KORRALDUS
18. oktoober 2016 nr 1-3/16/2602
Lõhnaaine vähendamise tegevuskava kinnitamine
I ÕIGUSLIK ALUS
Keskkonnaamet moodustas 2014. a oktoobris töögrupi, mille eesmärk oli kokku leppida sobivates
meetmetes ja tähtaegades, eesmärgiga vähendada Muuga-Maardu piirkonnas esinevaid
lõhnahäiringuid. Töögrupi tulemiks on muuhulgas lõhnaaine vähendamise tegevuskavad, mille
esitavad töögrupi liikmeiks olevad logistikaettevõtted individuaalselt.
AS Vopak E.O.S. (registrikood 10715645) esitas 01.12.2015 kirjaga nr 1.1/224-2
Keskkonnaametile kinnitamiseks lõhnaaine vähendamise tegevuskava (edaspidi tegevuskava).
Tegevuskava
on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 16.12.2015
dokumendina nr HJR 9-2/16/28174.
Keskkonnaamet küsis 22.12.2015 kirjaga nr HJR 9-2/15/28174-2 AS-lt Vopak E.O.S. tegevuskava
kohta lisateavet ning palus tegevuskava täiendada. Täiendatud tegevuskava tuli esitada
Keskkonnaametile 01.02.2016.
AS Vopak E.O.S. ei esitanud määratud tähtajaks täiendatud tegevuskava. Keskkonnaamet saatis
19.02.2016 AS-le Vopak E.O.S. kirjaga nr 15-2/16/129 meeldetuletuse täiendatud tegevuskava
esitamise kohta. Teistkordse meeldetuletuse tegevuskava esitamise kohta saatis Keskkonnaamet
01.07.2016 kirjaga 15-2/16/129-2. AS Vopak E.O.S. esitas lisateabe ja täiendatud tegevuskava
Keskkonnaametile 05.07.2016 kirjaga nr 1.1/109 (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 15-2/16/129-3). Keskkonnaamet tutvus esitatud materjalidega. Seoses
teema keerukusega ning töötajate suure töökoormusega viibis esitatud tegevuskava kohta
seisukoha kujundamine, mistõttu Keskkonnaamet pikendas 05.08.2016 kirjaga 15-2/16/129-4
tegevuskava läbivaatamise tähtaega kuni 31.08.2016. Keskkonnaamet saatis AS-le Vopak E.O.S.
19.08.2016 kirjaga nr 15-2/16/129-5 veelkord täpsustavad küsimused tegevuskava kohta. AS
Vopak E.O.S. saatis selgitused küsimustele ja täiendatud tegevuskava Keskkonnaametile
08.09.2016 kirjaga nr 1.1/109-4 (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis
09.09.2016 nr 15-2/16/129-6).
Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 edastas Keskkonnaamet 03.10.2016 kirjaga nr
15-2/16/129-7 AS-le Vopak E.O.S. ja Keskkonnainspektsioonile tutvumiseks ja ettepanekute
esitamiseks lõhnaaine vähendamise tegevuskava kinnitamise korralduse eelnõu koos tegevuskava
ja ettevõtte poolt esitatud lisateabega. AS Vopak E.O.S. ei esitanud ettepanekuid eelnõu kohta.
Keskkonnainspektsioon teatas 07.10.2016 kirjaga nr 14-1/16/4687-2, et vastuväited lõhnaaine
vähendamise
tegevuskava
kohta
puuduvad
(registreeritud
Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 07.10.2016 nr 15-2/16/129-8).

II KAALUTLUSED
AS Vopak E.O.S. põhitegevuseks on vedelike ja gaaside ladustamine. AS-i Vopak E.O.S.
käitistele on väljastatud järgmised saasteainete välisõhku viimist reguleerivad keskkonnaload:
1. Pakterminal terminalile on väljastatud välisõhu saasteluba nr L.ÕV/325959. Saasteallikad
asuvad Lasti tee 20 ja Lasti tee 18A Muuga sadam, Muuga küla, Viimsi vald, Harjumaa
(katastritunnused 89012:001:0100; 89012:001:0009; 89012:001:0094; 89012:001:0094;
89012:001:0061; 89012:001:0056).
2. Muuga sadama kaidele 7, 9A ja 10A on väljastatud välisõhu saasteluba nr L.ÕV/327082.
Saasteallikad asuvad Muuga sadamas, aadressil Muuga sadam 101, Viimsi vald, Harju
maakond (katastritunnus 89012:001:0094).
3. Stivterminal terminalile on väljastatud välisõhu saasteluba nr L.ÕV/326809. Saasteallikad
asuvad Muuga sadamas, aadressil Vilja tn 7 Viimsi vald/Maardu linn, Harju maakond
(katastritunnused 89012:001:0043, 44603:001:0046).
4. Trendgate terminalile on väljastatud välisõhu saasteluba nr L.ÕV/327784. Saasteallikad
asuvad Peterburi tee 105, Maardu linn, Harju maakond (katastritunnus 44604:001:0034).
5. Termoil terminalile on väljastatud keskkonnakompleksluba nr KKL/320962. Saasteallikad
asuvad aadressil Vana-Narva mnt 27a, Maardu linn, Harjumaa (katastritunnus
44604:002:0050).
Esitatud tegevuskava hõlmab kõikides eelpool nimetatud AS Vopak E.O.S. terminalides
rakendatavaid meetmeid.
Välisõhu kaitse seaduse (edaspidi VÕKS) § 34 lõikest 62 tulenevalt kinnitab lõhnaaine
vähendamise tegevuskava Keskkonnaamet. VÕKS § 34 lõike 61 kohaselt peab lõhnaaine
vähendamise tegevuskava sisaldama kavandavate abinõude loetelu, milles on nimetatud abinõude
maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. Keskkonnaamet kontrollis tegevuskava
vastavust VÕKS-i nõuetele ning hindas tegevuskava vastavaks.
AS Vopak E.O.S. on kavandanud rakendada meetmed, mis on toodud 08.09.2016 kirja nr 1.1/1094 lisas „AS Vopak E.O.S. lõhnaainete vähendamise tegevuskava 08.09.2016“.
Käesolevale korraldusele on lisatud AS Vopak E.O.S. lõhnaaine vähendamise tegevuskava ning
AS Vopak E.O.S. poolt 05.07.2016 kirjaga nr 1.1/109 ja 08.09.2016 kirjaga nr 1.1/109-4 esitatud
lisaselgitused tegevuskava kohta.
AS Vopak E.O.S. esitatud lõhnaaine vähendamise tegevuskava meetmed on suunatud produktide
käitlemistingimuste (pumpamiskiirused, produkti temperatuur) jälgimisele ning vajadusel
lõhnahäiringu vältimise eesmärgil käitlemistingimuste reguleerimisele. Terminalides jälgitakse
seiresüsteeme ning seirejaamadest saadud andmete põhjal reguleeritakse vajadusel produktide
pumpamiskiiruseid. Samuti rakendatakse turukorralduslikku meedet, mille käigus hinnatakse
produktide käitlemise võimalikkust AS Vopak E.O.S. terminalides. AS Vopak E.O.S. näeb ette
koostööd AS-i Tallinna Sadam ja Muuga sadamas asuvate teiste operaatorterminalidega kontrolli, seire- ja teavitamissüsteemide arendamises. AS-l Vopak E.O.S. on kavas 01.07.2017 viia lõpule
gaaside kogumissüsteemide arendused Termoil terminalis ja Pakterminal terminalis ning gaaside
töötlussüsteemi arendus Termoil terminalis. Gaaside töötlusseadet saab vajaduspõhiselt kasutada
terminalides kus lõhnahäiringurisk ning gaasitöötlemise vajadus tekivad. Keskkonnaameti
hinnangul on tegevuskavas esitatud meetmed piisavad lõhnaaine esinemise vähendamiseks.

2/3

III OTSUSTUS
Lähtudes eeltoodust, AS Vopak E.O.S. 08.09.2016 esitatud lõhnaaine vähendamise tegevuskavast,
05.07.2016 kirjaga nr 1.1/109 ja 08.09.2016 kirjaga nr 1.1/109-4 esitatud lisateabest, VÕKS §-st
34 lg 62 ja Keskkonnaameti peadirektori 18.07.2016 käskkirja nr 1-1/16/287 „Regioonide
põhimääruste kinnitamine“ lisa 3 „Keskkonnaameti Põhja regiooni põhimäärus“ punktidele 2.1 ja
3.5.8 otsustan:
1. Kinnitada AS Vopak E.O.S. (registrikood 10715645) lõhnaaine vähendamise tegevuskava.
2. Käesolev korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Jürgenson
juhataja
Põhja regioon
Lisad:
1. Vastuskiri_Lisateave lõhnaainete vähendamise tegevuskavale_06072016.pdf
2. Tegevuskava_Täpsustused lõhnaainete vähendamise tegevuskavale_08092016.bdoc
Teadmiseks: AS Vopak E.O.S., Keskkonnainspektsioon

Kerli Rästa
välisõhuspetsialist
Põhja regioon
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