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KOKKUVÕTE  

Ragn-Sells AS soovib Tallinnasse Suur-Sõjamäe tn. 31a maaüksusele rajada jäätmekütuse 

tootmise tehase. Tehase hoone ehitataks olemasoleva hoonestuse taha endisele 

prügikogumise ja -sorteerimise platsile. Jäätmekütuse tootmiseks kasutatakse jäätmete 

mehhaanilis-bioloogilist töötlust (mechanical biological treatment – MBT). Töö toimub 

maksimaalselt kolmes vahetuses (24h ööpäevas) ning maksimaalne töötlemisvõimus on 

120 000 tonni jäätmeid aastas.  

KMH käigus leiti: 

 Ragn-Sells AS planeeritud maksimaalne jäätmekäitlusmaht on väiksem, kui alal 

varem tegutsenud Tallinna Jäätmesorteerimistehase jäätmekäitlusmaht. 

 Peamiseks jäätmekütuse tootmisega kaasnevaks probleemiks on välisõhusaaste. 

Tootmise käigus lendub jäätmetest ammoniaaki, metaani, dilämmastikoksiidi, 

mitmeid ebameeldivalt lõhnavaid ühendeid, baktereid ja hallitusseeni. 

Saasteainetega segunenud õhk suunatakse enne hoonest väljutamist läbi acid 

scrubberi ja biofiltri. Puhastamise käigus väheneb saasteainete kontsentratsioon 

keskmiselt 90 % võrra. Korstnast väljuvate saasteainete heitkogused on väikesed 

ning vastavalt teostatud modelleerimisele jäävad saasteainete maapinnalähedased 

kontsentratsioonid ka ebasoodsatel hajumistingimustel oluliselt allapoole piirnorme.  

 Kavandatava tehase siseõhus, eelkõige purustite läheduses, võib tolmu 

kontsentratsioon ületada norme ning töötajad tuleks varustada näomaskidega.  

 Kavandatud tegevuse tõttu suureneb liikluskoormus Suur-Sõjamäe tänava lõpus kuni 

94 veoki võrra ööpäevas ehk ligikaudu 1% võrra. Muutusega kaasnev tõus liiklusmüra 

tasemes on minimaalne ning jääb arvutuslikult suurusjärku 0,1 dB. Liiklusmüra tase 

Suur-Sõjamäe tänava ääres jääb allapoole IV kategooria ala piirtaset. 

 Kavandatava tehase siseruumides, eelkõige purustite läheduses, võib tööstusmüra 

tase ulatuda üle 85 dB(A). Töötajad tuleb varustada kuulmiskaitsevahenditega.  

 Kavandatud tegevus ei mõjuta tehase ümbruskonnas liikuvate inimeste tervist. 

Tehase siseruumides on tervisemõjusid võimalik vältida sobilike isikukaitsevahendite 

kasutamisega.  

 Kavandatav tegevus ei mõjuta piirkonna bioloogilist mitmekesisust, kultuuripärandit, 

pinnast, pinna- ega põhjavett. 

 Jäätmekütuse tootmine vähendab märkimisväärselt prügilasse suunatavate jäätmete 

mahtu. 

 Jäätmete kasutamine kütusena võimaldab vähendada fossiilsete kütuste kasutamist. 

 Kavandatud tegevus aitab kaasa Tallinna jäätmekava eesmärkide realiseerimisele.  

 Jäätmekütuse tehases kasutatakse parimat võimalikku tehnikat (PVT). 
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 Jäätmekütuse tootmine ei sea ümberkaudsetel aladel tegutsevatele ettevõtetele 

piiranguid, ei takista ega häiri majandustegevuse jätkamist.  

 Jäätmekütuse tootmisega kaasnevate mõjude ja riskide leevendamiseks tuleb 

rakendades peatükis 8 kirjeldatud leevendusmeetmeid.  

 Pärast tehase täiel võimsusel käitamist tuleb mõõta biofiltrist väljuvate saasteainete 

heitkogused. 

 Keskkonnamõjude alusel on eelistatud alternatiivid 1 ja 2, mille alusel hakatakse 

jäätmekütuse tehases käitlema kuni 80 000 kuni 120 000 tonni jäätmeid aastas.  

 Kavandatud tegevusega ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid.  
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SISSEJUHATUS 

Ragn-Sells AS soovib rajada Tallinnasse Lasnamäe linnaossa aadressile Suur-Sõjamäe tn 31a 

(katastri nr. 78403:315:1260) jäätmekütuse tootmise kompleksi. Jäätmekütust on plaanitud 

toota peamiselt segaolmejäätmetest, vähemal määral ka tööstusjäätmetest ja ohtlikest 

jäätmetest. Maksimaalne töötlemisvõimsus kolme vahetuse rakendamise korral on kuni 120 

000 tonni jäätmeid aastas.  

Ragn-Sells AS esitas kavandatava tegevusega alustamiseks 7. jaanuaril 2010 Keskkonnaameti 

Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontorile jäätmeloa taotluse (vt. KMH programmi Lisa 1) 

ning 26. märtsil 2010 välisõhu saasteloa taotluse (vt. KMH programmi Lisa 2).  

Tulenevalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ (KeHJS) § 6 

lg 2 p 11 ning lg 3 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusest nr 224 

„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise 

vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 10 p 1 ja § 15 p 9 koostas Keskkonnaameti HJR regioon 

eelhinnangu, mille kohaselt kaasneb AS Ragn-Sells poolt kavandatud tegevuse elluviimisega 

potentsiaalselt oluline mõju piirkonna välisõhule ning Suur-Sõjamäe tänava 

liikluskoormusele. Vastavalt eelhinnangule ning KeHJS § 6 lg 2 p 11 algatas Keskkonnaameti 

Harju-Järva-Rapla osakonna juhataja Allan Piik 15. aprillil 2010 kirjaga nr. HJR 8-3/2067-8 

keskkonnamõju hindamise (KMH). KMH aruanne koostatakse Keskkonnaameti 25.05.2010 

kirjaga nr HJR 6-7/9262-10 heakskiidetud KMH programmi alusel (vt. Lisa 1) 

KMH eesmärk on selgitada välja jäätmekütuse tootmisega kaasnev keskkonnamõju, leida 

parim võimalik alternatiiv ning pakkuda välja negatiivseid mõjusid leevendavaid ja 

ennetavaid meetmeid. 

Keskkonnamõju hindamist juhib keskkonnaekspert Sixten Kerge (litsents KMH0106).  

e-post: sixten@keskkonnakorraldus.ee 

Tel: 56 80 6104 

KMH ekspertrühma moodustavad: 

 Sixten Kerge – juhtekspert, koordineerib aruande koostamist. Hindab kavandatud 

tegevuse mõju inimese tervisele ning analüüsib tegevuse mõju Harjumaa 

jäätmekäitlusolukorrale.  

 Teet Kirss – keskkonnaekspert, hindab kavandatud tegevuse mõju nii loodus- kui ka 

sotsiaal-majanduslikule keskkonnale; 

 

 

mailto:sixten@keskkonnakorraldus.ee
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1 KAVANDATAVA TEGEVUSE JA SELLE REAALSETE ALTERNATIIVSETE VÕIMALUSTE 

KIRJELDUS 

KMH käigus käsitletakse olemasoleva olukorra jätkumist (0-alternatiiv), olukorda, kus Ragn-

Sells AS alustab planeeritud tegevusega (alternatiiv 1) ning planeeritud olukorra 

realiseerimist vähendatud mahus (alternatiiv 2). 

1.1 0-ALTERNATIIV 

Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel jätkub olemasolev olukord. Ragn-Sells AS kasutab ala 

jäätmekäitlusjaamana, kus toimub jäätmete kogumine, sorteerimine ning vaheladustamine. 

Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloa L.JÄ/318419 alusel on ettevõttel õigus 

maaüksusel käidelda aastas 14 800 tonni ohtlikke jäätmeid ning 19 000 tonni tavajäätmeid 

(täpsem ülevaade käideldavate jäätmeliikide ning koguste kohta on toodud lisas 4). Töö 

jäätmekäitluskohas toimub ning jäätmeid transporditakse jaama esmaspäevast laupäevani 

vahemikus 8.00 – 00.00. Kõige tihedam jäätmete transport toimub esmaspäevast 

kolmapäevani vahemikus 10.00 – 15.00. 

1.2 ALTERNATIIV 1 

Suur-Sõjamäe 31a maaüksusele rajatakse uus jäätmekütuse tehas. Tehase hoone ehitatakse 

olemasoleva hoonestuse taha endisele prügikogumise ja -sorteerimise platsile. Terve 

jäätmekütuse tootmise kompleks koos sissetulevate jäätmete vastuvõtmis- ja 

ladustussõlmega ning transpordimaaga on mõõtudega 114 x 60 meetrit ning kõrgus 

varieerub ilma korstnata 15,4 ja 17,6 meetri vahel. Korstna kõrguseks on 2,55 meetrit 

katusest. Tehases hakatakse jäätmekütust tootma peamiselt segaolmejäätmetest, vähemal 

määral ka ehitus-, tööstus-, pakendi- ja ohtlikest jäätmetest (kütuse tootmisprotsessist 

antakse ülevaade programmi peatükis Error! Reference source not found.). Jäätmekütuse 

tootmiseks kasutatakse jäätmete mehhaanilis-bioloogilist töötlust (mechanical biological 

treatment – MBT). Töö toimub kolmes vahetuses (24h ööpäevas) ning maksimaalne 

töötlemisvõimus on 120 000 tonni jäätmeid aastas. Lisaks jäätmekütuse tootmisele jätkub 

platsil ka olemasoleva loa alusel lubatud ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete 

käitlemine ja tööstus-ehitusjäätmete ning pakendijäätmete töötlemine. Jäätmeid 

transporditakse jaama kogu nädala vältel ööpäevaringselt, kuid kõige tihedam jäätmete 

transport toimub esmaspäevast kolmapäevani vahemikus 10.00 – 15.00. Vahemikus 00.00 – 

8.00 transporditakse jaama ainult tööstus- ja kaubandusettevõtete jäätmeid, kuna 

jäätmehoolduseeskirjade kohaselt ei ole olmejäätmete kogumine elamualadelt öösel 

lubatud.  
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KMH käigus keskendutakse eelkõige jäätmekütuse tootmisega seonduvate mõjude 

väljaselgitamisele, kuid vajaduse korral arvestatakse ka erinevate platsil teostatavate 

jäätmekäitlustegevuste koosmõjuga.  

1.3 ALTERNATIIV 2 

Tegemist on alternatiivi 1 vähendatud variandiga, kus tegevus toimub vähendatud mahus. 

Jäätmekütuse tehas töötab kahes vahetuses (16h ööpäevas) ning maksimaalne 

töötlemisvõimus on 80 000 tonni jäätmeid aastas. Lisaks jäätmekütuse tootmisele jätkub 

platsil ka olemasoleva loa alusel lubatud ohtlike jäätmete ja elektroonikajäätmete 

käitlemine ja tööstus-ehitusjäätmete ning pakendijäätmete töötlemine. Jäätmeid 

transporditakse jaama kogu nädala vältel vahemikus 8.00 – 00.00. Kõige tihedam jäätmete 

transport toimub esmaspäevast kolmapäevani vahemikus 10.00 – 15.00.  

KMH käigus keskendutakse eelkõige jäätmekütuse tootmisega seonduvate mõjude 

väljaselgitamisele, kuid vajaduse korral arvestatakse ka erinevate platsil teostatavate 

jäätmekäitlustegevuste koosmõjuga.  

Keskkonnaametile esitatud jäätmeloa taotlus arvestab alternatiiviga 1 ning välisõhu 

saasteloa taotlus arvestab alternatiiviga 2.  
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2 JÄÄTMEKÜTUSE TOOTMISPROTSESSI KIRJELDUS 

Jäätmekütuse tootmiseks kasutatakse jäätmete mehhaanilis-bioloogilist töötlemist (edaspidi 

MBT – mechanical biological treatment). Ülevaate tootmisprotsessist annab Joonis 1. 

Erinevate tootmisetappide üksikasjalikum kirjeldus on toodud järgnevates alapeatükkides. 

 

SÕEL 1 

BALLISTILINE 

SEPARAATOR 

FE-MAGNET 

 

EELPURUSTI 

 

SISENDJÄÄTMED 

 

MUSTMETALL 

 

< 60 MM ORGAANIKA 

 

> 60 MM FRAKTSIOON 

 

KUIVATUS- 

TUNNEL 

 

KUIV ORGAANILINE 

FRAKTSIOON 

 

SÕEL 2 

 

INERTNE FRAKTSIOON 

 

ORGAANILINE 

FRAKTSIOON 

 

RASKE  

FRAKTSIOON 

INFRAPUNA ERALDAJA 
KERGE  

FRAKTSIOON 

INERTNE FRAKTSIOON 
MITTE-

MAGNETISEERUVA 
METALLI ERALDAJA 

 

JÄRELPURUSTAJA 

 

VALMIS KÜTUS 

 

VÄRVILINE METALL 

 

TAASKASUTATAV 

MATERJAL 

Joonis 1 – RDF tootmisprotsess 
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MBT on jäätmekäitlusprotsess, mis koosneb nii mehaanilistest kui ka bioloogilistest 

käitlusetappidest. Protsessi käigus eraldatakse sisendjäätmetest metallid, inertsed jäätmed, 

orgaanilised jäätmed ja ülejäänud energiarikas fraktsioon. Orgaanilised jäätmed bio-

kuivatatakse ning purustatakse koos esialgsel sorteerimisel eraldatud energiarikka 

fraktsiooniga. Purustist väljub juba valmis jäätmekütus (edaspidi RDF – Refuse Derived Fuel). 

Metallid ning inertsed jäätmed suunatakse taaskasutusse. Kogu jäätmekäitlusprotsess 

toimub siseruumides. Ebameeldivate lõhnade lekke vältimiseks tekitatakse hoonesse 

alarõhk. 

2.1 SISENDJÄÄTMED  

Kavandatavas tehases hakatakse RDF-i tootma peamiselt segaolme- kuid ka teistest 

valdkondlikest jäätmetest. Segaolmejäätmed moodustavad ligikaudu 75% kavandatavatest 

sisendjäätmetest, ülejäänu moodustavad tööstus-ja ehitusjäätmed, pakendijäätmed, 

ohtlikud jäätmed ja probleemtooted ning vähemal määral ka teised jäätmeliigid (vt Tabel 1).  

Tabel 1 – Tootmisprotsessi sisendjäätmed 

Jäätmeliik Jäätmekood 

Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 

Segatavajäätmed 19 12 98 

Plastijäätmed 02 01 04 

Puukoore- ja korgijäätmed  03 01 01 

Saepuru- ja puidutolm  03 01 05 

Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed 04 02 21 

Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 04 02 22 

Plastijäätmed  07 02 13, 17 02 03 

Plasti höövli- ja treilaastud  12 01 05 

Plastpakendid (määrdunud või muul põhjusel tootena ringlussevõtuks või 
materjalina taaskasutuseks kõlbmatud) 

15 01 02 

Puitpakendid  (määrdunud või muul põhjusel tootena ringlussevõtuks või 
materjalina taaskasutuseks kõlbmatud) 

15 01 03 

Segapakend 15 01 06 

Ohtlike ainetega reostunud plastpakendid  15 01 10* 

Ohtlike põlevainetega (õlid, värvid) saastunud kaltsud, paberid jms  15 02 02* 

Puit  17 02 01 

Plast  17 02 03 

Ohtlike ainetega saastunud puit või plast  17 02 04* 

Vanarehvid  16 01 03 

Paber ja kartong (määrdunud ja seetõttu muul moel taaskasutuskõlbmatu)  19 12 01 

Paber - ja papp (määrdunud ja seetõttu muul moel taaskasutuskõlbmatu)  20 01 01 

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 

Ohtlikke aineid sisaldav puit  20 01 37* 

Puit  20 01 38 

Plastid  20 01 39 

Biolagundatavad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 

* Ohtlikud jäätmed 
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Jäätmeid transporditakse jaama kogu nädala vältel ööpäevaringselt, kuid kõige tihedam 

jäätmete transport toimub esmaspäevast kolmapäevani vahemikus 10.00 – 15.00. 

Vahemikus 00.00 – 8.00 transporditakse jaama ainult tööstus- ja kaubandusettevõtete 

jäätmeid, kuna jäätmehoolduseeskirjade kohaselt ei ole olmejäätmete kogumine 

elamualadelt öösel lubatud. 

Jäätmekütuse tootmiseks kasutatavaid jäätmeid ladustatakse tehase siseruumides 

spetsiaalses 1800 m2 suuruses vastuvõtuosas. Maksimaalselt ladustatakse seal jäätmekütuse 

tootmiseks kasutatavaid jäätmeid korraga 450 tonni (ligikaudu 2 ööpäeva varu). 

Ladustamisalalt suunatakse jäätmed otse edasi eelpurustisse.  

2.2 EELTÖÖTLUS  

RDF tehase vastuvõtuosast tõstetakse jäätmed haaratsiga (käpaga) eelpurustisse. 

Purustamine on RDF tootmisprotsessi üks olulisemaid etappe. Purustamisel väheneb 

oluliselt jäätmete ruumala, jäätmevoog muutub homogeensemaks ning taaskasutatavate 

ning inertsete jäätmete eraldamine muutub oluliselt kergemaks. Samuti suureneb 

purustamise käigus põleva fraktsiooni pindala. Purustist liiguvad purustatud jäätmed 

konveierliinil läbi Fe-magneti, mis eraldab jäätmevoost raudmetallid (mustmetallid) ning 

suunab need eraldi konteinerisse. Ülejäänud jäätmed liiguvad konveierlindil edasi sõelale, 

mis eraldab alla 60 mm tükidiameetriga orgaanilise fraktsiooni ning suurema diameetriga 

jäätmed.  

2.3 ORGAANILISTE JÄÄTMETE BIO-KUIVATAMINE 

Bio-kuivatamine on üks aeroobse lagundamise variantidest, mida kasutatakse MBT käigus 

orgaaniliste jäätmete kuivatamiseks ja stabiliseerimiseks. Bio-kuivatamise peamine erinevus  

võrreldes kompostimisega seisneb protsessi eesmärgis. Kui kompostimisel soovitakse 

võimalikult suur osa orgaanilisest fraktsioonist stabiliseerida (kompostiks muuta), siis bio-

kuivatamise eesmärgiks on võimalikult suur osa orgaanilisest fraktsioonist säilitada kuid 

seejuures muuta jäätmed põletamiseks piisavalt kuivaks ning ka stabiilseks.  

Bio-kuivatamine toimub kuues ligikaudu 180 m2 suuruses ning 4 m kõrguses bio-kuivatamise 

tunnelis. Ühes tunnelis on korraga 560 m3 ehk ligikaudu 300 tonni orgaanilisi jäätmeid. 

Korraga toimub kuivatamistegevus neljas tunnelis, ülejäänud kahes tunnelis toimub samal 

ajal täitmine ja tühjendamine. Bio-kuivatamisel (jäätmete aeroobsel lagundamisel) on väga 

oluline, et kuivatustunnelis oleks protsessi läbiviimiseks võimalikult head tingimused (st. 

korrektne hapniku ning niiskuse kontsentratsioon). Ebapiisav hapniku juurdevoolu 

tingimustes algab tunnelis jäätmete anaeroobne lagunemine. Üleliigse õhutuse korral aga 

muutub aurumine liiga kiireks ning jäätmed jahtuvad, mistõttu muutuvad jäätmed 

lagundamisprotsessiks vajalikele mikroorganismidele liialt jahedaks. Ka vähese niiskuse  

korral ei teki mikroorganismidele sobilikke kasvutingimusi. Seevastu niiskuse ülekülluse 

korral tekivad jäätmetesse veega küllastunud anaeroobsed taskud, kus algab soovimatu 
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anaeroobne lagunemine. Bio-kuivatamiseks optimaalsed tingimused (temperatuur ligikaudu 

65oC ja niiskussisaldus 50-55%) saavutatakse automaatse arvutiga juhitud süsteemi abil, 

mida saab vajadusel ka manuaalselt juhtida. Tingimuste kontrollimiseks paigaldatakse 

rajatakse iga tunneli betoonpõrandasse paralleelsed õhutustorud, mille kaudu pumbatakse 

jäätmetesse hapnikurikast õhku. Kuivatusõhku ei köeta, vaid kuivatamiseks vajalik soojus 

saadakse orgaanilise fraktsiooni aeroobsest lagunemisest, mis on eksotermiline reaktsioon. 

Lisaks on iga tunneli kohal ka kastmistorud, mille abil on võimalik jäätmesegu niisutada. 

Niisutamiseks kasutatakse jäätmetest välja nõrgunud vett. Jäätmeid kuivatatakse 8-14 

päeva, sõltuvalt kuivatatavate jäätmete koostisest ning väljundile esitatavatest nõudmistest. 

Protsessi käigus eraldub orgaanilisest fraktsiooni massist ligikaudu 45% ulatuses vett. 

Protsessi käigus pumbatakse 1 tunni jooksul 1 tonni jäätmete kohta tunnelisse keskmiselt 45 

m3 õhku. Kõikidest tunnelitest (ka nendest, mida hetkel tühjendatakse või täidetakse) 

suunatakse saastunud õhk (40 000 m3/h) järjest acid scrubberisse, niisutisse ning  lõpuks 

bio-filtrisse. Pärast bio-kuivatamise protsessi läbivad kuivatatud orgaanilised jäätmed flip-

flop sõela, mis eraldab jäätmevoost inertsed materjalid ning suunab need eraldi 

konteinerisse.  

2.4 MITTE-ORGAANILISTE JÄÄTMETE TÖÖTLUS  

Esimeses etapis eraldatud mitteorgaanilised jäätmed (üle 60 mm tükidiameetriga 

fraktsioon) suunatakse mööda konveierlinti ballistilisse eraldajasse (ballistic separator,  wind 

sifter), kus eraldatakse kerge ning raske fraktsioon. Kuigi raskes fraktsioonis ei ole 

jäätmekütuses kasutatavaid komponente, suunatakse see edasi infrapuna-eraldajasse, mis 

eraldab voost kloori sisaldavad materjalid ja materjalina taaskasutusse suunamist 

võimaldavad materjalid. Kerge fraktsioon suunatakse edasi keerisvoolu-eraldajasse (eddy 

current separator), mis eraldab voost värvilised metallid. Ülejäänud kerge voog on kasutatav 

jäätmekütuses.  

2.5 VÄLJUNDID  

Tootmise viimase etapina suunatakse eelnevalt bio-kuivatatud ning inertsetest jäätmetest 

puhastatud orgaanilised jäätmed koos mitte-orgaanilise jäätmekütuseks sobiliku 

fraktsiooniga järelpurustisse. Purustist väljub juba kasutatav jäätmekütus. Tehasest väljuv 

jäätmekütus müüakse põletamiseks kõrge energiatarbe vajadusega tootmisettevõtetele, 

näiteks tsemenditööstusesse. Tootmise käigus eraldatud metallijäätmed ning inertsed 

jäätmed suunatakse taaskasutusse.   

Tabel 2 – Tootmisprotsessi väljundid 

Jäätmeliik Jäätmekood 

Jäätmekütus 19 12 10, 19 12 11* 

Must metall 19 12 02  

Värviline metall 19 12 03 

Mineraaljäätmed (inertsed jäätmed) 19 12 09 
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3 KESKKONNAMÕJU HINDAM ISE METOODIKA 

Keskkonnamõju hindamisel järgitakse keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõudeid keskkonnamõju hindamise menetluse, 

programmi ja aruande osas. KMH läbiviimisel kasutatakse üldtunnustatud metoodikat, mida 

on kirjeldatud käsiraamatus „Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine” (T. Põder, Tallinn 

2005) lk 14 – 89. Käsiraamatuga on võimalik tutvuda aadressil http://www.envir.ee/91552.  

Keskkonnamõju hindamise läbiviimisel lähtutakse Ragn-Sells AS poolt koostatud jäätmeloa 

taotluses, OÜ Keskkonnakorraldus poolt koostatud välisõhu saasteloa taotluses, 

jäätmekütuse tehase eelprojektis ning jäätmekäitlustehnoloogia tootjate materjalides 

toodud informatsioonist.  

Tulenevalt eeldatavate mõjude iseloomust, andmete kvaliteedist ja kättesaadavusest, 

kasutatakse keskkonnamõjude prognoosimisel erinevaid meetodeid. Peamiste meetoditena 

kasutatakse kaardianalüüsi (lähteandmetena kasutatakse andmeid arendajalt, Maa-ametilt 

ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse Eesti Looduse Infosüsteemilt (EELIS)) ja 

mitmesuguseid analüüse. Mõju olulisuse ning suuna hindamiseks on  tõenäoliselt vajalik 

tugineda eksperthinnangule. Eksperthinnangu kujundamisel on olulised ka piirkonnas läbi 

viidud uuringute analüüsimine ning jäätmekäitlusala külastamine. Samuti kasutakse töös 

kättesaadavaid uuringuid ja materjale sarnase jäätmekäitluse ja tehnoloogiate kohta.  

Lisaks võrreldi erinevaid jäätmekäitlustehnoloogiaid ning tegevuste vastavust jäätmekäitluse 

BREF-ile.  

Mõjude alusel töötatakse välja kriteeriumid, mille alusel viiakse läbi alternatiivide 

võrdlemine. On mõistetav, et kõik keskkonnaelemendid ei oma reaalelus võrdset kaalu ehk 

erinevad mõjud on erineva olulisusega. Näiteks, keskkonnamõju hindajate arvamuse 

kohaselt peetakse antud projekti puhul potentsiaalseid müra mõjusid tunduvalt olulisemaks 

kui mõjusid taimestikule. Seepärast kaasatakse hindamismaatriksisse kriteeriumi kaal, mis 

aitab olulisemaid tegureid eristada vähemolulistest ning seeläbi muuta hindamismaatriksis 

esitatud hindamistulemusi sarnasemateks reaalselt looduses toimuvate protsessidega. 

Kriteeriumite kaalude leidmiseks on kasutatud paaritivõrdluse metoodikat, mida on 

kirjeldatud eelmainitud T. Põderi raamatus.  

Hindamise käigus välja selgitatud mõjude alusel pakutakse välja ka negatiivse 

keskkonnamõju ennetamiseks ja leevendamiseks vajalikke meetmeid . 

3.1 PROGNOOSIMEETODITE KIRJELDUS 

Välisõhu kvaliteet – selgitatakse välja kavandatud tegevuse käigus välisõhku lenduvad 

saasteained ning nende kogused. Hindamise aluseks on sarnaste jäätmekäitlusettevõtete 

http://www.envir.ee/91552
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juures läbi viidud hindamistulemuste raportid ning teadusartiklid. Lisaks teostatakse 

välisõhku lenduvate saasteainete hajuvusarvutused, kasutades programmi AEROPOL.  

Siseõhu kvaliteet – selgitatakse välja peamised jäätmekütuse tehase siseruumides olulised 

saasteained ning hinnatakse nende kontsentratsioone. Hindamise aluseks kasutatakse 

sarnaste jäätmekäitlusettevõtete juures läbi viidud hindamistulemuste raporteid ning 

teadusartikleid. 

Müra – hindamise aluseks on Suur-Sõjamäe 31a kinnistul käideldavate jäätmete 

maksimaalne kogus, mille alusel on võimalik hinnata ka tegevusega kaasnevat 

liiklussagedust. Liiklusega kaasneva mürareostuse hindamiseks kasutatakse WCRTN 1988 

metoodikat. Tööstusmüra hindamisel lähtutakse sarnaste jäätmekäitlusettevõtete juures 

läbi viidud hindamistulemuste aruannetest ning teadusartiklitest. 

Mõju põhjaveele – hindamise aluseks on ehitusgeoloogiliste uuringute andmed ning 

kaardiandmed piirkonna põhjavee kaitstuse kohta. Analüüsi käigus selgitatakse välja 

võimalikud tegevused, millega võib kaasneda oht põhjaveele, ning analüüsitakse nende 

ohtude realiseerumise võimalusi.  

Mõju pinnasele – olemasoleva pinnasereostuse väljaselgitamiseks on tellitud vastavad 

analüüsid. Lisaks antakse eksperthinnang, kas ja millisel määral võib kavandatud tegevus 

põhjustada täiendavat pinnasereostust. 

Mõju bioloogilisele mitmekesisusele – hindamine toimub ekspertarvamuse alusel, 

hinnangu andmisel tuginetakse kaardimaterjalile. 

Mõju kultuuripärandile – hindamine toimub kaardianalüüsi alusel. Selgitatakse välja 

kavandatud tegevuse asukohale lähimad kultuurimälestised ning hinnatakse nende 

eksponeeritusele ning väärtusele avalduvaid mõjusid.  

Mõju loodusvarade tarbimisele – hindamine toimub ekspertarvamuse alusel. Hinnatakse 

kas ja kui suurel määral võimaldab kavandatud tegevus vältida uute loodusvarade 

kasutuselevõtte läbi taaskasutuse. 

Mõju jäätmetekkele – hindamine toimub eksperthinnangu alusel. Hinnangu andmisel 

tuginetakse jäätmekütuse tootmistsükli analüüsimisele, kust peaks selguma, millisel määral 

on võimalik sisendjäätmeid ringlusse võtta või jäätmekütuseks töödelda.  

Mõju ettevõtte majandustegevusele – hindamine toimub ekspertarvamuse alusel.  

Avariiolukordade mõju – selgitatakse välja võimalikud avariiolukorrad, hinnatakse nende 

tekkimise tõenäosust, ohtlikkust ning mõju ümberkaudsetele aladele. Hinnatakse nii 

tegevuste ohtlikkust (õnnetuse esinemise riski) kui ka võimaliku õnnetuse ulatust/tõsidust 

(kui palju kahju võib keskkonnale ja inimestele tekkida).  
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Mõju inimese tervisele – hindamine toimub ekspertarvamuse alusel. Hindamisel 

arvestatakse, kuidas mõjutab inimeste tervist kavandatud tegevuse poolt põhjustatud müra, 

välisõhu saaste, põhjavee võimalik saastumine ning tootmistegevusega kaasnev põlengu- ja 

plahvatusoht.  
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4 TEHNOLOOGIA VASTAVUS PARIMALE VÕIMALIKULE  TEHNIKALE 

Jäätmekäitlusettevõtete parima võimaliku tehnika osas andis Euroopa Komisjon 2006 aasta 

augustis välja BREF-i „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste 

Treatments Industries“, mis käsitleb ühe jäätmekäitlustehnoloogiana ka jäätmete 

mehaanilis-bioloogilist töötlemist (MBT). Ragn-Sells AS plaanidega haakub BREFi peatüki 5.2 

osa, mis käsitleb jäätmete bioloogilist töötlemist, ning osa, mis käsitleb jäätmete töötlemist 

eesmärgiga neid kütusena kasutada.  

Tabel 3 – Kasutatava tehnoloogia võrdlus parima võimaliku tehnikaga 

PVT 
Kasutab/ei 

kasuta 
Kommentaar 

65. Use the following techniques for 

storage and handling in biological 

systems: 

 for less odour-intensive wastes, use 
automated and rapid action doors 
(opening times of the doors being 
kept to a minimum) in combination 
with an appropriate exhaust air 
collection device resulting in an 
under pressure in the hall 

 for highly odour-intensive wastes, 
use closed feed bunkers constructed 
with a vehicle sluice 

 house and equip the bunker area 
with an exhaust air collection device. 

Jah 

 Jäätmete vastuvõtuhalli veokite 
sissepääs on varustatud õhukardinaga 
ning kogu hoones on alarõhk  

 Bio-kuivatamise tunnelid on suletud 
ning varustatud spetsiaalsete 
frontaallaaduri jaoks mõeldud 
juurdepääsudega  

 Kogu hoonest väljaminev õhk 
kogutakse ning läbib enne 
väliskeskkonda suunamist acid 
scrubberi ning  bio-puhasti 

66. adjust the admissible waste types 
and separation processes according to 
the type of process carried out and the 
abatement technique applicable 

Jah 

RDF tehasesse tuuakse ainult RDF 

tootmiseks sobilikke jäätmeliike. RDF 

tootmise käigus jäätmed purustatakse, 

sorteeritakse ning kuivatatakse. Bio-

kuivatamise protsessi edukaks tööks 

jälgitakse jäätmete koostist ning juhitakse 

kuivatamistunnelites tekkivat mikrokliimat 

väga täpselt.  

69. improve the mechanical biological 
treatments (MBT) by: 

 using fully enclosed bioreactors 

 avoiding anaerobic conditions 
during aerobic  treatment by 
controlling the digestion and the air 
supply (by using a stabilised air 
circuit) and by adapting the 
aeration to the actual 
biodegradation activity 

Pigem jah 

 Bio-kuivatamise tunnelid on suletud 

 Bio-kuivatamise protsess on 
automatiseeritud ning pideva kontrolli 
all. Kasutatav arvutisüsteem tagab 
bio-kuivatamiseks sobilikud 
tingimused 

 Vee tarve RDF tootmisel on 
minimaalne. Jäätmete niisutamiseks 
kasutatakse jäätmetest välja imbunud 
nõrgvett 
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PVT 
Kasutab/ei 

kasuta 
Kommentaar 

 using water efficiently 

 thermally insulating the ceiling of 
the biological degradation hall in 
aerobic processes 

 minimising the exhaust gas 
production to levels of 2500 to 
8000 Nm3 per tonne.  

 guaranteeing a uniform feed 

 recycling process waters or muddy 
residues within the aerobic 
treatment process to completely 
avoid water emissions.  

 continuously learning of the 
connection between the controlled 
variables of biological degradation 
and the measured (gaseous) 
emissions 

 reducing emissions of nitrogen 
compounds by optimising the C:N 
ratio. 

 Bio-kuivatamise tunnelid on 
soojustatud 

 Ühe tonni jäätmete kohta tekib <6000 
Nm3 saastunud õhku 

 Tehas on projekteeritud selliselt, et 
seal toimuks pidev ja ühtlane RDF 
tootmine 

 Bio-kuivatamise tunnelites ei teki 
heitvett, kuna nõrgvesi kasutatakse 
sama protsessi käigus ära 

 Välisõhku paisatava õhu saasteainete 
sisaldust ei mõõdeta 

 Lämmastikühendite emissiooni 
vähendamiseks optimeeritakse  bio-
kuivatamise tunnelites C:N suhet 
jäätmetele lisatava puukoore abil.  

70. reduce the emissions from 
mechanical biological treatments to the 
following levels: 

Parameter Treated exhaust gas 

Odour (ouE/m3) 500 – 6000 

NH3 (mg/Nm3) 1 – 20 

VOC (mg/Nm3) 7 – 20 

PM (mg/Nm3) 5 – 20 
 

Jah 

Tehases kasutatakse välisõhusaaste 
vähendamiseks kaheastmelist 
puhastussüsteemi: bio-kuivatuse 
tunnelitest kogutud õhk suunatakse läbi 
happelise gaasipesuseadme (acid scrubber) 
ning biofiltri. Mujalt tootmisruumidest 
kogutud õhk suunatakse ainult läbi biofiltri.  

 Lõhna emissioon jääb arvutuslikult 
tasemele 1400 ouE/m3 

 NH3 emissioon on väiksem kui 5 
mg/Nm3  

 VOC emissioon on väiksem kui 14 
mg/Nm3 

 PM emissioon on väiksem kui 5 
mg/Nm3 

71. Reduce the emissions to water to 
the levels mentioned in BAT number 56. 
In addition, restrict the emissions to 
water of total nitrogen, ammonia, 
nitrate and nitrite as well 

Jah Tegevuse käigus ei teki veeheitmeid.  

117. try to have a close relationship with 
the waste fuel user in order that a 
proper transfer of the knowledge of the 
waste fuel composition is carried out 

Jah 

Ragn-Sells AS omab eelkokkuleppeid 
potentsiaalsete jäätmekütuste klientidega. 
Jäätmekütus valmistatakse vastavalt kliendi 

poolt esitatud kriteeriumitele ja 
nõudmistele. 

118. have a quality assurance system to 
guarantee the characteristics of the 
waste fuel produced 

Jah 
Jäätmekütuse valmimise käigus selgitatakse 
välja kütuse omadused ning toode loetakse 

valmis kütuseks alles siis, kui kõik 
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PVT 
Kasutab/ei 

kasuta 
Kommentaar 

omadused vastavad tellija poolt määratud 
kriteeriumitele. 

119. manufacture different type of 
waste fuels according to the type of user 
(e.g. cement kilns, different power 
plants), to the type of furnace (e.g. grate 
firing, blow feeding) and to the type of 
waste used to manufacture the waste 
(e.g. hazardous waste, municipal solid 
waste) 

Jah 
Jäätmekütus valmistatakse vastavalt tellija 

soovile.  

122. visually inspect the incoming waste 
to sort out the bulky metallic or non-
metallic parts. The purpose is to protect 
the plant against mechanical destruction 

Jah 

Jäätmed ladustatakse enne töötlemist 
vastuvõtualal, kust need tõstetakse 

haaratsiga purustisse. Haaratsi operaator 
vaatab tõstmise käigus, kas jäätmete 

hulgas on suuri ning seadmeid ohustavaid 
jäätmeid 

123. use magnetic ferrous and non-
ferrous metal separators. The purpose is 
to protect the pelletisers as well as fulfill 
the requirements of the final users 

Jah 
Tehases kasutatakse metallijäätmete 
eraldamiseks Fe-magnetit ning mitte-
magnetiseeruvate metallide eraldajat 

124. make use of the NIR technique for 
the sorting out of plastics. The purpose 
is the reduction of organic chlorine and 
some metals  which are part of the 
plastics 

Jah Tehases kasutatakse NIR separaatorit 

125. use a combination of shredder 
systems and pelletisers suitable for the 
preparation of the specified size waste 
fuel 

Jah 
Jäätmekütuse ühtlane tükisuurus tagatakse 

järelpurustiga 

KMH programmi avalikul arutelul tõstatati küsimus, kas tehasest väljuva õhu puhastamiseks 

kasutatav biofilter on PVT. Eelmainitud jäätmekäitluse BREF ei anna selles osas selget 

vastust vaid toob pigem välja, et igas olukorras tuleb valida kõige sobilikum õhuheitmete 

puhastusviis. MBT tehaste õhuheitmete puhastamiseks on välja pakutud nii biofiltrid (BREF 

peatükis 4.6.10) kui ka RTO (regenerative thermal oxidiser) tehnoloogia (BREF peatükis 

4.6.18). Biofiltrite osas on antud põhjalik ülevaade tehnoloogia olemusest ning 

puhastusvõimest, samuti tuuakse mitmel juhul välja, et tegu on levinud ning hästi töötava 

lahendusega jäätmekäitlustehastes. RTO-d puudutav informatsioon on paraku puudulik, 

kuid on toodud välja, et seda on edukalt kasutatud MBT tehasest väljuva õhu puhastamisel. 

Tabel 4 esitab tehnoloogiate lühivõrdluse. 

Tabel 4 – Biofiltrite ja RTO võrdlus (Allikas: BREF for the Waste Treatments Industries) 

Kriteerium Biofilter RTO 

LOÜ oksüdeerimise efektiivsus (%) 83 95 – 99 

LOÜ kontsentratsioon puhastisse 
sisenevas õhus peab olema 

Madal Kõrge (suurem kui 1 g/m3) 
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Kriteerium Biofilter RTO 

Lõhna eemaldamise efektiivsus (%) 95 – 99 95 – 99 

Efektiivsuse stabiilsus Keskmine Kõrge 

Täiendavate saasteainete teke Ei Jah (VOC-Com) 

Korrosiooni oht Pigem ei Pigem jah 

Ehitamise ja hooldusega 
seonduvad kulud 

Madal Keskmine kuni kõrge 

Ohutusnõuded 
Tuleb tagada, et filtrisse ei 
pääseks biofilmile toksilisi 

ühendeid 
Tuleohtlik 

Tabel 4 näitab, et biofiltri ning RTO lõhna eemaldamise efektiivsus on sisuliselt samaväärne, 

kuid RTO kasutamisel on LOÜ-de oksüdeerimise efektiivsus suurem. Kuna Saksamaal on 

MBT tehasest välisõhku lenduvate orgaaniliste ühendite (TC) piirmäär on 20 mg/m3, on 

viimasel ajal hakatud seal üha enam kasutama RTO tehnoloogiat. Eestis sellist piirmäära 

kehtestatud ei ole. Varemalt on Saksamaal rajatud ka mitmeid MBT tehaseid, kus 

kasutatakse biofiltreid ning mille süsiniku (TC) emissioon jääb alla 20 mg/m3 (nt. Frohnleiten 

MBT tehas, kus TC emissioon on 14 mg/m3).  

RTO tehnoloogia kasutamiseks tuleb MBT tehaste õhuheitmed enne põletisse suunamist 

kontsentreerida, kuna muidu oleks õhuheitmete LOÜ sisaldus liiga madal ning põleti ei 

suudaks neid põletada. Seetõttu on ventilatsioonisüsteemi vaja lisada saasteaineid 

kontsentreeriv seade. Probleem on võimalik lahendada ka täiendava kütuse, enamasti 

maagaasi, kasutuselevõtuga, kuid ka see tähendab täiendavaid kulutusi ning ühtlasi ka 

täiendavaid saasteaineid (maagaasi ning saasteainete põlemisel tekkivad ühendid). 

Arvestades, et Suur-Sõjamäe 31a jäätmekäitlustehase puhul on oluline eelkõige võimalikult 

madal lõhna emissioon, on mõistlikum kasutada biofiltrit. RTO tehnoloogia rakendamine 

võimaldaks saavutada küll samaväärselt madalaid lõhnaemissioone ning isegi väiksemat LOÜ 

emissiooni, kuid saadavad hüved ei kaalu üles RTO tehnoloogia rakendamisega seonduvaid 

kõrgeid kulutusi.  

Ragn-Sells AS hakkab kasutama parimat võimalikku tehnoloogiat.  
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5 MÕJUTATAVA KESKKONNA  KIRJELDUS 

5.1 ASUKOHT 

Ragn-Salls AS soovib Tallinnasse Suur-Sõjamäe 31a maaüksusele (katastri nr. 

78403:315:1260) (vt. Joonis 2 ja Joonis 3) ehitada jäätmekütuse tootmise tehase ning 

käidelda aastas 80 000 kuni 120 000 tonni jäätmeid. Maaüksuse pindala on 40 606 m2 ning 

sihtotstarve on täies ulatuses tootmismaa.  

 

Joonis 2 - Suur-Sõjamäe 31a asukoht (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 

 

Joonis 3 – Suur-Sõjamäe 31a asukoht (Allikas: Maa-ameti kaardiserver) 
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Maaüksus piirneb läänes Suur-Sõjamäe 31 maaüksusega, millel on tootmis- ja ärimaa 

sihtotstarve, põhjas Suur-Sõjamäe 33b maaüksusega, millel on transpordimaa sihtotstarve, 

idas Suur-Sõjamäe 33a maaüksusega, millel on tootmismaa sihtotstarve ning Suur-Sõjamäe 

33 maaüksusega, millel on ärimaa sihtotstarve ja põhjas Suur-Sõjamäe tänavaga, mille taga 

paikneb Tallinna Lennujaam. Kuigi tegemist on põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude 

piirkonnaga, kus paikneb ka üksikuid teenindusettevõtteid, jääb Suur-Sõjamäe 31a 

maaüksusest ligikaudu 400 meetri kaugusele ka ebaseaduslik suvilarajoon.  

5.2 PINNAS JA GEOLOOGIA 

Krundil on Põhja-Eestile omane õhuke, paeplatool asetsev pinnakate. Maapind on tasane 

ning absoluutkõrgused jäävad vahemikku 40 kuni 41 meetrit. Aluspõhja kivimitel lasuv 

pinnakate koosneb enamuses täitepinnasest (segunenud mulla, liiva, kruusa, saviliiva, 

telliste ning lubjakivitükkide segu), mille paksus jääb vahemikku 1,2 kuni 2 m ning kohati 

kuni 0,3 m paksuselt ka saviliivast ja saviliivmoreenist. Suures osas on maapind kinnistul 

tehiskatendite (asfalt, betoon, killustik) all. Pinnakatte all lasuvad aluspõhja Ülem-

Ordoviitsiumi Viivikonna kihistu detriitne savikas lubjakivi kukersiidi vahekihtidega, mille 

pealispind on absoluutkõrgusel 38,7 kuni 39,4 m. Lubjakivi pealispind langeb edela suunas. 

Ordoviitsiumi lubjakivide paksus on 10 kuni 15 m. Lubjakivi on monoliitne, paksukihiline ning 

väheste lõhedega, vaid ülemine osa on kuni 1 m ulatuses murenenud.  Lubjakivi all lasuvad 

Ordoviitsiumi glaukoniitsavi ja diktüoneema argilliit kogupaksusega 6-10 m. Neile järgneb 

Ordoviitsiumi-Kambriumi liivakivi paksusega 20 kuni 25 m ja Kambriumi sinisavi paksusega 

50 m ning veelgi sügavamal Kambriumi-Ediacara sinisavi vahekihtidega liivsavi paksusega 

130 m. (Teder, 2002; Maa-ameti geoportaal, 2009) 

2008. aastal võttis OÜ EcoLabor Suur-Sõjamäe 31a maaüksuselt 10-st proovivõtukohast 

erinevatelt sügavustelt kokku 15 pinnaseproovi, millest määrati laboris raskemetallide (Pb, 

Ni, Cd) ja naftaproduktide sisaldus pinnase kuivkaalu kohta. Proovivõtukohtade skeem ning 

analüüside protokoll on toodud lisas 2. 

Analüüside tulemused näitavad, et Suur-Sõjamäe 31a pinnases ei ületata Ni, Pb, Cd ja 

naftasaaduste osas tööstustsooni piirarvu, kuid nende kontsentratsioon pinnases siiski 

suurem kui sihtarv. Pinnase seisund on rahuldav. 

5.3 HÜDROGEOLOOGIA 

Kavandatava jäätmekütuse tehase piirkonnas on kolm põhjaveekihti (Teder, 2002): 

 Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks (S-O) – veekihi lubjakivides asub põhjavesi 

peamiselt murenemiskoorikus, sügavamal on lubjakivi monoliitne ja peaaegu veetu. 

Seeparast on see veekiht kohati ülavee iseloomuga. Veekiht on reostuse eest 

kaitsmata ja reostatud ning ei oma seetõttu piirkonnas veetarbimise seisukohalt 

praktilist väärtust (vt. Joonis 4). Veekiht toitub sademetest ja seda dreenivad 
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kuivendusvõrk (kraavitus naaberaladel) ja kanalisatsioonisüsteemid. Veetase paikneb 

suurveeperioodil maapinnal, kuivaperioodil langeb kuni paari meetri sügavusele 

maapinnast. Veekihi väikese läbilaskevõime tõttu ei toimu selle veekihi kaudu olulist 

vee liikumist. Mõningased filtratsioonivoolud on võimalikud ainult suurveeperioodil 

murenemiskooriku kaudu. Veekiht oli 1986. a REI aruande (töö nr 4281K) järgi 

reostunud naftasaadustega. Toetudes Suur-Sõjamäe tööstuspiirkonnas analoogsete 

uurimisobjektide kogemusele, ei ole veekompleksi iseeneslik puhastumine 

tõenäoline, mistõttu on reostuse esinemine veekihis tõenaoline ka praegu. S-O 

veekompleksi ei kasutata piirkonna veevarustuses. 

 

Joonis 4 – Esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi kaitstus pindmise reostuse eest (Allikas: Maa-ameti 

kaardirakendus) 

 Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekompleks (O-Ca) – veekompleksi vett 

kasutatakse Suur-Sõjamäe piirkonnas veevarustuses üksikute puurkaevudega. 

Veekiht on reostuse eest keskmiselt kaitstud. Vee üldine liikumise suund on loode 

suunas. Selle veekihi reostumine maapinnalt lähtuva reostuse mõjul on võimalik. 

 Kambrium-Vendi põhjaveekompleks (Ca-V) – veekiht on üks peamine Tallinna 

veevarustuse allikas Ülemiste järve kõrval. Veekiht on reostuse eest kaitstud sinisavi 

kihiga (Ca dn). Vee üldine liikumise suund on kesklinna suunas. Konkreetseid 

põhjavee reostusuuringuid ei ole alal läbi viidud. 

5.4 KLIIMA 

Pikaajaline aasta keskmine temperatuur Tallinnas on 5,1oC, kõige soojem kuu juuli (16,3oC) 

ning kõige külmem veebruar (-5,7oC). Pikaajaline aasta keskmine sademete hulk Tallinnas on 

olnud 668 mm, kusjuures kõige sademeterohkem kuu on olnud august (84 mm) ning kõige 

sademetevaesem märts (29 mm). Päevi, mil sademete hulk ületab 1 mm, on olnud aastas 

keskmiselt 122. (EMHI)  
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Peamised tuule karakteristikud on vastavalt Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 

andmetele järgmised: 

Tuule kiirused 

 Aasta keskmine 5,2 m/s 

 Kõige väiksem ühe kuu keskmine (august) 4,4 m/s 

 Kõige suurem ühe kuu keskmine (detsember) 6,4 m/s 

(%) N NE E SE S SW W NW Kokku 

Tuulevaikus         2,4 

1 - 5 m/s 8,2 7,1 6,3 9,3 16,7 16,6 10,6 7,1 81,8 

6 - 10 m/s 1,0 1,9 1,0 1,7 2,8 3,4 2,8 1,1 15,6 

11 - 15 m/s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

üle 15 m/s 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kokku 9,1 9,0 7,3 11,0 19,6 20,0 13,4 8,2 100,0 

 

 

Joonis 5 - Tallinna tuulteroos, % (Allikas: EMHI, 1980 – 2000 a. keskmine) 

5.5 KAITSEALUSED OBJEKTID 

5.5.1 MUINSUSKAITSE 

Suur-Sõjamäe 31a kinnistul ei leidu muinsuskaitsealuseid ega pärandkultuuriobjekte. 

Kinnistu ümbrusesse 1 kilomeetri raadiusesse jääb aga kokku 9 arheoloogiamälestist 

(kultuskivid reg. nr. 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619 ning asulakoht reg. nr. 

2610) ja 1 ajaloomälestis (reg. nr. 1241 – Tallinna piirikivi). Lähim muinsuskaitsealune objekt 

kultuskivi reg. nr. 2619 asub Suur-Sõjamäe 31a kinnistust ligikaudu 200 meetri kaugusel 

kirdes. 
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Joonis 6 – Muinsuskaitseobjektid Suur-Sõjamäe 31a ümbruses (Allikas: Maa-ameti kaardirakendus) 

5.5.2 LOODUSKAITSE 

Suur-Sõjamäe 31a kinnistust 1 kilomeetri raadiusesse jääb kolm kaitsealust üksikobjekti – 

Nikakivi rändrahnud. Rändrahnud asuvad Suur-Sõjamäe 31a kinnistust  ligikaudu 500 meetri 

kaugusel teiselpool Tallinna Lennujaama lennurada. Teisi kaitsealuseid objekte, liike või 

planeeritud kaitsealasid piirkonda ei jää. 

5.6 VÄLISÕHU KVALITEET  

5.6.1 MÜRA 

Piirkonnas peamised müra allikad on autoliiklus Suur-Sõjamäe tänaval, lennuliiklus ning 

raudteetransport. 2006. aastal läbiviidud liiklusloenduse käigus hinnati tipptunni keskmiseks 

liiklussageduseks Suur-Sõjamäe tänaval lõigul Smuuli tee kuni linna piir 450 sõidukit/tunnis, 

millest 13% moodustab raskeliiklus. CRTN 1988 arvutusmetoodika alusel jääb autoliikluse 

põhjustatud müra Suur-Sõjamäe 31a kontorihoone juures märkimisväärselt allapoole 

piirväärtusi. Tunduvalt olulisem müraallikas piirkonnas on raudteetransport, mis põhjustab 

Suur-Sõjamäe 31a maaüksuse põhjaosas müratasemeid üle 65 dB(A). 
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Joonis 7 – Autoliikluse ja raudteetranspordi põhjustatud liiklusmüra (Allikas: Tallinna linna välisõhu 

strateegiline mürakaart) 

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala rekonstrueerimise KMH aruande põhjustab lennuliiklus 

Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel Lden mürataseme vahemikus 60-65 dB(A) (Froelich & 

Sporbeck, 2006). Arvestades rongi-, auto- ning lennukimüra kombineeritult jääb Lden 

müratase Suur-Sõjaväe 31a maaüksusel suure tõenäosusega 65 dB(A) ning raudteepoolses 

osas ka 70 dB(A) lähistele.   

Peamine tööstusmüraallikas piirkonnas on naaberkinnistul Suur-Sõjamäe 31 paiknev 

Plastitehase AS tööstushoone, kus toimub plastiku purustamine ning granuleerimine. Suur-

Sõjamäe 33a maaüksusel toimub peamiselt laondustegevus ning Suur-Sõjamäe 33 

maaüksusel valmistab AS Fertil klaasplastist erinevaid tooteid. Ühegi tegevuse käigus tekkiv 

müra ei ole oluline, mistõttu tööstusmüra tase Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel jääb allapoole 

piirväärtusi.  

5.6.2 SAASTEAINED 

Peamised välisõhu saastajad piirkonnas on transport (auto-, lennu- ning raudteeliiklus), 

hoonete küte ning tootmistegevus. Piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele on välja antud 

mitmeid välisõhu saastelubasid (vt. Tabel 5). Peamised ümberkaudsetest saasteallikatest 

välisõhku juhitavad saasteained on tüüpilised kütuste põlemisjäägid nagu CO2, CO, NOX ja 

LOÜ, vähemal määral ka teisi saasteaineid.  
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Tabel 5 – Ümbruskonnas paiknevad paiksed saasteallikad 

Aadress Ettevõte Saasteallikas Loa nr. 

Suur-Sõjamäe 31 Fortum Termest AS Katlamaja L.ÕV.HA-178495 

Suur-Sõjamäe 33-a Kirbu Rent OÜ Katlamaja L.ÕV.HA- 140296 

Suur-Sõjamäe 27-c Haanpaa OÜ Katlamaja L.ÕV.HA- 132883 

Suur-Sõjamäe 35 Letona Properties OÜ Katlamaja L.ÕV.HA- 193131 

Suur-Sõjamäe 27-a Baltplast AS 
Katlamaja ja 

tapeedi tootmine 
L.ÕV.HA- 34963 

Suur-Sõjamäe 52 Pekka Niska Eesti AS Katlamaja L.ÕV.HA- 170597 

Arvestades, et Ragn-Sells AS planeeritud tegevuse käigus lendub välisõhku dilämmastik-

oksiidi, tuleb analüüsida NOX emissiooni koosmõju teiste piirkonna saasteallikatega.   
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6 KAVANDATAVA TEGEVUSE VASTAVUS PLANEERIMISDOKUMENTIDELE JA 

SEADUSTELE 

6.1 TALLINNA LINNA ÜLDPLANEERING 

Tallinna linna üldplaneeringu kohaselt jääb Suur-Sõjamäe 31a maaüksus ulatuslikule 

tööstusettevõtete alale, kus paiknevad üldjuhul erinevad tööstusettevõtted ja laod, vähemal 

määral ka teenindusettevõtted ja asutused (vt. Joonis 8). Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel on 

erinevate ettevõtete poolt tegeletud jäätmekäitlusega alates aastast 2001.  

 

Joonis 8 – Väljavõte Tallinna linna üldplaneeringust 

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008. a määruse nr 155 katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja 

nende määramise kord kohaselt peab juhul, kui kinnistul soovitakse tegeleda 

jäätmekäitlusega, olema katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa alljaotis jäätmekäitlus-

ehitiste alune maa, v.a jäätmehoidla maa. Maaregistri andmetel on Suur-Sõjamäe 31a 

maaüksuse sihtotstarve tootmismaa.  

Kavandatud tegevus on Tallinna linna üldplaneeringuga kooskõlas. 

6.2 TALLINNA JÄÄTMEKAVA AASTATEKS 2006-2011 

Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 31 (8. veebruar 2007) kehtestati Tallinna jäätmekava 

aastateks 2006-2011. Jäätmekava ülesandeks on jäätmehoolduse kavandamine ning 

jäätmehoolduse eesmärkide püstitamine ning tegevussuundade seadmine. Tallinna 

jäätmekava üheks peamiseks eesmärgiks nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis on 

prügilasse suunatavate jäätmekoguste vähendamine, taaskasutusse suunatavate 

jäätmekoguste suurendamine ning jäätmekütuste tootmise arendamine. Jäätmekavas 

soovitatakse alustada Tallinnas olmejäätmete käitlusel jäätmete maksimaalse 
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taaskasutamisega läbi materjaliringluse ja energiatootmise. Samuti konstateerib 

jäätmekava, et jäätmekütuste tootmist ja põletamist tuleb eelistada masspõletamisele. 

Jäätmekütuse tootmise alustamine aitab kaasa Tallinna jäätmekava eesmärkide 

realiseerimisele.  

6.3 PLANEERIMISSEADUS JA MÄÄRUS „OLULISE RUUMILISE MÕJUGA OBJEKTIDE 

NIMEKIRI“  

Vabariigi Valitsuse 15.07.2003 määruse nr 198 „Olulise ruumilise mõjuga objektide nimekiri“ 

kohaselt on  tavajäätmete käitlemise ettevõte võimsusega üle 100 tonni ööpäevas olulise 

ruumilise mõjuga objekt. Ragn-Sells As plaanide kohaselt hakatakse jäätmekütuse tehases 

käitlema kuni 330 tonni jäätmeid ööpäevas. Järelikult on tegu olulise ruumilise mõjuga 

objektiga. 

Suur-sõjamäe 31a kinnistul toimub jäätmekäitlustegevus alates aastast 2003, mil seal 

alustas olmejäätmete sorteerimisega OÜ Almarino (Tallinna Jäätmesorteerimistehas). Ragn-

Sells AS ostis jäätmekäitluskoha koos jäätmeloaga, mis lubas alal käidelda kuni 156 000 tonni 

segaolmejäätmeid aastas. Seega ei ole käesoleval juhul tegu uue olulise ruumilise mõjuga 

objekti rajamisega vaid olemasoleva kaasajastamise ning laiendamisega. Seetõttu ei ole 

antud juhul vaja lähtuda planeerimisseaduse § 292-st, mille kohaselt valitakse olulise 

ruumilise mõjuga objekti asukoht üldplaneeringu alusel.  

Kavandatud tegevus on planeerimisseadusega ning määrusega „Olulise ruumilise mõjuga 

objektide nimekiri“ kooskõlas.  
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7 KESKKONNAMÕJUD  

7.1 VÄLISÕHU KVALITEET  

Ragn-Sells soovib Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel alustada segaolmejäätmetest jäätmekütuse 

tootmisega. Olulisemad protsessid, mille käigus lendub välisõhku saasteineid on: 

 Jäätmete transport – plaanide kohaselt hakatakse käitlema kuni 120 000 tonni 

jäätmeid aastas. Seetõttu tuleb uurida jäätmete veol ja ümberlaadimisel tekkiva 

tolmuga seonduvat. 

 Jäätmete vastuvõtt – värskete segaolmejäätmete esialgselt ladustamisel lendub 

välisõhku eelkõige ebameeldivat lõhna põhjustavaid aineid. 

 Jäätmete purustamine – Värskete segaolmejäätmete purustamisel tekib tõenäoliselt 

arvestatav kogus bioaerosoole (bakterite, hallitusseente, tolmu ja niiskuse segu). 

 Jäätmete sorteerimine – Kõikide tehases teostatavate jäätmekäitlusetappide käigus 

lendub jäätmetest ebameeldivat lõhna põhjustavaid saasteaineid ning vähemal 

määral ka metaani, dilämmastikoksiidi ja ammoniaaki. Väliskeskkonnas teostatava 

ehitusjäätmete sorteerimise käigus tekib lisaks veel peentolmu. 

 Bio-kuivatamine – segaolmejäätmetest eraldatud orgaanilise fraktsiooni aeroobne 

kuivatamine on tootmisprotsessi üks olulisemaid etappe. Kuivatamise käigus lendub 

orgaanilisest fraktsioonist suur osa olemasolevast veest, kuid samal ajal eraldub 

jäätmetest ka märkimisväärne kogus metaani, dilämmastikoksiidi, ammoniaaki ning 

vähemal määral ka ebameeldivat lõhna põhjustavaid aineid. Samuti lendub 

veeauruga koos ka baktereid ning hallitusseeni. 

Välisõhu saastatuse taseme ja kvaliteedi hindamiseks ja kontrollimiseks vajalikud 

saasteainete kontsentratsiooni piirväärtused on sätestatud keskkonnaministri 7. septembri 

2004. a määrusega nr 115 välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse 

piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete 

sisaldusest teavitamise tase (vt. Tabel 6). 

Tabel 6 – Välisõhu saastatuse tunni keskmised piirväärtused (µg/m
3
) 

N20 NH3 CH4 
Alifaatsed 

süsivesinikud 
Aromaatsed 
süsivesinikud 

PM10 (24h 
keskmine) 

Lõhn 

200 200 5000 5000 200 50 - 

Kuna Eestis ei ole välisõhus leviva lõhna tugevusele seadustega piirväärtust määratud, on 

välisõhu lõhna hea seisukorra tagamiseks rakendatud süsteem, mis põhineb elanikkonna 

kaebustel ning vajadusel läbi viidud olfaktomeetrilisel hindamisel. See tähendab, et 

lõhnaainete puhul võetakse esmajärjekorras arvesse kohaliku elanikkonna reaktsiooni 
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(kaebused) lõhnaainete olemasolu suhtes. Eesmärgiks on mõistagi olukord, kus elanikkonnal 

ebameeldivat lõhnataju ei teki. 

Käesolevas KMH aruandes kasutatakse heitkoguste väljaselgitamiseks kaudseid arvutuslikke 

meetodeid. Kuna Ragn-Sells AS poolt kasutatav tehnoloogia on Euroopas levinud ning sama 

tehnoloogiat kasutavaid RDF tehaseid leidub nii Austrias, Saksamaal kui ka Inglismaal, on 

tehnoloogia tootjal hea ülevaade protsessi käigus lenduvatest saasteainetest. Samuti on 

kasutada ka olemasolevate tehaste juures tehtud mõõtmistulemuste aruanded. Lisaks 

töötati läbi mitmeid olmejäätmete mehaanilis-bioloogilise töötlemise ning transpordi 

heitmete alaseid teadusartikleid. 

7.1.1 SAASTEAINETE HEITKOGUSED 

7.1.1.1 DILÄMMASTIKOKSIID 

Purustamise, sorteerimise ning bio-kuivatamise käigus jäätmetest eralduva N2O koguse 

arvutamise aluseks oleks vaja teada väga täpset jäätmete koostist, kuid ka sellisel juhul on 

olemasolevad võimalused emissiooni arvutuslikuks hindamiseks väga kesised. Seega tuleks 

N2O heitkogus määrata kindlaks mõõtmiste teel. Kuna KMH-s hinnatakse planeerimisjärgus 

oleva tehase mõjusid, ei ole emissiooni võimalik ka mõõta. Seetõttu eeldatakse, et 

Tallinnasse rajatava tehase N2O heitkogus on sama suur, kui mujal maailmas olevate 

samalaadsete tehaste N2O heitkogus. Tehnoloogia tootja andmetel on planeeritava RDF 

tehase korstnast väljuv N2O emissioon väiksem kui 7 mg/Nm3. 

𝑴𝑵𝟐𝑶_𝒂𝒍𝒕𝟏 =
𝟕

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟐𝟔𝟐, 𝟓 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟖, 𝟐𝟕𝟖 

𝒕

𝒂
 

𝑴𝑵𝟐𝑶_𝒂𝒍𝒕𝟐 =
𝟕

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟏𝟕𝟓 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟓, 𝟓𝟏𝟗 

𝒕

𝒂
 

Näeme, et N2O emissioon ületab mõlema tegevusalternatiivi korral keskkonnaministri 2. 

augusti 2004. a määruses nr 101 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete 

võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” määratud aastase 

künniskoguse. 

Ka 0-alternatiivi korral on Ragn-Sells AS-l õigus käidelda Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

orgaanilisi jäätmeid (põllumajanduses tekkinud jäätmed, reovee setted jms), kuid oluliselt 

väiksemas koguses. 0-alternatiivi korral toimuks üksnes jäätmete vedu ja harvem ka 

sorteerimine, mille käigus jäätmetest välisõhku lenduvate saasteainete heitkogus on 

minimaalne. Seetõttu arvestame KMH-s, et 0-alternatiivi korral on N20 emissioon 0,0 g/s. 
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7.1.1.2 AMMONIAAK 

Ka ammoniaagi emissiooni arvutamiseks puudub sobilik metoodika ning tehase puudumise 

tõttu ei ole emissiooni võimalik ka mõõta. Seetõttu eeldatakse, et heitkogus on sama suur, 

kui samalaadsete tehaste NH3 heitkogus mujal maailmas. Tehnoloogia tootja andmetel on 

planeeritava RDF tehase korstnast väljuv NH3 emissioon 4,73 mg/Nm3. 

𝑴𝑵𝑯𝟑_𝒂𝒍𝒕𝟏 =
𝟒, 𝟕𝟑

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟏𝟕𝟕,𝟑𝟔 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟓, 𝟓𝟗𝟒 

𝒕

𝒂
 

𝑴𝑵𝑯𝟑_𝒂𝒍𝒕𝟐 =
𝟒, 𝟕𝟑

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟏𝟏𝟖,𝟐𝟓 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟑, 𝟕𝟐𝟗 

𝒕

𝒂
 

Näeme, et NH3 emissioon ületab mõlema alternatiivi korral keskkonnaministri 2. augusti 

2004. a määruses nr 101 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, 

millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” määratud aastase 

künniskoguse. 

Ka 0-alternatiivi korral on Ragn-Sells AS-l õigus käidelda Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

orgaanilisi jäätmeid (põllumajanduses tekkinud jäätmed, reovee setted jms), kuid oluliselt 

väiksemas koguses. 0-alternatiivi korral toimuks üksnes jäätmete vedu ja harvem ka 

sorteerimine, mille käigus jäätmetest välisõhku lenduvate saasteainete heitkogus on 

minimaalne. Seetõttu arvestame KMH-s, et 0-alternatiivi korral on NH3 emissioon 0,0 g/s. 

7.1.1.3 METAAN 

Ka metaani emissiooni arvutamiseks puudub sobilik metoodika ning tehase puudumise tõttu 

ei ole emissiooni võimalik ka mõõta. Seetõttu eeldatakse, et heitkogus on sama suur, kui 

samalaadsete tehaste CH4 heitkogus mujal maailmas. Tehnoloogia tootja andmetel on 

planeeritava RDF tehase korstnast väljuv CH4 emissioon väiksem kui 20 mg/Nm3. 

𝑴𝑪𝑯𝟒_𝒂𝒍𝒕 𝟏 =
𝟐𝟎

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟕𝟓𝟎 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟐𝟑, 𝟔𝟓𝟐 

𝒕

𝒂
 

𝑴𝑪𝑯𝟒_𝒂𝒍𝒕 𝟐 =
𝟐𝟎

𝒎𝒈
𝑵𝒎𝟑 × 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟓𝟎𝟎 
𝒎𝒈

𝒔
= 𝟏𝟓,𝟕𝟔𝟖 

𝒕

𝒂
 

Näeme, et CH4 emissioon ületab mõlema alternatiivi korral keskkonnaministri 2. augusti 

2004. a määruses nr 101 „Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, 

millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba” määratud aastase 

künniskoguse.  
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Ka 0-alternatiivi korral on Ragn-Sells AS-l õigus käidelda Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

orgaanilisi jäätmeid (põllumajanduses tekkinud jäätmed, reovee setted jms), kuid oluliselt 

väiksemas koguses. 0-alternatiivi korral toimuks üksnes jäätmete vedu ja harvem ka 

sorteerimine, mille käigus jäätmetest välisõhku lenduvate saasteainete heitkogus on 

minimaalne. Seetõttu arvestame KMH-s, et 0-alternatiivi korral on CH4 emissioon 0,0 g/s. 

7.1.1.4 EBAMEELDIV LÕHN 

Jäätmekäitlusjaamad, kus toimub ka jäätmete aeroobne töötlemine, võivad ümberkaudsetel 

aladel põhjustada ebameeldivaid lõhnaaistinguid. Peamised olmejäätmete mehaanilis-

bioloogilise töötlemise käigus tekkivad ebameeldivat lõhna põhjustavad saasteained on 

mitmesugused mittemetaansed alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud (NMVOC) nagu 

alküleeritud benseenid (etüülbenseen, ksüleen, tolueen ja etüültolueen), alkaanid (n-

dekaan, nonaan, heptaan ja tsükloheksaan), alkeenid (2-meüül-heksaan, cis-2-buteen, trans-

2-buteen ja 2-metüül-2-buteen) ja terpeenid (α-pineen, β-pineen ja naftaleen). Olulised on 

ka väävliühendid (dimetüüldisulfiid, dimetüülsulfiid ja süsinikdisulfiid) ning ammoniaak. 

Kuna tegemist on eelkõige halvasti lõhnavate saasteainetega, millel puudub madalate 

kontsentratsioonide juures oluline mõju inimese tervisele, on mõistlik käsitleda neid 

üheskoos ebameeldivat lõhna põhjustavate ainetena. Kavandatavas tehases tekib haisu 

väga erinevate protsesside käigus:  

 Jäätmete vastuvõtmine ja sorteerimine – Jäätmete vastuvõtt on kavandatud 

tootmishalli sisse rajatavale vastuvõtualale. Korraga on vastuvõtualal sõltuvalt 

alternatiivist 440 kuni 660 tonni värskeid olmejäätmeid. Jäätmed suunatakse 

tootmisesse maksimaalselt 2 ööpäeva jooksul.   

 Bio-kuivatamine – Ragn-Sells AS poolt kavandatavas tehases on kokku kuus 560 m3 

mahutavusega bio-kuivatuse tunnelit, kus korraga kuivatatakse maksimaalselt 2240 

m3 (ligikaudu 1200 tonni) jäätmeid. Jäätmeid bio-kuivatatakse 8-14 päeva jooksul 

aeroobses keskkonnas ning temperatuuril 65oC. Selle aja jooksul eraldub jäätmetest 

kuni 45% olemasolevast veest, kuid seejuures lendub jäätmetest ka märkimisväärne 

kogus süsihappegaasi (CO2), mitmesuguseid lenduvaid orgaanilisi ühendeid (NMVOC) 

ning muid tugevalt lõhnavaid ühendeid (väävliühendid).  

 Jäätmekütuse hoiustamine – Valmis jäätmekütust ladustatakse ligikaudu 450 m2 

suuruses valmistoodangu laos. Kuna jäätmekütus on läbinud intensiivse bio-

kuivatuse, lendub sellest oluliselt vähem lõhnavaid saasteaineid. 

 Taaskasutatavate materjalide hoiustamine – kuigi jäätmevoost eraldatud 

taaskasutatavad materjalid (inertsed jäätmed ja metallijäätmed) iseenesest ei haise, 

on nad määrdunud ning seetõttu lendub ka nende hoiustamisel vähesel määral 

ebameeldivat lõhna.  

Aastatel 2000-2005 viidi Itaalias läbi uurimus (Sironi, et al., 2006), mille käigus hinnati 40 

erineva olmejäätmekäitlusjaama poolt põhjustatud lõhnaemissioone. Uuringu ühe olulisema 
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tulemusena leiti erinevate jäätmekäitlusetappide käigus lenduva lõhna emissioonifaktorid 

(ouE/t), mida saab teatud kohandamise läbi kasutada ka Ragn-Sells AS poolt kavandatava 

tegevuse hindamiseks. Viidatud artiklis on esitatud emissioonifaktorid nii jäätmete 

vastuvõtuala, orgaaniliste jäätmete aeroobse töötlemise, taaskasutusse suunatavate 

jäätmete ajutise hoiustamise kui ka valmis jäätmekütuse hoiustamise kohta. Artiklis on 

eeldatud, et sorteerimata olmejäätmeid hoitakse vastuvõtualal maksimaalselt 1 ööpäev ning 

et orgaanika aeroobne töötlemine kestab 30 päeva. Ragn-Sells AS plaanide kohaselt 

hoitakse olmejäätmeid vastuvõtualal aga maksimaalselt 2 ööpäeva ning bio-kuivatamine 

toimub vaid kuni 14 päeva. Seetõttu on viidud valemisse sisse sobivad parandusfaktorid. 

Bio-kuivatamisel on seejuures arvestatud, et protsessi alguses on saasteainete emissioon 

oluliselt suurem. Seetõttu on arvestatud, et 14 ööpäeva vältel lendub jäätmetest 70% 

saasteainetest, mis lenduks 30 päeva jooksul. Tabel 7 esitab erinevate 

jäätmekäitlusetappide lõhna emissioonfaktorid. 

Tabel 7 – Lõhna emissioonifaktorid (10
6
 ouEt

-1
) 

Jäätmekäitlustoiming Emissioonifaktor Kommentaar 

Jäätmete vastuvõtt 12,553 Kasutatakse parandustegurit 2 

Bio-kuivatamine 139,948 Kasutatakse parandustegurit 0,7 

Taaskasutatavate jäätmete hoiustamine 2,424 - 

Jäätmekütuse hoiustamine 7,536 - 

Tabelis toodud emissioonifaktorid annavad ülevaate jäätmetest lenduvatest saasteainetest, 

kuid seejuures ei ole arvestatud võimalike õhupuhastusseadmetega. Ragn-Sells AS plaanide 

kohaselt suunatakse kogu bio-kuivatamise tunnelitest pärit õhk läbi acid scrubberi, niisuti 

ning seejärel läbi turvas-biofiltri. Turbafiltris absorbeeruvad saasteained esmalt õhust 

turbasse ning seejärel lõhustatakse või oksüdeeritakse need erinevate 

mikroobipopulatsioonide poolt. Tegemist on ühe vanima ning levinuma haisuvastase 

õhupuhastussüsteemiga (Hartikainen, et al., 2002). Kui algselt kasutati turvas-biofiltreid 

eelkõige haisu ning erinevate anorgaaniliste ainete (nt. ammoniaak ja vesiniksulfiid) 

eemaldamiseks, siis tänapäeval on leitud, et samalaadsed biofiltrid suudavad edukalt 

puhastada õhku ka mitmesugustest lenduvatest orgaanilistest ühenditest (benseen, 

tolueen, ksüleen, stüreen jne). Seejuures selgitati välja, et turbafiltri LOÜ-de 

puhastamisefektiivsus jääb sõltuvalt ainest vahemikku 85-95%. (Yoon, Park, 2002). Ka 

ammoniaagi puhastusefektiivsus on väga kõrge ning väävliühendite puhastusefektiivsus 

ulatub kuni 99%-ni (Hartikainen, et al., 1996; Hartikainen, et al., 2002). Kuna kogu haisvate 

ainetega saastunud õhk pumbatakse läbi biofiltri, tuleb lõhnaemissiooni arvutamisel 

arvestada ka turbafiltri parandusteguriga 0,1.  

𝑀𝑂𝑈𝑎𝑙𝑡1
=

120000 ×  12,553 × 106 × 2 + 139,948 × 106 × 0,7 + 2,424 × 106 + 7,536 × 106 × 0,1

365 × 24 × 3600
≈ 

≈ 5,1 × 104
𝑜𝑢𝐸

𝑠
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𝑀𝑂𝑈𝑎𝑙𝑡2
=

80000 ×  12,553 × 106 × 2 + 139,948 × 106 × 0,7 + 2,424 × 106 + 7,536 × 106 × 0,1

365 × 24 × 3600
≈ 

≈ 3,4 × 104
𝑜𝑢𝐸

𝑠
 

Kirjanduse andmetel on valemiga leitud lõhnaemissioon on pigem üle- kui alahinnatud.  

Ka 0-alternatiivi korral on Ragn-Sells AS-l õigus käidelda Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

orgaanilisi jäätmeid (põllumajanduses tekkinud jäätmed, reovee setted jms), kuid oluliselt 

väiksemas koguses. 0-alternatiivi korral toimuks vaid jäätmete vedu ja harvem ka 

sorteerimine, mille käigus jäätmetest välisõhku lenduvate saasteainete heitkogus on 

minimaalne. Seetõttu arvestame, et 0-alternatiivi korral on lõhna emissioon 0,0 ouE/s. 

7.1.1.5 BAKTERID JA HALLITUSSEENED 

Jäätmete purustamisel tolmuga ning biokuivatamise käigus veeauruga lenduvate bakterite 

ja hallitusseente kogust ei ole projekti käesolevas staadiumis võimalik konkreetselt 

ennustada. Kirjanduse andmetel arvestatakse jäätmete MBT töötluse puhul, et välisõhku 

paisatavas õhus on pärast biofiltreerimist nii baktereid kui ka hallitusseeni kuni 5000 

CFU/m3 (Hashm, Bedkowski, 2009). Võrdluseks, et tavapärases linnaõhus on üldjuhul 

baktereid 50 kuni 500 ning hallitusseeni 200 kuni 2000 CFU/m3 (Vilavert, et al., 2009). Eestis 

ei ole välisõhus olevate bakterite ega hallitusseente arv normeeritud. Inglismaa 

Keskkonnaagentuuri määruse 405_07 kohaselt peetakse nii bakterite kui ka hallitusseente 

puhul välisõhus normaalseks kuni 1000 CFU/m3. 

𝑴𝑩𝒂𝒌_𝒉𝒂𝒍𝒍_𝒂𝒍𝒕 𝟏 =
𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑪𝑭𝑼
𝑵𝒎𝟑 × 𝟏𝟑𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟏𝟖𝟕𝟓𝟎𝟎 
𝑪𝑭𝑼

𝒔
 

𝑴𝑩𝒂𝒌_𝒉𝒂𝒍𝒍_𝒂𝒍𝒕 𝟐 =
𝟓𝟎𝟎𝟎

𝑪𝑭𝑼
𝑵𝒎𝟑 × 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑵𝒎𝟑

𝒉

𝟑𝟔𝟎𝟎
𝒔
𝒉

= 𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 
𝑪𝑭𝑼

𝒔
 

0-alternatiivi korral Suur-Sõjamäe 31a territooriumil olmejäätmeid ei käidelda ning seetõttu 

arvestame bakterite ning hallitusseente emissiooniks 0 CFU/s.  

7.1.1.6 TOLM 

Suur-sõjamäe 31a kompleksis soovitakse hakata käitlema 80 000 kuni 120 000 tonni 

jäätmeid aastas. Arvestades, et keskmine jäätmeauto veab korraga kuni 7 tonni jäätmeid, 

tuleb 80 000 tonni jäätmete vedamiseks teha ligikaudu 11 500 vedu ehk 23 000 otsa (edasi-

tagasi) ning 120 000 tonni jäätmete vedamiseks ligikaudu 17 000 vedu ehk 34 000 otsa 

(edasi-tagasi). Olemasoleva jäätmeloa alusel on õigus käidelda kuni 33 800 tonni jäätmeid, 

ehk teha tuleb teha ligikaudu 5 000 vedu ehk 10 000 otsa (edasi-tagasi). 



35 
 

Transpordil tekib tolmuosakesi kütuse põletamisel ning rehvide ja maapinna hõõrdumisel. 

Raskeveokite puhul võib arvestada, et kütuse põlemisel tekib tolmu (PM10) ligikaudu 0,5 

g/km (External…, 2001). Maapinnalt üleskeerutatav tolmu hulk sõltub eelkõige teekatendi 

tüübist, selle puhtusest ning liikumiskiirusest. Suur-Sõjamäe 31a alal sõidavad jäätmeveokid 

kõvakattega pinnasel (asfaltteed, betoonplatsid) ning liikumiskiirus on madal. Kõige 

negatiivsema olukorraga arvestamiseks võib arvutustes lähtuda PM10 emissioonifaktorist 10 

g/km (Muleski, et al., 2005). Arvestades, et jäätmeveok teeb krundil keskmiselt 580 m 

pikkuse edasi-tagasi sõidu, on võimalik leida ka ööpäevas välisõhku lenduva tolmu kogus (vt 

Tabel 8).  

Tabel 8 – Negatiivseima stsenaariumi korral transpordi käigus lenduva tolmu kogus (g) 

Periood Alternatiiv 0 Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 

Ööpäev 83,4 283,6 191,8 

Suur enamus jäätmetest laaditakse veokitest maha või veokitele peale siseruumides 

(jäätmekütuse tehase jäätmete vastuvõtuhallis või jäätmekütuse punkrite juures). 

Väliskeskkonnas laaditakse vaid ehitusjäätmeid ning teisi mitteohtlikke suurema mastaabilisi 

ning ilmastikukindlaid jäätmeid (plastijäätmed jms). Tolmu võib tekitada ehitusjäätmete 

laadimine ning sorteerimine. Kõikide alternatiivide puhul kavandatakse ehitusjäätmete 

käitluse aastaseks mahuks kuni 7 000 tonni. Ehitusjäätmetest lenduva tolmu kogus sõltub 

olulisel määral jäätmete koostisest (tolmu sisaldusest) ja niiskussisaldusest. Mida 

tolmusemad ja kuivemad jäätmed, seda enam lendub käitlemisel ka tolmu välisõhku. 

Hinnanguliselt võib 1 tonni ehitusjäätmete käitlemisel (arvestades mahapaneku, 

sorteerimise ning taaslaadimisega) lenduda välisõhku kuni 100 g PM10 tolmu. Seega lendub 

keskmiselt välisõhku ligikaudu 1900 g PM10 tolmu ööpäevas. Näeme, et ehitusjäätmete 

käitlemine on oluliselt suurema mõjuga tegevus, kui jäätmeveokite liikumine.  

Eelpoolkirjeldatud juhtudel toimub tolmu emissioon üksikute sündmuste kaupa 

(jäätmeveoki sõit, ehitusjäätmete mahakallamine või peale laadimine jms). Erinevaid 

„tolmusündmusi“ on ööpäeva jooksul palju, kuid need jagunevad terve päeva peale ning 

kestavad lühikest aega. Seetõttu on enamuses ajast tolmuemissioon praktiliselt olematu. 

Jagades kogu ööpäevas tekkiva tolmu koguse ööpäevas olevate sekundite arvuga, leiame, et 

PM10 tolmu tekib ligikaudu 0,025 g/s (alternatiivi 1 korral, teiste alternatiivide korral veelgi 

vähem). Tegemist on väikese tolmu kogusega, mis hajub mõnekümne meetri jooksul väga 

madalate tasemeteni. Esialgsete arvutuste kohaselt jääb tolmu kontsentratsioon juba 

mõnekümne meetri kauguse selle tekkekohast allapoole taset 1 µg/m3. Seejuures tuleb 

tähelepanu pöörata asjaolule, et kuigi ööpäeva keskmine tolmu kontsentratsioon jääb väga 

suure tõenäosusega oluliselt allapoole piirväärtuse (50 µg/m3), esineb päeva jooksul siiski 

üksikuid sündmusi, mille ajal on tolmu kontsentratsioon ka kinnistu piiril suhteliselt kõrge. 

Kuna tegemist on mitteohtlikest jäätmetest pärit tolmuga, ei ole tegemist olulise mõjuga. 

Lisaks on oluline märkida, et perspektiivne olukord ei erine eriti palju olemasolevast (tolmu 

kogus suureneb mõnevõrra vaid liikluskoormuse kasvu tõttu).  
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Võimalike mõjude leevendamiseks või ennetamiseks teeme järgmised ettepanekud: 

 Ehitusjäätmeid enne sorteerimist ning veokile laadimist niisutada. Veokile laadimine 

on oluliselt suurema tolmuemissiooniga tegevus kui veokist mahalaadimine.  

 Jäätmekäitlusala teid ning platse tuleb regulaarselt puhastada. 

Kuna väliskeskkonnas tekkiv ning potentsiaalselt ka naaberalasid mõjutav tolmu kogus on 

väga väike, siis konkreetseid tolmu hajuvusarvutusi ei teostata.  

7.1.1.7 HEITKOGUSTE KOKKUVÕTE 

Tabel 9 esitab kokkuvõtte peatükkides 7.1.1.1 kuni 7.1.1.5 arvutatud saasteainete 

heitkoguste kohta.  

Tabel 9 – Saasteainete emissioon (mg/s) 

Alternatiiv N2O NH3 CH4 
Lõhn 

(ouE/s) 
Bakterid 
(CFU/s) 

Hallitusseened 
(CFU/s) 

Tolm PM10 

Alternatiiv 
0 

0 0 0 0 0 0 23 

Alternatiiv 
1 

262,5 177,36 750 51 000 187 500 187 500 25 

Alternatiiv 
2 

175 118,25 500 34 000 125 000 125 000 24 

Tabelist näeme, et alternatiivi 1 korral on saasteainete emissioon 1,5 korda suurem kui 

alternatiivi 2 korral. 0-alternatiivi korral on saasteainete emissioon tõenäoliselt 

nullilähedane (va. tolmu emissioon).  

7.1.2 HAJUVUSARVUTUSED 

Puhastatud õhk suunatakse väliskeskkonda tootmishalli katusel oleva korstna kaudu 

(Ø1,1m, kõrgus katusest 2,55m ning maapinnast 17,95m). Korstnast väljuv saasteainete 

voog on suhteliselt ühtlane, võimalikud ekstreemumid kaovad niisutamise ning biofiltri 

läbimise käigus. 

Saasteainete leviku modelleerimiseks kasutati Tartu Ülikooli õhusaaste modelleerimise 

vanemteaduri Marko Kaasiku poolt koostatud modelleerimistarkvara AEROPOL, 

võrgulahutusega 10 meetrit. Maksimaalsete ühe tunni keskmiste kontsentratsioonide 

arvutamiseks varieeriti tuule suundi üle ringi 10° sammuga, tuule kiirust 10 m kõrgusel 

vahemikus 0,5 – 2 m/s, hajumistingimusi ja leiti kontsentratsiooni maksimum igas 

võrgupunktis. Tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et kontsentratsioon ei saa olla 

maksimaalne korraga kõigis või enamikus võrgupunktides, vaid ainult vähestes (allatuult). 
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Kuna kasutatav lõhnaemissiooni mõõteühik ouE on oma olemuselt massiühik1, saab lõhna 

levikut modelleerida samamoodi, nagu tavaliste g/s mõõdetavate saasteainete levikut.  

Kuna RDF tehasest lenduvate saasteainete heitkogused on suhteliselt väikesed, arvutati 

KMH käigus üldjuhul vaid maksimaalsed tunni keskmised kontsentratsioonid (vt. Tabel 10). 

Saasteainete aastakeskmised kontsentratsioonid jäävad oluliselt madalamatele tasemetele. 

Kuna KMH algatamise üks põhjuseid oli selgitada konkreetselt välja tegevusega kaasneva 

lõhnaprobleemi olulisus, arvutati lõhna leviku osas ka aasta keskmised näitajad (vt. Tabel 

11).  

Tabel 10 – Saasteainete maksimaalsed tunni keskmised kontsentratsioonid (µg/m
3
) 

Alternatiiv N2O NH3 CH4 Lõhn (ou) 
Bakterid 
(CFU/m3) 

Hallitusseened 
(CFU/m3)  

Alternatiiv 0 0 0 0 0 0 0 

Alternatiiv 1 3,792 2,525 10,813 0,735 2,793 2,793 

Alternatiiv 2 2,704 1,804 7,726 0,490 1,862 1,862 

Tabel 11 – Ebameeldiva lõhna aasta keskmine tugevus (ou) 

Alternatiiv Lõhn 

Alternatiiv 0 0 

Alternatiiv 1 0,15 

Alternatiiv 2 0,099 

Modelleerimistulemuste järgi saavutatakse maksimaalsed saasteainete kontsentratsioonid 

maapinnal ligikaudu 160 m kaugusel korstnast. Saasteainete hajuvuskaardid on toodud lisas 

3. 

Modelleerimistulemuste (Tabel 10 ja Tabel 11) alusel jäävad kõikide saasteainete 

kontsentratsioonid ka ebasoodsatel hajumistingimustel oluliselt allapoole kehtestatud 

piirväärtusi. Bakterite ja hallitusseente kontsentratsioon suureneb jäätmekütuse tehase 

tõttu maksimaalselt 2,8 CFU/m3 võrra. Arvestades, et normaalseks loetakse 

kontsentratsiooni kuni 1000 CFU/m3, on tegemist väheolulise mõjuga. Samuti näeme, et 

ebameeldiva lõhna aasta keskmine kui ka maksimaalne 1-tunni keskmine kontsentratsioon 

välisõhus jäävad madalamaks kui 1 ou ehk lõhna tugevus on nõrgem kui on lõhnaaistingu 

tekkimiseks vajalik. Samuti tuleb arvestada, et 1 ou juures tekib lõhnaaisting ainult siis, kui 

õhus puuduvad teised lõhnaained. Kuna selliseid tingimusi linnakeskkonnas üldjuhul ei ole, 

kasutatakse lõhnaaistingu tekkimise väärtusena tihti ka väärtuseid 1,5-6 ou. Sellisel juhul on 

kindel, et uuritav lõhn eristub teistest olemasolevatest lõhnadest. Arvestades, et tegemist 

on ulatusliku tootmisalaga, kusjuures lähim elamuala jääb planeeritavast hoonest ligikaudu 

2 km kaugusele, on ebameeldiva lõhna näol tegu väga väheolulise mõjuga.  

Ebameeldiva lõhna vähest olulisust kinnitavad ka Inglismaal asuva Woodlandi jäätmekütuse 

tehase juures läbiviidud uuringud. Woodlandi tehase käitlusvõimsus on Ragn-Sells poolt 

                                                      
1
 1 ouE on selline kogus saasteainet, mis aurustatuna 1 m

3
 lõhnatusse gaasi põhjustab lõhnaaistingu 1 ou. 
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planeeritava tehase võimsusega sarnane ning sealsete uuringute tulemusena leiti, et lõhna 

tugevus tehase ümbruses ulatub 0,1 ou-ni ehk jääb tunduvalt allapoole tajumispiiri.  

Eelpool mainitud Itaalias läbi viidud MBT tehaste lõhnauuringu (Sironi, et al., 2006) tulemusi 

on võimalik kaudselt ka kontrollida. Kuna paljude saasteainete lõhnataju tekke 

lävikontsentratsioonid on olfaktomeetriliselt välja selgitatud, on neid võimalik võrrelda 

Ragn-Sells jäätmekütuse tehase poolt tekitatavaid kontsentratsioonidega (vt. Tabel 12). 

Tabelis toodud maksimaalsed ühe tunni keskmised etüülbenseeni, ksüleeni ja n-dekaani 

kontsentratsioonid on leitud Liu, et al., 2009 alusel. 

Tabel 12 – Olulisemate lõhnaainete lõhnataju tekke lävikontsentratsioonid  

Saasteaine 
Maksimaalne 1h keskmine konts. 

(µg/m3) 
Lõhnataju tekke lävikontsentratsioon* 

(µg/m3) 

Ammoniaak 2,525 19502 

Etüülbenseen 0,0004 13,43 

Ksüleen 0,0005 22903 

n-dekaan 0,004 46304 

* ppm-> µg/m3 teisendus tehtud standardtingimustel (100 kPa, 0oC) 

Tabel 12 kinnitab, et kavandatavast jäätmekütuse tehasest välisõhku paisatud saasteinete 

heitkogused on niivõrd väikesed, et ei põhjusta piirkonnas ebameeldivaid lõhnaaistinguid.  

Võimalike mõjude leevendamiseks või ennetamiseks teeme järgmised ettepanekud: 

 Biofiltris peaks hoidma temperatuur ligikaudu 30oC. Vastasel juhul muutub filter 

vähem efektiivseks.  

 Biobiltrisse pumbatav õhk peaks filtris viibima minimaalselt 1,5 minutit. 

 Biofiltri sisu tuleb vahetada välja minimaalselt iga 4 aasta tagant, soovitatavalt aga 

kord aastas. Seejuures tuleb biofiltrit aeg-ajalt kontrollida ning vajadusel (tühimike 

tekkimisel, turbapinna langemise korral) tuleb tekkinud tühi ruum uuesti täita.  

Jäätmekütuse tootmisel tekkivate ning välisõhku paisatavate saasteainete kogus on 

ületab alternatiivide 1 ja 2 korral N2O, NH3, ja CH4 osas künniskoguse, millest alates on 

kohustuslik taotleda välisõhu saasteluba. Tekkivad saasteainete kontsentratsioonid 

välisõhus jäävad madalatele tasemetele ning ei põhjusta ümberkaudsetel aladel 

häiringuid.  

7.2 SISEÕHU KVALITEET  

RDF tehases kasutatakse peamise sisendjäätmeliigina segaolmejäätmeid, mis sisaldavad 

tõenäoliselt ka pinnasejäätmeid, tolmu ning edasiste jäätmekäitlusetappide käigus tolmu 

                                                      
2
 Smeets, et al., 2007 

3
 Tsai, et al., 2008 

4
 Devos, et al., 1990 
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eritavaid komponente. Kõige olulisem tolmu tekitav protsess on jäätmete purustamine, kuid 

oluliseks tuleb pidada ka purustatud jäätmete sõelumist, jäätmete vedamist konveierlindil, 

sorteerimine jms.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrusele nr 293 töökeskkonna 

keemiliste ohutegurite piirnormid on tolmu suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna 

õhus, mõõdetud või arvutatud 8-tunnise kokkupuuteaja aja-kaalu keskmisena, 10 mg/m3 

ning peentolmu (PM 2.5) puhul 5 mg/m3. Lühiajalist kokkupuute piirnormi ei ole seatud.  

Purustamisel tekkiva tolmu kogus sõltub eelkõige jäätmete koostisest, kuid vähemal määral 

ka purusti tüübist. Eelpurustamisse suunatakse kõik väikesedimensioonilised ning purustile 

ohutud jäätmed. Kuna tehase sisendjäätmed on väga suure niiskussisaldusega ning nende 

purustamiseks kasutatakse väga madala kiirusega roteerivat purustit, on jäätmete 

eelpurustamine tolmu tekke seisukohast väheoluline. Lisaks eelpurustile asub tehases ka 

kaks järelpurustit, mis peenestavad bio-kuivatatud orgaanilisi jäätmeid ning teisi 

jäätmekütuse hulka lisatavaid väikese niiskussisaldusega jäätmeliike. Erinevalt 

eelpurustamisest tekib järelpurustamise käigus väga suurtes kogustes tolmu. Tolmu leviku 

piiramiseks on purustid pealt kaetud ning varustatud kottfiltritega ventilatsioonisüsteemiga. 

Kottfiltrid läbinud õhk suunatakse niisutisse, bio-puhastisse ning seejärel välisõhku. Sellegi 

poolest võib purustite vahetus läheduses ulatuda tolmu kontsentratsioon üle kehtestatud 

piirväärtuste. Seetõttu on oluline, et töötajad varustataks näomaskidega. 

Lisaks tolmule tuleb pidada oluliseks ka bioloogilisi ohutegureid. Mõõtmistulemused on 

näidanud, et segaolmejäätmete purustamisel võib õhku paiskuda oluline kogus baktereid: 

coli-bakterieid kuni 135 ning streptokokke kuni 975 eluvõimelist organismi m3 kohta 

(Pichtel, 2005). Vastavalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määrusele nr 144 bioloogilistest 

ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kuuluvad nii 

coli-bakterid kui ka streptokokid bioloogiliste ohutegurite 2. ohurühma, millega kokkupuute 

vältimiseks või vähendamiseks tööpostil tuleb rakendada täiendavaid meetmeid.  

Võimalike mõjude leevendamiseks või ennetamiseks teeme järgmised ettepanekud: 

 Tagada ettevõtte tegevuse vastavus Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määrusele nr 

144 bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded. 

 Minimeerida tolmu levik purusti juurest mujale töökeskkonda.  

 Tootmishoonet tuleb regulaarselt koristada, et vältida juba maha settinud tolmu 

uuesti õhku paiskumist. 

 Selgitada konkreetsete mõõtmistega välja siseruumis leviva tolmu ning bakterite 

kontsentratsioon.  

 Varustada tolmuses keskkonnas töötajad näomaskidega. 

 Varustada töökohad lisaks duššidele ka täiendavate käte ning näo pesemise 

võimalustega.  



40 
 

Jäätmekütuse tootmishoone siseõhk on suure tõenäosusega väga tolmune ning purusti 

läheduses ületab tolmu kontsentratsioon lubatud piirnorme. Probleeme võivad 

põhjustada ka tolmus olevad haigusttekitavad bakterid. Töötajad tuleb varustada 

isikukaitsevahenditega. 

7.3 MÜRA 

Kavandatud tegevus mõjutab linnakeskkonda müraga nii jäätmete transpordiks 

kasutatavatel teedel kui ka tootmisterritooriumil, kus teostatakse mitmesuguseid 

mürarikkaid jäätmekäitlustoiminguid. Seega on müra võimalik jagada kahte kategooriasse – 

transpordimüra ja tööstusmüra. 

Müra normtasemed on kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 

„Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 

mürataseme mõõtmise meetodid”. Määruse § 3 p 4 alusel jaotatakse hoonestatud või 

hoonestamata alad üldplaneeringu alusel nelja kategooriasse (vt. Tabel 13). 

Tabel 13 - Välismüra hindamisel kasutatavate alade kategooriad 

Kategooria Kirjeldus 

I kategooria looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad 

II kategooria laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja 

pargid linnades ning asulates 

III kategooria segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja 

tootmisettevõtted) 

IV kategooria tööstusala 

Vastavalt Tallinna üldplaneeringule on käsitletaval alal tegemist tööstusettevõtete alaga, mis 

ülalnimetatud määruse mõistes vastab IV kategooria alale – tööstusala. Kuna kavandatud 

tegevuse kohaselt rajatakse olemasolevale tööstusalale uus tootmishoone, tuleb selgitada, 

kas müratase tootmisterritooriumil jääb allapoole müra piirtaset. Müra piirtase on suurim 

lubatud normtase olemasolevatel aladel ja ehitistes, mille ületamine võib põhjustada 

häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kui 

piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. Lisaks piirtasemele 

on määruses toodud välja ka müra kriitilised tasemed. Kriitiline tase on eelmainitud määruse 

tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab 

ebarahuldavat mürasituatsiooni. 
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Tabel 14 - Müra normtasemed LpA,eq,T, dB 

Normtase Päeval Öösel 

Taotlustase 

Liiklusmüra 70 60 

Tööstusettevõtete müra 65 55 

Piirtase 

Liiklusmüra 75 65 

Tööstusettevõtete müra 70 60 

Kriitiline tase 

Liiklusmüra 80 70 

Tööstusettevõtete müra 75 65 

Lisaks on määratud ka tootmishoone sees, töökeskkonnas, kehtivad müra piirnormid.  

Nimetatud piirnormid on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12. aprilli 2007. a määrusega nr 

108 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna 

müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“. Määruse kohaselt ei tohi töötajale mõjuva müra 

päevane kokkupuutetase (8-tunnise tööpäeva korral) ületada 85 dB(A) ja müra tipphelirõhk 

(ka impulssheli korral) ei tohi ületada 137 dB(C). Kui töötaja müraga kokkupuute tase ületab 

80 dB(A) või tipphelirõhk 135 dB(C), tuleb rakendada müra mõju vähendavaid abinõusid. 

7.3.1 LIIKLUSMÜRA  

Ragn-Sells AS kehtiva jäätmeloa L.JÄ/318419 alusel tohib Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

käidelda maksimaalselt 33 800 tonni jäätmeid aastas. Ettevõtte jäätmekütuse tootmise 

plaanide kohaselt soovitakse sõltuvalt alternatiivist hakata Suur-Sõjamäe 31a territooriumil 

käitlema 80 000 kuni 120 000 tonni jäätmeid aastas. Territooriumi eelneva omaniku Tallinna 

Jäätmesorteerimistehase viimase jäätmeloa alusel tohtis alal käidelda 156 000 tonni 

jäätmeid aastas. Arvestades, et jäätmeid transporditakse territooriumile aastaringselt iga 

päev, kusjuures keskmine jäätmeveok (pressauto) võtab peale maksimaalselt 7 tonni 

segaolmejäätmeid, on võimalik leida ka jäätmeveoste hulk (vt. Tabel 15). 

Tabel 15 – Jäätmeveoste arv  

Periood 0-alternatiiv Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 TJST 

Ööpäev 13 47 32 61 

Jäätmekütuse tehase ehitamise tõttu ei suurene oluliselt Ragn-Sells AS poolt käideldavate 

segaolmejäätmete üldmaht vaid muutub vaid jäätmekäitluskoht. See tähendab, et pärast 

tehase rajamist ei veeta segaolmejäätmeid ning paljusid teisi jäätmeliike enam Suur-

Sõjamäe 48/50 käitlusplatsile vaid Suur-sõjamäe 31a RDF tehasesse. Seega toimub 

liiklussageduses vaid lokaalne muudatus – seni Suur-Sõjamäe 48/50 kinnistule sõitnud 

veokid hakkaksid sõitma Suur-Sõjamäe 31a kinnistule. Seega suureneb liikluskoormus Suur-

sõjamäe tänava lõpus võrreldes olemasolevaga 64 (alt. 2) kuni 94 (alt. 1) veoki võrra 
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ööpäevas ning jäätmetega seotud veoste arv jääb siiski madalamaks kui TJST tegutsemise 

aegadel.  

Aastal 2006 läbi viidud liiklusloenduste andmetel oli Suur-Sõjamäe tänava lõpus ööpäeva 

keskmine liiklussagedus 7380 sõidukit, millest 13% moodustasid raskeveokid (sh. ka TJST 

jäätmeveokid). Tipptunni keskmine liiklussagedus oli 450 sõidukit. Selline liikluskoormus 

põhjustab mürataseme Lden 60,6 dB 5  ning päevane ekvivalentmüratase (Leq) jääb 

hinnanguliselt 64 dB(A) lähistele. Kuigi Ragn-Sells veokite liiklussagedus Suur-Sõjamäe 31a 

maaüksuseni võib kavandatud tegevuse alustamisel mitmekordistuda, on Suur-sõjamäe 

tänava liiklussagedust arvestades tegu väheolulise muudatusega – liiklussagedus suureneks 

ligikaudu 1% võrra. Täiendava liikluskoormuse tõttu suureneb müratase (Leq) Suur-Sõjamäe 

tänaval ligikaudu 0,1 dB(A) võrra. Müratase jääb alla IV kategooria ala piirtaset.  

Kavandatud tegevuse mõju liiklusmüra olukorrale Suur-Sõjamäe tänaval on väheoluline.  

7.3.2 MÜRA TOOTMISHOONES JA TOOTMISTERRITOORIUMIL 

Ragn-Sells AS planeeritavas jäätmekütuse tehases tekib tööstusmüra eelkõige siseruumides 

ning väliskeskkonda jõuab sellest vaid väike osa. Tootmishoone sees asuvad mitmed olulised 

müraallikad – traktor-laadurid, haarats, purustid, sorteerimistehnika ning ventilatsioon. 

Mitmed tehnoloogiaseadmed võivad hinnanguliselt põhjustada müra kuni 95 dB ning 

purustites võib tekkida ka suurema rõhuga impulssheli. Konkreetsed andmed kasutatavate 

seadmete müraemissiooni kohta puuduvad.  

Tootmishoone välisseinad ehitatakse kõrguseni 5,6 m monteeritavatest raudbetoon-

paneelidest (150 mm kandev betoonkiht, 120 mm vahtpolüstürool, 80 mm betoon-

väliskiht), betoonseintest ülespoole nähakse ette metallkonstruktsioonis sandwich-paneel 

paksusega 160 mm. Vastavate ehitusmaterjalide tootjate andmete alusel on analoogsete 

konstruktsiooniga seinte mürasummutusvõime 30-50 dB. Halvima stsenaariumi 

väljaselgitamiseks eeldame müra leviku arvutustes, et seina müraisolatsiooni võime on 30 

dB. Seega võib väljaspool tootmishoonet vahetult seina kõrval ulatuda müra tase 65 dB-ni.  

Hoone seina, millest müra läbi tuleb, saab lihtsustatult käsitleda kui müra joonallikat. 

Joonallikas tekkiva müra levikut on võimalik arvutada valemiga 1. Valem lähtub eeldusest, et 

joonallikast pärit heli levib silindriliselt ja helirõhu tase väheneb kauguse kahekordsel 

suurenemisel 3 dB võrra. 

𝐿𝑟 = 𝐿𝑗 − 10 log(4 × 𝜋 × 𝑟) 

Valem 1 – joonallikas tekkiva müra leviku kauguse arvutamise valem (Autodesk…, 2009) 

Valemi 1 alusel on võimalik hinnata, kui tugev on tajutav müratase teatud kaugusel 

lineaarsest müraallikast (vt. Tabel 16). 

                                                      
5
 Arvutatud vastavalt direktiivi 2002/49/EC lisale II. Arvutamiseks kasutati programmi Linip noise modeling.  
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Tabel 16 - Joonallikast lähtuva müra levik välisõhus 

Müratase (dBA) 
Kaugus müraallikast (m) 

10 50 100 150 200 250 500 1000 

75 54 47 44 42 41 40 37 34 

70 49 42 39 37 36 35 32 29 

65 44 37 34 32 31 30 27 24 
60 39 32 29 27 26 25 22 19 

55 34 27 24 22 21 20 17 14 

50 29 22 19 17 16 15 12 9 

Arvestades, et väljaspool tootmishoonet vahetult seina kõrval võib müra tase ulatuda 65 dB-

ni, on müra tase hoonest 10 meetri kaugusel alanenud juba tasemeni 44 dB. Müra tase jääb 

allapoole IV kategooria ala tööstusettevõtete müra taotlustaseme.  

Võimalike mõjude leevendamiseks või ennetamiseks teeme järgmised ettepanekud: 

 Kuna töökeskkonna müratase ületab suure tõenäosusega 80 dB(A), on Ragn-Sells AS 

kohustatud koostama ja rakendama tehniliste ja töökorralduslike meetmete 

tegevuskava müraga kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks. 

 Varustada mürarikkad tööpostid kuulmiskaitsevahenditega. 

Siseruumides ületab müra tase tõenäoliselt 80 dB piiri ning töötajad tuleb varustada 

kuulmiskaitsevahenditega. Väljaspool tootmishoonet jääb tööstusmüra tase suure 

tõenäosusega allapoole IV kategooria ala taotlustaset. 

7.4 MÕJU PINNA- JA PÕHJAVEELE  

Suur-Sõjamäe 31a maaüksuse vahetus läheduses pinnaveekogusid ei ole. Olulisematest 

veekogudest lähim on Ülemiste järv, mis jääb kavandatavast tehasest ligikaudu 3,5 km 

kaugusele. Kavandatava tehase ja Ülemiste järve vahel puudub ühendus – pinnas ei ole 

kraavitatud, kõvakattega pindadelt kogutud sademevesi suunatakse ühiskanalisatsiooni. 

Seega ei ole tõenäoline, et RDF tehasest pärit saastunud vesi võiks jõuda Ülemiste järve. 

Potentsiaalse mõjuna võib käsitleda ka tehase korstnast väljapaisatavate saasteainete 

võimalikku sadenemist Ülemiste järve või sellega seotud veekogudesse, kuid õhuga 

Ülemiste järveni jõudvad saasteainete kogused on kaduvväikesed. Samuti ei ole tegemist 

toksiliste ainetega. Kavandatud tegevus ei oma pinnaveekogudele märkimisväärset mõju. 

Planeeritava RDF tehase piirkonnas on põhjavesi kaitsmata, mistõttu igasugune 

sademeveega pinnasesse imbuv reostus jõuab lõpuks põhjavee Silur-Ordoviitsiumi 

kompleksi. Kavandatava tegevuse peamised põhjavee reostamise riskid on seotud ohtlike 

ainete käitlemise ning orgaaniliste jäätmete bio-kuivatamisega. Väiksema, kuid siiski 

mõningase riskiga on seotud ka parkimine tootmisterritooriumil. Seega sõltub kavandatava 

tegevuse mõju põhjaveele sellest, kuivõrd hästi on eelnimetatud tegevused planeeritud ning 

kuivõrd on rakendatud meetmeid, et nende tegevuste käigus põhjavesi ei saastuks.  
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Ohtlike ainete käitlemine toimub eraldiseisvas erijäätmete hoidlas. Tegemist on ligikaudu 

1500 m2 suuruse hoonega, mille rekonstrueerimisel kasutatakse mittepõlevaid materjale 

(teraskarkass, kergkruusaplokkidest müürid, plekk-katus ja plekkvooder, betoonpõrandad). 

Kuigi hoidla täidab eelkõige vahelao ülesannet, teostatakse seal ka erinevaid 

jäätmekäitlustoiminguid: erijäätmete sorteerimine, pakendamine, vaheladustamine,  

vedelatest jäätmetest küttesegu koostamine ja elektroonikajäätmete vaheladustamine. 

Erijäätmed ladustatakse vastavalt ettevõttesisesele juhendile J/3.4.8 Ohtlike jäätmete ja 

probleemtoodete kogumine, laadimine, transport, sorteerimine, ladustamine ning 

suunamine edasisele käitlemisele. Vedelate õlijäätmete vastuvõttu ja segamist teostatakse 

spetsiaalselt selleks otstarbeks rajatud küttesegu sõlmes, mis koosneb 14 m3 

vastuvõtumahutist, 20 m3 kogumismahutist ning õlipumbast. Mahutid ja pump on omavahel 

ühendatud õlikindlate kummivoolikutega. Ladustatud jäätmekogumeid jälgitakse 

igapäevaselt ja seetõttu on võimalikud lekked väga kergesti tuvastatavad. Põrandale 

sattunud jäätmed koristatakse viivitamatult. Lekete likvideerimine toimub vastavalt 

ettevõttesisesele juhendile J/7.1.1. Lekete likvideerimine. Selleks otstarbeks on vedelate 

jäätmete läheduses ka anumad absorbendiga, vaadid küllastunud absorbendi kogumiseks 

ning kühvlid-harjad. Võimalike ohtlike ainete lekete korral on aine pinnasesse imbumine 

betoonpõranda tõttu välistatud.  

Jäätmekütuse tootmisel tekib siiski teatud määral ka tehnoloogilist heitvett. Peamiselt on 

tegemist segaolmejäätmete vastuvõtuhallis jäätmetest väljaimbunud nõrgveega ning 

põrandapesuveega, mis kogutakse kokku vastuvõtuhalli põrandasse planeeritud torustikuga. 

Lisaks tekib vähesel määral nõrgvett ka orgaaniliste bio-jäätmete kuivatamisel. Kuivatamise 

käigus eraldub jäätmetest saasteainetega seotud niiskus eelkõige auruna, kuid vähesel 

määral tekib ka saastunud nõrgvett. Nõrgvee kogumiseks on bio-kuivatuse tunnelite 

põrandad varustatud spetsiaalse perforeeritud torustikuga. Kuna bio-kuivatamise käigus on 

vaja hoida jäätmeid piisavalt niiskena, et tekiks bakteritele ning mikroorganismidele sobilik 

mikrokliima, taaskasutatakse enamus kogutud nõrgveest jäätmete niisutamiseks. Seega 

lendub suur enamus jäätmetest eralduvast veest auruna välisõhku. Tootmishoone 

tehnoloogiliste heitvete eelpuhastuseks on kavas rajada õli-bensiinipüüdja ja 3-kambriline 

septik koguruumalaga 18 m3. Heitvete viibimisaeg septikus on ligikaudu 1 ööpäev. Kõik 

hoonesisesed trapid ja restkaevud on setteosaga ning puhastatavad. Pärast kohapealse 

puhastuse läbimist suunatakse heitvesi Tallinna ühiskanalisatsiooni.  

Sajuvee ärajuhtimiseks kõvakattega pindadelt paigaldatakse kinnistule 300 l setteosaga 

restkaevud. Parkimisplatside sademeveed juhitakse I klassi õlipüüdjasse. Õlipüüdja 

varustatakse ka õlitaseme signalisatsiooniseadmega, mis paigaldatakse tootmishoonesse. 

Vastavalt standardile EN 858-1 peavad I-klassi õlipüüdurid tagama süsivesinike sisalduse 

puhastatud heitvees alla 5 mg/l. Lisaks õlipüüdurile kuulub puhastussüsteemi ka liiva-

mudapüüdur ning proovivõtukaev. Katustelt, kõvakattega pindadelt ning parkimisplatsilt 

kogutud puhastatud sademevesi juhitakse olemasolevasse tänava sademevee 
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kanalisatsioonitrassi. Kuna sademevesi kogutakse kõvakattega pinnalt kokku, ei oma 

transport ega parkimine kinnistul põhjaveele ohtu.  

Kavandatud tegevusega kaasnevad mõjud põhjaveele on väheolulised.  

7.5 MÕJU PINNASELE  

Suur-sõjamäe 31a maaüksusel on jäätmekäitlusega tegeletud aastast 2002. Kuna 

jäätmekäitlustegevus toimus suures mahus väliskeskkonnas ning osaliselt ka kõvakatteta 

maapinnal, oli võimalik, et maapind on reostunud. Seetõttu tellis Ragn-Sells AS aastal 2008. 

OÜ-lt EcoLabor Suur-Sõjamäe 31a maaüksuselt pinnaseproovide võtmise. 10-st 

proovivõtukohast võeti erinevatelt sügavustelt kokku 15 pinnaseproovi, millest määrati 

laboris raskemetallide (Pb, Ni, Cd) ja naftaproduktide sisaldus pinnase kuivkaalu kohta. 

Proovivõtukohtade skeem ning analüüside protokoll on toodud lisas 2. 

Pinnaseproovide tulemusi võrreldi keskkonnaministri 2. aprilli 2004. a määrusega nr 12 

„Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid“ toodud piirnormidega (vt. Tabel 

17).  

Tabel 17 – Ohtlike ainete sisalduse piirnormid pinnases (mg/kg) 

Aine Sihtarv Piirarv tööstustsoonis 

Nikkel (Ni) 50 500 

Plii (Pb) 50 600 

Kaadmium (Cd) 1 20 

Naftasaadused 100 5000 

Piirarv on selline ohtliku aine sisaldus pinnases, millest suurema väärtuse korral on pinnas 

või põhjavesi reostunud ning inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik. 

Sihtarv on pinnase ohtliku aine sisaldus, millega võrdse või väiksema väärtuse korral on 

pinnase seisund hea ehk inimesele ja keskkonnale ohutu. 

Raskemetallidest nikli (Ni) puhul jäid kõikidel juhtudel sisaldused sihtarvust (50 mg/kg) 

väiksemaks ehk pinnase seisund on nikli osas hea. Plii (Pb) ja kaadmiumi (Cd) sisalduse osas 

mõnel juhul sihtarv ületati, kuid tase jäi siiski alla piirarvu ehk rahuldavasse vahemikku. 

Naftaproduktide puhul ületati üheksal juhul sihtarvu kuid tase jäi alla piirarvu. Kuigi Suur-

Sõjamäe 31a pinnases ei ületata Ni, Pb, Cd ja naftasaaduste osas tööstustsooni piirarvu, on 

ohtlike ainete kontsentratsioon pinnases siiski suurem kui sihtarv. Pinnase seisund on 

rahuldav. 

Ragn-Sells AS plaanide kohaselt koondatakse pärast jäätmekütuse tehase rajamist kõik 

jäätmekäitlustoimingud hoonetesse või uutele betoonplatsidele. Õues toimub üldjuhul 

tööstus- ja ehitusjäätmete ning vähemal määral ka teiste mitteohtlike jäätmete 



46 
 

sorteerimine ja ladustamine.  Kõvakatteta pinnasel jäätmekäitlustoiminguid ei teostata. 

Seega on välistatud ka pinnase täiendav reostamine.  

0-alternatiivi korral jätkub tööstus- ja ehitusjäätmete ning vähemal määral ka teiste 

mitteohtlike jäätmete sorteerimine ja ladustamine kõvakatteta maapinnal. Kuna tegemist 

on mitteohtlike jäätmetega, on pinnase oluline saastumine ebatõenäoline. Siiski ei ole 

tegemist soovitusliku praktikaga ning pikemas perspektiivis on mõttekas jäätmekäitluseks 

kasutatav ala katta vedelikukindla kõvakattega.  

Kavandatud tegevusega ei kaasne pinnasele märkimisväärseid mõjusid.  

7.6 MÕJU LOODUSVARADE TARBIMISELE 

Kavandatavas jäätmekütuse tehases sorteeritakse segaolmejäätmetest ning teistest 

valdkondlikest jäätmetest välja mitmesugused ringlussevõetavad materjalid (mustmetallid, 

värvilised metallid, inertne fraktsioon) ning ülejäänud osa jäätmetest töödeldakse 

jäätmekütuseks. Väljasorteeritud metallid suunatakse ümbersulatamisse ning inertne 

fraktsioon kasutatakse ära täitematerjalina ehitustegevuses. Seega võimaldab jäätmekütuse 

tootmine vähendada uute toormaterjalide kasutamise vajadust, kuna tekib võimalus 

kasutada jäätmetest eraldatud materjale. Veelgi olulisema positiivse mõjuga on 

jäätmekütuse kasutamine kütusena. Ragn-Sells AS plaanide kohaselt suunatakse 

jäätmekütus tsemenditööstusesse, kus see asendab teatud määral hetkel kasutatava 

põlevkivi. Seejuures kasutatakse tsemenditootmises ära ka jäätmekütuse põlemisel tekkiv 

tuhk.  

Alternatiivi 1 korral toodetaks RDF tehases ligikaudu 55 000 tonni ning alternatiivi 2 korral 

ligikaudu 40 000 tonni jäätmekütust. Arvestades, et jäätmekütuse kütteväärtus on 

minimaalselt 16 MJ/kg ning rikastatud põlevkivi keskmine kütteväärtus jääb 9 MJ/kg 

lähistele, võib osutuda võimalikuks vähendada tsemenditööstuse põlevkivi tarbimist 

alternatiivi 1 korral kuni 99 000 tonni ning alternatiivi 2 korral kuni 72 000 tonni võrra 

aastas. Ettevõttes Kunda Nordic Cement kasutati aastas 2008 kokku ligikaudu 284 000 tonni 

põlevkivi. Seega oleks võimalik põlevkivi kasutamist vähendada alternatiivi 1 korral kuni 35% 

ning alternatiivi 2 korral kuni 25%.   

0-alternatiivi korral suunatakse segaolmejäätmed pärast taaskasutatavate materjalide 

väljasorteerimist prügilasse. 

Jäätmekütuse tootmine on võimaldab vähendada taastumatute loodusvarade tarbimist 

ning on seega positiivse mõjuga. Kavandatav tegevus on säästva arengu põhimõtetega 

kooskõlas. 
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7.7 MÕJU JÄÄTMETEKKELE 

Nii loodus- kui ka majanduskeskkonna seisukohast on mõistlik ning vajalik ühiskonna 

jäätmeteket vähendada. Kuigi kõige olulisemaks ning efektiivsemaks jäätmetekke 

vähendamise meetodiks on jäätmetekke vältimine, on see tihti liialt keeruline või ei tasu 

ennast praeguse elukorralduse juures ära. Sellisel juhul tuleb püüelda teiste meetmete 

poole, mille abil väheneb jäätmete loodusesse kogunemine – jäätmetekke vähendamine, 

korduvkasutamine, ringlussevõtt, energiaks muundamine. Alles siis, kui ükski eelmainitud 

meetmetest ei ole mõistlik, tuleks kaaluda jäätmete prügilasse ladustamist.  

Tahke jäätmekütuse tootmise käigus sorteeritakse segaolmejäätmetest ning teistest 

valdkondlikest jäätmetest välja ringlussevõetavad materjalid (mustmetallid, värvilised 

metallid, inertne fraktsioon) ning ülejäänud osa jäätmetest töödeldakse jäätmekütuseks. 

Seega toimub jäätmekütuse tootmisel jäätmete ringlussevõtt ning energiaks muutmine, 

mille tõttu väheneb looduskeskkonda ladestatavate jäätmete hulk.  

0-alternatiivi korral suunatakse segaolmejäätmed pärast taaskasutatavate materjalide 

väljasorteerimist prügilasse. 

Jäätmekütuse tootmine on sobilik meede jäätmetekke vähendamiseks. 

7.8 MÕJU BIOLOOGIL ISELE MITMEKESISUSELE 

Suur-Sõjamäe 31a maaüksusel puuduvad väljakujunenud looduslikku väärtust omavad 

taimekooslused. Samuti pole ala huvipakkuv ega ka juurdepääsetav suurematele loomadele. 

Siiski võib alal elada pisiimetajatest (närilistest) püsipopulatsioon.  

Territooriumile rajatakse jäätmekütuse tehas, kus hakatakse käitlema kuni 120 000 tonni 

jäätmeid aastas. Kuna suure enamuse käideldavatest jäätmetest moodustavad 

segaolmejäätmed, kaasneb tegevusega potentsiaalne oht, et ala muutub närilistele ning 

lindudele senisest huvipakkuvamaks. Kuna tegevus toimub suletud ruumis, siis lindudel 

juurdepääs jäätmetele puudub ning tõenäoliselt ei mõjuta tehase rajamine nende arvukust 

piirkonnas. Asjaolu, et tegevus toimub suletud siseruumides, vähendab ka näriliste 

populatsiooni suurenemise ohtu. Siiski on mõttekas kasutada täiendavaid tõrjevahendeid – 

lõksud, mürgid jne. Kuna Ragn-Sells AS-l on segaolmejäätmete käitlemisel pikk  kogemus, on 

sobilike tõrjemeetmete rakendamine lihtne.  

Tehase eelprojekti kohaselt on kavas Suur-Sõjamäe tänava ning Suur-Sõjamäe 31a kinnistul 

asuva büroohoone vahel asuv kõrghaljastatud ala heakorrastada ning seejuures 

likvideeritakse ka mitmed  väheväärtuslikud (IV ja V väärtusklassi kuuluvad) puud. Tegevuse 

käigus võivad hävineda ka pisiimetajate elu- ja toitumiskohad. 

0-alternatiivi korral maaüksuse taimestikus muudatusi ei tehta. Ala on ning jääb bioloogilise 

mitmekesisuse osas mitteväärtuslikuks.  
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Kavandatud tegevusega ei kaasne bioloogilisele mitmekesisusele märkimisväärset mõju. 

7.9 MÕJU KULTUURIPÄRANDILE  

Suur-Sõjamäe 31a kinnistule lähimad kultuurimälestised paiknevad Lennujaama 

territooriumil. Kavandatud tegevusega ei mõjutata kultuurimälestiste eksponeeritust ega 

heakorda.  

Kavandatud tegevusega ei kaasne kultuuripärandile märkimisväärset mõju. 

7.10 AVARIIOLUKORDADE MÕJU 

Ragn-Sells AS plaanide kohaselt hakkab jäätmekütuse tehases ühe vahetuse ajal korraga 

tööle kuni 5 töölist. Lisaks tehase töölistele tuleb arvestada ka teiste Ragn-Sells AS-i 

töölistega, kes teostavad Suur-Sõjamäe 31a territooriumil olemasoleva jäätmeloa alusel 

lubatud jäätmekäitlustoiminguid (ehitusjäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemine jms). 

Tootmisterritooriumi vahetus läheduses elumaju ei ole, kuid päevasel ajal liigub piirkonnas 

mitmete ettevõtete töötajaid. Tehasele lähim hoone (Kirbu Rent OÜ laohoone) jääb 

ligikaudu 30 m kaugusele.  

Kuigi rahvusvaheline tahke jäätmekütuse tootmise kogemus on näidanud, et tegemist ei ole 

üldjuhul ohtliku tegevusvaldkonnaga, tuleb õnnetusjuhtumite vältimisse suhtuda siiski väga 

tõsiselt. Kuna tehase lõpptoodang (tahke jäätmekütus) on suure energiasisaldusega, kuiv 

ning hästi süttiv materjal, on oluline eelkõige tuleohutuse tagamine. Tuli on kavandatava 

tegevuse juures peamine risk, mis võib  ohustada ka ümberkaudsete alade töötajate tervist 

ning vara. Seetõttu on tuleohutus olnud jäätmekütuse tehase projekteerimisel üks 

olulisemaid teemasid. Projekteerijad on selgitanud välja, et jäätmekütuse tootmishoone 

ning rekonstrueeritava erijäätmete hoidla (vanaõlid, elektroonika jms) puhul piisab 

tulepüsivusklassi TP-3 nõuetest, tehase jäätmete vastuvõtuhallis on aga vaja lähtuda 

rangematest tulepüsivusklassi TP-2 nõuetest. Jäätmekütuse tehasel on betoonpõrand ning 

kuni 5,4 m kõrguseni betoonseinad, kõrgemal on seinad plekk-vill-plekk paneelidest. 

Katusekonstruktsioon vastab nõudele BROOF (piiratud osalemine põlemisprotsessis), kus 

kandepleki peal on soojustuseks mineraalvill. Erijäätmete hoidlal on samuti betoonpõrand 

ning seinte ja lagede pinnakihtideks nii sees kui väljas on plekk.  

Arvestades avariiolukordade olemust, projekteeritava tehase ehituskonstruktsiooni ning 

piirkonna hoonete paiknemist, ei ulatu õnnetusjuhtumi ohuala jäätmekütuse tootmishoone 

vahetust ümbrusest kaugemale. Naaberhoonetele avalduvad mõjud on põlengu korral 

minimaalsed. 

Nii jäätmekütuse tootmishoones kui ka erijäätmete hoidlas kasutatakse esmaste 

tulekustutusvahenditena 6 kg pulberkustuteid (iga 200 m2 kohta 1 kustuti). Kuna 

sisevesikute kasutamine on tehnoloogiliste liinide või erijäätmete tõttu raskendatud, 

kasutatakse lisaks ka tõhustatud kustutusvahendeid ehk ratastel 30 kg pulber- ja 



49 
 

vahukustuteid (2x30 kg pulberkustutit jäätmete vastuvõturuumis, 2x30 kg vahukustutit 

sorteerimise osas ning 4x30 kg ratastel pulberkustutit erijäätmete hoidlas). Valmis 

jäätmekütuse punkrites kasutatakse lisaks veel sädemetuvastussüsteemi, mis kustutab 

tekkiva leegi automaatselt suunatava veejoaga. Jäätmekütuse tehas ning erijäätmete hoidla 

varustatakse ka automaatse tulekahjusignalisatsiooniga (ATS).  

Tulekahju võimalikke tekkepõhjuseid on mitmeid, kuid RDF tehase puhul on tõenäoliselt 

kõige olulisemad jäätmekütuse isesüttimine ning jäätmekütuse purustamisel tekkiva tolmu 

plahvatus. Alljärgnevalt antakse ülevaade, kas ja kuidas on need ohud likvideeritud.  

7.10.1 JÄÄTMEKÜTUSE ISESÜTT IMINE 

Maailmapraktikas on olnud mitmeid juhtumeid, kus hoidlas ladustatav tahke jäätmekütus 

on isesüttinud. Jäätmekütuse isesüttimiseks peavad olema tagatud mitmed kriteeriumid – 

kõrge temperatuur, kütuse madal niiskussisaldus ja kõrge erisoojus jne. Kuigi isesüttimise 

juhtumid on seni toimunud eelkõige jäätmekütust kasutavates elektrijaamades, kus tahket 

jäätmekütust enne põletamist soojendatakse kuni temperatuurini 140oC, on olnud ka 

juhtumeid, kus jäätmekütus on süttinud ilma kõrvalise kuumutamiseta. Levinud hüpoteesi 

kohaselt absorbeerib tahke jäätmekütus seistes õhust hapnikku, mis muundub soojuse, 

valguse ning mitmesuguste mikroorganismide poolt põhjustatavate protsesside käigus 

peroksiidideks. Peroksiidid aga võivad oksüdeeritavate materjalidega kokku puutudes 

põhjustada kiireid eksotermilisi reaktsioone ning seetõttu põhjustada tulekahju. Lisaks 

toimub samal ajal ka orgaaniliste ühendite eksotermiline lagunemine (Yasuhara, et al., 2009, 

van Blijderveen, et al., 2010) Laborikatsete käigus on näidatud, et jäätmekütus võib 

saavutada isesüttimiseks vajaliku temperatuuri juba siis, kui tema lähtetemperatuur on 71oC 

(Shimizu, et al., 2009). Gao ja Hirano (2006) poolt läbiviidud teoreetiliste arvutuste kohaselt 

võib suuremate tahke jäätmekütuse kuhjade korral (üle 8 meetri) hakata temperatuur 

tõusma ka juba toatemperatuuril. Lisaks on tehtud laborikatsetega kindlaks, et kõrgema 

niiskus- ja hapnikusisaldusega jäätmekütus soojeneb kiiremini (kiiremad mikroorganismide 

poolt läbiviidavad protsessid). Sellegi poolest on jäätmekütuse spontaanseks soojenemiseks 

ning isesüttimiseks sobilike tingimuste tekkimine vähetõenäoline, kuid siiski võimalik.  

Ragn-Sells AS jäätmekütuse tehases ladustatakse valmis jäätmekütus spetsiaalsetes 

punkrites, mille sarnaseid kasutatakse paljudes Euroopa jäätmekütuse tehastes. 

Tehnoloogia tootja sõnul ei ole nende tehnoloogia rakendamisel õnnetusjuhtumeid 

esinenud. Punkrite projekteerija on rakendanud mitmesuguseid põlenguid ennetavaid ning 

kustutavaid meetmeid – sädemele reageeriv ning suunatava veejoaga tulekustutussüsteem, 

punkrite eraldamine muust tootmishallist monoliitsest raudbetoonist ja/või 

monteeritavatest raudbetoonpaneelidest seintega jms. Kuigi valmis jäätmekütuse 

temperatuur on suhteliselt madal (tõenäoliselt alla 40oC), võib punkrisse kuhjatud kütus 

hakata suurtes kuhjades spontaanselt soojenema. Seetõttu tuleb jäätmekuhjad varustada 

temperatuurimõõdikutega ning kütuse temperatuuri tuleb süsteemselt jälgida. Madalate 
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lähtetemperatuuride korral on jäätmekütuse spontaanne soojenemine aeglane ning kestab 

mitmeid nädalaid enne, kui saavutab isesüttimiseks sobilikuma temperatuuri. Tõenäoliselt 

jääb temperatuuri tõus siiski minimaalseks ning tavapärastel tingimustel isesüttimise ohtu ei 

ole. Riskide täiendavaks leevendamiseks ladustatakse Ragn-Sells AS plaanide kohaselt valmis 

jäätmekütust punkrites maksimaalselt 5 ööpäeva. Selle aja jooksul transporditakse valmis 

kütus tellijale ning peale tuleb uus kütus. Samuti on kasutusel automaatne, sädemele 

reageeriv, efektiivne tulekustutussüsteem, mis likvideerib võimaliku põlengu juba selle 

tekkemomendil.  

Võimalike mõjude leevendamiseks või ennetamiseks teeme järgmised ettepanekud: 

 Varustada valmis jäätmekütuse hoidlad temperatuurimõõdikutega; 

 Viia valmis jäätmekütuse niiskussisaldus miinimumi; 

7.10.2 PLAHVATUSOHT 

Ajaloost on teada palju juhtumeid, kus jäätmete purustamisel on toimunud plahvatused. 

Peamiselt on plahvatuse põhjustanud plahvatusohtlikud ained, mis satuvad aeg-ajalt ka  

tavajäätmete hulka. Sellised plahvatuse on üldjuhul olnud väikesemastaabilised ning ilma 

tõsiste tagajärgedeta. Kuna Eestis on mindud üle jäätmete liigiti kogumise süsteemile, on 

plahvatusohtlike ainete tavajäätmete hulka sattumise risk oluliselt vähenenud. Lisaks hindab 

jäätmete purustamissobilikkust ka RDF tehase haaratsi operaator.  

Potentsiaalseks plahvatusohuallikaks tuleb pidada ka jäätmete või valmis jäätmekütuse 

purustamisel tekkiv tolmu. Kavandatavas jäätmekütuse tehases kasutatakse jäätmete 

eelpurustamiseks aeglast roteerivat purustit, mille tegevuse käigus tekib väga vähe tolmu. 

Kuna sisendjäätmed on niisked (niiskussisaldus kuni 60%), on plahvatusoht praktiliselt 

olematu. Mõnevõrra suurem oht on seotud sorteeritud ning kuivatatud jäätmete 

järelpurustamisega, mille käigus tekib väga palju tolmu. Plahvatusohu minimeerimiseks on 

järelpurustid pealt kaetud ning tolm kogutakse kottfiltritega varustatud ventilatsiooni-

süsteemiga kokku. Lisaks on kõik purustid varustatud eraldi maandusega, mis vähendab 

oluliselt sädemete tekkimise riski. Ka järelpurustatava RDF niiskussisaldus on kuni 20 % ehk 

tegemist ei ole väga plahvatusohtliku tolmuga. Tehnoloogia tootja sõnul ei kaasne purustite 

tööga märkimisväärset plahvatusohtu.  

Täiendavaks plahvatusohuks on ka valmis jäätmekütuse ladustamine. Eelnevalt on 

kirjeldatud, kuidas jäätmekütus võib hakata spontaanselt kuumenema ning seeläbi ka 

süttida. Kuna tahke jäätmekütuse süttimisel hakkab hapniku kontsentratsioon 

kütusehunnikute kohal kiiresti alanema, toimub kohati kütuse mittetäielik põlemine. Selle 

protsessi käigus eraldub jäätmetest lisaks tavapärastele põlemisjääkidele ka mitmeid 

energiarikkaid ning põletatavaid gaase, mis aja jooksul kogunevad ning võivad piisava 

hapniku juurdevoolu korral moodustada plahvatusohtliku segu. Seega kaasneb 

jäätmekütuse isesüttimise ohuga ka täiendav plahvatusoht. Kõige lihtsam oleks ohtusid 
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vältida jäätmekütuse temperatuurikontrolliga. Juhul, kui siiski toimub isesüttimine, tuleb 

ruume korralikult tuulutada, et vältida plahvatusohtliku gaasisegu tekkimist. Jäätmekütuse 

isesüttimine on vähetõenäoline ning riski täiendavaks maandamiseks varustatakse 

jäätmekütuse punkrid automaatse tuletõrjesüsteemiga.  

0-alternatiivi korral jätkub alal olemasoleva jäätmeloa alusel lubatav tegevus ehk alal  

käideldakse aastas kuni 14 800 tonni ohtlikke jäätmeid ning 19 000 tonni tavajäätmeid. 

Ohtlike jäätmete käitlemine toimub sarnaselt alternatiividele 1 ja 2 spetsiaalses erijäätmete 

hoidlas, tavajäätmete käitlemine toimub nii siseruumides kui ka  välitingimustel. Tegevuse 

tagajärjel tekkivad peamised avariiolukorrad on seotud tulekahjuga. Kuna põleva materjali 

kogus on väiksem, kui alternatiivide 1 ja 2 korral, on ka seonduvad riskid väiksemad.  

7.11 MÕJU TERVISELE  

Jäätmekütuse tehase perspektiivne asukoht asub Tallinna suurimas tootmispiirkonnas. 

Lähim elamumaa sihtotstarbega maaüksus asub jäätmekäitlusterritooriumist ligikaudu 970 

meetri kaugusel ning läheduselt teine elamumaa sihtotstarbega maaüksus jääb ligikaudu 

1200 meetri kaugusele (vt. Joonis 9). Tehase mõjualasse ei jää ühiskondlikke hooneid. Seega 

saab tehas mõjutada üksnes piirkonnas töötavaid inimesi.  

Mõju piirkonna töötajate tervisele võivad omada kavandatud tegevusega kaasnev täiendav 

mürakoormus, õhusaaste, põhjavee saastumine ning erinevad avariiolukorrad. Kõiki neid 

mõjuvaldkondi on KMH aruandes analüüsitud.  

Peatükis 7.1 on käsitletud välisõhu kvaliteedile avalduvaid mõjusid ning on leitud, et 

kavandatavast jäätmekütuse tehasest välisõhku paisatavad ammoniaagi, dilämmastikoksiidi 

(naerugaasi) ja metaani kogused on niivõrd väikesed, et maapinnalähedased saasteainete 

kontsentratsioonid jäävad ka ebasoodsatel ilmastikutingimustel oluliselt allapoole 

normtasemeid. Samuti selgitati välja, et ka ebameeldivat lõhna omavate ühendite 

kontsentratsioon jääb madalamaks kui oleks vaja lõhnaaistingu tekkimiseks. Seega ei oma 

välisõhku paisatud saasteained piirkonnas liikuvatel inimeste tervisele märkimisväärset 

mõju. 

Peatükis 7.2 on analüüsitud siseõhu kvaliteediga seonduvaid probleeme. Leiti, et purustite 

juures võib tolmu kontsentratsioon olla väga kõrge ning lisaks võib tolmus leiduda ka 

haigusttekitavaid baktereid. Seetõttu soovitame varustada töötajad näomaskidega ning 

tagada head pesemistingimused. Tolm ning bakterid puhastatakse väliskeskkonda 

suunatavast õhuvoolust biofiltriga.  

Peatükis 7.3 on käsitletud kavandatud tegevusega kaasnevaid müra mõjusid. Analüüsi käigus 

leiti, et liiklusmüra ekvivalenttase suureneb Suur-sõjamäe tänava ääres ligikaudu 0,1 dB(A) 

võrra ning saavutab tee ääres taseme ligikaudu 64,1 dB(A). Seega jääb liiklusmüra allapoole 

IV kategooria ala piirtaset. Jäätmekütuse tehase kõrval jääb liiklusmüra tase 

märkimisväärselt madalamaks, kuna perspektiivne tehase asukoht jääb teest ligikaudu 200 
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m kaugusele. Lisaks hinnati ka võimalikku töökeskkonna müra ning leiti, et müratase võib 

ületada 80 dB(A) ja kohati ka 85 dB(A) piiri. Seetõttu tuleb töötajad varustada 

kuulmiskaitsevahenditega.  

 

Joonis 9 – saasteallika asukohakaart (Ortofoto ja andmete allikas: Maa-ameti WMS kaardirakendus) 

Peatükis 7.4 on analüüsitud kavandatud tegevuse mõju pinna- ning põhjavee kvaliteedile. 

Analüüsi käigus leiti, et jäätmekütuse tootmine ei ohusta piirkonna põhjavee kvaliteeti. 

Samuti leiti, et tootmistegevus ei põhjusta pinnaveekogude reostumist. Ülemiste järv jääb 
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tootmisterritooriumist ligikaudu 3,5 km kaugusele. Seega ei avalda jäätmekütuse tootmine 

inimeste tervisele mõju ka vesikeskkonna kaudu.  

Peatükis 7.10 on käsitletud erinevate avariiolukordade esinemise tõenäosust ning hinnatud 

nende mõju töötajate ning ümberkaudsete inimeste tervisele. Analüüsi käigus selgitati välja, 

et peamine risk on tulekahju. Tuleohutus on eelprojekti koostamisel olnud väga oluline 

teema ning rakendatud on mitmesugused meetmed tuleohutuse tagamiseks. Ka 

tootmistehnoloogia valikul on pööratud tähelepanu tulekahju ohu vähendamisele. Leiame, 

et avariiolukordade mõju inimese tervisele ei ole tavapärasest märkimisväärselt olulisem. 

0-alternatiivi korral ei ehitata piirkonda täiendavat välisõhu saaste allikat, liikluskoormus  

KMH käigus ei tuvastatud asjaolusid, mis võiksid mõjutada väljaspool tehast liikuvate 

inimeste tervist. Tehase siseruumide töölised tuleb varustada näomaskide ning 

kuulmiskaitsevahenditega.  

7.12 MÕJU MAJANDUSTEGEVUSELE 

7.12.1 NAABRUSES ASUVAD ETTEVÕTTED  

Kavandatava jäätmekütuse tehase lähiümbruses tegutseb mitmeid ettevõtteid. Tehasest 

lääne pool Suur-Sõjamäe 31 maaüksusel asuvad Plastitehase AS plastikjäätmete 

purustamise ja granuleerimise tehas ning Adelan Prügiveod OÜ jäätmekäitluskeskus.  

Jäätmekütuse tootmine ei oma kummagi ettevõtte tegevusele mõju. 

Tehasest ida poole jääb Suur-Sõjamäe 33a maaüksusel asuv Kirbu Rent OÜ-le kuuluv 

laokompleks, kus tegeletakse muuhulgas ka toiduainete (lõssi- ja piimapulber, jahud, 

pakendatud küpsetised jne) ladustamisega. Ettevõtte esindajad on väljendanud kartusi, et 

jäätmekütuse tootmine võib toiduainete ladustamisele ebasoodsalt mõjuda.  

Juhul, kui ventilatsioonis kasutatakse välisõhku, tuleb Eesti projekteerimisnormi EPN 18.3.1 

kohaselt varustada ventilatsioonisüsteem minimaalselt EU 3 nõuetele vastava filtriga. Selline 

filter eraldab õhust 85-90 % (massi) tolmust, eraldab suuremad õietolmuosakesed, puhastab 

mingil määral suitsu ja eraldab tumenemist põhjustavaid saasteosakesi. Samas ei eemalda 

selline filter õhust baktereid, hallitusseeni ega peenemat tolmu (PM10). Seega jõuavad 

enamus jäätmekütuse tehasest välisõhku paisatud saasteainete liikidest potentsiaalselt ka 

laohoonesse. Arvestades, et laohoone ehitati ajal, kui Tallinna Jäätmesorteerimistehas 

käitles naaberkinnistul kuni 156 000 tonni segaolmejäätmeid aastas, on tõenäoline, et 

ventilatsioonisüsteem varustati veelgi efektiivsemate filtritega ning siseruumidesse jõuab 

juba oluliselt puhastatud õhk. Olenemata filtritest, selgitati peatükis 7.1 välja, et kõikide 

jäätmekütuse tehase korstnast väljapaisatud saasteainete kontsentratsioon jääb 

jäätmekütuse tehase ümbruses ka ebasoodsatel hajumistingimustel oluliselt allapoole 

kehtestatud piirväärtusi. Seega ei oma saasteained ka ladustavate kaupade kvaliteedile 

märkimisväärset mõju.  
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7.12.2 KINNISVARA VÄÄRTUS  

Häiringuid põhjustava objekti rajamise mõju piirkonna kinnisvarahindadele on maailmas 

põhjalikult uuritud. Kuna igal objektil ning piirkonnal on omad iseärasused, ei ole ühe 

uuringu tulemusi võimalik järgnevate juhtumite puhul kasutada vaid igal juhul tuleb läbi viia 

uus ning konkreetne uuring. Peamiselt kasutatakse kinnisvarahindadele avalduva mõju 

hindamiseks hedoonilisi ökonomeetrilisi mudeleid, kus kinnisvara hinda mõjutavad paljud 

erinevad tegurid (elanikkonna sissetulek, juurdepääs, keskkonnatingimused jne). Selliste 

mudelite väljatöötamiseks on vaja väga suurt võrdlusbaasi, mida Eesti tingimustes ei ole 

paraku võimalik leida. Samuti raskendab statistiliselt tõepärase keskmise leidmist Eesti 

üldine majandusseisu ebastabiilsus. Seega, kuna Eestis tehakse laopindadega suhteliselt 

vähe ostu-müügi tehinguid, on valim tõepärase keskmise hinna ning selle tagamaade 

väljaselgitamiseks liiga väike. Sellegi poolest on enamus maailmapraktikas läbiviidud 

analüüse leidnud, et uue häiriva objekti ehitamine omab piirkonna kinnisvarahindadele 

negatiivset mõju.  

Ragn-Sells AS soovib Suur-sõjamäe 31a maaüksusele, kus ka seni on toimunud aktiivne 

jäätmekäitlustegevus, ehitada uue jäätmekütuse tootmise tehase. Tehases hakatakse 

käitlema kuni 120 000 tonni jäätmeid aastas, mis on ligikaudu 3 korda rohkem, kui kehtiva 

jäätmeloa alusel lubatud. Samas tegutses samal territooriumil aastani 2008 Tallinna 

Jäätmesorteerimistehas, kes käitles territooriumil kuni 156 000 tonni jäätmeid aastas ehk 

1,3 korda rohkem, kui jäätmekütuse tehases. KMH käigus on selgitatud välja, et tehase tõttu 

muutub piirkonna keskkonnaseisund minimaalselt ning on vastavuses keskkonnanõuetega. 

KMH meeskonnale ei ole teada, et piirkonda oleks pärast TJST tegevuse lõpetamist ehitatud 

uusi hooneid. Seetõttu leiame, et jäätmekäitlustegevusest lähtuvad negatiivsed mõjud on 

juba eelnevalt piirkonna kinnisvarahindadesse kapitaliseeritud ning jäätmekütuse tehase 

rajamine ei oma täiendavaid mõjusid.  

7.12.3 RAGN-SELLS AS 

Iga ettevõtte äritegevuse peamiseks eesmärgiks on kasumi teenimine. Seega lähtub ka 

Ragn-Sells AS jäätmekütuse tootmise tehase rajamisel arvutustest, mille kohaselt võimaldab 

jäätmekütuse tootmine teenida täiendavat kasumit. Kuna KMH eesmärgiks ei ole äriplaani 

hindamine, lähtume siinjuures eeldusest, et tegemist on kasumliku ettevõtmisega ehk 

tegevusel on Ragn-Sells AS majanduslikule olukorrale positiivne mõju.  
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8 LEEVENDUSMEETMED 

Käesolevas peatükis antakse kokkuvõtlik ülevaade kõikidest peatükkides 7.1 kuni 7.12 

kirjeldatud leevendusmeetmetest. 

Õhusaaste 

 Ehitusjäätmeid tuleb enne sorteerimist ning veokile laadimist niisutada. Veokile 

laadimine on oluliselt suurema tolmuemissiooniga tegevus kui veokist 

mahalaadimine.  

 Jäätmekäitlusala teid ning platse tuleb regulaarselt puhastada. 

 Biofiltris peaks hoidma temperatuur ligikaudu 30oC. Vastasel juhul muutub filter 

vähem efektiivseks.  

 Biofiltrisse pumbatav õhk peaks filtris viibima minimaalselt 1,5 minutit. 

 Biofiltri sisu tuleb vahetada välja minimaalselt iga 4 aasta tagant, soovitatavalt aga 

kord aastas. Seejuures tuleb biofiltrit aeg-ajalt kontrollida ning vajadusel (tühimike 

tekkimisel, turbapinna langemise korral) tuleb tekkinud tühi ruum uuesti täita. 

 Minimeerida tolmu levik purusti juurest mujale töökeskkonda.  

 Tootmishoonet tuleb regulaarselt koristada, et vältida juba maha settinud tolmu 

uuesti õhku paiskumist. 

Tervisekaitse 

 Tagada ettevõtte tegevuse vastavus Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määrusele nr 

144 bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuded. 

 Selgitada konkreetsete mõõtmistega välja siseruumis leviva tolmu ning bakterite 

kontsentratsioon.  

 Varustada tolmuses keskkonnas töötajad näomaskidega. 

 Varustada töökohad lisaks duššidele ka täiendavate käte ning näo pesemise 

võimalustega.  

 Kuna töökeskkonna müratase ületab suure tõenäosusega 80 dB(A), on Ragn-Sells AS 

kohustatud koostama ja rakendama tehniliste ja töökorralduslike meetmete 

tegevuskava müraga kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks. 

 Varustada mürarikkad tööpostid kuulmiskaitsevahenditega. 

Õnnetuserisk 

 Varustada valmis jäätmekütuse hoidlad temperatuurimõõdikutega; 

 Viia valmis jäätmekütuse niiskussisaldus miinimumi; 
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9 PARIMA ALTERNATIIVI VALIK 

Käesolevas töös ei eristata nimeliselt hindamiskriteeriume ning mõju valdkondi, mistõttu 

parima arengustsenaariumi määratlemiseks kasutatakse hindamiskriteeriume, mis langevad 

kokku peatükis 7 kirjeldatud mõjuvaldkondadega. On selge, et kõik mõjuvaldkonnad ei oma 

reaalelus võrdset tähtsust ehk erinevad mõjud on erineva kaaluga. Näiteks peetakse 

jäätmekütuse tehase puhul potentsiaalseid mõjusid välisõhu kvaliteedile olulisemaks kui 

mõjusid bioloogilisele mitmekesisusele. Et selline eristamine oleks ka numbriliselt 

rakendatav, kaasatakse hindamismaatriksisse kriteeriumi kaal (vt. Tabel 18).  

Tabel 18 – Kriteeriumite kaalumine 

Kriteerium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑ % 

Välisõhu kvaliteet   1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 7,5 16,7 

Pinnas 0   0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 1,0 2,2 

Müra 0,5 1   1 1 1 1 0,5 0,5 1 7,5 16,7 

Mõju põhja- ja pinnaveele 0 0,5 0   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4,0 8,9 

Loodusvarade tarbimine 0 1 0 0,5   0,5 0,5 1 0 0,5 4,0 8,9 

Jäätmeteke 0 1 0 0,5 0,5   0,5 1 0 0,5 4,0 8,9 

Bioloogiline mitmekesisus 0 1 0 0,5 0,5 0,5   0 0,5 0,5 3,5 7,8 

Avariiolukordade mõju 0,5 1 0,5 0,5 0 0 1   0 1 4,5 10,0 

Tervis 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1   1 7,0 15,6 

Majandustegevus 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0   2,0 4,4 

           45,0 100 

Peatükis 7 alusel omistati iga alternatiivi realiseerimisega kaasnevale mõju valdkonnale 

numbriline hinnang, mis korrutati läbi vastava kriteeriumi kaaluga (vt. Tabel 19). 

Tabel 19 – Alternatiivide võrdlemine 

Kriteerium 
Hinne 

Kaal 
Kaalutud hinne 

Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 

Välisõhu kvaliteet 0 -1 -1 16,7 0,0 -16,7 -16,7 

Müra -1 -1 -1 16,7 -16,7 -16,7 -16,7 

Tervis 0 0 0 15,6 0,0 0,0 0,0 

Avariiolukordade mõju -1 -1 -1 10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Bioloogiline mitmekesisus 0 0 0 8,9 0,0 0,0 0,0 

Mõju põhja- ja pinnaveele 0 0 0 8,9 0,0 0,0 0,0 

Jäätmeteke 0 1 1 8,9 0,0 8,9 8,9 

Loodusvarade tarbimine 0 1 1 7,8 0,0 7,8 7,8 

Majandustegevus 1 2 2 4,4 4,4 8,8 8,8 

Pinnas 0 0 0 2,2 0,0 0,0 0,0 

Kokku -22,3 -17,9 -17,9 

Tabel 19 näitab, et alternatiivide omavahelised erinevused on väga väikesed. Samuti näeme, 

et ühegi väljapakutud alternatiivi realiseerimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju. KMH 

alusel on alternatiivid 1 ja 2 paremad kui alternatiiv 0. Kuna alternatiivide 1 ja 2 mõjud on 
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väga sarnased, ei ole keskkonnakaalutlustel põhjust neist kummagi eelistamiseks ning Ragn-

Sells AS võib valida endale ise kõige sobilikuma lahenduse. KMH teeb ettepaneku 

realiseerida alternatiiv 1 või 2, mille realiseerimisel rajatakse Suur-Sõjamäe 31a 

maaüksusele jäätmekütuse tehas, kus hakatakse käitlema 80 000 kuni 120 000 tonni 

jäätmeid aastas. 



58 
 

10 SEIRE 

Tekkivate heitkoguste osas täpsema ülevaate saamiseks tuleb tehase maksimaalse 

võimsusega tööle hakkamise korral viia läbi saasteainete heitkoguste mõõtmised. 

Mõõtmiste käigus tuleb välja selgitada RDF tehase bio-puhastist väljuva õhu saasteainete 

(NH3, CH4, N2O, LOÜ, PM10, bakterid, hallitusseened) sisaldus. Usaldusväärsete 

mõõtmistulemuste saamiseks (juhuslike ekstreemumite vältimiseks) tuleb mõõtmised viia 

läbi mitmel korral ning leida nende mediaankeskmine. Mõõtmistulemuste alusel tuleb 

teostada uus saasteainete leviku modelleerimine, mille alusel oleks võimalik hinnata reaalse 

olukorra vastavust normidele.  
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11 KMH AVALIKUSTAMINE 

KMH programmi ja aruande avalikustamisel lähtuti keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetest.  

11.1 KMH PROGRAMM 

KMH programmi avalik väljapanek toimus alates 26. aprillist 2010 kuni 10. maini 2010 ehk 

15 päeva. KMH programmiga oli võimalik tutvuda kuni 10. maini 2010: 

 tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216  

 Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee  

 OÜ Keskkonnakorraldus kodulehel www.keskkonnakorraldus.ee  

Keskkonnamõju hindamise programmi kohta sai esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid 

ja küsimusi kuni 10. maini (k.a) Keskkonnaameti Harju kontorisse aadressil Viljandi mnt 16, 

Tallinn 11216, faksile 674 4801 või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee. Avaliku 

väljapaneku jooksul laekusid Keskkonnaametile kirjad Terviseametilt, Tallinna 

Keskkonnaametilt ning OÜ-lt Kirbu Rent. Lisaks esitas ka Keskkonnaameti HJR büroo 

programmile omapoolsed täiendusettepanekud.  

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimus 10. mail 2010.a. kell 17.00 

Ragn-Sells AS kontoris, Suur-Sõjamäe 50a.  

11.2 KMH ARUANNE 

Informatsioon KMH aruande avalikustamise kohta lisatakse pärast avalikku arutelu 

 

http://www.keskkonnaamet.ee/
http://www.keskkonnakorraldus.ee/
mailto:diane.banhard@keskkonnaamet.ee
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12 KMH KÄIGUS ILMNENUD RASKUSED 

KMH käigus ei tekkinud tavapärasest erinevaid raskuseid.  
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