ja valmistised, mis otsesel, pikaajalisel või korduval
kokkupuutumisel võivad põhjustada naha või limaskesta põletiku;
sensibiliseerivad kemikaalid – ained ja valmistised, mis sissehingamisel või läbi naha
imendumisel võivad põhjustada ülitundlikkuse nii, et järgnevad kokkupuuted kemikaalidega
võivad põhjustada tervisekahjustuse;
kantserogeensed kemikaalid – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või
läbi naha imendumisel võivad põhjustada vähktõppe haigestumist või suurendada selle
haiguse esinemissagedust;
mutageensed kemikaalid – ained ja valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi
naha imendumisel võivad esile kutsuda pärilikke geneetilisi puudeid või suurendada nende
esinemissagedust;
teratogeensed ja/või reproduktiivset funktsiooni kahjustavad kemikaalid – ained ja
valmistised, mis sissehingamisel, allaneelamisel või läbi naha imendumisel võivad esile
kutsuda mittepärilikke kaasasündinud väärarenguid või suurendada nende esinemissagedust
ja/või esile kutsuda meeste ja naiste paljunemisorganite talitlusega või paljunemisvõimega
kaasaskäivaid muutusi;
keskkonnaohtlikud kemikaalid – ained ja valmistised, mis keskkonda sattumisel võivad
põhjustada kohest või hilisemat ohtu keskkonnale või selle osale.
Kemikaali käitleja peab enne kemikaali turustamist või käitlemist klassifitseerima kemikaali
käesoleva määruse ja sotsiaalministri 30. novembri 1998. a määruse nr 59 “Ohtlike ainete
loetelu” järgi ning märgistama ja pakendama kemikaali vastavalt käesoleva korra punktidele 8
–15.
Ohtlikus ettevõttes riskianalüüsi tegemise kord, õnnetuse ärahoidmise ja õnnetuse korral
tegutsemise nõuded ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete teabelehe, ohutusaruande ja
hädaolukorra plaanide koostamise ja esitamise kord, kinnitanud siseministri 01.06.1999
määrusega nr 64 (RTL 1999, 107, 1372; 114, 1497)
Nõuete rakendamiseks:
2000.a. esitavad ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ohtlike ainete teabelehed;
2001.a. esitavad ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted ohutusaruanded ja hädaolukorra
plaanid.
Kavandatav uus õlitehas oma künnisvõimsuste tõttu peaks kuuluma siseministri määrusega
kinnitatud ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelusse (RTL 1999, 94, 1161.)
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Vastavad eriolukorras tegutsemise kavad on ettevõtte poolt käigusolevatele
õlitootmistehastele Kohtla-Järve asukohas koostatud ning sarnased kavad tuleb koostada uue
õlitehase ehitamisel muuudesse asukohtadesse.

Lähtudes eelpoolkirjeldatud õlitehase opereerimist ja rajatisi reguleerivatest põhilistest,
nõuetest, õlitehase eelprojektis kirjeldatud tehnilsitest lahendustest ja asjaolust, et analoogsed
seadmed töötavad vastavalt Ida-Virumaa keskkonnateenistuse välja antud keskkonnalubadele
ning eeldades, et uuele õlitehasele antakse tgevusload välja vastavalt tänakehtivatele nõuetele,
ning et õlitehase käitaja tänakehtivaid nõudeid täidab, on kavandatav tegevus kehtivate
keskkonnanõuetega vastavuses ja seda kõikides kavandatud asukohtades.

4.2. Vastavus olemasolevatele planeeringutele ja arengukavadele
Arendaja poolt kavandatud tegevus vastab kehtivale Ida-Viru maakonnaplaneeringule
(kehtestatud 22.01.1999).
Maakonnaplaneeringu majandust puudutavas seletuskirjas
(http://www.ekonsult.ee/works/Toila/files/Ida_Viru_MK/index.htm#_Toc420499575)
on toodud järgmist:
3. MAJANDUS
Ida-Virumaa majandus on Eestis oma kogutähtsuselt ja struktuuriliselt iseloomult eripärane.
Siin paiknevad Eesti suurimad tööstusettevõtted. Seni on see olnud pigem kahjuks, kuna
majanduse reformide sotsiaalsed tagajärjed on olnud Eestis tõsisemaid ning
restruktureerumine on toimunud piisavalt aeglaselt. Kirde-Eesti arengus on määrav osa varem
siia tehtud investeeringutel ja piirkonnas paikneval kütuse- ning energeetikakompleksil.
Uusettevõtluse areng on olnud suhteliselt aeglane, kuid samas on maakonda jõudmas küllaltki
suured välisinvesteeringud, mis peavad silmas muuhulgas Peterburi ja Loode-Venemaa turgu
ja suurendavad regiooni potentsiaali.
Majanduse struktuurimuutustest sõltub, millised tegevusalad ja millistes asukohtades
hakkavad tulevikus maakonnas paiknema. Kui on ette näha uute tegevusalade kasvu või
olemasolevate olulist laienemist, on maakonnaplaneeringu järgnevatel etappidel otstarbekas
märkida reservalad ning loodavad infrastruktuurid. Kui on eeldada olemasolevate
tegevusalade osakaalu vähenemist, tuleb maale leida uued funktsioonid.
Maakonnaplaneeringu majandusarengu seisukohalt on esmatähtsad kolm eesmärki:
•

töökohtade arvu suurendamine;

•

struktuurimuutustest põhjustatud tööpuuduse ja selle mõju vähendamine;

•

maakonna atraktiivsemaks muutmine.

Nimetatud eesmärkide tagamiseks peab maakonna majandus arenema järgmistes suundades:
•

majanduse rahvusvahelistumine;

•

uute tegevusalade tekkimine;
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•

kohalike ressursside innovaatilisem ärakasutamine.

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on luua tingimused, võimaldamaks realiseeruda maakonna
olemasoleval majanduspotentsiaalil ja geograafilisest asendist tulenevatel eeldustel eelkõige
Lääs-Ida majandussuhetes. Sellekohased vajadused on reserveerida piisavalt maad
võimalikeks transpordikoridoride laiendusteks ning tootmistegevuseks eelkõige Narva linna
ümbruses ja piki Tallinn-Narva magistraali. Kaasajastamist vajavad nimetatud alade
infrastruktuurid. Oluliseks vajaduseks on soodustada uute töökohtade loomist, eelkõige
eksportsektoris, kasutades selleks piirkondlikke eeldusi ja aitades kaasa (välis-)
investeeringute liikumisele väljapoole Põhja-Eestit. Arendustegevuse ülesandeks on Ida-Viru
asendi "turustamine" ja rahvusvaheliste programmide kaasamine asendist tulenevate eelduste
realiseerimiseks.
Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused, 2003 järgi jääb Ojamaa asukoht täies ulatuses teemaplaneeringuga
kavandatava rohelise võrgustiku tuumalale, mis nõuab, juhul kui tööstusobjekti rajamine on
vajalik või vältimatu, detailplaneeringu koostamist rajatiste asukoha valikuks, KMH
läbiviimist ja meetmeid negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks.
Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade
ruumiline planeering, 2002 näeb ette põlevkivitoomise ja töötlemise jätkumise piirkonnas,
mis kaudselt toetab kavandatavat tegevust – põlevkivitootmisel tekkiva põlevkivi
peenfraktsiooni varude ärakasutamiseks uue põlevkiviõli tehase rajamist.
Kavandatav tegevus on vastavuses ka Ida-Viru maakonna arengukavale, kus nähakse ette
suurtööstuse eendamist. Internetis (http://www.idavirumaa.ee/rightSections.php?section=topMenu/maakond/arengutegevus) toodud
arengukava versiooni järgi on maakonna üheks ettevõtluskeskonda suunavaks visioonil
järgmine sõnastus“ Ida-Virumaa on aktiivne ettevõtluspiirkond (ettevõtlusaktiivsus on
võrreldes aastaga 2004 kasvanud rohkem kui 30 %), mis baseerub kaasaegsel tehnoloogial
põhineval efektiivsel ja maailmas konkurentsivõimelisel suurtööstusel ning teeninduslogistika- ja turismisektoril”. Arengukava on kehtestatud 21.09.2005
Kohtla-Järve Linna arengukava 2002-2006 (kinnitatud 31.oktoobril 2001.a., Linnavolikogu
otsusega nr 62, (vt. http://www.kjlv.ee/?lang=et&page=administration/developmentcontents)
näeb ette linnapoolse ettevõtluse toetamise, ei sea keskkonnaalaseid piiranguid ja kitsendusi
tootmisettevõtetele ja kavandatav tegevus ei ole arengukavaga vastuolus. Sama kava 8.märtsi
2004 täiendamisega algatas Kohtla-Järve linnavolikogu kuupäev 2004.a. Kohtla-Järve
üldplaneeringu koostamise. Käesoleva KMH läbiviimise ajaks ei olnud linna üldplaneering
läbivaatamiseks ja võimalike piirangute osas arvestamiseks valmis.
Maidla Valla üldplaneerinng, mis kehtestati vallavolikogu otsusega 25.02.1999, on tänaseks
vananenud. 29. oktoobril 2004.a algatas Maidla Vallavolikogu määrusega nr 35 uue Maidla
Valla üldplaneeringu koostamise ning kinnitas lähteseisukohad
(http://maidla.intral.ee/failid/L_hteseisukohad.pdf). Ettevalmistatav Valla üldplaneeringu
materjal polnud KMH tegijatele hindamise läbivimise ajal kättesaadav.
Valla arengukava 2004-2012, mis kinnitati Maidla Vallavolikogu poolt 27. veebruaril 2004
(määrus nr 23) näeb Aidus olemasolevas tööstustsoonis ette tootmise laiendamise. Ojamaa
asukohas nähakse ette rohelise võõndi säilitamise. Vaatamata sellele, et nimetatud kavas on
Maidla valla arenguvisioonina välja toodud soov arendada “keskkonnasõbralikku” ja
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“keskkonnasäästlikku” tootmist, ei ole samas arengukavas välistatud
põlevkivitöötlemisettevõtete rajamine või laiendamine s.h. parima võimaliku tehnoloogiana
määratletud Galoter-tehnoloogiaga põlevkiviõli tootmine. Teie väidetele vastupidiselt on teie
poolt viidatud Maidla Valla arengukavas hoopiski mitmes kohas mainitud vajadust arendada
põlevkivil kui kohalikul toormel baseeruvat tootmist ( Arengukava II osa Arengustrateegia
ptk 1.1 Olukorra hinnangus on Väliskeskkonna ohtudena märgitud “ ..Oluliseks ohuks on
põlevkivi kaevandamise võimalik vähenemine või katkemine ning selle tõttu valla tuludebaasi
järsu vähenemise”. Nõrkade külgedena on märgitud “Ressursi kasutus ilma kohapealse
väärtustamiseta (põlevkivi, puit)” ) ja ühe valla arengueesmärgina on välja toodud järgmine
alameesmärk: Alaeesmärk 2.1.3
Toimib Maidla valla huvidest lähtuv koostöö
regiooni suurettevõtetega vallaelanike huve arvestav suurettevõtete areng (tööhõive,
keskkonnaprobleemid jne).
Vastavalt eelpooltoodud planeeringute materjalidele pole kehtivate planeeringutega
kehtestatud piiranguid kavandatava tegevuse läbiviimisele Kohtla-Järve asukohas ja Aidu
asukohas. Täpsustamist vajab, kas kehtivas Maidla valla arengukavas 2004-2012 toodud
määratlus “rohelise vööndi säilitamine” Rääsa küla piirkonnas (Ojamaa asukohas) on
juriidiliseks aluseks kavandatava tegevuse läbiviimise keelamiseks ja/ võui tingimuste
seadmiseks ning kas ettevalmistatav Maidla Valla üldplaneering seab tingimusi
kavandatavale tegevusele Ojamaa ja Aidu asukohtades või olemasoleva maaksutusele ja/või
infrastruktuuri kasutamisele. Eeldatavasti jõustatakse Maidla Valla üldplaneering enne
õlitehase projekteerimist ja vajalike projekteerimisrtingimuste ja ehitus- ning käitamiseks
vajalike lubade andmist.
Käesolevas hinnangus pole kajastatud uues eeldatavasti 2006 a. alguses vastu võetavas, IdaViru maakonna Jäätmekavas toodud informatsiooni kuna KMH aruande läbiviimise ajal
nimetatud kava ei olnud kehtiv ja kava eelnõu polnud hindajatele kättesaadav. Kuna uue
õlitehase tuha ladestamiseks rajatava prügila tehnilise projekti valmimise järel tuleb niikuinii
läbi viia eraldi protsessina rajatava prügila keskkonnamõju hindamine, siis on võimalik
nimetatud kavaga arvestada tolle töö käigus.

4.3. Olemasolevad keskkonnaload ja vastavus PVT/BAT määratlusele

4.3.1. Olemasolevad keskkonnaload.
Tegevuse teostamiseks omab VKG Oil AS järgmisi keskkonnalubasid:
1. Välisõhu saasteluba nr L.ÕV.IV-23814, välja antud Ida-Virumaa keskkonnateenistuse
poolt 02.03.2004, kehtiv kuni 01.04.2007
2. Jäätmeluba nr 96-J/03, välja antud Ida-Virumaa keskkonnateenistuse poolt 31.12.2002,
kehtiv kuni 31.12.2007 .
3. Ohtlike jäätmete käitluslitsents nr 0041, välja antud keskkonnaministeeriumi poolt,
kehtivusaeg – tähtajatu.
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Vee-erikasutusluba VKG Oil AS ei vaja, kuna ettevõtte veemajanduse korraldamine ja
tekkiva heitvee käitlemine toimub VKG tütarettevõtte Viru Vesi AS kaudu, kaasa arvatud
kontroll nõrg- ja sadevee sisselaskude üle Kohtla jõkke.
Lähtuvalt Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadusest ja Vabariigi Valitsuse
07.05.2002 määrusest nr 150 Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja
künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitajate poolt kompleksloa taotluste
esitamise tähtaegade kehtestamine, on ettevõttel keskkonna-kompleksloa taotlus vajalik
põlevkiviõli tootmiseks esitada hiljemalt 01.01.2007, aga kompleksloa taotlus esitati ettevõtte
poolt juba 2004.aastal .
Tootmise laiendamisel Kohtla-Järve asukohas peab ettevõte oma keskkonna kompleksloa
taotluseska kavandatava tegevusega kaasnevate kasvavate tootmismahtudega arvestama.
Uue õlitehase rajamisel Aidu ja Ojamaa asukohas peab ettevõte taotlema uues asukohas
tegutsemiseks keskkonnakompleksloa.
2004.a.TPÜ Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonna poolt läbi viidud Viru Õlitööstus AS
tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamise aruande [15] järgi peab VKG Oil AS
rakendama meetmeid, et olla vastavuses järgmiste õigusaktidega:
1. Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitseabinõud :
Vabariigi Valitsuse 16. 05. 2001. a määrusega nr 172 (RT I 2001, 47, 262), jõust. 1. 01. 2002,
osaliselt 1. 01. 2006
Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise
aeg): 18. 12. 2001 nr 404 (RT I 2001, 99, 628) 1. 01. 2002
1.12.2005 nr 289 (RT I 2005, 65, 500) 16.12.2005

§6(1) Hoidmisehitise mahutid ja seadmed peavad olema lekkekindlad
§7(1) Suurte ja keskmiste hoidmisehitiste maapealsed mahutid peavad olema ümbritsetud
piirdega, mis takistab piirde sisse jäävatest mahutitest väljavoolavate naftasaaduste
laialivalgumist.
§7(2) Piirde sisse jääv ala peab mahutama naftasaadusi hoidmisehitise 1,1-kordse
projektijärgse mahu ulatuses ja see ala peab olema betoneeritud või kaetud vett ja naftasaadusi
mitteläbilaskva inertse materjaliga.
Lisaks veel nõudmised hoidmisehitise laadimis- või tankimisplatsile, reostusavarii
likvideerimise plaani ja hoidmisehitiste ekspluateerimise suhtes.
Määrus jõustub olemasolevate hoidmisehitiste suhtes 01.01.2006.
2. Nõuded prügilate rajamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks :
§78, mis käsitleb vedeljäätmete ladestamise lõpetamist ohtlike jäätmete prügilasse alates
31.12.2003.
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Antud juhul käsitleb see punkt biopuhasti liigmuda (pulbi) pumpamise lõpetamist poolkoksi
ladestule, mis jätkus ka 2004. a. Kuna aastateks 2004–2006 on koostatud Kohtla-Järve
regionaalsete puhastusseadmete liigmuda käitlemise ajutised meetmed, mille alusel on
lubatud muda ajutine pumpamine settetiikidesse, mis on rajatud poolkoksi ladestusalale, siis
rakenduvad nimetatud nõuded hiljem.

4.3.2.Tehnoloogiliste protsesside ja seadmete vastavus Parima Võimaliku Tehnoloogia
PVT/BAT määratlusele.
Käesoleva KMH tarbeks vaadeldi kolme parima võimaliku tehnoloogia (PVT) määratlust: EL
Komisjoni ühise uurimiskeskuse (www.jrc.es) poolt välja töötatud Orgaaniliste
tööstuskemikaalide PVT-d ja Mineraalõlide ja gaasitootmise PVTd ning Tallinna
Tehnikaülikooli Põlevkiviinstituudi poolt Keskkonnaministeeriumi tellimusel (Leping nr.0305-5/78 (18.03.2003)) valmistatud tööd “Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide
kirjeldus BAT kriteeriumites”, Kohtla-Järve 2004
Orgaaniliste tööstuskemikaalide (LVOC) parimaid võimalikke tehnikaid (BAT) käsitlev viitedokument (BREF) kajastab Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ artikli 16 lõike
põhjal teostatud teabevahetust. Allpooltoodud kokkuvõte kirjeldab põhilisi tulemusi, põhilisi
BAT/PVT-ga seotud järeldusi ja nendega seotud heitme/tarbimistasemeid.
Dokumendi kehtivusala ja ülesehitus: BAT alase teabevahetuse otstarbel on orgaanilise
keemia tööstus jagatud järgmisteks sektoriteks: orgaanilised tööstuskemikaalid, polümeerid ja
orgaanilised sünteesikemikaalid. Saaste kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivis (IPPC direktiiv) terminit “orgaanilised tööstuskemikaalid” ei kasutata, mistõttu see ei aita ka seda
terminit määratleda. Tehnilise töögrupi tõlgenduse kohaselt hõlmab see direktiivi I lisa punkti
4.1 lõigetes a kuni g mainitud tegevusalasid aastatoodanguga üle 100 kt. Euroopas vastavad
neile kriteeriumidele ligikaudu 90 orgaanilist kemikaali. Orgaaniliste tööstuskemikaalide
suure ulatuse tõttu ei ole kõigi orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside kohta olnud
võimalik üksikasjalikku teavet vahetada. Seepärast sisaldab BAT viitedokument orgaaniliste
tööstuskemikaalide protsesside kohta kohati üldist ja kohati üksikasjalikku teavet:
Üldine teave: Orgaaniliste tööstuskemikaalide rakenduslikke protsesse kirjeldatakse nii laialdaselt kasutatavate põhiprotsesside ja –operatsioonide ja infrastruktuuri (II peatükk) kui ka
põhiliste orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside lühikirjelduste kaudu (III peatükk). IV
peatükis tutvustatakse orgaaniliste tööstuskemikaalide heitmete üldist päritolu ja võimalikku
koostist ning V peatükis olemasolevaid heitmete vältimise ja kontrolli meetodeid. Ning
lõpuks VI peatükis tuuakse esile meetodid, mida loetakse üldisteks parimateks võimalikeks
tehnikateks orgaaniliste tööstuskemikaalide sektori kohta tervikuna.
Üksikasjalik teave: Orgaaniliste tööstuskemikaalide tööstus jaguneb (kemikaalide funktsionaalsuse järgi) kuueks alamsektoriks, mille seast on valitud BAT rakendamise demonstreerimiseks “näidisprotsessid”. Seitsme näidisprotsessi kohta kirjeldatakse nende põhilist tööstuslikku tähtsust, olulisi keskkonnaalaseid küsimusi ja kasutamist mitmel Euroopas asuval objektil. Väävlit, fosfori- ja metallorgaanilisi ühendeid hõlmavate orgaaniliste tööstuskemikaalide
sektorite kohta näidisprotsesse ei ole, kuid ülejäänud alamsektorite kohta on need järgmised:
Tabel 2: PVT protsesside kirjelduste jaotus orgaaniliste tööstuskemikaalide
referentsdokumendi (BREF) peatükkides
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Madalamad olefiinid
Aromaatsed
süsivesinikud
Hapnikku sisaldavad
ühendid
Lämmastikku
sisaldavad ühendid
Halogeene sisaldavad
ühendid
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Näidisprotsess
Madalamad olefiinid (krakkimisprotsessis) – VII peatükk
Aromaatsed süsivesinikud benseen / tolueen / ksüleen (BTX) –
VIII peatükk
Etüleenoksiid ja etüleenglükoolid – IX peatükk
Formaldehüüd – X peatükk
Akrüülnitriil – XI peatükk
Tolueendiisotsüanaat – XIII peatükk
Etüleendikloriid (EDC) ja vinüülkloriidi monomeer (VCM) – XII
peatükk

Ka muudest BAT viitedokumentidest leiab orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside kohta
väärtuslikku teavet. Eriti tähtsad on nn horisontaalsed BAT viitedokumendid (eriti “Keemiatööstuse ühtsed reovee ja heitgaaside puhastamise/käitluse süsteemid”, “Säilitamine” ja
“Tööstuslikud jahutussüsteemid”) ja lähedaste protsesside vertikaalsed BAT viitedokumendid
(eriti “Suured põletustehased”).
Taustteave (I peatükk)
Orgaaniliste tööstuskemikaalide hulka kuuluvad väga mitmesugused kemikaalid ja protsessid.
Väga lihtsustatult võib neid kirjeldada selliselt, et rafineerimissaadused muundatakse
füüsiliste ja keemiliste operatsioonide keerulise kombinatsiooni tulemusena mitmesugusteks
“tarbe-“ ja “puistkemikaalideks”; üldjuhul pidevalt töötavates ettevõtetes. Orgaanilisi
tööstuskemikaale müüakse toodetena tavaliselt mitte kaubamärgi, vaid keemilise koostise
põhjal, sest need on harva omaette tarbekaubad. Orgaanilisi tööstuskemikaale kasutatakse
pigem suurtes kogustes väärtuslike kemikaalide (nt lahustite, plastide, ravimite) edasiseks
sünteesimiseks.
Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessid toimuvad tavaliselt suurtes hästiintegreeritud tootmistsehhides, mille eelisteks on protsessi paindlikkus, energia optimaalne kasutamine, kõrvalsaaduste taaskasutus ja mastaabiefekt. Euroopa toodangustatistikas on ülekaalus suhteliselt
väike arv suurtes ettevõtetes toodetavaid kemikaale. Suurim tootja Euroopas on Saksamaa,
kuid väljakujunenud orgaaniliste tööstuskemikaalide tööstused on olemas ka Hollandis,
Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Itaalias, Hispaanias ja Belgias.
Euroopas on orgaaniliste tööstuskemikaalide tootmisel märkimisväärne majanduslik tähtsus.
1995. aastal oli Euroopa Liit põhiliste kemikaalide eksportija ning USA ja EFTA riigid nende
peamised ostjad. Puistkemikaalide turul valitseb väga suur konkurents, väga suur osa on tootmiskuludel ja turuosa vaadeldakse sageli globaalses tähenduses. Euroopa orgaaniliste
tööstuskemikaalide tööstuse tulukus on olnud traditsiooniliselt väga tsükliline. Seda rõhutavad
suured investeerimiskulud ja uue tehnoloogia paigaldamise pikad ettevalmistusajad. Selle
tulemusena kalduvad tootmiskulud vähenema pikaajaliselt ning paljud sisseseaded on
suhteliselt vanad. Orgaaniliste tööstuskemikaalide tööstus on ka väga energiamahukas ja selle
tasuvus on sageli seotud naftahindadega.
1990-ndatel aastatel tugevnes toodete nõudlus ja suuremad keemiafirmad kaldusid looma strateegilisi liite ja ühisettevõtteid. See on suurendanud teadustöö, tootmise ja turgudele pääsu
efektiivsust ning tõstnud tulukust. Tööhõive vähenemine keemiatööstuses jätkub ning on
langenud kümne aasta jooksul, aastail 1985 kuni 1995, 23% võrra. 1998. aastal töötas EL
kemikaalide sektoris kokku 1,6 miljonit inimest.
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Orgaaniliste tööstuskemikaalide üldine tootmisprotsess (II peatükk)
Ehkki orgaaniliste tööstuskemikaalide tootmisprotsessid on äärmiselt mitmekesised ja keerulised, koosnevad need tüüpiliselt lihtsamatest tegevustest ja seadmetest, mis põhinevad
sarnastel teaduslikel-tehnilistel põhimõtetel. II peatükis kirjeldatakse, kuidas kombineeritakse
ja muudetakse põhiprotsesse ja –operatsioone, objekti infrastruktuuri ning energia kontrollija juhtimissüsteeme soovitud orgaanilise tööstuskemikaali tootmisjärjekorra saavutamiseks.
Enamiku orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesse võib kirjeldada viie eraldiseisva sammuna,
nimelt: tooraine hankimine/segamine, süntees, toote eraldamine/rafineerimine, toote
käitlus/säilitamine ning heitmete vähendamine.
Üldised rakendusprotsessid ja -meetodid (III peatükk)
Et valdava enamiku orgaaniliste tööstuskemikaalide tootmisprotsesside kohta ei ole üksikasjalikku teabevahetust toimunud, kirjeldatakse III peatükis väga lühidalt (visandlikult) ligikaudu
65 tähtsamat orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessi. Need kirjeldused piirduvad protsessi
lühikirjelduse, võimalike oluliste heitmete mainimise ja konkreetsete saaste
vältimise/piiramise meetodite äratoomisega. Et kirjelduste eesmärk on anda protsessist
esialgne ülevaade, ei tarvitse need kirjeldada kõiki tootmises toimuvaid protsesse ning BAT
alase otsuse tegemiseks võib olla vaja lisateavet hankida.
Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside üldised heitmed (IV peatükk)
Igal protsessil on oma konkreetsed tarbimis- ja heitmetasemed, mida on ilma üksikasjalike
uuringuteta raske määratleda ja kvantifitseerida. Näidisprotsesside kohta on selliseid
uuringuid tehtud, kuid muude orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside kohta esitatakse IV
peatükis üldisi viiteid võimalikele saasteainetele ja nende päritolule. Protsessiheitmete kõige
tähtsamad põhjused on järgmised :
tooraines sisalduvad saateained võivad läbida protsessi muutumatutena ja väljuda selle jääkidena
protsessis võidakse kasutada oksüdandina õhku, mis tekitab heitgaasi, mida on vaja ventileerida
protsessi reaktsioonide tulemusena võib eralduda vett või muid kõrvalsaadusi, mida on vaja
tootest eraldada
protsessi võidakse lisada abimaterjale, mida ei saa hiljem täielikult kätte
osa toormest võib jääda reageerimata ning seda ei ole ökonoomne eraldada ega taaskasutada.
Heitmete täpne iseloom ja mastaap sõltub järgmistest teguritest: seadmete vanus; tooraine
koostis; tootevalik; vahesaaduste iseloom; abimaterjalide kasutamine; protsessi tingimused;
mil määral protsessis on heitmeid välditud; toruotsatehnoloogia; ja tootmise stsenaarium (s.t
rutiinne, mitterutiinne, eriolukord). Samuti on tähtis aru saada järgmiste tegurite tegelikust
keskkonnaalasest tähtsusest: ettevõtte piiride määratlus; protsessi integreerituse aste;
heitmebaasi määratlus; mõõtmismeetodid; jäätmete määratlus; ja ettevõtte asukoht.
Üldised meetodid, mida BAT määratlemisel arvesse võtta (V peatükk)
V peatükis antakse ülevaade üldistest meetoditest, mida kasutatakse orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessiheitmete vältimiseks ja kontrolliks. Paljusid meetodeid on kirjeldatud ka asjakohastes horisontaalsetes BAT viitedokumentides. Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessides saavutatakse keskkonnakaitse tavaliselt protsessi väljatöötamise ja kavandamise, ettevõtte
projekteerimise, protsessi integreeritud meetodite ja toruotsatehnoloogiate kombineerimise
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teel. V peatükis kirjeldatakse neid meetodeid juhtimissüsteemide, saastamise vältimise ja
saastetõrje (õhu, vee ja jäätmete) aspektidest.
Juhtimissüsteemid. Juhtimissüsteemidel on orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside keskkonnamõju minimeerimisel keskne roll. Parimad keskkonnaalased tulemused saavutatakse tavaliselt parima tehnoloogia paigaldamisega ning selle võimalikult efektiivse ja tulemusliku
kasutamisega. Pole üht kindlat keskkonnajuhtimissüsteemi, kuid selline
keskkonnajuhtimissüsteem on kõige tugevam siis, kui see moodustab lahutamatu osa
orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessi juhtimisest ja käitamisest.
Keskkonnajuhtimissüsteem puudutab tüüpiliselt keskkonnapoliitika väljatöötamise,
rakendamise, saavutamise, läbivaatamise ja järelevalve organisatsioonilist struktuuri,
vastutust, praktikat, protseduure, protsesse ja ressursse :
Saastamise vältimine. IPPC eeldab ennetavate meetodite kasutamist enne toruotsatehnoloogiate kaalumist. Paljusid saastamise vältimise meetodeid saab orgaaniliste
tööstuskemikaalide protsesside puhul rakendada ning punktis and 5.2 kirjeldatakse neid
tekkepaigas saastatuse vähendamise (jäätmete tekkimise vältimine toodete, lähtematerjalide,
seadmete ja protseduuride muutmise teel), retsükleerimise ja jäätmete minimeerimise
algatuste aspektidest.
Õhukaitse. Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside põhilised õhusaasteained on lenduvad
orgaanilised ühendid, kuid oluline osa võib olla ka suitsugaasidel, happegaasidel ja kübemeheitmetel. Heitgaaside puhastusseadmed on mõeldud konkreetselt teatava koostisega
heitgaasidele ja ei tarvitse eemaldada kõiki saasteaineid. Erilist tähelepanu pööratakse
toksiliste/ohtlike komponentide eraldumisele. Punktis 5.3 kirjeldatakse meetodeid
õhusaasteainete põhirühmade piiramiseks.
Lenduvad orgaanilised ühendid. Lenduvad orgaanilised ühendid tekivad tüüpiliselt protsessi
ventilatsioonist, vedelike ja gaaside säilitamisel/teisaldamisel, lendheitmetena ja vaheventilatsioonist. Lenduvate orgaaniliste ühendite vältimise ja piiramise tulemuslikkus ja kulu sõltub
lenduvate orgaaniliste ühendite liigist, kontsentratsioonist, vooluhulgast, allikast ja heitmetasemest. Ressursid suunatakse tüüpiliselt suure voolukiirusega ja suure kontsentratsiooniga
protsessiventilatsiooni avadele, kuid tuleb arvestada ka madala kontsentratsiooniga hajutatud
tekke kumulatiivset mõju, eriti kui punktallikaid piiratakse üha rohkem.
Protsessi ventilatsioonist eralduvaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid püütakse võimalikult
protsessis taaskasutada, kuid see sõltub sellistest teguritest nagu lenduvate orgaaniliste
ühendite koostis, taaskasutuse suhtes kehtivad võimalikud piirangud ja lenduvate orgaaniliste
ühendite väärtus. Järgmine alternatiiv on kasutada lenduvate orgaaniliste ainete kütteväärtust
kütusena ja kui seda ei tehta, võib kehtida nõue neid vähendada. Võib osutuda vajalikuks
kasutada meetodite kombinatsiooni, näiteks eelpuhastus (niiskuse ja osakeste
eemaldamiseks); lahja gaasivoo kontsentreerimine; esmane eemaldamine kõrgete
kontsentratsioonide vähendamiseks, ja lõpuks viimistlemine soovitud heitmetasemete
saavutamiseks. Kondenseerimine, absorptsioon ja adsorptsioon võimaldavad üldiselt
lenduvaid orgaanilisi ühendeid kinni püüda ja eraldada, oksüdeerimismeetoditega toimub aga
lenduvate orgaaniliste ühendite lagundamine.
Lendheitmete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust põhjustavad seadmete aurulekked ettenähtud hermeetilisuse järkjärgulise kadumise tulemusena. Üldisteks allikateks võivad olla
klappide/juhtklappide, äärikute/ühenduste tihendid, lahtised otsad, kaitseklapid,

49

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

pumba/kompressori tihendid, seadmete vaateluugid ja proovivõtukohad. Ehkki üksikseadmete
lenduvad kaod on tavaliselt väikesed, on tüüpilises orgaaniliste tööstuskemikaalide ettevõttes
nii palju seadmeid, et kokku võib lenduvate orgaaniliste ühendite kadu olla vägagi
märkimisväärne. Paljudel juhtudel võib kvaliteetsemate seadmete kasutamisega lendheitmeid
oluliselt vähendada. See ei suurenda üldiselt uute ettevõtete investeerimiskulusid, kuid võib
olla oluline olemasolevates ettevõtetes, mistõttu kontroll jääb suurel määral lekete avastamise
ja remontimise programmide kanda. Üldised tegurid, mis kehtivad kõigi seadmete kohta, on
järgmised:
minimeerida klappide, juhtklappide ja äärikute arvu, jälgides seadmete ohutu töö nõudeid ja
hooldusvajadusi.
parandada juurdepääsu potentsiaalselt lekkivatele komponentidele, et võimaldada tulemuslikku hooldust.
lekkekadusid on raske kindlaks määrata ja heaks lähtepunktiks on seireprogramm, mis aitab
heitmetest ja nende põhjustest paremini aru saada. Selle põhjal võib koostada tegevuskava
lekkekadude edukas vähendamine sõltub oluliselt nii tehnilistest täiustustest kui ka juhtimisaspektidest, sest töötajate motiveerimine on oluline tegur
reostustõrjeprogrammid võivad vähendada veel vähendamata kadusid (arvutatuna USA Keskkonnaagentuuri keskmiste heitmetegurite järgi) 80 - 95 % võrra
erilist tähelepanu tuleb pöörata pikaajalistele saavutustele
enamik aruannetes esitatud lendheitmetest on arvutuslikud, mitte seire tulemusena saadud
andmed, ja kõik arvutusmeetodid ei ole omavahel võrreldavad. Keskmised heitmetegurid on
üldiselt mõõdetud väärtustest kõrgemad.
Põletusseadmed (protsessiahjud, aurukatlad ja gaasiturbiinid) eritavad süsinikdioksiidi, lämmastikoksiide, vääveldioksiidi ja mikroosakesi. Levinuim viis lämmastikoksiidi heitmete vähendamiseks on muudatused põlemisprotsessis, millega alandatakse temperatuure ja seega
termilist NOx moodustumist. Meetodite hulka kuuluvad madala NOx heitmetasemega põletite
kasutamine, põlemisgaaside retsirkuleerimine ja eelkuumutuse vähendamine.
Lämmastikoksiide võib eemaldada ka pärast nende moodustumist lämmastikuks
redutseerimise teel, kasutades selektiivset mittekatalüütilist redutseerimist (SNCR) või
selektiivset katalüütilist redutseerimist (SCR).
Veekaitse. Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside põhilised veesaasteained on õli ja
orgaaniliste ühendite segud, biolagundatavad orgaanilised ained, tõrksad orgaanilised ained,
lenduvad orgaanilised ained, raskemetallid, happelised/leeliselised heitveed, heljum ja soojus.
Olemasolevates ettevõtetes võib reostustõrjetehnoloogiate valik olla piiratud protsessi
integreeritud (ettevõttesiseste) tõrjemeetmetega, eraldatud üksikvoogude puhastamisega
ettevõttes või toruotsas toimuva puhastusega. Uued ettevõtted võivad pakkuda
keskkonnaalaste tulemuste saavutamiseks paremaid võimalusi alternatiivsete tehnoloogiate
kasutamisega reovete tekke ärahoidmiseks.
Enamik orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside heitvete komponentidest on biolagundatavad ja neid töödeldakse sageli bioloogiliselt kesksetes reoveepuhastusseadmetes. Selleks tuleb
kõigepealt puhastada või eraldada raskemetalle või toksilisi või bioloogiliselt mittelagundatavaid ühendeid sisaldavad reoveevood, kasutades näiteks (keemilist) oksüdeerimist, adsorptsiooni, filtreerimist, ekstraheerimist, auruga desorbeerimist, hüdrolüüsi (biolagundatavuse
parandamiseks) või anaeroobset eeltöötlemist.
Jäätmete piiramine. Jäätmed sõltuvad suuresti konkreetsest protsessist, kuid põhisaasteaineid
saab määrata, kui teada: protsessi, ehitusmaterjale, korrosiooni/erosiooni mehhanisme ja hool-
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dusmaterjale. Andmete kogumiseks igat liiki jäätmete allika, koostise, koguse ja varieeruvuse
kohta kasutatakse jäätmeauditeid. Jäätmete vältimiseks tuleb tüüpiliselt hoida ära jäätmete
tekkimine nende allikas, minimeerida jäätmete teket ja retsükleerida tekkivaid jäätmeid.
Töötlemismeetodi valik sõltub väga oluliselt protsessist ja tekkivate jäätmete tüübist ning
selleks sõlmitakse tavaliselt leping sellele tegevusalale spetsialiseerunud äriühingutega.
Katalüsaatorid põhinevad sageli kallitel metallidel ja regenereeritakse. Kasutusea lõpul
metallid eraldatakse ja inertne tugimaterjal viiakse prügilasse. Puhastusmaterjal (nt aktiivsüsi,
molekulaarsõelad, filtermaterjal, desikandid ja ioonvahetusvaigud) võimaluse korral
regenereeritakse, kuid võidakse kasutada ka prügilasse ladestamist ja põletamist (sobivates
tingimustes). Destillatsioonikolonnide ja paakide jääkmuda vms raskeid orgaanilisi jääke
võidakse kasutada muude protsesside toormena või kütusena ((kütteväärtuse ärakasutamiseks)
või põletada (sobivates tingimustes). Kasutatud reagendid (nt orgaanilised lahustid), mida ei
saa eraldada ega kütusena kasutada, üldjuhul põletatakse (sobivates tingimustes).
Soojuseemissioone võib vähendada “riistvara” meetoditega (nt soojuse ja elektri
koostootmine, protsesside kohandamine, soojusvahetus, soojusisolatsioon).
Juhtimissüsteemide (nt energiakulude jagamine protsessiüksustele,
energiakasutuse/efektiivsuse alane sisemine aruandlus, väline võrdlemine, energiaauditid) abil
selgitatakse välja, kus riistvara oleks kõige parem kasutada.
Vibratsiooni vähendatakse näiteks järgmiste meetoditega: madala sisemise vibratsiooniga
seadmete valimine, vibratsioonivastased paigaldised, vibratsiooniallikate lahutamine
ümbrusest ning potentsiaalsete vastuvõtjate läheduse arvestamine projekteerimisetapil.
Müra võivad tekitada näiteks sellised seadmed nagu kompressorid, pumbad, tuletorud ja auruventilatsioon. Vähendamismeetoditeks on: müra vältimine sobiva konstruktsiooniga,
helineeldumisvahenditega, müra piiramise kabiinid või müraallikate kapseldamine, müra
vähendamine hoonete põhiplaani valikuga ja potentsiaalsete vastuvõtjate läheduse
arvestamine projekteerimisetapil.
Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside heitmete vältimiseks ja piiramiseks sobivaimate
meetodite valimiseks võib kasutada mitmeid hindamisvahendeid. Selliste hindamisvahendite
hulka kuuluvad riskianalüüsi ja –hajutamise mudelid, ahelanalüüsimeetodid, planeerimisvahendid, majandusanalüüsi meetodid ja keskkonnaalased kaalumismeetodid.
Üldine parim võimalik tehnika (BAT) (VI peatükk)
Üldise BAT koostisosi kirjeldatakse juhtimissüsteemide, saastatuse vältimise/minimeerimise,
veekaitse ja jäätmete/jääkide piiramise kaudu. Üldine BAT kehtib kogu orgaaniliste
tööstuskemikaalide sektori kohta tervikuna, olenemata protsessist või tootest. Konkreetse
orgaanilise tööstuskemikaali protsessi parima võimaliku tehnika määramiseks tuleb aga
arvestada BAT kolme tasandit järgmises järjekorras:
näidisprotsessi BAT (kui see on olemas)
orgaaniliste tööstuskemikaalide üldine BAT; ja lõpuks
võimalik asjakohane horisontaalne BAT (eriti heitvee/heitgaaside juhtimise ja töötlemise, säilitamise ja käitluse, tööstusliku jahutamise ja seire alastest BAT viitedokumentidest).
Juhtimissüsteemid: Tulemuslikel ja efektiivsetel juhtimissüsteemidel on kõrgete keskkonnaalaste tulemuste saavutamisel väga oluline roll. Keskkonnajuhtimissüsteemide BAT on
muuhulgas sobiv kombinatsioon või valik järgmistest meetoditest:
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keskkonnastrateegia ja pühendumine selle täitmisele
organisatsioonilised struktuurid keskkonnaküsimuste integreerimiseks otsustusprotsessi
kirjalik kord või tavad sisseseade projekteerimise, töö, hoolduse, käivitamise ja seiskamise
kõigi keskkonnaalaste aspektide kohta
siseauditisüsteemid keskkonnaalaste põhimõtete rakendamise läbivaatamiseks ning nende
protseduuridele, standarditele ja seaduste nõuetele vastavuse kontrollimiseks
arvestuskord, millega toorainete ja jäätmete kogumaksumus arvestatakse tootmiskulude hulka
keskkonnaalaste investeeringute pikaajaline finantsalane ja tehniline planeerimine
põhiliste protsessi ja reostustõrje seadmete juhtsüsteemid (riistvara/tarkvara) tagamaks stabiilset tööd, kõrget tulusust ja häid keskkonnaalaseid tulemusi kõigis töörežiimides
süsteemid operaatori keskkonnateadlikkuse ja koolituse tagamiseks
kontrolli- ja hooldusstrateegiad protsessi tulemuste optimeerimiseks
määratletud reageerimiskord ebanormaalsete sündmuste puhuks
pidev tegevus jäätmete minimeerimiseks.
Saastatuse vältimine ja minimeerimine: BAT valimine orgaaniliste tööstuskemikaalide
protsessidele, kõigile materjalidele, tähendab meetodite järjestikust kaalumist järgmise
hierarhia järgi:
kõigi tekkivate (gaasiliste, vedelate ja tahkete) heitmevoogude likvideerimine protsessi väljatöötamise ja projekteerimise teel, eriti üliselektiivse reaktsiooniastme ja õige katalüsaatori
kasutamisega
heitmevoogude vähendamine allikas, tehes protsessi integreeritud muudatusi toormaterjalides,
seadmetes ja töökorras
heitmevoogude retsükleerimine otsese taaskasutuse või regenereerimise/taaskasutuse teel
võimaliku ressursside väärtuse tagasivõtmine heitmevoogudest
heitmevoogude töötlemine ja likvideerimine toruotsatehnoloogiate abil.
BAT uute orgaaniliste tööstuskemikaalide protsesside kavandamiseks ja olemasolevates protsessides oluliste muudatuste tegemiseks on sobiv kombinatsioon või valik järgmistest
meetoditest:
keemiliste reaktsioonide ja eraldamisprotsesside läbiviimine pidevalt, suletud seadmes
protsessianumatest väljuvate pidevate voogude allutamine järgmisele hierarhiale: taaskasutamine, eraldamine, põletamine õhusaastetõrjeseadmes ja põletamine mittespetsiaalses seadmes
energiakasutuse minimeerimine ja jäätmete energiakasutuse maksimeerimine
madala või madalama aururõhuga ühendite kasutamine
“rohelise keemia” põhimõtetega arvestamine.
BAT lendheitmete vältimiseks ja kontrolliks on muuhulgas järgmiste meetodite sobiv kombinatsioon või valik:
ametlik lekete avastamise ja remondi programm, milles koondatakse tähelepanu torude ja
seadmete lekkekohtadele, mis võimaldaksid heitmeid kõige rohkem vähendada kulutuse ühiku kohta
torude ja seadmete lekete remontimine etappidena, tehes kohe väiksemad remonditööd (kui
võimalik) kohtades, kus leke ületab mingit madalamat piiri, ja teha õigeaegselt intensiivsemad
remonditööd, kui leke ületab mingit kõrgemat läve. Täpne lekke määr, mille korral remont
tuleb teostada, sõltub seadmete olukorrast ja vajaliku remondi liigist.
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olemasolevate seadmete asendamine paremate tööomadustega seadmetega, kui suuri lekkeid
ei saa muul viisil kõrvaldada
uute, rangete tehniliste tingimustega seadmete paigaldamine lendheitmete vähendamiseks
järgmised või samaväärse efektiivsusega kõrgete tehniliste näitajatega seadmed:
klapid: vähelekkivad topelttihenditega klapid, riskantsema töörežiimi korral sülfoontihendid
pumbad: vedeliku- või gaasitõkkega topelttihendid või tihenditeta pumbad
kompressorid ja vaakumpumbad: vedeliku- või gaasitõkkega topelttihendid või tihenditeta
pumbad või ühe tihendiga tehnoloogia samaväärsete heitmetasemetega
äärikud: minimeerida nende arv, kasutada efektiivseid tihendeid
lahtised otsad: harva kasutatavatele liitmikele paigaldada pimeäärikud, sulgurid või korgid;
vedelikuproovivõtmiskohtades kasutada suletud ringlusega loputust; ja proovide võtmise ja
analüüsimise süsteemidel optimeerida proovivõtmise mahtu ja sagedust, minimeerida
proovivõtmistorude pikkust või paigaldada kaitsekestad.
kaitseklapid: paigaldada ülesvoolu purunev membraan (võimalikke ohutuspiiranguid arvestades).
Säilitamise, käitluse ja teisaldamise BAT sisaldab lisaks säilitamise BAT viitedokumendis
nimetatutele muuhulgas sobivas kombinatsioonis või valikus järgmisi meetodeid:
väline ujuv katus teiseste tihenditega (mitte väga ohtlike ainete puhul), kinnitatud katusega
paagid sisemiste ujuvate katete ja servatihenditega (lenduvamate vedelike puhul), kinnitatud
katusega paagid inertgaasist kattega, surve all säilitamine (väga ohtlike või lõhnavate ainete
puhul)
omavahel ühendatud hoiupaagid ja mobiilsed mahutid tasakaalustustorudega
hoiutemperatuuri minimeerimine
instrumendid ja kord ületäitumise vältimiseks
läbitungimatu teisene kaitsekest 110 %-lise suurima mahuti mahuga
lenduvate orgaaniliste ühendite kinnipüüdmine ventilatsioonist (kondensatsiooni, absorptsiooni või adsorptsiooni teel) enne retsükleerimist või hävitamist põletamise teel energiageneraatoris, põletis või tuletorus
vedelikutaseme ja selle muutuste pidev jälgimine
mahuti täitetorud ulatuvad vedelikupinna alla
alt täitmine pritsimise vältimiseks
sensorid laadimiskangidel väära liikumise avastamiseks
isetihenduvad voolikuühendused/kuivalt lahutatavad liitmikud
tõkked ja blokeeringusüsteemid sõidukite juhusliku liikumise või ärasõitmise vältimiseks.
BAT veesaasteainete heitmete vältimiseks ja minimeerimiseks on sobiv kombinatsioon või
valik järgmistest meetoditest:
selgitada välja kõik tekkivad heitveed ja iseloomustada nende kvaliteeti, hulka ja muutuvust
minimeerida vee sisenemine protsessi
minimeerida protsessivee saastumine tooraine, toote või jäätmetega
maksimeerida heitvee taaskasutus
maksimeerida taaskasutuseks kõlbmatutest vedelikest ainete eraldamine/kinnipidamine.
BAT efektiivse energiakasutuse saavutamiseks on sobiv kombinatsioon või valik järgmistest
meetoditest: energia kokkuhoiu optimeerimine; arvestussüsteemide kasutuselevõtmine;
sagedaste energiaülevaatuste läbiviimine; soojuse integratsiooni optimeerimine;
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jahutussüsteemide vajaduse minimeerimine; ning kombineeritud soojuse ja energia tootmise
süsteemide kasutuselevõtmine, kui need on majanduslikult ja tehniliselt elujõulised.
BAT müra ja vibratsiooni vältimiseks ja minimeerimiseks on sobiv kombinatsioon või valik
järgmistest meetoditest:
müra/vibratsiooni allikaid vastuvõtjatest lahutavate konstruktsioonide kasutuselevõtmine
madala müra/vibratsioonitasemega seadmete valimine; vibratsioonivastaste paigaldiste kasutamine; helineeldumisvahendite või kapseldamise kasutamine
perioodiline müra ja vibratsiooni kontrollimine.
Õhukaitse: BAT valimisel tuleb arvestada näiteks järgmisi parameetreid: saasteainete liigid ja
sissevoolukontsentratsioonid; gaasivooluhulgad; lisandite olemasolu; lubatud väljalaskekontsentratsioon; ohutus; investeerimis- ja tegevuskulud; tehase skeem; ja tehnovõrkude olemasolu. Kõrgete sissevoolukontsentratsioonide või vähemefektiivsete tehnoloogiate puhul võib
osutuda vajalikuks kasutada mitme meetodi kombinatsiooni. Õhusaasteainete üldine BAT on
sobiv kombinatsioon või valik tabelis A (lenduvad orgaanilised ühendid) ja tabelis B (muud
protsessiga seotud õhusaasteained) esitatud meetoditest.
Tabel 3: PVT/BAT -ga seotud väärtused lenduvate orgaaniliste ühendite
regenereerimiseks/vähendamiseks
Meetod
Selektiivne
eraldamine
membraani
abil
Kondensatsioon

BAT-ga seotud
väärtused (1)
90 - >99,9 %
regenereerimine
VOC < 20 mg/m³

Märkus

Orienteeriv rakendamisvahemik 1 - >10 g VOC/m3
Efektiivsust võivad kahjustada näiteks korrodeerivad
tooted, tolmune gaas või oma kastepunktile lähedane
gaas.
Kondensatsioon: 50 - Orienteeriv rakendamisvahemik: vool 100 - >100000
98 % regeneratsioon m3/h, 50 - >100 g VOC/m3.
+ täiendav
vähendamine
Krüokondensatsiooniks: vool 10 – 1000 m3/h, 200 –
1000 g VOC/m3, 20 mbar-6 bar
Krüokondensatsioon:
(2)

Adsorptsioo
n (2)

95 – 99,95 %
regeneratsioon
95 – 99,99 %
regeneratsioon

Gaasipuhasti 95 – 99,9 %
(2)
vähenemine

Orienteeriv rakendamisvahemik regeneratiivseks
adsorptsiooniks: vool 100 - >100000 m3/h, 0,01 – 10
g VOC/m3, 1 – 20 at
Mitteregeneratiivne adsorptsioon: vool 10 >1000 m3/h, 0,01 – 1,2 g VOC/m3
Orienteeriv rakendamisvahemik: vool 10 –
50000 m3/h,
0,3 - >5 g VOC/m3
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BAT-ga seotud
väärtused (1)
TERMILINE 95 – 99,9 %
PÕLETAMI vähenemine
NE
VOC (2) < 1 - 20
mg/m³
Meetod

Märkus
Orienteeriv rakendamisvahemik: vool 1000 –
100000m3/h,
0,2 - >10 g VOC/m3.
Vahemik 1 – 20 mg/m³ põhineb heitmete piirmääradel
ja mõõdetud väärtustel. Regeneratiivsete või
rekuperatiivsete termiliste põletite vähendamisefektiivsus võib olla vähem kui 95 – 99 %, kuid
võib ulatuda < 20 mg/Nm³.
Orienteeriv rakendamisvahemik: vool 10 –
100000 m3/h,
0,05 – 3 g VOC/m3

95 - 99 %
vähenemine
VOC < 1 - 20 mg/m³
Kõrged tuletorud >
99 %
Maapinnal asuvad
tuletorud > 99,5 %
Kui ei ole teisiti märgitud, on kontsentratsioonid poole tunni/päeva keskmised kuiva
heitgaasi kontsentratsioonid normtingimustes temperatuuril 0 °C, 101,3 kPa ja
hapnikusisaldusega 3 vol% (katalüütilise/termilise oksüdatsiooni puhul hapnikusisaldus
11 vol%).
Selle meetodiga kaasnevad ainete omavahelise mõjuga seotud küsimused, mida tuleb
arvestada.
Katalüütilin
e
oksüdatsioon
Põletamine
tuletorus

Tabel 4: PVT/BAT-ga seotud väärtused muude orgaaniliste tööstuskemikaalide
õhusaasteainete vähendamiseks
Saasteai
Meetod
ne
Mikroos Tsüklon
akesed

BAT-ga seotud väärtused
(1)

Kuni 95 % vähenemine

Elektrostaatili 5 – 15 mg/Nm³
99 – 99,9 % vähenemine
ne filter

Riiefilter
Kaheastmelin
e tolmufilter
Keraamiline
filter
Absoluutne
filter
HEAF filter

Märkus
Sõltub oluliselt osakeste suurusest.
Üldjuhul ainult BAT
kombinatsioonis mõne muu meetodiga (nt elektrostaatiline filter,
riiefilter).
Põhineb kasutamisel muudes
tööstussektorites (mitte-orgaanilised
tööstuskemikaalid). Tulemused
sõltuvad oluliselt osakeste
omadustest.

< 5 mg/Nm³
~ 1 mg/Nm³
< 1 mg/Nm³
< 0,1 mg/Nm³
Piiskade ja aerosoolide kuni
99 % vähenemine
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BAT-ga seotud väärtused
(1)

Tolmu ja aerosoolide kuni
99 % vähenemine
Lõhn
Adsorptsiooni Lõhna ja mõnede VOC 95 99 % vähenemine
biofilter
Vääveldi Puhastamine 90 – 97 % vähenemine
SO2 < 50 mg/Nm³
oksiid ja märja
happega lubjakiviga
asid
Gaasipuhasti HCl (2) < 10 mg/Nm³
HBr (2) < 5 mg/Nm³
d
SO2 < 100 mg/Nm³
Poolkuiva
HCl
< 10 - 20 mg/Nm³
sorbendi
HF < 1 - 5 mg/Nm³
injektsioon
50 – 80 % NOx vähenemine
Lämmas SNCR
tikoksiid SCR
85 – 95 % vähenemine
id
NOx <50 mg/m³.
Ammoniaak <5 mg/m³
< 0,1 ng TEQ/Nm3
Dioksiin Esmased
id
meetmed +
adsorptsioon
3-kihiline
katalüsaator
3
Elavhõb Adsorptsioon 0.05 mg/Nm
e
Ammo- Gaasipuhasti
niaak ja
amiinid
Vesiniks Absorptsioon
ulfiid
(leeliseline
gaasipuhasti)

<1 – 10 mg/Nm3

Märkus

Orienteeriv rakendamise vahemik:
10000 - 200000 ou/Nm3
Orienteeriv rakendamise vahemik
SO2 < 1000 mg/m³ toorgaasis.
Kontsentratsioonid põhinevad
Austria lubade piirmääradel.
Orienteeriv rakendamise vahemik
SO2 < 1000 mg/m³ toorgaasis.

Võib olla kõrge, kui heitgaasil on
kõrge vesinikukontsentratsioon.
Dioksiinide genereerimist
protsessides tuleks võimalikult
vältida
0,01 mg/Nm3 mõõdetud Austria
aktiivsöefiltriga
jäätmepõletusseadmes.
Happeline puhasti

1 - 5 mg/Nm3

H2S absorptsioon on 99 %+.
Alternatiiviks on absorptsioon
etanoolamiin-gaasipuhastis koos
sellele järgneva väävli eraldamisega.
Kui ei ole teisiti märgitud, on kontsentratsioonid poole tunni/päeva keskmised kuiva heitgaasi
kontsentratsioonid normtingimustes temperatuuril 0 °C, 101,3 kPa ja hapnikusisaldusega
3 vol%.
Päeva keskmine väärtus standardsetes tingimustes. Poole tunni väärtused on HCl <30 mg/m³
ja HBr <10 mg/m³.
Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessidest emiteeruvatel õhusaasteainetel on väga erinevad
omadused (toksilisuse, globaalse soojenemise, fotokeemilise osoonimoodustamise,
stratosfääri osoonikihi hõrenemise jms seisukohalt) ja neid liigitatakse mitmesuguste
süsteemide kohaselt. Üleeuroopalise klassifikatsioonisüsteemi puudumise tõttu esitatakse
BAT-ga seotud tasemed tabelis C Hollandi NeR süsteemi järgi. NeR vastab kõrgetasemelisele
keskkonnakaitsele, kuid on vaid üks hea tava näide. On ka teisi sama kehtivaid
klassifikatsioonisüsteeme, millega saab BAT-ga seotud tasemeid kindlaks määrata, ning
mõningaid neist on kirjeldatud BAT viitedokumendi VIII lisas.
Tabel 5: PVT/BAT-ga seotud õhuheitmete tasemed orgaaniliste tööstuskemikaalide tööstuse
protsessi ventilatsiooniavades
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Kategooriad Võimalikud BAT lahendused
**
(loetelu ei ole ammendav)
Äärmiselt ohtlikud ained
Dioksiinid ja Protsessi integreeritud: head
furaanid
töötingimused ja toorme/ kütuse madal
kloorisisaldus.
PCB-d
Toruotsatehnoloogia: Aktiivsüsi,
katalüütiline riiefilter, põleti.
Mikroosakesed
Kübemeheide Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 25
Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 50
Kartsinogeensed ained*
Põleti, gaasipuhasti, absoluutne filter,
∑ C1
aktiivsüsi.
∑ C1 + C2
∑ C1 + C2 +
C3
Orgaanilised ained (gaas/aur)*
∑ gO1
∑ gO1 + gO2 Põleti, (regeneratiivne) aktiivsüsi, auru
∑ gO1+ gO2 regenereerimise seade.
+ gO3
Orgaanilised ained (tahked)*
Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
∑ sO1
kuni 25
Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 50
∑ sO1 + sO2 Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 25
Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 50
∑ sO1 + sO2 Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 25
+ sO3
Kui filtreerida ei ole võimalik, kehtib
kuni 50
Anorgaanilised ained (gaas/aur)
gI1
Palju lahendusi (nt keemiline
gaasipuhasti, leeliseline gaasipuhasti,
gI2
aktiivsüsi)
gI3
gI4
Happeline/leeliseline gaasipuhasti,
S(N)CR, lubja injektsioon.
Anorgaanilised ained (tahked)*
∑ sI1
Riiefilter, gaasipuhasti, elektrostaatiline
∑ sI1 + sI2
∑ sI1 + sI2 + filter
sI3

BAT-ga seotud
heitmetase
(mg/Nm3) ***

Lävi
(kg/h)

0,1
(ng I-TEQ/Nm3)
0.1****
(ng PCB TEQ/Nm3)

lävi puudub

10 – 25
10 - 50

≥ 0,5
< 0,5

0,1
1,0
5,0

0,0005
0,005
0,025

20
100
100 - 150

0,1
2,0
3,0

10 – 25
10 - 50

≥ 0,1
< 0,1

10 – 25
10 - 50

≥ 0,5
< 0,5

10 – 25
10 - 50

≥ 0,5
< 0,5

1,0
5,0
30
200

0,01
0,05
0,3
5

0,2
1,0
5,0

0,001
0,005
0,025

lävi puudub
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*
Kehtib summeerimisreegel (s.t konkreetne heitmetase sisaldab asjakohase
kategooria ainete summat pluss madalama kategooria aineid).
**
Ainete üksikasjalik liigitus on esitatud VIII lisas: Liikmesriikide õhusaasteainete
klassifikatsioonisüsteemid.
***
Heitmetase kehtib vaid siis, kui (töötlemata emissioonide) massilävi on ületatud.
Heitmetasemed on poole tunni keskmised tasemed normtingimustes (kuiv heitgaas, 0°C ja
101,3 kPa). Hapniku kontsentratsiooni NeR ei määratle, kuid see on tavaliselt tegelik
hapniku kontsentratsioon (põletite puhul võib olla vastuvõetav hapniku kontsentratsioon
11 vol% ).
**** PCB tasemed on esitatud siin TEQ alusel, asjakohaste tegurite kohta nende
tasemete arvutamiseks vt artiklit “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs,
PCDFs for Humans and Wildlife”. “Van den Berg et al. Environmental Health Perspectives, Volume 106, No 12, December 1998”

Tuletorus põletamise BAT on sobiv kombinatsioon või valik muuhulgas järgmistest meetoditest: seadmete selline konstruktsioon/käitamine, mis minimeerib süsivesinike
tuletorusüsteemi suunamise vajaduse. Maapinnal asuvate ja kõrgete tuletorude vahel tuleb
valida lähtudes ohutusest. Kui kasutatakse kõrgeid tuletorusid, kuulub BAT hulka alaliste
juhikute kasutamine/süüteleekide jälgimine, tõhus segamine ja kaugseire sisetelevisiooni
kaudu. BAT-ga seotud VOC vähenemise väärtused on kõrgete tuletorude puhul >99% ja
maapinnal asuvate tuletorude puhul >99,5%.
Protsessiahjude BAT on gaasikütte ja madala NOx põleti konfiguratsioon, et saavutada
sellega seoses uutes ja olemasolevates situatsioonides heitmetase 50 - 100 mg NOx /Nm3
(keskmiselt tunnis). Muude põletusseadmete (nt aurukatelde, gaasiturbiinide) BAT võib
leida suurte põletusseadmete BAT viitedokumendist.
Süsinikdioksiidiheitmete BAT on efektiivsem energiakasutus, kuid BAT-ks võib lugeda ka
üleminekut madala süsinikusisaldusega (vesinikurikaste) kütuste või säästlike mittefosiilkütuste kasutamisele.
Veekaitse: Veesaasteainete BAT on sobiv kombinatsioon või valik muuhulgas järgmistest
meetoditest:
raskemetalle või toksilisi või mittebiolagundatavaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate heitveevoogude eraldi töötlemine või regenereerimine, kasutades (keemilist) oksüdatsiooni, adsorptsiooni, filtreerimist, ekstraheerimist, (auruga) desorbeerimist, hüdrolüüsi või anaeroobset
eeltöötlemist ja seejärel bioloogilist töötlemist. BAT-ga seotud heitmeväärtused igas töödeldud heitveevoos (päevas keskmiselt): Hg 0,05 mg/l; Cd 0,2 mg/l; Cu / Cr / Ni / Pb 0,5
mg/l; ja Zn / Sn 2 mg/l.
raskemetalle ega toksilisi või mitte-biolagundatavaid orgaanilisi ühendeid mittesisaldavad orgaanilised heitveevood on potentsiaalselt sobivad kombineeritud bioloogiliseks töötlemiseks
vähekoormatud seadmes (kui on hinnatud nende biolagundatavust, pidurdavaid mõjusid,
muda halvenemise mõjusid, lenduvuse ja jääksaasteainete tasemeid). BAT-ga seotud heitvee
BHT tase on alla 20 mg/l (päevas keskmiselt).
Orgaaniliste tööstuskemikaalide protsessi heitvesi mõjutavad muuhulgas oluliselt
rakendatavad protsessid, tööprotsessi varieeruvus, veetarbimine, allika kontrolli meetmed ja
eeltöötluse ulatus. Ent tehnilise töörühma eksperthinnangu kohaselt on BAT-ga seotud
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heitmetasemed (päevas keskmiselt): KHT 30 – 125 mg/l; AOX < 1 mg/l; ja üldlämmastik 10
- 25 mg/l.
Jäätmete ja jääkide piiramine: Jäätmete ja jääkide BAT on sobiv kombinatsioon või valik
järgmistest meetoditest:
katalüsaatorid - regenereerimine / taaskasutus ja pärast kasutamist neis sisalduvate väärismetallide tagasisaamine
kasutatud puhastusmaterjalid – võimaluse korral regenereerimine, muidu aga prügilas ladestamine või põletamine
orgaaniliste protsesside jäägid – maksimeerida kasutamine toorme või kütusena, muidu aga
põletada kasutatud reagendid – maksimeerida regenereerimine või kasutamine kütusena,
muidu aga põletada.

Mineraalõlide ja gaasitootmise PVT /BAT refereeriv dokument parima võimaliku tehnika
kohta (BREF) mineraalõli ja gaasi töötlemise tehastes kajastab informatsioonivahetust
vastavalt Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ artiklile 16(2).
Mineraalõli ja gaasi töötlemise tehaste BREFi kohaldusala põhineb saaste kompleksse
vältimise ja kontrolli direktiivi 96/61/EÜ (IPPC-direktiivi) lisa I paragrahvil 2.1, millest ka
pealkiri. Käesolevas dokumendis käsitletakse nii mineraalõli kui ka loodusliku gaasi
töötlemist. Käesolevas dokumendis ei käsitleta seonduvaid tegevusi, näiteks uuringuid,
tootmist, transportimist või toodete turustamist. Käesolev dokument hõlmab kõiki mineraalõli
töötlemise tehaseid, olenemata nende võimsusest, ning kõiki seal esinevaid tüüpilisi
tehnoloogilisi tegevusi. Mõningaid töötlemistehastes esinevaid või võimalikke tegevusi ei
käsitleta siinkohal põhjusel, et seda tehakse teistes BREFides (näit. väikese molekulmassiga
olefiinide ja lahustite tootmine, energia tootmine looduslikust gaasist). Mõningaid tegevusi
pole käesolevas dokumendis täiel määral käsitletud põhjusel, et seda on osaliselt tehtud teistes
BREFides (näit. jahutus, ladustus, heitvesi ja heitgaas). Seega peab konkreetse objekti IPPCloa puhul silmas pidama ka teisi refereerivaid dokumente. Käesolev refereeriv dokument ei
hõlma pinnase taastamist, sest see ei ole saaste vältimise ega kontrolli meetod.
Euroopa mineraalõli ja gaasi töötlemise tööstus
Mineraalõli ja gaasi töötlemine on tähtis ja strateegiline tööstusharu. Mineraalõli töötlemise
tehased üksi rahuldavad 42% EL energiavajadustest ning 95% transpordisektoris
vajaminevatest kütustest. Euroopa Liidus, Šveitsis ja Norras on ligikaudu 100 mineraalõli
töötlemise tehast, mis kokku töötlevad ligikaudu 700 miljonit tonni mineraalõli aastas.
Rajatised on geograafiliselt hästi jagunenud üle Euroopa ja paiknevad üldjuhul ranniku
lähistel. Mineraalõli töötlemise sektoris töötab hinnangute järgi otseselt 55 000 töötajat ja
kaudselt ca. 35 000 töötajat. Maismaal paiknevaid loodusliku gaasi töötlemise tehaseid on 4.
Töötlemise tehnoloogilised protsessid ja peatähtsad keskkonnaküsimused
Käesolev dokument annab ajakohastatud ülevaate nende kahe tööstussektori tehnilisest ja
keskkonnaalasest olukorrast. Dokumendis on toodud kõnealuste sektorite tähtsamate
tegevuste ja protsesside lühike tehniline kirjeldus koos tegelike heitmete ja tarbimise
näitajatega Euroopa paigaldistes.
Töötlemisrajatised on üldjuhul suured kompleksid. Töötlemistehased on tööstusobjektid, mis
juhivad ülisuuri tooraine- ja toodangukoguseid ning on ka suured energia ja vee tarbijad.
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Hoiustamis- ja töötlemisprotsessidest õhku, vette ja maapinda sattuvate heitmete ulatusest
tingituna on keskkonnajuhtimine kujunenud töötlemistehaste jaoks tähtsaks teguriks.
Töötlemistehastest keskkonda sattuvate heitmete liigid ja kogused on enamasti hästi teada.
Süsiniku, lämmastiku ja väävli oksiidid, tahked osakesed (tekivad enamasti
põlemisprotsessidest) ning lenduvad orgaanilised süsinikud on peamised õhusaasteained,
mida mõlemad sektorid toodavad. Töötlemisel kasutatakse palju vett tehnoloogilise veena
ning jahutamiseks, ning kasutamise käigus vesi saastub õlisaadustega. Peamised vett
saastavad ained on süsivesinikud, sulfiidid, ammoniaak ja mõningad metallid. Kui arvestada,
kuivõrd suur on töödeldava tooraine kogus, pole töötlemistehastes tekkivad jäätmete kogused
olulised. Käesoleval ajal on töötlemistehaste jäätmed valdavalt püdelikud, mittetöötlemistehase-spetsiifilised jäätmed (olmejäätmed, lammutusjäätmed jne.) ning kasutatud
kemikaalid (näit. happed, amiinid, katalüsaatorid).
Peamisteks saasteaineteks, mis tekivad mineraalõli töötlemise tehastes ning palju väiksemal
määral loodusliku gaasi töötlemise tehastes (st. heitekohtade arv, heitmete kogus tonnides,
välja töötatud parimate võimalike tehnikate hulk), on õhuheitmed. Iga miljoni töödeldava
toornafta tonni kohta (Euroopa tehased töötlevad 0,5 kuni üle 20 miljoni tonni) paiskavad
töötlemistehased õhku 20 000 – 820 000 t süsinikdioksiidi, 60 - 700 t lämmastikoksiide,
10 – 3 000 t tahkeid osakesi, 30 – 6 000 t vääveloksiide ning 50 – 6 000 t lenduvaid
orgaanilisi ühendeid. Iga miljoni töödeldava toornafta tonni kohta tekib töötlemistehastes
0,1 – 5 miljonit tonni heitvett ja 10 – 2 000 tonni tahkeid jäätmeid. Neid suuri heitmekoguste
erinevusi Euroopa töötlemistehastes saab osaliselt seletada töötlemistehaste erineva
integreerituse ja tüübiga (näit. lihtne või kompleks), kuid peapõhjuseks on Euroopa
erisugused keskkonnaalased õigusaktid ja –kavad. Peamised loodusliku gaasi töötlemise
tehastest pärit õhuheitmed on CO2, NOx, SOx, ja lenduvad orgaanilised ühendid. Vesi ja
jäätmed on siin üldjuhul vähem olulised kui mineraalõli töötlemise tehastes.
Tänu töötlemistehaste edusammudele õhku paisatavate väävliheitmete vähendamisel on
peatähelepanu hakanud nihkuma lenduvatele orgaanilistele ühenditele (sealhulgas lõhnad),
tahketele osakestele (suurus ja koostis) ning NOx-dele - nagu keskkonnaalastes aruteludes
tervikuna. Süsinikdioksiidi heitmete ümber hoogustuvad diskussioonid mõjutavad tugevalt ka
töötlemistehaseid. Töötlemistehase heitvee puhastamise meetodid on täiuslikumad, ning nüüd
on rõhk nihkunud vältimisele ja vähendamisele. Saasteainete lõplikku väljutamist saab
vähendada, kui piirata vee kasutamist ja/või alandada saasteainete kontsentratsiooni vees.
Meetodid, mida parima võimaliku tehnika määramisel kaaluda
BAT tuvastamisel kaaluti peaaegu 600 meetodit, mida analüüsiti ühe malli järgi. Analüüsi
tulemused on esitatud meetodite lõikes järgmiselt: lühikirjeldus; tulu keskkonnale tervikuna;
mõju erinevatele keskkondadele; talitlusandmed; rakendatavus; ja majandusanalüüs.
Mõningatel juhtudel on uuritud tegureid, mis on kaasa aidanud meetodi rakendamisele, ning
on antud meetodit kasutavate paigaldiste arv. Meetodi kirjelduse lõpus on kasutatud
kirjanduse loetelu, toetamaks 4. peatükis toodud andmeid. Meetodid on esitatud 25 jaos, nagu
järgnevast tabelist 6 näha.
Tabel 6 : Mineraalõlide eri protsessidele PVT/BAT määratlustes kohaldatud meetodite
ülevaade
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Tegevus/protsess

Alküülimine
Baasõli tootmine
Bituumeni tootmine
Katalüütiline
krakkimine
Katalüütiline
konversioon
Koksistamisprotsessi
d
Jahutamine
Soola eemaldamine
Energiasüsteem
Eeterdamine
Gaasieraldusprotsess
id
Vesinikku tarbivad
protsessid
Vesiniku tootmine
Töötlemistehase
kompleksne
juhtimine
Isomerisatsioon
Loodusliku gaasi
töötlemise tehased
Polümerisatsioon
Eeldestillatsiooniseadmed
Toodangu töötluse
meetodid
Materjalide
hoidmine ja
käitlemine
töötlustehases
Esmane krakkimine
Heitgaasi
puhastamise
meetodid
Heitvee puhastamise
meetodid
Jäätmekäitlus
KOKKU

Meetodid, mida kohaldatakse
tootmisel gaaside
e ja
le ja
heitveel tahketele
vältimise
heite
jäätmetel
le
gaaside
e
le
3
0
0
0
14
4
2
1
2
5
1
2
17
13
2
5

KOKK
U

3
21
10
37

3

3

0

0

6

9

19

8

3

39

3
13
56
1
3

0
22
0
2

4
2
1
0

1
0
1
0

3
18
80
3
5

8

0

0

2

10

6
33

0
0

0
24

0
6

6
63

3
0

0
12

0
5

0
3

3
20

1
3

0
2

0
3

2
3

3
11

5

2

4

0

11

21

19

2

12

54

3
-

1
76

1
-

1
1

6
77

-

-

41

-

41

207

180

100

58
101

58
588
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Nagu eeltoodud tabelist nähtub, on 4. peatükis kirjeldatud meetoditest 35% suunatud
tootmisele ja saaste vältimisele, 31% - õhuheitmete vähendamisele ning 17% - veesaaste ja
jäätmete vähendamisele või maapinna saastumise vältimisele. Ka need arvud kajastavad
tõsiasja, et õhuheitmed on mineraalõli ja gaasi töötlemise sektori kõige tõsisem
keskkonnaprobleem.
Parim võimalik tehnika mineraalõli ja gaasi töötlemise tehastes
Mõlema sektori kui terviku BAT kohta tehtud järeldused on käesoleva dokumendi kõige
tähtsam osa ning need leiab 5. peatükist. Võimaluse korral on ära näidatud parima võimaliku
tehnikaga seonduvad heitme- ja kulukogused ning efektiivusus. Ka 5. peatükk kinnitab, et
õhuheitmed on töötlemistehaste tõsiseim keskkonnaprobleem. 5. peatükis viidatakse enam kui
200 BATile, mis on seotud kõigi töötlemistehastes tuvastatud keskkonnaprobleemidega. 5.
peatüki struktuuri polnud sugugi lihtne määratleda, põhjuseks sektori keerulisus, kasutatavate
toorainete mitmekesisus, arvukad eri keskkondi haaravad probleemid, ning lahknevad
keskkonnaalased arusaamad. Nii ei prioritiseeritagi 5. peatükis keskkonnaalaseid eesmärke
ega kavanda samme nende saavutamiseks, sest Euroopa töötlemistehaste alase tehnilise
töörühma liikmete seas valitsesid siin erimeelsused. Ka saab ühe ja sama keskkonnaalase
eesmärgi saavutamiseks kasutada mitmesuguseid, konkreetsest objektist tulenevaid võimalusi.
Seadme-põhine printsiip versus üldine printsiip
BREFi väljatöötamisel ajal põhjustas kõige rohkem vaidlusi tehnoloogilise protsessi
integreeritus töötlemistehase kui terviku raames, sest see küsimus mõjutas suuremat osa 5.
peatüki BAT-järeldusi. Ülevalt-alla põhimõte (nn. mullipõhimõte) vastandus seade-seadmehaaval põhimõttele (st. iga üksiku tehnoloogilise seadme mõju mitmele keskkonnale). Tähtis
järeldus on, et tuleb rakendada mõlemat põhimõtet, sest mõlemal on lubade andmise
protseduuris omad eelised ning nad pigem täiendavad teineteist kui vastanduvad. Seetõttu on
5. peatükk jagatud kaheks (üldine BAT ja protsessi-põhine BAT). Seega iga konkreetse
töötlemistehase puhul ühendab parim võimalik tehnika endas mitte-seadme-spetsiifilisi
elemente e. töötlemistehasele tervikuna kohaldatavaid elemente (üldist BATi) ning seadmespetsiifilist e. konkreetsele juhtumile kohaldatavat BATi.
IPPC-load BATi-põhjal
Kuna Euroopas tõenäoliselt uusi töötlemistehaseid rajama ei hakata, on BAT-kontseptsioon
äärmiselt aktuaalne olemasolevate töötlemistehaste uutele tehnoloogilistele seadmetele lubade
andmisel või olemasolevate rajatiste lubade ajakohastamisel ja uuendamisel. Mõningate
BATiga seotud kontseptsioonide või meetodite kohaldamine olemasolevates töötlemistehastes
võib olla väga raske, põhjuseks töötlemissektori komplitseeritud iseloom ja mitmekesisus,
tehnoloogilise protsessi kõrge integreerituse tase või tehniline keerukus.
Parima võimaliku tehnikaga seonduvad heitme- või kulukogused on toodud BAT-peatüki
vastavas kohas. BREFid ei kehtesta õiguslikult siduvaid norme, vaid on mõeldud andma
sektorile, EL liikmesriikidele ja üldsusele suunavat informatsiooni konkreetsete meetodite
kasutamisel saavutatavate heitme- ja kulukoguste kohta. Nimetatud kogused ei ole heitmete
ega tarbimise piirväärtused ning neid ei tohi käsitada piirväärtustena. Nõuetekohased
piirväärtused tuleb igal konkreetsel juhul määrata IPPC-direktiivi eesmärke ning kohalikke
asjaolusid arvestades.
Leiti, et BAT rakendamist tuleb vaadelda igas töötlemistehases iga kord eraldi ning et
tehnilisi lahendusi on palju. Seetõttu on vältimise või kontrolli meetodid toodud BATis ühe
võimaluste grupina.
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BREFis käsitletud paljudest keskkonnaküsimustest on järgmised viis küsimust tõenäoliselt
kõige olulisemad:
• energiakasutuse efektiivsuse suurendamine
• lämmastikoksiidide heitmete vähendamine
• vääveloksiidide heitmete vähendamine
• lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete vähendamine
• vee saastamise vähendamine
BAT peab suurendama töötlemistehases energiakasutuse efektiivsust
Informatsiooni vahetamise käigus kinnitati, et sektori jaoks on üks tähtsamaid parimaid
võimalikke tehnikaid energiakasutuse efektiivsuse suurendamine, millega vähenevad kõik
õhusaasteainete heitmed. Määrati töötlemistehastes energiakasutuse efektiivsust suurendavad
meetodid (~32) ning esitati vastavad andmed. Paraku ei õnnestunud olemasolevate meetodite
abil efektiivse energiakasutusega töötlemistehast kvantitatiivsete näitajate kaudu
iseloomustada. Toodi ära vaid kümne Euroopa töötlemistehase Solomoni indeksi näitajad.
BAT-peatükis kinnitati, et energiakasutuse efektiivsuse suurendamisega tuleb tegeleda kahel
rindel: tuleb suurendada energiakasutuse efektiivsust mitmesugustes tehnoloogilistes
protsessides/tegevustes ning tuleb suurendada energia kompleksset kasutamist kogu
töötlemistehases.
BAT peab vähendama lämmastikoksiidide heitmeid
Töötlemistehastest pärit NOx-heitmete vähendamist tuleb samuti analüüsida kahest aspektist:
töötlemistehas tervikuna ning konkreetsed tehnoloogilised protsessid/tegevused, eriti
energiasüsteem (ahjud, katlad, gaasiturbiinid) ja katalüütilise krakkimisseadme regeneraator,
sest seal NOx peamiselt tekivadki. Seetõttu püüdis tehniline töörühm saavutada konsensust sel
teel, et kasutas nii ülevalt-alla kontseptsiooni (“mullikontseptsiooni”) kui ka üksikute NOxheitmeid tekitavate tehnoloogiliste protsesside analüüsi. Tehnilisel töörühmal ei õnnestunud
“mullikontseptsioonist” lähtudes määrata parima võimaliku tehnikaga seonduvat ühtset
heitmevahemikku. Tehniline töörühm esitas objekti summeeritud kontsentratsioonide
(“kontsentratsioonimulli”) alusel viis erinevat väärtuste vahemikku (kolm põhinesid
erinevatel BATi rakendamise stsenaariumidel), ning objekti summeeritud koormuste
(“koormusmullimulli”) alusel kaks erinevat väärtuste vahemikku (üks põhines BATi
rakendamise stsenaariumil). Üldjuhul sisaldab NOx-heitmeid puudutav BAT (~17)
rakendamisega seonduvaid heitmekoguseid.
BAT peab vähendama vääveldioksiidide heitmeid
Kolmas valdkond, mida tuleb ka nimetatud kahest aspektist käsitleda, on SOx-heitmed, mida
enamasti tekitab energiasüsteem (väävliühendeid sisaldavad kütused), katalüütilise
krakkimisseadme regeneraator, bituumeni tootmine, koksistamisprotsessid, amiintöötlus,
väävli utiliseerimise seadmed ja tunglad. Asja teeb raskemaks töötlemistehase valmistatavas
toodangus esinev väävel. Seetõttu on ühe meetodina, mida keskkonnajuhtimise süsteemi
osana kaaluda, lisatud väävlibilanss. Tehniline töörühm püüdis saavutada konsensust sel teel,
et kasutas nii ülevalt-alla kontseptsiooni (“mullikontseptsiooni”) kui ka üksikute SOxheitmeid tekitavate tehnoloogiliste protsesside analüüsi. Tehnilisel töörühmal ei õnnestunud
“mullikontseptsioonist” lähtudes määrata parima võimaliku tehnikaga seonduvat ühtset
heitmevahemikku. Tehniline töörühm esitas objekti summeeritud kontsentratsioonide
(“kontsentratsioonimulli”) alusel viis erinevat väärtuste vahemikku (kaks põhinesid erinevatel
BATi rakendamise stsenaariumidel), ning objekti summeeritud koormuste
(“koormusmullimulli”) alusel kaks erinevat väärtuste vahemikku (üks põhines BATi
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rakendamise stsenaariumil). Üldjuhul sisaldab SOx-heitmeid puudutav BAT (~38)
rakendamisega seonduvaid heitmekoguseid.
BAT peab vähendama lenduvate orgaaniliste ühendite heitmeid
Töötlemistehastest pärit lenduvate orgaaniliste ühendite heitmeid käsitleti pigem globaalse
probleemina kui tehnoloogilise protsessi/tegevuse-probleemina, sest sektori lenduvad
orgaanilised ühendid on tuvastamata heitekohtast pärit lendheitmed. Kuid need
tehnoloogilised protsessid/tegevused, millel on kõrge lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete
potentsiaal, on ära toodud konkreetsete tehnoloogiliste protsesside/tegevuste BATides. Kuna
heitekohti on raske tuvastada, jõudis tehniline töörühm järeldusele, et üks tähtis BAT on
lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete iseloomustamine kvantitatiivsete näitajate kaudu. 5.
peatükis on näitena toodud üks meetod, mille puhul peetakse väga oluliseks ka lekete
avastamise ja kõrvaldamise programmi või samaväärse programmi rakendamist. Tehnilisel
töörühmal ei õnnestunud määrata ainsatki BATi rakendamisega seonduvat heitmevahemikku,
seda peamiselt informatsioonipuuduse tõttu. Määrati kindlaks palju (~19) lenduvate
orgaaniliste ühendite heitmetega seotud BATe.
BAT peab vähendama vee saastamist
Käesolevas dokumendis on korduvalt kinnitatud, et õhuheitmed on töötlemistehases
esinevatest keskkonnaprobleemidest kõige tõsisemad. Kuid kuna töötlemistehased tarbivad
palju vett, tekitavad nad ka suuri saastunud heitvee koguseid. Veega seotud (~37) BATid on
kahes jaos: ühted tegelevad veemajandusega ja heitvee käitlemisega tootmistehases
tervikuna, teised näevad ette konkreetseid toiminguid veesaaste või veekulu vähendamiseks.
5. peatükis on eeskujuks toodud magevee kasutamise ja tehnoloogilise heitvee mahtude
näitajad, samuti heitveepuhastuses puhastatud heitvee parameetrid. 5 peatükk sisaldab palju
(~21) BATe, mis võimaldavad heitvee korduvkasutamist ühest tehnoloogilisest protsessist
teise.
Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituudi poolt äsja koostatud töös “Põlevkivi
tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT kriteeriumites”, Kohtla-Järve 2004, on
kirjeldatud nii Kiviter- kui Galoter-tehnoloogiad ja välja toodud mõlema tehnoloogia poolt
kasutatavate resursside mahud kui ka tekkivate heitmete kogused toodanguühikule ning
võrreldakse neid efektiivsusnäitajaid varasemate EL seadusandluses ja BAT/PVT kirjeldustes
esitatud kriteeriumitega. Oluline erinevus Kiviter- ja Galotertehnoloogiaga põlevkiviõli
tootmisel on mõlema protsessi käigus tekkivate tahkete jäätmete (poolkoksi ja põlevkivituha)
ohtlikkuse ja keskkonnamõju vahel, kusjuures galotertehnoloogia kasutamisel tekkivad
tahked jäätmed on märgatavalt ohutumad tänu orgaaniste ainete puudumisele tuhas.
Õhuheitmete osas on Galoterpotsessi eeliseks eelkõige ca 10 korda madalam vääveldioksiidi
heitmete tase võrreldes Kiviter-tehnoloogia kasutamisega. (Vt Tabel 2 Lisas 9).
Kuigi viidatud töös on järeldatud, et mõlemad tehnoloogiad on vajalikud kas tükkpõlevkivi
(Kiviter-tehnoloogia) või peenpõlevkivi (Galoter-tehnoloogia) töötlemisels õliks ja mõlemat
tehnoloogiat saab kasutada paralleelselt vastavalt toorpõlevkivi omadustele, mistõttu ei saa
üht tehnoloogiat teisest paremaks pidada, on keskkonnamõju hindajad arvamusel, et lähtudes
heitmete hulgast toodanguühiku kohta ja Kiviter-tehnoloogia kasutamisel tekkiva põlevkivi
poolkoksi keskkonnaohtlikkusest, tuleb parimaks võimalikuks lugeda Galoter-tehnoloogia
baasil põlevkiviõli tootmine ja üldiseks soovituseks arendajatele on kogu põlevkiviõli
tootmine üle viia tahke soojuskandjaga utteseadmete baasile. Ttükkpõlevkivi tuleb enne
töötlemist peenendada Galoter-tehnoloogia kasutamiseks sobiliku suurusega fraktsiooniks.
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Lähtuvalt eelpooltoodust ja võrreldes kiviter-tehnoloogiat galoter-tehnoloogiaga just EL poolt
mineraalõlide ja gaaside tootmise PVT järgmiste oluliste komponentide osas:
• energiakasutuse efektiivsuse suurendamine
• lämmastikoksiidide heitmete vähendamine
• vääveloksiidide heitmete vähendamine
• lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete vähendamine
• vee saastamise vähendamine,
leiavad eksperdid, et VKG OIL AS poolt kavandatav tegevus – galoter-tehnoloogial
baseeruva uue õlitootmistehase rajamine vastab BAT/PVT nõuetele.
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5.KAVANDATAVA ÕLITEHASE POOLT MÕJUTATAVA KESKKONNA
KIRJELDUS VAADELDUD ASUKOHTADES
5.1. Õlitehase asukohtade kirjeldus

5.1.1. Asend.
Võimalike uue õlitehase asukohtadena vaadeldakse kolme asukohta: Kohtla-Järve, Aidu ja
Ojamaa.
Asukohtade paigutus on kajastatud Joonisel 1, täpsemad asukohtade skeemid ja fotod on
toodud käesoleva aruande Lisas 7.

5.1.2. Infrastruktuur ja asustus, võimalikud piirangud ja kaitseala vööndid.
Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa
Kohtla-Järve linn on sünnist peale olnud tööstuslinn, mille majandus on tuginenud kahele
"vaalale": põlevkivi tootmine ja põlevkivi ümber-töötlemine. Sotsialismi ajal eelistati
suurtööstuse arendamist, mida igakülgselt toetas riik.
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Peale Eesti iseseisvuse taastamist on olukord muutunud. Suured koondised, mis kuulusid
riigile, osutusid uutes tingimustes mittetasuvateks ja mitteelujõulisteks. Algas nende
erastamine, ja sellega seotud endiste tööstushiiglaste tükeldamine. See protsess osutus
valulikuks. Selle tulemuseks oli järsk töötuse kasv ja elatustaseme langus tunduval
elanikkonna osal. Tööstustoodangu maht tervikult vähenes tunduvalt. Kohtla-Järve ei ole
erand, samasugust olukorda võib näha ka teistes Ida-Eesti tööstuskeskustes; selle tagajärjel
tööta jäänud inimesed ei leia tööd ka naaberlinnades. Kuid see ei tähenda seda, et linna
majandust on tabanud täielik langus. Paljud firmad, mis tekkisid endiste tööstushiiglaste
asemele, töötavad edukalt; põlevkivi tootmise ja ümbertöötlemise tööstus jääb endiselt linna
ökonoomika aluseks. "Narva Karjäär", "Estonia" ja "Viru" Kaevandused jt on need ettevõtted,
kus töötavad Kohtla-Järve kaevurid. Firma "Viru Keemia Grupp" toodab põlevkivist erisugust
toodangut, sh põlevkiviõli, millele on suur nõudlus rahvusvahelisel turul; peale selle, kasvab
tema populaarsus kohaliku kütusena katlamajades. Keemiaettevõte "Nitrofert" on suur
mineraal-väetiste tootja. Tehase "Velsicol" põhitooteks on bensoehape; maailmas n ainult
mõni üksik samasuguse kallakuga ettevõte.
Linnas on küllaldaselt arenenud ehitusmaterjalide tööstus, suuremad nendest on firma "Silbet"
ja Kohtla-Järve Raudbetoontoodete Tehas. Sel tootmisalal tegelevad ka väiksemad firmad,
nagu "Sikford". Kergetööstus on esindatud peamiselt õmblusettevõttega, nagu "Virulane",
"Nirgi" jt. Suurem osa nende toodangust läheb ekspordile. Linnas on suur arv keskmise ja
väikese suurusega ettevõtteid, mis tegelevad mitmesuguse tootmis- ja kaubandustegevusega;
nende üldarv on tuhande ringis.

Maidla vald
asub Ida-Virumaa maakonna lääneosas, Püssi linnast lõunas; 382 km², 896 elanikku.
Valla territoorium hõlmab Purtse jõe kesk- ja ülemjooksu piirkonna (Alutaguse osa).
Asustus paikneb Soonurme ja Maidla ümbruses, mujal laiuvad metsased tasandikud ja sood:
Hiiesoo, Muraka raba (LK), Sirtsi soo jt.
Keskus on Savala külas (230 elanikku), maakonnakeskuseni on 33 km.
Tuntumad külad on Aidu-Liiva (10), Aidu-Sooküla (18), Aru (11), Arupäälse (6), Aruvälja
(20), Hirmuse (25), Koolma, Kulja (27), Lipu (4), Lümatu (5), Maidla (165), Mehide (12),
Oandu (30), Ojamaa (2), Piilse (12), Rebu (20), Rääsa (30), Salaaru (21), Sirtsi (2), Soonurme
(102), Tarumaa (13), Uniküla (104), Veneoja (16) ja Virunurme (8).
Loodusvaradest on tähtsaimad põlevkivi, turvas ja jahivarud.
Tootmistegevus on seotud põlevkivikaevandamise, metsamajanduse ja põllumajandusega.
Suuremad ettevõtted on Põlevkivi Kaevandamise AS (Aidu karjäär), Maidla metskond,
Savala Masinaühistu ning AS Karbo.
Elanikke teenindavad Maidla põhikool, Maidla Rahvamaja, raamatukogud Maidlas ja
Soonurmes. Meditsiiniteenuseid osutab Maidla velskripunkt.
Kohtla-Järve linna planeeritav uue õlitehase asukoht asub ettevõtte VKG Grupp
kasutasvalduses oleval olemasoleval tootmisterritooriumil , teine kaalutav uue õlitehase
asukoht Maidla vallas Aidu-Liiva külas on olemasolev tootmisterritoorium, mis kuulub Eesti
Põlevkivi AS tütarettevõttele Põlevkivi kaevandamise AS ning kolmas kaalutav Ojamaa
asukoht Maidla Vallas Ojamaa külas, VKG Grupi poolt käivitatava Ojamaa
põlevkivikaevanduse territooriumiga külgnev kultiveeritav rohumaa ala kinnistul, mis kuulub
hetkel eraomanikule .
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Nii Aidu kui Ojamaa asukohas on hõreasutus, kavandatava õlitehase lähipiirkonda (kuni 500
m raadiusse) jäävad Ojamaal 5 talukohta, Aidus 1 talukoht. Teevõrk on hõre, maa-ala läbivad
kohati kruusakattega metsateed. Ojamaa asukohast lõuna poole jääb Arvila-Tarumaa kohalik
maantee Kagupiirile ja selle vahetusse lähedusse jäävad Ratva ja Arvila küla majapidamised.
Nimetatud külades elab kokku 50–55 inimest.

5.2. Hinnang keskkonnaseisundile (foonitingimustele) kavandatava tegevuse
asukohtades asukohtade kaupa.

4.2.1 Kohtla-Järve foonitingimused (geoloogilised, hüdrogeoloogilised ja klimaatilised
tingimused; pinnase, pinnavee ja välisõhu seisund ning kaitsealade ja kaitsealuste
loodusväärtuste olemasolu ja elustiku seisund)
Klimaatilised tingimused:
Maapind on Kohtla -Järve asukohas tasane, kuid madaldub Kohtla-Järve (Järve linnaosa)
linna poolt VKG AS territooriumi suunas. Absoluutkõrgused VKG AS alal on 48,5–52,0 m,
kusjuures vahetult itta jääv ala on ligikaudu 10 m kõrgem ja seetõttu voolab pinnavesi VKG
AS (sh VKG Oil AS) territooriumile kokku. Selle tulemusel toimub seal pinnavee
segunemine tootmisterritooriumi sade- ja tööstusliku kanalisatsiooni veega (osaliselt), mis
komplitseerib sademeterohkel ajal koguneva vee kanaliseerimist ja käitlemist.
VKG AS territooriumi lääne-loode küljel paikneb poolkoksi ladestu (poolkoksimäed), millede
kõrgeima harja maksimaalne abs. kõrgus on 172 m. Saasteainete levikut ja hajumist KohtlaJärve linna elurajoonide suunal need mäed siiski oluliselt ei mõjuta.
Viimastel aastatel on esinenud rohkesti sademeid. Aastatel 1997–2003 moodustas Jõhvi
meteoroloogiajaama andmetel sademete aastakeskmine ~777 mm, kusjuures minimaalne
kogus oli 2002. a – 617 mm ja maksimaalne 2003. a – 902 mm. Sademeterohke on olnud ka
käesolev 2004. a suvi. Pikemaajaline sademete hulga aastakeskmine moodustab ~680 mm.
Soojema kuu (juuli) keskmine välisõhu temperatuur – 16,2 0C
Külmema kuu (jaanuari) keskmine välisõhu temperatuur – -7,3 0C
Aasta keskmine tuule kiirus – 4,4 m/s
Valitsevateks tuulteks on lõuna- ja edelatuul, vastavalt 21 ja 19% . Edelatuul kannab
õhusaastet Kohtla-Järve linna Järve linnaossa, sh Põhja mikrorajooni suunal, lõuna-edelatuul
– Saka külla. Vähemohustatud on Lõuna mikrorajoon (läänekaarte tuul – 11%) ja Käva asum
(loodekaarte tuul – 10%).
Välisõhu kvaliteet.
Käesoleva hindamise tarbeks tehtud Eesti keskkonnauuringute keskuse (EKUK)
ekspertarvamuse [Lisa 8] andmetel on Kohtla-Järve linnas võrreldes muude Eesti
piirkondadega tõsiseid probleeme välisõhu saastatusega. Lisaks mitmesugustele orgaanilistele
ühenditele on peamiseks probleemiks väävliühendid, nagu vääveldioksiid ja vesiniksulfiid.
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Linnas paikneb mitmeid suuri ettevõtteid, nagu VKG Oil, AS Nitrofert, AS Velsicol, Viru
Vesi AS jms.

Välisõhu seire Ida-Virumaal.
Alates 2002 a. kevadest paikneb Kohtla-Järve linnas Kalevi tänaval automaatne seirejaam,
kus mõõdetakse praeguse seisuga SO2, NOx, CO, O3, PM10, H2S (alates 2004 a. september) ja
NH3 (alates 2005 a. september) sisaldust välisõhus. Samaaegselt saasteainete
kontsentratsiooniga määratakse tuule suund ja kiirus, mis võimaldab hinnata saasteainete
päritolu ja saastevoo intensiivsust. Lisaks automaatsele seirejaamale teostatakse Kohtla-Järve
linnas ka pistelisi mõõtmisi, kasutades märgkeemia meetodeid. Pistelistel mõõtmistel
määratakse SO2, NO2, fenooli, vesiniksulfiidi, ammoniaagi ja formaldehüüdi sisaldust
välisõhus.

Kalevi tänava seirejaamas mõõdetud saasteainetest on ajavahemikus 2002 mai - 2005
detsember ületatud kehtestatud piirväärtusi nii osooni, peentolmu, vesiniksulfiid ja
lämmastikoksiidi korral. Siiski kujutavad käesoleva aruande kontekstis probleemi just
vääveldioksiidi ja vesiniksulfiidi saastatuse tasemed. Seetõttu vaadeldakse antud töös
lähemalt just neid kahte ühendit. Samuti on väävliühendite puhul tegemist kohalikule
tööstusele iseloomulike saasteainetega ning muude saasteainete tasemed on võrreldavad
näitaks Tallinna seirejaamades mõõdetud kontsentratsioonidega. Osooni puhul ei ole tegemist
saasteainega, mille esinemine oleks tingitud otseselt põlevkivitööstusest. Siiski võivad
põlevkivitööstusest pärinevad orgaanilised ühendid olla osooni eeldusaineteks. Võrreldes
Tallinna seirejaamade andmetega on Kohtla-Järve osoonitase mõnevõrra kõrgem (Joonis ).
Samas võib üheks selle põhjuseks olla lämmastikoksiidi madalam sisaldus, mis reageerivad
osooniga. Lämmastikdioksiidi tase on Kohtla-Järvel märkimisväärselt madalam kui Tallinnas
(Joonis ). Peentolmu korral võib saastatuse tasemete ületamiste põhjuseks olla nii
põlevkivitööstus kui ka linnatransport. Siiski on peentolmu tasemed võrreldes Tallinnas
mõõdetud kontsentratsioonidega suhteliselt madalad (Joonis 2).
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Ülaltoodud jooniselt on näha, et Kalevi tänava seirejaamas mõõdetud vääveldioksiidi
kuukeskmised kontsentratsioonid on aastate lõikes kasvanud. Sama tendents on nähtav ka
aastakeskmiste kontsentratsioonide ja maksimaalsete mõõdetud saastetasemete osas (Joonis
6).
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õhukvaliteedi kohta.
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72

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

Mõõtmised liikuva õhulaboriga
Alates 29 november 2005 paikneb VKG territooriumi piiril EKUK liikuv õhulabor, mis
mõõdab lisaks muudele saasteainetele ka SO2 ja H2S sisaldust välisõhus (Joonis 7).
Esmamõõtmistel saadud tulemused näitavad SO2 ja H2S tunnikeskmiseid piirnorme ületavaid
kontsentratsioone.

Joonis 8

Liikuva seirejaama asukoht (alates 29.11.2005)

Vääveldioksiidi saastetase ületas mõõtmiste perioodil kahel korral tunnikeskmist piirväärtust
350 µg/m3. Lisaks oli vääveldioksiidi tunnikeskmine saastetase neljal korral vahemikus 0,8 –
0,9 SPV1 (Joonis 9). Vääveldioksiidi saastatuse tase võib vastavalt KKM määrusele ületada
vastavat tunnikeskmist piirväärtust (SPV1 = 350 µg/m3) 18 korral. Saadud tulemused
näitavad, et reaalselt esineb oht vääveldioksiidi tunnikeskmise saastetaseme ülemiseks, mis
tähendab automaatselt tegevuskavade ja meetmete

rakendamist saastatuse

taseme

vähendamiseks.
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SO2 tunnikeskmine kontsentratsioon liikuvas seirejaamas
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Joonis 10

SO2 kontsentratsiooniroos liikuvas seirejaamas

Analoogiliselt vääveldioksiidiga kujutab endast probleemi vesiniksulfiidi piirväärtuste
ületamine. Vesiniksulfiidi puhul ei ole tegemist rahvusvaheliselt prioriteetse saasteainega,
kuid vastavalt Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrusele nr 1171 on vesiniksulfiid
Kohtla-Järve piirkonnale iseloomulik saasteaine, mille kontsentratsiooni välisõhus tuleb
vähemalt kord nädalas mõõta. Kalevi tänava seirejaamas mõõdetud vesiniksulfiidi
kõrgendatud kontsentratsioonide põhjus ja saaste päritolu on olnud pikka aega diskussiooni
objektiks. Piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest võivad kehtivate saastelubade põhjal Viru

1
“Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri” Keskkonnaministri
22. septembri 2004. a määrus nr 117
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Õlitööstus AS ja Viru Vesi AS emiteerida aastas vastavalt 10,667 ja 2,462 tonni gaasilist
vesiniksulfiidi. Kalevi tänava seirejaamas mõõdetud vesiniksulfiid võis teoreetiliselt pärineda
mõlemast saasteallikast. Viimased mõõtmised liikuva õhulaboriga Viru Õlitööstus AS
tootmisterritooriumi piiril näitavad vesiniksulfiidi saastevoo pärinemist ka nimetatud
territooriumilt. Vesiniksulfiidi saastatuse tase on ajavahemikul 29.11 – 16.12 ületanud
tootmisterritooriumi piiril paiknevas mõõtepunktis vastavat piirväärtust kokku 50 korral
(Joonis 11). Vastavalt välisõhu kaitse seadusele on esmatähtsuseta saasteainete korral lubatud
ületada saastatuse taseme piirväärtust 18 korral aastas. Siiski ei kujuta planeeritavad UTT3000 seadmed EKUK ekspertarvamuse järgi probleemi vesiniksulfiidi seisukohalt juhul kui
vesiniksulfiid väljub planeeritavast 75 m kõrgusest korstnast, mis tagab saasteaine piisava
hajumise. Samas arvestades vesiniksulfiidi piirväärtusi ületavat saastetaset linnas, ei ole
mõistlik lisada mis tahes nimetatud saasteaine allikaid sellesse piirkonda enne kui ei ole
lahendatud praegused probleemid vastava saasteaine tasemetega.
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Joonis 11
Probleeme

H2S tunnikeskmine kontsentratsioon liikuvas seirejaamas

esineb ka vesiniksulfiidi kontsentratsioonidega, mis ületavad kehtestatud

saastatuse taseme piirväärtust. Kuigi tegemist ei ole Euroopa Liidu mõistes prioriteetse
saasteainega, siis Ida-Virumaa kontekstis on tegemist saasteainega, mille kontsentratsiooni
tuleb mõõta ja mille sisaldus välisõhus tekitab ebameeldivat lõhnataju ja halvendab
elukvaliteeti.
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Joonis 12

H2S kontsentratsiooniroos liikuvas seirejaamas

Ülaltoodud joonistelt on näha, et vääveldioksiid ja vesiniksulfiid pärinesid otseselt Viru
Õlitööstuse territooriumilt.

Saastetasemete hindamine passiivsete proovlitega

Phare abiprojekti EuropeAid/114968/D/S/EE "Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine"
raames teostati 2005 a. aprill – mai tervet Eesti territooriumi hõlmav SO2, NO2 ja LOÜ
saastetasemete hindamine. Selleks paigutati maapiirkondadesse ja linnadesse 145 proovivõtjat
iga ülalnimetatud saasteparameetri kohta.

Saadud tulemused näitasid, et võrreldes muude Eesti linnadega olid vääveldioksiidi
saastetasemed Kohtla-Järve linnas ligi viis korda kõrgemad. Ida-Virumaa maapiirkondade
fooniline tase ületas Eesti muude maapiirkondade foonitaset ligikaudu 3 korda (Tabel 7).
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Vääveldioksiidi kuukeskmine kontsentratsioon linnades
Piirkond
Kontsentratsioon, µg/m3

Narva

4,7

Jõhvi

2,4

Kohtla-Järve

9,2

Pärnu

2,2

Tartu

1,8

Riiklik seire Kalevi tänava seirejaamas annab samaväärse tulemuse, mistõttu tuleb saastatuse
taseme hajumisarvutustes arvestada vääveldioksiidi foonitasemeks Kohtla-Järve piirkonnas
ligikaudu 10 µg/m3. Samas tuleb arvestada, et halbadel ilmastikutingimustel võib piirkonna
saasteallikate mõju olla märkimisväärselt tugevam.

Joonis 13

SO2 foonitase Eesti territooriumil

Passiivsete proovivõtjate mõõtekampaania põhjal on Ida-Virumaa maapiirkondades
vääveldioksiidi foonitase ligikaudu 3,5 µg/m3 (Joonis 13).
Käesoleval ajal on Viru Keemia Grupp AS Kohtla-Järvel asuvale tootmisterritooriumile
kehtestatud sanitaarkaitsetsoon, mis on seadustatud Kohtla-Järve linnavalitsuse korraldusega
20. jaanuarist 2000 nr 69 . Vastavalt Paikse saasteallika sanitaarkaitseala eritingimustele ei
tohi sanitaarkaitseala sees olla saasteainete kontsentratsioon välisõhus kõrgem kui
töökeskkonnale kehtestatud piirväärtus, kaitseala piirist väljaspool ei tohi saasteainete
saastetase ületada SPV1 väärtust.
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Vastavalt Välisõhu kaitse seaduse §51 lõige 2 tingimustele kuuluvad enne nimetatud seaduse
jõustumist moodustatud sanitaarkaitsealad kaotamisele, kusjuures esmatähtsuseta
saasteainetele (sealhulgas fenool ja vesiniksulfiid – vt p 5.5.3) kehtestatud piirväärtused
(SPV1) peavad olema tagatud sellel alal alates 01.01.2010. a. Saasteallika valdajad peavad
koostama vastavad tegevuskavad saasteainete heitkoguse vähendamiseks.
Esmatähtsate saasteainete (sh SO2, NO2, CO jt – vt p 5.5.3) osas ei tohi välisõhku suunatud
saasteaine kogus põhjustada saasteallika mõjupiirkonnas (ala saasteallika ümber, kus
saastetase on vähemalt 10% SPV1 väärtusest) väljaspool ettevõtte territooriumi piiri välisõhu
saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse (SPV1) ületamist nimetatud seaduse
jõustumise hetkest [Välisõhukaitse seadus, § 22, § 43, lõige 1], s.o 30.09.2004.

Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused ning põhjavee kaitstus.
Vaadeldav ala paikneb Kirde-Eesti lavamaal, põlevkivi lasundi põhjapiiril, mille reljeefis
kõrguvad jäätmemäed. Kiviõli poolkoksi ladestuskohad, mäed, on kujunenud köistee abil
ladestamisel.
Vaadeldaval alal lasuvad kristalsel aluskorral aluspõhja vendi (V2) liivakivid, aleuroliidid ja
savid kogupaksusega 90...100 m. Järgnevad vettpidavad alamkambriumi (Cm1) savid, mille
paksus on ca 70 m. Kambriumi savidel lasuvad ordoviitsium-kambriumi (O1-Cm1) liivakivid
ja aleuroliidid, mille paksus on 15...20 m. Viimastel lasuvad ordoviitsiumi (O1-2) karbonaatsed
kivimid, mille paksus on 33...45 m
Pinnakatte paksus piirkonnas on 1,0...2,8 m ja see koosneb jää- ja jääjärve setetest, mida katab
muld või täitepinnas. Saviliivmoreeni paksus on kuni 1,1 m, liivsavil kuni 0,3 m ja saviliival
kuni 0,9 m.
Viru Õlitööstus AS-i ja sellele eelnenud ettevõtete (RAS Kiviter, AS Kiviter, Kohtla-Järve
Põlevkivitöötlemise Kombinaat nõukogude perioodil ja veel varasemad tootmisüksused)
tegevus on jätnud pöördumatu jälje piirkonna veekeskkonna (pinna- ja põhjavesi) ja pinnase
seisundile Reostust on tekitanud ja tekitavad ettevõtte tootmisterritooriumile sattunud
õliproduktid, fenoolid ja muud kemikaalid ning poolkoksi ladestamine keskkonnast
isoleerimata poolkoksimägedesse (poolkoksi ladestusse). Käesolevaks ajaks on Kohtla-Järvel
ladestatud ligikaudu 75 mln t poolkoksi.
Reostunud pinnavesi dreneerub peakraavide kaudu Kohtla jõkke, kuhu jõuab ka osa
poolkoksimägede nõrgveest. 2003. a jooksul suunati Kohtla jõkke ligikaudu 1,1 mln m3 sadeja pinnavett, 2004. a I poolaasta jooksul – ligikaudu 0,46 mln m3 (Ida-Virumaa
keskkonnateenistuse andmed). Kohtla jõkke sattuva poolkoksimägede nõrgvee kogus sõltub
oluliselt sademetest. Sellest andis tunnistust 2003. a augusti alguses toimunud väga tugeva
vihmasajuga kaasnenud uputus VKG AS territooriumil.
Pinnas ja maapinnalähedased Ordoviitsiumi põhjaveekihid on vaadeldavas piirkonnas
reostunud benseeni, naftaleeni, PAH-ide jt toksiliste ainetega. Kohati on reostus jõudnud ka
Ordoviitsiumi–Kambriumi veekihti. Pindalaliselt ulatub reostuse levik poolkoksimäest 300–
500 m kaugusele seirevõrgu vaatlusprofiilide suundadele. Reostunud ala suurenemist ei ole
fikseeritud.
VKG AS Kohtla-Järve tootmisterritooriumi (sh Viru Õlitööstus AS tootmisterritooriumi)
pinnas ja põhjavee ülemised kihid on aastakümnete jooksul reostunud üsna ulatuslikult ning
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selle viimine vastavusse Ohtlike ainete piirnormidega pinnases ja põhjavees on praktiliselt
võimatu. Vajalik on vältida reostuse edasist levikut.

Looduskaitsealad ja kaitstavad liigid.
Kavandatava tegevuse asukoht on olemasolev tootmisterritoorium ja selles asukohas ei ole
ning kavandatava tegevuse asukohaga ei külgne looduskaitse- ja maastikukaitsealasid,
karstialasid ning I kategooria kaitsealuste liikide asupaiku. Samuti puuduvad
kultuurimälestised ja muinsuskaitsealad.
Tuleb märkida, et poolkoksimägede haljastatud piirkondades on leitud II ja III kategooria
kaitsealuste käpaliste kasvukohti, kus kokku on määratud 11 liiki orhideelisi . Seega on
nimetatud taimeliigid kohanenud sealsete keeruliste keskkonnatingimustega.

5.2.2. Aidu ja Ojamaa foonitingimused
(geoloogilised , hüdrogeoloogilised ja klimaatilised tingimused; pinnase ja pinnavee ning
välisõhu seisund ning kaitsealade ja kaitsealuste loodusväärtuste olemasolu ja elustiku
seisund).
Aidu ja Ojamaa asukohtade foonitingimused on tulenevalt asukohtade lähedusest sarnased.
Klimaatilised tingimused:
Maapind on Maidla vallas tasane Absoluutkõrgused piirkonnas on 45–55,0 m, kusjuures
piirkonna maapinna kalle on valdavalt põhja-suunaline.
Aidu asukoha olemasoleva Aidu Karjäär AS tegutseva põlevkivi rikastusvabrikust
põhjasuunas asuva põlevkivi laoplatsi territoorium on tasane ja kaetud põlevkivi
sorteerimisjäätmete – jämeda paekillustikuga alal esinevad nii põlevkivi, kui
põlevkivikaevandamisel ja rikastamisel eraldatud mäemassi kuhjatised.
Kliima on vaadeldaval maa-alal mõõdukalt niiske, aasta keskmine õhutemperatuur on +4,1
0
C. Talvel võib temperatuur langeda –35...–42 0C-ni, suvel võib õhutemperatuur tõusta +30
0
C-ni varjus, vaatluste maksimum on registreeritud +33 0C. Piirkond on sademeterohke.
Aastatel 1997–2003 moodustas Jõhvi meteoroloogiajaama andmetel sademete aastakeskmine
~777 mm, kusjuures minimaalne kogus oli 2002. a – 617 mm ja maksimaalne 2003. a – 902
mm. Sademeterohke on olnud ka käesolev 2004. a suvi. Pikemaajaline sademete hulga
aastakeskmine moodustab ~680 mm. Lumikatte püsivus on aastate keskmisena 107 päeva.
Sademetehulga kõikumine mõjutab oluliselt sademevee jaotumist kvaternaari vöös
pinnaveevooluks ja infiltratsiooniks alumisse ordoviitsiumi veekompleksi.
Aasta keskmine tuule kiirus – 4,4 m/s

Geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused ning põhjavee kaitstus
Vaadeldav ala paikneb Kirde-Eesti lavamaal, põlevkivi lasundi põhjapiiril, mille reljeefis
kõrguvad jäätmemäed. Kiviõli poolkoksi ladestuskohad, mäed, on kujunenud köistee abil
ladestamisel.
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Vaadeldaval alal lasuvad kristalsel aluskorral aluspõhja vendi (V2) liivakivid, aleuroliidid ja
savid kogupaksusega 90...100 m. Järgnevad vettpidavad alamkambriumi (Cm1) savid, mille
paksus on ca 70 m. Kambriumi savidel lasuvad ordoviitsium-kambriumi (O1-Cm1) liivakivid
ja aleuroliidid, mille paksus on 15...20 m. Viimastel lasuvad ordoviitsiumi (O1-2) karbonaatsed
kivimid, mille paksus on 33...45 m
Pinnakatte paksus piirkonnas on 1,0...2,8 m ja see koosneb jää- ja jääjärve setetest, mida katab
muld või täitepinnas. Saviliivmoreeni paksus on kuni 1,1 m, liivsavil kuni 0,3 m ja saviliival
kuni 0,9 m.
Aidu tööstuspiirkonnas on karbonaatsetes kivimites moodustunud kaks põhjaveekihti ja kaks
veepidet. Ülemise veekihi vesi on seotud idavere ja kukruse lademe lubjakividega, alumise
veekihi moodustavad lasnamäe, aseri ja kunda lademe lubjakivid. Nende kahe veehorisondi
vahele jääb suhteliselt savikam uhaku lademe lubjakivi ja mergel, mille paksus on 12...15 m.
Karbonaatsete kivimite kompleksi alumise osa moodustavad suhteliselt vettpidavad volhovi ja
latorpi lademete savikad glaukoniitsed dolomiidid ja liivakivid-aleuroliidid paksusega kuni
3,5 m. Piirkonnas on ülemine põhjaveekiht kaevanduste ja karjääride poolt tugevasti
dreenitud, vesi esineb kivimites perioodiliselt (rippveed suurvette ja tugevate sademete ajal).
Ülemise põhjaveekihi veetase on absoluutkõrgusel 39,0 kuni 49,2 m, voolusuund on lõunasse.
Lubjakividega seotud veekihtidest allpool asub liivakivide ja aleuroliitidega seotud (O- Cm1)
veekiht, mille paksus on kuni 20 m. Seda eraldab järgnevast vendi (V) veekihist kuni 70 m
paksune savist veepide (Cm1ln). Savide all oleva 90...100 m paksuse veekompleksi (V) jaotab
kaheks kuni 42 m paksune vettpidav savikiht (Vkt).
Lubjakividega seotud veekihid on vaadeldaval alal õhukese pinnakatte tõttu maapinnalt
lähtuva reostuse eest kaitsmata. Liivakividega seotud veekiht (O1-Cm1) on piirkonnas
pindmise reostuse eest kaitstud, kuid seda kaitstust vähendab Purtse maetud org, mis lõikab
läbi kõik aluspõhja ordoviitsiumi lademed, rikkudes sellega normaalse geoloogilishüdrogeoloogilise ehituse.
Pinnavee seisund
Ala asub Purtse jõe valgalal, kus põlevkivitootmine on aegade jooksul reostanud Purtse jõkke
suubuva Erra jõe. Erra jõgi algab Kuresoo kirdeservast. Erra jõe valgala pindala on 15,69 km2
ja pikkus 21 km. Erra jõkke suubub Uuemõisa oja, millesse on juhitud ka poolkoksimägede
ümbruse kraavid. Purtse jõe aasta keskmine vooluhulk Lüganuse veemõõduposti andmeil on
6,67 m3/s. Sõjajärgsetel aastatel keskkonnameetmeid praktiliselt ei rakendatud ja jõgedesse
suunati tootmisjäägid, mistõttu jõgede orud ja sängid on senini kaetud põlevkiviõli
pooltahkete jäätmetega.
Piirkonnas asub Linnassaare soo ja Purtse-Ojamaa (Savala) mattunud ürgorg Piirkonnas on
rajatud rida kuivendus- ja peakraave, mis suunduvad otse Ojamaa jõkke või viimasesse ka
Ratva oja kaudu. Nende hulgas on eriti olulised Ojamaa ja Kiikla peakraav, mida on varem
kasutatud väljapumbatava kaevandusvee juhtimiseks Ojamaa jõkke Kohtla ja Sompa
kaevanduse (käesoleval ajal suletud) poolt. Nimetatud peakraavid on varustatud ka
kaevandusvee settetiikidega. Pinnaveekogusid (järvi) vaadeldaval maa-alal ei ole. Ratva järv
jääb asukohast ligikaudu 8 km kaugusele Ratva rabasse.
Pinnase ja pinnavee seisund vaadeldavas piirkonnas on hea. Jääkreostust ei ole fikseeritud.
Ojamaa jõe suunas voolavate suuremate vooluveekogude (Ojamaa ja Kiikla peakraav, Ratva
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oja, Põllualuse ja Arvila kraav) vee kvaliteeti oluliselt ohustavaid saasteallikaid antud
piirkonnas ei ole. Viru kaevandus juhtis aastatel 2000–2001 Ratva ojja keskmiselt 4167 tuh
m3 kaevandusvett aastas, mille kvaliteet on muutunud sulfaatide, kaltsiumi, magneesiumi ja
üldmineraalsuse tõusu arvel. Väljapumbatava kaevandusvee kogus on 25–30% võrra
suurenenud pärast Sompa kaevanduse uputamist (2000. a.) Sulfaadid ilmuvad kaevandusvette
kaevise koostisse kuuluva püriidi (FeS2) oksüdeerumise tulemusena. Ratva oja veekvaliteet
hoitakse veeproovide võtmisega pideva kontrolli all. Kontrolli teostab AS Eesti Põlevkivi
keskkonna- ja töökaitse labor.
Ülalmärgitud vooluveekogude hüdroloogiline režiim (vooluhulk ja äravoolumoodul) on
olulises sõltuvuses ilmastikutingimustest (sademed).
Välisõhu seisund
Aidu asukohas on paiksete saasteallikate vähesuse (rikastusvabrik ja katlamaja) tulemusena
saasteainete heitkogused väikesed ja kontsentratsioonid madalad. Läheduses asuvad ja
piirkonna õhuheitmete foonitaset mõjutavad Püssis linnas paiknev Repo vabrikute katlamaja
ja Kiviõli linnas paiknevad Kiviõli keemiatööstuse õlitehas ning linna katlamaja. Nimetatud
suured paiksed saasteallikad on piirkonna foonitaseme olulised mõjutajad, samas on nende
ettevõtete poolt õhku paisatavate heitmete hajuvus kõrge seoses heitmete väljutuspunktide
(korstende) kõrgusega ja ohtlike ainete maapinnalähedased kontsentratsioonid jäävad normi
piiresse ka kavandatava tegevuse – uue õlitehase käivitamisel. Ojamaa asukoha lähipiirkonnas
puuduvad suured paiksed saasteallikad ja saastetasemed on madalad ning võrreldavad IdaVirumaa fooniliste tasemetega.

Phare abiprojekti EuropeAid/114968/D/S/EE "Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine"
raames teostati 2005 a. aprill – mai tervet Eesti territooriumi hõlmav SO2, NO2 ja LOÜ
saastetasemete hindamine. Selleks paigutati maapiirkondadesse ja linnadesse 145 proovivõtjat
iga ülalnimetatud saasteparameetri kohta. Saadud tulemused näitasid, et Ida-Virumaa
maapiirkondade fooniline tase ületas Eesti muude maapiirkondade foonitaset ligikaudu 3
korda (Tabel 7).

Kaitsealade ja kaitsealuste loodusväärtuste olemasolu
Maidla Vallas arengukavas toodud andmete järgi asuvad valla territootiumil järgmised
loodusväärtused:
Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid käesoleva töö mõistes on Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RTI
1998, 36, 555) alusel kaitstavad objektid ning muud erinevate kriteeriumite alusel kaitset
väärivad objektid.
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Üksikobjektid
Kaitstavatest loodusobjektidest asuvad Maidla valla territooriumil:
- Maidla puuderühm
- Mehide männid
- Oandu parkmets
- Rääsa kadakas
- Sirtsi rändrahn
Looduskaitsealad
Maidla vallas asub 2 looduskaitseala:
• Sirtsi looduskaitseala (Maidla vallas 1117 ha, Sondas 1891,4 ha), Sirtsi raba lähedal
Eesti, ainus karude reservaat;
• Muraka looduskaitseala (Maidla vallas 5117,4 ha, Iisakus 1405,3 ha, Mäetagusel
2938,2 ha , Tudulinnas 3597,8 ha), laukarohke Muraka raba kaitseala, rahvusvahelise
tähtsusega märgala, nn Ramsari ala.

Kaitsealused liigid
Seisuga juuli 2003 on Maidla vallas registreeritud järgmised väljaspool kaitsealasid asuvad
kaitsealused liigid:
• I kategooria kaitsealuse liigi kaljukotkas elupaik,
• II kategooria kaitsealuse liigi Ruunakünka metsise mänguasurkonna püsielupaik,
• II kategooria kaitsealuse liigi Koolma metsise mänguasurkonna püsielupaik,
• II kategooria kaitsealuse liigi Virunurme metsise mänguasurkonna püsielupaik,
• II kategooria kaitsealuse liigi Kaasiksoo metsise mänguasurkonna püsielupaik,
• II kategooria kaitsealuse liigi Arvila metsise mänguasurkonna püsielupaik,
• III kategooria kaitsealuse liigi künnapuu kasvukoht,
• III kategooria kaitsealuse liigi suur käopõll kasvukoht.
Kavandatava ala piirides ei ole kultuurimälestisi ega muinsuskaitsealasid ja neist tulenevaid
kasutamise piiranguid (kitsendusi) .
Lähimaks kaitstavaks alaks on Muraka looduskaitseala lahustükk, mis koosneb Arvila
sihtkaitsevööndist (s.o kaitseala maa-ala sealsete looduslike ja poollooduslike koosluste
säilitamiseks) ja Arvila piiranguvööndist (kaitseala osa, kus kehtivad majandustegevuse
kitsendused)
Õlitehase kavandatavale ala lähedussse jäävad ka Kiikla ja Arvila metsise mänguasurkonna
püsielupaigad . Muraka LKA lahustükk ja Arvila metsise püsielupaik moodustavad kokku
planeeritava Natura 2000 Muraka loodus- ja linnuhoiuala. Samas piirkonnas lõunapool asub
ka Kiikla metsise püsielupaik (362,67 ha) jääb peaaegu täielikult uee rajatava Ojamaa
kaevanduse mäeeraldisele . Ülalnimetatud kaitsealade kasutamist majanduslikuks tegevuseks
sätestab 1994. a vastu võetud Kaitstavate loodusobjektide seadus .

Väärtuslikud maastikud
Maidla valla territooriumil asub Maidla, Oandu-Rääsa ning osa Kohtla-Nõmme
väärtuslikust maastikust (vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “IdaVirumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”).
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Maidla väärtuslik maastik hõlmab Maidla valla põhjaosa – Maidla mõisakompleksi ning
seda ümbritsevaid põlde. Peamiselt on tegemist avatud põllumajandusmaastikuga, kus on
suures osas säilinud 20. sajandi alguse maakasutuse muster. Säilinud on palju märke
muinasajast - kümmekond kultusekivi Aidu põldudel, asulakoht Maidlas, Purtse jõe idakaldal.
1927. aastal leiti Maidlast 13. sajandil peidetud hõbeaare. Maidla mõisakompleks pargiga on
üks vanemaid ja paremini säilinuid Ida-Virumaal. Heas korras on 18. sajandi esimesest
poolest pärinevad valitseja- ja teenijatemajad. Alates 1920. aastast asub 1767. aastal valminud
mõisa peahoones kool. Ala servadel asuvad põlevkivi kaevandamisalad: Kiviõli suletud
allmaakaevandus ja seni tegutsev Aidu karjäär. Huvitavaks inimtekkeliseks objektiks on
Maidla lähedal asuv endise Kiviõli kaevanduse vee väljavoolu koht.
Praegusele omanäolisele maastikule on ohuks põlevkivi kaevandamise üldised arengud põlevkivi tootmise jätkumisel hävivad Aidu ja Maidla põllud. Tootmise lõpetamisel kaovad
siinsele maastikupildile iseloomulikuks kujunenud ekskavaatorinooled ja aheraine puistangud.
Samuti tuleks ümbruskonnas vältida põldude võsastumist ja lagunenud hoonete lisandumist.
Kuna piirkonnas leidub ohtralt jälgi erinevatest ajastutest, siis omab ala kultuuriloolise
matkaraja potentsiaali. Lisaks on soovitatud Aidu karjääri servale kujundada vaatekoha.
Oandu-Rääsa väärtuslik maastik hõlmab Maidla valla keskosa, Oandu ja Rääsa küla
ümbrust. Tegemist on omapäraste, metsalt võidetud põllumaadega, mida ümbritsevad paksud
Alutaguse laaned. Säilinud on endine põldude- ja asustusmuster - hajakülad, milles iga talu
seisab omaette, naabritest põldudega eraldatult. Jõed ja ojad on õgvendatud kraavideks.
Arheoloogiliste objektidena on siin mõned kultusekivid ning Oandus, Rääsal ja Rebul 13.-17.
sajandist pärinevad maa-alused kalmistud. Rebul asub ka iidne rauasulatuskoht. Mehidel on
mälestuskivi tähistamaks küla asutaja talukohta. Rääsa endise koolimaja juures on kivi kolme
hukkunud nõukogude lenduri mälestuseks. Loodusobjektidest on siin kaitse all Mehide neli
mändi ning Rääsa kadakas. Lisaks on kaitse all maa-alused kalmistud ja rauasulatuskoht
Rebul. Piirkonna arendamisel tuleks püüda säilitada piirkonna põllumajanduslikku üldilmet ja
asustusmustrit.
Osa Kohtla-Nõmme väärtuslik maastikust hõlmab Maidla valla idaosa, Aidu karjääri
rekultiveeritud alasid. Tegemist on unikaalse, alles kujunemisjärgus oleva piirkonnaga, kus
tehislik tööstusmaastik areneb väärtuslikuks loodusmaastikuks. Koos kaevanduste
sulgemisega taastuv põhja- ja pinnavee tase tekitab tulevikus piirkonda uusi veekogusid ning
maastiku ilme muutub veelgi.
Koostöös Kohtla-Nõmme vallaga kavandab Maidla vald koostada detailse arengukava
rekultiveeritud alade loodussäästlikuks kasutuselevõtuks – luua suusa-, orienteerumis- ja
matkaradu jms.

EL loodusdirektiivide elupaigad
Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika nurgakiviks on Natura 2000 – EL-i
looduskaitsedirektiivide alusel loodav kaitsealade võrgustik, mille moodustavad:
• Linnudirektiivi I lisas loetletud linnuliikide ning rändlindude elupaikade kaitseks
määratud linnuhoiualad,
• Loodusdirektiivi I lisas loetletud elupaigatüüpide ja II lisas loetletud ja taimeliikide
kaitseks määratud loodushoiualad.
Natura 2000 aladel ei nõuta range kaitsekorra kehtestamist ega majandustegevuse täielikku
keeldu. EL-i looduskaitsedirektiivide eesmärk on pigem toetada säästvat arengut. Looduse
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mitmekesisuse säilitamisel lähtutakse küll kõigepealt teaduslikest põhjendustest, kuid ei jäeta
tähelepanuta ka majanduslikke ja kultuurilisi aspekte ning sotsiaaltingimusi. Teatav
majandustegevus on mõnel alal lausa vajalik. Näiteks niidud püsivadki ainult seni, kuni seal
järjekindlalt niidetakse või loomi karjatatakse. Ent inimese tegevus Natura 2000 aladel peab
olema kooskõlas kaitse-eesmärkidega. Seega luuakse Natura 2000 võrgustik selleks, et
säilitada või vajadusel taastada Euroopa Liidule olulised elupaigatüübid ja liikide elupaigad
nende loodusliku levila piires.
Vääriselupaikade inventuur Maidla vallas toimus 2000. aastal, mille käigus leiti 81 ala,
millest omakorda 70 ala määratleti vääriselupaigana ja 11 ala potentsiaalse vääriselupaigana.
Leitud aladest 78 asus riigi maal, 1 eramaal ja 3 ebaselge omandikuuluvusega maal.
Iga Natura 2000 ala kohta koostatakse kaitsekorralduskava, milles määratakse kaitseeesmärgid ja nende saavutamise viisid, pannes kirja ka võimalikud probleemid ja nende
lahendusteed.
Aidu ja Ojamaa asukohtadele lähimad Natura 2000 ala on toodud Keskkonnaministri 2004. a
22. aprilli määruse “Majandustegevuse ajutiste piirangute rakendamine väljaspool
kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel” nr 24 lisas 1 - ajutiste piirangutega
Kurtna järved, Puhatu looduskaitseala ja Muraka Raba looduskaitseala. Kurtna järved jäävad
neist asukohtadest linnulennult 30-45 km kaugusele, Puhatu 25 km kaugusele. Natura
Linnuala EEOO70172 (Muraka raba) põhjapiir jääb küll ca 10-12 km kaugusele Ojamaa ja
Aidu asukohtadest, aga kuna ala asub valitsevatele tuulte suunale vastassuunas, siis õlitehase
ehitamine ja käitamine ei mõjuta otseselt ega oluliselt ala olukorda. Kurtna Riiklikule
maastikukaitseala
ja
Puhatu
looduskaitseala
(kaitsekorralduskava
koostamisel)
õhusaastekoormus kasvab õlitootmise laiendamise tulemusel, aga mitte sellisel määral, et
negatiivne mõju Natura aladele oleks oluline ja kahjustaks sealseid kaitstavaid väärtusi.
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6. GALOTERTEHNOLOOGIA (UTT 3000) KIRJELDUS JA KESKKONNAMÕJU

VKG Oil AS poolt püstitatavaga analoogsed UTT-3000 tüüpi utteseadmed (2 tk) töötavad
täna AS Narva Elektrijaamad Eesti Elektrijaama Õlitehases.
Utteseadmes toimub töödeldava kütuse termiline lagunemine kontakteerumisel kuuma,
temperatuuri 750-800˚C omava tuhk-soojuskandjaga nn. ülikiire soojuse ülekande
tingimustes, kus utteprotsess reaktoris kulgeb lõpuni 15-20 minuti jooksul. Protsessi kõrge
efektiivsus on võimaldanud reaktori suhteliselt väikeste gabariitide juures (diameeter 5 m,
pikkus 15 m) saada läbilaskevõimeks 3000 t töödeldavat tahkekütust ööpäevas.
Põlevkivi termilisel lagunemisel utmisprotsessis, st hapnikuvabas keskkonnas
temperatuuripiirkonnas 480-500˚C, moodustuvad lenduvate lagunemisproduktidena õli ja
gaas ning pürogeneetiline vesi, mille kogused ja keemiline iseloom sõltuvad eeskätt kütuse
orgaanilise massi koostisest. Eestis kaevandatav põlevkivi kukersiit sisaldab orgaanilist ainet
30-40%.
Kukersiidi orgaanilise aine kerogeeni keskmine elementkoostis on järgmine:
süsinik (C)
76,99 %
vesinik (H)
9,68 %
väävel (S)
1,70 %
kloor (Cl)
0,72 %
lämmastik (N)
0,36 %
hapnik (O) arvutatud vahest 10,55 %
-----------------------------Kokku
100,00 %
Kerogeeni põlemissoojus on 8900 kcal/kg (37,26 MJ/kg). Oluliseks teguriks lenduvate
utteproduktide moodustumisel on vesiniku ja süsiniku suhe kütuse orgaanilises massis. Mida
suurem on suhe H:C, seda lähedasem on tahke kütuse orgaaniline osa oma koostise poolest
naftale ning seda suurem on õli saagis kütuse termilisel lagunemisel.
Kukersiidi termiline lagunemine algab vähehaaval juba temperatuuril 180˚C, kusjuures
eralduvad nn okludeerunud gaasid, mille osatähtsus põlevkivi massi kohta on tühine.
Temperatuurivahemikus 270-290˚C hakkab põlevkivi orgaanilises massis sisalduvast
vesinikust ja hapnikust moodustuma pürogeneetiline vesi. Temperatuurivahemikus 300-350˚C
algab kergemate õlifraktsioonide ja gaasi eraldumine kerogeenist. Kerogeeni põhiline osa
läheb seejuures üle poolvedelasse termobituumeni faasi, mis edasisel kuumutamisel laguneb
õliks ja gaasiks. Järele jääb madala H:C suhtega tahke uttejääk ehk poolkoks.
Õli saagis põlevkivi utmisel standardses välisküttega laboratoorses retordis kuumutamisel
ettenähtud kuumutamiskiirusega kuni temperatuurini 520˚C on 65-67% põlevkivi orgaanilise
massi kohta. Gaasiliste uttesaadustena eraldub seejuures 13-14%, pürogeneetilise veena 5%
ning poolkoksi jääb 15-17% orgaanilisest ainest.
Tahke soojuskandjaga utteseadme tööpõhimõte on järgmine:
Peenpõlevkivi antakse toiteteo abil kuivatisse , kus kuuma, ligikaudu 700˚C temperatuuri
omava suitsugaasi voolus eraldatakse põlevkivist kogu niiskus. Tsüklonis lahutatakse
suitsugaasi voolust kuiv põlevkivi, mis suunatakse toiteteo abil segistisse , kus ta segatakse
kuuma (750-850˚C) soojuskandjaga ning juhitakse pöörlevasse trummelreaktorisse , kus
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temperatuuril 450-500˚C toimub põlevkivi orgaanilise massi termiline lagunemine õliks ja
gaasiks. Õliaurude ja gaasi segu lahutatakse tahkest faasist, s.o. poolkoksi ja soojuskandja
segust separaatoris ning juhitakse kondensatsioonisüsteemi, kus toimub raske-, kesk- ja
gaasiturbiiniõli ning bensiinifraktsiooni ja pürogeneetilise vee eraldamine aurugaasisegust.
Olenevalt õlitehase asukohast uttegaas kas kogutakse ja kasutatakse sooja- ja elektrienergia
tootmiseks või utiliseeritakse järelpõletis. Järelpõletisse suunatakse ka vabanev aur.
Separaatoris lahutatud tahke uttejääk (poolkoks) suunatakse toiteteo abil tehnoloogilisse
koldesse , kus toimub uttejäägis (poolkoksis) sisalduva orgaanilise aine väljapõletamine.
Protsessi käigus tõstetakse jääktuha temperatuur 750-850˚C-ni, jääktuhk koos suitsugaasidega
juhitakse läbi tsüklonite, kus tsüklonis lahutatakse suhteliselt jämedateralisem osa tuhast, mis
suunatakse soojuskandjana uuesti koos põlevkiviga reaktorisse. Tuha ülejääk eraldatakse
suitsugaaside voolust tuhatsüklonis . Suitsugaaside soojuse kasutamine toimub
utilisaatorkatlas , jääktuhas sisalduvat soojust saab kasutada koldesse antava põlemisõhu
eelsoojendamiseks soojusvahetis .
Läbipõlenud tuhk, kus orgaanilise aine sisaldus on alla 1% kogutakse ja käideldakse
tuhaärastussüsteemis e. kogutakse tuhapunkritesse ja toimetatakse kas autotranspordiga
olemasolevasse või rajatavasse KKM määruse (Nõuded prügilate rajamisele..) nõuetele
vastavasse prügilasse. Hetkel töösolevate UTT-3000 seadmete tuhk läheb Eesti Elektrijaama
hüdrotuhaärastussüsteemi kaudu elektrijaama tuhaladestuspaika. Kõigis kolmes kavandatavas
asukohas nähakse ette tuhatranspordil kasutada autotransporti, kus enne vedu ja tuha
ladestamist prügilasse tuhk niisutatakse vältimaks tuha tolmamist. Prügilasse veetud ja
mahakallatud niisutatud tuhk tasandatakse ja tallatakse buldooserite abil.
Õli saagis põlevkivi utmisel tahke soojuskandjaga utteseadmes on 53,5%. Põlevkivi
orgaanilisest ainest läheb uttegaasi 17,7% ja pürogeneetilisse vette 6,0%. Õlis ja uttegaasis
sisalduv potentsiaalne soojusenergia moodustab 75,5% põlevkivi põlemissoojusest.
Tahke soojuskandjaga utteseadmes ettevõttestandardi nr EE 10421629 ST 4:98 kohaselt
toodetud erinevat liiki põlevkiviõlidest (standardi järgi 7 erinevat liiki) määratakse järgmised
näitajad: tihedus 15ºC juures, kinemaatiline viskoossus 50ºC juures, leekpunkt kinnises tiiglis,
hangumispunkt, tuhasus EVS 652 järgi, tahkete osiste sisaldus EVS 652 järgi, üldine
väävlisisaldus, vees lahustuvad happed ja alused, veesisaldus ja alumine eripõlemissoojus
(veevaba kütus).
Õli fraktsiooniline koostis (keemise algus 130ºC):
temperatuuril 200ºC keeb üle
10 mahu%
220ºC
15 mahu%
240ºC
20 mahu%
260ºC
25 mahu%
280ºC
31,5 mahu%
300ºC
39 mahu%
320ºC
47 mahu%
340ºC
55 mahu%
360ºC
77 mahu%
Õli elementkoostis:
süsinik (C)
82,35 %
vesinik (H)
9,98 %
väävel (S)
0,70 %
lämmastik (N)
0,25 %
kloor (Cl)
0,07 %
hapnik (O) arvutatud vahest
6,65 %
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100,00 %

Tahke soojuskandjaga utteseadmes põlevkivi utmisel saadav gaas on kõrge põlemissoojusega
11955 kcal/nm3 (50,05 MJ/nm3).
Põlevkivi termilisel töötlemisel võib esineda keskkonna suhtes kahjulike heitmete sattumine
suitsugaasidega välisõhku ja tuhajääkide kaudu ladustamispaika ümbritsevasse pinnasesse.
Madala liigõhuteguri (α < 1) puhul tahke uttejäägi töötlemisel tehnoloogilises koldes jääb
poolkoksis sisalduv orgaaniline jääk ja sulfiidne väävel suures osas välja põletamata, mistõttu
suitsugaasis esineb gaasilisi põlevaid komponente, sealhulgas ka väävelvesinikku. Tuhajäägis
on kõrge sulfiidväävli sisaldus.
Utteprotsessis järelejääv tuhajääk sadestatakse suitsugaasidest välja järjestikku paiknevates
tuhatsüklonites. Kõige peeneteralisem lendtuhk püütakse kinni elektrifiltri abil, mille
efektiivne töö on väga oluline, kuna kantserogeense benso(a)püreeni sisaldus elektrifiltri poolt
kinnipüütud tuhas on äärmiselt kõrge võrreldes tsüklonites sadestatud jämedateraliste
tuhajääkidega.
Põlevkiviõli tootmisega kaasnevaid heitmeid on põhjalikult uuritud ja käesoleva hindamise
tarbeks piisava detailsusega kirjeldatud aruande Lisas 9 toodud Tallinna Tehnikaülikooli
Põlevkiviinstituudi töös „Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT
kriteeriumites“ (vt ka käesoleva aruande tabelit 8). Samas on toodud ka nii kiviter- kui
galoter-tehnoloogial baseeruvate tootmisseadmete tehnoloogilised skeemid. Utmise jäägina
tekkiva põlevkivituha omadusi ja toksilisust on eraldi põhjalikult uuritud Tallinna
Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituudi poolt [6], käesoleva aruande Lisas 6 on ära toodud
nimetatud uuringu aruanne (Otšjot.”Issledovanije vlijanija katšestva sõrja, proizvoditelnosti i
tehnologitšeskogog režima ustanovki UTT-3000 (v predelah tehnologitšeskogo reglamenta)
na himitseskii sostav dõmovogo gaza i tvjordõh othodov Zavoda Masel”. Tallinna
Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituut. Kohtla-Järve, 2001).
Uttegaasis esineva kahjuliku komponendi väävelvesiniku (divesiniksulfiidi) sisaldus sõltub
temperatuurirežiimist poolkoksi väljapõletamisel, s.o. soojuskandja ettevalmistamisel. Madala
temperatuuri (< 750˚C) puhul ei moodustu soojuskandja koostises vaba kaltsiumoksiidi,
mistõttu tõuseb väävelvesiniku sisaldus uttegaasis. Praegu töösolevate UTT-300 seadmete
uttegaas põletatakse Eesti Elektrijaama kolletes. Kavandatava õlitehase uttegaasid
kavatsetakse suunata põletamiseks kas Kohtla-Järve Soojuselektrijaama kolletes (KohtlaJärve asukoht) või rajada tootmistehnoloogiline järelpõleti (Aidu, Ojamaa).
Põlevkivi kavandatakse tarnida kasutades olemasolevaid tarneteid - põlevkivi vedu
tegutsevatest kaevandustest ja rikastusvabrikutest raudteevagunitega kas olemasolevatesse
põlevkivilaadimis- ja ladestusaladele (Kohtla-Järve, Aidu) või rajatavaesse laadimis- ja
ladestussõlme (Ojamaa).Aidu asukoha puhul võidakse kasutada autotransporti läheduses
asuvast Ojamaa kaevandusest. Põlevkivi ladestamisel kasutatakse vagunite tühjendamisel
estakaadi ja põlevkivi laadimisel lint ja tigutransportööre. Maapinnal asuval avatud laoplatsil
ladustatakse põlevkivi lahtiselt kuhjades ja teisaldatakse buldooseriga laadimispunkrisse.
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Mõju teiste ettevõtete keskkonnakasutuslubadele ja riskid teiste ettevõtete suhtes.
Kavandatava tegevuse mõjud teistele ettevõtetele, kelle teenuseid kavatsetakse kasutada,
nende teenuste mahtude kasvu näol pole olulised ja eeldatavast mahtude kasv ei sunni teisi
ettevõtteid oma keskkonnakasutuse lubasid muutma.
Kohtla-Järve asukohas on uue kavandatava õlitehase opereerimise käigus tekkiva heitvee
hulk suhteliselt väike ja tootmise laienemisega lisanduva heitvee kvaliteedinäitajad vastavad
praegustele heitvee üleandmise lepingu tingimustele. Kuna protsessi käigus tekkiv fenoolvesi
kas põletatakse utilisaatorkatlas või eraldatakse defenoleerimisseadmes, siis ei ole ette näha
fenoolide sisalduse kasvu Kohtla-Järve veeettevõttele üleantavas heitvees.
Tootmisavariidena võivad Narva Õlitehase analoogiaga kõne alla tulla eelkõige erinevate
toodete lekked kas torustike, pumpade , mahutite, tihendite ja muude sarnaste seadmete
purunemise tagajärjel või nende operaatorite poolse mittekohase või väärkäitumise tagajärjel
(mahutite ületäitmine, hooletus transpordivahendite laadimisel jms.). Nii toimuvad
põlevkiliõli lekked võivad ulatuda kuni kümnete tonnideni. Eeldades, et järgitakse
naftasaaduste hoidmisehitistele ja laadimisseadmetele esitatavaid nõudeid ning head
töökorralduse tava, samuti kui eeldada, et ettevõte varub piisavas mahus reostusõrje seadmeid
ja vahendeid (absorbente, mobiilsed pumbad jms.) ning koolitab oma töötajaid reostuse
likvideerimiseks, siis võimalused lekete tagajärjel keskkonda pääsenud õlide levikuks
pinnasesse ja põhjavette on minimaalsed ning riskid pinnase ja põhjavee kvaliteedi
halvendamiseks on seetõttu suhteliselt madalad.
Arvestades valmistoodangu koguseid ning tuleohtlikkust kuulub tegevus kõrgendatud riskiga
tegevuste hulka. Lähtudes analoogsetest riskihinnangutest, nagu Tallinna linnas (Tallinna
Tuletõrje- ja Päästeameti poolt 2005.a. tehtud riskihinnangu kokkuvõte ,
vt.http://www.ttpa.ee/index.php?option=content&task=view&id=428&Itemid=2) tehtud
riskihinnangust, kus võimaliku bensiini ja ammooniumnitraati vedava rongiõnnetuse korral
tekkida võiva plahvatuse korral on sarnase võimaliku maksimaalse negatiivse mõjuga
õnnetuse tagajärjel tekkida võiva täieliku purustuste mõjutsooniks 800 m , tugevate purustuste
mõjutsooniks on 1500 m ja keskmiste purustuste mõjutsooniks 2500 m, võib väita, et
võimalik oht teistele ettevõtetele s.h. ka ohtlike aineid käitlevatele ja hoidvatele ettevõtetele
vaadeldud asukohtades on kõige suurem Kohtla-Järve asukohas, Aidu asukohas on õlitehase
toodangu hoidlas võimaliku tulekahjuga kaasneda võiva plahvatuse mõjutsoonis vaid Aidu
Karjääri Rikastusvabrik ja ca 500 m kaugusel paiknev eramu. Ojamaa asukohas jäävad
mõjutsooni vaid eramud.
Samas oht sellelaadilisteks suure detonatsioonijõuga plahvatusteks, lähtuvalt õlitehases
käideldavate ohtlike materjalide iseloomust, kogusest, hoidmistingimustest ja tulekahju
ennetavate meetmete-tehniliste lahenduste rakendamisest tulenevalt, pole märkimisväärne.
Tulekahju korral on ohud seotud eelkõige põlevkiviõli põlemise tagajärjel tekkiva õhu
saastatusega kaasneva suitsu ja tahmapilve negatiivse mõjuga ümbritsevale alade elanikele.
Arvestades, et tegutsevas Narva Õlitehases kogu paarikümneaastase tegutsemiseaja jooksul
tema tootmisseadmetes pole põlenguid tekkinud ja eeldades, et uue õlitehase ehitamisel ja
käitamisel rakendatakse kõiki tuleohutusnõudeid, on risk sarnaste tulekahjude tekkimiseks
suhteliselt väike.
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7. KESKKONDA MÕJUTAVAD VÕTMETEGURID, NENDE OLULISUS JA
ALTERNATIIVSETE ASUKOHTADE VÕRDLUS

7.1.Võrreldavate alternatiivide valik ja keskkonda mõjutavate võtmetegurite
määratlemine
Käesoleva keskkonnamõju hindamise käigus hinnati kavandatava tegevuse mõju kõigis
kolmes asukohas lähtuvalt nende asukohtade iseloomust, ja keskkonnaseisundi
foonitasemest.
Kvalitatiivseks hindamiseks võeti KMH programmi järgmised keskkonna ja heitmenäitajad:
Õhuheitmetest
lendtuhk;
vääveldioksiid;
süsinikoksiid ja –dioksiid;
orgaanilised ühendid, s.h. kloororgaanilised;
SO2;
NOx;
fenool;
vesiniksulfiid s.h. ka heitveest eralduv H2S;
alifaatsed ja aromaatse süsivesinikud s.h.benseen, PAH-id;
peen tolm PM10;
merkaptaan.
Pinnasele ja elustikule avalduvast mõju osas:
lendtuha maapinnale sadenemine;
väävliühendite sadenemine.
Veekeskkonnale ja põhjaveele avalduva mõju osas:
tekkivad heitvee kogused ja ohtlike ainete sisaldus heitvees;
põhjavee kaitstus ning võimalikud hüdrogeoloogilised ja hüdrokeemilised muutused põhjavee
seisundis;
põhjavee ja pinnavee saastumise ohud s.h. õli käitlemisel tekkida võivatest avariide risk ja
ohud pinnasele ja põhjaveele ning eelvooludele
Tekkivate jäätmete osas:
tuha kogus ja koostis;
muude tekkivate jäätmete kogus, koostis ja ohtlikkus;
jäätmekäitluse s.h. tuhaladestuseks rajatava prügila mõjud.
PVT/BAT nõuetele vastavuse osas:
seadmete ja tehnoloogia vastavus olemasolevatel Euroopa Liidu PVT/BAT kirjeldustele.
Loodus- ja sotsiaalset keskkonda häirivate tegurite osas:
mõju töökeskkonna kvaliteedile olemasolevatel tootmisterritooriumitel,
tehnoloogiliste seadmete töötamise müra ja transpordimüra ning muid häirivaid tegureid
(hais, tolm).
mõju sotsiaalsele infrastrktuurile (piirkonna koolid, haiglad)
mõju kohaliku elanikkonna tavapärastele toimetuleku viisidele ja mõjutatava piirkonna
turismipotentsiaalile s.h. Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseumi ja vabaajakeskuse
tegevusele.
mõju asukoha kohaliku omavalitsuse põhifunktsiooni (KOV elanikkonna elukvaliteedi
säilitamine ja parendamine) säilimisele.
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Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkiviinstituudi andmetele [12 ] on põlevkivi utmisega
kaasnevate heitmete ühikväärtused esitatud allpooltoodud tabelis.
Tabel 8: Saasteainete heide ümbritsevasse keskkonda arvestades põlevkiviõli ja
fenoolvee töötlust (grammides tonni töödeldud põlevkivi kohta, kui ei ole näidatud
teisiti)
GALOTER
PROTSESS

KIVITER PROTSESS
HEIDE ÕHKU

Tahked osakesed
Vääveldioksiid (SO2)
Süsinikoksiid (CO )
Lämmastikoksiid (NOx)
Vesiniksulfiid (H2S)
Lenduvad süsivesinikud, sh
Benseen
Põlevkivi bensiin
Fenoolid
Ammoniaak (NH3)
COS
Atsetaadid

297
85,5
12,82 kg
48,8
0,12
961,2
80,22

43,2
850
40,6
66,2
6,55
568,1
*
50
4,12
*
*
1,92

1,82
14,46
1,11

HEIDE VETTE

19
28,5

173
54,5

Poolkoksi Tööstus –
ladestusest vihmavesi
200 – 260
650
7,3 – 9,4
0,83

*

1,7

4,5 – 5,8

0,79

*

*

2,8 – 3,6

0,036

*

1,1

*

*

Lenduvad happed arvutatuna
äädikhappele

127,4

*

*

*

Põhilised lenduained arvutatuna
ammooniumile

34,2

*

*

*

Orgaanilised ained (summa)

*

113,2

*

*

Nafta

*

*

0,17 – 0,22

0,28

Üldlämmastik

12

*

10,5 – 13,7

6,3

Üldväävel

3,55

*

*

*

Sulfiidid

*

*

6,4 – 8,4

1,0

Sulfaadid

*

*

112 – 146

410

Üldfosfor

*

*

0,02 – 0,03

0,03

Kloriidid

0,063

*

*

200

Fenoolvesi
Maht, kg/t
Summaarsed fenoolid, sh

ühealuselised fenoolid
kahealuselised
fenoolid
Atsetaadid

Fenoolvesi

GALOTER PROTSESS

Fenoolvesi
Cr, Cu, As (Summa)

*

KIVITER PROTSESS
Poolkoksi Tööstus –
Fenoolvesi ladestusest vihmavesi
*
*
0,05

Heljum

34,2

*

19 – 25

19,8

KHT

934,8

678

319 – 414

110
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BHT

*

*

80 – 104

13

рН

7,1

5,45

11

7,47

TAHKED HEITMED
Maht, kg/t

ТОС, kg/t
Üldväävel

Sulfiidne väävel
Polütsüklilised aromaatsed
süsivesinikud (PAH), mg/t
Raskmetallid (Pb+Cd+Cu+Zn+Cr+Ni)

As sisaldus
Lenduvad ained , mg/kg
(keemistemperatuuriga < 250 oC)
Veeleotises (L/S=10 l/kg) asuvad
ained:
Kuivjääk (TDS)
Sulfiidid, H2S-le
Sulfaadid
Klooriidid
Nitraadid
Ammoniaak
Fluoriidid
Nafta
Fenoolid
Raskmetallid
(Pb+Cd+Cu+Zn+Cr+Ni)
TOC
рН

Absorbeeritavad
halogeenorgaanilised
ühendid (AOX)
Pestitsiidid
*

600 – 650
6,00 – 6,50

480
kuni 67,2

13350 – 14340
7100 – 7630
*

9600 – 14400
*
2544

500 – 535
3,6 – 3,9
–

*
*
1,58 – 1,78

*
*
3770 – 4050
820 – 880
0,3
11,7 – 12,6
ei sisalda
*
32 – 35
7,6 – 8,2

4800 – 9600
96 – 192
*
*
*
*
*
1,2
10,6
*

840 – 904
12,5 – 12,9
ei sisalda

*
11,8
*

ei sisalda

*

Andmed puuduvad

7.2. Hindamiskriteeriumide valik, nende kaal ja hindamisprotsessi tulemused
Keskkonnamõju kvantitatiivsel hindamisel hinnati ühe ja 3 UTT-3000 seadme mahus
tootmisega kaasneda võivaid heitmete koguseid lähtuvalt õlitehase eelprojektis toodud
materjalivoogude mahtudest ja heitmete tasemetest ning AS Narva Elektrijaamad õlitehases
Vaivara vallas töötavate analoogsete seadmete viimaste aastate heitmete aruannetest ja
heitmete mõõtmiste tulemustest.
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Tabel 9: Kavandatava tegevusega kaasnev summaarsete õhuheitmete kasv.
1 UTT
Elektrijaama
seadme
ehitamisega
heitmed
lisanduvad
(K-Järve
heitmed K-Järvele
uue
alternatiivsetes
Heide 1 t Keskmine
Õlitehas
asukohtades
kasutatud kontsentr
e
t/a
põlevkivi atsioon 1 UTT seadme projekte 3 UTT
kohta EEJ EEJ
heitmed (EEJ
seadme
erija
Õlitehases Õlitehase
Õlitehase
andmete Heitmed
kg
smg/m3 andmetel) t/a
t/a
l) t/a
Aidu
Ojamaa

Heitmed,
jäätmed
ÕHKU
0,313
281,7 167,96
845,1
Tahked osakesed
NOx
0,051
45,9
0,893
137,7
12,1
12,1
SO2
0,09
81 169,34
508,02
553,4
553,4
CO
13,58
12 222
927
36 666
1156
1156
CO2
ei arvestata
ei arvestata
247 520 742 560 318 890 318 890
Arom.
süsivesinikud
0,933
839,7 101,54 2 519,10
H2S
0,0001
0,09
0,27
Fenoolid
0,0019
1,71 0,0033
5,13
Märkus: punases sriftis toodud arvutustulemused baseeruvad Õlitehase eelprojektis esitatud
andmetele.
Ülalolevas tabelis esitatud arvutuse järgi uue kavandatava õlitehase käitamisel maksimaalsel
projekteeritud võimsusel ning Aidu ja Ojamaa asukohtades tehnoloogilise seadmmena
lisanduva elektri ja soojuse koostootmisjaama poolt põlevkivi utmisel tekkiva generaatorgaasi
utiliseerimisel on CO2 maksimaalseks summarseks aastaseks heitkoguseks 1,06 miljonit
tonni, NOX heitmetel 149,8 tonni, SO2 heitmetel 1061,4 tonni ja CO heitmetel 37 822 tonni.
Et Kohtla-Järve asukohas suunatakse generaatorgaas põletamiseks teise ettevõtte (VKG
Energia Põhja) elektrijaama, siis on tegemist tolle ettevõtte küttusevahetusega ja
generaatorgaasi põletamisel Põhja elektrijaamas tekkivaid õhuheitmeid käesoleval hindamisel
arvesse ei võeta.
Aromaatsete süsivesinike maksimaalsed aastakogused on 2 519,1 tonni, vesiniksulfiidi
heitmed 0,27 tonni ja Fenoolide heitmed õhku on 5,13 tonni sarnaselt kõigis kolmes
asukohas. Need heitmed paisatakse õhku läbi uue õlitehase korstna.

Vaadeldatavate võimalike uue õlitehase asukohtadest parima väljavalimiseks hinnati
erinevaid keskkonnategureid kvalitatiivselt.
Kvalitatiivseks hindamiseks vaadeldi eelmises peatükis toodud keskkonnaaspekte.
Mõju suuruse (ulatuse, olulisuse, tõenäosuse ja kestvuse) hindamiseks reastati eelpooltoodud
mõjutegurid ja nende osatähtsust hinnati kvalitatiivselt (+,-) süsteemis järgmiselt:
mõju puudub (0)
Kaudne mõju:
kaudne mõju, suhteliselt positiivne (1)
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kaudne mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
kaudne mõju, oluliselt positiivne (2)
kaudne mõju, oluliselt negatiivne (-2)
Otsene mõju:
otsene mõju, suhteliselt positiivne (1)
otsene mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
otsene mõju, oluliselt positiivne (2)
otsene mõju, oluliselt negatiivne (-2)
Mõjude lõplik hinnang moodustus kolme ekspertrühma kaasatud eksperdi poolt tehtavate
hinnangute keskmisena. Saadud keskmised väärtused –2 kuni 2 summeeriti ja nii leitav kaal
määras mõjuteguri mõju suuruse. Mõjude summa annab kavandatava tegevuse
keskkonnamõjude kogukaalu vastavas asukohas ja suurim positiivne keskkonnamõjude
kogukaal näitab kavandatava tegevuse asukohaalternatiivide võrdlemisel keskkonna suhtes
kõige sõbralikumat ja soovitatavat asukohta.
Tabel 10: Keskkonnamõjude koondhinnang
Keskkonnakvaliteeti Otsesed mõjud
Kaudsed mõjud
mõjutav aspekt
KAidu Ojamaa KAidu Ojama
Järve
Järve
a

Mõjud kokku
KAidu
järve

Ojamaa

-1,67
-2,67
-0,33
-1,67

Heitmed õhku s.h.
lendtuhk;
vääveldioksiid;
süsinikoksiid ja –dioksiid;
orgaanilised ühendid, s.h.
kloororgaanilised;
NOx;
fenool;
vesiniksulfiid s.h. ka heitveest
eralduv H2S;
alifaatsed ja aromaatse
süsivesinikud s.h.benseen,
PAH-id;
peen tolm PM10;
merkaptaan.
Mõju pinnasele ja elustikule
s.h
lendtuha maapinnale
sadenemine;
väävliühendite sadenemine.
Mõju veekeskkonnale ja
põhjaveele s.h.:
tekkivad heitvee kogused ja
ohtlike ainete sisaldus
heitvees;
põhjavee kaitstus ning
võimalikud
hüdrogeoloogilised ja
hüdrokeemilised muutused
põhjavee seisundis;
põhjavee ja pinnavee
saastumise ohud s.h. õli
käitlemisel tekkida võivatest
avariide risk ja ohud pinnasele
ja põhjaveele ning
eelvooludele
Jäätmeteket:
tuha kogus ja koostis;
muude tekkivate jäätmete
kogus, koostis ja ohtlikkus;

-1
-2
-0,33
-1

-1
-1,67
-0,33
-1

-1,33
-1,67
-0,33
-1

0
-1,67
0
-0,67

0
-1
0
-0,67

-0,33
-1
0
-0,67

-1
-3,67
-0,33
-1,67

-1
-2,67
-0,33
-1,67

-0,67
-2
-1,33

-0,67 -0,67
-2
-2
-1,33 -1,33

-0,67
-1,33
-0,67

-0,67 -0,67
-1
-1
-0,67 -1

-1,33
-3,33
-2

-1,33 -1.33
-3
-3
-2
-2,33

-2

-2

-2

-2

-4

-4

-4

-1,67
0

-1,67 -1,67
0
0

-1
0

-1,33 -1
0
0

-2,67
0

-3
0

-2,67
0

-1

-1

-0,67

-0,67 -0,67

-1,67

-1,67 -2,33

-0,33

-0,33 -0,33

0

-0,33 -0,33

-0,33

-0,67 -0,67

-1,67

-1,33 -1,33

-0,67

-1

-1,67

-1,67 -2,33

-2

-2

-1

-1,33 -1,33

-3

-3,33 -3,33

-2

-1,33 -1,33

-0,67

-1

-2,67

-2,33 -2,33

-1
-1,67

-1
-1
-1,67 -1,67

0
-0,67

0
0
-0,67 -0,67

-1
-2,33

-1
-1
-2,33 -2,33

-2

-1,67

-2

-2

-1

-1
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jäätmekäitluse s.h.
tuhaladestuseks rajatava
prügila mõjud.
Tehnoloogiliste protsesside
ja sedmete vastavust parima
võimaliku tehnika
(PVT/BAT) nõuetele.
Müra ja muud loodus- ja
sotsiaalset keskkonda
häirivad tegurid s.h.
Mõju töökeskkonna
kvaliteedile olemasolevatel
tootmisterritooriumitel,
Tehnoloogiliste seadmete
töötamise müra ja
transpordimüra ning muid
häirivad tegurid (hais, tolm).
Mõju sotsiaalsele
infrastrktuurile (piirkonna
koolid, haiglad)
Mõju kohaliku elanikkonna
tavapärastele toimetuleku
viisidele ja mõjutatava
piirkonna turismipotentsiaalile
s.h. Kohtla-Nõmme
Kaevanduspark-muuseumi ja
vabaajakeskuse tegevusele.
Mõju asukoha kohaliku
omavalitsuse põhifunktsiooni
(KOV elanikkonna
elukvaliteedi säilitamine ja
parendamine) säilimisele
Keskkonnamõju õlitehase
ehitustööde teostamise ajal
ja mõjusid seoses õlitehase
likvideerimisega s.h.
Olemasoleva infrastruktuuri ja
teedevõrgu kasutamine
Ehitus- ja hilisemate
lammutusjäätmete
utiliseerimine
Mõju teiste ettevõtete
keskkonnakasutuslubadele
ja riske teiste ettevõtete
suhtes s.h.
Keskkonnakasutuse mahtude
kasvust tulenev vajadus muuta
teenusepakkujate (veevõtt,
heitvee ärajuhtimine
ühiskanalisatsiooni ja
puhastamine, jäätmete
käitlemine) kasutatavaid
tehnoloogiaid ja/või
keskkonnalubasid
Tootmisavariide (põlengud,
plahvatused) võimalikke mõju
eri asukohtade läheduses
asuvate kõrgendatud riskiga
ettevõtete suhtes ja nende
ettevõtete riskide mõju
õlitehasele.
Mõju Natura 2000 aladele ja
kaitsealadele
SUMMEERITUD MÕJUD
ASUKOHAEELISTUSED
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-0,67

-0,67 -0,67

-0,67

-0,67 -0,67

-1,33

-1,33 -1,33

0,67

1,33

1,33

0

0

0

0,67

1,33

1,33

-0,33

-2

-2

0

-1

-1,33

-0,33

-3

-3,33

-1

-1,33 -2

-1

-1,33 -2

-2

-2,67 -4

0

-0,67 -2

0

0

-2

-2

-2,67 -4

0,33

-1

-1

-1

-1,67

-0,667 -2

-1

-0,67 -2

-1

-0,67 -2

-2

-1,33 -4

0

-0,67 -2

-1

-0,67 -2

-2

-1,33 -4

-1,67

-1,67 -2

-1

-1

-2,67

-2,67 -3,67

0

-0,67 0

-0,33

-0,33 0

-0,33

-1

-2

-1,33 -0,33

-1,33

-1

-1

-3,33

-2,33 -1,33

0

-0,33 -0,33

-1

-1

-1

-1

-1,33 -1,33

-0,67

-1,67

-2,33

0

-45,67 -49,3 -61
I
II
III

Nagu näha värv-kodeeritud koondtabelist on pea kõigi komponentide osas kavandatava
tegevuse keskkonnamõju negatiivne (mida erksam punane, seda negatiivsema
keskkonnamõju, roheline näitab positiivset mõju). Summeerides eri komponentide
kvalitatiivset keskkonnamõju vaadeldud asukohtade kaupa, reastusid asukohad järgmiselt:
väikseima keskkonnamõjuga on kavandatav tegevus Kohtla-Järve asukohas koefitsiendiga –
45,67, järgneb Aidu asukoht pisut suurema koefitsiendiga –49,3 ja kõige suurem, sealjuures
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märkimisväärselt suurem on kavandatava tegevuse keskkonnamõju Ojamaa asukohas,
koefitsiendiga –61.

Õhuheitmete modelleerimine
Kuna kavandatava tegevuse olulisimaks keskkonnda mõjutavateks komponentideks on
õhuheitmed, siis pidas ekspertrühm mõju hindamisel vajalikuks kaasata EKUK õhuseire
eksperte et modelleerida põhiliste õhuheitmete leviku ulatust.
Õhuheitmete leviku modelleerimisel arvestati ka olemasolevatele õlitootmisseadmetele
õhuheitmelubade väljaandmise aluseks olnud Lubatud heitkoguste projekte (LHK) ja muid
eelnevaid uuringuid.

LHK ja KMH projektides2,3,4 toodud saasteainete hajumisarvutuse

kohaselt ületab vääveldioksiidi kontsentratsioon saastatuse taseme piirväärtust väljaspool Viru
Õlitööstus AS tootmisterritooriumi, mistõttu hetkel ei ole reaalne mis tahes vääveldioksiid
saasteallika lisandumine Kohtla-Järve linna. KMH projekti põhjal võib vääveldioksiidi
kontsentratsioon ületada tunnikeskmist piirväärtust Käva ja Vanalinna piirkonnas ka siis kui
ühe võimaliku meetmena tõstetakse saasteallikate P-1 ja P-2 kõrgust 50 meetrini.
Saasteainete hajumisarvutused
VKG Oil saasteallikatest pärineva vääveldioksiidi heitkoguste põhjal teostas EKUK
maapinnalähedaste saastetasemete arvutusliku hindamine. Selleks kasutati US-EPA mudelit
ISC3. Andmed maksimaalsete hetkeliste heitkoguste kohta saadi Viru Õlitööstus AS KMH ja
LHK projektidest. Saadud arvutuslikke maksimaalseid saastetasemeid võrreldi Kalevi tänava
seirejaamas ja Liikuvas õhulaboris mõõdetud saastetasemetega.
Tabel 11: SO2 arvutuslikud ja mõõdetud kontsentratsioonid
Vääveldioksiid

Seirejaam

SO2

Maksimaalne

Maksimaalne

Erinevus

arvutuslik

mõõdetud

%

3

Tunnikeskmine
Ööpäevakeskmine

Kalevi

Keskmine*
Tunnikeskmine

Mobair

3

µg/m

µg/m

290,7

290,5

0,1

98,8

97,9

0,9

11,9

8,1

46,9

408,9

443,2

7,7

2

VIRU ÕLITÖÖSTUS AS lubatud heitkoguste (LHK) projekt I OSA (pt 1-8) Töö nr 64-04-VÕT
VIRU ÕLITÖÖSTUS AS lubatud heitkoguste (LHK) projekt II OSA (pt 9-10, lisad) Töö nr 64-04-VÕT
4
VIRU ÕLITÖÖSTUS AS Tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne. Töö nr 7304-VÕT
3
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Ööpäevakeskmine

200,6

109,1

83,9

Keskmine**

17,5

21,7

19,4

*
**

2002-2005 a. seiretulemuste keskmine
Perioodi keskmine (29.11 – 16.12.2005)

Tabelis 10 toodud arvutuslike maapinnalähedaste kontsentratsioonide arvutamisel on lähtutud
halvimatest ilmastikutingimustest. Kuna EKUK liikuv mõõtejaam Mobair on praeguses
asukohas VKG Oil territooriumil paiknenud suhteliselt lühikest aega, siis ei ole tõenäoline, et
selle aja jooksul on esinenud halbasid ilmastikutingimusi koos maksimaalsete heitkogustega.
Seetõttu

on

mõõtmiste

ja

arvutuste

suur

lahknemine

näiteks

ööpäevakeskmise

kontsentratsiooni puhul arusaadav. Väga hea kokkulangevus on mõõtmistulemuste (2002 –
2005) ja arvutuste vahel Kalevi tänava seirejaamas. Tulemuste kokkulangevus näitab, et
kasutatav arvutusmetoodika ja saasteallikate valik on asjakohane maapinnalähedaste
saastetasemete hindamiseks. Sellest lähtuvalt lisati mudelisse plaanitavate seadmete UTT3000 maksimaalsed hetkelised heitkogused, saades maksimaalse maapinnalähedase
kontsentratsiooni

koos

lisanduva

tootmisega.

Samuti

arvutati

maapinnalähedased

kontsentratsioonid, mis tekiksid ainult rajatavate seadmete UTT-3000 tulemusena
Alljärgnevas

tabelis

on

toodud

arvutuslikud

vääveldioksiidi

maapinnalähedased

saastetasemed praeguste heitkoguste ja lisanduvate UTT-3000 korral.

Tabel 12: SO2 saastatuse tase koos ja ilma 3 × UTT-3000 rajamiseta
Vääveldioksiid

Seirejaam

SO2

Olemasolevad

3 × UTT-3000

Muutus

saasteallikad

lisandumine

%

3

µg/m

µg/m

290,7

296,9

2,1

98,8

102,0

3,1

Keskmine*

11,9

12,2

2,5

Tunnikeskmine

408,9

409,0

-

200,6

200,7

-

17,5

17,5

-

Tunnikeskmine
Ööpäevakeskmine

Ööpäevakeskmine
Keskmine**

Kalevi

Mobair

3

Kuigi protsentuaalne vääveldioksiidi maapinnalähedase kontsentratsiooni suurenemine ei ole
väga suur, tuleb siiski arvestada praeguseid saastatuse tasemeid Kohtla-Järve linnas, mis juba
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praegu ületavad vastavaid piirväärtuseid. Heitmete hajuvuse ulatust ja mõjutatavat ala
näitavad kaardid on toodud Lisas 8 esitatud EKUK Ekspertarvamuse lisadena.

Kuna vääveldioksiidi puhul on tegemist Euroopa Liidu mõistes prioriteetse saasteainega, siis
tuleb kehtestatud piirväärtuste lubatud ületamiskordade ületamisel rakendada saastatuse
taseme alandamiseks tegevusplaane. Tegevusplaanides sisalduvad meetmed hõlmavad näiteks
ettevõtete sulgemist või tootmisprotsesside vähendamist pikemaks või lühemaks ajaks.

Vastavalt NEC direktiivile ja Euroopa Liidu liitumislepingule peab Eesti aastaks 2010
saavutama SO2 emissioonide osas taseme 100 kt. Statistikaameti andmetel emiteeriti Eestis
2004 aastal 84 kt vääveldioksiidi. Praeguse seisuga ei tohiks NEC direktiivist ja
liitumislepingud tulenevad kohustused takistada UTT-3000 rajamist ja 2,7 milj. tonni
põlevkivi töötlemist, mis väidetavalt tekitab aastas 508 tonni vääveldioksiidi heitmeid (Aidu
karjääris ja Ojamaa kaevanduses lisaks veel 553 tonni). Samas on praegu käimas
summaarsete piirkoguste revideerimise protsess, mille käigus võidakse Eestile sätestatud
kvoote märkimisväärselt vähendada. Kuna Aidu ja Ojamaa puhul on vääveldioksiidi
heitkogused ligi kaks korda suuremad kui Kohtla-Järve puhul, siis summaarsete piirkoguste
drastilisel vähendamisel on rajatavate tootmisvõimsuste eelistatud asukohaks Kohtla-Järve.
CAFE ja IIASA prognooside kohaselt tuleks aastaks 2020 saavutada vääveldioksiidi osas
aastane emissioon 9,8 kt. Eesti enda stsenaariumite kohaselt võiks aastaks 2020 saavutada
mõistlike kulutustega taseme 32 kt. Sellisel juhul oleks AS Narva Elektrijaamades on
renoveeritud kokku neli plokki ja Ahtme Elektrijaam (kokku 535 MWel) ja täiendavaid plokke
enam ei renoveerita aastani 2020. Kohtla-Järvel on lahendatud generaatorgaasi põletamisel
moodustuva vääveldioksiidi nõuetele vastav sidumine. Kasutusele on võetud veelgi madalama
väävlisisaldusega bensiin ja diiselkütus (väävli sisaldus alla 10 mg/kg).
Kuna kõigis asukohtades on õlitootmise mahtude kavandamisel piiravaks asjaoluks eelkõige
vääveldioksiidi summaarse aastase heitkoguse tase on oluline tootmismahtude kavandamisel
jälgida, milliseks kujunevad piirkonna summaarsed (nii paiksetest kui ka hajutatud
heitmeallikatest õhku paisatud) heitmete tasemed et võimalikul kavandatavate uute
tootmisseadmete opereerimisega neid tasemeid ei ületataks. TTÜ (Ants Martinsi) töö Eesti
saasteallikatest välisõhku eralduvate vääveldioksiidi,... heitkogust vähendamise suutlikkuse
analüüsi [ 5 ] järgi aastatel 200-2003 põlevkivi põletamisel ja põlevkiviõli tootmisel eralduv
SO2 moodustas ligikaudu 89 -92 % kõigist Eestis kasutatud kütuste põletamisel õhku paisatud
vääveldioksiidi kogusest. Arvutustest selgub, et näiteks 2001. aastal kasutati elektrijaamades
82,4% kogu energeetilisest põlevkivist. Elektrijaamadest omakorda tarbisid Balti- ja Eesti
Soojuselektrijaamad ligikaudu 94% kogu sellest põlevkivist. Ahtme-, Kohtla-Järve- ja
Sillamäe Soojuselektrijaamade osatätsus põlevkivi põletamisel oli seega ainult 6%. Et
põhilised piirkonna vääveldioksiidi heitmed tulevad põlevkivist elektri tootmisel ja et Eesti ja
Euroopa Liidu liitumisleppe ühe tingimuse järgi suletakse vanad põlevkivi tolmpõletuskatlad
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aastal 2015 lõpus ja eelnevalt elektritarbimise põhikoormust kandvate põlevkiviplokkide
katlad asendatakse tsirkuleerival keevkihil kateldega, millega saavutatakse elektritootmise
vääveldioksiidiheitmete vähenemine tänase tasemega võrreldes 98% on nimetatud uuringus
nähtud summaarsete väävliheitmekoguste prognoosimisel aastateks 2010, 2015 ja 2020
vähenemist eelkõige elektritootmise heitmete vähenemisena. Nimetatud prognoosides on
arvestatud, et põlevkiviõli tootmisel tulenevad vääveldioksiidi heitmete tasemed aastatel
2010, 2015 ja 2020 jäävad praegusele tasemele s.o. tasemele 123000 tonni SO2 aastas.
Lähtudes eelpooltoodud eeldustest, et piirkonna summaarsed vääveldioksiidi aastased
heitkogused vähenevad oluliselt aastatel 2005-2015 tänu elektritootmisvõimsuste
uuendamisele ja vaatamata Eesti summarse lubatud SO2 aastase heitkoguse taseme
vähenemisele praeguselt 100 000 t /a võimaliku 35 000 t/a tasemele peavad Eesti
põlevkiviõlitööstuse (kogu Eesti õlitööstus asub Ida-Viru maakonnas) heitmed jääma
tasemele 123000 t/a, siis on ka AS VKG Oil prognoositav lubatud summaarne SO2
aastakogus kogu eeloleval perioodil (aastatel 2010, 2015 ja 2020) konstantselt tänasel
tasemel ning ettevõte saab tootmist laiendada olemasolevate Kiviter-tehnoloogia aasil tötavate
tootmisseadmete efektiivsust paarndades ja summaarseid vääveldioksiidiheitmeid vähendades
nii tehnilisi lahendusi rakendades (väävlipüüdeseadmed) kui ka tootmist ümberkorraldades
(n.t piirkonna soojatootmist optimeerides – Kohla-Järve ja Jõhvi soojavõrkude ühendamine ja
põlevkivikütuse asendamine generaatorgaasiga). Sarnaselt saab väita, et Kohla-Järvele
kavandatava tegevuse käigus rajatavas uues galoter-tehnoloogia baasil õlitehases saab teise
UTT3000 seadme püstitada pärast piirkonna olemasolevate vääveldioksiidiheitmete taseme
vähenemist (vähendamist) 170 tonni võrra ja kolmanda UTT-3000 seadme saab Kohtla-Järve
asukohas püstitada peale SO2 piirkonna summaarsete heitmete vähenemist järjekordse 170
tonni võrra.
Dioksiinid.
2003.a. märtsikuus AS Narva Elektrijaamad Õlitehases Taani firma dk-TEKNIK ENERGY &
ENVIRONMENT ekspertide poolt läbi viidud dioksiinide mõõtmised näitasid, et UTT-3000
seadmetega põlevkiviõli tootmisel erandub dioksiine marginaalses koguses ja need heitmed
on alla kehtestatud piirväärtusi. Kui dioksiiniheitmete kontsentratsiooniks mõõdeti 0,3 pg ITEQ/Nm³, siis EL poolt jäätmepõletusseadmetele kehtestatud piirväärtus dioksiinidele on 0,1
ng I-TEQ/Nm³ e. Narva Elektrijaamade UTT-3000 seadmetel mõõdetust ligi 1000x suurem.

Mõju veekeskkonnale ja jäätmete keskkonamõju.
Saeases asjaoluga, et AS Narva Elektrijaamad õlitehas oma heitveed põletab koos
põlevkiviga Eesti Elektrijaama kateldes ja seetõttu tekkivate veeheitmete osas aruannet ei
esita, siis arvutati uue õlitehasega kaasnevad eeldatavad aastased veeheitmete kogused välja
lähtuvalt uue õlitehase eelprojektis toodud näitajatele. Tekkivate tuhajäätmete kogused
hindamisel võrreldi Narva õlitehases tekkivaid jäätmekoguseid uue õlitehase eelprojektis
toodud vastavate näitajatega. Kuna eeldatavasti uue õlitehase seadmed töötavad aasta jooksul
rohkem töötunde kui Narva õlitehase vanad seadmed, töödeldes ümber suurema koguse
põlevkivi, siis on eeldatavasti tekkivate tuhakohuste hulga arvestamisel lähtutud uue tehase
näitajatest.
Tabel 13: VKG Oil uue õlitehase rajamisega kaasnevad heitmed
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Heitmed, jäätmed

1 UTT
Heide 1 t
seadme
kasutatud heitmed
põlevkivi
(EEJ
kohta EEJ Õlitehase
Õlitehases andmetel)
t/a
kg

Hõljum
BHT
KHT
Nüld
Püld
Cl
PAÜ
Põlevkiviõli
Fenoolid

ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata
ei arvestata ei arvestata

6,175
0,6349
0,612
0,158
0,065
0,1774
0,0493
0,517
0,1172

18,525
1,9047
1,836
0,474
0,195
0,5322
0,1479
1,551
0,3516

455,959 410 363,10

517 700,00

1 553 100,00

1 UTT seadme
heitmed (KJärve uue
Õlitehase
andmetel) t/a

3 UTT seadme
Heitmed t/a

VETTE

JÄÄTMED

Põlevkivituhk

Märkus: punases sriftis toodud arvutuustulemused baseeruvad Õlitehase eelprojektis esitatud
andmetele.
Põlevkiviõli tootmisega kaasnevaid veekeskkonda ja pinnast mõjutavad tegureid ja nende
mõju keskkonnale ja elusorganismidele on piisavalt uuritud. Eesti Keemilise füüsika ja
Biofüüsika Instituudi tedlaste Kahru ja Põllumaa. koondatud töös “Eesti Põlevkivitööstuse
jäätmete ohtlikkus” [1] on põhitähelepanu pööratud ökotoksiliste meetodite kasutamise
tulemustele jäätmete ohtlikkuse määramisel nii pinnases kui põhjavees. Põhiliste negatiivsete
mõjud tulenevad Kiviter-protsessi jäätmena tekkiva poolkoksi ja fuusside ohtlikkusest ja eriti
vihmavete poolt poolkoksiladestutest väljauhutavat keemiliste ja s.h. toksiliste ühenditega,
sest olemasolevad ladestuspaigad pole pinnasest ja põhjaveest isoleeritud ja ladestute nõrgvett
ei koguta ega puhastata. Kavandatava tegevuse käigus ehitatakse nõuetele vastavad
ladestuspaigad (prügilad) kõigis kolmes asukohas, mistõttu ei ole ette näha ohtlike ainete
keskkonda pääsemist.
Tuha transpordil autotranspordiga ja eelnevalt tuha niisutamisega vältimaks tolmu teket nii
tuha veol kui selle laialilaotamisel ja tallamisel prügilas on keskkonnamõju eeldavasti
marginaalne.
UTT-3000 seadmetes tekkiva põlevkivituha omadusi on põhjalikult uuritud Tallinna
Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituudi teadlaste poolt.2001.a. AS Narva Elektrijaamad
Õlitehases töötvate UTT-3000 seadmete poolt tekitatud põlevkivituha omaduste põhjalike
uuringute tulemuste [6] järgi on Galoter-tehnoloogiaga põlevkiviõli tootmisel tekkiv tuhk
märksa keskkonnaohutum kui Kiviter-tehnoloogiaga õlitootmisega kaasnev põlevkivituhk.
Põhiliseks keskkonada mõjutavaks teguriks on põlevkivituha leeliselisus. Põlevkivituha
kuivtranspordiga ja –ladustamisega nõuetele vastavasse prügilasse (vähese niisutamisega tuha
tolmamise ärahoidmiseks), prügilanõrgvee kogumise ja puhastamisega (neutraliseerimisega)
on põlevkivituha leeliseliste komponentide keskkonda pääsemine välistatud.
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8. NEGATIIVSETE MÕJUDE LEEVENDAMISE VAJADUS JA VÕIMALUSED
Negatiivsete mõjude leevendamiseks on vaja eelkõige vähendada õhuheitmeid. Õhuheitmeid
aitab vähendada kogu põlevkiliõli tootmise moderniseerimine e. kiviter-tehnoloogial
baseeruvate tootmisseadmete väljavahetamine galoter-tehnoloogial baseeruvate seadmetega.
Kavandatav tegevus - AS VKG Oil poolt UTT-3000 seadmete püstitamine on esimene samm
sel teel. Kuna Kohtla-Järve asukohas on õhuheitmete kõrge foonitaseme tõttu niikuinii
kriitiline uue õlitehase tootmismahtude kavandamisel, siis tuleb rakendada lisameetmeid
õhuheitmete vähendamiseks.
Kohtla-Järve asukohas saab piirkonna summaarseid õhuheitmeid vähendada uue õlitehase
poolt tootmise käigus tekkiva poolkoksigaasi kogumisega ja nii kogutud kütuse abil
asendades VKG ettevõtete grupile kuuluvas olemasolevas Kohtla-Järve elektrijaamas
kasutatava põlevkivi tahkekütuse uues õlitehases tekkiva poolkoksigaasiga. Nii on lähtudes
põlevkivikoksi ja põlevkivi kütteväärtusest ja heitmete näitajatest (2003.a. tegelike heitmete
aruandluse andmed) ning Kohtla-Järve elektrijaama 2005.a. jooksul kasutatud põlevkivi
kogusest (113 163 tonni), sama soojuse hulga (1222,16 TJ) tootmiseks, asendades põlevkivi
uue õlitehase poolt tootmise kõrvalproduktina toodetava poolkoksigaasiga, võimalik aastas
vähendada elektrijaama poolt õhku paisatavaid CO2 heitmeid kokku 122 787 tonni võrra,
SO2 heitmeid 1717 tonni , NOx heitmeid 124 tonni, tahkete osakeste heitmeid 30 tonni ja
CO heitmeid 31 tonni võrra. Arvestades eelpooltoodut soovitavad eksperdid Kohtla-Järvel
uue õlitehase poolt toodetud generaatorigaasi põletada Kohtla-Järve elektrijaamas ja asendada
senini elektrijaamas kasutatud põlevkivi tahkekütus täies mahus generaatorgaasiga.
Uue õlitehase rajamisega kaasneva keskkonnamõju vähendamiseks soovitavad eksperdid
muuta kavandatavat õlitootmistehnoloogiat nii, et fenoolvete põletamise asemel järelpõletis
nähakse uues õlitehases ette tootmistehnoloogilise sõlmena seade fenoolvetest fenooli
eraldamiseks.
Negatiivsetest mõjudest on olulised ka häirivad tegurid, nagu müra, haisud ja kavandatava
tegevusega kaasnevad takistused olemasoleva infrastruktuuri kasutamisele. Müra on oluline
mõjutegur Kohtla-Järve asukohas ja infrastruktuuri kasutamise häirimine kavandatava
tegevusest tulenevate transpordimahtude suurenemise tõttu Aidu asukohas.
Kaaluda võiks Kohtla-Järve asukohas müra vähendamise meetmete rakendamist nagu
vahetult tootmisterritooriumiga külgnevate elumajades mürataseme vähendamine, kas
mürabarjääride rajamisega (haljastus, müratõkkeseinad) või elamute helikindluse tõstmisega
(akende vahetus pakkettakende vastu, mürasummutava vooderduse lisamine vms.).
Uue õlitehase rajamisel Aidu asukohta tuleb sotsiaalsete pingete s.h. eelkõige autotranspordi
kasutamisest tulenevate häiringute leevendamiseks suunata õlitehase toodete vedu TallinnPeterburi maanteele Aidu-Püssi vahelise teelõigu kaudu ja transpordivood ajaliselt hajutada.
Uue õlitehase rajamisega kaasneva sotsiaalse häirituse ja ettevõtte poolt mõjutatavas
piirkonnas tekkinud sotsiaalsete pingete leevendamiseks soovitavad eksperdid arendajal
käivitada teavitustöö VKG Oil AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju kohta ja ettevõtte
poolt teostatavate keskkonnameeetmete ja nende meetmete tulemuste tutvustamiseks. Samuti
panevad eksperdid ette arendajal käivitada sotsiaalsete leevendusmeetmete fondi, mille
juhtimisele kaasataks kohalike omavalitsuste ja huvigruppide esindajaid ja mille vahenditest
finantseeritaks eelkõige mõjutatavate elanike huvidest lähtuvaid ja ettevõtte tegevuse poolt
põhjustatud negatiivse mõjude leevendamise meetmeid.
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9. KESKKONNASEIRE RAJATAVA ÕLITEHASE PIIRKONNAS
Keskkonnaseire põhieesmärkideks on (keskkonnategurite ning keskkonnaseisundi järjepideva
jälgimise ning hindamise kaudu) keskkonnategurite ning seisundi muutuste prognoosimine
väljatöötatud indikaatorite süsteemi ja prognoosimudelite abil. Keskkonnaseire raames
kogutav andmestik on aluseks keskkonnameetmete kavandamisel, elluviimisel ning
vajadustekohasel korrigeerimisel. Rahvusvaheliste lepingute alusel tehtavad võrdlusuuringud
ning saasteainete kauglevi jälgimine võimaldavad tõhusamat regulatsiooni- ja kaitsemeetmete
rakendamist ning korrigeerimist globaalsel tasandil. Lisaks tagab keskkonnaseire erinevate
tasandite (riiklik, kohalik omavalitsus, ettevõtted, eraisikud) varustamise neile vajaliku
informatsiooniga programmide ja planeeringute ning ehitus- või muu tegevuse
kavandamiseks ja elluviimiseks. Keskkonnaseiret korraldab riik lähtuvalt Riiklikust
keskkonnaseire programmist või paneb teatud osas selle ülesande seaduste alusel ettevõtetele,
kes heitmeid keskkonda paiskavad.
Lähtuvalt avaliku teabe seadusest kuulub informatsioon keskkonnaseisundi,
keskkonnakahjustuste ja ohtlike keskkonnamõjude kohta avalikustamisele. Riikliku ja
kohaliku omavalitsuse seireprogrammi alusel ning loodusvara kasutusõiguse või saasteloaga
määratud mahus teostatud keskkonnaseire andmed (alamprogrammide raames kogutud
andmete õigsuse eest vastutavad programmide täitjad) avalikustatakse vastaval veebilehel
ning (keskkonnaministri määratud mahus) ka üldistatud perioodiliste väljaannetena. See
võimaldab kõikidele huvilistele juurdepääsu nende elukeskkonna kvaliteeti ning isiklikku
tervist puudutavale teabele looduslike ja inimtegevusest põhjustatud muutuste kohta
keskkonnas.
9.1. Õhuheitmete seire
Alates 27. novembrist 2004 on uue Välisõhu kaitse seaduse (VKS) § 92 kohaselt loetakse
suureks põletusseadmeks seadet, mille installeeritud soojusvõimsus on maksimaalseselt 50
MW või enam. Samas, sama seaduse § 96 lõige 1 järgselt nõutav, et põletusseadmel, mille
nominaalsoojusvõimsus on 100 megavatti või enam, tuleb pidevalt mõõta vääveldioksiidi,
tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide kontsentratsiooni. Seadus ei nõua otseselt, et
põletusseadmed soojusliku võimsusega 50 – 100 MW oleks varustatud pidevseire
seadmetega. Küll aga peab käitaja tagama, et oleks tagatud saasteainete heitkoguste
piirväärtuste järgimine ja seda saab tagada ainult otseste mõõtmiste teel (VKS, § 98).
Heiteseire eesmärgiks on tagada käitise tegevuse vastavus seadusandlike nõuetega
saasteainete eriheite osas, kus alates 30.09.2004 jõustuvad järgmised piirväärtused (vastavalt
Keskkonnaministri määrusele 28.04.2003 nr. 34 “Saasteainete heitkoguste piirväärtused
suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta”; (RT I 2004, 43, 298):
biomass P>=50 MW
200 mg/Nm3
muu tahke kütus P>= 50 MW
850 mg/Nm3
NOx NO2-na biomass ja muu tahke kütus P>=50 MW
400 mg/Nm3
maagaas
150 mg/Nm3
Tahked osakesed
tahke kütus P<=50 MW
50 mg/Nm3
maagaas
5 mg/Nm3
SO2

Lähtuvalt eelpooltoodust tuleb arendajal näha ette vastavate püsiseaireseadmete paigaldamine,
seire korraldamine ja vastavate seireandmete kvartaalne esitamine loa väljaandjale.
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9.2 Välisõhu kvaliteedi seire
Välisõhu kvaliteedi seire on riigi ülesanne, seda koordineerib ja viib läbi Eesti
Keskkonnauuringute Keskus.

9.3. Põhjavee hüdrogeoloogiline ja hüdrokeemiline ning pinnavee seire
Põhjavee seire kohustuse ettevõttele tuleneb Veeseadusest kui ettevõte kasutab vett e.
ammutab vett ja heidab heitvett pinnasesse või vekogusse ning Jäätmeseadusest seoses
jäätmete ladustuskoha (prügila) rajamise ja opereerimisega.
Veeseadus sätestab veeseire kohustuse panemise ettevõttele (veekasutajale) välja antava vee
erikasutusloa tingimustes:
VS § 9. Vee erikasutusluba ja ajutine vee erikasutusluba
(1) Vee erikasutusõigus tekib tähtajalise vee erikasutusloa alusel.
(11) Vee erikasutusloa taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse
sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
(2) Vee erikasutusloale kantakse sõltuvalt käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 sätestatud vee
erikasutusest:
1) vee võtmise lubatud kogused ja aeg veehaarete ja põhjaveekihtide kaupa;
2) veekogust võetava vee koguse määramise, vee kvaliteedi kontrollimise ja võetud vee
arvestuse pidamise nõuded;
3) põhjavee kvaliteedi kontrollimise ja põhjavee taseme mõõtmise nõuded;
4) saasteainete suurim lubatav sisaldus ärajuhitavas heitvees;
5) saasteainete suublasse viimise lubatud kogused ja aeg väljalaskude ning saasteainete kaupa,
arvestades parimat võimalikku tehnikat;
6) saasteainete suubla seire nõuded;
7) saasteainete seire nõuded;
8) suubla kvaliteedinõuded;
9) vee erikasutuse mõju põhjaveekihile, veekogule või suublale vähendavad meetmed ja
nende rakendamise tähtajad;
10) nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale;
11) parim võimalik tehnika vee kasutamiseks ja reovee puhastamiseks, arvestades selle
kaasaegsust ja tõhusust, vee erikasutajale kättesaadavust ning majanduslikku ja tehnilist
vastuvõetavust;
12) teave, mis on vajalik kanda vee erikasutusloale tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 14
alusel kehtestatud korrast.
...
Nõuded vee erikasutusloa taotlemisel nõutavate andmete kohta sätestab
Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määrus nr 18 “Vee erikasutusloa ja ajutise vee
erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike
materjalide loetelu ja loa vormid”
Määruse
§ 6. Vee võtmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid
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Vee erikasutusloa taotlus mineraalvee võtmiseks või vee võtmiseks pinnaveekogust,
sealhulgas ka jää võtmiseks enam kui 30 m3 ööpäevas või vee võtmiseks kambriumi-vendi
või ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist või vee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas
muudest põhjaveekihtidest koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) veevajaduse iseloomustus veehaarete ja põhjaveekihtide kaupa aastas, kvartalis ja ööpäevas
(m3);
2) pinnaveevõtu iseloomustus (veekogu või selle osa nimi, veehaarde asukoha kirjeldus ja
veevõtukoha koordinaadid) pinnaveekogust veevõtu korral;
3) põhjaveevõtu iseloomustus (põhjaveekihi nimetus, puurkaevu passi koopia, veehaarde
asukoha kirjeldus ja koordinaadid) põhjaveekihist veevõtu korral;
4) veehaarde ja veevõtuseadmete iseloomustus;
5) võetava vee koguse määramise viis ja mõõtmisvahendid;
6) võetava vee ja kasutamiseks vajaliku vee kvaliteedi võrdlev hinnang ja võetava vee
töötlemise kirjeldus;
7) kaart (soovitavalt mõõtkavas 1:10 000), millele on kantud vee erikasutusloa taotlusega
seotud veehaarded koos sanitaarkaitsealadega;
8) teave heitvee ärajuhtimise kohta (heitvee kogus aastas (m3), isiku nimi, kelle
kanalisatsiooni heitvesi juhitakse ja koopia heitvee ärajuhtimise lepingust selle lepingu
olemasolul) heitvee ärajuhtimise korral.
§ 7. Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vajaliku vee erikasutusloa
taotlemise materjalid
(1) Vee erikasutusloa taotlus heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks
koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
1) parimale võimalikule tehnikale vastav reovee kogus selle teabe olemasolul ja tegelikult
tekkiv reovee kogus aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
2) veeheite hulga iseloomustus toodanguühiku kohta;
3) teave reovee koguse ja koostise muutumise kohta aasta, kuu või ööpäeva jooksul;
4) saasteainete kogus toodanguühiku kohta;
5) tööstusettevõtte reovees sisalduvad ohtlikud ained, mis juhitakse ühiskanalisatsiooni ja
mida ei ole võimalik reoveepuhastis kõrvaldada;
6) vee-ettevõtja ja tööstusettevõtja reovee ärajuhtimist reguleeriva lepingu koopia selle
lepingu olemasolul;
7) reovee puhastamise kirjeldus (puhastuse liik, skeem, seadme tüüp, võimsus,
reoveejärelpuhastus, puhastusprotsessi projektikohane ja tegelik puhastusaste);
8) kogumiskaevude ja -basseinide kirjeldus (materjal, maht ja veepidavus);
9) suubla nimi, iseloomustus ja asukoha kirjeldus;
10) prognoositav suublasse juhitava heitvee kogus aastas, kvartalis, ööpäevas (m3);
11) suublasse juhitava heitvee saasteainete kogused või prognoositavad kogused aastas,
kvartalis ja ööpäevas (t);
12) saasteainete sisaldus või prognoositav sisaldus suublasse juhitavas heitvees (mg/l);
13) pinnassuubla iseloomustus, sh selle pindala (ha) ja põhjavee kaitstus reostuse eest;
14) vedelsõnniku laotusplaani koopia loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
15) vedelsõnniku laotamiseks sõlmitud lepingute koopiad nende lepingute olemasolul
loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
16) põlluraamatu koopia taimekasvatusega seotud vee erikasutamise korral;
17) reostuskoormuse määramise viis ja mõõtmisvahendid;
18) kavandatud või olemasolevad seirepunktid ja seiratavad näitajad ning seire sagedus vee
erikasutuse piirkonnas;
19) reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus, omadused ning käitluse kirjeldus;
20) vee tehnoloogilise jaotuse ja heitvee formeerumise skeem;
21) kanalisatsiooni ja heitvee väljalaskmete asukoha skeem;
22) reostusallika orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides (ie);
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23) ohtlike ainete heite korral nimistusse 1 kantud ohtlike ainete kõrvaldamise meetmekava ja
nimistusse 2 kantud ohtlike ainete heite vähendamise meetmekava.
(2) Vee erikasutuse piirkond on käesoleva määruse tähenduses ala, kus vee erikasutus
halvendab veekogude või põhjaveekihtide seisundit.
(3) Ohtlike ainete nimistud 1 ja 2 on kehtestatud «Veeseaduse» § 265 lõike 2 alusel.
Jäätmeseaduse järgi on ettevõtjal järgmised kohustused seireks:
JS §37. Seire kohustuslikkus
(1) Käitaja on kohustatud korraldama pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi, põhjavee ja
jäätmelademe stabiilsuse seiret ja pidama seiretulemuste arvestust, samuti korraldama
veebilansi koostamiseks vajaliku ilmastikuseire ja pidama selle tulemuste arvestust.
(2) Vabastuse korral nõrgvee kogumisest vastavalt § 14 lõikele 1 ei seirata nõrgvett.
(3) Kui keskkonnateenistus, lähtudes prügila ja selle asukoha iseärasustest, on veendunud, et
prügila ei ohusta pinnavett, võib ta käitaja vabastada pinnavee seirest.
(4) Kui prügilasse ei ole ladestatud rohkesti gaasi tekitavaid orgaanilisi aineid, võib
keskkonnateenistus vabastada käitaja gaasiseirest täielikult või osaliselt juhul, kui ta on
veendunud, et vabastus ei too kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
§38. Seirekohustuse määramine
(1) Keskkonnaseirenõuded määrab keskkonnateenistus prügila käitamiseks väljastatud
jäätmeloas või keskkonnakompleksloas, lähtudes selle peatüki nõuetest.
(2) Põhjavee kvaliteedi- ja seirenõuete määramisel lähtub keskkonnateenistus prügila asukoha
hüdrogeoloogilistest iseärasustest ja eelseire käigus määratud põhjavee kvaliteedist.
§39. Olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest teatamine
Käitaja teatab seire käigus ilmnenud olulistest negatiivsetest keskkonnamõjudest viivitamata
keskkonnateenistusele ja Keskkonnainspektsioonile.
§40. Aruandlus
Käitaja esitab vähemalt kord aastas keskkonnateenistusele aruande järgmiste §-s 27
loetlemata andmetega:
1) tagasi saadetud jäätmete hulk ja liigid;
2) jäätmete prügilakõlblikkuse akrediteeritud labori hinnang (kui see on olemas);
3) jäätmelademe kasvu andmed;
4) prügilagaasi tekkimise andmed;
5) põhjavee seisundi andmed;
6) nõrgvee seisundi andmed;
7) pinnavee andmed;
8) milline on prügila keskkonnamõju ja milliseid häiringutõrjemeetmeid rakendatakse.
2. jagu
Pinnavee, nõrgvee, prügilagaasi ja jäätmelademe seire
§41. Meteoroloogilised andmed
(1) Vajalike meteoroloogiliste andmete kogumiseks kasutatakse kas riiklikku ilmajaamade
võrgustikku või tehakse kohapealseid vaatlusi.
(2) Jäätmelademes nõrgvee tekke ja prügila võimaliku lekke hindamiseks käitaja poolt
kogutakse prügila kasutamise kestel järgmisi andmeid üks kord päevas:
1) ööpäevane sademete hulk;
2) õhutemperatuur kell 14.00;
3) tuule suund ja tugevus kell 14.00;
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4) aurumine;
5) õhuniiskus kell 14.00.
(3) Järelhoolduse perioodil kogutakse lõikes 2 nimetatud andmeid, välja arvatud punktis 3
nimetatu, kalendrikuude kaupa kuu keskmisena nii kaua, kui keskkonnateenistus seda nõuab.
(4) Keskkonnateenistus võib käitajale anda osalise või täieliku vabastuse lõikes 3 nimetatud
kohustustest.
§42. Pinnavee seire
(1) Pinnavee proovid peavad võimalikult hästi iseloomustama prügila mõjupiirkonna
pinnavee omadusi, sealhulgas selle keskmist koostist.
(2) Pinnavee omadused määratakse vähemalt ühes kohas prügilast ülesvoolu ja vähemalt ühes
kohas prügilast allavoolu.
(3) Pinnaveest võetakse suurveeperioodil kuuajalise vahega vähemalt kaks ning
madalveeperioodil vähemalt üks proov.
(4) Pinnavee omadused tehakse kindlaks:
1) prügila kasutusajal vähemalt kord kvartalis;
2) järelhooldeperioodil iga 6 kuu tagant.
§43. Prügila ümbruskonna kaevude vee seire
Kord aastas suurvee ajal määratakse ülemist põhjaveekihti avavate kaevude veekvaliteedi
muutused võrreldes §-s 8 nimetatud eeluuringute käigus saadud ja muude varasemate
mõõtmistulemustega.
§44. Nõrgvee seire
(1) Nõrgvee proovid peavad võimalikult hästi iseloomustama prügilast lähtuva nõrgvee
omadusi, sealhulgas selle keskmist koostist.
(2) Nõrgvee maht ja koostis määratakse eraldi igas kohas, kus vesi juhitakse prügilast välja,
samuti kõigis nõrgvee kogumiskohtades.
(3) Prügila kasutusajal määratakse nõrgvee maht kord kuus ja koostis kord kvartalis.
(4) Järelhooldusperioodil määratakse nõrgvee maht ja koostis kord 6 kuu tagant.
(5) Nõrgvee elektrijuhtivust määratakse nii prügila kasutusajal kui järelhooldeperioodil mitte
harvem kui kord aastas.
§45. Nõrgvee proovides mõõdetavad parameetrid
(1) Nõrgvee proovides mõõdetavad parameetrid ja analüüsitavad ained määratakse kindlaks
ladestatud jäätmete koostisest, jäätmete leostumisomadustest, nõrgvee arvatavast koostisest ja
eeluuringutega kindlaks tehtud põhjavee kvaliteedist lähtudes, arvestades ühtlasi põhjavee
liikuvust.
(2) Tehakse nõrgvee proovide üldkeemiline analüüs ja määratakse nõrgvee elektrijuhtivus.
(3) Määratakse kindlaks nõrgvee indikaatorparameetrid, mis võimaldaksid põhjavee
kvaliteedi muutusi kiiresti avastada. Sellisteks indikaatornäitajateks võivad olla näiteks
nõrgvee pH, hapendumus, lahustunud O2, orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), fenoolide,
raskmetallide, fluoriidide, arseeni (As), naftasaaduste ja süsivesinike sisaldus.
…

§48. Jäätmelademe seire
(1) Ladestatud jäätmete kohta kogutakse prügila kasutusajal vähemalt kord aastas järgmisi
andmeid:
1) jäätmelademe pindala, maht, koostis ja kõrgus ning selle muutumine aja jooksul;
2) jäätmelademe seisundi iseloomustus nagu nõrgvee tase ja temperatuur jäätmelademe sees;
3) jäätmete ladestamise viisid;
4) ladestamiseks vaba maht.
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(2) Järelhooldusperioodil määratakse jäätmelademe vajumine igal aastal samal ajal tehtava
lugemi alusel.
3. jagu
Põhjavee seire
§49. Põhjavee proovide esinduslikkus
(1) Seire käigus võetavad põhjavee proovid peavad võimalikult täpselt iseloomustama
põhjavee kvaliteeti, mida prügila võib mõjutada.
(2) Põhjavee proovid võetakse vähemalt ühes punktis prügila suhtes pealevoolu ja vähemalt
kahes punktis prügila suhtes allavoolu.
(3) Mõõtmiskohtade arvu võib suurendada, kui sellisele vajadusele viitab hüdrogeoloogiline
eriuuring, samuti juhul, kui on vajalik, et oleks võimalik kiiresti tuvastada nõrgvee juhuslik
pääs põhjavette.
§50. Põhjavee taseme mõõtmise sagedus
(1) Põhjavee taset mõõdetakse nii prügila kasutusajal kui ka järelhooldeperioodil 2 korda
aastas.
(2) Kui põhjavee tase kõigub rohkem kui 1,0 m võrra, mõõdetakse põhjavee taset kord
kvartalis.
§51. Põhjavee kvaliteedi kindlakstegemise sagedus
(1) Põhjavee kvaliteedi kindlakstegemine peab olema piisavalt sage, et põhjavee reostumise
või reostumise ohu korral oleks võimalik rakendada tõhusaid vett parendavaid abinõusid.
(2) Kvaliteedi kindlaks tegemise sageduse määramisel juhindutakse põhjavee liikuvusest
(näiteks liikumiskiirusest, -suunast, pinnase filtratsioonivõimest).
§52. Põhjavee reostusnäitajate künnistasemed
(1) Prügila asukoha hüdrogeoloogilisest ehitusest ja põhjavee kvaliteedist lähtudes määratakse
prügilaloas prügila põhjavee reostusnäitajate künnistasemed, mille ületamine näitab põhjavee
reostumise ohtu ja ühtlasi olulise negatiivse keskkonnamõju olemasolu §-de 4 ja 39
tähenduses.
(2) Kui olemasolevate andmete põhjal pole võimalik künnistasemeid piisava täpsusega
määrata, korraldab prügilaloa taotleja künnistasemete määramiseks keskkonnamõju
hindamise.
§53. Künnistaseme ületamisest tulenevad kohustused
(1) Kui proovi analüüs näitab künnistaseme ületamist, võetakse kohe teine proov.
(2) Kui teine proov kinnitab künnistaseme ületamist, teavitab käitaja sellest kohe
keskkonnateenistust ja keskkonnainspektsiooni ning, juhindudes jäätmeloas antud
erakorralistest ohutusmeetmetest, võtab tarvitusele kõik võimalikud parendavad abinõud.
(3) Seiretulemusi hinnatakse kontrolltabelisse kantavate näitajate põhjal näitajate kõikumiste
järgi. Kontrolltabelisse märgitakse:
1) reostusnäitaja;
2) reostusnäitaja künnistase;
3) kehtestatud reostusnäitaja piirväärtus;
4) proovivõtu ja kontrollproovivõtu aeg;
5) analüüsi tulemus;
6) analüüsi teinud labor;
7) märkused.
…
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Arvestades kavandatava tegevuse asukohatingimusi ja olemasolevat pinna- ja põhjaveeseiret
Kohtla-Järvel Viru Keemiagrupi tootmisterritooriumil (6 heitveeproovivõtukohta Kohtla ja
Purtse jõgedel) ja Aidus Põlevkivi kaevandamise AS Aidu karjääri tootmisterritooriumil ( 19
pinnaveeseirepunkti), lähtub täiendava seire vajadus eelkõige seoses põlevkivituha
ladustamiseks rajatava prügilaga. Vajaliku täiendava veeseire mahtu ja seirekaevude asukohta
ja sügavust peab täpsustama nii nende rajatiste projekteerimisetingimuste seadmisel kui ka
tegevuslubade väljaandmise käigus. Maksimaalselt tuleb ära kasutada olemasolevat
seirevõrgustikku.

9.4. Elustiku seire
Tavapäraselt pole elustiku seire korraldamine ettvõtte vaid riigi ülesanne. Elustiku seire
tellimise ja seireandmete esitamise kohustust võidakse ettevõttele panna (ja Eestis on pandud)
tegevusloa tingimusena juhul kui võib eeldada, et ettevõtte tegevus võib elustikku ja just
väärtuslikke elupaiku, haruldlasi või hävimisohus liike või kaitstavaid loodusobjekte
kahjustada või negatiivselt mõjutada. Kuna kavandatav tegevus ei mõjuta sarnast elustikku,
siis eksperdid ei näe elustiku seire vajadust kavandatava tegevuse kontekstis ja ei pea
vajalikuks soovitada elustiku seire seadmist ettevõttele keskkonanloa tingimusena.

10. ÜLEVAADE PUUDUVAST INFORMATSIOONIST, EBASELGETEST
ASJAOLUDEST JA AVALIKKUSE HOIAKUD
10.1 Puuduv informatsioon ja ebaselged asjaolud
Käesoleva keskkonnamõju hindamise käigus tuvastasid hindamist läbi viivad ekspertgrupi
liikmed järgmisi puudusi informatsiooni saamisel:
•

hindamise aluseks olnud õlitehase rajamis eelprojektis pole piisava detailsusega
käsitletud kavandatava tegevusega - uue õlitehase ehitamisel ja käitamisel tekkivate
jäätmete käitlemist s.h. põlevkiviõli tootmisel aasta jooksul tekkiva, maksimaalselt
kuni 1,55 miljoni tonni tuha ladestuspaiga rajamist ja opereerimistingimusi.

•

Ekspertgrupi käsutuses polnud piisavalt andmeid uue õlitehase ehitamisele ja
käitamisele oluliste, kohalike omavalitsuste poolt (Kohtla-Järve linna kui ka Maidla
valla volikogude) poolt võimalike, kavandatavale tegevusele seatavate, piirangute
kohta nii Kohtla-Järve Linna uues, eeldatavasti k.a. I kvartalis jõustatavas arengukavas
kui ka eeldatavasti k.a. esimeses pooles jõustatavas uues Maidla valla üldplaneeringus.

Lähtuvaalt eelpooltoodud asjaoludest peavad eksperdid vajalikkuks, et kavandatava uue
õlitehase tarbeks uue prügila rajamisel (tehnilise lahenduse või ehitusprojekti valmimisel)
tuleb läbi viia täiendav prügila keskkonnamõju hindamine.
10.2. Avalikkuse ja huvigruppide hoiakud
Avalikkuse ja huvigruppide hoiak kavandatava tegevuse suhtes on kogu uue õliehase
keskkonnamõju hindamise protsessi jooksul selle algusest peale olnud negatiivne.
Kümnetes kirjutavasse meediasse jõudnud uudis- ja arvamusartiklites on tuntud tõsist muret
põlevkivikaevandamise kompleksse negatiivse mõju pärast nii kohalike inimeste heaolule,
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toimetulekule kui ka keskkonnakvaliteedi kahanemisele ja taastumatute maavarade kiirele
ärakasutamise tõttu. Sarnaseid hoiakuid kokkuvõtvaks ja iseloomustavaks seisukoht väljendus
selgimalt Kohtla-Nõmme vallavalitsuse kirjas Ida-Viru keskkonnateenistusele 8.septembril
2005: “ Mitte rajada uut õlitehast vaid ümber korraldada oma tegevus praeguses asukohas
[Kohtla-Järvel] nii, et saastetasemed jääks ettenähtud piiresse. “
Negatiivseid hoiakuid on ridamisi laekunud ka KMH protsessis KMH programmi avaliku
arutelu käigus (vt. koosolekute protokollid käesoleva aruande Lisas 3) ja kajastuvad nii
arendajale, keskkonnamõju hindajale kui ka Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele KMH
programmi ettevalmistamise käigus laekunud seisukohtadest, mis on toodud käesoleva
aruande Lisas 4.

11. KOKKUVÕTE JA KOONDHINNANG, SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD
KESKKONNANÕUETE JA –TINGIMUSTE TÄITMISEKS
VKG Oil AS poolt kavandatava uue õlitehase rajamisel kaalub arendaja galoter-tehnoloogial
põhinevate ühe kuni kolme põlevkiviõli tootmisseadme UTT-3000 püstitamist lisaks
olemasolevatele põlevkiviõlitootmisvõimsustele ettevõttele kuuluval tootmisterriooriumil
Kohtla-Järve linnas (kohtla-Järve asukoht) või Aidu Karjäär ASile kuuluval olemasoleval
tootmisterritooriumil (rikastusvabriku põlevkivi laoplatsil) Aidu külas Maidla vallas (Aidu
asukoht) või tootmistegevusest puutumata asukohas - tulevase Ojamaa
põlevkivikaevandusega külgneval kultuurrohumaal Rääsa külas Maidla vallas (Ojamaa
asukoht). Valimaks parimat s.o. väikseima keskkonnamõjuga asukohta põlevkiviõlitootmise
uute seadmete paigaldamiseks algatas Ida-Virumaa keskkonnateenistus 09.augustil 2005.a.
arendaja VKG Oil AS ettepanekul Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse nõuetele vastava keskkonnamõju hindamise, mille viis
läbi SA Säästva Eesti Instituudi ekspertrühm litsentseeritud keskkonnamõju hindaja Valdur
Lahtvee (KMH litsents 0113) juhtimisel. KMH läbiviimisele kaasati Eesti
Keskkonnauuringute Keskus.
2005.a sügis-talvel läbi viidud keskkonnamõju hindamise tulemusena leiavad eksperdid, et
kavandataval tegevusel on oluline negatiivne keskkonnamõju pea kõigi vaadeldud
keskkonnaaspektide osas. Vaatamata sellele, et kavandatakse rakendada parimat võimalikku
õlitootmistehnoloogiat, on ettevõtte poolt kavandataval praeguse õlitootmise mahu (1,4
miljonit tonni toorpõlevkivi kasutamine aastas) ulatusliku tõstmise (ligi 2 korda, s.o. 2,7
miljoni tonnini aastas) kui ka sellega kaasneva kaevandusmahtude suurendamise kaudse mõju
tulemuseks Ida-Virumaal summaarsete õhuheitmekogustete oluline kasv kui ka tekkivate
jäätmekoguste pea kahekordne kasv võrreldes ettevõtte praeguse jäätmete tekitamismahuga
(2005.a. - 663 000 t tahkeid jäätmeid aastas). Veeheitmete kasv on võrreldes olemasoleva
veehetmete kogusega suhteliselt väiksem, samuti on uue tehnoloogiaga õlitootmisel tekkivad
jäätmed kiviter-tehnoloogial baseeruva õlitootmise jäätmetega võrreldes vähemohtlikud.
Riskid avariide tõttu ohtlike ainete lekete tekkimiseks ja keskkonda pääsemiseks on nii
ohutumate jäätmete kui ka uute, rangemaid ohutusnõudeid järgivate tootmisseadmete rajamise
tõttu väiksemad. Heitmetest olulisimatena kasvaksid AS VKG Oil poolt aasta jooksul õhku
paisatavad summaarsed heitkogused CO2 heitmete osas kuni 1 061 450 tonni (2005.a. –
70299 t.) võrra ja SO2 heitmete osas kuni 1061 tonni (2005.a. -1100 t ) võrra. Avalikkusele
märgatavamate, haisutekitavate heitmete nagu väävelvesinik ja fenoolide summaarsete
heitkoguste kasv pole väga suur, vastavalt kuni 0,27 t aastas ja kuni 5,13 tonni aastas.
Veeheitmete koguste kasv pole märkimisväärne ja ei ületa näiteks hõljumi osas 18 tonni
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aastas ja bioloogilise hapnikutarbe osas ja keemilise hapnikutarbe osas vastavalt 1,9 ja 1,8
tonni aastas.
Vaatamata eeldatavale heitmete märkimisväärsele kasvule on kavandatav tegevus UTT3000 seadmetega põlevkiviõli tootmine - praegukehtivatele keskkonnanõuetele
vastav ja sarnased seadmed töötavad AS Narva Elektrijaamad õlitehases Vaivara vallas
vastavalt ettevõtjale välja antud keskkonnalubadele ja viimastel aastatel pole nende seadmete
käitamisel olulisi nõuete rikkumisi keskkonnajärelvalveasutuste poolt registreeritud. Lähtuvalt
uue õlitehase eelprojektis esitatud andmetest ja eeldusest, et õlitehase projekteerimisel,
ehitamisel ning käitamisel täidetakse kehtivaid nõudeid; lähtuvalt kehtivatest
keskkonnanõuetest ja –piirangutest (vee- ja õhuheitmete piirväärtused, nõuded
jäätmekäitlusele, ohtlike ainete sisaldus heitvees, parima võimaliku tehnoloogia rakendamise
nõue, summaarsete heitkoguste piirangud Eestile aastal 2010 SO2, LOÜ ja CO2 heitmete osas
jms), kavandatava tegevusega kaasnevatest keskkonnariskide tasemest ning arvestades
kehtivaid valla/linna üldplaneeringuid ja maakonnaplaneeringut, on võimalik uus õlitehas
rajada kõigis kolmes vaadeldavas asukohas . Arvestades mõju keskkonnale ja sotsiaalsele
infrastruktuurile ning inimeste heaolule, on eelistatuim asukoht uue õlitehase
rajamiseks Kohtla-Järve linn, kus ehitust kavandatakse olemasoleval tööstusterritooriumil,
on olemas võimalus kasutada juba olemasolevat infrastruktuuri heitvee puhastamiseks,
toodete ladustamiseks ja uttegaasi põletamiseks. Negatiivse mõju ulatuselt järgnevad Aidu
asukoht (olemasolev tootmisterritoorium ja võimalus kasutada juba olemasolevat
infrastruktuuri) ja kõige suurem negatiivne keskkonnamõju on uue tehase rajamisel Ojamaa
asukohta. Arvestades Ojamaa asukohas olulisemalt suuremat keskkonnamõju võrreldes teiste
hinnatud asukohtadega ja uue õlitehase opereerimiseks vajaliku puuduva infrastruktuuri (teed,
raudtee jms ) rajamise kõrget maksumust ja kaasnevat sotsiaalseid muutusi, soovitavad
eksperdid õlitehase rajamist vaid kas Kohtla-Järve asukohta või Aidu asukohta.
Kavandatavale tegevusele Kohtla-Järve linnas seab piiranguid olemasolev kõrge välisõhku
paisatavat saasteainete hulk ja selle tõttu välisõhu kvaliteedi langemine piirini, kus inimeste
tervisele ohtlike ja häirivate ainete kontsentratsioonid on kehtestatud piirväärtuste lähedal,
mistõttu on eksperdid seisukohal, et Kohtla-Järve asukohas võib olemasolevate
tootmisvõimsuste kõrvale püstitada vaid kuni ühe UTT-3000 seadme (kuni 900 000 t
põlevkivi kasutamiseks aastas) ja seda juhul, kui samaaegselt või enne uue õlitehase
püstitamist rakendatakse õhuheitmete vähendamise meetmeid olemasolevatel kivitertehnoloogiat kasutatavatel tootmisseadmete heitmete vähendamiseks. Eksperdid on
seisukohal, et kavandatava maksimusmvõimsusega (3 UTT-3000 seadmega) õlitehase saab
Kohtla-Järve asukohas püstitada, kui uued galoter-tüüpi tootmisseadmed vahetavad välja
olemasolevad kiviter-tüüpi seadmed.
Aidu asukohas ei ole võrreldes Kohtla-Järve asukohaga piiranguid õhuheitmete
saastetasemete olemasolevate kõrgete väärtuste tõttu ja eksperdid leiavad, et Aidu asukohas
ei ole takistusi täismahus uue õlitehase (3 UTT-3000 seadet) püstitamiseks ja
käitamiseks.
Arvestades Euroopa Liidu Komisjoni poolt algatatud Õhusaasteainete summaarsete
heitkoguste direktiiviga (2001/81 /EMÜ) EL liikmesriikide poolt tahkete osakeste, NOX,
SO2 ja heitkoguste piiramiseks võetavate kohustuste karmistamist, võib aastatel 2010 ja 2020
eeldada olulisi piiranguid Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtetele summaarsete
vääveldioksiidi heitmete aastakoguste osas, mis võivad viia uue kavandatava õlitehase
käitamisaja ja -mahtude piiramisele, et tagada vastavus riigi poolt võetavate kohustustega.
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Uue õlitehase rajamisega kaasneva sotsiaalse häirituse ja ettevõtte poolt mõjutatavas
piirkonnas tekkinud sotsiaalsete pingete leevendamiseks soovitavad eksperdid arendajal
käivitada teavitustöö VKG Oil AS tegevusest tuleneva keskkonnamõju kohta ja ettevõtte
poolt teostatavate keskkonnameeetmete ja nende meetmete tulemuste tutvustamiseks. Samuti
panevad eksperdid ette arendajal käivitada sotsiaalsete leevendusmeetmete fondi, mille
juhtimisele kaasataks kohalike omavalitsuste ja huvigruppide esindajaid ja mille vahenditest
finantseeritaks eelkõige mõjutatavate elanike huvidest lähtuvaid ja ettevõtte tegevuse poolt
põhjustatud negatiivse mõjude leevendamise meetmeid.
Kaaluda võiks Kohtla-Järve asukohas müra vähendamise metmete rakendamist vahetult
tootmisterritooriumiga külgnevate elumajades mürataseme vähendamiseks, kas
mürabarjääride rajamisega (haljastus, müratõkkeseinad) või elamute helikindluse tõstmisega
(akende vahetus pakkettakende vastu, mürasummutava vooderduse lisamine vms.).
Uue õlitehase rajamisel Aidu asukohta tuleb sotsiaalsete pingete s.h. eelkõige autotranspordi
kasutamisest tulenevate häiringute leevendamiseks suunata uue õlitehase ehitamisel
ehitusmaterjalide vedu ja teenindav transport ning õlitehase käitamise ajal teenindav
transport ja toodete vedu lähipiirkonnas oleva olulisima transpordikoridori Tallinn-Peterburi
maanteele Aidu-Püssi vahelise teelõigu kaudu ja transpordivood ajaliselt hajutada.

Hinnang kompleksloa taotlusele vajalikeks lisauuringuteks
Põlevkivitootmise ja põlevkivi ümbertöötlemise keskkonnamõjud on Eestis läbi viimaste
aastakümnete avardunud arusaamade ja keskkonnahoiu nõuete karmistamise käigus
põhjalikult läbi uuritud, enamasti on uuringud toimunud Keskkonnaministeeriumi ja tema
allasutuste tellimisel, läbi viidud avalik-õiguslike uurimisasutuste poolt ning
keskkonnaministeeriumile ja tema allasutustele kättesaadavad. Ka on kätte saadavad
põlevkiviõlitootmis käsitlevad parima võimaliku tehnika määratlused. Seetõttu leiavad
eksperdid, et kavandatava tegevuse tarbeks keskkonnakompleksloa taotlemisel pole tarvis
teha lisauuringuid.
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teaduslaboratoorium, Lepingu Nr. K-13-2-2005/609

6.Otšjot.”Issledovanije vlijanija katšestva sõrja, proizvoditelnosti i tehnologitšeskogog režima
ustanovki UTT-3000 (v predelah tehnologitšeskogo reglamenta) na himitseskii sostav
dõmovogo gaza i tvjordõh othodov Zavoda Masel”. Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi
Instituut. Kohtla-Järve, 2001;

7.OÜ VKG Aidu Oil poolt kavandatava Ojamaa põlevkivikaevanduse rajamise ja põlevkivi
kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine. TPÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti
osakond. Jõhvi, 2003;

8. Parima võimaliku tehnoloogia (PVT/BAT) määratlused Keskkonnaministeeriumi
veebilehel (http://www.envir.ee/ippc/estonian/bat.htm)

9.Predvaritelnõi projekt stroitelstva UTT-3000 b.g. Aidu Estonskoi Respubliki AYE.0-0-0PZ-004. Tom 4 Zadanije na razrabotku razdela “Otsenka vozdejistvija na okružajušuju
sredu”Sankt-Peterburgskii nautšno-issledovatelskii i proejktno-konstruktorskii institut
“Atomenergoprojekt”. 2005;

10.Predvaritelnõi projekt stroitelstva UTT-3000 b.g. Kohtla-Jarve Estonskoi Respubliki
AYE.0-0-0-PZ-004. Tom 4 Zadanije na razrabotku razdela “Otsenka vozdejistvija na
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okružajušuju sredu”Sankt-Peterburgskii nautšno-issledovatelskii i proejktno-konstruktorskii
institut “Atomenergoprojekt”. 2005;

11.Projekti “AHTME elektrijaama renoveerimine ja Ahtme elektrijaama tuhaväljade
sulgemine” keskkonnamõju hindamise aruanne (täiendatud versioon). Eesti Energia AS,
Tallinn, 2005;

12. Projekt “Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT kriteeriumites”,
Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituut. Kohtla-Järve, 2004;
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Ratas,R.,Ubja Põlevkivikarjääri karjäärivee Toolse jõkke juhtimise keskkonnamõju
hindamine. Aruanne.Tallinn, 2005;
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Copenhagen, 2005;

15. Viru Õlitööstus AS tehnoloogiliste protsesside keskkonnamõju hindamise (KMH)
aruanne. TPÜ Ökoloogia Instituut Kirde-Eesti osakond.Jõhvi, 2004;

16.Viru Õlitööstus AS lubatud heitkoguste (LHK) projekt, osad I-II. TPÜ Ökoloogia Instituut
Kirde-Eesti osakond.Jõhvi, 2004;
17.Ülevaade saasteainete emissioonist ja sisaldusest Ida-Virumaa õhus 2000. a. – TPÜ
Ökoloogia Instituut, Kirde-Eesti osakond, Jõhvi, 2001;
18.Ülevaade saasteainete emissioonist ja sisaldusest Ida-Virumaa õhus 2001. a. – TPÜ
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LISA 1

KINNITAN
10."oktoober.2005. a
allkiri
Ida-Virumaa Keskkonnateenistus

VKG Oil AS kavandatava tegevuse – uue õlitehase
(tahke soojuskandjaga utteseadme UTT 3000) püstitamise ja selle asukohavaliku
keskkonnamõju hindamise
PROGRAMM.

VKG Oil AS uue õlitehase (tahke soojuskandjaga utteseadme UTT 3000) püstitamise ja selle
asukohavaliku keskkonnamõju hindamine viiakse läbi vastavalt KESKKONNAMÕJU
HINDAMISE JA KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI seadusele (vastu võetud
22. veebruaril 2005 (RTI, 24.03.2005, 15, 87)).
Keskkonnamõju hindamise algatas EV Keskkonnaministeeriumi Ida-Virumaa
Keskkonnateenistus oma otsusega nr 32-12-1/7181 09.08.2005.a.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on välja valida õlitootmise laiendamise parim s.o.
vähima keskkonnamõjuga asukoht enne uue õlitehase projekteerimist. Arendaja võib esitada
keskkonnamõju hindamise aruande otsustajale kaalumiseks koos ehitusloa ja/või koos
keskkonnakompleksloa taotlusega.
1. Kavandatava tegevuse eesmärk.
Viru Keemia Grupi kontserni kuuluva VKG Oil AS poolt kavandatava tegevuse eesmärk on
laiendada põlevkiviõli tootmist. Lisaks olemaolevatele tootmisvõimsustele (aastane põlevkivi
ümbertöötlemise maht 1,4 miljonit tonni) kavandab VKG Oil AS ühe kuni kolme UTT-3000
tüüpi seadme ehitamist selleks, et efektiivsemalt ära kasutada tükkpõlevkivi ettevalmistamisel
tekkivat peenpõlevkivi fraktsiooni. Kolme UTT-3000 tüüpi seadme püstitamisel ja
täisvõimsusel opereerimisel töötleks ettevõtte senisele põlevkivi ümbertöötlemise mahule
lisaks ümber kuni 2,7 miljonit tonni põlevkivi aastas. Õlitootmiseks vajalik põlevkivi
tarnitakse olemasolevatest tegutsevatest (AS Eesti Põlevkivi) põlevkivikaevandustest ja
ettevõtte enda poolt (eeldatavalt 2008.a. planeeeritud võimsusel tegutsevast) rajatavast
Ojamaa kaevandusest. Koos tootmise laienemisega suureneb ka ettevõtte baastoodang –
põlevkiviõli ja sellest saadavad tooted, samuti sellega kaasnevate kõrval- ja jääkproduktide
kogus.

2. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus.
UTT-3000 seadmete võimaliku asukohavariantidena kaalutakse 3 eri asukohta: olemasolev
VKG Oil AS tootmisterritoorium Kohtla-Järve linnas, Maidla vallas Aidu karjääri
rikastusvabrikust põhjasuunas asetsev Aidu karjääri olemasolev tootmisterritoorium
(põlevkivilao ala) ja samas vallas uue kavandatava Ojamaa kaevanduse loodeosas asuv maaala (kultuur-rohumaa). Alternatiividena ei käsitleta erinevaid põlevkiviõli tootmise
tehnoloogiaid, kuna arendaja kavandab uue õlitehase püstitamisel kasutada UTT-3000 tüüpi
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seadmeid e. nn. Galoter-tehnoloogiat, mis on teadaolevalt parim võimalik peen-põlevkivist õli
tootmise tehnoloogia.
VKG Oil AS poolt püstitatavaga analoogsed utteseadmed (2 tk) töötavad täna AS Narva
Elektrijaamad Eesti Elektrijaama Õlitehases.
Utteseadmes toimub töödeldava kütuse termiline lagunemine kontakteerumisel kuuma,
temperatuuri 750-800˚C omava tuhk-soojuskandjaga nn. ülikiire soojuse ülekande
tingimustes, kus utteprotsess reaktoris kulgeb lõpuni 15-20 minuti jooksul. Protsessi kõrge
efektiivsus on võimaldanud reaktori suhteliselt väikeste gabariitide juures (diameeter 5 m,
pikkus 15 m) saada läbilaskevõimeks 3000 t töödeldavat tahkekütust ööpäevas.
Põlevkivi termilisel lagunemisel utmisprotsessis, st hapnikuvabas keskkonnas
temperatuuripiirkonnas 480-500˚C, moodustuvad lenduvate lagunemisproduktidena õli ja
gaas ning pürogeneetiline vesi, mille kogused ja keemiline iseloom sõltuvad eeskätt kütuse
orgaanilise massi koostisest. Eestis kaevandatav põlevkivi kukersiit sisaldab orgaanilist ainet
30-40%.
Kukersiidi orgaanilise aine kerogeeni keskmine elementkoostis on järgmine:
süsinik (C)
76,99 %
vesinik (H)
9,68 %
väävel (S)
1,70 %
kloor (Cl)
0,72 %
lämmastik (N)
0,36 %
hapnik (O) arvutatud vahest 10,55 %
-----------------------------Kokku
100,00 %
Kerogeeni põlemissoojus on 8900 kcal/kg (37,26 MJ/kg). Oluliseks teguriks lenduvate
utteproduktide moodustumisel on vesiniku ja süsiniku suhe kütuse orgaanilises massis. Mida
suurem on suhe H:C, seda lähedasem on tahke kütuse orgaaniline osa oma koostise poolest
naftale ning seda suurem on õli saagis kütuse termilisel lagunemisel.
Kukersiidi termiline lagunemine algab vähehaaval juba temperatuuril 180˚C, kusjuures
eralduvad nn okludeerunud gaasid, mille osatähtsus põlevkivi massi kohta on tühine.
Temperatuurivahemikus 270-290˚C hakkab põlevkivi orgaanilises massis sisalduvast
vesinikust ja hapnikust moodustuma pürogeneetiline vesi. Temperatuurivahemikus 300-350˚C
algab kergemate õlifraktsioonide ja gaasi eraldumine kerogeenist. Kerogeeni põhiline osa
läheb seejuures üle poolvedelasse termobituumeni faasi, mis edasisel kuumutamisel laguneb
õliks ja gaasiks. Järele jääb madala H:C suhtega tahke uttejääk ehk poolkoks.
Õli saagis põlevkivi utmisel standardses välisküttega laboratoorses retordis kuumutamisel
ettenähtud kuumutamiskiirusega kuni temperatuurini 520˚C on 65-67% põlevkivi orgaanilise
massi kohta. Gaasiliste uttesaadustena eraldub seejuures 13-14%, pürogeneetilise veena 5%
ning poolkoksi jääb 15-17% orgaanilisest ainest.
Tahke soojuskandjaga utteseadme tööpõhimõte on järgmine:
Peenpõlevkivi antakse toiteteo abil kuivatisse , kus kuuma, ligikaudu 700˚C temperatuuri
omava suitsugaasi voolus eraldatakse põlevkivist kogu niiskus. Tsüklonis lahutatakse
suitsugaasi voolust kuiv põlevkivi, mis suunatakse toiteteo abil segistisse , kus ta segatakse
kuuma (750-850˚C) soojuskandjaga ning juhitakse pöörlevasse trummelreaktorisse , kus
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temperatuuril 450-500˚C toimub põlevkivi orgaanilise massi termiline lagunemine õliks ja
gaasiks. Õliaurude ja gaasi segu lahutatakse tahkest faasist, s.o. poolkoksi ja soojuskandja
segust separaatoris ning juhitakse kondensatsioonisüsteemi, kus toimub raske-, kesk- ja
gaasiturbiiniõli ning bensiinifraktsiooni ja pürogeneetilise vee eraldamine aurugaasisegust.
Olenevalt õlitehase asukohast uttegaas kas kogutakse ja kasutatakse sooja- ja elektrienergia
tootmiseks või utiliseeritakse järelpõletis. Järelpõletisse suunatakse ka vabanev aur.
Separaatoris lahutatud tahke uttejääk (poolkoks) suunatakse toiteteo abil tehnoloogilisse
koldesse , kus toimub uttejäägis (poolkoksis) sisalduva orgaanilise aine väljapõletamine.
Protsessi käigus tõstetakse jääktuha temperatuur 750-850˚C-ni, jääktuhk koos suitsugaasidega
juhitakse läbi tsüklonite, kus tsüklonis lahutatakse suhteliselt jämedateralisem osa tuhast, mis
suunatakse soojuskandjana uuesti koos põlevkiviga reaktorisse. Tuha ülejääk eraldatakse
suitsugaaside voolust tuhatsüklonis . Suitsugaaside soojuse kasutamine toimub
utilisaatorkatlas , jääktuhas sisalduvat soojust saab kasutada koldesse antava põlemisõhu
eelsoojendamiseks soojusvahetis . Läbipõlenud tuhk, kus orgaanilise aine sisaldus on alla 1%
kogutakse ja käideldakse tuhaärastussüsteemis e. kogutakse tuhapunkritesse ja olenevalt
asukohast toimetatakse kas pneumotranspordisüsteemi abil või autotranspordiga
olemasolevasse või rajatavasse KKM määruse (Nõuded prügilate rajamisele..) nõuetele
vastavasse prügilasse. Hetkel töösolevate UTT-3000 seadmete tuhk läheb Eesti Elektrijaama
hüdrotuhaärastussüsteemi kaudu elektrijaama tuhaladestuspaika.
Õli saagis põlevkivi utmisel tahke soojuskandjaga utteseadmes on 53,5%. Põlevkivi
orgaanilisest ainest läheb uttegaasi 17,7% ja pürogeneetilisse vette 6,0%. Õlis ja uttegaasis
sisalduv potentsiaalne soojusenergia moodustab 75,5% põlevkivi põlemissoojusest.
Tahke soojuskandjaga utteseadmes ettevõttestandardi nr EE 10421629 ST 4:98 kohaselt
toodetud erinevat liiki põlevkiviõlidest (standardi järgi 7 erinevat liiki) määratakse järgmised
näitajad: tihedus 15ºC juures, kinemaatiline viskoossus 50ºC juures, leekpunkt kinnises tiiglis,
hangumispunkt, tuhasus EVS 652 järgi, tahkete osiste sisaldus EVS 652 järgi, üldine
väävlisisaldus, vees lahustuvad happed ja alused, veesisaldus ja alumine eripõlemissoojus
(veevaba kütus).
Õli fraktsiooniline koostis (keemise algus 130ºC):
temperatuuril 200ºC keeb üle
10 mahu%
220ºC
15 mahu%
240ºC
20 mahu%
260ºC
25 mahu%
280ºC
31,5 mahu%
300ºC
39 mahu%
320ºC
47 mahu%
340ºC
55 mahu%
360ºC
77 mahu%
Õli elementkoostis:
süsinik (C)
82,35 %
vesinik (H)
9,98 %
väävel (S)
0,70 %
lämmastik (N)
0,25 %
kloor (Cl)
0,07 %
hapnik (O) arvutatud vahest
6,65 %
-----------------------------Kokku
100,00 %
Tahke soojuskandjaga utteseadmes põlevkivi utmisel saadav gaas on kõrge põlemissoojusega
11955 kcal/nm3 (50,05 MJ/nm3).
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Põlevkivi termilisel töötlemisel võib esineda keskkonna suhtes kahjulike heitmete sattumine
suitsugaasidega välisõhku ja tuhajääkide kaudu ladustamispaika ümbritsevasse pinnasesse.
Madala liigõhuteguri (α < 1) puhul tahke uttejäägi töötlemisel tehnoloogilises koldes jääb
poolkoksis sisalduv orgaaniline jääk ja sulfiidne väävel suures osas välja põletamata, mistõttu
suitsugaasis esineb gaasilisi põlevaid komponente, sealhulgas ka väävelvesinikku. Tuhajäägis
on kõrge sulfiidväävli sisaldus.
Utteprotsessis järelejääv tuhajääk sadestatakse suitsugaasidest välja järjestikku paiknevates
tuhatsüklonites. Kõige peeneteralisem lendtuhk püütakse kinni elektrifiltri abil, mille
efektiivne töö on väga oluline, kuna kantserogeense benso(a)püreeni sisaldus elektrifiltri poolt
kinnipüütud tuhas on äärmiselt kõrge võrreldes tsüklonites sadestatud jämedateraliste
tuhajääkidega.
Uttegaasis esineva kahjuliku komponendi väävelvesiniku (divesiniksulfiidi) sisaldus sõltub
temperatuurirežiimist poolkoksi väljapõletamisel, s.o. soojuskandja ettevalmistamisel. Madala
temperatuuri (< 750˚C) puhul ei moodustu soojuskandja koostises vaba kaltsiumoksiidi,
mistõttu tõuseb väävelvesiniku sisaldus uttegaasis. Praegu töösolevate UTT-300 seadmete
uttegaas põletatakse Eesti Elektrijaama kolletes. Kavandatava õlitehase uttegaasid
kavatsetakse suunata põletamiseks kas Kohtla-Järve Soojuselektrijaama kolletes (KohtlaJärve asukoht) või rajada tootmistehnoloogiline järelpõleti (Aidu, Ojamaa).
Põlevkivi kavandatakse tarnida kasutades olemasolevaid tarneteid - põlevkivi vedu
tegutsevatest kaevandustest ja rikastusvabrikutest raudteevagunitega kas olemasolevatesse
põlevkivilaadimis- ja ladestusaladele (Kohtla-Järve, Aidu) või rajatavaesse laadimis- ja
ladestussõlme (Ojamaa).Aidu asukoha puhul võidakse kasutada autotransporti läheduses
asuvast Ojamaa kaevandusest. Põlevkivi ladestamisel kasutatakse vagunite tühjendamisel
estakaadi ja põlevkivi laadimisel lint ja tigutransportööre. Maapinnal asuval avatud laoplatsil
ladustatakse põlevkivi lahtiselt kuhjades ja teisaldatakse buldooseriga laadimispunkrisse.
Kavandatava tegevuse elluviimisega (ehitamise ja käitamisega s.h. toorme, valmistoodangu ja
jäätmete veoga) kaasnevad mõjud on heitmed välisõhku, heitvee ja jäätmete teke ning müra ja
muud sotsiaalset keskonda häirivad mõjurid (liikluskoormuse kasv, juurdepääsude
kahanemine, toimetulekuallikate kadumine vms.).
Mõjutatava ala suurus sõltub eelkõige õhku paisatavate heitmete levialast, mis ei ole laiem kui
vahetu tootmisterritoorium ja seda ümbritsev mõnekilomeetrise raadiusega ala;
tehnoloogiliste seadmete, toorme ja toodangu ladude, heitvee- ja jäätmekäitlusseadmete
territooriumi vahetu lähipiirkond (müra, heitmed); põhiliste transporditeede vahetu
lähipiirkond (müra, tolm, transpordivahendite heitgaasid) ja kavandatava tegevuse kogu
mõjuala ei välju eeldatavasti Ida-Viru maakonna piiridest. Mõjuala ulatus võib UTT-3000
võimalikes eri asupaikades erineda olenevalt asupaiga looduslikest tingimustest,
infrastruktuuri paigutusest ja elualade lähedusest.
Kavandatava tegevuse kaudne mõju avaldub põlevkivi kasutamise mahu olulise suurenemise
tõttu ka olemasolevate kaevanduste tootmismahu tõusust tuleneva mõjuna ja põlevkivi
nõudluse kasvu rahuldamiseks vajalike uute kaevanduste rajamise mõjuna. Kaudne mõju
eeldatavasti ei ületa Ida-Viru maakonna piire.

4. Keskkonnamõju hindamise metoodika.
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Hinnatakse tahke soojuskandjaga utteseadmete (kuni kolme samaaegselt töötava UTT-3000
seadme) mõju ümbritsevale keskkonnale nii tema käitamisel maksimaalvõimsusel kui ka
käivitusfaasis vastavalt analoogiale AS Narva Elektrijaamad täna töötava sarnase seadme
heitmete ja mõjuga. Hinnatakse ka mõju ümbritsevale keskkonnale uue õlitehase ehitamise
käigus. Hinnatakse mõju ulatust lähtuvalt vaadeldavate alternatiivsete seadme asukohtade
looduslikest tingimustest, olemasolevast infrastruktuurist ja elamupiirkondade lähedusele ja
selgitatakse välja parim (väikseima keskkonnamõjuga) võimalik uue õlitehase asukoht.
Hinnatakse kavandatava tegevuse mõju koosmõjus kaasnevate tegevustega nagu õlitehase
tarbeks uute kaevanduste rajamine, põlevkivi kaevandamismahtude suurenemine
olemasolevates kaevandustes seoses tarnete mahu suurenemisega.
Antakse hinnang kavandatava tegevuse vastavusest õigusaktidele ja planeeringutele.
Antakse hinnang kavandatava tegevuse vastavusest kehtivatele keskkonnaalastele
õigusaktidele (s.h. ka Välisõhu kaitse seaduse § 63 sätestatule) ja kehtivatele planeeringutele
ning arengukavadele s.h. maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Ida-Virumaa asustust ja
maakasutust suunavate keskkonnatingimustega rohevõrgustiku aladel ja omavalitsuse
arengukavadele.
Kirjeldatakse mõjutatavat keskkonda kõigis kolmes alternatiivses asukohas ja antakse
hinnang piirkonna keskkonnaseisundile.
Kirjeldatakse piirkonna keskkonna foonitaset nii õhukvaliteedi kui ka põhja- ja pinnavee
kvaliteedi osas ning elustiku seisundit.
Määratakse kindlaks saasteallikad ja hinnatakse kvantitatiivselt võimalikke saasteainete
heitkoguseid ja nende võimalikku mõju atmosfääriõhu kvaliteedile järgmiste parameetrite
osas:
lendtuhk;
vääveldioksiid;
süsinikoksiid ja –dioksiid;
orgaanilised ühendid, s.h. kloororgaanilised;
SO2;
NOx;
fenool;
vesiniksulfiid s.h. ka heitveest eralduv H2S;
alifaatsed ja aromaatse süsivesinikud s.h.benseen, PAH-id;
peen tolm PM10;
merkaptaan.
Hinnatakse mõju pinnasele ja elustikule :
lendtuha maapinnale sadenemine;
väävliühendite sadenemine.
Hinnatakse mõju veekeskkonnale ja põhjaveele:
tekkivad heitvee kogused ja ohtlike ainete sisaldus heitvees;
põhjavee kaitstus ning võimalikud hüdrogeoloogilised ja hüdrokeemilised muutused põhjavee
seisundis;
põhjavee ja pinnavee saastumise ohud s.h. õli käitlemisel tekkida võivatest avariide risk ja
ohud pinnasele ja põhjaveele ning eelvooludele
Hinnatakse jäätmeteket:
tuha kogus ja koostis;
muude tekkivate jäätmete kogus, koostis ja ohtlikkus;
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jäätmekäitluse s.h. tuhaladestuseks rajatava prügila mõjud.
Hinnatakse tehnoloogiliste protsesside ja sedmete vastavust parima võimaliku tehnika
(PVT/BAT) nõuetele.
Hinntakse kas mahutipargid ja kütuste laadimise tehnoloogia, põletusseadmed, jäätmete
käitlemise tehnoloogia jms. vastab olemasolevatel Euroopa Liidu PVT/BAT (www.jrc.es)
kirjeldustele.
Hinnatakse müra ja muid loodus- ja sotsiaalset keskkonda häirivaid tegureid.
Hinnatakse mõju töökeskkonna kvaliteedile olemasolevatel tootmisterritooriumitel,
tehnoloogiliste seadmete töötamise müra ja transpordimüra ning muid häirivaid tegureid
(hais, tolm).
Hinntakse mõju sotsiaalsele infrastrktuurile (piirkonna koolid, haiglad)
Hinnatakse mõju kohaliku elanikkonna tavapärastele toimetuleku viisidele ja mõjutatava
piirkonna turismipotentsiaalile s.h. Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseumi ja
vabaajakeskuse tegevusele.
Hinnatakse mõju asukoha kohaliku omavalitsuse põhifunktsiooni (KOV elanikkonna
elukvaliteedi säilitamine ja parendamine) säilimisele
Antakse ülevaade kohalike elanike seisukohtadest kavandatava tegevuse suhtes.
Tehakse ettepanekud sotsiaalsete pingete leevendamiseks.
Hinnatakse võimalikku keskkonnamõju õlitehase ehitustööde teostamise ajal ja mõjusid
seoses õlitehase likvideerimisega (ümbruskonna infrastruktuur, teedevõrk, ehitus- ja
hilisemate lammutusjäätmete utiliseerimine või ladustamine jne).
Hinnatakse mõju teiste ettevõtete keskkonnakasutuslubadele ja riske teiste ettevõtete
suhtes.
Hinnatakse asukohtades, kus õlitehase opereerimisel kavandatakse kasutada teiste
keskkonnakasutajate teenuseid (veevõtt, heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni ja
puhastamine, jäätmete käitlemine), keskkonnakasutuse mahtude kasvust tulenevat vajadust
muuta teenusepakkujate kasutatavaid tehnoloogiaid ja/või keskkonnalubasid (nagu KohtlaJärve Linna heitveepuhastusjaamale eelpuhasti rajamine vms.).
Hinnatakse tootmisavariide (põlengud, plahvatused) võimalikke mõju eri asukohtade
läheduses asuvate kõrgendatud riskiga ettevõtete suhtes ja nende ettevõtete riskide mõju
õlitehasele.
Hinnatakse võimalikku mõju Natura 2000 aladele ja kaitsealadele:
tehakse kindlaks Natura 2000 alade ja teist tüüpi looduskaitsealade asukohad seonduvalt
võimalike utteseadmete asukohtadega;
tuuakse välja mõjud eeldatavasti mõjutatavate Natura 2000 aladele ja teist tüüpi
looduskaitsealadele lähtuvalt nende alade spetsiifikast;
hinnatakse kvalitatiivselt mõjude olulisust.
Mõju suuruse (ulatuse, olulisuse, tõenäosuse ja kestvuse) hindamiseks reastatakse
eelpooltoodud mõjutegurid ja nende osatähtsus hinnatakse kvalitatiivselt (+-) süsteemis
järgmiselt:
mõju puudub (0)
Kaudne mõju:
kaudne mõju, suhteliselt positiivne (1)
kaudne mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
kaudne mõju, oluliselt positiivne (2)
kaudne mõju, oluliselt negatiivne (-2)
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Otsene mõju:
otsene mõju, suhteliselt positiivne (1)
otsene mõju, suhteliselt negatiivne (-1)
otsene mõju, oluliselt positiivne (2)
otsene mõju, oluliselt negatiivne (-2)
Mõjude lõplik hinnang moodustub mitme ekspertrühma kaasatud eksperdi poolt tehtavate
hinnangute keskmisena. Saadud keskmised väärtused –2 kuni 2 summeeritakse ja nii leitav
kaal määrab mõjuteguri mõju. Mõjude summa annab kavandatava tegevuse keskkonnamõjude
kogukaalu vastavas asukohas ja suurim positiivne keskkonnamõjude kogukaal näitab
kavandatava tegevuse asukohaalternatiivide võrdlemisel keskkonna suhtes kõige sõbralikumat
ja soovitatavat asukohta.

Esitatakse eri asukohtades utteseadme püstitamisel keskkonnamõju leevendavad
meetmed ja nende ulatus.
Esitatakse keskkonnamõju leevendatavate meetmete vajadus ja kirjeldus. Antakse soovitused
tegutsemiseks avariijuhtudel ja tekkida võiva reostuse likvideerimiseks.
Esitatakse keskkonnaseisundi jälgimiseks soovitatav seireprogramm:
Antakse ülevaade olemasolevast ja kavandatavast keskkonnaseirest, selle vajalikkusest:
–õhuseire;
- heitvee seire;
–pinnavee seire;
–hüdrogeoloogiline ja hüdrokeemiline seire, selle sagedus (põhjaveerežiim ja veekvaliteet) ja
muutmise vajadus.
–keskkonnaauditeerimise vajadus ja selle põhjendus.
Antakse soovitused kompleksloa taotlemisel vajalikeks täiendavateks uuringuteks.

5. KMH ning selle tulemuste avalikustamise ajakava
VKG – VKG Oil AS, arendaja;
IVKKT- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus, otsustaja ja KMH järelevalvaja.
Aeg
Tegevus
22.07.2005
Taotlus tegevusloa saamiseks v. KMH algatamiseks
22.07.2005
KMH programmi koostamine ja esitamine
18.08.2005
KMH algatamise otsusest teatamine
menetlusosalistele Ametlikes Teadaannetes ja
kohalikus lehes
18.08.-07.09. 2005 KMH programmi avalik väljapanek tutvumiseks
07.09.2005
KMH programmi avaliku arutelu koosolek
Kohtla-Järvel ja Maidla Vallas
02.-15.09.2005
KMH programmi täiendamine laekunud märkuste
ja täienduste baasil
16.09.2005
KMH lõpliku programmi esitamine kinnitamiseks
21.09.2005
KMH programmi kinnitamine
21.09-30.11.2005
KMH läbiviimine ja aruande koostamine
12.12.2005
KMH esitamine IVKKT-le avalikustamiseks
12.12.2005 –
KMH aruande avalik väljapanek
10.01.2005

Teostaja
VKG
VKG +ekspert
IVKKT

IVKT+VKG
VKG+ekspert
VKG+ekspert
VKG
IVKKT
Ekspert
VKG
IVKKT
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KMH aruande avalik arutelu Kohtla-Järvel ja
Maidla vallas
10.-24.01.2006
KMH aruande täiendamine
25.01.2006
KMH aruande esitamine kinnitamiseks
25.22.2006
KMH aruande kinnitamine ja menetlusosaliste
teavitamine
Ajakava võib muutuda vastavalt protsessiosaliste toimimiskiirusele.

VKG+ekspert
VKG+ekspert
VKG
IVKKT
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6. Andmed arendaja ja eksperdi kohta

Arendaja KMH ja KJS seaduse mõistes kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise protsessis
on :
VKG Oil AS,
registreerimisnumber 10528765,
aadress Järveküla tee 14, 30328 Kohtla-Järve
www.vkg.ee
Kontaktisik:
hr. Jaak Jürgenson,
Viru Keemia Grupp AS keskkonna- ja tehnikaosakonna juhataja.
jaak.jyrgenson@vkg.ee
KMH läbiviivat ekspertgruppi juhib keskkonnamõju hindaja hr. Valdur Lahtvee, litsentsi nr.
KMH1113;
Kontakt:
SEI-Tallinn, P.K. 160, 10502 Tallinn
Tel.: 6276102
Fax: 6276101
Valdur.Lahtvee@seit.ee
Ekspertgrupi koosseisu kuuluvad keskkonnamõju hindaja pr. Kaja Peterson, litsentsi nr. KMH0054,
jäätmevaldkonna ekspert hr. Harri Moora ja vajadusel kaasatakse töö teostamiseks teisi eksperte.

SEI

LISA 2:

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

KMH programmi avalike arutelude protokollid

VKG Oil AS kavandatava tegevuse – uue õlitehase (tahke soojuskandajaga utteseadme UTT-3000)
püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõju hindamise
programmi avaliku arutelu protokoll (1)

Aeg: 07.09.2005.a. kell 11.00 - 12.30
Koht: Viru Keemia Grupp AS, Järveküla tee 14, Kohtla-Järve
Osavõtjad:
Peep Siitam
Jaak Jürgenson
Jüri Kollo
Kalmer Sokman
Jüri Utt
Hillar Rootalu
Emma Krikova
Julia Nestor
Arvo Käärd
Tamara Ivanova
Julia Dubova
Merike Üts
Žanna Stepanova
Andrei Litvinjuk
Eimar Aidma
Triin Vall
Agu Värimäe
Natalia Nadolko
Hardi Murula
Aivar Lääne
Viktoria Sladzevskis
Valentina Arsenjeva
Elmar Unt
Valdur Lahtvee

- Merko
- Viru Keemia Grupp AS
- Kohtla-Järve Linnavalitsus
- AS Eesti Põlevkivi
- Fortum Termest AS
- Kiviõli Keemiatööstuse OÜ
- Keskkonnainspektsioon
- Keskkonnainspektsioon
- OÜ Kupi
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Maidla Vallavalitsus
- Mäetaguse Vallavalitsus
- Viru Keemia Grupp AS
- Viru Keemia Grupp AS
- eraisik
- SEI-Tallinn

Koosolekut juhatas: Jaak Jürgenson
Protokollis: Jaak Jürgenson
J.Jürgenson avas koosoleku ning selgitas lühidalt kavandatavat tegevust KMH eesmärke, milleks on leida
sobivaim asukoht lähtudes keskkonnatingimustest UTT-3000 tüüpi utteseadme püstitamiseks.
V.Lahtvee tutvustab programmi: Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kasutada ära
peenpõlevkivi tükisuurusega kuni 25 mm. Selline seade töötab juba aastaid Eesti Elektrijaama
õlitehases. Käesoleva KMH ülesandeks ei ole hinnata põlevkivi töötlemise tehnoloogiaid, vaid
kavandatava õlitehase asukoha alternatiive lähtudes olemasolevast olukorrast, heitmete hulgast
jne. Praegu on vaatluse all 3 alternatiivset asukohta – olemasolev VKG tootmisterritoorium
Kohtla-Järvel, Aidu karjääri põlevkivilao kõrval olev tootmisterritoorium ning Ojamaa kaevevälja
põhjaosaga külgnev maa-ala.
Hinnatakse keskkonnamõju nii seadme töötamisel kui ka ehitusega kaasnevaid
keskkonnamõjusid. Hinnatakse mõju välisõhu ja vee kvaliteedile, jäätmetekke ja –ladestuse
mõju, töökeskkonna muutusi, sotsiaalset keskkonda häirivaid tegureid, mõju Natura aladele.
Oluline on huvigruppide kaasamine KMH protsessis. Maksimaalset kavatsetakse arvestada
laekunud ettepanekutega. Avalikustamisele kuuluvad materjalid pannakse üles ka eksperdi
koduleheküljele. Kontakstisikuteks KMH protsessis on eksperdi poolt Valdur Lahtvee, arendaja
poolt Jaak Jürgenson.
Siiani on saabunud kirjalikult 2 programmi täiendusettepanekut (ettepanekud lisatud
protokollile): Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonnalt ja AS Eesti Põlevkivilt.
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Vastused ökoloogia Instuudi ettepanekutele ja parandused on järgmised:
p.1 – KMH-s käsitletakse alternatiividena erinevaid asukohti, erinevaid põlevkivi ümbertöötlemise
tehnoloogiaid alternatiividena ei käsitleta;
p.2 – otsest täiendusettepanekut see punkt ei sisalda, kuid lähtudes Narva Õlitehase kogemusest võib
öelda, et õhuheitmed väljuvad tootmisterritooriumi piiridest. Aruandes antakse mõjutatava keskkonna
kirjeldus ja hinnang tegelikule olemasolevale keskkonnaseisundile igas tegevuse alternatiivses asukohas;
p.3 toodud ettepaneku põhjal täiendatakse programmi;

Vastused Eesti Põlevkivi AS ettepanekutele on järgmised:
p.1-4 toodud ettepankute põhjal viiakse sisse programmi täiendused;
p.5 – üldsuse poolt laekunud arvamused kajastatakse KMH aruandes, kuid aruande koostamise käigus ei
hakata läbi viima rahvaküsitlust;
p.6 – Lühikokkuvõtte lisamine annotatsiooni vormis inglise ja vene keeles KMH aruandele on mõeldav ja
aktsepteeritav;
p.7 – maakasutusõiguse küsimustega tegeleb arendaja, KMH ekspert seda ei arvesta ja aruandes seda
küsimust ei kajastata;

E.Unt: Kas on mõõdetud ära heitmete hulgad, mis tekivad õlitootmisel UTT-3000 ja kuidas olemasolevaga
heitmete koguhulgad muutuvad? Olulisimad probleemid praeguse õlitootmise juures on õhuheitmed ja
müra, mistõttu on vajalik teha pidevat õhuheitmete ja mür seiret. Praegu Kohtla-Järvel Kalevi tänaval olev
seirejaam on liiga kaugel heitmeallikatest ja ei kajasta tegelikku olukorda tootmisterritooriumiga
külgnevates elurajoonides.
V.Lahtvee: Õhuheitmete mõõtmine UTT-3000 kohta Narvas käib, tulemused edastatakse
keskkonnateenistusele. Pisteliselt mõõdab heitmeid ka keskkonnainspektsioon. Neid heitmete andmeid
kasutatakse ka käesoleva keskkonnamõju hindamisel. Olemasolevate heitmete hulgaga võrreldes
heitmete huklk kasvab, kuna tegemist on põlevkiviõli tootmismahu suurendamisega, mitte olemasolevate
tootmisvõimsuste asendamisega. Seirejaama asukoha muutmine on seirejaama operaatori
Keskkonnauuringute keskuse ja omavalitsuse pädevuses.
A.Käärd: Kas arendaja kavatseb kasutada Eesti Elektrijaamas asuva õlitehase analoogset tehnoloogiat.
Miks ei ole programmis ühe võimaliku alternatiivina käsitletud õlitehase asukohana Eesti Elektrijaama
territooriumit või mingit muud asupaika.
V.Lahtvee: Jah kavandatakse kasutada analoogset tehnoloogiat, mis kasutusel Vaivaras. Arendaja näeb
asukohana ette eelkõige oma territooriumit Kohtla-Järvel või asukohta, mis paikneb võimalikult lähedal
toormele ning oleks piisava suurusega. Seetõttu tulid alternatiivsete variantidena kõne alla lisaks KohtlaJärvele ka Aidu karjääri tootmisterritoorium ja kavandatava Ojamaa kaevandusala põhjaosas olev piirkond.
Teise ettevõtte territooriumile arendaja oma tegevust ei kavanda.
J.Utt: Ettepanek on lisada programmi ettevõtte sulgemisega (likvideerimsega) kaasneva keskkonnamõju
hindamine.
V.Lahtvee: Ettepanek on igati aktsepteeritav ning vastav täiendus viiakse programmi sisse.
E.Unt võtis sõna ja kirjeldas pikalt põlevkiviõli tootmise kahjulikku mõju, kuid ühtegi ettepanekut programmi
täiendamise osas ei esitanud.
H.Murula: Kas õlitehase asuhkoht on juba ära otsustatud, kuna kaevandamisloa taotluses on põlevkivi
kasutajana nimetatud Aidus paiknevat õlitehast?
J.Jürgenson: Ei ole ära otsustatud. See tehakse peale KMH ja eelprojektide valmimist.
A.Lääne: Kas on võimalik saata ettepanekud programmi täiendamise osas kirjalikult ja e-postiga?
V.Lahtvee: jah, ootame ettepanekuid e-posti teel paari päeva jooksul s.o 09.septembriks.
A.Lääne: Kas hinnatakse ka õhuheitmete mõju puhkealadele sh eelkõige Kohtla-Nõmme puhkealale?
V.Lahtvee: Hindame õhuheitmete levi vastavalt valitsevatele tuultele ja anname hinnangu õhuheitmete mõju
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kohta selle kogu ulatuses.
P.Siitam: Ettepanekud programmi osas on järgmised:
 Programmis oleks vajalik teha täpsustus eesmärkide osas – mitu seadet (UTT-3000) on arendaja
kavandanud ehitada ja miks on valitud uue õlitehase tarbeks UTT-3000 protsessorid, aga mitte ATP,
mille kasutuselevõttu VKG on juba aastaid uurinud;
 Näha ette programmis utmisprotsessiga kaasnevate jäätmete, jääkgaasi, auru, tuha ja vedeljäätmete
utiliseerimisega või taaskasutamisega kaasneva keskkonnamõju hindamine;
 Kohtla-Järve alternatiivi puhul hinnata, mis juhtub olemasolevate poolkoksimägedega;
 Ojamaa või Aidu asukohas hinnata kaevandamise ja õlitootmise koosmõju.
V.Lahtvee: Kavandatav tegevus näeb ette algul ühe UTT-3000 seadme püstitamise ja seejärel vajadusel
veel kahe analoogse seadme püstitamise samasse asukohta. Keskkonnamõju hindamine viiakse läbi
lähtuvalt maksimaalsest tootmisprogrammist so 3 UTT-3000 seadmega tootmisele. Tehnoloogiline lahendus
näeb ette kõigi heitmete käitlemist vastavalt Eestis kehtivatele normatiividele ja nõuetele. Sellest lähtuvalt
hinnatakse ka kõikvõimalike tekkida ja keskkonda pääseda võivate heitmete keskkonnamõju. Põlevkivituha
taaskasutust arendaja ette ei näe, tuhk nähakse ette ladustada vastavalt nõuetele. Käesoleva KMH käigus ei
hinnata Kohtla-Järve olemasolevate poolkoksimägede mõju – seda mõju on juba eelnevatel aastatel
hinnatud mitmesugustes varasemates töödes. Küll arvestatakse nimetatud hinnanguid üldise foonitaseme
kirjeldamisel kui ka kavandatava tegevuse ja olemasoleva tootmistegevuse koosmõju hindamisel. Ojamaa ja
Aidu asukoha alternatiivide korral hinnatakse õlitehase ja kaevanduse (karjääri) koosmõju;
A.Litvinjuk: Programmi sissejuhatuses on vaja täpsustada, mis otstarbel keskkonnamõju hinnatakse ja kas
KMH tulemusi kasutatakse tegevusloa taotlemisel. Kas arvestatakse ka eri asukohtades olevaid erinevaid
nõudeid heitvee puhastamisel kuna K-Järvel saab juhtida heitvee kanalisatsiooni, kuid Maidlas on vajalik
kohtpuhasti. Keskkonnateenistus esitab oma ettepanekud kirjalikult.
V.Lahtvee: Programmi siis vastavalt laekuvatele ettepanekutele ka täpsustatakse.
E.Krikova: Kas arvestatakse praeguse Narvas asuva UTT-3000 keskkonnaprobleeme ja konsulteeritakse
keskkonnateenistuse ja inspektsiooniga selles osas?
V.Lahtvee: Jah, seda tehakse.
N.Nadolko: Kas arvestatakse nii nagu välisõhukaitse seadus ette näeb, võimalikke takistusi õhuheitmete
hajumisele. Oluline on hinnata väävelvesiniku emissioone käivitamisel ja seiskamisel. Vajalik on täpsustada
programmi punkti 4 ja täiendada seda kõigi esmatähtsate saasteainetega, lisaks kajastada veel
merkaptaanide heitmed.
V.Lahtvee: Programmi vastavalt ka täpsustatakse.

Protokollis
Jaak Jürgenson
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VKG Oil AS kavandatava tegevuse – uue õlitehase (tahke soojuskandajaga utteseadme UTT-3000)
püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõju hindamise
programmi avaliku arutelu protokoll (2)

Aeg: 07.09.2005.a. kell 16.00 - 17.30
Koht: Maidla rahvamaja
Tegmist on Vallavalitsuse palvel läbi viidud KMH programmi avalikustamise täiendava avaliku aruteluga
lisaks samal päval Kohtla-Järvel toimunud avaliku arutelu koosolekule, võimaldamaks kavandatava
tegevusega eeldatavasti mõjutatavate kohalike elanike paremat kaasamist.
Osavõtjate nimekiri on lisatud eraldi lehel
Koosolekut juhatas: Valdur Lahtvee
Protokollis: Jaak Jürgenson
H.Murula (vallavanem) avas koosoleku ning selgitas kokkutulnuile, milleks inimesed Maidla rahvamajja on
kutsutud.
J.Jürgenson selgitas lühidalt kavandatavat tegevust ja selle alternatiivseid asukohti, millest 2 asuvad Maidla
vallas. KMH eesmärgiks on leida sobivaim asukoht lähtudes keskkonnatingimustest ja seetõttu on VKG
pöördunud SEI-Tallinna poole.
V.Lahtvee annab ülevaate keskkonnamõju hindamise protseduuri vajalikkusest ja olemusest
ning tutvustab KMH programmi: Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kasutada ära peenpõlevkivi
tükisuurusega kuni 25 mm. Sarnane seade töötab juba aastaid Eesti Elektrijaama õlitehases.
Narvas on aja jooksul kuhjunud hulk õlitootmisega seotud probleeme, mis on tingitud nii
vananevatest installatsioonidest (torud, pumbad, ventiilid jne) kui ka inimlikust lohakusest.
Seetõttu on uue tehase projekteerimisel kavas suurt tähelepanu pöörata avariiriskide minimeerimisele.
KMH ülesandeks on hinnata mitte eri põlevkiviõli tootmisteholoogiate eri mõjusid, sest valitud on teadaolevalt
parim saadaolev tehnoloogia nii tootmise efektiivsuse kui keskkonnamõju suhtes vaid kavandatava õlitehase
asukoha alternatiive. KMH käigus hinnatakse 3 alternatiivset asukohta – olemasolev VKG tootmisterritoorium
Kohtla-Järvel, Aidu karjääri põlevkivilao kõrval olev tootmisterritoorium ning Ojamaa kaevevälja põhjaosaga
külgnev maaala. Hinnatakse keskkonnamõju nii seadme töötamisel kui ka ehitusega kaasnevaid
keskkonnamõjusid. Hinnatakse mõju välisõhu ja vee kvaliteedile, jäätmetekke ja –ladestuse
mõju, töökeskkonna muutusi, sotsiaalset keskkonda häirivaid tegureid, mõju Natura aladele.
Maksimaalset kavatsetakse arvestada laekunud ettepanekutega. Avalikustamisele kuuluvad
materjalid pannakse üles ka kodulehekülgedele internetis. Kontakstisikuteks KMH protsessis on
SEI-Tallinn poolt Valdur Lahtvee, arendaja poolt VKG keskkonna- ja tehnkaosakonna juhataja
Jaak Jürgenson.
Siiani on saabunud kirjalikult 2 programmi täiendusettepanekut (ettepanekud lisatud
protokollile): Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonnalt ja AS Eesti Põlevkivilt
ja saadud ettepankute põhjal programmi täiendatakse. Ka päeva esimesel poolel toimunud koosolekul
Kohtla-Järvel saadi hulk täiendusettepanekuid, mida programmi täiendamisel arvestatakse, neist olulisemad
täiendused avalikustatud programmi eelnõu teksti on seotud Õlitehase likvideerimisega seonduva mõju
kindamine, koosmõju hindamine kaevandusega Ojamaal ja mõju olemasolevatele keskkonnalubadele ja
töökeskkonnale Aidus. Ühtlasi täpsustti põhjalikult heitmete nimekirja, mille mõju KMH käigus hinnatakse.
E.Vinni: Kas õlitehase toore on kavandatud saada Ojamaa ja Maidla kaeveväljalt ja kas on
VKG-l Eesti Põlevkiviga mingisuguseid kokkuleppeid põlevkivi kaevandamise ja tarnimise osas?
J.Jürgenson: Kindlasti saab kavandatav UTT-3000 oma toorme tulevikus vähemalt osaliselt
Ojamaa väljalt. Maidla välja kohta on vara midagi ütelda, kuna kaeveloa taotlus on alles
menetluse algusjärgus. Kas VKG-l on kokkuleppeid Eesti Põlevkiviga või mitte, sellele kohta
jään vastuse võlgu, kuna see pole minu pädevuses. Kokku kavandatakse kasutada maksimaalse
toottmisprogrammi tarbeks kuni 2,7 miljonit tonni põlevkivi aastas
A.Kangro teeb ettepaneku täiendada programmi ja konkretiseerida programmi punkti 4
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kirjutades lahti, milliseid sotsiaalset keskkonda häirivaid tegureid hinnatakse. Samuti lisada
punkti 4 hinnangu andmine põhjavee kaitstusele.
V.Lahtvee: Ettepanek on vastu võetud ning programmi vastavalt täiendatakse.
E.Vinni: Programmis tuleks ette näha ka mõju hindamise valla sotsiaalsele infrastruktuurile ning
koosmõju kavandatavate kaevandustega (Ojamaa ja Maidla kaeveväli). Täiendatud
programmist aga teavitada ka Lüganuse ja Kohtla-Nõmme valda ning Kiviõli ja Püssi linna.
V.Lahtvee: Koosmõju hinnatakse ja programmi selles osas täpsustatakse. Nimetatud omavalitsustele
saadetakse KMH programmja oluliste menetlusosalistena teavitatakse neid protsessi käigust otse.
A.Vahemäe: Kuidas on mõjutatav Purtse jõgi?
V.Lahtvee: Otseselt UTT-3000 püstitamine Purtse jõge ei mõjuta, kuid mõjud seonduvad kaevanduste
rajamisega. Uue kaevandusvälja kasutuselevõtt, kui eelvooluks on Purtse, tähendab täiendava kevandustest
väljapumbatava veekoguse ja reoainete koguse lisandumist Purtse vee hulgale. Vee kogused sõltuvad
eelkõige sademete hulgast, kaevandusvete lisandumine silub veehulga sesoonseid kõikumisi. Kasutatava
põlevkivi hulk otseselt vee hulka ei mõjuta.
L.Maamets: Õlitehast ei saa vaadata muudest tegevustest eraldiseisva tegevusena. Tehas vajab ressurssi
ja ressursikasutus mõjutab keskkonda, mistõttu on vaja hinnata komplekset mõju
V.Lahtvee: Seda me ka püüame hinnata.
H.Murula: Hinnata tuleks ka võimalikke avariiriske, sest nt. Aidu piirkonnas on tegemist kaitsmata
põhjaveega ja seal on võimalus, et avarii korral reostus võib levida edasi Purtse jõkke.
V.Lahtvee: Selliseid riske KMH käigus hinnatakse.
A.Kangro: Kuidas kavatsetakse hakata tekkivat leeliselist tuhka ladestama?
V.Lahtvee: Tuha ladestamise tarbeks tuleb rajada prügila, millele esitatavad nõuded sh ka numbrilised
nõuded prügila põhja ja külgede filtratsioonikoefitsendile on esitatatud seadusandluses. Seadusandluses
määratud nõuetest tuleb ka tuhaladestuspaiga rajamisel ja opereerimisel ning hiljam sulgemisel lähtuda,
muidu ei saada õlitehasele tegutsemisluba. Otsustajaks on siin nii omavalitsus kui keskkonnateenistus.
H.Vilumets: Mis saab Ojamaa külast, seal elab 4 peret? Kas meie soovidega arvestatakse, oleme Õlitehase
Ojamaale rajamisele vastu.
V.Lahtvee: Praegusel hetkel julgen arvata, et olemasoleva info põhjal oleks Ojamaa külas olev asukoht
keskkonnamõju osas kõige kehvem, kuid see selgub siiski hindamise käigus. Kindlasti võetakse hindamisel
arvesse ka kavandatava tegevusega vahetult mõjutatavate inimeste seisukohad.
E. Vinni: Kas arvestatakse ka muude riskiallikatega nagu piirkonna asuv lõhkeaineladu?
V.Lahtvee: Sarnast spetsiifilist infot ootame omavalitsustelt, kellega KMH käigus loodame aktiivselt suhelda,
siis saame sarnast mõju ka arvesse võtta ja hinnata.
A.Kangro: Mis takistab UTT-d õlitööstuse praegusesse asukohta rajada?
J.Jürgenson: Selleks KMH-d tehaksegi, et selgitada välja parim võimalik asukoht.
E.Vinni: Vald esitab omapoolsed täiendusettepankud ka kirjalikult 15-ndaks septembriks.

Protokollis
Jaak Jürgenson
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Tagasiside programmile ja ettepanekute arvestamine

Lp. Kalmer Sokman
AS Eesti Põlevkivi
Jaama 10
41533 JÕHVI

UTT-3000 asukohavaliku KMH programm

Austatud härra Sokman

Täname Teid VKG Oil AS uue õlitehase (UTT-3000) püstitamise ja asukohavaliku kekskonnamõju hindamise
programmi täiendusettepankute eest.
Teie poolt tehtud ettepanekud on programmi täiendamisel arvesse võetud va küsimused, mis seonduvad
maakasutusõigusega. Need küsimused lahendatakse arendaja ja maaomanike ja –valdajate vaheliste läbirääkimiste
korras.

Lugupidamisega

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: keskkonnamõju hindamise programm 8 lehel, 1 eks
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Valdur.Lahtvee@seit.ee

09.09.2005

Märkused ja ettepanekud VKG OIL AS kavandatava tegevuse-uue õlitehase püstitamise ja selle asukohavaliku
keskkonnamõju hindamise programmi kohta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Programmi sissejuhatuses tuleb täpselt defineerida KMH läbiviimise eesmärk. Kas see on lihtsalt KMH tehase
asukohavalikuks või ehitus- ja keskkonnakompleksloa saamiseks?
Tuleb täpsustada uute utteseadmete arv (kas üks või kolm või üks + kaks jne).
Kohtla-Järve linna puhul hinnata reovete mõju ühiskanalisatsiooni ja regionaalsele heitveepuhastusjaamale
(hinnata eelpuhasti vajadust). Maidla vallas pakkuda reoveepuhastussüsteemi näitajaid.
Hinnata tehnoloogiliste seadmete ja torustiku automaatse kontrolli (lekke-, temperatuurikontroll jne) vajadust.
Esitada heitvee seire programm.
Täpsustada pideva õhuseire vajadus ning kuhu ja milline seiresüsteem rajada.
Aruandes eriosadena läbi vaadata mõjud, mis tekivad ehitustööde läbiviimise ja tootmistegevuse käigus.
Parandada 1. osas olemasolev tootmisvõimsus 2.167 mln tonnilt 1.4 mln tonnile.
Programmis vajab täiendamist jäätmete osa tuha ladestamise kohapealt, arvestama peab kehtiva
seadusandlusega.
Uue käitise UTT-3000 ehitusasukoha valikul VKG territooriumil tuleb kindlasti arvestada Kohtla-Järve linna
elanike pidevate kaebustega haisu üle, mitterahuldava välisõhu kvaliteedi, automaatseirejaamas registreeritud
perioodiliste saasteainete (eriti H2S puhul, mida suuremal määral paiskab õhku VKG Oil) ületamiste ja
Väliõhu kaitse seaduse §-ga 63, kus seab piirangud tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel.
“Transpordisõlmede ning tootmis- ja teenindusobjektide kavandamisel tuleb vältida territooriume, kus
ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on välisõhku eraldunud saasteainete hajumine loodus- või tehisoludest
tingitud põhjustel takistatud”.
Ehitusasukoha valikul VKG territooriumil palume samuti uurida uue seadme heitvee mõju välisõhule (nt.
anaeroobsetes tingimustes sulfaadid võivad olla välisõhku lenduva vesiniksulfiidi lähteühendiks).
KMH programmi p. 4 on vaja kindlasti lisada vesiniksulfiidi, fenoole ja merkaptaane. Palume uurida ka nende
ainete mõju keskkonnale.
Aruande koostamise käigus viia läbi elanikkonna küsitlus 1-2 km raadiuses tootmisüksusest, et välja selgitada
lähedal elavate inimeste arvamus.

Andrei Litvinjuk
IV KKT komplekslubade spetsialist
Julia Dubova
IV KKT veespetsialist
Merike Üts
IV KKT jäätme-info spetsialist
Natalia Nadolko
IV KKT õhuspetsialist
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Lp. Agu Värimäe
Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
Pargi 15
41537 JÕHVI

UTT-3000 asukohavaliku KMH programm

Austatud härra Värimäe

Täname Teid VKG Oil AS uue õlitehase (UTT-3000) püstitamise ja asukohavaliku kekskonnamõju hindamise
programmi täiendusettepankute eest, mille saime e-postiga 09.09.2005.
Teie poolt tehtud täiendusettepanekud on programmi täiendamisel arvesse võetud v.a punktis 13 toodud ettepanek:
“Aruande koostamise käigus viia läbi elanikkonna küsitlus 1-2 km raadiuses tootmisüksusest, et välja selgitada lähedal
elavate inimeste arvamus”.
Leiame, et Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgi läbiviidava avalikustamise käigus
saame piisavalt tagasisidet elanike arvamuste kohta. Lisaks KMH programmi ja aruande avalikustamisel koosolekutel
saadud ja saadavale tagasisidele registreerime ka mõju hindamise käigus laekuvad arvamused, sh ka meediakajastused,
mis leiavad fikseerimist KMH lõpparuandes. Kohaliku elanikkonna tagasiside kindlustamiseks kavandame lisaks
seaduses ettenähtule arendaja asukohas toimuvale koosolekule viia aruande avalikku arutelu läbi ka Maidla vallas (vt
programmi ajakava). Sarnase lisakoosoleku kohalike elanike täiendavasks kaasamiseks Maidla vallas viisime läbi ka
KMH programmi avalikustamise käigus (vt. lisatud avalike arutelukoosolekute protokollid).

Lugupidamisega

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: 1. Keskkonnamõju hindamise programm 8 lehel, 1 eks
2. KMH avaliku arutelu koosoleku (Kohtla-Järve) protokoll xx lehel, 1 eks
3. KMH avaliku arutelu lisakoosoleku (Maidla) protokoll xx lehel , 1 eks
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Lp. Illart Jool
Kohtla-Nõmme Vallavalitsus
Kooli 6
30503 Kohtla-Nõme

UTT-3000 asukohavaliku KMH programm

Austatud härra Jool

Teie kirjas 1-2/08.09.2005.a. nr 389 ei esitatud ühtegi ettepanekut UTT-3000 püstitamise ja asukohavaliku
keskkonnamõju hindamise programmi täiendamiseks. Võtame teie kirja teadmiseks ja ühtlasi teatame, et KohtlaNõmme vallas hetkel õlitehase rajamist ei kavandata.

Lugupidamisega

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: keskkonnamõju hindamise programm 8 lehel, 1 eks
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Koopia: Ida-Virumaa Keskkonnateenistus

Mäetaguse Vallavalitsus

VKG Oil AS

MEIE:07.09.2005 nr 9-4.8/

VKG Oil AS uue õlitehase KMH hindamise programm
Mäetaguse Vallavalitsus tutvus VKG Oil AS uue õlitehase KMH hindamise programmiga.
Õlitootmise mõju on mitmekülgne ja ei piirdu ainult tootmisterritooriumiga. Lähtudes Säästva
arengu seadusest on looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks tagada
inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt
kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. KMH aruanne peaks andma ülevaate
keskkonnaseisundist ja kavandatava tegevuse mõjust ümbritsevale keskkonnale, sh ka
looduskeskkonnale ja ümberkaudsete asulate elanike elukeskkonnale. Mäetaguse vallavalitsus teeb
ettepaneku täiendada Keskkonnamõjude hindamise programmi järgmiselt:
1. KMH aruandes esitada selge ülevaade nii kavandatava tegevuskoha kui ümbruse kirjeldus ja
hinnang keskkonnaseisundile.
2. Määratleda täpselt mis on KMH eesmärgiks, kas ühe utmiseadme UTT-3000 või kolme seadme
paigaldamise KMH hindamine. Paigaldatava seadme tehniline kirjeldus, ei saa lugeda piisavaks
märkust et tegemist on põhimõtteliselt töötava seadme analoogiga. Hinnata vajadust katseseadme
ehitamiseks ja siis juba konkreetse seadme mõju ja heitmete hindamiseks.
3. Anda hinnang kavandatavale tegevuse vastavusest keskkonnaalastele õigusaktidele,
olemasolevatele planeeringutele, arengukavadele ja täiendavate uuringute vajadusele kompleksloa
taotlemisel.
4. Hinnata kavandatava tegevuse mõju Piirkonna turismipotensiaalile ja Kohtla-Nõmme
Kaevanduspark muuseumi vabaajakeskusele.
5. Kirjeldada KMH aruandes lisaks asukoha kirjeldusele ümberkaudsete asulate ja teede suhtes ka
asukoha kirjeldus looduskaitsealade suhtes, hinnata KMH ümbritsevate looduskaitsealade osas ja
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused rohevõrgustikualadele.
6. KMH aruandes anda ülevaade piirkonna põhjavee seisundist ja hinnang põhjavee reostuskaitstuse
kohta kavandatava tegevuse mõjualal ning selgitused, kas ja kuidas on see asjaolu oluline
kavandatava tegevuse mõju hindamisel.
Lugupidamisega

Veljo Kingsep
Vallavanem
Aivar Lääne
Keskonnanõunik tel. 033 69 174

Mäetaguse vald
41301 Ida-Virumaa

reg. nr. 75005044
tel 33 69 125
Tel/faks 33 69 130

a/a 1120056292
Hansapank
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Lp. Veljo Kingsep
Mäetaguse Vallavalitsus
42301 Mäetaguse
Ida-Virumaa

UTT-3000 asukohavaliku KMH programm

Austatud härra Kingsep

Täname Teid VKG Oil AS uue õlitehase (UTT-3000) püstitamise ja asukohavaliku kekskonnamõju hindamise
programmi täiendusettepankute eest, mis olid toodud Teie 07.09.05 kirjas nr 9-4.8/1382
Teie poolt tehtud täiendusettepanekutest on programmis arvesse võetud punktid 1, 4, 5, 6.
Punktis 2 toodud ettepanekud on arvestatud osaliselt v.a ettepanekut hinnata vajadust katseseadme ehitamiseks kuna
antud tehnoloogia on juba katsetatud ja täies mahus töötab Vaivaras asuvas AS Narva Elektrijaamad õlitehases.
Punktis 3 tehtud ettepankud on arvestatud osaliselt v.a ettepanekut hinnata täiendavate uuringute vajadust kompleksloa
taotlemisel. Seda tehakse kompleksloa taotlemise menetlemise protsessis vajadusel.

Lugupidamisega

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: keskkonnamõju hindamise programm 8 lehel, 1 eks
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VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

15.09.2005 nr 9-4/1047

Maidla Vallavalitsus esitab omapoolsed märkused ja ettepanekud VKG Oil AS kavandatava tegevuse, põlevkivi
ümbertöötlemisseadme UTT-3000 püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõjude hindamise programmi suhtes.
1. Kavandatava tegevuse eesmärk
1.

Defineerida täpselt, mis on programmi mõistes “põlevkivi tootmise laiendamine” – kas laiendamine olemasoleva varu piires
põlevkivi efektiivsemaks kasutamiseks(tootmine laieneb ja baastoodang suureneb tänu väiksemale toormaterjali kaole, kui
toorme üldkogus jääb samaks – sellele viitab sõnastus “ehitamist selleks, et efektiivsemalt ära kasutada tükkpõlevkivi
ettevalmistamisel tekkivat peenpõlevkivi fraktsiooni”)

VÕI
Laiendamine täiendava varu kasutuselevõtmisega?
Ettepanekud:
Fikseerida programmis:
•
kas UTT-3000 seadme kasutuselevõtt tähendab täiendava põlevkivivaru kasutuselevõttu (s.t uued kaeveväljad)?
•
millise arvestusega planeeritakse rahuldada UTT-3000 seadme toorainevajadus ning kust hangitakse põlevkivi (kas UTT3000 seadme rajamisel arvestatakse ka Aidu kaevevälja lääneosas paiknevate ning Uus-Kiviõli uuringuväljal asuvate varudega?
•
juhul, kui tootmisega kaasneb täiendav põlevkivivaru kasutuselevõtt, kaevandamisega seotud mõjude hindamine, sest
toorme varumine on otseselt ja lahutamatult seotud õlitehase tegevusega ning mõjud on kumulatiivsed. Kui seadme käitamiseks
planeeritakse kasutada uusi kaevevälju, tähendab otsustamine õlitehase rajamise üle sisuliselt otsustamist kaevandamise üle.
Rõhutada veelkord, et selleks tuleb uute kaeveväljade kasutuselevõtt programmis igal juhul ära märkida. Mitte aktsepteerida
selliste ettepanekute lisandumist peale õlitehase mõjude hindamist. Mitte aktsepteerida kaevandamise sissetoomist vaid õlitehase
rajamise sildi all.
2. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus
1.

Programmi sõnastus: “UTT-3000 seadmete võimaliku asukohavariantidena on seni arutlusel olnud olemasolev VKG
tootmisterritoorium ning Aidu karjääri rikastusvabriku tagune maa-ala”
Seni on kõiki veendud selles, et kaalutakse ühe seadme ehitamist. Ka programmi eelnevas sõnastuses mainitakse vaid üht
UTT-3000 seadet. Miks on programmi sõnastuses vastuolud?

2.

Kavandatava tegevusega (õlitootmisega) kaasnevad nö täiendtegevused: toorme kaevandamine ja transport, toorme
ladustamine, toodangu ladustamine, veekasutus, tuha käitlemine ja ladustamine jm. Programm peab sisaldama ammendavat
kataloogi võimalikest õlitootmisega seonduvatest tehnoloogilistest ning logistilistest protsessidest. Programm peab andma
ülevaate kogu tootmisahelast alustades toorme ammutamisest kuni lõpptoodangu tarnimise ja jääkproduktide käitlemiseni.

Ettepanekud:
•
Fikseerida programmis üheselt mõistetavalt, mitu UTT-3000 seadet kavatsetakse rajada. Kaotada vastuolud
sõnastuses.
•
Mitme seadme rajamisel tuleb igal juhul hinnata kõigi seadmete mõjusid kokku.
•
Fikseerida programmis kõik õlitootmisega kaasnevad täiendavad tegevused.
•
Täiendavate tegevuste juures tuua välja konkreetsed lahendused: toorme asupaik, toorme transpordiks kasutatavad
teed ja meetodid, toorme ladustamise koht ja meetod, toodangu ladustamise koht ja meetod jm. Teiste sõnadega tuleb programmis
esitada kogu protsessi tehniline lahenduskäik koos tehnoloogia ning kasutatavate seadmete kirjeldusega.
3. Kavandatava tegevuse eeldatavad mõjuallikad ja mõjuala

1.
Programmi sõnastuses väidetakse, et “mõjutatava ala suurus sõltub eelkõige õhku paisatavate heitmete levialast, mis
ei ole laiem kui vahetu tootmisterritoorium ja seda ümbritsev mõne kilomeetrise raadiusega ala; tehnoloogiliste seadmete, toorme
ja toodangu ladude, heitvee- ja jäätmekäitlusseadmete territooriumi vahetu lähipiirkond (müra, heitmed); põhiliste transporditeede
vahetu lähipiirkond (müra, tolm, transpordivahendite heitgaasid)”
Edasi järgneb sõnastus “kavandatava tegevuse kogu mõjuala ei välju eeldatavasti
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Ida-Viru maakonna piiridest”
Tähelepanu programmi sõnastuse vastuolulisusele, kus vahetust lähedusest või vahetust tootmisterritooriumist toimub järsk
üleminek Ida-Virumaa piirideni.
Ettepanekud:
•
KMH käigus uurida süvendatult õhku paisatavate heitmete leviala, müra ja heitmete leviala seoses seadme
käitamisega ning müra ja heitmete leviala seoses toorme ja toodangu transpordiga. Võtta arvesse võimalikke erinevaid
ilmastikutingimusi, avariisid tootmises, tegemaks kindlaks, kui kaugele võib reostus levida.
•
Fikseerida programmis keskkonnaseisundi foonitaseme kirjeldus ja hinnang tegelikule olemasolevale olukorrale
kavandatava tegevuse asukohas.
•
Programmis esitada UTT-3000 seadme asukoha kirjeldus looduskaitsealade suhtes, hinnata mõju ümbritsevatele
looduskaitsealadele.
•
KMH käigus analüüsida tootmisavariide ning lekete võimalike tagajärgede ulatust, tuua tegutsemisjuhised reostuse
likvideerimiseks, meetmed avariide ennetamiseks.
•
KMH käigus hinnata Aidu alternatiivi korral tootmisavariide(põlengud, detonatsioon) mõju õlitehase lähedusse jääva
Kaitseministeeriumi lõhkeainetelaole, samuti riske, mida lõhkeaineteladu kujutab õlitehasele.
•
Kui seadme käitamiseks planeeritakse kasutada uusi kaevevälju, tähendab otsustamine õlitehase rajamise üle
sisuliselt otsustamist kaevandamise üle. Rõhutada veelkord, et selleks tuleb uute kaeveväljade kasutuselevõtt programmis igal
juhul ära märkida. Mitte aktsepteerida selliste arengute lisandumist peale õlitehase mõjude hindamist. Uute kaeveväljade
kasutuselevõtt või mittekasutuselevõtt peab seoses õlitehasega olema fikseeritud ja avalikustatud. Kaevandamine kaasneva
tegevusena laiendab tunduvalt õlitehase mõju kogu keskkonnale. Sellisel juhul peavad kaevandamisega seotud mõjud olema
hinnatud koos õlitehase mõjudega.
•
Kui seadme käitamiseks planeeritakse kasutada uusi kaevevälju, tuleb koostada vastav keskkonnamõjude hindamise
programm. Erilise tähelepanu all mõjud põllumajandusele (valla elanike põhiline elatusallikas), põhjaveele(Pandivere veehaare,
s.t. mõjude ulatust üle Ida-Viru maakonna piiride) ning demograafilise olukorra kujunemisele (sisse- ja väljaränne ning elanike
sotsiaalset keskkonda halvendavad tegurid)
•
Enne kaevandamise KMH tulemuste selgumist ei saa anda adekvaatset hinnangut õlitehase kogu keskkonnamõjule.
Õlitehase KMH aruanne peab sisaldama kaevandamise KMH aruannet ja muid aruandeid, mis on vajalikud kõigi õlitehase mõjude
ammendavaks hindamiseks ning järelduste tegemiseks.

2.
Programm käsitleb õlitehase mõjuala ulatust ruumilises plaanis, mis on määratud teatud piirkonnaga. Samas tuleb
arvestada, et õlitehase käitamise, samuti keskkonnas (looduses, majanduses ning ühiskonnas) toimuvate protsesside läbivaks
faktoriks on aeg. Iga tegevust iseloomustab ajaline perspektiiv: see, mis oli, mis on, ja mis tuleb edaspidi. Selleks, et mingi
protsess võiks toimida ümbritsevaid muutusi läbivalt (keskkond muutub ajas), peab see protsess olema suuteline kohanema
muutustega. Iga protsess omab teatud põhifunktsiooni, mis moodustub selle kogu eelneva toimeala baasil; igal protsessil on võime
tajuda muutusi keskkonnas; iga protsess suunab oma arengut püsimajäämiseks toetudes põhifunktsioonile ja võttes arvesse
muutusi – see on protsessi tulevikku suunatud osa. Vaid protsessi olemuse mõistmine ning adekvaatne hinnang keskkonnas
toimuvatele muutustele tagab protsessi elujõulisuse ja võimekuse püsida uutes kujunevates oludes. Seega, põhjuseid, miks üks või
teine protsess lõpeb, on kahte liiki: esiteks on võimalik, et ei ole arvestatud protsessi enese olemuslike vajadustega; teiseks võib
olla tehtud viga olemasoleva olukorra hindamisel. Mõlemal juhul osutub tehtav juhtimisotsus ehk prognoos ebaõigeks või see ei
ole vähemalt täiel määral korrektne. Järelduse paikapidavus oleneb eelduste õigsusest. Mida ebausaldusväärsem on algallikas,
seda suurem viga kajastub järeldustes ja nende alusel tehtavates otsustes.
Kohaliku omavalitsuse juhtimine on ajas toimuv protsess. Omavalitsusüksuse kui sotsiaalse keskkonna, majanduskeskkonna,
tehiskeskkonna ja loodusliku keskkonna arendamise üldiseks eesmärgiks (põhifunktsioon) on tagada omavalitsusüksuse elanike
kõrge elukvaliteet. Omavalitsusüksuse arengu peamiseks suunajaks, korraldajaks ja arendajaks ning kohaliku elu juhtijaks on
kohalik omavalitsus (võime tajuda muutusi). Lähtudes omavalitsusüksuse arengu üldeesmärgist ja arengupõhimõtetest, on
kohaliku omavalitsuse arendustegevuse peamiseks ülesandeks, mis on käsitletav ka kohaliku omavalitsuse missioonina, elanike
heaolu parandamine ja omavalitsusüksuse sotsiaal-majandusliku elujõu ning konkurentsivõime tõstmine (tulevikkusuunatus).
Omavalitsusüksuse arengukava on dokument, mis sisaldab antud omavalitsusüksuse majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning
keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning edasise arengu suundi ja eelistusi. Teisisõnu on
omavalitsusüksuse arengukava selle prognoos: milline näeb teatud tuleviku ajahetkel välja omavalitsusüksus. Seega, mõjurid, mis
muudavad arengukava kui järelduse, otsuse tegemisel arvestatud eeldusi, kajastuvad arengukava ebaadekvaatsuses, selle protsessi
juhtimise veas, mis nõrgestavad protsessi võimet toimida, püsida ja areneda või tasalülitavad selle sootuks.
Ettepanekud:
•
Looduskeskkonna ja majanduskeskkonna mõjude hindamise tulemuste alusel hinnata õlitehase naabruses
asuvates omavalitsusüksustes kohaliku omavalitsuse põhifunktsiooni säilimist (kas õlitehase rajamise tulemusena on üldse
võimalik tagada elanike kõrget elukvaliteeti ehk kas õlitehase ümbrus on seadme käitamisel ja toimimisel pikema aja jooksul
elamiskõlblik)
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•
Juhul, kui kohaliku omavalitsusüksuse põhifunktsioon säilib või säilib teatud määral, siis looduskeskkonna
ja majanduskeskkonna mõjude hindamise tulemuste alusel hinnata mõjusid õlitehase naabruses asuvate omavalitsusüksuste
arengukavadele ning analüüsida, kas kehtivate arengukavade alusel on omavalitsusüksused seoses õlitehase käitamisega
elujõulised ja jätkusuutlikud. Tuua välja arengukavade muutmise vajadus ning meetmed, millega kompenseeritakse arengukava ja
seadme mõjude vahe.
•
Kõikide
võimalike
mõjude
hindamisel
lähtuda,
lisaks
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemide seaduses toodud vajalike hindamisparameetritele, ka Euroopa Nõukogu juures tegutseva CEMAT Conference Europeenne des Ministres Responsables de'l Amanagement du Territoire so Euroopa planeeringuala eest vastutavate
ministrite (alaline) konverentsi 2003.a “Ljubljana Deklaratsioonis” toodud alustest. Deklaratsioonis rõhutatakse, et säästev areng
ei tähenda ainult looduskeskkonna säästmist, see on kompleksne mõiste, mis peab tagama ka majandusliku ja sotsiaalse
säästlikkuse ning kus ruumilise planeerimise kontekstis on eriline tähtsus kultuurilise keskkonna säästlikul käsitlusel. Uue
õlitehase rajamine on kindlasti Maidla valla kontekstis olulist ruumilist mõju omava objekti rajamine.

4. Keskkonnamõju hindamise metoodika
Ettepanekud:
•
Lisada programmi veekeskkonna ja põhjavee osas:
“põhjavee kaitstus eri asukohtades”
•
Lisada programmi jäätmetekke osas:
“muude tekkivate jäätmete kogus ja ohtlikkus s.h. külaelanike kinnistute risustamine tootmisettevõtte jäätmetega, võttes
analoogiks praegu Aidu-Liiva külas tegutseva AS Eesti Põlevkivi Aidu karjäär”i.
•

Lisada programmi müra ja muude loodus- ja sotsiaalset keskkonda häirivate tegurite osas:

“sotsiaalset keskkonda halvendavad tegurid: näit. teistsugusest kultuuriruumist pärit sisseveetava tööjõu mõju,
kaevandamise laienemise mõju sotsiaalsele infrastruktuurile (lähedus koolimajale, elamutele jms)”
Leiame, et teostatav keskkonnamõjude hindamise protsess on küllalt keerukas ning aeganõudev. Programmi tutvustaval avalikul
arutelul välja toodud eesmärk, KMH aruande valmimine juba enne 2005.a lõppu, on ebareaalne.

Lugupidamisega

Hardi Murula
Vallavanem

Sama: Mäetaguse Vallavalitsus
. Säästva Eesti Instituut
…Viru Keemia Grupp AS
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Lp. Hardi Murula
Maidla Vallavalitsus
42301 Savala
Ida-Virumaa
UTT-3000 asukohavaliku KMH programm
Austatud härra Murula
Täname Teid VKG Oil AS uue õlitehase (UTT-3000) püstitamise ja asukohavaliku kekskonnamõju hindamise
programmi täiendusettepankute eest, mis olid toodud Teie 15.09.05 kirjas 9-4/1047 Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele
Teie poolt tehtud täiendusettepanekutest on programmis täielikult arvesse võetud punktid 1.1, 2.1 ja 3.1.
Punktis 2.2 toodud ettepanekuid on arvestatud osaliselt v.a. ettepanek esitada kasutatavate seadmete kirjeldus. Seda
ettepanekut ei saa programmi koostamisel arvestada sest käesoleval hetkel puudub arendajal seadmete täpne
spetsifikatsioon (pumbad, mootorid jne) ja seega kavandatava tegevuse mõju hinnatakse lähtuvalt Narvas töötava
analoogse seadme parameetritest.
Punktis 3.2 toodu ettepanekutest on arvestamata jäetud ettepanek : “Tuua
välja....
meetmed, millega kompenseeritakse arengukava ja seadme mõjude vahe” (ettepaneku II punkt, viimane lause).
Keskkonnamõju hindamise läbiviija hindab kavandatava tegevuse vastavust arengukavadele. Kavandatava tegevuse
hindamisel näitab ekspert ära tegevuse mittevastavused kavadele ning meetmed mittevastavuste likvideerimiseks.
Mittevastavuse kehtimajäämise korral eeldatakse, et kavandatav tegevus ei käivitu (ei saa tegevusluba ei omavalitsuselt
ega keskkonnateenistuselt), mistõttu leiame, et arengukava ning seadme mõjude vahe kompenseerimise mahtu pole
vaja hinnata.
Punktis 3.2 toodud ettepanekut nimetada keskkonnamõju hindamise programmis ka CEMAT Ljubljana deklaratsioonis
toodud aluseid ei ole programmi täiendamisel arvesse võetud. Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse eelkõige Eesti
seadustest ja nõuetest. Leiame, et CEMAT Ljubljana deklaratsioonis toodud põhimõtteid on KMH programmis
sisuliselt arvestatud.
Punktis 4 toodud ettepanekutest ei ole programmi täiendamisel arvestatud ettepanekuga “hinnata külaelanike kinnistute
risustamist tootmisettevõtete jäätmetega analoogselt AS Eesti Põlevkivi Aidu karjääriga” kuna teiste kinnistute
risustamine ja prügi ladestamine selleks mitte ettenähtud kohta on ebaseaduslik tegevus. Prahistamise kui
ebaseadusliku tegevuse peatamine on järelvalveorganite s.h. ka kohaliku omavalitsuse pädevus. Sellist ebaseaduslikku
tegevust arendaja oma tegevuses ette ei näe ega planeeri.
Lugupidamisega

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: keskkonnamõju hindamise programm 8 lehel, 1 eks
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Küsimused, ettepanekud ja kommentaarid VKG UTT-3000 KMH programmi kohta.

1. Kavandatava tegevuse eesmärk.
1.1. Mitme seadme ehitamisest jutt käib? Mitme seadme kohta KMH tehakse?
2. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus.
2.1.Programmi alusdokumendis on kirjeldatud üldteada informatsioon õlikeetmise tehnoloogia
kohta. Mitte sõnagagi ei ole räägitud ei põlevkivi kaevandamisest, transpordist tehase
juurde, kütuseterminali rajamisest, tuhakäitlussüsteemidest jm. õlitehasega lahutamatult
seotud asjadest.
2.2. Kuivõrd eksisteerivad mitu õlitootmise tehnoloogiat, siis millistel alustel valiti just UTT3000? Tehnoloogia valiku kriteeriumiks ei ole deklaratsioon selle kohta, et ta on kõige
puhtam, see peab olema tõestatud arvudega.
2.3.Programmi alusdokumendis pole sõnagagi mainitud, mida ja kuidas tehakse protsessi käigus
vabaneva uttegaasi ja auruga. Ilma neid küsimusi käsitlemata ei ole võimalik adekvaatselt
mõjusid hinnata.
2.4. Programmi alusdokumendis pole midagi räägitud sellest, mida ja kuidas tehakse tuhaga.
Ilma seda küsimust käsitlemata ei ole võimalik adekvaatselt mõjusid hinnata.
3. Kommentaarid:
3.1.Kohtla-Järve puhul on tegemist olemasoleva tööstuse laienemisega, mis tähendab
olemasolevale reostusele täiendava reostuse teket. Reovete puhastamine ja ka õhusaaste
õnnestub tõenäoliselt ära klaarida, st. mahutada normatiividesse. Tuhaladestamist aga ei
tohiks küll enne uut ette võtta kui vana jama ei ole klaaritud. Vastasel juhul on tegemist
olukorraga, kus riigile laotakse ette järjest suurenevaid ülesandeid (poolkoksimägede
sulgemine), kuid sisuliselt on need ülesanded arendaja lahendada.
3.2. Programmi alusdokumendis ei ole räägitud kaevandamise mõjust. Samas on selge, et
näiteks Ojamaa asukoha puhul, suure tõenäosusega ka Aidu puhul, on arendajal (või tema
poolt volitatud isikul) plaanis alustada ka kaevandamist. Käesoleva KMH kontekstis peaks
hindama kaevandamise ja õlitootmise koosmõjusid.

Siitam, Merko
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Lp Peep Siitam
Merko AS
Peep.siitam@merko.ee

UTT-3000 asukohavaliku KMH programm

Austatud härra Siitam

Täname Teid VKG Oil AS uue õlitehase (UTT-3000) püstitamise ja asukohavaliku kekskonnamõju hindamise
programmi täiendusettepankute eest, mille saime Teilt e-posti teel.
Teie poolt tehtud ettepanekute kohta teatame, et need on programmi täiendamisel arvesse võetud.

Rein Rahe
Juhatuse liige

Lisa: keskkonnamõju hindamise programm
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Lisa 4 : KMH Aruande avalike arutelude protokollid
VKG Oil AS kavandatava tegevuse – uue õlitehase (tahke soojuskandajaga utteseadme UTT-3000)
püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõju hindamise
aruande avaliku arutelu protokoll (1)

Aeg: 28.04.2006.a. kell 10.00 - 11.30
Koht: Viru Keemia Grupp AS, Järveküla tee 14, Kohtla-Järve
Osavõtjad:
Valdur Lahtvee
Jaak Jürgenson
Rein Rahe
Valentina Arsenjeva
Jaanus Purga
Jüri Kollo
Kalmer Sokman
Enn Loko
Allan Viil
Emma Krikova
Julia Nestor
Viljar Valdre
Tamara Ivanova
Julia Dubova
Merike Üts
Žanna Stepanova
Andrei Litvinjuk
Agu Värimäe
Natalia Nadolko
Ljudmila Bogdanova
Madli Sarv
Jelena Ello
Hardi Murula
Annes Välk
Vello Velbaum
Valdo Liblik
Aavo Rätsep

- SEI
- Viru Keemia Grupp AS
- Viru Keemia Grupp AS
- Viru Keemia Grupp AS
- Viru Keemia Grupp AS
- Kohtla-Järve Linnavalitsus
- AS Eesti Põlevkivi
- AS Eesti Põlevkivi
- AS Eesti Põlevkivi
- Keskkonnainspektsioon
- Keskkonnainspektsioon
- Keskkonnainspektsioon
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Maidla Vallavalitsus
- Maidla Vallavalitsus
- AS Kohtla-Järve Soojus
- TÜ Ökoloogia Instituut
- TÜ Ökoloogia Instituut

Koosolekut juhatas: Jaak Jürgenson
Protokollis: Jaak Jürgenson
J.Jürgenson avas koosoleku ja andis sõna keskkonnamõju hindamise aruande koostajale SEI juhataja hr
Valdur Lahtveele
V.Lahtvee: Keskkonnamõju hindamine põhines 10.10.2005.a. Ida-Virumaa keskkonnateenistuse poolt
kinnitatud programmile, mis oli eelnevalt läbinud 07.09.2005.a avaliku arutelu Kohtla-Järvel ja Maidlas.
Programmi kohta tehti 6 kirjalikku täiendusettepanekut, mis suures osas ka arvesse võeti. Kõigile kas siis
kirjalikult või suuliselt täienduste tegijale on vastatud.
Aruande avalikustamise teade ilmus ametlikes teadaannetes 07.04.2006 ning paar päeva hiljem ajalehes
Põhjarannik. Aruandes toodud eksperdi seisukohad on soovitusliku iseloomuga otsusetegijale ehk siis
omavalitsusele, keskkonnateenistusele. Keskkonnamõju hindamise viisid läbi Valdur Lahtvee, Kaja Peterson
ja Harri Moora SEI-st, õhuheitmete mõju hindamiseks küsiti ekspertarvamus Keskkonnauuringute Keskuse
spetsialistidelt Erik Teinemaalt ja Margus Kördilt. Aruande kohta tänase päeva seisuga kirjalikult
täiendusettepanekuid laekunud polnud.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on laiendada põlevkiviõli tootmist. 1 kuni 3 UTT-3000 seadme rajamisel
suureneb töödeldava põlevkivi hulk maksimaalselt 2,7 milj tonni võrra aastas. Põlevkivi selleks saadakse
Eesti Põlevkivilt ning Ojamaa kaevanduse käikuminemisel sealt.
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UTT-3000 seadmete asukohana vaadeldi 3 võimalikku varianti: Kohtla-Järve olemasolev tootmisterritoorium,
Aidu karjääri rikastusvabrikuga piirnev maa-ala ning, nn Ojamaa asukoht Ojamaa külas võimalikul
kaevanduse teenindusmaal. Hindamisel kasutati projekteerimisinstituudi “Atomenergoprojekt” poolt tehtud
eelprojekte Aidu ja Kohtla-Järve asukoha jaoks.
Mõju hindamine viidi läbi nii kvalitatiivselt s.o +,- süsteemis ning kvantitatiivselt, kus toodi välja maksimaalsed
võimalikud heitmete absoluutväärtused. Võrdluseks kasutati Narva õlitehases töötavate analoogsete
seadmete UTT-3000 näitajaid. Eelprojektis toodud näitajate ja Narva õlitehase näitajate erinevuse korral
võeti aluseks suuremad väärtused.
3 UTT seadme üheaegsel maksimumvõimsusel käitamisel kasvab tekkivate ja ladustatavate
põlevkivitöötlemise jääkide hulk võrreldes olemasolevaga pea 2 korda ehk maksimaalselt 1,5 milj tonni võrra
aastas. Samas on UTT jäägid vähem ohtlikumad kui praegune poolkoks. Avariiriskid on väiksemad kui
vanade ja olemasolevate seadmete puhul, sest ehitades saab nad kohe teha nõuetele vastavad.
Heitkogustest kasvab summaarselt enim CO2 kogus – maksimaalselt kuni ca 1 milj tonni võrra aastas. H2S
ja fenoolide osas on kasv tühine – vastavalt 0,27 tonni ja 5,13 tonni võrra aastas.
Kvalitatiivse hindamise põhjal võib öelda, et suurim negatiivne mõju on ette näha Ojamaa asukohas,
väikseim Kohtla-Järve linnas.
Põhijäreldused olid järgmised:
• UTT-3000 rajamine ei ole vastuolus seadustega ning kehtestatud planeeringutega;
• UTT-d on võimalik rajada kõikidesse asukohtadesse kui järgitakse seadusandlikke nõudeid;
• Eelistatuim asukoht on Kohtla-Järve olemasolev tootmisterritoorium;
• Kõige suurem negatiivne mõju on Ojamaa asukohas ning ekspert ei soovita arendajal seda asukohta
kaaluda;
• Kohtla-Järve asukoha puhul piirab tootmise laiendamist täiendavalt õhkupaisatavate õhuheitmete
hulk, kuna piirkonnas on ohtlike ainete sisaldus õhus lubatud piirväärtuste lähedal. Seepärast võib
Kohtla-Järve asukohta püstitada esialgu ainult ühe UTT-3000 seadme, kui vähendatakse
summaarseid heitmeid SO2 osas 170 tonni võrra aastas ja tootmist laiendada vaid uute
saastekoguste lisandudes muudest allikatest tulevaid õhuheitmeid sama koguse võrra vähendades;
Eeldada võib, et EU riikidele lubatavaid SO2 heitmeid alates 2010 vähendatakse. Sellega peab arendaja igal
juhul arvestama.
V.Liblik: Kuskohast pärineb eeldatav fenooliheide 5,13 t/a. Kohtla-Järve puhul on tegemist suure kogusega.
V.Lahtvee: Heitmed tulevad õlitehase korstnast. Vastavad mahud on kalkuleeritud vastavalt AS Narva
Elektrijaamad olemasoleva õlitehase tegelike heitmete järgi, andmed on võetud kvartaalsetest
keskkonnaaruannetest.
N.Nadolko: Galoter protsessis tekib rohkem sulfiidset väävlit kui Kiviter protsessis. Aruandes ei kajastu,
kuidas see mõjutab reoveepuhastuse tööd ja välisõhu kvaliteeti. Samuti ei kajastu merkaptaanide ja
lenduvate ühendite mõju. CO2 osas vaja täpsustada kus kohas see tekib. Ettepanek on selles osas aruannet
täiendada.
V.Lahtvee: Kvantitatiivse hindamise aluseks oli Narvas olemasolevate UTT-3000 andmed. Selle põhjal on
LOÜ osas aastane saasteainete kasv 2519 t. Et Narva Õlitehas merkaptaane õhku ei paiska, siis ei eeldata
ka Kohtla-Järvel merkaptaaniheitmeid. CO2 heitmete erinevus SEI hinnangu ja EKUK eksperthinnangu vahel
tuleneb sellest, et Keskkonnauuringute Keskus modelleeris Kohtla-Järve asukohas vaid uue õlitehase
korstna heitmeid, sest Kohtla-Järvel läheb generaatorgaas utiliseerimisele teises ettevõttes K-Järve SEJ-s.
SEI lisas heitmete üldkoguse arvutamisel õlitehase heitmetele juurde ka Aidu asukoha UTT-gaasi
põletamiseks rajatava koostootmisjaama korstnast generaatorgaasi utiliseerimisega kaasnevad heitmed
J.Kollo: Kohtla-Järve Linnavalitsus ei ole huvitatud, et ettevõte oma tegevust laiendab, liiatigi pole ettevõte
täies mahus viinud ellu senise tootmisega tekkivate õhuheitmete vähendamise kava. Ettepanek on vaadelda
ka muid asukohti nagu näiteks Viru kaevanduse territoorium.
V.Lahtvee: Loa ettevõtte tegutsemiseks annab omavalitsus. Kaaluti vaid KMH programmis toodus
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alternatiivseid asukohti.
M.Üts: Aruandes ei ole kirjeldatud jäätmete ja prügila mõjusid ning jäätmete transporti ning sellest tekkivaid
mõjusid;
V.Lahtvee: Eelprojekti tasemel ei olnud lahendatud veel prügila tehnilised küsimused, mistõttu prügila mõju
ei saadud hinnata. KMH aruandes ka sellele asjaolule viidatakse. Põlevkivituha omaduste ja mõjude
kindlaksmääramisel kasutati TTÜ uuringuid Narva Elektrijaamade õlitehase tuha omaduste kohta, mille
oleme valmis KMH aruandele lisama. Ühtlasi täiendame aruannet tuha transpordi kirjeldusega: tuhk
veetakse autotranspordiga kogumispunkrist tuhaväljale. Tuhka niisutatakse eelnevalt niivõrd et se ei tolmaks
nii veol kui ladestamisel.
E.Krikova: Kas tekkiva gaasi saab ära põletada
J.Purga: ühes UTT-3000 seadmes tekib gaasi 5000 m³/h. Hetkel tekib kogu õlitööstuses olemasolevate
seadmetega töötades 100000 m³/h. Lisanduv 5000 m³ on selle kõrval kaduvväike osa ja seda saab ära
kasutada elektrijaamades.
E.Krikova märkis, et Narva õlitehases on väiksemaid keskkonnanõuetele mittevastavusi esinenud ja lubas,
et inspektsioon esitab omapoolsed ettepanekud ja märkused kirjalikult;
A.Rätsep: Protsessis tekib väga vähe fenoolvett, kuid see tuleks defenoleerida olemasoleval seadmel, mitte
ette näha selle põletamist koostootmisjaamas Aidu asukohas;
J.Purga lubas selle soovitusega kindlasti arvestada, seda enam, et fenoolidel on turgu ning VKG arendab
fenoolide tootmist;
A.Litvinjuk: Narva UTT-seadmed on patenteeritud, mille järgselt seade töötleb aastas üle 1 milj tonni
põlevkivi. Miks antud juhul on aluseks võetud 900 tuh. tonni põlevkivi ühe seadme kohta.
J.Purga selgitab, et praegusel ajal töödeldakse Narvas 1,1 milj tonni põlevkivi aastas 2 UTT-3000
seadmega. See tähendab, et 550 tuh tonni 1 seadme kohta. VKG kavandatavatel UTT-3000 seadmetel on
plaanis sisse viia 4 muudatust võrreldes Narva seadmetega, kuid sellele vaatamata ei eeldata, et
saavutatakse teoreetilist tootmisvõimsust 900 tuh tonni aastas. Seetõttu on KMH aruandes toodud
maksimaalsetest näitajatest kindlasti väiksemad ka seadme töötamisega kaasnevad tegelikud emissioonid.
Paraku ekspert lähtus maksimaalsest teoreetilisest nominaalvõimsusest;
A.Litvinjuk: Kas ekspert analüüsis Kohtla-Järve ja Aidu asukoha koosmõju ning kas on Aidu asukoha puhul
vaadeldud ka koosmõju REPO vabrikuga?
V.Lahtvee: Otseselt aruandes seda ei käsitletud, kuna koosmõju ei vii lubatud piirväärtuste ületamiseni.
Arvesse võeti foonitaset, kusjuures foonitaseme moodustamisel on osalised kõik piirkonna paiksed
saasteallikad. Keskkonnauuringute Keskus tegi omapoolsed arvutused andmete põhjal, mis olid olemas
2005.a detsembri keskpaigaks. EKUK on vastutav ka piirkonna õhuheitmete seire eest, mistõttu nende
tehtud hinnangud on usaldusväärseimad

Kokkuvõte: Aruannet täiendatakse järgmiste teemade osas:
 Täiendada ja täpsustada aruannet LOÜ ja CO2 heitmete osas;
 Kirjeldatakse jäätmete ja nende transpordi võimalikku mõju ning lisatakse tekkivate jäätmete koostis
Narva tehase analoogiale põhinedes, antakse selge seisukoht Prügila rajamise tarbeks uue KMH
tegemise vajadusest;
 Vaja täpsustada mõju olemasolevale puhastile fenoolvete osas: et need ei lähe puhastisse;
 Vaja tuua välja soovitus fenoolvete töötlemiseks: põletamise asemel fenoolveed defenoleerida;
 Kui tulevad kirjalikud märkused Keskkonnainspektsioonilt ja Keskkonnateenistuselt, siis nende põhjal
aruannet täiendada.

Protokollis
Jaak Jürgenson
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VKG Oil AS kavandatava tegevuse – uue õlitehase (tahke soojuskandajaga utteseadme UTT-3000)
püstitamise ja selle asukohavaliku keskkonnamõju hindamise
aruande avaliku arutelu protokoll (2)

Aeg: 28.04.2006.a. kell 16.00 – 18.00
Koht: Savala rahvamaja, Maidla vald
Osavõtjad:
Valdur Lahtvee
Jaak Jürgenson
Rein Rahe
Viktor Undusk
Julia Dubova
Merike Üts
Andrei Litvinjuk
Natalia Nadolko
Jelena Ello
Hardi Murula
Heli Vilumets
Liisa Vilumets
Margus Murula
Inno Naur
Tarmo Kärbo
Andres Anar
Aivo Hobolainen
Andres Välk
K.Kriisa
Gustav Normann
Enno Vinni
Matti Lipp
Aet Lipp
Ülo Parm
Lembit Maamets
Ants Kangro
Mihkel Iskül
.....
Aksana Pungas
Sirje Sepnik
Heikko Kont
Kersti Kriisk
Annes Välk

- SEI
- Viru Keemia Grupp AS
- Viru Keemia Grupp AS
- VKG Aidu Oil
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
- Maidla Vallavalitsus
- Ojamaa k.
- Ojamaa k.
- Rääsa k.
- Rääsa k.
- Rääsa k.
- Piilse k.
- Veneoja k.
- Lümatu k.
- Piilse k.
- Maidla k.
- Maidla Vallavolikogu
- Vanakõrtsi talu
- Vanakõrtsi talu
- Oja talu
- Metsavahi talu
- Aidu-Liiva talu
- Savala k.
- Savala k.
- Maidla Vallavalitsus
- Maidla Rahvamaja
- Rääsa k.
- Maidla Vallavalitsus
- Maidla Vallavalitsus

Koosoleku juhataja: H.Murula
Protokollija: J.Jürgenson
H.Murula avas koosoleku ja andis sõna keskkonnamõju hindamise aruande koostajale SEI juhataja hr
Valdur Lahtveele
V.Lahtvee: Keskkonnamõju hindamine põhines 10.10.2005.a. Ida-Virumaa keskkonnateenistuse poolt
kinnitatud programmile, mis oli eelnevalt läbinud 07.09.2005.a avaliku arutelu Kohtla-Järvel ja Maidlas.
Programmi kohta tehti 6 kirjalikku täiendusettepanekut, mis suures osas ka arvesse võeti. Kõigile kas siis
kirjalikult või suuliselt täienduste tegijale on vastatud.
Aruande avalikustamise teade ilmus ametlikes teadaannetes 07.04.2006 ning paar päeva hiljem ajalehes
Põhjarannik. Aruandes toodud eksperdi seisukohad on soovitusliku iseloomuga otsusetegijale ehk siis
omavalitsusele, keskkonnateenistusele. Keskkonnamõju hindamise viisid läbi Valdur Lahtvee, Kaja Peterson
ja Harri Moora SEI-st, õhuheitmete mõju hindamiseks küsiti ekspertarvamus Keskkonnauuringute Keskuse
spetsialistidelt Erik Teinemaalt ja Margus Kördilt. Aruande kohta tänase päeva seisuga kirjalikult
täiendusettepanekuid laekunud polnud.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on laiendada põlevkiviõli tootmist. 1 kuni 3 UTT-3000 seadme rajamisel
suureneb töödeldava põlevkivi hulk maksimaalselt 2,7 milj tonni võrra aastas. Põlevkivi selleks saadakse
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Eesti Põlevkivilt ning Ojamaa kaevanduse käikuminemisel sealt.
UTT-3000 seadmete asukohana vaadeldi 3 võimalikku varianti: Kohtla-Järve olemasolev tootmisterritoorium,
Aidu karjääri rikastusvabrikuga piirnev maa-ala ning, nn Ojamaa asukoht Ojamaa külas võimalikul
kaevanduse teenindusmaal. Hindamisel kasutati projekteerimisinstituudi “Atomenergoprojekt” poolt tehtud
eelprojekte Aidu ja Kohtla-Järve asukoha jaoks.
Mõju hindamine viidi läbi nii kvalitatiivselt s.o +,- süsteemis ning kvantitatiivselt, kus toodi välja maksimaalsed
võimalikud absoluutväärtused. Võrdluseks kasutati Narva õlitehases töötavate analoogsete seadmete UTT3000 näitajaid. Eelprojektis toodud näitajate ja Narva õlitehase näitajate erinevuse korral võeti aluseks
suuremad väärtused.
3 UTT seadme käitamisel kasvab tekkivate ja ladustatavate põlevkivitöötlemise jääkide hulk võrreldes
olemasolevaga pea 2 korda ehk 1,5 milj tonni võrra aastas. Samas on UTT jäägid vähem ohtlikumad kui
praegune poolkoks. Avariiriskid on väiksemad kui vanade ja olemasolevate seadmete puhul, sest ehitades
saab nad kohe teha nõuetele vastavad. Heitkogustest kasvab summaarselt enim CO2 kogus – ca 1 milj
tonni võrra aastas. H2S ja fenoolide osas on kasv tühine – vastavalt 0,27 tonni ja 5,13 tonni võrra aastas.
Kvalitatiivse hindamise põhjal võib öelda, et suurim negatiivne mõju on ette näha Ojamaa asukohas,
väikseim Kohtla-Järve linnas.
Põhijäreldused olid järgmised:
• UTT-3000 rajamine ei ole vastuolus seadustega ning kehtestatud planeeringutega;
• UTT-d on võimalik rajada kõikidesse asukohtadesse kui järgitakse seadusandlikke nõudeid;
• Eelistatuim asukoht on Kohtla-Järve olemasolev tootmisterritoorium;
• Kõige suurem negatiivne mõju on Ojamaa asukohas ning ekspert ei soovita arendajal seda asukohta
kaaluda;
• Kohtla-Järve asukoha puhul piirab tootmise laiendamist täiendavalt õhkupaisatavate õhuheitmete
hulk, kuna piirkonnas on ohtlike ainete sisaldus õhus lubatud piirväärtuste lähedal. Seepärast võib
Kohtla-Järve asukohta püstitada esialgu ainult ühe UTT-3000 seadme, kui vähendatakse
summaarseid heitmeid SO2 osas 170 tonni võrra aastas ja tootmist laiendada vaid uute
saastekoguste lisandudes muudest allikatest tulevaid õhuheitmeid sama koguse võrra vähendades;
Eeldada võib, et EU riikidele lubatavaid SO2 heitmeid alates 2010 vähendatakse. Sellega peab arendaja igal
juhul arvestama.
Hommikusel avalikul arutelul Kohtla-Järvel tehti aruande täiendamise osas järgmised ettepanekud:
 Täiendada ja täpsustada aruannet LOÜ ja CO2 heitmete osas;
 Täpsustada jäätmete ja nende transpordi võimalikku mõju ning lisada tekkivate jäätmete info Narva
tehase analoogiale põhinedes, antakse selge seisukoht prügila rajamise tarbeks uue KMH tegemise
vajadusest;
 Vaja täpsustada mõju olemasolevale puhastile fenoolvete osas: et need ei lähe puhastisse;
 Vaja tuua välja soovitus fenoolvete töötlemiseks: põletamise asemel fenoolveed defenoleerida;
 Kui tulevad kirjalikud märkused Keskkonnainspektsioonilt ja Keskkonnateenistuselt, siis nende põhjal
aruannet täiendada.
Ootame ka teiepoolseid ettepanekuid
H.Murula: Kas Galoter-tehnoloogiat saab pidada parimaks võimalikuks, kui selle häälestamine võttis Narvas
aega 15 aastat.
V.Lahtvee selgitab Parima Võimaliku Tehnika (PVT) mõistet. Tootmistehnoloogia areneb ja muutub järjest
ressursi ja energiaafektiivsemaks, samal ajal võivad olla eri ettevõtjate poolt kasutusel ka vanad ja
raiskavad, keskkonda saastavad tehnoloogiad. Uute ettevõtete rajamisel neile antavates ehitus ja
opereerimistingimustes seatakse IPPC seaduse järgi ettevõtetele nõude rakendada efektiivsemaid
tehnoloogiaid, et seeläbi piirkonnas tekkivaid summaarseid heitmeid vähendada. Euroopa Liidu komisjoni
ühine uurimiskeskus koondab tehnoloogist infot PVT referentsdokumentidesse, mis on abiks lubade
väljaandjatele. Referentsdokumendid (BREF) kirjeldavad eri tehnoloogiate soovitatavaid uuemaid
efektiivsustasemeid. Juuriidiliselt on sellised referentsdokumendid soovitusliku iseloomuga, ning lubade
väljaandmisel lähtutakse eelkõige piirkonna heitmete foonitasemest, et tagada seda, et keskkonnakvaliteet
ei halveneks üle inimesele ohtliku piiri.
E.Vinni: Kas on ära määratud tänane keskkonnakoormus?
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V.Lahtvee: Foonitingimused on kirjeldatud ja kajastuvad aruandes;
H.Murula: Kuivõrd on tehtud siin piirkonnas õhuseiret, sest läheduses on Kiviõli Keemiatööstus ja Repo
vabrikud?
V.Lahtvee: Foonitase hõlmas olemasolevat olukorda, mis tekib piirkonna kõigi paiksete saasteallikate poolt
õhku paisatud heitmetest, KMHd tehes vaadeldi ja modelleeriti juurdetulevaid emissioone, et selgitada,
kuivõrd need foonitaset muudavad;
H.Murula: KMH aruandes ei ole analüüsitud vastavust Ida-Virumaa jäätmekavaga, mis uuendati
22.02.2006.a. Lisaks peab arvestama asjaoluga, et planeeritav Aidu asukoht jääb kaitsmata põhjaveega
alale.
V.Lahtvee: KMH viidi läbi 2005.a. sügistalvel ja hinnati vastavust olemasolevate kehtivate planeeringutega.
Kuna tol ajal I-Virumaa jäätmekava oli tegemisel, siis sellega ei ole hindamise juures arvestatud.
Otsusetegija, andes välja projekteerimis- ja tegutsemistingimusi, eeldatavasti lähtub KMH-ga kaetavast
perioodist hiljem jõustunud kavade ja planeeringutega ja arendaja peab seetõttu samuti nende kavadega ja
planeeringute tingimustega arvestama.
E.Vinni: Ei selgu KMH aruandest, millised on kaudsed mõjud piirkonnale kui kasutusele võetakse Aiduga
piirnevad põlevkiviväljad. KMH peaks olema läbi viidud enne uue tehase kohta otsuse langetamist. Samuti
peaks aruandes analüüsima kavandatava tegevuse vastavust Maidla valla arengukavale. Arengukavas
tehast ja selle mõju ette ei ole nähtud.
V.Lahtvee: Kehtiva Maidla Valla arengukava sõnastuses ei täheldanud eksperdid otsest keeldu põlevkiviõli
tootmisseadmete rajamisele valda. Vaatamata sellele, et Valla arengukavas on püstitatud eesmärk
“keskkonnasõbraliku tootmise arendamine” nähakse tööstuse arengut just Püssi-Aidu piirkonnas ja
arengukavas on vihjatud ka (nt SWOT analüüsis) vajadusele põlevkivitööstust arendada.
Ootame valla poolt kirjalikke ettepanekuid, et oleks täpselt arusaadavad Maidla valla ettepanekud KMH
aruande täpsustamiseks. Täna sisuliselt seadusandlikke piiranguid põlevkivi kaevandamise laienemiseks ei
ole, küll aga on vald otsustajaks igale konkreetsele ettevõttele tegutsemislubade andmisel.
Aivo Hobolainen: Kui kaugele õhusaaste mõju tehasest tunneb. Kuidas on õhukvaliteet võrreldes
Tallinnaga?
V.Lahtvee: Õhuheitmete mõju on tunda ca 30 km raadiuses, kuid ei ületa ka tehase vahetus läheduses
lubatud piirväärtusi, sest heitmeid väljutava korstna kõrgus on 75 m ja heitmed hajuvad. . Inimestele
tajutavamate ainete osas on heitmed märgatavamad Kohtla-Järve asukohas. Tallinnas on tänu autoliikluse
tihedusele linnaõhu kvaliteet halvem peente tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide osas.
V.Undusk: Kui palju võtab aega tuha täielik neutraliseerimine.’
V.Lahtvee: Narva kogemustele tuginedes võib öelda, et tuhk päris lõpuni ei neutraliseerugi. Seetõttu
klassifitseeritakse põlevkivituhk ohtliku jäätmena ning alates 2009.a. keskpaigast keelatakse selle
hüdrotransport. Prügila ehitamisel jälgitakse, et täidetaks nõudeid, mis välistavad ohtlike ainete leostumise
vihmaveega pinnasesse ja põhjavette (alusmembraanid) ja et tekkiv nõrgvesi kogutakse ja vajadusel
puhastatakse.
Kokkuvõte: Maidla vald esitab omapoolsed ettepanekud ja täiendused eksperdile kirjalikult võimalikult
kiiresti.

Protokollis
Jaak Jürgenson
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LISA 5: Tagasiside aruandele ja ettepanekute arvestamine

MAIDLA VALLAVALITSUS Savala küla reg kood 75005647 tel 332 5640
Hansapank 42301 Maidla sjk 332 5641 a/a 221010931582 IDA-VIRU MAAKOND fax 332 5643
Eesti Ühispank www.maidlavv.ee maidlavald@maidlavv.ee a/a 10552019920004
Hr Agu Värimäe
Ida-Viru Keskkonnateenistus
Pargi tn 15 03.05.2006 nr 9-4/467
41537 JÕHVI
Hr Jaak Jürgenson
Viru Keemia Grupp
Järveküla tee 14
30328 KOHTLA-JÄRVE
Hr Valdur Lahtvee
SA Säästva Eesti Instituut
P.K. 160
10502 TALLINN
Ettepanekud ja märkused VKG Oil AS poolt kavandatava uue õlitehase asukohavaliku
keskkonnamõjude hindamise lõpparuande kohta
1. Aruandes on esitatud vastuoluline informatsioon asukohtade aadresside kohta. Maidla
vallas on kaalumisel kaks asukohta Aidu karjääri territoorium Aidu-Liiva külas ja
olemasolev looduslik rohumaa ja metsamaa Ojamaa külas. Aruandes toodud Aidu ja Rääsa
aadressid on eksitavad.
2. Osa 4.2 Vastavus olemasolevatele planeeringutele ja arengukavadele on jäätud arvesse
võtmata Keskkonnaministri poolt 22.02.2006. a käskkirjaga nr 212 kinnitatud “Ida-Viru
maakonna jäätmekava”. Kavas toodud olemasolevate jäätmeladestuskohtade ja loodavate
jäätmeladestuskohtade loetelus ei ole kirjeldatud Aidu-Liiva külla võimaliku põlevkivi
ümbertöötlemise jäätmete ladestuskoha loomist. Kuna tegemist on väga suure mahuga
jäätmete ladestuskohaga (kuni 1,6 miljonit tonni aastas) on kindlasti vajalik selle
käsitlemine maakonna jäätmekavas. Samuti on vajalik Keskkonna-ministeeriumi seisukoht
uue ladestuskoha loomiseks olukorras, kus olemasolevad põlevkivi ümbertöötlemise
jäätmete ladestuskohad on jätkuvalt väga suureks ohuks keskkonnale. Maakonna
jäätmekavas toodud joonis 2 “Põhjavee reostusohtlikkuse kaart” alusel jääb loodav AiduLiiva jäätmete ladestuskoht väga suure infiltratsiooni ohuga alale.
3. Maidla Vallavolikogu poolt 27.02.2004. a määrusega nr 23 kinnitatud Maidla valla
arengukava aastateks 2004-2012 üldvisioon on: Maidla vald on tuntud kui turvalise ja
kaasaegse elukeskkonnaga, omanäolise looduskeskkonnaga ning mitmekesiste turismi- ja
puhkevõimalustega keskkonnasõbraliku ettevõtlusega “oaas” Ida-Virumaa
tööstuspiirkonnas”. Alavisioonina on välja toodud: “Maidla vallas on arenenud
keskkonnasäästlik, kohalikel ressurssidel ja kohalikku omapära väärtustav ettevõtlus”.
Nendest visioonidest tulenevalt on seatud alaeesmärk 2.1.2. ettevõtluse arendamine loodaval
nn Püssi tööstusalal. Õlitehase, kui väga suure negatiivse mõjuga tööstusobjekti rajamine, ei
ole kindlasti vastavuses Maidla valla arengukavas seatud eesmärkidega.
Omades negatiivset keskkonnamõju väga suurel alal seab õlitehase loomine kahtluse alla ka
teiste valla arengukavas toodud eesmärkide täitmise. Palume aruandesse sisse viia, et
õlitehase rajamine Maidla vallas Aidu-Liivas külas ei ole vastavuses Maidla valla
arengukavaga.
4. PVT/BAT (parim võimalik tehnoloogia). Galoter tehnoloogial töötavaid seadmeid on
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maailmas vaid 1 (Narva õlitehas). Antud seadme käivitamine oli väga pikaajaline ja
katsetamise käigus sattus loodusesse oluline kogus reostust. Kas me saame üleüldse öelda,
et see tehnoloogia on toimib või on tegemist järjekordse katseseadmega. Aruandes on vaja
kindlasti märkida ohud seadme käivitamisel, arvestades olemasolevat negatiivset kogemust
Narva Elektrijaamade õlitehases.
5. Eksperdid väidavad, et Aidu (vale aadress!) ja Rääsa (vale aadress!) asukohtades ei ole
takistusi kuni 3 UTT 3000 seadme käitamiseks. Millised faktilised asjaoludel on selline
ettepanek tehtud? Kas on toimunud õhusaaste ja muude foonitasemete mõõtmised? Aruande
lk 78 toodud väide, et Aidu asukohas statsionaarsed saasteallikad puuduvad ei pea paika on
väär, kuna läheduses tegutsevad sellised olulise keskkonnamõjuga ettevõtted nagu AS Repo
Vabrikud ja Kiviõli Keemiatööstus OÜ. Olemasolevate ettevõtete ja loodava õlitehase
koosmõju modelleerimiseks on vajalik teostada olemasoleva välisõhu foonitaseme
mõõtmised.
6. Kinnitatud KMH programmi alusel oli hindamise eesmärk oli leida vähima
keskkonnamõjuga asukoht. Mõjude summeerimisel on vähima mõjuga asukoht Kohtla-Järve
linn, olemasolev VKG tööstusterritoorium. Jääb arusaamatuks, millest tulenevalt eksperdid
soovitavad arendajale kaaluda uue õlitehase rajamist Aidu-Liiva ja Kohtla-Järve asukohas.
Juhime ekspertide tähelepanu sellele, et Euroopa Ühenduse asutamiselepingu artiklis 2 on
sätestatud, et ühenduse ülesandeks on edendada keskkonnakaitset ja selle kvaliteedi
parendamise kõrget taset. Põhjendus, et Kohtla-Järve asukohas on võimalik käitada ainult
üks UTT 3000 seade, kuna olemasolev välisõhu foonitase on niigi juba lubatud piiri peal, ei
lähe kindlasti kokku Euroopa Ühenduse asutamislepingus toodud keskkonnakaitstuse kõrge
taseme eesmärkidega.
7. Väga vähe on hinnatud kavandatava tegevuse ja selle kumulatiivset mõju EL
loodusdirektiivi elupaikadele. Eelkõige Natura 2000 linnualale EE0070172, mis jääb AiduLiiva asukohast lähemale kui 10 km ning teistele linnu- ja loodusaladele. Kui kavandatav
tegevus ei avalda mingit mõju Natura 2000 aladele tuua välja põhjendused, mille alusel
sellised järeldused on tehtud.
8. Kui Aidu-Liiva asukohas loodava õlitehase toorme allikateks on ainult Põlevkivi
Kaevadamise AS tegutsevatest ja VKG rajatavas Ojamaa kaevandusest, siis seda kinnitada.
Kui plaanitakse kasutusele võtta uued kaeveväljad rakendada ettevaatlusprintsiipi ning
hinnata õlitootmise ja kaevandamise kumulatiivset mõju.
9. Kuigi KMH puhul on tegemist avaliku menetlusega soovitame siiski esitada lõpparuanne
tutvumiseks Kiviõli ja Püssi linnadele ning Lüganuse, Mäetaguse, Kohtla ja Kohtla-Nõmme
valdadele.
Lugupidamisega
Hardi Murula
Vallavanem
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LISA 6: UTT-3000 põlevkivi utmise jäägina tekkiva tuha omadused
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LISA 7: Õlitehase võimalike asukohtade skeemid ja asukoha fotod
Kohtla-Järve asukoht
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Aidu asukoht
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Ojamaa asukoht

154

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

LISA 8 Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Ekspertarvamus saastetasemetest tulenevate piirangute
kohta

155

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

Lisa 9: TTÜ Põlevkiviinstituudi töö “Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT
kriteeriumites”
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Instituudi direktor
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LÜHIKOKKUVÕTE

Käesolev töö on tehtud Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja TTÜ Põlevkivi Instituudi vahel sõlmitud lepingu № 0303-5/78 „Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT kriteeriumites“ alusel.
Uurimuse eesmärgiks oli põlevkivi töötlemise erinevatel etappidel tekkivate tahkete, vedelate ja gaasiliste heidete
iseloomustamine vastavalt tööstustehnoloogiate BAT (Best Available Techniques) kriteeriumidele.
Uurimus tehti kolmes etapis:
1.

Toodi välja ja kirjeldati põlevkivi töötlevate protsesside Kiviter ja Galoter üldstruktuuri tehnoloogiaetappe;

2.

Kirjeldati keskkonnaheitmete koguseid ja omadusi kõikidel tehnoloogiaetappidel;

3.

Üldistati andmeid tahkete, vedelate ja gaasiliste jäätmete tekkimise koguste kohta. Arvutati keskkonda
eralduvate jäätmete hulgad toorme ühiku kohta. Võrreldi keskkonnaheitmete näitajaid teiste tootmiste
näitajatega, mida on varem kirjeldatud BAT kriteeriumides ning Eesti seadusandluses ja EL direktiivides
olevate keskkonnakaitse nõuetega.

Töös on antud soovitusi põlevkivitöötlemise enam keskkonda mõjutavate näitajate parandamiseks.

EXECUTIVE SUMMARY
This work contains results of investigations into oil shale processing. The processes are divided into several categories:
oil shale pre-treatment, thermal decomposition of oil shale, extraction of solid residue, cooling and fractionation of
volatile products.
Part 1 contains oil shale processing structure, an outline of oil shale usage, principal diagrams of two processes.
Part 2 is devoted to technical characterization of Kiviter and Galoter processes in terms of each aforementioned
category and to description of pollution associated with these categories.
Part 3 presents detailed description of sources of solid and liquid wastes and gas emissions, their quantities and
compositions for the categories. Total quantities of wastes and emissions from different sources are given in tables.
Part 4 contains comparison of releases into air, water, and soil from Kiviter and Galoter processes. Releases from oil
shale and petroleum processing, and from coke production are also compared. Limiting values for polluting substances
in accordance with Estonian legislation and EL directives are presented.
Part 5 contains analysis of this work results.
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Part 6 contains comparison of treatment methods for pollutants from Kiviter and Galoter processes, analysis of
advantages and disadvantages of these processes, and conclusions on the choice of the Best Available Technology.
Recommendations on reducing gaseous, liquid and solid releases are made.
Part 7 deals with new production methods.

The main conclusions of this work are:
Both processes do not fully agree with current European regulations in relation to harmful components.
The work contains recommendations how to bring the processes in accordance with European norms.
Full evaluation of the processes (on BREF level) is possible if all technological and economic components are taken
into consideration: yield of products from oil shale, power, water, steam and other costs, energetic and chemical
efficiency, and latest developments in waste processing.
Project “Description of oil shale processing technology in terms of BAT criteria”, stage 3, recommends that
aforementioned R&D is carried out in future on the basis of evaluation of lifetime cycle of products, and proposes basic
data compilation for Kiviter and Galoter processes to present them for normative document dealing with European Best
Available Technology (BAT).
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1

PÕLEVKIVITÖÖTLEMISE STRUKTUUR
TEHNOLOOGIATE ÜLDISELOOMUSTUS

JA

TERMILISE

TÖÖTLEMISE

Antud töös uuriti kaht põlevkivi töötlemise protsessi, mis on määratud õli saamiseks.
Laiemalt on Eestis põlevkivitöötlemine esindatud ettevõtetega, mis toodavad energiat, kütuseid ja keemilisi produkte.
Põlevkivitöötlemise struktuur on toodud joonisel 1.
Viimasel ajal töödeldakse Eestis umbes 12 miljonit tonni põlevkivi aastas. Põlevkivi kasutamise skeem on toodud
joonisel 2.

Põlevkivitöötlemine toimub Kohtla-Järvel (Kiviter protsess tootlikkusega 1,3 mln. tonni põlevkivi
aastas), Narvas (Galoter protsess tootlikkusega 0,8 mln. tonni põlevkivi aastas) ja Kiviõlis
(seadmed üldtootlikkusega 0,4 mln. tonni põlevkivi aastas). Kiviter ja Galoter protsesside
skeemid on toodud vastavalt joonistel 3 ja 4.
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Joonis 1. Põlevkivitöötlemise struktuur

Heide õhku,

Põlevkivi
Vesi
Õhk
Kemikaalid

sh
suitsugaasid,
süsivesinikud,
fenoolid,
gaasid, tolm

PÕLEVKIVI
PÕLETAMINE
SOOJUS- JA
ELEKTRI
JAAMAD

Soojus
Elekter

PÕLEVKIVI TERMILINE
TÖÖTLEMINE
VERTIKAALSED UTTERETORDID
(Kiviter protsess)

TAHKE SOOJUSKANDJAGA SEADMED
(Galoter protsess)

Poolkoksigaas
Kütteõlid
Koks
Fenoolid

TSEMENDI TOOTMINE

Tsement

Heide prügilasse,

sh
tuhk, poolkoks,
rikastusjäätmed
Heide vette,
sh
fenoolid, sulfiidid,
süsivesinikud
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Joonis 2. Põlevkivi kasutamise skeem (ettevõtete 2002.a. andmete alusel)

PÕLEVKIVI ( 12 mln. t aastas ) – 100 %

22,5%

77,5 %

PÕLEVKIVI PÕLETAMINE
70,5 %

PÕLEVKIVI TERMILINE TÖÖTLEMINE
7%

ELEKTRI TOOTMINE

21 %

1,5 %

PÕLEVKIVI TERMILINE LAGUNDAMINE

SOOJUSE TOOTMINE

4,3 %

3%

TOORÕLI

TSEMENDI TOOTMINE

2,4 %

POOLKOKSI GAAS

0,005 %

FENOOLVESI

TSEMENT

0,02 %
Summaarsed põlevkivifenoolid

1,36 %

Põlevkivi
kütteõlid

1,18 %

Põlevkivi
õlid

0,25 %

Õlikoks

0,12 %

Õlipigi ja
bituumenid

0,04 %

Põlevkivi
puiduimmutusõli

0,07 %

Muud

Fenoolformadehüüdvaigud

Epoksüvaigud

5-metüülresortsinool
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Joonis 3. Tükkpõlevkivi termiline töötlemine vertikaalsetes utteretortides

Põlevkivi sõelumine

Põlevkivi tolm (ei mõõdeta)

Põlevkivi tüki suurusega 25-125 mm

Peenpõlevkivi
(tüki suurus kuni 25 mm),
80-100 kg/t

Õhk
Tagasigaas
Elektrienergia
Fuussid

Sissekütmisgaas

Põlevkivi termiline lagundamine
Lenduvad ained,
gaasid, tolm

Poolkoksigaas, 604 kg/t
(generaatorigaas)

Poolkoks, 480-490 kg/t

Elektrienergia
Vesi

Kondensatsioonisüsteem

Fenoolvesi
Fuussid

Lenduvad ained

Põlevkivi
bensiin

Õli ettevalmistus
Fenoolvesi

Lenduvad
ained

Vedelad fuussid, 10-12 kg/t

Fenoolvesi, 173 kg/t

Lenduvad ained
Fenoolves

Vedelsaaduste töötlus

Suitsugaasi
d
Fenoolvesi

Põlevkiviõli tooted, 154
kg/t

Soojus
Tööstusvesi

Poolkoksi eemaldamine
Tööstusves
i

Sademed

Poolkoksi ladestuse koht

Heitvesi, 200-260 kg/t
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Joonis 4. Peenpõlevkivi termiline töötlemine tahke soojuskandjaga seadmes

Põlevkivi
tüki suurusega kuni 25mm

Elektrienergia
Vesi

Põlevkivitolm
1,6 mg/m3

Purustamine ja kuivatamine

Suitsugaas

Aur

Soojuskandja

Elektrienergia

Sissekütmise gaas õhku
tootmise käivitamisel

Põlevkivi termiline lagundamine

Põlevkivi õli –115 kg/t
Kondensatsioonisüsteem

Fenoolvesi – 19 kg/t
Poolkoksigaas – 45 kg/t
Elektrienergia

Õhk
Elektrienergia

Uttekoksi järelpõletamine

Elektrifilter

Tuhk – 600-650 kg/t

Elektrienergia
Vesi

Suitsugaas – 617 Nm3/t

Hüdrotuhaärustuse süsteem

Vesi
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2 KUKERSIITPÕLEVKIVI TÖÖTLEMISE TÄNAPÄEVASTE TEHNOLOOGIATE KIRJELDUS
PROTSESSIDE ETAPPIDE LÕIKES JA NENDE ANALÜÜS
2.1

TÜKKPÕLEVKIVI TERMILINE TÖÖTLEMINE ERINEVA TOOTLIKKUSEGA JA
KONSTRUKTSIOONIGA GAASIGENERAATOREIS (200 KUNI 1000 T PÕLEVKIVI
ÖÖPÄEVAS)

TEHNOLOOGIA KIRJELDUS
Nimetatud protsessis töödeldakse tükkpõlevkivi suurusega 25 – 125 mm. Protsess seisneb põlevkivi utmises
generaatoreis (püstretortides) gaasilise soojuskandja ristvoolus temperatuuril 800 - 900°C, mis saavutatakse
tagasiantava generaatorigaasi põletamisega ja põlemissaaduste segamisega tagasigaasiga soojuskandja ettenähtud
temperatuuri saavutamiseks. Põlevkivi termilisel lagundamisel saadakse alljärgnevad saadused: õli, vesi, ja
generaatorigaas. Töötlusjäägiks on poolkoks

TEHNOLOOGIAPROTSESSI ETAPID (Skeem 1)

Etapp 1. Põlevkivi ettevalmistamine.
raudteevaguneis.

Vagunitest

laaditakse

Rikastatud
põlevkivi

põlevkivi saabub põlevkivi töötlevasse tootmisse
isevooluliselt

luukide

kaudu

välja

põlevkivilao

vastuvõtupunkreisse. Punkrist antakse see tiiviksööturitega konveierilintidele ja edasi sõelumissõlme sõeluritele, kus
toimub kuni 25 mm klassi kuuluva põlevkivi eraldamine (sõelis). Viimane suunatakse katlaagregaatidesse
põletamiseks. Tehnoloogiline tükipõlevkivi (25 – 125 mm) suundub generaatorite punkritesse (5 GGS ja 1000
tonnine generaator (protsess “Kiviter”)).

Etapp 2. Põlevkivi termotöötlus. Generaatori punkrist antakse põlevkivi automaatselt toiteseadiste abil generaatori
ülaossa, kus toimub põlevkivi kuivatamine, aga seejärel termiline lagundamine gaasilise soojuskandja ristvoolus,
mida saadakse tagasigaasi põletamisel erikolletes. Soojuskandja temperatuuri viimiseks normideni (700 – 900°C)
segatakse juurde külma tagasiantavat generaatorigaasi. Tahke jääk (poolkoks) laskub allossa, kus toimub selle
jahutamine tagasiantava ringlusgaasiga, aga seejärel tühjendusseadises veega (taldmikul või ekstraktoris).

Etapp 3. Põlevkivitöötluse tahke jäägi eemaldamine. Jahutatud ja niiske poolkoks laaditakse tühjendamisseadisest
välja “tuha” konveierilintidele, mida mööda suunatakse “tuha” punkritesse. Nendest veetakse poolkoks autodega
Poolkoksi ladestuse kohta.

Etapp 4. Auru– ja gaasisaaduste kondenseerimine ning lahutamine. Õli- ja veeaurud ning generaatorigaas
suunatakse kondenseerimissüsteemi, kus toimub õli- ja veeaurude jahutamine ning kondenseerimine ja saadakse õli
rask- ning kerg-keskfraktsioon ja fenoolvesi. Osa gaasi suunatakse tagasi generaatorisse, ülejäänud gaas antakse
tarbijaile. Vedelsaadused kogutakse tsehhi vastavatesse mahutitesse.

Etapp 5. Vedelsaaduste töötlemine.

Tsehhi mahuteist suunatakse õli ja vesi

edasisele töötlusele. Õli pestakse läbi fenoolveega ja setitatakse dekanterites ja
166

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

termosetitis, mis võimaldab vähendada selles tuha, mehaaniliste lisandite ja vee
sisaldust normini, samuti eraldada sellest veeslahustuvad fenoolid. Edasi suunatakse
ettevalmistatud õli destilleerimisele, kus lahutatakse kaubafraktsioonideks. Fenoolvett
töödeldakse defenoolimisseadmel, mille tulemusel saadakse veeslahustuvad fenoole.

SAASTUMISE TUNNUSJOONED
Etapp 1. Põlevkivi ettevalmistamine. Põlevkivi puistekohtades (teel vastuvõtupunkritest lintkonveieritega
sõelumissõlme ja edasi generaatorite laadimispunkritesse) leiab aset tolmamine, kuid tänu põlevkivi suhteliselt
kõrgele niiskusele (10 – 12 %) on tolmu eraldamine tühine.

Etapp 2. Põlevkivi termotöötlus. Põlevkivi termotöötlus toimub hermeetilises aparaadis ja seepärast avariitu töö
korral kahjulikke aineid ümbritsevasse keskkonda ei eraldu. Kuid gaasigeneraatori sissekütmisel puhutakse see
alguses generaatorigaasiga läbi plahvatusohtliku segu tekkimise vältimiseks. Seejärel toimub režiimile viimine
maagaasi põletamisega ja saaduste atmosfääri heitmisega kuni hapnikusisalduse langemiseni 2 protsendini. See
tingib õhustustoru kaudu gaasi ja mõningase õlihulga atmosfääri heitmist.

Etapp 3. Põlevkivitöötluse tahke jäägi eemaldamine. Üheks ohtlikumaks staadiumiks on põlevkivi töötlemise
tahke jäägi eemaldamine, veod ja ladustamine. Poolkoks on kahjulik jääde, kuna sisaldab kantserogeenseid
polüaromaatseid ühendeid (2,6 – 9,8 mg / kg), veeslahustuvaid sulfiide (0,3 – 1,1 g/kg) ja orgaanilist ainet. Peale
poolkoksi kuivamist sõltuvalt ilmastikutingimustest on võimalik selle tolmamine. Ja vastupidi – vihma puhul toimub
kahjulike osiste (fenoolid, sulfiidid, orgaanilised ained) väljapesemine.

Etapp 4. Auru– ja gaasisaaduste kondenseerimine ning lahutamine. Kondenseerimissüsteemis püütud õli
koguneb

gaasigeneraatorjaama ja õlilao mahuteisse, kus toimub süsivesinike lendumine. Raskõli settimisel

moodustuvad fuussid, mis koosnevad õlist, veest, põlevkivitolmust ja poolkoksist. Need suunatakse tagasi
generaatorisse või kasutatakse kütusena ja suunatakse põletamisele. Kaubagaas suunatakse katlaagregaatidesse
põletamiseks.

Etapp 5. Vedelsaaduste töötlemine. Eelmisel etapil kondenseerunud vesi fenoolitustatakse ja õlitustatakse seejärel
suunatakse biolooglisse puhastusse. Õli ettevalmistamisel tekivad ka fuussid. Need tagastatakse generaatorisse või
kasutatakse kütusena ja suunatakse põletamisele. Peale õli töötlemist suunatakse kaubatoodang mahutiparki, kus on
võimalik süsivesinike aurumine.
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Skeem 1.

GAASIGENERAATORIJAAMA TEHNOLOOGILINE
STRUKTUURISKEEM

Kondensatsioonisüsteem

l/ü 27,7 g/t

Mahutipark

l/ü
Vee
õlitustamine ja
fenoolitustamin
e
Vesi
biopuhastusse

Õli rektifitseerimine ja
jäägi koksistamine

l/ü 335 g/t

Õli

l/ü

Poolkoks 480-490 kg/t

Õlikogurid

Õli ettevalmistus
l/ü

l/ü

Põlevkivisõelis
soojus-elektrijaama

Koksi-tuhajäägi tolm

Õhk

Generaator

Sõelumissõl
m

Fenooliekstrakt
rektifitseerimisele

l/ü 85,6 g/t

Õli

Fuussid protsessi ja kütusena põletamisele

Dekanter
Tehnoloogiline põlevkivi
(25-125мм)

604 kg/t

Fenoolvesi

l/ü 1,88 g/t

Kaubagaas
põletamiseks

Generaatorigaas

Suitsugaasid

Põlevkivila
o
vastuvõtupunkrid

80 – 100 kg/t

Põlevkivitolm

Auru-gaasisegu

Fenoolvesi 173 kg/t

Sissekütmisgaas

Põlevkivi

Märkus: l/ü – lenduvad ühendid

Tagasigaas

Fraktsioon < 180 °C

Destilleerimissaaduste mahutipark

Poolkoksi ladestuse
Veega elueeritavad
osised
Põlevkivi
ettevalmistamise
etapp

Põlevkivi termotöötluse
etapp

koht
Kauba-toodang
t
Tahke jäägi
eemaldamise etapp

Auru-gaasisaaduste
kondenseerimise ja
lahutamise etapp

154

Vedelsaaduste töötluse etapp
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PEENPÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE TAHKE SOOJUSKANDJAGA (TSS - 3000)

TEHNOLOOGIA KIRJELDUS
Põlevkivi energotehniline töötlus tahket soojuskandjat kasutades annab võimaluse kasutada peeneteralist põlevkivi
(kaasa arvatud tolm), mis tekib põlevkivi kaevandamisel. Põlevkivi töödeldakse termiliselt ja saadakse õlisaadused
ja kõrge kalorsusega gaas kütteväärtusega
50 MJ/m³. Saadud tooteid kasutatakse puhaste kõrgekvaliteediliste energiakandjatena, aga hinnalisemad keemilised
koostisosad on täiendavaks toormebaasiks keemiatööstusele.
Protsessi olemus on selles, et põlevkivi termiliseks lagunemiseks vajalik soojus edastatakse tahke soojuskandjaga –
ringleva kuumutatud põlevkivituhaga. Tuhk pidevalt seguneb põlevkiviga enne pöörlevat trummelreaktorit ja selle
sees, siis kuumeneb uuesti tehnoloogiliseks koldes segusse jääva tuha ja poolkoksi orgaanilise aine põletamisel
eralduva soojuse arvel. Tuha liig, mis vastab selle sisaldusele saabuvas põlevkivis, viiakse süsteemist välja. Tuhast
puhastatud tehnoloogilise kolde põlevaid suitsugaase kasutatakse põlevkivi kuivatamiseks.

TEHNOLOOGIAPROTSESSI ETAPID (Skeem 2)

Etapp 1. Põlevkivi ettevalmistamine. Töötlusse saabunud põlevkivi läbib purusti ja tükkidena suuruses 0÷20 mm
antakse aerofontäänkuivatisse, kus tuhatsüklonitest saabuvate jääkgaaside soojuse arvel toimub põlevkivi
kuivatamine. Kuiva põlevkivi ja suitsugaaside aerohõljum suundub kuiva põlevkivi tsüklonisse tahke faasi
eraldamiseks gaasilisest faasist.

Etapp 2. Põlevkivi termotöötlus. Kuiv põlevkivi antakse läbi seguri pöörlevasse trummelreaktorisse (rõhtretorti ).
Põlevkivi termilise lagunemise teostamiseks antakse segurisse koos kuiva põlevkiviga soojuskandja –
tuhatsüklonites eraldatud kuumutatud põlevkivituhk. Samal ajal pritsitakse sisse raskõli saastunud fraktsioone.
Soojusvahetus nende vahel toimub kõrge intensiivsusega tänu soojuskandja väikeste osakeste ja kuiva põlevkivi
väga arenenud pinnale, mille tõttu vajalik aeg põlevkivi kuumutamiseks lenduvate maksimaalseks eraldamiseks on
väike. Põlevkivi termilise lagunemise saadused: auru-gaasisegu, poolkoks, aga samuti soojuskandja suunduvad
reaktorist tolmukambrisse, kus toimub gaasifaasi ja tahke materjali esmane lahutamine gravitatsiooni teel. Poolkoks
segus tuhaga tolmukambri allosast antakse põletamisele. Koldes toimub utmise põlevjäägi põletamine õhu vajaku
puhul, mille tõttu soojuskandja mass kuumeneb vajaliku temperatuurini.
Etapp 3. Tahke jäägi eemaldamine.

Elektrifiltris

püütud põlevkivituha tolm heidetakse hüdraulilise

tuhaärastussüsteemi kaudu pulbipaaki, kus segatakse tuhatsüklonites eraldatud liigtuhaga ja edasi tahkete jäätmete
hõljum suunatakse tuhapuistangule.
Etapp 4. Auru –gaasisaaduste kondenseerimine ja lahutamine. Puhastatud auru–gaasisega suundub
kondenseerimisosakonda, kus eraldatakse kesk-raskõli fraktsioon ja petrooli- solaarõli fraktsioon. Seejärel jahutis
kondenseeruvad vee ja bensiini aurud, poolkoksigaas vabaneb kondenseerunud saadustest ja suunatakse kütusena
energeetilistesse kateldesse.

SAASTUMISE TUNNUSJOONED
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Etapp 1. Põlevkivi ettevalmistamine. Põlevkivi vedu ja purustamine on tolmu heite peamised allikad. Tänu
tuuletõkkeseadiste kasutamisele, põlevkivi hoiupunkritele, hermeetiliste kambritega veoseadiste olemasolule saab
tolmu eraldamist vähendada miinimumini.
Kuiva põlevkivi tsüklonitest väljuvais suitsugaasides sisaldub sama kogus niiskust, mis toor põlevkivis (100 kg /t –
keskmine niiskussisaldus), samuti põlevkivituha tolm. Seejärel läbivad suitsugaasid puhastuse elektrifiltris, kus
eraldub tahkete osakeste kuivjääk, mis kujutab endast põlevkivi-ja tuhatolmu segu. Tsüklonpuhastuse eriti tõhusate
süsteemide ja elektrifiltri kasutamine võimaldavad vähendada tahkete osakeste sattumist õhku. Elektrifiltri töö
efektiivsus on 98%. Edasi heidetakse suitsugaasid atmosfääri.

Etapp 2. Põlevkivi termotöötlus. Põlevkivi termiline töötlemine toimub hermeetilises aparaadis, seepärast avariitu
töö puhul kahjulike ainete eraldumist ümbritsevasse keskkonda ei toimu. Käivitusperioodil poolkoksigaas
põletatakse

„küünlal“,

heite

hulk

seejuures

piirdub

kontrollorganite

ettekirjutustega.

Peenpõlevkivi

energotehnoloogilisel kasutamisel saastunud õlijäätmed – fuussid ja osa raskõli fraktsioonist antakse süsteemi tagasi
teiseseks lagundamiseks. Auru – gaasisegu puhastatakse peendisperssest tuhast ja tahmast, läbides kõrge
efektiivsusega kaheastmelise tsüklonpuhastuse süsteemi. Ultradisperssetest osistest vabanetakse skraberites.

Etapp 3. Tahke jäägi eemaldamine. Liigtuhk ja kuiv põlevkivituha jääk, mis eraldati elektrifiltris, heidetakse
hüdraulilise tuhaärastussüsteemi abil pulbipaaki ja viiakse tsüklist välja tuhapuistangu setteväljale. Tuhapuistangu
kaldväljal hõljumi tahke osa langeb sademesse, eraldunud vesi aga tagastatakse hüdraulilise tuhaärastussüsteemi.
Veeringluse skeem hüdraulilises tuhaärastussüsteemis on suletud. Tänu tuha tsementeerumisele ja tuhapuistangu –
setiti põhja kaltsineerimisele Ca ja CaCO3 setetega on filtreerumine tuhapuistangust minimaalne.
Etapp 4. Auru –gaasisaaduste kondenseerimine ja lahutamine. Gaasbensiini ja veeauru sisaldav poolkoksigaas
põletatakse katlaagregaatides. Fenoolvesi, mis tekib põlevkiviõli kondenseerimisprotsessis, suundub hävitamisele
põlevkivikateldesse paigutatud pihustitesse. Kaubatoodangu hoidmisel reservuaarides toimub lenduvate orgaaniliste
ainete aurumine atmosfääri.
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Suitsugaasid 617,4 Nm3/t (O2=6%), sh
ÕLITEHASE TSS – 3000 SEADME TEHNOLOOGILINE STRUKTUURISKEEM
Põlevkivituha tolm 297 g/t

Poolkoksigaas käivitushetkel
Tolm
Põlevkivi termiline lagunemine

Mahutipark

Süsivesinike auru - gaasisegu

Põlevkivi
tsüklonid

Kuiv põlevkivi

Raskfraktsioon

Poolkoks, tuhk

Kondensatsioonisüsteem

Tuhk

Õhk

Põlevkivi
kuivatamine

Tolm
1,6 mg/m3

Suitsugaasid,
põlevkivitolm,
niisku

Põlevkivi
purustamine

Süsivesinikud

Küünal

Fenoolvesi 19 kg/t
põletamiseks

Poolkoksigaas 45 kg/t

Sissekütmise gaas

(kaubagaas põletamiseks)

Lenduvad süsivesinikud 147 g/t

Elektrifilter

Põlevkiviladu

Skeem 2.

Selitatud vesi

Poolkoksi
järelpõletamine

Suitsugaasid

Tuhatsüklonid

Tuhapuistang
Pulbi paak

Pulp

Tuhk, põlevkivitolm 10 kg/t

Põlevkivi
ettevalmistamise etapp

Põlevkivi termilise lagundamise etapp

Saaduste kondenseerimise ja
lahutamise etapp

Tahke jäägi eemaldamise etapp
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TEHNOLOOGIATE PROTSESSIDE ETAPPIDES TEKKIVATE TAHKETE, VEDELATE JA
GAASILISTE HEIDETE ISELOOMUSTUS

3.1 “KIVITER” – TEHNOLOOGIAL PÕHINEVA PÕLEVKIVITÖÖTLUSPROTSESSI HEITMETE ALLIKATE
KIRJELDUS JA HEITMETE ISELOOMUSTUS

ETAPP 1. PÕLEVKIVI ETTEVALMISTAMINE

Sel etapil on põhiliseks keskkonna saasteallikaks põlevkivitolm.
Heite tekke struktuuriskeem
2

Põlevkivitolm

1 õhku
Heide

3
Sõelumissõlm
Nagu varem öeldud, saabub põlevkivi küllalt kõrge niiskuse sisaldusega. Seepärast tekib tühjendamisel vähe tolmu.
Põlevkivisõelis
SoojusSelle põhiline osa tekib sõelumissõlmes. Hoones sadestunud tolm antakse uuesti gaasigeneraatorisse. elektrijaam
80-100 kg /t

Põlevkivilao vastuvõtupunkrid
N

Allikad

Heitmed

1

Vagunite tühjendamine

Põlevkivitolm

Kogus [1],
g /t põlevkivi
Ei mõõdeta

2

Põlevkivi transportöör,

Põlevkivitolm

1,15

Põlevkivitolm

Ei mõõdeta

ventileerimisšaht
3

Vagunite täitmine 3. sordi põlevkiviga
(tüki suurusega alla 25 mm)

Põlevkivi iseloomustus [2]
Näitajad
Kütteväärtus, Q dб, MJ /kg

Väärtus
12,78 – 14,3

Sisaldus (ümber arvestatud kuivainele), %:
süsiniku mineraalne dioksiid

19,8 – 18,2

läbikuumutamise tuhk

47,1 – 45,1

tinglik orgaaniline mass

33,1 – 36,7

üldväävel

1,9 – 2,00

Põlevkivitolmu iseloomustus (tükkpõlevkivi kütteväärtus -13,889 MJ /kg,)
Näitajad
Kütteväärtus, Qdб, MJ /kg

Väärtus
14,893

Tingliku orgaanilise massi sisaldus
(ümber arvestatud kuivainele), %:

38,6
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Põlevkivitolmu granulomeetriline koostis, kaalu %.
Fraktsioon, mm

18,0

>1,0
1,0-0,8

4,9

0,8-0,4

10,0

0,4-0,2

9,8

0,2-0,1

11,8

0,1-0,08

4,5

<0,08

40,7
0,3

Kaod

Analüüsid on tehtud TTÜ Põlevkivi Instituudis, 2003 a.
Tahked jäätmed
Jäägiks on 3.sordi põlevkivisõelis, mida tekib 80 - 100 kg tonni töödeldud põlevkivi kohta.
See suunatakse katlaagregaatidesse põletamiseks.

ETAPP 2. PÕLEVKIVI TERMOTÖÖTLUS

Heite tekke struktuuriskeem
4

2

Sissekütmisgaas

1

Veeaur

Generaator

3

Fuussid protsessi

Poolkoks

Tööstusvesi

480 kg kuivainet /t
Heide õhku

Äravool drenaažimahutisse
Gaasigeneraator on hõrendusel töötav aparaat. Sellele vaatamata on see õhusaaste potentsiaalne allikas.
N
1

Allikad
Gaasigeneraatori
põlevkiviga*

Heitmed
laadimisel

Generaatorigaas, sh
Н2S
CO
Lenduvad orgaanilised ühendid
(alifaatsed süsivesinikud)
Fenoolid

Kogus [1], g /t
põlevkivi
1,40
11,17
4,28
Ei mõõdeta
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2

3

4

Heide ventileerimisšahtidest

Aurumine
gaasigeneraatori
konveierilindil

poolkoksist
põhikul
ja

Gaasigeneraatorite õhustustorud
gaasigeneraatorijaama käivitamisel
peale täielikku seisakut **

Н2S

3,61

CO
Tahked

18,26
7,87

Lenduvad orgaanilised ühendid
(alifaatsed süsivesinikud)
Fenoolid
Vesi
Puhastamatu generaatorigaas, s h
Н2S

Ei mõõdeta

0,48

CO

5,52

Lenduvad orgaanilised ühendid

1,46

* Põlevkivi laadimisel imbuvad läbi laadimisseadiste aurud, gaasid ja tolm.
**Kogu jaam tervikuna seisatakse harva (1 kord 1-2 aasta jooksul)
Generaatorigaasi iseloomustus [3]

Näitajad

Väärtus
2,86
17,1 – 17,7
1,2 – 1,3
0,6 – 0,8
7,2 – 9,5
5,5 – 6,8
1,3 – 1,7
63 - 67

Generaatorigaasi ülemine kütteväärtus, MJ/m3
Generaatorigaasi koostis (mahu %):

СО2+ Н2S
Cn H m
О2
CO
Н2
CH4

N2
Heide vette

Sellel etapil on peamiseks heitmeks äravool tuhakonveiereilt, mis tekib poolkoksi kustutamisel

tööstusveega

gaasigeneraatori põhikul.
Allikad
Äravool tuhakonveiereilt

Heitmed
Veeslahustuvad fenoolid
Veeslahustuvad soolad ( sh sulfiidid)
Õli
(alifaatsed,
aromaatsed,
polüaromaatsed
süsivesinikud)

Heitvesi tuhakonveiereilt suundub maa-alusesse drenaažimahutisse, kuhu satuvad ka gaasikondensaat, pumpade
tihendikarpide vesi, veejahuti kondensaat. Vesi pumbatakse fenoolvee setitisse ja poolkoksi kustutamisele. Lobri
suunatakse perioodiliselt tehnoloogiaprotsessi.

Tahked jäätmed

Põhiliseks tahkeks jäägiks antud protsessil on poolkoks koguses 480
kg kuivainet / t põlevkivi.
Gaasigeneraatori poolkoksi iseloomustus [4]
%
d

(СО2)м

А

17,5

70,6

Poolkoksi läbikuumutamise tuha keemiline koostis, %
С

d

11,3

Std

d

Tsk

2,11

1,0

SiO2

CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SO3

Na2O

K 2O

29,2

41,1

4,22

5,67

7,32

7,24

0,09

3,19
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(СО2)м - süsiniku mineraalne dioksiid
Аd
- läbikuumutamise tuhk
Сd
- vaba süsinik
Std
- üldväävel
Tskd - õli saagis Fischeri järgi
Poolkoksi ökoloogiliselt tähtsamate ingredientide koostis
(analüüsid on tehtud TTÜ Põlevkivi Instituudis, 2003 a., välja arvatud spetsiaalselt näidatud)
Näitajad
Niiskus, %
Analüütiline niiskus, %
Sisaldus kuivaine kohta:
Laboratoorne õlisaagis, %
Bitumoidide* sisaldus, %
Üldväävel [5], %
TOC ** , %
Inertne C, %
Leotise iseloomustus (1:10, vesi)
Kuivjääk (TDS), g /kg
Sulfiidid, g /kg (ümberarvestatud H2S-le)
pH ***
Naftaproduktid *** mg/l
Lenduvad fenoolid ***, mg/l

Väärtus
30-40
1,5 – 2,5
1–4
1–3
2–3
kuni 14
8 – 11,5
10 – 20
0,20 – 0,40
11,8
0,250
2,2

*

Bituminoidid saadi poolkoksi ekstraheerimisel
Soxhleti
aparaadis etanooli ja benseeni seguga.
**
Analüüsi teostatakse ЕN 13137 metoodika järgi . Metoodika
arvestab ka orgaanilise päritoluga inertse süsiniku kogust.
*** Analüüsid teostas OÜ EcoLabor

Kerglenduvate ühendite (VOC) sisaldus poolkoksis.
Nimetus

Sisaldus,
mg/kg

Benseen

0,15

Tolueen

0,12

Etüülbenseen

<0,05

p-ksüleen

0,05

o-ksüleen

<0,05

1,2,4-trimetüülbenseen

<0,05

1,2,3,5-tetrametüülbenseen

<0,05

Muud
ained
keemistemperatuuriga < 150 oC

0,49
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0,77

Ained keemistemperatuuriga 150250 oC
Analüüs on tehtud VTT Processeslaboris

Poolkoksi polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus
(määrati etanool – benseen’i bitumoidides)
Sisaldus, mg/kg
Benso(a)
püreen

Benso(a)
antratsee
n

Benso(b)fluoranteen ja
Benso(k)fluoranteen

Benso(ghi)
perüleen

Indeno(1,2,3-cd)
püreen

Summa

1,7

2,0

0,3

1,0

0,3

5,3

Analüüsid teostati Tervisekaitseinspektsiooni Tartu laboris.

ETAPP 3. TAHKE JÄÄGI EEMALDAMINE

See etapp on keskkonna saastumise seisukohalt kõige keerukam.
Poolkoks suunatakse tuhakonveiereilt punkrisse, kust laaditakse autodele ja veetakse poolkoksi ladestuse kohta.

Heite tekke struktuuriskeem

Poolkoks

Poolkoksitol
m
Poolkoksi ladestuse koht

Biopuhastusele

Heide õhku

Veega elueeritavad
osised

Tööstus-vihmaveega loodusveekogusse

Süsivesinikkude ja fenoolide poolkoksist aurumine on tähtsusetu; neid kontsentratsioonid ei ületa lubatud tööstusterritooriumiks tervistkahjustavate ainete piirväärtusi. Peale selle moodustub poolkoksi kuivamisel tolm. Võimalik on
ka suitsugaaside esinemine poolkoksi põlemisel puistanguil.

Heide vette
Tekivad sademete tulemusena Poolkoksi ladestuse kohta.
Heitveed poolkoksi ladustamiskohast pumbatakse biopuhastusse koguses 250 000 – 330 000 m3/aastas (0,200-0,260
m3/tonnile põlevkivile). Ohtrate sademete ja lume kiire sulamise puhul osa sellest satub tööstusliku vihmavee
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kollektorisse ja sealt looduslikesse veekogudesse. Seega tööstusliku vihmavee kvaliteet ja hulk kõiguvad suures
ulatuses sõltuvalt ilmastikust. Nende hulk võib ulatuda kuni 830 000 m3/aastas (0,65 m3/ t põlevkivi).
Heitveed poolkoksi ladustamiskohast, mis suunduvad biopuhastusse ja tööstuslikud vihmaveed, mis suunduvad
looduslikesse veekogudesse. Aasta keskmised näitarvud [6].
Näitajad
pH
BHT7, mg O2/l
KHT, mg O2/l
Lenduvad fenoolid, mg/l
Kahealuselised fenoolid, mg/l
Üldlämmastik, mg/l
Üldfosfor, mg/l
Nafta, mg/l
Kloriidid, mg/l
Sulfiidid, mg/l
Sulfaadid, mg/l
Heljum, mg/l
Karedus, mg/l
Raskmetallid,mg/l
Cr

Biopuhastusele
11
400
1593
22,4
13,8
52,5
0,12
0,85
32,2
560
95
-

Cu

As

Loodusveekogusse
7,47
20
169
1,212
0,056
9,7
0,053
0,426
309
1,6
630
30,5
8,1
0,033
0,039
0,007

Tahked jäätmed
Poolkoks ladustatakse Poolkoksi ladestuse kohal.
Heitmete vähendamiseks tuhamägedel toimub nende plaanipärane haljastamine.
Puud aitavad kindlustada mägesid, vähendada sademe vete allavalgumist mäekülgedelt ning piirates tolmu levikut,
vähendavad ka õhusaastet.
ETAPP 4. AURU-GAASISAADUSTE KONDENSEERIMINE JA LAHUTAMINE

Heite tekke struktuuriskeem
5
Suitsugaas
Generaatorigaas

Kondensatsioonisüstee

Tsüklonkolle

2

Fuusside
utiliseerimise
seadmed

Fenoolvesi

Fraktsioon < 180°C

kg/t

0,8 - 1,4*

7

Õliga saastunud veed

Setitid

Dekanter

4

3
Mahutipark

Puhastatud õli

Õli ettevalmistus

10,4 -12,4 kg/t*

Fenoolvesi
fenoolitustamisele
173kg/t*

* Andmed on toodud vastavalt [3].
Heide Fuussid
õhku protsessi

Fuussid kütusena põletamisele
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Selle etapi tehnoloogiline eripära on suur hulk mahuteid ja setiteid, mis põhjustab heitmeid
õhku vedelsaaduste aurumisel ja seadmete “hingamisel”. Juhul, kui põletatakse
generaatorigaasi tsüklonkoldes, moodustuvad suitsugaasid järgneva heitmisega õhku.
Fuusside utiliseerimine on põlevkivibensiini õhku sattumise allikas.

N

Allikad

1

Dekanter

2

Fenoolvee setitid

3

Fenool
Lenduvad orgaanilised ühendid
(alifaatsed süsivesinikud)
Fenool

Mahutipark

4

Heitmed

Õli ettevalmistus

Kogus [1], g /t
põlevkivi
0,008
1,87
0,47

Lenduvad orgaanilised ühendid

85,13

Fenool

0,11

Lenduvad orgaanilised ühendid

27,63

Fenool

2,66

Lenduvad orgaanilised ühendid
5

Suitsugaasid tsüklonkoldest*

6

Masinasaali ja pumbamaja
ventilatsioonist

7

Fuusside utiliseerimine

332,45

SO2

631,18 t/a

NO2

13,97 t/a

CO

5,59 t/a

Lenduvad orgaanilised ühendid
CO
Lenduvad orgaanilised ühendid
Põlevkivibensiin

0,559 t/a
0,36
0,07
50,00

* Need kogused moodustuvad 33120 tuh. m3 generaatorigaasi põletamisel, mis on lubatud [1]
järgi.
Heide vette
Kondenseerimisprotsessis moodustab fenoolvesi. See suunatakse õli ettevalmistusele, sealt fenoolitustamisele, seejärel
biopuhastusse.
Fenoolvee iseloomustus
Näitajad
Fenoolide sisaldus, g /l
Õli sisaldus, mg /l
рН
Fenoolvee iseloomustus pärast õli ettevalmistust [3]
Näitajad
Fenoolid, g/l

Väärtus
5 - 11
300 - 2000
4,9 – 5,3
Enne
fenoolitustamist
8,6

Peale
fenoolitustamist
0,315

Lenduvad fenoolid, mg/l

9,85

Atsetaadid, mg/l

6,29

Orgaanilised ained (summa), mg/l

654

Õli sisaldus, mg /l

107

рН

4,97

5,45
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KHT, mg О2/l

29302

3918

Tahked jäätmed
Raskõli settimisel dekantereis tekivad fuussid (50-70 % õli, 30-40 % meh. lisandeid, 5-10 % vett), mis emulgeeruvad ja
mida töödeldakse gaasigeneraatoreis. Seal töödeldakse ka osa fuusse, mis eelnevatel aastatel on ladustatud Poolkoksi
ladestuse kohal. Õliettevalmistusprotsessis raskõli segatakse põlevkivibensiiniga ja setitatakse dekantereis. Fuussides on
6-12 % põlevkivibensiini ja 40-60 % õli. Raskõli ja kerg-keskõli segu settib termosetiteist mille tulemusena tekivad
vedelfuussid.
Fuussside segu suunatakse tsemendi tootmiseks.

ETAPP 5. VEDELSAADUSTE TÖÖTLUS

Põlevkivi termotöötluse saaduseks on summaarne õli. Puhastatud õli võib saata turule toormena teiste tootmiste jaoks
või töödelda kohapeal kaubastatavateks fraktsioonideks. Fenoolveest eraldatakse fenoolid. Õli ja fenoolide töötlus on
SO2, NOx, CO, CO2 ja tahkete osakeste õhkupaiskamise allikas. Defenoolimine - lenduvate ühendite, fenoolide ja
atsetaatide allikas. Summaarse õli ja fenoolvee edasise töötlusega seotud keskkonnaheitmeid käesoleval etapil ei
vaadelda.

HEITED
tükkpõlevkivi termilise töötlemisel erineva tootlikkusega ja konstruktsiooniga gaasigeneraatoreis
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Heite koht
Heite allikas

Heide
Õhk,
g/t põlevkivi

Vesi,
g/t põlevkivi

Maa,
g/t põlevkivi

Suurem, kui 1,15

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
480 kg/t

1. Põlevkivi
sõelumissõlm

Põlevkivi tolm

2. Generaator

H2S
CO
Alifaatsed süsivesinikud
Fenoolid
Tahked osakesed
Poolkoks

5,49
34,95
5,74
Ei mõõdeta
7,87
–

Süsivesinikud

Tähtsusetu

Tahked osakesed

Tähtsusetu

3. Poolkoksi ladestuse
koht

4.

5.

Masinasaali ja
pumbamaja
ventilatsioonist

–

Nafta

–

Üldlämmastik

–

Üldfosfor

–

Sulfiidid

–

Sulfaadid

–

Kloriidid

–

Cr, Cu, As (Summa)

–

CO
Alifaatsed süsivesinikud

–
–
0,79

–

0,036
–

0,28

–

6,3

–

0,03

–

1,0

–

410

–

200

–

0,05

0,36
0,07

Fuussid

–

–

–

Fenoolvesi

–

–

–

Fenoolid

3,138

–

–

Alifaatsed süsivesinikud

419,45

–

–

6. Fuusside emulgaator Põlevkivi bensiin

50

–

–

7.

+
+

–
–

–
–

NOx
CO
Atsetaadid

+
+
1,92

–
–
–

–
–
–

Fenoolid

0,872

–

–

Alifaatsed süsivesinikud
Fenoolid

126,3
0,11

–
–

–
–

8.

9.

Setitid

Fenoolid:
ühealuselised
kahealuselised

–

Destillatsiooni ja
koksistamise seade

Fenoolitustamise
seade
Mahutipark

Tahked osakesed
SOx
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3.2 “GALOTER” – TEHNOLOOGIAL PÕHINEVA PÕLEVKIVITÖÖTLUSPROTSESSI HEITMETE ALLIKATE
KIRJELDUS JA HEITMETE ISELOOMUSTUS
ETAPP 1. PÕLEVKIVI ETTEVALMISTAMINE
Toorpõlevkivi saabub lintkonveieritega kulupunkritesse. Edasi antakse põlevkivi vibraatoritega varustatud
jaotusrestidele, läbi mille alla 25 mm mõõtmetega põlevkivi läheb purustitest mööda, suuremad põlevkivitükid
suunatakse peenendamiseks purustitesse.

Toorpõlevkivi, 1t

Heite tekke plokkskeem

Põlevkivitolm – ei mõõdeta

Põlevkivitolm – 1,6 mg/m3

Toorpõlevkivi
purustamine
Suitsugaasid
tuhatsüklonites püüdmata
jäänud tuhatolmuga
Õhujuga-kuivati

Põlevkivituha tolm 297 g /t
Kuiva põlevkivi
tsüklonid
Elektrifilter
Suitsugaasid – 617,4 Nm3/t
Tahked jäätmed -10 кg /t

Heide õhku.
Põlevkivitolmu praegused heitmed peeneteralise põlevkivi veol ja purustamisel ning põlevkivituhatolmu heitmed
suitsugaasidega peale elektrifiltrit tingivad atmosfäärse õhu saastumise. Andmed tolmuheitmete kohta põlevkivi veol
puuduvad.
Allikas
Lintkonveierid
Jaotusrestid vibraatoriga
Vasarpurusti

Põlevkivi kuivatamine

Heitmed
Põlevkivitolm:
• peendispersne tolm
• keskmise disperssusega tolm 47-50%
• suure disperssusega tolm + väga jäme tolm
40 –45%
Põlevkivituhatolm

Kogus

1,6 mg/m³
(purustamisel)
297 g/t
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Peeneteraline põlevkivi on kompleksne organomineraalne maavara. Orgaanilise aine sisaldus selles kõigub 29 kuni 37%
(Eesti põlevkivileinkohas keskmiselt 33,5%) ja tööniiskus on keskmiselt 12%. Balti leinkoha põlevkivi orgaanilise aine
elemendiline koostis %:

С
76,5 –77,5

Н
9,4 –9,9

N
0,2 – 0,5

S
1,2 –2,0

O
9,5 - 12

Põlevkivi mineraalosa koostis, %: kaltsiit 50 –69; dolomiit 1 –10; savimaterjal (enamjaolt hüdrovilgukivi päevakivi,
kololiniidi jm lisanditega) 11 –27; sulfiidid 1 –4. Karbonaadid ja sulfiidid on kõige sagedamini autigeensed [7] .

Toorpõlevkivi karakteristikud [8],[9] :

Raskmetallide
sisaldus, massi %

Näitajad
Üldniiskus Wp, %
Analüütiline niiskus Wa, %
Sisaldus kuivaine kohta, %:
1. süsinikdioksiid(CO2)md
2. kuumutamistuhk Аd
3. Org. tingmass 100 - (CO2)md- Аd
4. Üldine orgaaniline süsinik ТОС
Granulomeetriline koostis, massi %
fraktsioon, mm 20-10
10 -6,3
6,3 – 1
1 – 0,5
<0,5
Üldine väävlisisaldus, massi %

Pb - plii
Cd kaadmium
Cu- vask
Zn -tsink
Cr+6- kroom
Ni - nikkel
As - arseen

Väärtus
8 -15
0,2 –0,7
22 – 24
50 – 52
24 – 28
15,5 – 17
11,6
6,7
34,4
12,9
34,4
1,35 – 1,42

0 - 0,04
0 - 0,003
0 - 0,005
0,003 –
0,007
0 -0,0086
0 – 0,031
jälgid

Põlevkivi kuivatamine õhujugaaparaadis väljuvate suitsugaaside soojuse arvel tingib lenduva põlevkivituha sisalduse
neis lenduva põlevkivituha sisaldus heitsuitsugaasides on 417 mg/m³ temperatuuril 160ºС ja rõhul 1,0035 аtm.

Õhusaaste käitlemine
Saaste liik
Põlevkivi tolm

Põlevkivituhatolm

Tehnoloogia
Tigukonveierid hermeetiliste kambritega
Toorpõlevkivi punkrid
Tsüklon
Tõmbeventilatsiooni süsteemid
Tsüklonite mitmeastmeline süsteem
Elektrifilter

Heide vette.
Sademete puhul osa põlevkivitolmu satub tööstuslikku sademevee kanalisatsiooni.

Tahked jäätmed
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Elektrifiltris eraldatakse tahkete osakeste kuivjääk, mis on põlevkivitolmu (20%) ja
tuhatolmu (80%) segu .
ETAPP 2. PÕLEVKIVI TERMILINE LAGUNEMINE

Heite tekke plokkskeem tavalisel töörežiimid:
Suitsugaasid
617,4 Nm³/t

Elektrifilter
Tuhk-590-640 кg/t

Tuhk – 10 kg/t
Kuiv
Raskfraktsioon,
põlevkivi,
fuussid
tuhk

Tuhatsüklonid

Suitsugaasid,
tuhk

Õhujugakolle

Tolmutsüklonid

Reaktor

Tolmukam
ber
Poolkoks
Fenoolvesi
Auru- jafenoolvee
gaasisegu
ning peenem tolm tolmukambris
tõusevad üles ja
Õhk
torusse
suunduvad kahte järjestikusse tsüklonisse. Tsüklonites eraldatud tolm
eemaldatakse tolmueraldussüsteemi kandu tolmukambri allossa ja
ühineb poolkoksi ja tuha vooga. Poolkoks koos ringleva
soojuskandjaga (tuhaga) antakse tolmukambrist õhujugakoldesse
põletamiseks.
Poolkoksi koostis [8]:
Näitaja nimetus
Väärtus
a
Analüütiline niiskus W , %
0,5 –1,1
Sisaldus kuivaine kohta, %:
süsinikdioksiidi (CO2)md

29 –
33,3
62,5 –
64,3
4,2 –7,8
3,3 –
4,5

kuumutamistuhka Аd
orgaanilist tingmassi 100 - (CO2)md- Аd
üldist orgaaniline süsinikku ( ТОС)

Poolkoksi põlemisprotsess ja aerosegu transport üles toimub õhu
andmise arvel. Poolkoks põleb ka vähese õhuga, mille tulemusena
moodustuvad suitsugaas ja tuhk.
Heitmed põlevkivi termilisel lagundamisel seadme töötamisel tavatingimustes:
Allikas
Põlevkivi termiline lagunemine ja poolkoksi
järelpõletamine

Heitmed
Tuhk
Suitsugaasid

Hulk tonni
toorpõlevkivi kohta
590-640 кg/t
617,4 Nm³/t

Heide õhku.
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Koksi põlemisel tekkivate suitsugaaside kogus on 617,4 Nm³/t toorpõlevkivi (ümber arvestatud 6% O2 sisaldusele
suitsugaasides; liigõhutegur α=1,4. Direktiiv 2000/76/EC, 04.12.2000.a.).

Õhkupaisatavate suitsugaaside keskmine keemiline koostis [9]:
Suitsugaaside
Mõõtühik Keemiline valem Väärtus
koostis
Vesinik
mahu.%
Н2
1,3
Süsinikoksiid
mahu.%
СО
2,7
Metaan
mahu.%
СН4
0,2
Süsinikdioksiid
mahu.%
СО2
18,7
Hapnik
mahu.%
О2
0,2
Lämmastik
mahu.%
N2
76,9
Lämmastikoksiid
mg/Nm³
NO
7,5
Lämmastikdioksiid mg/Nm³
NO 2
2
Vääveldioksiid
mg/Nm³
SO 2
182
Fenoolid
mg/Nm³
0,5
Heide vette.
Osa fenoolvett eraldub auru-ja gaasisegu puhastamisel tolmutsüklonites ja suunatakse fenoolvee äravoolutorusse
põletamiseks kateldes.

Tahked jäätmed.
Suitsugaasi ja tolmu seguna suundub tsüklonpuhastussüsteemi, kus eraldatakse tuhk.

Tuha koostis [9]:
Näitaja nimetus

Väärtus

Sisaldus kuivaine kohta, %:
süsinikdioksiid (CO2)md
kuumutamistuhk Аd
üldine orgaaniline süsinik ТОС

3,55 –4,3
90,7 –93,6
1,0

Veeleotises asuvad ained: (L/S=10 l/kg), mg/l
Sulfaadid
Klooridid
Nitraadid
Ammoniaak
Fluoriidid
Nafta
Fenoolid
TOC
рН

Absorbeeritavad halogeenorgaanilised
ühendid (AOX)
Pestitsiidid
Raskmetallid:

Pb
Cd
Cu
Zn
Cr+6

368 - 1220
127 - 141
0,017 -0,11
1,88 – 1,97
ei sisalda
1,96 – 7,0
80,0 -171,2
12,5 – 12,9
ei sisalda
ei sisalda
1,096 -1,453
0 -0,093
0 -0,044
0,099 – 0,475
ei sisalda
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Ni
As
Hg

0,221 – 0,26
ei sisalda
ei sisalda

Saastekäitlus põlevkivi termilise lagundamise plokis:
Saasteliik
Tuhk
Suitsugaasid

Tehnoloogia
Mitmeastmeline tsüklonite süsteem.
Märgpuhastuse süsteem.
Mitmeastmeline tsüklonite süsteem.
Elektrofilter

Heite tekke plokkskeem seadme käivitamisel:
Sissekütmise gaas
Küünal

Termilise lagundamise ploki heide õhku (sissekütmise gaas) tootmise käivitamisel (seiskamisel):
Põlevkiviõli
Põlevkivi
termiline

lagunemine
Süsi- Feno
Saasteaine Tol SO2 CO
НSissekütmiskolle
2S NH3 NOx C6H6 СОS
Propaan
vesiniku
te
m
ol
d
nimetus
Heitmed, g 382 110 315 0,95 7,5 11 23 1,3 874
3
/s

ETAPP 3. TAHKE JÄÄGI EEMALDAMINE
Allikas
Elektrifiltris ja tuhatsükloneis eraldatud
tuhk

Saaste
Tahked jäätmed
Märgtuhaeemalduse ringvesi

Heite tekke plokkskeem tahke jäägi eemaldamise etapil:

Tuhatsüklonid

Tuhk-590-640
кg/t

Tuhk-10 кg/t

Elektrofilter

Tuhk 600-650 кg/t

Tahked jäätmed.
Pulbipaak

Tuhapuistang
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Tahked jäätmed koosnevad peamiselt tuhatsükloneis püütud tuhast ja elektrifiltris püütud tuha ja kuiva põlevkivi
peenfraktsiooni segu väikesest kogusest. Seadmelt tahkete jäätmetena eemaldatavate tuha ja kuiva põlevkivisuhe
massiosades on 99,8 : 0,2. Tuhapuistangule suunatava summaarse tuha kogus on 600-650 kg /t.

Elektrofiltris püütud tahke jäägi iseloomustus [8], [9]:
Näitaja nimetus
Väärtus
Analüütiline niiskus Wa, %
0,5 –0,6
Sisaldus kuivaine kohta, %:
Süsinikdioksiid (CO2)md
Kuumutamistuhk Аd
Org. tingmass 100 - (CO2)md- Аd
Üldine orgaaniline süsinik (ТОС)
Vaba СаО

Raskmetallide
sisaldus,
massi %

Väävlisisaldu
s, massi %

Üldine, Sdt
Sulfaatne, Sdso4
Püriitne, Sdр
Sulfiidne, Sds
Pb - plii
Cd - kaadmium
Cu- vask
Zn - tsink
Cr+6- kroom
Ni - nikkel
As - arseen

7,1 –11
80,8 –83,4
8,2 –9,5
3,3 – 3,9
0,6 –1
1,57- 1,77
0,22 - 0,42
0 -0,35
0,48 -0,78
0,023 -0,066
0,0008 -0,02
0 - 0,008
0,01 -0,012
0 -0,006
0,005 - 0,02
0,0002 0,00016

Tahkete jääkide iseloomustus [9]:
Näitaja nimetus

Väärtus

Sisaldus kuivaine kohta, %:
1. Süsinikdioksiid (CO2)md
2. Kuumutamistuhk Аd

Väävlisisaldus,
massi %

2.2

Sulfaatne, Sdso4

0.35

Püriitne, Sdр

0.01

Sulfiidne, Sds

1,3

Ras
kmet
alli

3. Üldine orgaaniline
süsinik (ТОС)
Üldine, Sdt

3,55 – 4,3
90,7-93,6
1,0

Pb - plii
Cd - kaadmium

0,02 - 0,07
0 - 0,002
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Cu- vask
Zn -tsink
Cr+6- kroom
Ni - nikkel
As – arseen, % масс.

0 - 0,005
0,005 - 0,007
0- 0,014
0,008 - 0,043
jälgid

Heide vette.

Raskmetallide
sisaldus, mg/l

Tahked jäätmed puutuvad kokku kõrge leelisusega ringveega, seejuures
toimub mitmete osiste elueerimine ringvette ja muutub tahke osa
koostis. Tuhapuistangul toimub kogu ringvee settimine.
Keskkonnaseise puurkaevude osas tööstusplatsi ümber käitab
põhjavee seisundit.
Märgtuhaeemalduse selitatud ringvee iseloomustus [9]:
Näitaja nimetus
Väärtus
+2
Ca , mg /l
169 -181
-2
S , mg/l
0 - 2,2
Pb - plii
0,98 - 1,13
Cd - kaadmium
0,005 0,071
Cu-vask
0 - 0,16
Zn -tsink
0,07 - 0,16
+6
Cr - kroom
Ei sisalda
Ni - nikkel
0,096 0,513
Hg -elavhõbe
Ei sisalda
As – arseen, mg/l
Ei sisalda
+
pН, (-lg H )
12,9 -13,1
TOC-üldine orgaaniline süsinik, mg/l
8,2 - 18,2
Fenoolid, mg/l
0,47 - 0,82
Lipofiilsed aineid, mg/l
Ei sisalda
Sulfaadid, g/l
2,84 -3,11
Kloriidid, g/l
0,52 - 0,55
Ammoonium , mgN/l
1,65 - 2,1
Nitritid, mg/l
Ei sisalda
Fluoriidid, mg/l
Ei sisalda
Kergesti eraldatavad tsüaniidid, mg/l
Ei sisalda
Pestitsiidid, mg/l
Ei sisalda
Absorbeeritavad halogeenorgaanilised ühendid
Ei sisalda
„AOX“
Saastekäitlus tahke jäägi eemaldamise plokis:
Saasteliik

Tehnoloogia
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Tahked jäätmed

Hüdrotuhaärastuse süsteem

Hüdrotuhaärastuse ringvesi

Settimine tuhapuistangul
Hüdrotuhaärastuse suletud süsteem

Peale tahkete jäätmete ja ringvee hüdrotuhaärastuses kuuluvad põlevkivitöötlusprotsessis potentsiaalselt ohtlike
heitmete hulka tööstuslikud vihmaveed tehase tehnoväljakute pinnalt. Nimetatud heitveed suunatakse tuhapuistangule
läbi puhvermahutite, mille sisu üks kord kuus kontrollitakse. Üheaatomiliste fenoolide keskmine sisaldus tööstuslikud
vihmaheitvees on 0,011mg/l. Samal ajal on ette nähtud nimetatud heitvee avariiväljalask kateldes põletatava fenoolvee
torustikku.

ETAPP 4. AURU –GAASISAADUSTE KONDENSEERIMINE JA LAHUTAMINE

Potentsiaalselt ohtlikeks heitmeteks auru –ja gaasisegu kondenseerimis-protsessis on fenoolvesi, samuti poolkoksigaas.
Fenoolvesi 2-3 t /h, samuti poolkoksigaas koguses 45 kg /t ühe töötava agregaadi kohta suunatakse energiakateldesse
põletamiseks.

Protsessi “Galoter” fenoolveel on alljärgnev koostis [10]:
Näitaja nimetus
Summaarsed fenoolid
Üldväävel
Kloriidid
Ammooniumne lämmastik
Nitraatide ja nitritite lämmastik

Lenduvad happed arvutatuna äädikhappele
Põhilised lenduained arvutatuna ammooniumile
Keemiline hapnikutarve KHT, mg/l

Sisaldus, mg /l
1500−2000
186.7
3.3
486
147.4
6720
1800
49228,8

Fenoolvee hulk sõltub erinevaist tegureist ja moodustab 19 kg /t
põlevkivi kohta.
Poolkoksigaasi keskmine keemiline koostis [8]:
Gaasi kooostis

Mõõtühik

Vesinik
Süsinikoksiid
Metaan
Süsinikdioksiid
Hapnik
Lämmastik

mahu %
mahu %
mahu %
mahu %
mahu %
mahu %

Keemiline
valem
Н2
СО
СН4
СО2
О2
N2

Väärtus
14,7
10,9
14,7
11,4
0,2
1,6
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Väävelvesinik
Süsivesinikud
Gaasbensiin

mahu %
mahu %
g/Nm³

Н2S
СnHm

3,6
42.9
200

Süsivesinike aurumine-147 g/t
19 kg/t

Fenoolvesi põletamiseks

45 kg/t

Poolkoksigaas põletamiseks

Heite tekke plokkskeem kondenseerimise ja lahutamise etapil:

Mahutipark

Kondensatsioonisüsteem

Süsivesinike
aurumine

Fuussid teisesele termilisele lagundamisele -250 g/t

Tahked jäätmed.

Tootmisprotsessis tekib väike kogus fuusse 250 g/t, mis antakse
kondenseerimisosakonnast teisesesse termilisse lagundamisse.
Heide õhku.
Oluliseks süsivesinike heitmeallikaks õhku on vedelate põlevkivisaaduste aurumine mahutitest ja reservuaaridest. Kõige
rohkem heitmeid moodustub bensiinide, aromaatsete süsivesinike ja põlevkiviõlide kergfraktsioonide aurumise tõttu.
Aurumisest tingitud heitmete hulgale mõjub suurel määral aurumispind ja reservuaari täiteaste. Vedeliku temperatuuri
tõusul ja rõhu langemisel gaasiruumis aurumiskiirus alati tõuseb.
Maksimaalne süsivesinike aurumisest tingitud sekundiline heide õhku on 121,8 g/s, või 147 g/t niiske põlevkivi.
Paakvagunite täitmisel suvel kergsaaduste keskmised heitmed on 0,36 kg /m³, s. o. ühe 50 m³ mahuga paakvaguni kohta
umbes 18 kg. Süsivesinike heitmete kogus aurumisest vedelate põlevkivisaaduste hoidmisel ja pumpamisel sõltub
reservuaaripargi konstruktsioonide täiuslikkusest, tehnilise järelevalve piisavusest, profülaktiliste remontide
regulaarsusest jne.

HEITED
peenpõlevkivi töötlemisel tahke soojuskandjaga (TSS - 3000).
Heite allikas

Heite nimetus

Purusti

Põlevkivi tolm

Reaktor (käivitamisel)

Sissekütmise gaas.

Heite koht
Õhk
1,6 mg/ m³

Vesi
-

Maa
-

Gaas (g/s): tolm-382; SO2-110; CO-315;
H2S-0,95; NH3-7,5; NOx-11; C6H6-23;
fenool-3; süsivesinikud-874.

-

-
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Elektrifilter

Suitsugaas (O2
sisaldus 6%)

Hüdrotuhaärastuse
süsteem
Mahutipark

Tuhk

H2 – 844 mg/ Nm³
CO –24,3 g/ Nm³
CH4 – 1,0 g/ Nm³
CO2 – 258 g/ Nm³
NO – 7,5 mg/ Nm³
NO2 –2 mg/ Nm³
SO2 – 182 mg/ Nm³
Fenoolid - 0,5 mg/ Nm³
Tahked osakesed – 450 mg/ Nm³

Süsivesinikud

-

-

-

-

147 g/t

-

600-650
kg/t
-

PÕLEVKIVI TÖÖTLEMISE TEHNOLOOGIATE ÜLDISTATUD ÖKOLOOGILINE
ISELOOMUSTUS VASTAVALT BAT (BEST AVAILABLE TECHNIQUES) KRITEERIUMITELE

4.1

PÕLEVKIVI TÖÖTLEVATE TOOTMISTE ÖKOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

Põlevkivi töötlevate tootmiste heite üldistatud iseloomustus on antud tabelis1.
Tabel 1. Põlevkivi töötlev tootmine. Saasteainete heide ümbritsevasse keskkonda arvestades põlevkiviõli ja
fenoolvee töötlust (grammides tonni töödeldud põlevkivi kohta, kui ei ole näidatud teisiti ).

GALOTER
PROTSESS

KIVITER PROTSESS
HEIDE ÕHKU

Tahked osakesed
Vääveldioksiid (SO2)
Süsinikoksiid (CO )
Lämmastikoksiid (NOx)
Vesiniksulfiid (H2S)
Lenduvad süsivesinikud, sh
Benseen
Põlevkivi bensiin
Fenoolid
Ammoniaak (NH3)
COS
Atsetaadid

297
85,5
12,82 kg
48,8
0,12
961,2
80,22

43,2
850
40,6
66,2
6,55
568,1
*
50
4,12
*
*
1,92

1,82
14,46
1,11

HEIDE VETTE

19
28,5

173
54,5

Poolkoksi Tööstus –
ladestusest vihmavesi
200 – 260
650
7,3 – 9,4
0,83

*

1,7

4,5 – 5,8

0,79

*

*

2,8 – 3,6

0,036

*

1,1

*

*

127,4

*

*

*

Fenoolvesi
Maht, kg/t
Summaarsed fenoolid, sh

ühealuselised fenoolid
kahealuselised
fenoolid
Atsetaadid
Lenduvad happed arvutatuna
äädikhappele

Fenoolvesi
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Põhilised lenduained arvutatuna
ammooniumile

34,2

*

*

*

Orgaanilised ained (summa)

*

113,2

*

*

Nafta

*

*

0,17 – 0,22

0,28

Üldlämmastik

12

*

10,5 – 13,7

6,3

Üldväävel

3,55

*

*

*

Sulfiidid

*

*

6,4 – 8,4

1,0

Sulfaadid

*

*

112 – 146

410

Üldfosfor

*

*

0,02 – 0,03

0,03

Kloriidid

0,063

*

*

200

GALOTER PROTSESS

Fenoolvesi
Cr, Cu, As (Summa)

*

KIVITER PROTSESS
Poolkoksi Tööstus –
Fenoolvesi ladestusest vihmavesi
*
*
0,05

Heljum

34,2

*

19 – 25

19,8

KHT

934,8

678

319 – 414

110

BHT

*

*

80 – 104

13

рН

7,1

5,45

11

7,47

TAHKED HEITMED
Maht, kg/t

ТОС, kg/t
Üldväävel

Sulfiidne väävel
Polütsüklilised aromaatsed
süsivesinikud (PAH), mg/t
Raskmetallid (Pb+Cd+Cu+Zn+Cr+Ni)

As sisaldus
Lenduvad ained , mg/kg
(keemistemperatuuriga < 250 oC)
Veeleotises (L/S=10 l/kg) asuvad
ained:
Kuivjääk (TDS)
Sulfiidid, H2S-le
Sulfaadid
Klooriidid
Nitraadid
Ammoniaak
Fluoriidid
Nafta
Fenoolid
Raskmetallid
(Pb+Cd+Cu+Zn+Cr+Ni)
TOC
рН

Absorbeeritavad
halogeenorgaanilised
ühendid (AOX)
Pestitsiidid
*

600 – 650
6,00 – 6,50

480
kuni 67,2

13350 – 14340
7100 – 7630
*

9600 – 14400
*
2544

500 – 535
3,6 – 3,9
–

*
*
1,58 – 1,78

*
*
3770 – 4050
820 – 880
0,3
11,7 – 12,6
ei sisalda
*
32 – 35
7,6 – 8,2

4800 – 9600
96 – 192
*
*
*
*
*
1,2
10,6
*

840 – 904
12,5 – 12,9
ei sisalda

*
11,8
*

ei sisalda

*

Andmed puuduvad
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4.2 ANALOOGIDEKS VALITUD TOOTMISTE VÕRDLUS PÕLEVKIVITÖÖTLUSEGA
Analoogideks valiti 2002.a. uurimuste põhjal kõrgahjukoksi tootmine ja naftatöötlus, kuna nendes
tootmistes on põlevkivitöötlusega sarnaseid tehnoloogilisi etappe.
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KIVISÖEST KÕRGAHJUKOKSI TOOTMISE ETAPID
(Tootmise kirjeldus on antud lisas 1.)
1.

Toorme ettevalmistamine.

•

Toormeks on tahke orgaaniline aine (kivisüsi).

•

Kaevandamine, vedu, väljalaadimine, täitmine, toorme sortimine.

2.

Toorme töötlemine.

•

Toorme termilise lagundamise protsess toimub õhu juuresolekuta.

•

Koksistamisprotsessil saadakse tahke saadus ja auru-gaasisegu, millest eraldatakse kaasnevad saadused.

•

Tahke saadus jahutatakse vee või väärisgaasiga.

3.

Auru – gaasisegu kondenseerimine.

•

Koksigaasi jahutamine ja sellest kergõli eraldamine, mis lahutakse fraktsioonideks.

•

Peale õli ja ammoniaakvee kondenseerimist ning väävli eraldamist kasutatakse gaasi kütusena.

•

Dekanterite – setitite, lahutite ja elektrifiltrite kasutamine õli eraldamiseks koksigaasist .

•

Protsessis tekivad heitveed.

4.

Kondenseerunud saaduste lahutamine.

NAFTA TÖÖTLEMINE
(Tootmise kirjeldus on antud lisas 2.)
1.

Ettevalmistatud nafta lahutamine fraktsioonideks.

•

Lenduvate süsivesinike eraldumine saaduste säilitamisel, laadimisel, töötlemisel; õli ja vee lahutamisel;
imbumisel läbi äärikate, klappide, tihendite, väljajuhtimisel.

•

Suure veehulga kasutamine.

•

Ahjud, kuumutid – tahkete osakeste, CO, NOx, SО2, CO2 õhku paiskamise allikad.

•

Jäätmeteks on tahked jäägid ja lobri.

Nagu ülaltoodust näha, on olemas samalaadsus koksi ja naftasaaduste tootmise ning põlevkivi töötlusprotsessi vahel.

4.3 PÕLEVKIVI TÖÖTLEVATE TOOTMISTE HEITE VÕRDLUS ANALOOGIDEKS
HEITEGA

VÕETUD TOOTMISTE

On väga täpsustada, et koksi tootmisel on tahke saadus sihtproduktiks (saagis 65 -75 %) ja ainult tühine osa tahkest
jäägist on jääde (hiib), samal ajal kui põlevkivi töötlusel kogu tahke saadus (48 -62 % toormest) on jääde. Võrdlus on
antud tabelis2.
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Tabel 2. Põlevkivi töötlevate tootmiste võrdlemine analoogideks võetud tootmistega ümbritsevasse keskkonda heidetavate saasteainete osas
kohta, kui ei ole näidatud teisiti).

PÕLEVKIVI TÖÖTLEMINE**
HEIDE ÕHKU

GALOTER PROTSESS

Tahked osakesed

297

43,2

Vääveldioksiid (SO2)

85,5

850,6

Lämmastikoksiid (NOx)

48,8

66,2

Vesiniksulfiid (H2S)
Lenduvad süsivesinikud (VOC),
sh

benseen

Ammoniaak (NH3)

0,12
961,2

6,55
568,1

80,22

*

14,46

*

KOKSI TOOTMINE
(koksi tööpanusel 70 %)

NAFTA TÖÖTLEMINE
Heitmed

KIVITER PROTSESS

800
(100 – 3000)
1300
(200 – 6000)
300
(60 – 500)
*
1000
BTX:2,5
(0,75–6)
*

(grammides tonni lähteaine

Siht heitmed

Heitmed

*

500 – 5200

110

500 – 1000

2000
(150 – 4600)

350

*

1000

420

230 mg/m
1000

350 – 560
2100

210

*

1400

70

*

70

*

3

Siht heitmed

Fenoolvesi

Fenoolvesi

Poolkoksi
ladestusest

Tööstus –
vihmavesi

0,019

0,173

0,20 – 0,26

0,65

3,5 – 5

0,4

0,2 – 2,8

0,2

28,5

54,5

7,3 – 9,4

0,83

85 – 850

*

200 – 8500

0,11

Orgaanilised ained (summa)

*

113,2

*

*

*

*

*

*

Benseen

*

*

*

*

4,25 – 425

*

15

0,011

Benzo(a)püren

*

*

*

*

4,25 – 425

*

45

0,006

Oil and grease

*

*

*

*

425 – 1275

2

*

*

Nafta

*

*

0,17 – 0,22

0,28

*

*

*

*

Üldlämmastik

12

*

10,5 – 13,7

6,3

*

*

Cr

*

*

*

0,02

34,2

*

19 – 25

19,8

934,8
(49229)
*

678
(3918)
*

319 – 414
(1593 )
80 – 104
(400)

110
(169)
13
(20)

HEIDE VETTE
Maht, m3/t

Summaarsed fenoolid

Heljum (TSS)
KHT
BHT

g/t
( mg/l)
g/t
( mg/l)

Cr 0,425–425

NNH3 70–1400

8,5

*

*

*

*

10

300

*

1275 – 2550
(300 – 600)
638 – 1063
(150 – 250)

50

2250 – 9000
(1500–6000)
2800
(1000)

70

6

*
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* Andmed puuduvad
** Arvestades summaarse õli ja fenoolvee töötlust

4 .4

NÕUDED HEITELE ÜMBRITSEVASSE KESKKONDA

Põlevkivi töötleva ettevõtte töö põhimõtteks vastavalt Best Available Techniques kriteeriumidele on loodusesõbralik
suhtumine. Selle saavutamiseks vajalik järgida Eesti ja Euroopa liidu kehtestatud kahjulike ainete heite piirnorme.
Õhuheite piirnormid on antud tabelis 3.
Heite piirnormid vette on antud tabelis 4.
Jäätmete piirnormid on antud tabelis 5.
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Tabel 3. Õhuheite piirnormid.
EESTI SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSED 1
µg/Nm3

Tahked osakesed
Vääveldioksiid (SO2)
Süsinikoksiid (CO )
Lämmastikoksiid (NOx)
Vesiniksulfiid (H2S)

EUROOPA LIIDU SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSED
KIVITER PROTSESS 2
µg/ Nm3

GALOTER PROTSESS 3
mg/Nm3

24 tunni keskmine

Ühe tunni
keskmine

24 tunni
keskmine

Kalendriaasta
keskmine

Ühe tunni
keskmine

24 tunni
keskmine

Kalendriaasta
keskmine

SPV1

SPV24

SPVa

SPV1

SPV24

SPVa

500
500
5000
300
8

150
125
3000

20

387,5

56,75
125

60

266,7

42
20*
12 mg/ Nm3
53,3

4

SPV24
(O2 sisaldus 6%)
50
850
100
400

8

TOC
Lenduvad orgaanilised
ühendid(VOC)
Bensiin ja kõik alifaatsed
süsivesinikud
Põlevkivi bensiin
Benseen (kõik aromaatsed
süsivesinikud)
Fenoolid
Ammoniaak (NH3)
Cd+Tl
Hg
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
Atsetaadid

35 g/ Nm3
5000

2000

400
200

100
200

50
200

3
40

5

10

0,05
0,05
0,5
100

100

* Ekosüsteemiks

197

SEI
1

2

3

4

5

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

“Välisõhu saastetaseme piirväärtuste kehtestamine”. Keskkonnaministri 25. jaanuari 1999. a määrus nr 5 (KKMm
RTL 1999, 21, 226). (Lisa 3).
COUNCIL DIRECTIVE 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide
and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air (OJ L 163, 29.6.1999, p. 41). (Lisa 4).
Piirväärtused on umber arvutatud 01.01.04-le.
DIRECTIVE 2000/76/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 December 2000
on the incineration of waste (OJ L 332, 28.12.2000, p. 91). (Lisa 5).
DIRECTIVE 2000/69/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 November 2000
relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air (OJ L 313, 13.12.2000). (Lisa 6).
Piirväärtused on umber arvutatud 01.01.04-le.
European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile organic
compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service
stations (Official Journal L 365 , 31/12/1994 P. 0024 – 0033).

Tabel 4. Heide vette.
EESTI SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSED 1
Heit veekogusse, mg/l
Põhjavees, µg/l
Piirarv
Sihtarv
0,1
100
1

Ühealuselised fenoolid

Kahealuselised fenoolid

15,0

100

1

Nafta

5,0

600

20

Ei reguleerita

-

-

Sulfiidid

-

-

-

Sulfaadid

-

-

-

Üldfosfor

2,0

-

-

Kloriidid

-

-

-

Cr

0,1

200

10

Cu

2,0

1000

15

As

0,2

100

5

Heljuvained (TSS)

35,0

-

KHT

250,0

-

-

BHT

25,0

-

-

рН

6–9

-

-

Üldlämmastik

1

“ Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” . Vabariigi Valitsuse 31. juuli

2001. a määrus nr 269 (RTI, 03.08.2001, 69, 424 ). ( Lisa 7).

Tabel 5. Tahked jäätmed
Jäätmed
KIVITER protsessiks ТОС, %
GALOTER protsessiks ТОС, %
Veeleotises (L/S=10 l/kg), mg/kg kuivainet
DОС
Raskmetallid:

Pb
Cd

EL SAASTETASEME PIIRVÄÄRTUSED 1
6
32
1000
50
5
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Cu
Zn
Cr
Ni
As
Sulfaadid

100
200
70
40
25
50 000

Klooriidid

25 000

Fluoriidid

500

TDS
1

2

5

100 000

COUNCIL DECISION of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at
landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 1999/31/EC (2003/33/EC) ( OJ L 11, 16.1.2003, p.2749). ( Lisa 8 ).
DIRECTIVE 2000/76/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 December 2000 on
the incineration of waste (OJ L 332, 28.12.2000, p. 91). (Lisa 5).

TÖÖ TULEMUSTE ANALÜÜS

Töös on esitatud kahe Eestis kasutusel oleva põlevkivi töötlemise protsessi kirjeldused:
•

Protsess Kiviter (kukersiitse tükipõlevkivi termiline töötlemine gaasigeneraatorites gaasilise soojuskandjaga);

•

Protsess Galoter (peenpõlevkivi termiline töötlemine tahke soojuskandjaga).

Töös viidi läbi protsesside Kiviter ja Galoter tootmisetappide analüüs ja nende protsesside võrdlus teiste varem
kirjeldatud tööstuslike protsessidega.
On kirjeldatud tahkete, vedelate ja gaasiliste heitmete tekkimise allikad, kogused ja koostised.

Tahked jäätmed.
Põlevkivitöötlemise ettevõtete mõju keskkonnale on seotud suurte koguste tahkete jäätmete moodustumisega, mille
kõige ohtlikemaks ingredientideks on bitumoidid ja nendes sisalduvad polüaromaatsed süsivesinikud, fenoolid ja teised
ained, samuti mineraalses osas sisalduv sulfiidne väävel.
Tahkete jäätmete põhiline eraldumine Kiviter

protsessis toimub protsessi 2. etapis (poolkoksistamisel), mida on

kirjeldatud osas 3.1 (lk. 22 – 24). Ühe tonni põlevkivi töötlemisel tekib 480 – 490 kg poolkoksi.
Poolkoksi koostisosadest omavad suuremat mõju keskkonnale järgmised ühendid:
•

kantserogeensed polüaromaatsed süsivesinikud – kuni 5,3 g tonni poolkoksi kohta

•

sulfiidne väävel (vee tõmmises) – 200 kuni 400 g tonni poolkoksi kohta

•

lenduvad fenoolid* (vee tõmmises) – kuni 22 g tonni poolkoksi kohta

•

üldine orgaaniline süsinik (TOC) – kuni 14 % poolkoksist (sh inertne süsinik moodustab
9 -11 %).

* normeeritakse lenduvate fenoolide sisaldust.
Kõige suurem kogus heideid Galoter protsessis tekib 2. tehnoloogilises etapis. Nende koostis on antud osas 3.2 (lk. 32
– 36).
Ühe tonni põlevkivi töötlemisel tekib 600 – 650 kg tuhka.
Käesoleval momendil tahke jäägi transportimine toimub hüdrotuhaärastuse süsteemi abil. Perspektiivis on eeldatav
kasutada kuivtuhaärastust.
Tuha peamised koostisosad on järgmised:
•

sulfiidne väävel – kuni 11,7 kg ühe tonni tuha kohta
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•

fenoolid (vee tõmmises) - kuni 52,4 g ühe tonni tuha kohta

•

üldine orgaaniline süsinik (TOC) - kuni 1%.

TOC sisalduse erinevus Kiviter ja Galoter protsessides on seletatav sellega, et Galoter protsessis tekkiv poolkoks
põletatakse täiendavalt aerofontaanses koldes.
Antud protsessides moodustunud tahke jäägi erinevad kogused tulenevad termilisele töötlusele suunduva põlevkivi
erinevast niiskuse sisaldusest (10–11 % Kiviter protsessis, praktiliselt kuiv Galoter protsessis) ja erinevast orgaanilise
aine sisaldusest (lähtepõlevkivi kütteväärtus 3300 kcal/kg Kiviter protsessis ja 2300 kcal/kg Galoter protsessis).
Eeltoodust on näha, et põlevkivitöötlemise tahked jäätmed sisaldavad suures koguses keskkonnaohtlikke orgaanilisi
ained. Orgaanilise saaste integraalseks näitajaks on üldise orgaanilise süsiniku (TOC) sisaldus, mis on määratud EVS
EN 13137 järgi ning lahustuva orgaanilise süsiniku (DOC) sisaldus, mis on määratud vee tõmmistes EN 1484 järgi.
Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele on lubatud TOC sisaldus tahketes jäätmetes töötlemisel 6 %

ja jäätmete

põletamisel 3 % (2000/76/EC).
Direktiivi 2003/33/EC järgi on DOC määramine

jäätmete vee tõmmises kohustuslik

tahkete jäätmete sobivuse

kindlakstegemisel ladustamiseks. Esialgne TOC ja DOC sisalduse võrdlev analüüs näitab, et nende sisaldus ei ole
otseses sõltuvuses ja sõltub

põlevkivitöötlemise režiimist. Nagu näitasid Galoter protsessis saadud tuha analüüsid

isegi madala TOC sisalduse puhul ei ole alati garanteeritud direktiivis 2003/33/EC normitud DOC lubatud sisaldus.
Täiendavalt tuleb teha ka nende näitajate analüüs koos poolkoksi keemilise koostise määramisega erinevatel töötlemise
režiimidel jäätmete ohtlikkuse hindamiseks ja nende ladustamiseks.
TOC sisaldus Kiviter protsessi käigus saadud poolkoksis võib ulatuda 14 %, mis koosneb kerogeeni lagunemisel
tekkivast inertsest süsinikust ja orgaanilistes ühendites (vaik ja bitumoidid) sisalduvast süsinikust. Režiimi parameetrite
– temperatuuri ja soojuskandja kulu – muutmisega võib mõningal määral saavutada süsiniku sisalduse vähenemist
peamiselt vaigus ja bitumoidides sisalduva süsiniku koguse vähenemise arvel.

Heide vette
Kiviter protsessi käigus moodustub

kuni 1 m3 heitvett ühe tonni põlevkivi kohta (arvestades tööstus-vihmavett ja

heitvett poolkoksi ladestusest).
Heitvee iseloomustus:
•

KHT keskmine väärtus biopuhastusse suunataval veel, on 1593 mg/l

•

Üldine fenoolide sisaldus – 36,2 mg/l, sealhulgas lenduvad – 22,4 mg/l.

Galoter protsessi käigus tekkiv fenoolvesi suunatakse suurtesse katelagregaatidesse põletamisele. Põlevkivitöötlemise
heitvete puhastamine (Kiviter- protsess) toimub standardsetel biopuhastusseadmetel.

Heide õhku
Kiviter protsessi käigus tekib 1,6 kg ohtlikke heitmeid õhku ühe tonni põlevkivi kohta, sealhulgas on lenduvaid
süsivesinikke 0,57 kg ühe tonni põlevkivi kohta.
Galoter protsessi käigus tekib ohtlikke heitmed õhku 14,2 kg ühe tonni põlevkivi kohta, sh on CO 12,8 kg/t ja
lenduvaid süsivesinikke 0,96 kg/t.
Õhukeskkonna saastamine gaasiliste heitmetega (CO, H2S, SO2, CO2 jt) on tõsine probleem põlevkivitööstuses.
Põlevkivitööstuses tekkivate süsivesinike paiskamine õhku erineb vähe antud uurimistöös analoogideks võetud
ettevõtete omast, kuid tuleb märkida, et naftakeemiatööstuses kasutatavad seadmed süsivesinike hoidmiseks ja
pumpamiseks on kõrgema hermeetilisusega kui põlevkivitööstuses kasutatavad.
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JÄRELDUSED PARIMA VÕIMALIKU TEHNIKA KOHTA JA SOOVITUSED

Tabelis 6 on toodud kahe protsessi heitmete vältimise ja vähendamise meetodite võrdlus.

Põlevkivi ettevalmistamise etapi saaste on tolm (297 g tuhatolmu / t põlevkivi kohta – Galoter protsess).

Termilise töötlemise etapil heide õhku on seotud peamisel gaasigeneraatori laadimisega (Kiviter protsess), tahke
soojuskandjaga seadmete käivitamisega, poolkoksi põletamisel suitsugaaside tekkimisega (Galoter protsess). Sellel
etapil moodustub suur kogus tahkeid jäätmeid (poolkoks ja tuhk).
Ühe tonni põlevkivi töötlemisel tekib 480 – 490 kg poolkoksi (Kiviter protsess) ja 600 – 650 kg tuhka (Galoter
protsess). Tahke jäägi erinevad kogused tulenevad termilisele töötlusele suunduva põlevkivi erinevast niiskuse
sisaldusest ja erinevast kütteväärtusest.
Ühed tahke jäätmete ohtlikkuse näitajatest on TOC (üldine orgaaniline süsinik) ja DOC (lahustuv orgaaniline süsinik)
sisaldused. Poolkoksis on kuni 14 % TOC’i, tuhas on kuni 1% TOC’i. Kuid tuhas DOC’i keskmine sisaldus ületab
1000 mg/kg kuivainet (lubatud direktiivi 2003/33/EC järgi ).

Tahke jäägi eemaldamise ja ladestuse etapil keskkonnale mõjub sademete puhul toimuv kahjulike osiste
(polüaromaatsed süsivesinikud, fenoolid, sulfiidid, orgaanilised ained) väljapesemine. Võimalik on ka suitsugaaside
esinemine poolkoksi põlemisel puistanguil (Kiviter- protsess).

Auru– ja gaasisaaduste kondenseerimise etapp on õhku lenduvate ainete heiteallikas (147 – 500 g/t põlevkivi). See on
seotud mahutite ja setitite suure hulga olemasoluga. Sellel etapil moodustub ka fenoolvesi (45– Galoter ja 173 kg/t –
Kiviter protsess).

Galoter protsessil puudub fenoolvee töötlemine. Kiviter protsessil on fenoolvee defenoolimine, mis on lenduvate
ühendite, fenoolide ja atsetaatide õhkupaiskamise allikas.
Kiviter protsessi käigus tekib 1,6 kg ohtlikke heitmeid õhku ühe tonni põlevkivi kohta, sealhulgas on lenduvaid
süsivesinikke 0,57 kg ühe tonni põlevkivi kohta (peamiselt õli ettevalmistamisel).
Galoter protsessi käigus tekib ohtlikke heitmed õhku 14,2 kg ühe tonni põlevkivi kohta, sh on CO 12,8 kg/t ja
lenduvaid süsivesinikke 0,96 kg/t.

Galoter protsessis praktiliselt ei ole fuusse, sest need koos raske õliga tagastatakse reaktorisse termilisele töötlemisele.
Protsessis saadav fenoolvesi põletatakse.
Kiviter protsessis tekkib fuusse umbes 13,8 kg tonni põlevkivi kohta. On leitud võimalus nende utiliseerimiseks. Kuid
fuusside eraldamine õlist, kogunemine ja valmistamine utiliseerimiseks on seotud õhu reostamisega. Fenoolvesi
puhastatakse fenoolidest. Saadud fenoole kasutatakse keemilise toormena.
201

SEI

VKG Oil AS uue õlitehase asukohavaliku KMH aruanne

TOC sisalduse oluliseks vähendamiseks soovitatakse välja töötada ja juurutada gasifitseerimise režiim auru-õhu segu
juhtimiseks generaatori alumisse ossa.

Selleks tuleb gaasigeneraator varustada õhu ja veeauru sisseandmise

seadmetega. Selliselt võib TOC sisalduse poolkoksis viia

tasemele, mis

EL normidega on lubatud poolkoksi

ladustamisel.
Auru– ja gaasisaaduste kondenseerimisel mahutite ja setitite täiustamine annab võimaluse vähendada keskkonna
saastamist süsivesinikega ning viia see vastavusse EL nõuetega. Selleks on vaja teha suuri investeeringuid
gaasipuhastusseadmetele.
Käesoleval ajal on vajalik teha uurimistöid ja töötada välja tehnoloogia

generaatorigaasi puhastamiseks

väävelvesinikust (Kiviter protsess) ning suitsugaasi vabastamiseks vingugaasist (Galoter protsess).

Tehtud töö tulemuste alusel ei ole võimalik teha lõppjärelduse parimat võimalikku tehnikat (BAT) valikul: kas Galoter
või Kiviter protsess. Põlevkivi tootmisel saadakse nii peent (kuni 25 mm tüki suurusega) kui ka suuretükilist (25 – 125
mm tüki suurusega) põlevkivi. Peenpõlevkivi töötlemiseks kasutatakse Galoter protsessi ja tükkpõlevkivi jaoks Kiviter
protsessi. Põlevkivi termilisel töötlemisel mõlemad protsessid on tõestanud oma eluõigust ja ei välista teineteist.

Töös toodud andmete alusel võib märkida, et mõlemal protsessil on kahjulike osiste osas mittevastavusi kehtivatele
euronõuetele.
Töös on antud soovitusi protsesside viimiseks vastavusse eurodirektiividest tulenevatele nõuetele.
Protsesside täieliku hinnangu (BREF tasemel) on võimalik anda arvestades kõiki tehnoloogilisi ja majanduslikke
näitajaid: produktide saagiseid põlevkivist, elektrienergia, vee, auru ja muud kulud, energeetiline ja keemiline tegurid
ning viimased saavutused heidete puhastustehnoloogias.
Projekti “Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise kirjeldus BAT kriteeriumites” 3. etapis soovitatakse teha ülalmainitud
uuringud ja katsetööd lähtudes põlevkivist saadud toodete elutsükli hindamisest ning koostada lähteandmed Kiviter ja
Galoter protsesside esitamiseks Euroopa parimaid võimalikke tehnikaid (BAT) käsitlevas normdokumendis.
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Tabel 6. Saastekäitluse meetodid Kiviter- ja Galoter- protsessides.

1.

Tehnoloogilise
protsessi
etapid
Põlevkivi
ettevalmistamine

Galoter protsess

Heide

Põlevkivitolm

Saastekäitluse meetod
Tigukonveierid hermeetiliste kambritega;
Toorpõlevkivi punkrite konstruktsioon;
Tsüklon;

Kiviter protsess
Reostuse hulk
põlevkivi kohta
1,6 mg/m3 õhku
(purustamisel)

Tõmbeventilatsiooni süsteemid

Saastekäitluse meetod

Vagunite tühjendamine, põlevkivi
transportimine ja sõelumine
toimuvad kinnisruumides.
Generaator on hermeetiline
aparaat, välja arvatud laadimisel.

Sõelise laadimisel vaguneisse
puudub
2.

Põlevkivi termiline
lagunemine

Põlevkivituha tolm
Tahked jäätmed

3

4.

Tahke jäägi
eemaldamine

Auru-gaasisaaduste
kondenseerimine ja
lahutamine

Tsüklonite mitmeastmeline süsteem;
297 g/t
Elektrifilter
Õhujugakolle - poolkoksi järelpõletamine; 600– 650 kg tuhka /t
Mitmeastmeline tuhatsüklonite süsteem.
TOC : 1%
DOC:
800-1710 mg/kg

Fuussid

Taaskogumine

Suitsugaasid

Mitmeastmeline tsüklonite süsteem;
Elektrifilter
Põletamine küünlal

Sissekütmise gaas
käivitamisel
Tahked jäätmed

Hüdrotuhaärastuse süsteem

Märgtuhaeemalduse
ringvesi

Hüdrotuhaärastuse suletud süsteem
(settimine tuhapuistangul, taaskogumine)

Heitveed poolkoksi
ladestuse kohast
Poolkoksigaas
Fenoolvesi

–

Lenduvate ühendite
aurumine

Põletamine
Põletamine

Mahutite erilised konstruktsioonid

–

Reostuse hulk
põlevkivi kohta
ei mõõdeta

1,15 g/t
ei mõõdeta
–

250 g/t

–

480 – 490 kg
poolkoksi /t
TOC kuni 14 %
DOC:
265-500 mg/kg
–

617,4 Nm³/t

–

–

600– 650 kg/t

Ühe generaatori käivitamisel gaas
suunatakse generaatorigaasi kollektorisse.
Viiakse välja masinatega. See väldib
poolkoksi uhtumist veega.
–

480 - 490 kg/t

Biopuhastus

200 – 260 kg/t

–
45 kg/t
19 kg/t
Fenoolid:
1,5-2,0 g/l
147 g/t

Protsessi optimaalne läbiviimine.

Põletamine
Setitid;
Fenoolitustamine, biopuhastus
Mahutite erilised konstruktsioonid

–

604 kg/t
173 kg/t
Fenoolid: 8,6 g/l
500 g/t
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–

–

Taaskogumine
Põletamine tsemendi tootmisel

0,8-1,4 kg/t
10,4-12,4 kg/t
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UUED TOOTMISMEETODID

Eestis tänapäeval paremateks, teoreetilisel põhjendatud ja praktiliselt kontrollitud on kasutusel kaks protsessi:
Kiviter protsess (kukersiitse tükipõlevkivi termiline töötlemine gaasigeneraatorites gaasilise soojuskandjaga) ja
Galoter protsess (peenpõlevkivi termiline töötlemine tahke soojuskandjaga).
On võimalik alternatiivne protsess – ATP. Printsipiaalselt see protsess ei erine Galoter protsessist. Peamiselt on
konstruktiivsed erinevused. Pealegi ATP-protsess ei ole pooltööstuslikus ega tööstuslikus mastaabis kontrollitud
Eesti põlevkiviga ja seetõttu puuduvad hindamiseks vajalikud andmed.
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