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1. Kavandatava tegevuse vajadus ja eesniirk.

Kavandatava tegevuse vaiadus.
Kavandatav tegevus hOlmab Oisu aleviku j a Kabala kiila liihiiimbruses OU Estonia ja

OU Kabala Agro poolt pdllumajandusliku tootmise eesmiirgil intensiivselt kasutatavat
piirkonda ja selle keskkonda.

Kabala Aero OU asub Jiirvamaal Tiiri vallas. Ettev6tte keskus asub Oisu asulas
aadressil: Tehnika 1, Oisu alevik, 72301, Jiirva maakond, kuid tegelik tootmine on
koondunud Kabala asula iimbrusesse. Kabala Agro OU p6hitegevusvaldkondadeks on
piimakarja kasvatus ja toorpiima tootmine ning teravilja ja muude p6llukultuuride

kasvatamine. Osaiihingu kasutada on 3357 ha maad, millest ca 800 ha moodustab
p6llumaa. Kabala Agro OU omandis on 356 ha haritavat maad. Osaiihing kasutab 3
farmi:

- Kabala suurfarm - Kabala ktlas, 632 lehma kohta ja 300 noorlooma kohta
(Kabala suurfarmi tekonstrueerimine ja laiendamine on pooleli);
- V6hma suurfarm - Kahala kiilas, 282 lehma kohta;
- Arkma noorkarjalaut - Arkma kiilas, 204 noorlooma kohta.

Estonia OU (reg. nr. 10038386) asub Jiirvamaal Ttiri vallas. Ettevdtte keskus asub
Oisu asulas aadressil: Oisu alevik, 72307, Jiirva maakond. Estonia OU
p6hitegevusvaldkondadeks on piimakarja kasvatus ja toorpiima tootmine ning

t6uveiste kasvatamine. K6rvaltegevusvaldkondadeks on teravilja ja rapsi kasvatamine.
Osaiihingu kasutada on 58 14 ha pdllumaad, millest 2500 ha on Estonia OU omandis ja

tilejii2inut renditakse. S6nniku laotuspinda on arendajal 5814 ha, sellest ligikaudt /' on

kiinnimaa. Osairhing kasutab 3 veisefarmi ja iihte seafarmi:
- K6rtsi suurfarm - Viiljaotsa kiilas, 1260 lehma kohta;
- Hiie suurfarm - Retla kiilas, 456 lehma kohta;
- Kaasiku suurfarm - Viiljaotsa ki.ilas, 408 lehma kohta;
- Estpig sigala - Oisu alevikus, 5000 siga, neist 1700 on nuumikud.

OU Estonia ja OU Kabala Agro farmides tekib ja veetakse eelnevalt kiiitlemata
(kogutakse ja hoitakse laguunides ja sdnnikuhoidlates) p6ldudele jiirgmised kogused

sea- ja veiseliiga ja tahket s6nnikut:
Lagp,:
- K6nsi veisefarm
- Kabala veisefarm
- Estpig sigala

Liiga kokku:
Tahke s6nnik:
- Hiie veisefarm
- Kaasiku veisefarm
- Noorkarja tahke s6nnik

Tahke s6nnik kokku:
Kogu liiga ja tahke s6nnik kokku:

50 000 Va;
20 000 Va;
5000 t/a.
75 000 tla.

6000 t/a;
6000 t/a;
3000 t/a.
l5 000 Va.
90 000 t/a.
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Sea- ja veiseliiga ning tahke s6nnikuga seonduvad keskkonnaprobleemid on
peaasjalikult seotud ohuga pinna- ja p6hjaveele ning elamuteni leviva ebameeldiva
l6hnaga.
Toitainete kaod tekivad leosfumise (peamiselt NO3), erosiooni (K ja P) ja lendumise
(enamasti liimmastikuiihendid) t6ttu nii laudas, hoidlas kui p6llule laotamisel.
Sea- ja veiseliiga ning tahke sOnniku hoidlatesse kogumisel ning laotamisel eraldub
laguunidest ja hoidlastest ja pdldudelt intensiivne ebameeldiv l6hn, mis muudab
aegajalt madalaks kohaliku elanikkonna elukeskkonna kvaliteedi. Intensiivset
ebameeldivat l6hna p6hjustab viiga suw kergesti laguneva orgaanilise aine sisaldus
liigas ja s6nnikus, mis eespoolkirjeldatud tingimustes hakkab lagunema. Lagunemise
kiiigus eralduvad ebameeldiva lOhnaga gaasid.
S6nnikust ja liigast liihtuvad emissioonid osalevad lisaks ebameeldivate l6hnade
tekkele happevihmade kujunemisel (1.trH3, SO2, NOX), osoonikihi lagundamisel
(CH3Br), kasvuhoonegaaside tekkel (CO2, CH4, N2O) ja raskmetallide hajureostusel.

Veeseaduse $ 26r. Valgala kaitse p6llumajandustootmisest piirineva reostuse eest.
(l) P6hia- ia pinnavee kaitseks pOllumajandustootrnisest piirineva reostuse (edasoidi
pdl/arzaJ-andasreosfas) ennetamiseks ja oiiramiseks kehtcstab Vabariigi Valitsus
sdnniku silomahla ja muude viietiste kasutamise ja hoidmise n6uded. S6nniku koostise
nduded kchtestab pdllurna.i andusmin istcr miiiirusc ga.
(l') Viietis kiiesoleva seaduse tiihenduses on selline aine v6i valmistis. mille
kasutamise eesmiirk on kasvatatavate taimede varustamine toitainetega. V?ietiseks
loetakse ka sdnnik ja silomahl.
(3) P6llumajandustootjal on soovitatav -iiireida head o6lluma_iandustava. Hea
p6llumajandustava on kiiesoleva seaduse tiihenduses iildtunnustatud tootmisvdtted ia -
viisid, mille jiirgimise korral ei teki ohtu keskkonnale.
Veekaitsenduded viietise- ia sdnnikuhoidlatele nins siloladustamiskohtadele ia
sSnniku. silomahla ia muude vietiste kasutamise ia hoidmise ndudedr.
Kehtestatud Vabariiei Valitsuse 28. 08. 2001. a miiiiruseea nr 288.
$ 5. Veekaitsen6uded s6nniku- ja virtsahoidlatele
(l) S6nnikuhoidla ja -rennid peavad olema ehitatud nii, et sademed ja pinna-
p6hjavesi ei valguks sdnnikuhoidlasse.
(2) Vedels6nniku- ja virtsahoidla peab ammoniaagi lendumise viihendamiseks olema
kaetud.
(3) S6nnikuhoidla ja -rennid peavad olema lekkekindlad. Ehitamisel peab kasutama
materjale, mis tagavad lekkekindluse hoidla ekspluatatsiooniaja viiltel.

Viilisdhu kaitse seadus.

$ 9. Saastatuse taseme piirviiiirfus.
Saastatuse taseme piirviiiirtus on saasteaine lubatav kogus viilis6hu ruumalaiihikus.
$ 33. Saasteallika valdaja meetmed saasteainete heitkoguste vfiendamiseks vdlisdhu
saastatuse taseme piir- ja sihtvdarnrste iiletamise korral.

nlng
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saasteainete heitkoguste viihendamise meetmed, et viia viilis6hu saastatuse tase
vastavusse saastatuse taseme piir- v6i sihtviiiirfustega.

$ 34. Ebameeldiva vbi iirritava l6hnaga aine.
(l) Ebameeldiva v6i iirritava l6hnaga aine (edaspidi l1hnaaine) kiiesoleva seaduse
tiihenduses on inimtegevusest p6hjustatud viilisdhku eralduv aine v6i ainete segu, mis
vdib tekitada elanikkonnal soovimatut lOhnataju.
(2) L6hnaaine esinemise viilis6hus miiiirab selleks moodustatud ldhnaaine esinemise
miiiiramise ekspertrbhm.
(4\ L6hnaaine esinemise m?iiiramiseks viilis6hus kasutatakse rahvusvaheliselt
tunnustatud l6hnaainete mii2iramise meetodeid.
(6) L6hnaaine esinemise miiiiramise ekspertrtihm annab hinnangu ldhnaaine esinemise
kohta viilis6hus ning l6hnaaine esinemise tuvastamise korral peab saasteallika valdaja
ko,ostama l6hnaaine viihendamise teqevuskava.
(6') L6hnaaine viihendamise tegevuskava peab sisaldama kavandatavate abin6ude
loetelu, milles on nimetatud abindude maksumus, abin6ude rakendajad ja rakendamise
tiihtajad.
(62) Saasteallika valdaja esitab ldhnaaine viihendamise tegevuskava kinnitamiseks
saasteallika asukohaj?irgsele maakonna keskkorurateenistusele.
(8) Liihtudes l6hnaainete esinemisest viilis6hus, rakendavad saasteallikate valdajad.
kelle tdcistus- v6i p6llumajandusteeevus v6i tegevus muul alal p6hjustab v6i v6ib
p6hjustada l6hna tekkimist. levimist v6i iirritavat l6hnataiu elanikkonnale. tiiiendavaid

meetmeid lOhnaainete heitkoglrste vfiendamiseks.

Kavandatava tegevuse eesmiirgiks on:
- TiAi vallas Viiljaotsa ktilas Mdisavalla maai.iksusel K6rtsi farmi juurde (vt

fotod I ja 2) sea- ja veiseliiga ning s6nniku kiiitlemiseks ning soojus- ja

elektrienergia tootmiseks tootmisjaama ehitamine (edaspidi lirhendatult
tootmisjaama);

- Tiinassilma kiilla Sikeviilja maailksusele s6nnikulaguuni (suurus ca 15 000

m' - o{. foto 3; vahemahuti ehitamine (eaaspiai tUnenaatutt
s6nnikulaguuni);

- OU Estonia ja OU Kabala Agro farmidest sea- ja veiseliiga vedamine

Mdisavalla maaiiksusele Kortsi farmi juurde ehitatava tootmisjaama
vastuvdtus6lmedesse;

- sea- ja veiseliiga kiiitlemine;
- ,,rohelise" energia tootmine;
- Oisu aleviku ja Kabala kiila liihiii'mbruses OU Estonia ja OU Kabala Agro

kasutuses olevatel maadel kiiitlemata sea- ja veiseliiga p6ldudele laotamise

l6petamine ning elanikkonnale ebameeldivate ldhnade leviku piiramine

nimetatud piirkondades;
- kiiideldud sea- ja veiseliiga (edaspidi liihendatult digestaadi) vedamine ja

laotamine otse mulda viimisega OU Estonia ja OU Kabala Agro p6ldudele;
- sea- ja veiseliigast veekeskkonnale liihtuva ohu viihendamine.
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Foto L V?iljaotsa kiilas M6isavalla maaiiksusel tootrnisjaama asukoht K6rtsi farmi
k6rval.

Foto 2. Viiljaotsa ktilas Mdisavalla maaiiksusel tootrnisiaama asukoht K6rtsi farmi
kOrval.
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Foto 3. Uue sOnnikulaguuni asukoht Tiinassilma ktilas Sikeviilja maaiiksusel.

2. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete vdimaluste kirjeldus.
2.1. Kavandatava tegevuse liihikirjeldus.

Kavandatavaks tegevuseks on Tiiri vallas Viiljaotsa ktilas M6isavalla maaiiksusele (vt.

fotod I ja 2) sea- ja veiseliigast ja sdnnikust metaankiiiiritamisel saadavast biogaasist
elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ehitamine ja kasutamine ning tootmisprotsessist

tulenevalt Tiinassilma kiilla Sikeviilja maaiiksusele s6nnikulaguuni (ca 15 000 m'
suurusega vahemahuti) (vt. foto 3) ehitamine ja kasutamine. Tootmisjaam koosneb:

eraldi liiga ja sdnniku tarbeks kahest vastuvdtu- ja toorme segamiss6lmest; kahest

esimese astme ja tihest teise astrne anaeroobsest mesofiilsest metaantankist; biogaasi

kogumis- ja puhastamisseadmetest; kompressorist ja puhurist;

kondensaadiseparaatorist; koostootmisjaama gaasimootorist ja generaatorist soojus- ja

elektrienergia tootmiseks; avariiolukorra gaasip6letist (vt. lisa 7)'

Elektri- ja soojusenersia tootmisjaama kasutamiseks veetakse M6isavalla maaiiksuselg
tootmisjaama vastuvdtusdlmedesse Oisu ja Kabala asulate i.imbruses paiknevate OU
Estonia ja OU Kabala Agro farmide l6ga ja s6nnik: 2,6km kauguselt Kaasiku farmist,

3,8 km kauguselt Hiie farmist, 7,6 km kauguselt Taikse noorkarjafarmist, 4,0 km
kauguselt Metsakiila noorkarjafarmist, 5,6 km kauguselt Margu noorkarjafarmist,2,T
km kauguselt Viiljaotsa noorkarjafarmist, 6,0 km kauguselt Raukla noorkarjafarmist,
3,0 km kauguselt Tonu-Aadu noorkarjafarmist, 8,0 km kauguselt Kabala farmist, 2,6

km kauguselt Estpig sigalast. Kokku kiiideltakse Idga 75 000 Va ja tahket s6nnikut
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15000 Va, kokku90000 Va. Peale kiiitlemist hoitakse kSideldud l2iga ja s6nnikut
kahes K6rtsi farmi laguunis (kasulik maht2 x 16 000 m'- rt. fotod 4, 5 ja 6), 2008.
aastal valminud Kabala farmi s6nnikulaguunis (16 000 m' - vt. fotod 7 ja 8) ja
ehitatavas Sikeviilja s6nnikulaguunis (15 000 m'- vt. foto 3 Sikeviilja sdnnikulaguuni
asukoht) ning veetakse neist laotusperioodidel OU Estonia (laorusmaa suurus 5814 ha)
ja OU Kabala Agro (3357 ha) poolt kasutatavatele p6ldudele.

Elektri- ja soojusenergilr toohisjaama tehnilised niiitajad:
- biogaasi tootmine ca2,98 miljonit m'/a, -300 kuni 350 m'/tr;
- avariiolukorra gaasip6leti jd}dlus 350 m'/h;
- gaasimootori jdudlus 350 m'/h;
- gaasimootori soojuse toodang 770 kW;
- gaasimootori elektritoodang Pel = 717 kW;
- soojusenergiat kokku ca 6,75 miljonit kWh/a;
- elektrienergial ca 6,28 miljonit kWh/a.

Elektrienergia juhitakse AS Eesti Energia elektriv6rku ja soojusenergia kasutatakse
osaliselt kohapeal tehnoloogilisteks vajadusteks ja tdeniioliselt osaliselt Oisu alevikus.

Foto 4. Kdrtsi farmi s6nnikulaeuunid.
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Foto 5. Kdrtsi farmi s6nnikulaguunid.

Foto 6. Vedelsonniku pumpamine K6rtsi farmi sonnikulaguunist poolhaagise
mahutisse.

l 0
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Foto 7. Kabala farmi s6nnikulasuun.
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Foto 8. Kabala farmi s6nnikulaguuni s6nnikusegur (mikser).
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2.2. Tootmisjaama tehnoloogilise protsessi kirjeldus.

Vastuv6tumahuti.
Vastuv6tumahutis hoitakse liiga ja s6nnikut vahepealses etapis. Tiiitmine toimub
laudast tuleva torustiku v6i tsistemautode kaudu. Tiiituvust kontrollib k6rvalolev
jiilgimissiisteem, mis m66dab nii hiidrostaatilist r6hku (miiiirab momendi r6hku) kui
juhtiwst (teeb kindlaks, kas piimorm on saawtatud). Tooret segavad sukelsegistid.
Viiljat6mbamiseks kasutatakse tsentraalpumpa.
S6nnikuhoidlad.
Sdnniku hoidmiseks kasutatakse olemasolevaid s6nnikulaguunisid ja
vastuv6tumahuteid. Ehituse iiksikasjad on toodud hoidla kirjelduses. Transport0dr
suunab s6nniku tahkeaine doseerimisseadmesse.
S6nniku doseerimisseade.
S6nniku doseerimisseade varustab biogaasitehast raskestipumbatav a toormega (antud
juhul sdnnikuga). Kaks vertikaalsegistit tagavad toorme homogeensuse. Viiljuv
tigukonveier transpordib tahkeaine konteinerist kaldtransportddrile. L6puks
suunatakse tahkeaine kahe tigutransport<idriga fermentaatorisse (v6i metaantanki).
Kaalumisseadme kuvarid jiilgivad tamitud toorme kogust.
Tsentraalpump.
Erinevalt tahkeainest juhitakse kogu biogaasitehase subsffaadivoolu tsentraalselt trhe
pumbaga. Kiiideldavaid koguseid m66detakse vooluhulgam6Otjaga. Ilmastikukindel
pump paikneb tehnohoones. R6hultiliti seadistakse juhul, kui r6hk on liiga k6rge vdi
madal.

Jiirgnevas iilevaates on kdik tsentraalpumbaga iihendatud torustikud:
Tabel l.

Sisend - tsentraalpump Veljund - tsentraalpump

Loomalaudad
Vastuv6tumahuti
Fermentaator I
Fermentaator 2
Jiirelfermentaator

Kollektorkaev

Fermentaator 1
Fermentaator 2
Jiirelfermentaator
Tiik

Tsentraalpumbale paigaldatakse viiljavooluava, mis avaneb koos puhastuskanaliga
kollektorkaer.u. Kaevu teituvust jiilgitakse ja kui on vajalik tiiiendav viiljavool,
tiihjendatakse kaev tsentraalpumbaga.

Fermentatsioon (metaankiiiiritamine).
Nimetatud bioloogiline protsess toimub kolmes mahutis ja kahes etapis. Esimene etapp
toimub kahes paralleelselt irhendatud mahutis (fermentaatoris - metaantankis). Kolmas
mahuti (iirelfermentaator) asub eelmistest allavoolu. Jiirkjiirguline protsess kestab

t2
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keskmiselt 75 kuni 90 piieva, mille jooksul orgaanilised elemendid lagunevad peaaegu
t?iielikult.
Stabiilne temperatuur ja alaliselt anaeroobne keskkond on otsustava ttihtsusega. K6ik
fermentaatorid t66tavad konstantsel temperatuuril. Stabiilse protsessi tagab igapiievane
toorme tarnimine, substraadi pidev lagunemine ja konstantne temperatuur.
M6lemat fermentaatorit varustatakse viirske toormega. Tsentraalpump transpordib liiga
otse mahutisse ja s6nniku otse tdiitlemisse. Tooret lisatakse viiikestes kogustes iga
p?iev. Mahuti flihjendatakse tsentraalpumbaga, kdrvalolev jiilgimissiisteem juhib
protsessi ja kontrollib tiiituvust ning m66dab nii hiidrostaatilist r6hku (miiiirab
momendi r6hku) kui juhtivust (teeb kindlaks, kas piirnorm on saavutatud).
Kdik fermentaatorid on varustatud kaitseseadmetega, mis viilistavad tilerdhu ja
vaakumi tekkimist.
Koostootmisjaam kiitab biogaasitehases toodetud soojusenergiaga fermentaatorite
seinu. Kiiitamistemperatuuriks on mesofiilne vahemik 35 'c kuni 42 oc. Kollektor
tihendab erinevaid kiitteahelaid. Kiitteahelate arv sdltub vajatavast soojuskogusest.
Ringluspump ja segisti varustavad kiitteahela kolleklorit soojusjaoturist saadud sooja
veega. Soojusandur m?iiirab voo temperatuuri ja juhib servomootorit, mis paneb t6dle
kolmekiiigulise segistiklapi. Tiinu sellele suunatakse kiilm vesi tagasivoolu,
reguleerimaks p6hivoo temperatuuri.
Kaks andurit jiilgivad fermentaatorite temperatuuri ja saadavad lugemi juhtsi.isteemi,
mis reguleerib temperatuuri vastavalt eelreguleeritud s2itetele.
viilimine ajamimootor paneb t66le aeglase segisti ja ohe v6i kaks sukelsegistit, mis
tagavad toorme pideva liikumise, millega takistatakse kile tekkimist vedelikule ja
jdrikainete kogunemist mahuti pdhja. Kiiitamise ajal reguleeritakse segamiskiirust
kiisitsi salvestatud programmij uhtimissiisteemi (SPC) abil.
Igal fermentaatoril on kaks kaugemalasetsevat viiljalaskeava: iiks on mOeldud
proovide v6tmiseks j a teine avariiviiljavooluavaks.
Dieestaadi kogumine.
Kahes olemasolevas s6nnikulaguunis hoitakse ldplikult k6iiritatud substraati
GtgeSlaAD. Digestaat eemaldatakse seadme abil, mida tuntakse kui
tiihjendusplatvormi. Sellele paigutatakse liugliiiisisiisteemi ja tagasivoolutorustiku
iihendus, mis suunatakse tagasivoolukaevu.

Gaasitootmine.
Gaasitootmine toimub kolmes fermentaatoris, mida pidevalt soojendatakse ja mille
sisu kogu aeg liigutatakse. Mikroorganismid (metaani tootvad bakterid) lagundavad
siisteemi tarnitud orgaanilise toorme bioloogiliselt. Kirjeldatud protsessis toodetud
metaboolne toode on metaani sisaldav gaasisegu ehk,,bloggeg"
Gaasi kogumine.
Biogaasi hoitakse kahekordse katusega integreeritud gaasikogujates. Gaasikogujate
suurus oleneb vastava mahuti liibimS6dust, kuid nende konstruktsioon on alati
iihesugune.
Mahutite vahelised gaasitorud on valmistatud roostevabast terasest jalv6i PE-HD
plastikust, mille tihendused ja iiiirikud on lekkekindlad. Iga sektsiooni juhitakse eraldi
suletavate gaasiventiilidega. Tiinu sellele on v6imalik jiirelvalve ja hooldust66d, nagu
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segistite v6i kogujate katuste hooldamine ja parandamine, ning ei pea katkestama
gaasitarnimist koostootrnisjaamast.
Fermentaatoritest viiljunud biogaas tduseb iiles gaasikindlasse kuplisse, mis toetub
kesktalale. Kupli katus on valmistatud spetsiaalsest gaasikindlast fooliumist, mida
katab ilmastihrkindel foolium. Kattekilede ventileerimiseks t6mmatakse puhuriga
sisse vtilis6hku. Gaasikoguja fooliumkate liigub vabalt iiles-alla. Fooliumkate on
rebenemis- ja gaasikindel ning temperatuuritaluvus vastab Saksamaal kehtivatele
,,P6llumajanduslike biogaasitehaste ohutuseeskirjadele". Katusekonstmktsiooni kdrgus
oleneb mahuti liibimO6dust ja on 4 kuni 6 meetrit mahuti iiiirest kdrgemal. Andur
jiilgib gaasikoguja r6hku, mis tavakiiituse korral vdrdub iirnbritseva viilisOhuga. Seega
kogujad ei ole r6hu all.
Katusekile kinnitatakse kinnituspoltide ja U-kujuliste roostevabast terasest
profiilidega, mis asetsevad ringi iirnber mahutiserva. R6huandur tuvastab sisemise
gaasinivoo.
Ohutuse tagarniseks on k6ik fermentaatorid varustatud spetsiaalse seadistusii?irikuga,
mis takistab iiler6hu ja negatiivse r6hu tekkimist, mille tulemuseks on lubamatult
k6rge r6hk mahutis v6i gaasikogujas. Nimetatud iile/negatiivse r6hu
preventsiooniseadmete t66vahemik on *5,5 mbar-i ja -l mbar-i.
Jiirelfermentaatori gaasikogujal on vastav tihendus gaasi eemaldamiseks/lcogumiseks
ja gaasi puhastamiseks.
Gaasi puhastamine.
Gaasi puhastatakse, kuivatatakse ja surutakse kokku, et muuta biogaas tarbitavaks ja
pikendada gaasip6letite ttiriiga.

Desulfirreerimine.
Desulfureerimine on vajalik sellepiirast, et toores biogaas sisaldab viiiivlip6hiseid
komponente (peamiselt vesiniksulfiidi ja merkaptaani). P6lemisel muutuvad tihendid
viiiiveldioksiidiks, mis muutub veega kokkupuutel vdiivelhappeks. M6lemad happed
pdhjustavad mootorite ja ventiilide korrosiooni ning muudavad mootoridli kiiresti
iilehappeliseks. Viiiivliiihendid kahjustavad oluliselt heitgaasi kataliiiitiliste
konverterite tOdvdimet. Vesiniksulfiidil ja viiiivli orgaanilistel koostisosadel on viiga
madal ldhnaliivi.
Desulfireerimine toimub biokataltiilsi teel, milleks on hapnikusegu juhtimine
k6ikidesse gaasikogujatesse. Desulfrreerimiseks kasutatavad ventilaatorid suruvad
6hu biogaasi. Ventilaatoritega sissepuhutava 6hu maht oleneb toodetava biogaasi
mahust. Vooluhulgamddtw, mis on paigaldatud gaasikompressori taha, m66dab
toodetud gaasi kogust. Hapnikusisaldus on ligikaudu syo, s.t allapoole
plahvatusohtlikku taset, mis on ligikaudu l5%. Hapniku olemasolu korral tekivad
mikroorganismid (sulphobacter oxydans) vedeliku ja fooliumkatte vahele.
Gaasikoguja konstruktsioon soodustab nende kogunemist.
Mikroobide okstideerumisprotsess muudab biogaasis sisalduva vesiniksulfiidi (H2S)
elementaarseks viiiivliks, viiiivelhappeks ja veeks. Viiiivel on kollakas aine, mis tekib
deposiidina substraadi vdi substruktuuri peale.
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Kondensaadiseparaator.
Kondensaadiseparaator, mis paigaldatakse gaasitorustikule jiirelfermentaatori ja
allavoolu viiljavooluava vahele, viihendab biogaasi niiskust. Mesofiilse
kii^dritusprotsessi (35-42 oC) tulemusel tekkiv maksimaalne kondensaadimaht on
ligikaudu 40 ml iihe kuupmeetri biogaasi kohta. Kui arvestada, et tunnis toodetakse
300 kuni 350 kuupmeetrit biogaasi, siis moodustub tihes tunnis 12-14 liitrit
kondensaati.
Kondensaadiseparaator koosneb pdhimdtteliselt maa sees asuvast betoonkaevust, mis
on ehitatud gaasitorustiku k6ige madalamasse punkti. Kaev tiiitub
veega&ondensaadiga. Gaasitorustikule paigaldatakse torukolmik veepiirist allapoole.
Kondensaadi separeerimissiisteem peab tagama, et tiinu kergele kallakule koguneks
biogaasi jahtumisel gaasitorustiku pinnale tekkinud kondensaat separaatorisse.
Kuna biogaasi kondensaat sisaldab viiZivlijiiiike ja lahustunud ammooniumi
(mineraalained), kasutatakse seda viietisena. Selleks suunatakse kondensaat kaevust
siiilitusmahutisse.

Gaasi analiiisimine.
Gaasi analiiiisimiseks paigaldatakse gaasitorustikule vastav seade. Vesiniksulfiidi
lugem nZiitab desulfureerimise efektiivsust. Fermetaatori tdd kohta on v6imalik teha
jiireldusi metaanisisalduse alusel. Torustikul asetsev s0steem jiilgib biogaasi
hapnikusisaldust. Selle abil juhitakse desulfi.ueerimisprotsessi ja viilistatakse
plahvatusohtlike segude tekkimist. CO2 -sisaldus on oluline lOtigikindluse miiiiramisel
ja mdjutab biogaasi mekanisisaldust.

Kuivatamine/kokkus urumine.
Protsessi viimane etapp toimub kompaktseadmes, mis koosneb gaasipuhastist/kuivatist
ja gaasikompressorist. Puhasti/kuivati iilesandeks on gaasi jahutamine ja puhastamine.
Jahutusseadmed jahutatavad kondensaati, mida pritsitakse reaktorile. Biogaas voolab
vastupidises suunas liibi vettsisaldava udu, mis eemaldab mustuseosakesed ja jahutab
gaasi. Temperatuurilangus tekitab omakorda kondensaati. Gaasi puhastamiseks
mittevajalik kondensaat pumbatakse kondensaadikaelu. Gaasi temperatuuri
reguleeritakse kuivatusprotsessis. Gaasikompressoriga luuakse algne kiiitamisrdhk
(mille miiiirab koostootmisjaam) Ap: 80 kuni 120 mbar-i.

Koostootmisjaam.
Biogaas voolab koostootmisjaama liibi standardse gaasireguleerimissektsiooni, mis
vastab DIN (saksa standard) normidele ja standarditele (German Technical and
Scientific Association for Gas and Water (DVGW). Seade on varustatud kiisijuhitava
sulgeklapiga, gaasifiltriga, stittimisvastase kaitseseadmega ja gaasi
reguleerimisventiiliga. Koostootmisj aam kdivitatakse gaasimootoriga siiiiteseadmest,
millel puudub kdetava 6lip6letussiisteemi tugi.
Siinkroniseeritud generaator toodab madalpingeelektrienergiat, mille transformaator
vdimendab energiavdrku liibi spetsiaalse iihenduse. Koostootmisjaama kiiitamise ajal
tekkinud soojus tdstab tagasivoolu temperatuuri 60 'C kraadini erinevates etappides ja
peavoolus kuni vajaliku 80'C kraadini. 80 oC kraadist voolu kasutatakse
soojusjaotussiisteemis. Soojusvahetid kannavad soojuse siisteemist edasi.
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on kuumaveeahela konfiguratsioon (soojusjaamaploki

Gaasip6leti.
Koostoomisjaama viivale gaasitorustikule paigaldatakse gaasip6leti, mis p6letab gaasi

avariiolukorras nagu niiiteks koostootmisjaama rike ja v?ildib tarbimata biogaasi
viiljavoolu. P6leti on valmistatud roostevabast terasest ja tdiitab tiiisautomaatselt.
Pdletil on injektsioonp6leti ja siidelahendusega siiiitesi,isteem. Pdleti temperatuur on

ligikaudu 900 oC, gaasi tarnitakse ltibi DN80/PN10 torustiku. Ohutusseadmete hulka

kuulub gaasi reguleerimissektsioon, millele on paigaldatud siittimisvastane seade ja

r6huandur koos maandusseadmega. P6leti vOimsus on 350 kuupmeetrit gaasi tunnis.

Lisaktite.
Kuna biogaasi tootmine oleneb viilistemperatuurist, on see teatud olukordades v6imatu

v6i siis viiga aeglane protsess. Selle probleemi lahendamiseks on juurutatud

lisakiitteseade, mis kiirendab biogaasitehase kiiivitamisetappi. Tiinu sellele t6useb

temperatuur piisavalt kdrgele ning bioloogiline protsess ja gaasi tootmine v6ib alati
kiiivituda. Selleks on kaks vdimalust:

Gaasi reguleerimissektsioon maagaasiga/propaaniea.
Esimese alternatiivi puhul varustatakse koostootmisjaam teise gaasi

reguleerimissektsiooniga, milles kasutatakse maagaasi/propaani. Energiakandur
on kas vastav maagaasi torustik (kui on saadaval) v6i mobiilne maagaasiseade.
Mobiilse maagaasiseadme kasutusaeg on <12 kuud. Tavaliselt koosneb seade
i.ihest v6i kahest rdhu all olevast terasmahutist. V5lisseadmete hulka kuulub veel
aurutiseade ja vastavad ohutusseadmed. Koostootmisjaama torustik tihendab
ktitteahela kollektorit ja biogaasitehast.
Mobiilsed keskktitteseadmed.
Teine vflimalus on mobiilne dlikiittega keskkiitteseade, mis paigaldatakse

biogaasitehase k6rvale. Si.isteem on mobiilne, sest on paigaldatud kaheteljelisele
treilerile. Kiiitamisaeg on <12 kuu. Keskkiitteseade, mille v6imsus on 170 kW,
annab madalr6hul sooja vett temperatuuriga kuni 90 oC. Siisteemi kuulub
tiiisboiler ja Olip6letusseade, integreeritud 6lisoojendusmahuti koos
tilkumisrenniga (1000 kuni 1500 liitrit), roostevabast terasest 166r ja vastavad

ohutusseadmed. Siisteemi ja biogaasitehase kiitteahela kolle}ftorit iihendavad
painduvad voolikud.

Teised tehase osad - sooiusiaotusslisteem.
Tarbimiseks suunatakse soojus koostootrnisjaamast plaatsoojusvahetisse jalvdi

heitgaasil tiiotavasse soojusvahetisse. Soojust jaotatakse sisemise ja viilimise kollektori

kaudu. V?ilimisel kiittekollektoril on viilialaskeavade tihendused. Sisemist
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kiittekollektorit kasutatakse peamiselt siisteemis, mis ki.itab fermentaatorite seinu.
Kiittesiisteemile paigaldatakse tavapdrased ohutusseadmed nagu avariikaitseklapp,
tagasiliiiigiklapid, iiler6huklapid ja paisupaak.
Kiittetorustik talub temperatuuri kuni 95 "C ja r6hku kuni 8 baari. K6ikidele ahelatele
paigaldatakse temperatuuri juhtimisseadmed koos torukolmiku segistiklapiga ja
vastava mOOteseadmega. T6dtemperatuuri saab keskjuhtimissiisteemist reguleerida.
Teave suunatakse otse kolmekiiigulisse segamiskraani. Kogu toodetud soojust on
vdimalik kasutada. Avariijahutusseade vabastab jiiiiksoojuse atmosfii?iri.

Tehase jghtsiisteem.
Salvestatud programmijuhtimissiisteem (SPC) kuvab tcidprotseduure, lubab protsesside
automaatjuhtimist, administreerib kiiitamisparameetreid, tuvastab ja teavitab riketest ja
seisakutest.

Kompressor.
Kompressor varustab suru6huga pneumaatiliselt kiiivitatavaid klappe. See
ilmastikukindel seade paigaldatakse tehnohoonesse ja varustatakse hooldusiiksuse ja
r6huanduriga.

P6himahutite m66dud.
Tabel2.

Mahuti Kogumaht
lm'l

Vastuv6tumahuti
Tahkeaine doseerimisseade
F ermentaator I
Fermentaator 2
Jiirelfermentaator
1. fermentaatori gaasikoguja
2. fermentaatori gaasikoguj a
Jiirelfermentaatori gaasikoguia

100
28
2,430
2,430
2,430
966
966
966

2.3. Tootmisjaama ohutuseeskirjad.

Tootmisjaama ehitus on kaasaegne ja vastab p6llumajandusliku kutsetihingu
(Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) ,,P6llumajanduslike biogaasitehaste
ohutuseeskirjadele" (,,Sicherheitsregeln fiir landwirtschaftliche Biogasanlagen", AIJ
69). Enamasti on v6imalik viiga harva esinevaid tOrkeid vdltida, kuna tootmisjaam
koosneb mobiilsetest osadest ja moodustab kompleksse ehitise. Juba ehituse
planeerimise ajal tuleb ennast kurssi viia vdimalike riketega, et neid tulevikus viiltida.
Tehase kOrvalekallet planeeritud kiiitamisest nimetatakse ,,hiiireks", kui see avaldab
mdju iiLrnbritsevale keskkorurale 1a elanikkonnale. V6imalik on l6hna- ja
mtiraemissioon. Nimetatud emissioonide viihendamismeetmed on detailselt esitatud

t7



OU Vetepere T66 nr. KMH - 2008 - 01

kasutusdokumentides. Jiirgnevalt kirjeldame v6imalikke k6rvalekaldeid ja nende
vliltimismeetmeid.

Rikete tiiiibid ja pdhjused.
Tootmisjaamas v6ib esineda kahte liiki rikkeid:

- gaasitootmise katkemine;
- gaasi utiliseerimise katkemine.

Tegelikult on need kaks riket iiksteisega seotud. Kui tootmisjaam biogaasi ei tooda,
siis ei toimu CHP-s (Combined Heat and Power unit - koostootmisjaam) ka gaasi
utiliseerimist. Kui koostoofrnisjaam seiskub pikemaks ajaks ja soojusenergiaga
varustamine katkeb, siis gaasitootmine seiskub ja katelde bioloogiline kooslus hiivib.
Gaasitootmise katkemist on vOimalik viiltida aruka juhtimisega. Oige toorme
sortimendi ja koguse pidev etteanne .ting rikete varajane tuvastamine
tddtlemisprotsessi ajal on otsustava tfitsusega. Selleks koolitatakse tehases
operaatoreid ja protsessi juhtivad arvutid.
Lisaks gaasi utiliseerimise katkemisele seisakute t6ttu, tuleb koostootmisjaamas
teostada hooldustdid. Tootmisjaamas on kaheastmeline turvastisteem, mis viilistab
biogaasi kontrollimatu emissiooni.

l. samm
Saadud biogaasi kogus tavakiiituse korral, mis tiihendab tddtamist kindlaksmiiiiratud
protsessi tingimustes, on 350 m' tunnis (toorme koostis, etteande kogus, temperatuur,
segamise intervall). Koostootmisjaama seiskumisel oleks esimene samm biogaasi
vahevaru tddtlemine. Seet6ttu on saadaval gaasi kogus ligikaudu 2900 m'. Iga
gaasikogumispaak on varustatud taseme m66turiga. Taseme m66turid m66davad
algset taset, mille kdikumine 5-10 % on tavakiiituse korral normaalne.
Rikke konal moodustab 2610 m3 puhwi, mis aitab siiilitada protsessi umbes 7-tunnise
seisaku viiltel. Selle aja jooksul on lihtne teha viiiksemaid hooldustdid nagu
stiiitektiiinalde v6i 6li vahetamine.
2. samm
Kui koostootmisjaama seisak kestab kauem kui maksimaalne gaasi kogumisperiood,
siis tuleb p6lemata biogaasi emissiooni viiltimiseks kasutada gaasip6letit. Gaasip6leti
kompenseerib koostootmisjaama seisaku 100%-ft .

Kui on pikem seisak planeeritud, tuleks gaasitootmist eelnevalt
etteannet), et gaasip6leti vdimalikult liihikest aega p6leks.

Vdimalike talitlushiiirete viiltimine.

(nt muutes

Vahemaa.
P6him6tteliselt tuleb rakendada ohufut vahemaad, mis on siitestatud

,,P6llumajanduslike biogaasitehaste ohutuseeskirjades" (',Sicherheitsregeln flir
landwirtschaft liche Biogasanlagen"):
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Tabel 3.
vahemaa gaasikogumispaagi (mitu gaasikogumispaaki moodustavad iihe
tiksuse) ja liihedal asuvate tehaste, asufuste, ehituste ja iildkasutatavate teede
vahel

15m

vahemaa iile- ja alar6hum66turi ning liihedal asuvate tehaste, asuluste, ehituste
ia tildkasutatavate teede vahel

5m

vahemaa gaasip6leti ja l?ihedal asuvate tehaste, asutuste, ehituste ja
iildkasutatavate teede vahel

5m

v4fremaa gaasikogumispaagi ja vastava koostootmis.iaama vahel 6m
vahemaa gaasikogumispaagi ia iaotuskilpide vahel 3m
vahemaa propaanimahutite kuplite vahel (v6imalik ainult kiiivitamisprotsessis) 6m
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Umbruskonna miirasaastet aitab viihendada piisav vahemaa, miiraisolatsiooni
eeskirjade rakendamine ja varjestamine.
Elanikkonda kaitseb peamiselt 6ige vahemaa. Piisav vahemaa tootmisjaama ja
timbruskonna elamurajoonide vahel on viiga oluline, kui arvestada tulekahju- ja
plahvatusohtu. Piisav vahemaa (vt. tabel 3) liihedalasuva elamurajooni ja tootmisjaama
vahel takistab tule kandumist tulekahju korral ning kaitseb kidklaine eest plahvatuse
konal.

Tara.
Tootmisjaama territoorium iirnbritsetakse kogu ulatuses taraga. Paigaldatakse sildid
,,S issekiiik keelatud."

Miirgistus.
Asjakohane miirgistus (vastab BGV, DIN ja SIVO slitetele), mis teavitab keeldudest,
hoiatustest, kiiskudest ja teistest tdhtsatest ohutusjuhistest, paigaldatakse vajalikesse
kohtadesse (masinad, mahutid, juurdepiiiisuteed).
Miirkide tiipsed asukohad miiiirab tootmisjaama omanik koos tamijatega parast
ehitustdtide lSppu vastavalt kohalikele oludele.

Tootmisiaama olulised ohutuskomponendid - ohutus- ia md6tmistehnika.
Gaasilekke hoiatusseadis.
Koostootmisjaama ruum on varustatud gaasilekke hoiatusseadisega. Seadmes olevad
detektorid reageerivad metaanile, mis on biogaasi oluline komponent. Gaasilekke
hoiatusseadis teavitab pidevalt m66detud gaasi kontsentratsioonist ja piirviiiirtuse
filetamisest. Piirviiiirtuseks on seadistatud 40Yo alumisest plahvatuslimiidist (40%-
UEG). Biogaasi p6hikomponendi metaani viiiirtus on 6hus umbes 4,4 vol-%o. Kui
arvestada, et biogaas sisaldab metaani 53%o ulatuses, siis on see viiiirtus 6hus umbes
8,3 vol-%. Kui piirviiiirtus iiletatakse, kiiivitab gaasilekke hoiatusseadis LED-kuvaril
alarmi ja lOlitab sisse vastavad alarmireleed. Edastatud analoogv?iljundisignaal
transformeeritakse siisteemi juhtumiseadmes. Seade ltilitab viilja k6ik kaitsmata
draiverid. Seejlirel siittib plinktulede vilkuv hoiatussignaal ja
rikketelefonile/telefonidele saadetud SMS-sdnum teavitab operaatorit tekkinud
olukorrast. Gaasilekke hoiatusseadis on m6eldud kasutamiseks plahvatusohtlikes
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piirkondades nagu s?itestab ATEX-100a. Koostootmisjaama ruumi ventileerimine
toimub ltibi jaotatud summutiga sundventilatsiooni.
Gaasisiiber
Gaasikork paigaldatakse koostootmisjaama ruumi viiliseinale. See miirgistatakse
arusaadavalt ja kasutatakse kaitseventiilina. Kui gaasi tootmine katkeb, seiskub mootor
otsekohe.
Ule- ia alar6humddtur
Kdik fermentaatorid on varustatud tile/alar6humO6twitega, mis on iiiiriku ventiilil ja
viildivad keelatud r6hku gaasimahutite ja -kogumispaakide sees. M66fur tddtab
vahemikus +5,5 mbar kuni -l mbar. Reguleeritakse 0,5 mbar-iste sammudena. M66tur
on ohutu ja asub kergesti ligipiiiisetavas kohas. Lisaks on m66turit lihtne hooldada ja
juhtida. M60tur paigaldatakse ristloodis ja kaetakse h66rdumiskindla kattega. M66tur
paigaldatakse ummistuste viiltimiseks mahuti nivoost k6rgemale. T6iitajad peavad
kontrollima m66turi tiiituvuse taset iga piiev. Kiiljel asetsevad katseklaasid on mdeldud
kontrollimiseks. Kiilmal ajal kasutatakse tagavaravedelikuna antifriisi, mis talub
temperatuuri kuni -30'C.
Avariiolukorra _iuhtimisseadis.
Tootmisjaam on varustatud mitme avariiolukorra juhtimisseadisega. Need on
miirgistatud silmatorkavalt punase viirviga. Igal liilitil on avariiolukorra juhtimisahelas
spetsiifiline kZisklus. Luliti aktiveerimisel liilitatakse ohtlikud agregaadid (mootorid,
segistid, pumbad, ...) viilja.

S6ltumatu toiteallikas 0PS).
IPS-i vOimsus vastab koostootmisjaama akude v6imsusele (12V I 140 Ah). IPS tddtab
toitevaheldi akudel. Toitevaheldi varustab andureid ja juhib PC-d.

Arvutiprotsessi iuhtimine.
Tootmisjaama juhib anutisiisteem (CPC), mis kasutab loogilist programmjuhtimist
(PLC) koos visualiseerimist v6imaldava tarkvaraga. Nii kohapealne operaator kui
kaugelasuv tootja saab tootmisjaama otsepildis jiilgida ja juhtida.
CPC registreerib kOik md6teriistade akustilised v6i optilised signaalid, hoiatused v6i
rikked. Samal ajal juhib CPC vajalikke liilitusi, mis aitavad rikkeid (nt deakliveerib
pumbad, sulgeb ventiilid) valtida. Mbnede rikete puhul tuleb rikke eemaldamiseks ja
hilisemate ohtude viiltimiseks rike manuaalselt eemaldada.

2.4. Tootmisjaama tiiiiohutus.

Tootmisjaama ehitamine ja kiiitamine toimub rangete eeskirjade alusel, mis pdhinevad
Tddkaitseseadusel, To<itervishoiu- ja tddohutuseseadusel, TddstLtsohutuse ja tervishoiu
miilirusel ja Onnetuste viiltimise eeskirjadel.

Kaitseehitised.
Pwrkrid, Sahtid ja kontrollkaevud.
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Maa sees asuvad punkrite, Sahtide ja kontrollkaevude planeerimine ja ehitamine
toimub 6nnetuste viiltimise eeskirjade alusel (Jnfallverhiitungsvorschrift VSG). Avad
tuleb katta v6rede vdi muu sarnasega, et valtida inimeste sissekukkumist. Punkrite,
Sahtide ja kontrollkaevude tiiitmise ajal tagurdavad transportivad sdidukid pjedestaali
juurde ja kukkumise viiltimiseks tuleb jiirgida eeskirja.
Mahutid.
Teenindusplatvormide juures olevad mahutid ja tdiitavad fermentaatorid on varustatud
reelingute ja kaitserinnatistega, aga ka k€ie- ja p6lvek6rguste reelingutega nagu
siitestab VSG. Tddkohani viivad fikseeritud astmed, mis on kaugemal kui 5 m,
varustatakse redeli ohutuskarkassiga alates 3 m kdrguselt. Ttiiendavad vaheastmed
paigaldatakse, kui astmed ulatuvad kaugemale kui l0 m. Nimetatud ettevaatusabin6ud
aitavad viiltida kukkumist. Kontrollkaevud on m6eldud puhastamiseks ja
hooldustdddeks ja vastavad DN 800 siitetele ning on viihemalt m66tudega 800 x 600
mm.

Tehniline kaitsesiisteem.
Hiiiresiisteem.
Biogaasitehase automaatika- ja monitooringusiisteem on varustatud loogilise
programmjuhtimisega (PLC). Protsesside vaatlemiseks on paigaldatud allavoolu
visualiseerimissiisteem ja transformeeritud signaalid on PLC-s programmeeritud.
Turvalisusega seotud htiired registreeritakse ja talletatakse visualiseerimisprogrammis
ning edastatakse viilimise SMS-serveri iildkasutatava sideliini kaudu mobiiltelefoni
ootereZiimile. Kui tekib ohutuse seisukohast oluline hiiire, siis valves olev isik peab
s6itma kohe tootmisjaama ja teostama t6rkeotsingu. Kui tehases on voolukatkestus,
saab samaselt saata ka s6numi PLC-st, sest visualiseerimis- ia
sisekommunikatsioonisiisteemid tddtavad iseseisvalt toiteallikalt.

Organisatsiooni kaitse.
Tehase dokumentatsioon.
Kui ehitus on l6ppenud ja tootmisjaam on edukalt kiiivitatud, siis annab tootja iile
tehase tiipse dokumentatsiooni, sealhulgas lekke- ja frrnktsioonitestid, materjalide
sertifikaadid, vastavustunnistused ning kasutusjuhendid. Tootmisjaam miirgistatakse
tildeeskirjade alusel nagu muu tehnoloogia.

Tiiiitajate koolitus.
Tootmisjaama ehitaja juhendab kAivitamise ajal ja kahe kuu jooksul k6iki titdtajaid,
kes vastutavad tootmisjaama tehnilise juhtimise eest. T66tajatele tutvustatakse
tootmisjaamas tddtamise v6imalikke ohte, milleks on kukkumine ja ohtlike ainete
vabanemine.

Personali ja ettev Stte hii gieen.
Tootmisjaamas leidub mitmeid mikroobe. seetOttu tuleb jiirgida mitmesuguseid
ettevaatusabin6usid, et viiltida ohtu personalile ning tagada avalikkuse iildine heaolu ja
veterinaariaalaseid hiigieenin6ude id.
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Uldnduded.
Enne tdcidega alustamist tutvustatakse tootmisjaama personalile ja teistele tddtajatele
vajalikke hiigieenimeetmeid. Personal peab tiiitma isikliku h0gieenindudeid, et viiltida
mikroobide p6hjustatud infektsioone ja terviseriske. Pikaajalist personali
vaktsineeritakse teetanuse ja A/B-hepatiidi vastu kohustuslikus korras. Viiltida tuleks
toidu ja joogi hoidmist tehases pikema aja viiltel. Enne sddmist tuleb kiied p6hjalikku
pesta ja desinfitseerida ning siitia tohib ainult puhkeruumis.
Riietus.
Tiinavariietus tuleb vahetada tddriiete vastu enne tci6 algust. Tiinava- ja tddriiete
hoidmiseks on igale tdiitajale ette niihtud eraldi riidekapid. Iga tiiOtaja peseb oma
tddriideid regulaarselt. Toormega saastatud riided tuleb kohe vahetada. Selleks
otstarbeks on tootmisjaamas olemas teine komplekt tdtiriideid. Tehases td<itamise ajal
kantakse k6ikide toimingute tegemise ajal kaitseriietust.
Isiklikud htigieenin6uded.
Kui toore satub nahale, tuleb see viivitamatult eemaldada ja anega kokkupuutunud
nahapind desinfitseerida. Enne tootrnisjaamast lahkumist ja tiinavariietuse selga
panemist, tuleb kogu keha vdimalikult efektiivselt puhastada.
Vigastused.
Vigastuse korral tuleb haava vahepeal puhastada ja veekindla sidemega kinni siduda.
Kui haav ei ole korralikult paranenud, ei tohi jetkata tcidiilesandeid, mille puhul v6ib
esineda kokkupuudet toormega. Tehnokeskuses on olemas esmaabivahendid. Kui
vigastus ei parane, tuleb pii0rduda arsti poole.

Kaitseriietus.
Tootmisjaamas tuleb tti<iajal kanda kaitsekindaid, et viiltida muljumist ja h66rdumist
tehniliste vahenditega tddtamisel. Lisaks tuleb kanda turvajalatseid, mille terasest
ninad viildivad kukkuvate esemete poolt p6hjustatud vigastusi. Enne kui sisenete
koostootmisjaama ruumi, kus ttjdtavad masinad, pange piihe sobivad k6rvaklapid.

Viiljapiiiisud ja evakuatsiooniteed.
Ehitiste viiljap2iiisud ja evakuatsiooniteed ning tulet6rjeviiljapiiiisud ja viilispiirkonnad
on tiihistatud vastavate miirkidega ning peavad olema alati vabad. Eeskirjad ja
m66tmed vastavad kutseiihenduste eeskirjadele, mis kehtivad tddstuses ja tagavad
ohutuse (BGV - Berufsgenossenschaftliche Vorschriften). Khitamise ajal ei tohi
lukustada viiljapii?isude ja tulet6rjeviiljapiiiisude uksi ning nende suunas peab saama
valjumiseks alati vabalt liikuda. Tootmisjaama territooriumil regulaarselt viibivaid
tddtajaid informeeritakse vZiljapiiiisude ja evakuatsiooniteede olemasolust.

2.5. Tootmisjaamas plahvatusohu viltimine.

Suure veesisaldusega toore nagu liiga, j6usddt v6i digestaat ei ole tuleohtlikud.
Potentsiaalsed siittimiskohad on seotud biogaasiga. Toofrnisjaamast tulev biogaas
baseerub s6nnikul ja liigal ning sisaldab ligikaudu 53olo metaani, mis moodustab



OU Vetepere T66 nr. KMH - 2008 - 01

biogaasi tuleohtliku koostisosa. Tootmisjaama toodangu k6rge CO2-sisaldus (ligikaudu
45%) annab biogaasile suhteliselt viiikese leegi levikiiruse. Biogaas sisaldab viiikeses
koguses vesiniksulfiidi (s.t ppm vahemik), mis ei mdjuta siittimispunkti
miirkimisviiZirselt.

Siittimisoht.
Tootmisjaama erinevates osades v6ib tekkida plahvatusohtlik olukord, eriti
tootmisjaama gaasikogumise piirkonnas ja selle liihedal. Biogaasi kiisitletakse
tootmisjaama ttiiesti kinnistes osades, seega tuleb tootmisjaama ohutuse tagamiseks
viiltida gaasi vliljumist gaasikogujatest ja sisemist hapnikuleket.

Tabel4.
Tootmisjaama osa Konfiguratsioon Klassifikatsioon

siittimispunktist
tuleneva riski

alusel
Tahkeaine
dosaatorseade

Avatud konstruktsioon ja aeroobne keskkond valistavad
metaani koqunemise.

Puudub

Desulfureerimine Gaasi desulfureerimine toimub biokatalilusil, milleks
kasutatakse gaasikoguja k6ikides osades hapnikusegu.
Kompresso_riga varustatud ventilaator surub hapniku
biogaasi. Ohukogus oleneb toodetud biogaasi kogusest,
mille hapnikusisaldust m66detakse. Ventilaatori rikke korral
v6ib mahutites tekkida tuleohtlik segu. Gaas valiub
susteemist ainult lekke korral.

Vaike

Gaasitorud Gaasitorustik on valmistatud keevitatud roostevabast
terasest jalv6i HO-PE-st. Torustiku tehniline klass on
,,alaliselt suletud', kuigi okstideeruvat 6hku puhutakse sisse
desulfureerimisprotsessi ajal. Otsene plahvatusoht puudub,
aga ei saa teielikult valtida kergestistltliva 6hu kogunemist,
eriti saabumis- v6i lahkumisprotseduuride ajal.

Vaike

Koostootmis.jaam
(CHP)igaasip6leti

Kinnises susteemis on tarbimisavad, mille laheduses ei ole
hapnikku. Ka tehniliselt ,,alaliselt sulelud" gaasitorustiku ja
aerikiihenduste iuures on alati olemas lekkeoht. Gaasip6leti
avaneb 6ue, loomulik ohuliikumine tagab gaasi haiumise ja
lahustumise. PLT poolt juhitud metaaniandur jalgib CHP
paigalduskohta.

Viiike kuni keskmine

Kondensaadikaev Kondensaadikaev asub tavaliselt gaasitorustiku k6ige
madalamas punktis. Kondensaat kogutakse lfsav6(javootu
kaudu, mis asub gaasitoru ja kondensaadikaevu vahel.
Tavakaituse tingimistes on see tais v6i kondensaadiga
taidetud, mis valistab biogaasi lekke kondensaadikaevu ja
gaasi ning 6hu plahvatusohtliku segu tekkimise. Taituvust ei
saa vaga Upselt jalgida, sest lisavaljavoolu kuivamisel
paaseb biogaas takistusteta valja ja seet6ttu
klassifitseeritakse kondensaadikaevu kui Dotentsiaalselt
ohtlikku piirkonda.

Vaike kuni keskmine

Gaasi
puhastussirsteem
(k.a
gaasikompressor)

Gaasipuhastuss0steemi gaasikompressoris on poorley osa,
mis takistab sademe tekkimist ja seega ka plahvatusohtu.
V6imalus, et gaasitorustiku sees tekib tuleohtlik segu, ei ole
kuigi suur.

Keskmine

L J
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Tootmisjaama osa Konfiguraisioon Klassifikatsioon
siittimi3punktist

tuleneva riski
alusel

Jarelfermentaator Optimaalsetes kaarimistingimustes ia luhikesel ooteajal
toimub anaeroobses keskkonnas piiratud lagunemine.
Moodustub vaike kogus biogaasi.
Gaas v6ib lekkida mahuti katusest v6i teistest tehase
tehniliselt suletud osadest (seinapraod,a kontrollavad).
Ule/alar6huvastased kaitseseadmed tasakaalustavad r6hku
tehase erinevates osades seisaku ajal. Vaikese
qaasikoquse eraldumine on siinkohal normaalne.

Keskmine

Fermentaator 1 Optimaalsetes kaerimistingimustes ja pikal ooteajal laguneb
varske toore anaeroobsetes tingimustes. Biogaasi
moodustub suurtes kogustes.
Gaas v6ib lekkida mahuti katusest v6i teistest tehniliselt
suletud tehase osadest (seinapraod ia kontrollavad).
Ule/alar5huvastased kaitseseadmed tasakaalustavad 16hku
tehase erinevates osades seisaku ajal. Veikese
qaasikoause eraldumine on siinkohal normaalne.

Keskmine kuni suur

Fermentaatol 2 Optimaalsetes kaarimistingimustes ja pikal ooteaial laguneb
varske toore anaeroobseles tingimustes. Biogaasi
moodustub suurtes kogustes.
Gaas v6ib lekkida mahuti katusest v6i teistest tehniliselt
suletud tehase osadest (seinapraod ja kontrollavad).
Ule/alar6huvastased kaitseseadmed tasakaalustavad r6hku
tehase erinevates osades seisaku ajal Vaikese
qaasikoquse eraldumine on siinkohal normaalne.

Keskmine kuni suur

Tsooni klassifikatsioon.
Efekliivsete siittimisvastaste kaitseseadmete rakendamiseks tuleb plahvatusohtlikud
tsoonid miiiiratleda. Plahvatusohtlikud tsoonid miirgitakse komrseplaanidele ja -

sektsioonidele ning tiihistatakse tootmisjaama territooriumil hoiatussiltidega.
Plahvatusohtlikud piirkonnad on ruumid, kus v6ib tekkida plahvatusoht liihtuvalt
asukohast ja kiiitamistingimustest. Plahvatusohtlike piirkondade klassifikatsioon
p6hineb v6imalikul plahvatusohul. Jiirgnev iilevaade tufvustab biogaasitehase
plahvatusohtlikeks tsoonideks jagamist:

Tabel 5.
Sisemised plahvatusohtlikud tsoonid

Tehase osa Kategooria Observatsioon Siittimist valistavad meetmed

Fermentaator 1 Tsoon 1 Kogu mahuti sisemus on
plahvatusohtlik tsoon;
ainult t(xt
kaivitamiseul6oetamisel

'Elektrisusteemid mahuti sees
ei ole plahvatusohtlikud v6i
liilitatakse valja
taitmiseft Uhiendamise aiaks.

Fermentaator 2 Tsoon 1 Kogu mahuti sisemus on
Dlahvatusohtlik tsoon:
ainult 100
kaivitamisel/l6oetamisel

Jarelfermentaator Tsoon 1 Kogu mahuti sisemus on
plahvatusohtlik tsoon;
ainult t06
kaivitamisel/l6Detamisel

Gaasitorud Tsoon I Kogu mahuti sisemus on
plahvatusohtlik tsoon;
ainult t60
kdivitamisel/l6petamisel
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Tootmisjaamast v?iljapoole jli?ivad plahvafusohtlikud tsoonid on kontsentrilised. Kohti,
kus lOikuvad sama kategooria plahvatusohtlikud tsoonid, peetakse tsooni piirideks.

Tabel 6.
Viilimised plahvatusohtlikud tsoonid

Tootmisjaama osa Kategooria Observatsioon/vahemaad Siittimist
valistavad meetmed

Fermentaator 1

Gaasikoguja Tsoon 2 raadius 3 meetrit *Kiitamiseks kasutatakse
materjale, mis on lubatud
antud tsoonis vastavalt
Euroopa Komisioni direktiivi
94/9/ Lisa 1 satetele*

Ule/ala16huvastane
kaitseseade

Tsoon 1 raadius 1 meeter

Tsoon 2 raadius 3 meetrit

F ermentaator 2

Gaasikoguja Tsoon 2 raadius 3 meetrit

Ule/alar6huvastane
kaitseseade

Tsoon 1 raadius 1 meetrit

Tsoon 2 raadius 3 meetrit

Jarelfermentaator

Gaasikoguja Tsoon 2 raadius 3 meetr;t

Ule/madal16huvastane
kaitseseade

Tsoon 1 raadius 1 meeter

Tsoon 2 raadius 3 meetrit

Miirgid.
Sissek5ik plahvatusohtlikku tsooni tiihistatakse hoiatussiltidega vastavalt Euroopa
Komisjoni direktiivi 1999/92 Lisa III siitetele.

Meetmed plahvatusohu viiltimiseks.
Plahvatusohu viiltimiseks ja selle eest hoiatamiseks rakendatakse erinevaid meetmeid:
o Sise6hu jiilgimine suletud ruumis, kus gaasileke on vdimalik (nt koostootmisjaama

mahutid).
o K6ikide ajamite plahvatusohtu viilistav konfiguratsioon ja m6Oteriistad

plahvatusohtlikes piirkondades.
r Stittimist viilistavate seadmete kasutamine iilesvoolu, kus biogaasi segatakse 6huga

(nt koostootmisjaam, gaasip6letid, desulfureerimisstisteemid, gaasikompressorid).
Kui plahvatus peaks siiski toimuma, takistavad stittimist viiltivad seadmed
siisteemis tulelevikut iilespoole.

r Avarii korral liilituvad tootmisjaama erinevate osade elektrisiisteemid tiiielikult
vdlja (nt kui koostootmisjaama juures on metaani kogunenud 40% iile
plahvatusohtliku alampiiri).
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2.6. Tiinassilma kiilla Sikeviilja maaiiksusele ehitatava sdnnikulaguuni kirjeldus.

Sikeviilja s6nnikulaguun ehitatakse Tiinassilma k0lla Sikevtilja maaiiksusele(ra fotod
I ja 2). S6nnikulaguuni projektijtirgne kasulik maht saab olema 15000 m' ja selle
konstruktsioon on sama, mis Kabala suurfarmi juurde ehitatud 16 000 m' kasuliku
mahuga sdnnikulaguunil :

- s6nnikulaguun ehitatakse maa peale muldesse - laguuni kiilgseinteks on
tihendatud pinnasest vallid kdrgusega ca 6 m;

- sOnnikulaguun vooderdatakse seestpoolt veetiheda geomembraaniga;
- tootmisjaamast laguuni veetava digestaadi segamiseks kasutatakse kahte

mikserit, mis tekitavad digestaadi segamisel tunduvalt viihem ebameeldivate
lShnade lendumist, kui jugasegurid, mida kasutatakse K6rtsi farmi
s6nnikulaguunides liiga segamiseks;

- sdnnikulaguuni iirnber ehitatakse piirdeaed;
- Kdrtsi farmi juurest veetakse digestaat s6nnikulaguuni kinniste

poolhaagistega.

2.7 . Kav andatava tegevuse reaalsete alternatiivsete v6imaluste kirj eld us.

Et alternatiivid oleksid reaalsed, peaksid need vastama digusaktidele, olema tehniliselt
ja majanduslikult teostatavad ning vdimaldama kavandatava tegevuse eesmiirgi
saavutamist m6istliku aja ja vahenditega. Samuti on alternatiivide ptistitamise
eelduseks see, et arendaja on p6him6tteliselt valmis k6iki pakutud alternatiive
rakendama. Seega on altematiivi "reaalsus" seotud ka kavandatava tegevuse ning
sellega seotud olulise negatiivse keskkonnam6ju iirahoidmiseks vajalike vahendite
maksumuse ja nende hankimiseks kuluva ajaga.
Alternatiivsete vdimalustena kiisitletakse tavaliselt planeeringute tegemisel samaste
tootmisjaamade asukohaaltematiive Keskkonnam6ju hindamisel kiisitletakse
tehnoloogilisi alternatiive. Kui see on vdimalik, siis kiisitletakse ka kavandatava
tegevuse alternatiive, sest teatud eesmiirgi saavutamiseks v6ib olla erinevaid
v6imalusi.

Tiiri vallas on tootmisjaama asukohaks valitud Viiljaotsa kiilas M6isavalla maatiksus
(vt. fotod 1 ja 2), millel paikneb K6rtsi farm ning uue s6nnikulaguuni asukohaks
Tiinassilma kiilas Sikev6lja maaiiksus (vt. foto 3). Asukohtade valikul arvestas
arendaja jiirgnevate piiravate teguritega:

Tootmisjaama osas:
- sobiva (maa sihtotstarve iildplaneeringu jargi; kaugus sea- ja

veisefarmidest; piisav kaugus elamutest) vaba (maa vd6randamise
vdimalused) maa olemasolu;

- elektriliinide ja -alajaamade, mis on suutelised vasfu v6tma toodetud
elektrieners.iat. olemasolu:
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- elektri- ja soojusenergia tarbijate olemasolu;
- juurdepiidsetavus - sobiva teedevdrgu olemasolu;
- looduskaitsealade ja Natura 2000 v6rgustiku alade paiknemisest tulenevad

piirangud.
S6nnikulaguuni osas:
- sobiva (maa sihtotstarve iildplaneeringu jiirgi; kaugus elektr! ja

soojusenergia tootmisjaamast; laotusmaade ldhedus) vaba (maa
vd6randamise vdimalused) maa olemasolu;

- juurdepiiiisetavus * sobiva teedev6rgu olemasolu;
- ldhiiimbruses piisava laofusmaa olemasolu;
- looduskaitsealade ja Natura 2000 v6rgustiku alade paiknemisest fulenevad

piirangud.

Tootmisjaam on planeeritud OU Estonia omandis olevale 27,5 ha suurusele
M6isavalla maatiksusele (53701:002:1150). Maaiiksuse sihtotstarbeks on praegu
maatulundusmaa ja koostatava uue iildplaneeringu jiirgi OU Estonia soovi arvestades
tootmisala.
Uue s6nnikulaguuni asukoht Tiinassilma
(53701:003:0880), suurusega 7,9 ha on OU
sihtotstarbeks on iiiiitmehoidla maa.
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k0las Sikeviilja maaiiksusel
Estonia omandis. Maaiiksuse

Tehnoloogilised alternatiivid.
Biogaasi ja sellest soojus- ja elektrienergia tootmiseks on kavandatud kasutada
ntitidisaegseid Euroopas laialdaselt levinud anaeroobseid mesofiilseid metaantanke.
Tegemist on Euroopas flrrustatavatest metaantankidega lahendustest iihe moodsaima
tehnoloogilise skeemiga tootmisjaamaga. Vaadeldav tootmisjaam on viiga suure
tddkindlusega ja jaam on varustatud k6igi vajalike lisaseadmetega, et tagada turvaline
ja keskkonnas6bralik td6. Tootmisjazrm on tiiisautomaatne.
Kuna tegemist on praegu Euroopas toodetavatest iihe moodsaima tehnilise
lahendusega, siis on viiga raske leida viiljavalitud tootmisjaamale tehnilist ja
tehnoloogilist alternatiivi.

Kavandatava tegeluse alternatiivid.
Kavandatava tegevuse alternatiivideks on null variant (tootmisjaama ei ehitata) ja
m6ne muu elektrienergia tootmisviisi kasutamine. Nullvariandi korral ja6b
vaadeldavas piirkonnas esialgu k6ik (looduskeskkondja infrastruktuur) nii nagu see on
praegu. Jdtkub Oisu aleviku ja Kabala kiila tmbruskonnas OU Estonia ja OU Kabala
Agro kasutuses olevatele pdldudele kiiitlemata sea- ja veiseliiga laotamine ning
elanikkonnale ebameeldivate ldhnade intensiivne levik. Siiilib oht veekeskkonnale.
Stiilivad soodsad tingimused happevihmade kujunemiseks, osoonikihi lagundamiseks
ja kasvuhoonegaaside tekkeks.
Oisu aleviku lahiiimbruses praktiliselt puuduvad majanduslikult arvessevdetaval
hulgal energia tootmiseks vajalikud toorained ja energiaallikad (hiidroenergia, turvas,
hakkpuit, pdlevkivi jne.), mille baasil oleks vdimalik korraldada sellisel hulgal
majanduslikult tasuvalt elekffienergia tootmist. Siit jiireldub, et vaadeldavas asukohas
ei ole majanduslikult vastuvdetav ja otstarbekas kasutada elektrienergia tootmiseks
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m6nda muud altematiivset elektrienergia tootmise varianti. Samuti puuduvad
altematiivsed vOimalused ebameeldivatest lOhnadest lahti saamiseks.

Loeisti l ised altematiivid.
Alternatiividena v6ib vaadelda veel viiiksemate ja viiiksema j6udlusega metaantankide
ehitamist, kusjuures nende arv sel juhul on suurem. Sellega oleks v6imalik viihendada
transpordi osatiihtsust. Nimetatud alternatiivne vdimalus ei ole aga siiski soovitatav,
sest sellisel juhul ei ole kogu tegevus majanduslikult otstarbekas:

o kuna tuleb rajada suurel hulgal torujuhtmeid, kogumaks toodetud biogaas iihte
koostootmisjaama, v6i tuleb biogaas vedada tsisternidega koostootmisjaama;

. sest erinevate viiiksemate vdimsustega jaamade projekteerimis- ja

ehitusmaksumused koos k6igi liitumistega elektri- ja soojavdrkudesse ei ole
majandus likult vastuv6etav;

o sest metaantankid kasutavad osa soojust ise toorme kiiiiritamiseks, mis tiihendab
sellisel juhul lisaks veel ka soojatrasside ehitamist tagasi metaantankide juurde

v6i eraldi muudest energiaallikatest sooja tootmist metaantankide ktitteks;
r sellisel juhul tuleb eraldi korraldada ka digestaadi kogumine, mis praegu on

kavandatava tegewse kohaselt lahendatud K0rtsi furmi juures paiknevate
sdnnikulaguunide ja ehitatava Sikeviilj a s6nnikulaguuni baasil.

Uheks altematiiviks v6iks olla ka metaantankide j6udluse viihendamine. Arendaja on
selles osas teinud majanduslikud arvutused ja saanud fulemuseks, et viiiksema
j6udlusega metaantanke ei ole majanduslikult tasuv rajada.

Eespooltoodust niihtub, et tootmisjaama ja Sikeviilja maaiiksusele uue sdnnikulaguuni
ehitamiseks ja kasutamiseks on kaks alternatiivi:

I . Vdljavalitud asukohtadesse ehitatakse tootmisjaam ja s6nnikulaguun.
2. Elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ja s6nnikulaguuni ei ehitata.

3. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete v6imalustega eeldatavalt
m6jutatava keskkonna kirjeldus ja keskkonnaseisund.

Kavandatav tegevus sea- ja veiseliigast ja s6nnikust metaankaiiritamisel saadavast
biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ehitamine ja tootmisprotsessist
tulenevalt uue sdnnikulaguuni ehitamine mdjutab otseselt ainult Tiiri vallas Vtiljaotsa
kiilas M6isavalla maaiiksuse ja Tiinassilma kiilas Sikevhlja maaiiksuse
keskkonnaseisundit. Tootmisjaama ja Sikeviilja sOnnikulaguuni kasutamine m6jutab
keskkorura seisundit kogu OU Estonia ja OU Kabala Agro kasutuses olevatel maadel.
Seoses sellega kirjeldame jiirgnevalt kogu vaadeldava piirkonna keskkonnaseisundit.

Kliima.
Eesti asub iileminekuvddndis mereliselt kliimalt kontinentaalsele. Iseloomulik on pikk,
pehme ja niiske talveperiood ning liihike, jahe ja niiske suvi. Suurt m6ju avaldavad
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Atlandilt tulevad tsiiklonid, millest johtub ilmastiku muutlikkus. Eriti vahelduv on
ilmastik ktilmal aastaaj al.
Aasta keskmine Ohutemperatuur on Ttiri kandis 4,2o C. K6ige soojem kuu on juuli
(16,5" C), k6ige ktiLlmem veebruar (-7,2' C).
Tuule keskmine kiirus on piirkonnas 3,2 m/s, viiikseim on see juulis ja augustis ning
suurim novembris, detsembris ja jaanuaris. Tugevat tuult (15 m/s v6i rohkem) on
aastas keskmiselt 4 piieval, peamiselt s0gisel ja talvel. Suvel puhuvad sagedamini
liiiinekaarte (edela-, lZiiine- ja loode-), talvel ldunakaarte (kagu-, l6una, ja edela-)
tuuled.
Keskmine sademete hulk on 650 mm aastas. Harilikult sajab k6ige viihem miirtsis (ca
25 mm) ning k6ige rohkem juulis ja augustis (80-85 mm), kuid ka kuude sademete
hulk kdigub suuresti. Aikest on aastas keskmiselt paarikiimnel piieval.
Lumikate ilmub tavaliselt novembri €simesel dekaadil ja kaob aprilli keskpaigas. Ptisiv
lumikate kestab paljuaastase keskmisena detsembri keskpaigast miirtsi l6puni.
Lumikatte suurimaks dekaadi keskmiseks paksuseks lagedal on m66detud ligikaudu
35 cm. Keskmine lumikattega piievade arv on 120.
Keskmine pinnase suurim kiilmumissiigavus lumikatte all on 40 cm, palja maaga I l0
cm.

Geoloosiline ehitus ia hiidrogeoloogilised tinqimused.
Kavandatava tegevusega haaratud ala asub Kesk-Eesti ndrgalt lainjal
moreentasandikul. Maapind on siin tasane, abs. k6rgused on vahemikus 60-68 m,
veidi k6rgem on p6hjaosa.
Pinnakate koosneb liivsavi- ja saviliivmoreenist. Selle paksus on vaadeldaval alal
s6ltuvalt asukohast kuni 5 m. Alusp6hja pindmise kihi moodustavad alamsiluri
raikkiila lademe lubjakivid ja dolomiidid (Slrk). Nende paksus on 35-45 m. Edasi
jtugnevad alamsiluri juuru lademe lubjakivid ja merglid (Sfr).
Vaadeldavas piirkonnas levib p6hjavesi p6hiliselt alamsiluri raikkiila lademe
lubjakivides ja dolomiitides. Kivimite veerikkus on suurim kuni 20 m siigavuseni,
siigavamal on juba viihe vettandvaid l6hesid. Allpool lamavaid juuru lademe lubjakive
ja mergleid loetakse suhteliselt ve@idavaiks, s.t nende veeandrrus on viihene.
Perspektiivi ei oma ka sellest siigavama ordoviitsiumi veekogumi kasutamine, sest
suhteliselt viihese veeanni juures tuleksid kaevude siigavused iile 70 meetri ning on
keeruka konstruktsiooniga ja kallid.
Piirkonna ainukeseks praktiliselt kasutatavaks veeressrusiks on raikkiiLla lademega
seotud pdhjavesi. Maapinnalt liihtuva reostuse eest on veekiht vaadeldaval alal n6rgalt
kaitstud.
Maapinnaliihedase p6hjaveekihi tase on suurema osa ajast 0,5...1,5 m siigavusel
maapinnast. Kuivaperioodil langeb vesi kuni 2,5 m siigavusele ja t6useb k6rgvee ajal
peaaegu maapinnani. Pdhjavee liikumissuund on enamasti kirdest edelasse.

Maakasutus.
Ttiri vald asub maastikuliselt 3 eriilmelises piirkonnas: Tiiri voorestik valla pdhja-
jakeskosas, Piirnu madalik jaAb TiiLri linnast liiiinde ja edelasse ning Kesk-Eesti
tasandik paikneb valla idaosas. Valla iildpindala 598,82 km2 jaotub ligikaudu
jeirgmiselt: ca49%o onm€tsamaa,36Yoon haritav maa,4yo looduslik rohumaa,T%o
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muu maa. P6llumajanduslik potentsiaal Tiiri vallas on k6rge. Mullad on iile keskmise
viljakusega: haritavate maade keskmine viljelusviiiirtus (boniteet) on Tiiri iirnbruses 43
ja Oisu piirkonnas 50 hindepunkti, (vabariigi keskmine 42, maakonna keskmine 50).
P6llumaana on kasutuses peamiselt siigavama huumuskihiga viljakamad alad, iiles on
haritud palju madalsoid. Viljakamad p6llumaad paiknevad valla kesk- ja kaguosas
Oisu ja Kabala piirkonnas.

Piirkonna reostuskaitstus.
Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a miiiiruses w 269 Heifvee veekogusse v6i
pinnasesse juhtimise kord gl0 lg 8 ja l0 on toodud p6hjavee loodusliku kaitstuse
kriteeriumid tilalt tulevate reoainete suhtes. Kaitstus s6ltub pirmakatte paksusest,
filtratsiooniomadustest ja pddavee tasemest.
AS Maves poolt 1992. aastal koostatud Estonia tihismajandi veekaitseskeemis on
analiiiisitud p6hjavee kaitstust - praeguse OU Estonia haritavast maast ca 33 Yo
paikneb kaitsmata pdhjaveega alal ja iilejiiiinud n6rgalt kaitstud alal - p6hjavee
kaitstuse kaardiga on v6imalik tutvuda Maa-ametis ja Eesti Geoloogiakeskuses.
Eesti Geoloogiakeskuse hiidrogeoloogia osakonna ja R. Perens poolt on koostatud
2001. aastal Eesti p6hjavee kaitstuse kaart 1:400 000ja sellejuurde seletuskiri (tekst
48 lk., I graafiline lisa (EGF)). Kaardi koostamisel ning p6hjavee seisundi ja p6hjavee
loodusliku kaitstuse hindamisel olid p6hiliseks aluseks kompleksse geoloogilis-
hiidrogeoloogilise kaardistamise materjalid. Kaardi koostamisel on l2ihtutud
j iirgmistest kriteeriumidest:
Kaitsmata (viiga reostusohtlikud) alad.
P6hjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui mineraalsete reoainete suhtes, pinnakatte
paksus kuni 2 m. Suurem66tkavalisel geoloogilisel kaardistamisel on kaitsmata alad
jagatud enamasti kaheks alliiksuseks :

1) alvarid;
2) piirkorurad, kus moreeni paksus on l-2 m.

Kaardil m66tkavas 1:400 000 ei ole neid alasid v6imalik tehniliselt iiksteisest eristada.
Kaitsmata aladel saasteainete infrltratsiooniaeg on kuni 30 66piieva.
Kaitsmata alade hulka kuuluvad p6himdtteliselt ka karsti levikualad, eriti kurisute
valgalad. Uksikutest lehtritest koosneva karstiviilja piir v6ib olla mOnikord ka laiem
kui kaitsmata ala piir.
N6rgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad.
Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m v6i savipinnase (savi, liivsavi) paksus
kuni 2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 ddpiieva. Ka need alad
on suurema m66tkava puhul otstarbekas jagada alarajoonideks moreeni paksusega 2-5
m ja 5-10 m.
Keskmiselt kaitstud (m66dukalt reostusohtlikud) alad.
Saviliivmoreenist pinnakatte paksus on valdavalt 10-20 m; savi v6i liivsavi paksus 2-5
m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on 200-400 66piieva. Survelise pdhjavee
esinemise korral jiiiib swvepind piisivalt maapinna lZihedale.
Suhteliselt kaitstud (v2ihe reostusohtlikud) alad.
Valdavalt saviliivmoreenist pinnakatte paksus on 20-50 m; savi v5i liivsavi paksus 5-
10 m; reoaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 6<ipiieva. Survelise p6hjavee
survepind on Ole maapinna (p6hjavee iilevoolu piirkond).

30



oU Vetepere T66 nr. KMH - 2008 - 01

Kaitstud (viiea vilhe reosfusohtlikud) alad.
Valdavalt saviliivmoreenist pirurakatte paksus on iile 50 m vdi savikihi paksus
vdhemalt 10 m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg aluspdhjalisse veekihti on
rohkem kui 1000 66piieva.

Vastavalt Eesti pOtrjavee kaitstuse kaardile on lisas I toodud joonistele eksperdi poolt
kantud kaitsmata ja n6rgalt kaitstud p6hjaveega alade piirjooned.

Tarbitava pdhiaveekihi kvaliteet niirkonnas.
Nii iihisveevarustuse kaevudega (OU Oisu Vesi puurkaevud Oisu alevikus ja
llihipiirkonnas) kui ka individuaalkaer.udega vdetakse alamsiluri raikktila lademe vett.
OU Oisu Vesi kaeludega v6etakse vett siigavamalt, vahemikus 35-70 m (ulatuvad ka
juuru lademesse), iilejiiZinud kaerude siigavus piirdub valdavalt 20-30 m-ga.
Viirskeimad andmed on saadaval OU Oisu Vesi ja OU Kabala Agro hallatavate
kaevude kohta. Tarbitava veekihi kvaliteediniiitajad ei ole head. Suurimaks
probleemiks on kaevuvee rauasisaldus: Oisu puurkaevus 0,97- 1,16 mg/l; Taikse
puurkaevus 1,37-2,72 mg/l; OU Kabala Agro kaevudes kuni 2,6 mgll. Ette antud
joogivee indikaatomiiitaja (pole otseselt tervisele ohtlik) piirnorm on 0,2 mg/l - seega
on piirsisaldus iiletatud mitmekordselt. Sdltuvalt suwest rauasisaldusest on k6rged ka
vee v2irvuse ja hiigususe niiitajad. Raua esinemine on looduslikku piiritolu.
Teiseks vett halvendavaks naiitajaks on ammooniumi k6rge sisaldus tihisveevarustuse
kaevude vees. Oisus on see vahemikus 0,58-1,10 m/l ja Taikses 1,36-2,23 mgll,
Kabala farmi iimbruses ei iileta piimormi (oogivee indikaatom?iitaja piirsisaldus 0,50
mg/l). Ammooniumiooni k6rged sisaldused iihisveeviiiirgi kaevudes on tdentioliselt
p6hjustatud kasutatava veekihi looduslikult anaeroobsetest tingimustest ja paikkonnas
intensiivsest p6llumajanduslikust tegevusest ja sellest liihtuvast reostusest (vdetamine,
normidele mittevastavad s6nnikuhoidlad). Kabala farmi iirnbruses on iile normi
nitraatide sisaldus - kuni 114 mg/l (piirsisaldus on 50 mg/l). Nitraate peetakse
viihetoksilisteks, kuid toidukeskkonnas ja tarbija organismis muunduvad need kiiresti
nitrititeks, mis on 10-20 korda miirgisemad. K6ige tundlikumad on nitraatide, nitritite
ja nihosoiihendite suhtes lapsed. Nitraadirikka toidu ja joogivee tarbimisel vtiheneb
organismis vitamiinide sisaldus ja muutub aminohapete koostis. Ute3aiinua
iihiskaevudes analtiUsitud keemilised ja mikrobioloogilised n?iitajad vastavad
normidele.
Kahjuks puuduvad andmed erakaevude veekvaliteedist hilisemal ajal. T6eniioliselt on
viimase 10-15 aasta jooksul toimunud muutused samad mis Jiirvamaal fildiselt: 90 -
ndate alguses toimus veekvaliteedi paranemine, 90 -ndate keskpaigas see peatus ning
niiiidseks on kaevuvee liimmastikukomponentide sisaldus hakanud pigem jiille t6usma.
Ka pdllumaade viietamises onmdrgatav sama tendents - illeminekuaja madalseisust on
edukamad p6llumajandustootjad "toibunud" ja pdllud on hakanud jdlle rohkem viietist
saama.

Pinnavesi ia selle kvaliteet.
Oisu piirkonnas voolavad pdldude vahel Arukiila ja Pikkmetsa j6ed ja Saarj6gi.
Kabala piirkonnas Riipu ja Retla j6ed. KOik nimetatud j6ed on viiikese vooluhulgaga
Piimu j6gikonna j6ed. Tiiri vallas puuduvad looduslikud jiirved. Vee kvaliteeti
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nimetatud j6gedes m6jutab otseselt intensiivne p6llumajanduslik tegevus vaadeldavas
piirkonnas. J6gede seisundi hindamiseks vaatleme Arukiila j6e seisundit, mis voolab
vahetult K6rtsi farmi juures, kuhu ehitatakse uus sea- ja veiseliigast ja s6nnikust
metaanktiiiritamise teel saadavast biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmisjaam ning
millesse suubuvad Tiinassilma ktilla Sikeviilja maai.iksusele ehitatava s6nnikulaguuni
iimbruses paiknevad kraavisiisteemid.
Arukiila jii valgala suurus on K0rtsi farmi juures I I km2 (kogu Arukiila j6e valgala
79,13 km'). Vastavalt Veeseadusele ja Looduskaitseseadusele on Arukiila jde

kitsendusvdrindite ulatused j?irgmised: 1) kalda piiranguvddnd - 100 m; 2) kalda
ehituskeeluvcidnd - 50 m; 3) kalda veekaitsevddnd - l0 m. Keskmine iiravoolumoodul
on -g,5 Vs km2. Arukiila j6gi on reostustundlike veekogude nimekirjas
(keskkonnaministri 16. novembri 1998. a miiiirus nr 65 Heitveesuublana kasutatavate
veekogude v6i nende osade nimekirja reostustundlikkuse jiirgi kinnitamine ( RTL
1998,346/347,1432; RTL 1999, 167,2446)). JOe vee kvaliteeti on uuritud Oisu-
Kdrevere tee liivendis 1991. ja 1992. aastal ning taastatava Retla maaparandusobjekti
keskkonnakaitselise jiirelvalve raames 1999. ja 2000. aastal. Peale pdllumajandusliku
hajureostuse avaldab siin veekvaliteedile mdju ka 1700 m Olesvoolu asuv Hiie farmi
reoveepuhasti (biotiigid) heitvee viiljalask.
1999 - 2000. a proovide jfugi @ veeanaliitisi) oli vee ammooniumi (NHa) sisaldus
vahemikus 0,01-0,06 m/1, Nn16 sisaldus 0,62-5,1 mgil ja Pura sisaldus 0,007-
0,061 mgll. Bioloogilist hapnikutarvidust (BHT) pole miiiiratud.
Pinnaveekogude veeklassidele vastavate kvaliteediniiitajate jiirgi (Keskkonnaministri
22. juuni 2001. a miiiirus nr 33 Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad
kvaliteediniiitajate viitirtused ning veeklasside miiiiramise kord (RTL 2001, 81, 1108))
kuulub Arukiila j6gi antud punlctis iildliimmastiku sisalduse jiirgi V ehk viiga halba
veeklassi (>5,0 mg/l), iildfosfori sisalduse j?irgi II ehk heasse veeklassi (0,05-0,08
mgll) ja ammooniumi sisalduse j?irgi I ehk viiga heasse veeklassi (<0,1 mg/l).
V6rreldes aastatega 199l-1992, pole veekvaliteedis peale ammooniumi teiste
komponentide osas nimetamisviiiirseid muutusi toimunud. Ammooniumi sisaldus on
aga langenud, olles siis 0,544,55 mg/l vahemikus.
Aruktila jde suublaks olev Piimu jdgi on l6heliste elupaigana kaitstavate veekogude
nimekirjas (keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a mdiirus nr 58 L6heliste ja

karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee
kvaliteedi- ja seirenSuded ning lOheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire
jaamad).

Viilis6hu kvaliteet.
Viilis6hu kvaliteet on olnud piirkonniti aegajalt alates intensiivse lihaloomade ja
piimakarja kasvatamise algusaastatest vahelduv. Viilisdhu kvaliteeti on juba

aastaktirnneid halvendanud peamiselt farmidest ja s6nnikuhoidlatest ja sdnniku
laotamisel 6hu kaudu levivad ebameeldivad l6hnad. Viilisdhu kvaliteet halveneb eriti
sdnniku segamise ajal sSnnikulaguunides ja sdnniku laotamise ajal. S6nnikut segatakse
jugapumpadega kolm korda hooaja jooksul ning samal ajal toimub ka laotamine:
aprilli l6pus ja mai kuu alguses, juuni l6pus ja juuli kuu alguses, septembri ja oktoobri
kuus. Kohapeal ebameeldivate lOhnade leviala suuruse ja intensiivsuse m66tmisi sellel
ajal tehtud ei ole. Muul ajal ebameeldivate l6hnadega miirkimisviiiirseid probleeme ei
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ole ja olukorra v6ib hinnata rahuldavaks. Muud dhusaasteallikad (katlamajad jne.)
vaadeldavas piirkonnas probleeme ei tekita.

Miira.
Vaadeldavas piirkonnas on peamisteks miira allikateks transpordivahendid ja
hooajat66de ajal pOllutddmasinad. Vaadeldavat piirkonda l2ibivad riigi tugimaanteed
Tiiri-Arkma (26) ja Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia(49). Muud tiihtsamad veosed
tehakse kohalikel teedel. Tiiri valda ja ka vaadeldavat piirkonda liibib lliiinest ldunasse
suunduv Tallinn-Rapla-Lelle-Viljandi raudtee (AS Edelaraudtee).
Maanteedel ja p6ldudel ja ehitustegeruse kiiigus ehitusobjektidel tekib praegu mtua,
mis ei iileta tavalise t?inavaliikluse mti,ra (kuni 70 dB) taset ja seega ei ohusta inimeste
tervist ja iimbritsevat keskkonda. Farmidest liihtuv mtiratase on ca 40 dB.
Ekspert kontrollis tugimaanteedel liikluse intensiivsust 09. ja 1 1. septembril.
Ajavahemikus (t6dajal) 8.00 kuni 17.00 saadi keskmiseks liiklusintensiivsuseks Tii'ri-
Arkma maanteel 28 viiiketranspordivahendit ning 12 veoautot, traktorit v6i bussi;
Taikse-Kiirevere-Oisu kruusakattega teel 4 viiiketranspordivahendit ning 3 veoautot,
traktorit v6i bussi. UlejiUnud teedel oli liiklusintensiivsus veelgi viiiksem.
Vaadeldava piirkonna m0ratase on normide piires ja keskkonnaseisundi selles osas
v6ib hinnata heaks.

Tehiskeskkond.
Tiiri valla territooriumil paiknevad vaadeldavas piirkonnas ja selle liihedal Eesti
Energia P6hiv6rgu jiirgmised elektriv6rgud: Paide-Tiiri-V?indra L133A ja Paide - Ti.iri
- Suwe-Jaani L134A 110 kV 6huliinid ja Tiiri l10/35/10 kV alajaam. Uute liinide
rajamisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel on eelistatud maakaabelliinide
ehitamine.
Viiljaspool Tiiri linna asub kaugkiittev6rk ka Oisu alevikus. Uute
kaugkiittepiirkondade kavandamine Tiiri valla haldusterritooriumil ei ole kiiesoleval
ajal p6trjendatud.
Jdrva Maavalitsus koostas 2006. aastal tasuvusuuringu maagaasitrassi ehitamiseks
V6hmast Paidesse labi Tiiri valla tiheasustwalade (Kabala, Oisu, Taikse, Siirevere,
Tiiri linna ja Tiiri-Alliku). Tasuvusuuring niiitas, et 2006. a. maagaasihindade korral
oleks gaasitrassi ehitus olnud tasuv investeering, sest Tiiri vallas oleks leidunud
potentsiaalseid liitujaid.
Vastavalt tildplaneeringule on OU Estonia esitanud taotluse Viiljaotsa kiilas asuva
K6rtsi farmi juurde biogaasi tootmijaama ehitamiseks. Uldplaneeringus kavandatakse
trassi asukoht, mille kaudu on v6imalik varustada Oisu aleviku tiheasustusala
nimetatud jaamas toodetava gaasi v6i selle p6letamisel saadava soojusega.

Metsad.
Valla metsasus on 49Yo (maakonna keskmine on 44%o). Suur osa valla territooriumi
metsadest on rohelise v6rgustiku tuumalad v6i nende iihenduskoridorid.
Riigimetsamaa (RMK Tiiri ja Kabala metskonnad) on kantud iildplaneeringu
pdhikaardile. Enamus valla territooriumil asuvatest metsadest on tulundusmetsad.
Kabala ja Oisu asulate iirnbruses on peamiselt haritav p6llumaa ja metsasus on viiike.
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Kaitsealused obiektid ia -alad.

Kaitsealuseid objekteja kaitsealasid ning kaitset vajavaid tundlikke alasid kavandatava
tegevuse mdjupiirkonnas ei ole. L?ihimateks objektideks on kaitsealused Oisu park ja
Kabala park. Viiiksemaks vahemaaks Kdrtsi farmi ja Oisu pargi vahel on 720-730 m.

Hinnans tegevuskoha keskkonnaseisundile.
Vaadeldava piirkonna tildine keskkonnaseisund on rahuldav. Keskkoruraseisundit ei
saa pidada heaks, sest piirkonna viilis6hu kvaliteeti halvendab aegalalt farmidest,
sdnnikuhoidlatest ja peamiselt sdnniku laotamisel tekkivad 6hku reostavad
ebameeldivad l6hnad. Vastavalt Viilis6hu kaitse seadusele peab saasteallikate valdaja
koostama lOhnaaine viihendamise tegevuskava, mis sisaldab kavandatavaid abin6usid.
OU Estonia ja OU Kabala Agro kavandavad keskkonnaseisundi parandamiseks sea- ja

veiseliigast metaankii2iritamisel saadavast biogaasist elektri- ja soojusenergia
tootmisjaama ehitamist, millega kaasneb ebameeldivate l6hnade oluline viihenemine.

4. Kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnevad tagajiirjed.

1. Ehitustegevus Tiiri vallas Viiljaotsa kiilas Mdisavalla maaiiksusel Kdrtsi farmi
juures ja Tiinassilma kiilas Sikeviilja maaiiksusel.
Ehitustegelusega kaasneb transpordi ja ehitusmasinate mtira ja vibratsioon ning
liiklustiheduse suurenemine juurdepiiiisuteedel ja atmosfiiiiri heidetakse
transpordivahendite ja ehitusmasinate heitgaasid. Ehitustegevuse tagajiirjel valmib
Kdrtsi farmi juures sea- ja veiseliiga ning sdnniku kiiitlemise ning soojus- ja
elekhienergia tootmisjaam ning Sikev?ilja maaiiksusel s6nnikulaguun suurusega ca
15 000 m'. Muutub vaadeldavate piirkondade arhitektuume ja visuaalne
viiljaniigemine. Ehitustegevuse kiiigus vee- ja pinnasereostust ei teki. Tekivad
ehitusjziiitrned, mis sorteeritakse ja viiakse Vii.iitsa priigilasse. Ehitustegevusega
kaasnev negatiivne keskkonnamdju on llhiajalineja selle tagajaurjel kestvat negatiivset
keskkonnamdju ei teki.

2. OU Estonia ja OU Kabala Agro farmidest sea- ja veiseliiga vedamine M6isavalla
maatksusele K6rtsi farmi juurde ehitatava tootmisjaama vastuv6tus6lmedesse.
Vedamiseks kasutatakse iihte hermeetiliselt suletavat 20 tonnise kandev6imega
poolhaagist ja tahes6nnik tuuakse kaetud kiiruga. Hiie, Kabala ja Kaasiku
suurfarmidest tuuakse 4 koormat ddpiievas, teistest farmidest ja sigalast veetakse liiga
ja sdnnik biogaasi jaama tihel piieval nlidalas.
Vedamisega kaasneb miira ja vibratsioon ning liiklustiheduse suurenemine teedel ja
atmosfti?iri heidetakse transpordivahendi heitgaasid. S6nniku vedamisel kaetud
jiirulkdrudega v6ib vedamismarsruudil liihiajaliselt levida ebameeldiv 16hn. Muid
keskkonnam6jusid v6i reostust ei teki. Liiga ja s6nniku vedamise tagaj6rjel tekkiv
negatiivne keskkonnam6ju on liihiajaline ja kestvat negatiivset keskkonnam6ju ei teki.
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3. Sea- ja veiseliiga ja s6nniku kiiitlemine.
Kiiitlemiseks kasutatakse kahte esimese astme ja iihte teise astme anaeroobset
mesofiilset metaantanki. Kiiitlemise kiiigus ja tagajiirjel tekib kiiideldud sea- ja
veiseliiga pi.idel mass - digestaat ja biogaas. Biogaas kasutatakse soojus- ja
elektrienergia tootmiseks ning digestaat kogutakse K6rtsi farmi s6nnikulaguunidesse
kogumahuga 32 000 m' ja Tiinas^silma ki.illa Sikeviilja maaiiksusele ehitatavasse
s6nnikulaguuni mahuga 15 000 m' ja Kabala suurfarmi s6nnikulaguuni mahuga
16000 m'. Sea- ja veiseliiga ja tahes6nniku kiiitlemine on kinnine protsess ja selle
kiiigus saasteaineid ja keskkonnam6jusid ei teki. Anorgaanilist liimmastiktu OtlI4-N)
on kaaritatud s6nnikus ja liigas ca 25 %o rollkemja see viihendab ebameeldivat l6hna ca
80 %. Vaadeldava tegevusega ei kaasne negatiivseid tagajargi, mida tuleks ennetada
vdi leevendada.

4. Soojus- ja elektrienergia tootrnine.
II astrne fermentaatorist saadav biogaas puhastatakse, kuivatatakse ja surutakse kokku.
Kondensaadiseparaator vtihendab biogaasi niiskust. Gaasikompressoriga luuakse algne
kiiitamisr6hk. Biogaas voolab koostootmisjaama lebi standardse
gaasireguleerimissektsiooni. Koostootmisjaama gaasimootoriga (sisep6lemismootor)
kiiivitatakse generaator, mis toodab madalpingeelektrienergiat. Koostoomisjaama
viivale gaasitorustikule paigaldatakse gaasip6leti, mis p6letab gaasi avariiolukorras.
Biogaas sisaldab 60-70 % ClI4, 30 - 40 % CO2, 0-l % H2S ja viihesel miiiiral ka H2, N2
ja CO. Biogaasi pdletamise tagajiirjel heidetakse atmosfiiiiri p6letusproduktid: CO2
(mis on 2l korda ohutum, kui metaan), NO*, CO, ja LOU.
Koostootrnisjaama kasutamise ajal tekkinud soojus kasutatakse soojusjaotusstisteemis.
Tarbimiseks suunatakse soojus koostootrnisjaamast plaatsoojusvahetisse jalv6i
heitgaasil t6dtavasse soojusvahetisse. Soojust jaotatakse sisemise ja viilimise kollektori
kaudu. Sisemist kiittekollektorit kasutatakse peamiselt siisteemis, mis ktitab
fermentaatorite seinu. Tddtemperatuuri saab keskjuhtimisstisteemist reguleerida. Kogu
toodetud soojust on v6imalik kasutada, avariijahutusseade vabastab jiiiiksoojuse
atmosftiiiri. Vaadeldava tegetusega kaasnevaks negatiivseks tagajiirjeks on
p6letusproduktide atmosftiiiri heitmine. Biogaasi atmosfiiiiri heitmise ennetamiseks
kasutatakse avariiolukordade gaasipdletit.

5. Kavandatava tegevuse elluviimise tagajrirjeks on Oisu aleviku ja Kabala ktila
liihiiimbruses OU Estonia ja OU Kabala Agro kasutuses olevatel maadel kiiitlemata
sea- ja veiseliiga p6ldudele laotamise ldpetamine ning elanikkonnale ebameeldivate
l6hnade leviku piiramine nimetatud piirkondades. V?iheneb pima- japdhjaveereostus.

6. Kiiideldud sea- ja veiseliiga vedamine vahemahutitest OU Estonia ja OU Kabala
Agro p6ldudele.
Vedamiseks kasutatakse iihte 20 tonnise kandev6imega hermeetiliselt suletavat
poolhaagist. Ktiideldud sea- ja veiselZiga laotamine toimub aprilli l6pus ja mai kuu
alguses, juuni l6pus ja juuli kuu alguses ning septembri ja oktoobri kuus. Vedamisega
kaasneb mtira ja vibratsioon ning liiklustiheduse suurenemine teedel ja atmosfiiiiri
heidetakse transpordivahendi heitgaasid. Digestaadi Olenormatiivsel laotamisel v6ib
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tekkida pinna- ja p6hjavee reostus. Negatiivsete tagajiirgede ennetamiseks on seatud
viietamisnormid ja piirangud, millest tuleb kinni pidada.

5. Keskkonnam6ju hindamise algatamine ja programm (vt. lisad 2 ia 3).

Keskkonnam6iu hindamise algirtas oma korralduseea nr. 650 17. juunil 2008. aastal
Tiiri Vallavalitsus:

OU-l ESTONIA, registrikood 10038386, algatada sea- ja veiseliigast
metaankti2iritamisel saadavast biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmiseks Tiiri
vallas Vtiljaotsa kiilas M6isavalla maaiiksusele tootmisjaama projekteerimiseks ja

ehitamiseks ning tootmisprotsessist tulenevalt Tiinnassilma kiilla Sikeviilja
maaiiksusele vajalike vahemahutite rajamiseks keskkonnam6ju hindamine.
Keskkonnamdju hindamine algatada eesmiirgiga hirurata biogaasi tootmiseks
vajalike ehitiste ptistitamise ja tootmisega seotud planeeritavate tegevustega
eeldatavalt kaasnevat vahetut v6i kaudset m6ju inimese tervisele ja heaolule,
keskkonnale, kultuwipiirandile vdi varale. Keskkonnam6ju hindamise aruandes
mZirkida
1) taotletava tegevusega seotud ala ja selle liihiiimbruse keskkonnatingimused
ning looduskeskkonna vastupanuv6ime;
2) taotletava tegevuse iseloom, kaasa arvatud loodusvarade kasutamine ning
tegevuse jiiiitme- ja energiamahukust;
3) tegevusega kaasnevad tagajiirjed, nagu vee, pinnase v6i 6hu saastatus,
jiiiitmeteke, mtira, vibratsioon ja l6hn;
4) tegevusega kaasnev avariiolukordade esinemise vdimalikkus.

M6juala ja selle suurus. Tiiri valda Viiljaotsa kiilla M6isavalla maaiiksusele K6rtsi
farmi juurde projekteeritava ja ehitatava sea- ja veiseliigast ja sdnnikust
metaankdiiritamise teel biogaasi ning sellest elektri- ja soojusenergia tootmisjaama
ning Tiinassilma kiilla Sikeviilja maaiiksusele s6nnikulaguuni-vahemahuti ehitamise
m6jualaks on:

L Projektiga haaratud OU Estonia ja OU Kabala Agro farmid Oisu aleviku ja

Kabala kiila tirnbruskonnas.
Ltiga ja s6nniku laotamiseks kasutatavad pdllumajanduslik maa.
Ldga ja s6nniku ebameeldiva l6hna levikuala enne ja peale kiiitlemist
metaantankides.

4. Transpordivahendite miira levikuala.
5. Ehitusmasinate miira levikuala.
6. Biogaasi p6letamisel 6hku eralduvate saasteainete levikuala.
7. Pinna- ja p6hjaveereostuse levikuala.
8. Visuaalse viiljaniigemise ala.
9. Sotsiaalne mdjuala hdlmab kohalikku elanikkonda.
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M6ju ulatub naaberkinnistutele niihtavasti ebameeldivate l6hnade, 6hku eralduvate
saasteainete, visuaalse m6ju, ehitusmtira ja transpordist tekkiva miira niiol.

M6jutatavad keskkonnaelemendid on:
l. Vaadeldava piirkonna viilis6hu kvaliteet - ebameeldivate lShnade levikuala.
2. Yaadeldavas piirkonnas elavate inimese tervis - miira, visuaalne m6ju ja

ebameeldivad l6hnad.
3. M6ju taimestikule - ehitusttidd.
4. MOju loomastikule - ehitustddd ja ebameeldivad l6hnad.
5. M6ju pinna- ja p6hjaveele - reostumise ohl
6. M6ju tehiskeskkonnale.
7. Kumulatiivne m6ju.
8. M6ju naaberkinnistute materiaalsele viiiirtusele.

KMH €rruanne koostatakse vastavalt Keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimiss0steemi seaduse paragrahvile 20 - Keskkonnamdju hindamise
anranne.
Peamised iilesanded KMH teostamisel on hinnata TiiLri valda Viiljaotsa kiilla
Mdisavalla maatiksusele Kdrtsi farmi juurde projekteeritava ja ehitatava sea- ja
veiseliigast ja sdnnikust metaankAdritamise teel biogaasi ning sellest elektri- ja
soojusenergia tootmisjaama ning Tiinassilma k0lla Sikeviilja maaiiksusele
sbnnikulaguuni-vahemahuti m6ju vaadeldava piirkonna keskkonnale erinevate
alternatiivide konal:

l. ViilisShu kvaliteedile.
2. Inimese tervisele, heaolule ia varale.
3. Taimestikule.
4. Loomastikule.
5. Pinna-ja p6hjaveele.

Vastaval Jiirvamaa Keskkonnateenistuse esindaja Milvi Aun ettepanekule
p66ratakse erilist tiihelepanu jiirgmistele k0simustele: kui suures koguses ja
kuhu kdideldud s6rurikut ja liiga laotatakse? Millisel miidral arvestatakse
laotamisel n6rgalt kaitstud ja kaitsmata p6hjaveega aladega2 Kas p6hjavee
kvaliteedi seisukord liiheb paremaks v6i halvemaks?

6. Tehiskeskkonnale.
Yastavalt Tiiri Vallavalitsuse esindaja Enn M?iger ettepanekule pridratakse
erilist tiihelepanu logistiliste probleemide lahendamisele - vedamise
marsruutide pdhjendatud kujundamine arvestades liikluskoormust ja teede
lagunemist, marsruutide kooskdlastamine teede omanikega.

Ulevaade keskkonnam6ju hindamise programmi avalikul arutelul tehtud
ettepanekutest. KMH programmi avaliku viiljapaneku ajal programmi kohta kirjalikfte
ettepanekuid ja avaldusi ja vastuviiiteid ei esitatud.
KMH programmi avalikul arutelul tehti kaks ettepanekut programmi tiiiendada
Jiirvamaa Keskkonnateenistuse esindaja Milvi Aun poolt ja Tiiri Vallavalitsuse
esindaja Enn Mtiger poolt. M6lema ettepanekuga on arvestatud KMH programmi
koostamisel.
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Arendaja esindaja Taavi Malmre ja juhtekspert Aare Kuusik vastasid kdigile KMH
programmi avaliku arutelu koosolekul esitatud kiisimustele ja lahendamata probleeme
ei jiiiinud.

6. Kavandatava tegevusega
prognoosimeetodite kirjeldus.

eeldatavalt kaasneva keskkonnamdiu

Keskkonnam6ju hindamisel kasutati jiirmiseid prognoosimeetodeid:
1. Analogiap6hine meetod, st eelneva samasuguse kavandatava teget'use

keskkonnam6ju hindamise tulemustel p6hinev prognoos. Juhtekspert viis
lebi 2005. aastal Valjala seakasvatuse liigakiiitlusseadme ehitamise ja
kasutamise keskkonnamOju hindamise (OU Vetepere tdd nr. KMH - 0l -
05.

2. Spetsiaalsed viiliuuringud. Juhtekspert teostas transpordivoogude
viiliuuringud, kasutatavate teede tehnilise seisukorra iilevaatuse,
s6nnikuhoidlate ja sdnnikulaguunide tehnilise seisukorra tilevaatuse,
ehitatava tootmisjaama ja sbnnikulaguuni asukohtade iilevaatuse.

3. Keskkonnam6ju hindamisel kasutati geoinfoststeeme, mis vdimaldavad
objektiivselt analtiiisida erinevat keskkonnainformatsiooni (niiiteks p6hjavee
kaitstus, kaitstavate objektide olemasolu, kaitsealune taimestik jne.).

4. Keskkonnam6jude prognoosimisel kasutatakse tunnustatud omaala
spetsialistide eksperthinnanguid - niiiteks viilis6hu seisundi prognoosimisel.
Samuti kasutatakse analoogia meetodit, v6ttes arvesse keskkonnamdju
hindamise teostaja ja ekspertide varajasemaid kogemusi samaste projektide
hindamisel.

7. Kavandatava tegevuse ja sellele alternatiivse vdimalustega eeldatavalt kaasnev
keskkonnam6ju.

Sea- ja veiseliiga ning s6nnikuga seonduvad peamised keskkonnaprobleemid on
praegu peaasjalikult seotud aegajalt elamuteni leviva ebameeldiva l6hnaga ning ohuga
pinna- ja p6hjaveele. S6nnikust ja ltigast lbhtuvad emissioonid osalevad happevihmade
kujunemisel (NH:, SOz, NOX), osoonikihi lagundamisel (CH3Br), kasvuhoonegaaside
tekkel (CO2, ClIa, N2O) ja raskmetallide hajureosfusel.
Kiiesoleva KMH aruande alapunktis 2.7 tehtud kavandatava tegevuse alternatiivsete
v6imaluste analiii.isi baasil selgus, et sea- ja veiseliiga ja sdnniku kiiitlemise ning
elekni- ja soojusenergia tootmisjaama ja Sikeviilja lZigalaguuni ehitamisele on iiks
altematiivne v6imalus: sea- ja veiseliiga ja sOnniku kiiitlemise ning elektri- ja

soojusenergia tootmisjaama ja l?igalaguuni ei ehitata. Sellisel juhd jeeb vaadeldavas
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piirkonnas keskkonnaseisund selliseks nagu seda on kirjeldatud kiiesoleva aruande
alapunktis 3.

Kavandatava tegevuse eesmiirkideks on: "rohelise" energia tootmine; Oisu aleviku ja
Kabala kiila liihitimbruses OU Estonia ja OU Kabala Agro kasutuses olevatel maadel
kiiitlemata sea- ja veiseliiga ja tahes6nniku p6ldudele laotamise ldpetamine ja sellega
seoses elanikkonnale ebameeldivate lShnade leviku piiramine; sea- ja veiseldgast
veekeskkonnale liihtuva ohu viihendamine.

Vastavalt Jiirvamaa Keskkonnateenistuse poolt kooskOlastatud (vt. lisa 5)
keskkonnamdju hindamise programmile tuleb hinnata mSju vaadeldava piirkonna:

l. Viilis6hukvaliteedile.
Inimese tervisele, heaolule ja varale.
Taimestikule.
Loomastikule.
Pinna- ja pdhjaveele.
Tehiskeskkonnale.

7.1. M6ju vaadeldava piirkonna viilisShu kvaliteedile.

Kavandatava tegevuse m6ju viilis6hu kvaliteedile v6ib jaotada kaheks:
- l2igast ja s6nnikust liihruvad ebameeldivad ldhnad ja
- biogaasi p6lemisel eralduvate saasteainete heitkogustest liihtuv m6ju viilisdhu
kvaliteedile.

Liieast ia sdnnikust liihtuvad ebameeldivad l6hnad.
Saasteainete iseloomustus.
Olulisemad saasteained, mis loomafarmidest viilisdhku eralduvad, on ammoniaak
(NH:), mis tekib viiljaheidete (sh uriini) ensiirnaatilise lagunemise protsessis ja
teataval m?iiiral ka lenduvad orgaanilised iihendid (LOU). Need on saasteained, millel
on spetsiifiline l6hn. Sdnnikulaguunides kdiirimisprotsesside toimimisel v6ib eralduda
ka metaani (ClIa) ning divesiniksulfridi (H2S). K0ige olulisemaks saasteaineks on
vedels6nniku puhul siiski ammoniaak.
L6hnaprobleeme tekitada v6iv ammoniaagi (NH3) emissioon leiab aset nii laudas
(loomade elutegevus, lendumine pdrandale sattunud viiljaheidetest), sdnniku hoidlasse
kogumisel (emissioon liibi s6nnikulaguuni pealispinna) ning sdruriku laotamisel
(emissioon s6nniku pumpamisel, timberlaadimisel ja pdllule laotamisel).
Diliimmastikoksiid (N2O) tekib orgaaniliste llimmastikui.irhendite mikrobioloogilisel
lagunemisel s6nnikus. Erinevalt ammoniaagist, toimub diliimmastikoksiidi emissioon
teatud tingimustes, st kui nitrifikatsiooni protsessile jiirgneb denitrifikatsioon.
Tiipsemalt, esmalt peab s6nnik olema aeroobsetes tingimustes ning seejiirel
anaeroobsetes. P6hiline emissioon toimub s6nnikulaguunidest ja s6nniku laotamise
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tagajiirjel. Laotamisel soodustavad diliimmastikoksiidi teket rasked mullad ja
laotamise aeg viiljaspool taimede kasvuperioodi.
Vii?ivelvesinik (H2S) tekib vedels6nniku anaeroobsel lagunemisel. Viiiivelvesinik on
miidamuna l6hnaga. Viitivli allikateks on viiiivlit sisaldavad aminohapped ja
anorgaanilised soolad (sulfaadid), mis satuvad looma organismi toidu ja veega.
Viidvelvesiniku emissiooni suurendab happeline keskkond, niiskus, kdrge temperatuur,
suur viiiivliiihendite sisaldus toitainetes ja ekskrementide pikka aega kestev
siiilitamine. Aeroobses keskkonnas tekivad vesiniksulfiidi asemel miftelenduvad
sulfaadid. Peamiseks tekkekohaks on samuti s6nnikulaguunid, lautadest on emissioon
nulliliihedane.
Lenduvad orgaanilised iihendid (LOU-d) tekivad vahetihenditena orgaanilise materjali
anaeroobsel lagunemisel vedels6nnikus. Aeroobses keskkonnas need iihendid
oksiideeruvad kiiresti siisinikdioksiidiks ja veeks. Anaeroobses keskkonnas, juhul kui
mikrobioloogiline lagunemisprotsess sujub tasakaalustatult, lagunevad LOU-d
metaaniks ja siisinikdioksiidiks. Juhul kui protsess on tasakaalust viilja viidud, toimub
lenduvate orgaaniliste iihendite kontsentreerumine ja emissioon. Tavalisteks
p6hjusteks, mis inhibeerivad lagunemise protsessi, on temperatuuri k6ikumised ja
orgaanilise materjali pikaajaline ku$amine hoidlas. Seega on ka LOU-de peamine
tekkeallikas vedelsdnnikulaguun, sest laudas ei toimu pikaajalist viiljaheidete hoidmist
anaeroobses keskkonnas.
Metaan (CH4) tekib orgaaniliste ainete lOhustumisel anaeroobsetes tingimustes.
Taolised tingimused tekivad vedelsdnniku kiiitlemisel ja loomade seedekulglas.

Saasteainete lendumise intensiivsust m6jutab kliima, st viilis- ja sisetemperatuur.
Lauda sisetemperatuuri t6ustes suureneb ka s6ruriku temperatuur, mis pdhjustab
ammoniaagi emissiooni kasvu. Viilis- ja sisetemperatuuri erinevuse kasvuga kiireneb
6huvahetus laudas ning see suurendab samuti ammoniaagi eritumist.
Saasteainete hajumine sOltub eeskiitt kahest meteoroloogilisest parameetrist:

. tuule (p6hivoo) tugevusest;

. soojusvoost aluspinnalt.

Planeeritava tegevuse maksimaalne mSju viilisdhu kvaliteedile, seisneb olukorras, kus
valitseb n6rga tuule ja stabiilse temperatuuriga ilmastikutingimused.

Viilisdhu kvaliteeti on vaadeldavas piirkonnas juba aastakiimneid halvendanud
peamiselt farmidest ja s6nnikuhoidlatest ja s6nniku laotamisel 6hu kaudu levivad
ebameeldivad l6hnad. Lenduvate saasteainete heitkogused on IPPC Euroopa biitoo
arvutuste kohaselt alljiirgnevad: iihe veise kohta eraldub aastas 6hku 10,5 kg
ammoniaaki ja ca 32 kg lenduvaid orgaanilisi tihendeid, s6nnikuhoidlast eraldub
vesiniksulfiidi 0,02 I mg/sek.

Viilis6hu kvaliteet halveneb eriti s6nniku segamise ajal s6nnikulaguunides ja sdruriku

laotamise ajal. S6nnikut segatakse Kortsi veisefarmi laguunides jugapumpadega kolm

korda hooaja jooksul ninglamal ajal toimub ka laotamine: aprilli l6pus ja mai kuu

alguses, .;.runi tOp.ts ;a iuuti kuu alguses, septembri ja oktoobri kuus' Muul ajal
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ebameeldivate l6hnadega miirkimisviiiirseid probleeme ei ole ja olukorra v6ib hinnata
rahuldavaks ka farmide liiheduses.

Vastavalt 05.05.2004. aastal vastu v6etud Viilis6hu kaitse seaduse $ 34 on
ebameeldiva v6i iirritava l6hnaga aine (edaspidi ldhnaaine) inimtegerusest pdhjustatud
viilisOhku eralduv aine v6i ainete segu, mis v6ib tekitada elanikkonnal soovimatut
ldhnataju. L6hnaaine esinemise viilis6hus miiiirab selleks moodustatud lOhnaaine
esinemise mii?iramise ekspertriihm. L6hnaaine esinemise miiiiramise eksperkiilma
moodustamise korra ja liikmetele esitatavad n6uded kehtestab keskkonnaminister
miiairuscga. Ldhnaaine esinemise mliiiramiseks viilis6hus kasutatakse rahvusvaheliselt
tunnustatud l6hnaainete miiiiramise meetodeid. L6hnaaine esinemise miiiiramise korra
ja selleks kasutatavate meetodite loetelu kehtcstab keskkonnaminislcr miiriruscga.
Ldhnaaine esinemise miidramise ekspertriihm annab hinnangu lShnaaine esinemise
kohta viilis6hus ning lShnaaine esinemise tuvastamise korral peab saasteallika valdaja
koostama lOhnaaine viihendamise tegevuskava. Ldhnaaine viihendamise tegewskava
peab sisaldama kavandatavate abin6ude loetelu, milles on nimetafud abin6ude
maksurrus, abin6ude rakendajad ja rakendamise tiihtajad. Saasteallika valdaja esitab
l6hnaaine viihendamise tegevuskava kinnitamiseks saasteallika asukohajiirgsele
maakonna keskkonnateenistusele. Liihtudes ldhnaainete esinemisest vtilisdhus.
rakendavad saasteallikate valdajad, kelle tdcistus- v6i pOllumajandustegevus v6i
tegevus muul alal p6hjustab v6i v6ib p6hjustada l6hna tekkimist, levimist v6i iirritavat
l6hnataju elanikkonnale, tiiiendavaid meetmeid lShnaainete heitkoguste
v?ihendamiseks.

Saastetasemete piirviiiirtused on: ammoniaak - iihe tunni keskmine 200 pglm3, 24
tunni keskmine 40 pglm3; lenduvad orgaanilised iihendid - iihe tunni keskmine 5000
Fglm3,24 tunni keskmine^2000 pglm3; vesiniksulfiid - iihe tunni keskmine 8 Fdrn',
24 turni keskmine 8 pd-'.

K6nsi suurfarmi ja vahetult selle k6rval paiknevat territooriumi, mis on m6eldud
tootmisjaama ehitamiseks (r.t. fotod I ja 2), piirab ldunast mets ja iilejiiiinud
suundadest on maastik avatud. Valitsevad tuuled puhuvad talvel ldunast ja edelast,
suvel edelast ja lii.iinest. Liihimad elamud jiiiivad 300 m kaugusele p6hja ja kirde
suunas, Oisu aleviku liihimate elumajadeni on 700 m ja need paiknevad p6hja pool.
Seega jtiiib osa asustusest talvel allatuult.
Sikeviilja maatiksust katab valdavalt lehtpuu mets (lepad, pajud, kased jne.) ja
pajuv6sa. Maaiiksuse kirdepoolses osas on lagendik, millel paikneb tihendatud
pdhjaga sdnnikuhoidla (maa sihtotstarve - jiititmehoidla maa) (vt. foto 3).
S6nnikulaguun ehitataksegi sellele territooriumile - s6nnikuhoidla asendatakse
s6nnikulaguuniga. Valitsevad tuuled puhuvad talvel ldunastja edelast, suvel edelastja
lii?inest. Liihim asustatud elamud on ca 150 m kaugusel idas. Teine asustamata elamu
paikneb sama kaugusel p6hjas. Seega jti2ib asustatud elamu suvel periooditi allatuult.

V6ttes aluseks eelnevalt toodud V?ilis6hu kaitse seaduse $ 34 on OU Estonia ja OU
Kabala Agro kavandanud ebameeldivate ldhnaainete levikuala viihendamiseks ja l6hna
intensiivsuse viihendamiseks sea- ja veiseliiga ja tahesdnniku kiiitlemisjaama
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ehitamise, millest saadakse metaank?i?iritamise teel (iirkjiirguline protsess kestab
keskmiselt 75 kuni 90 piieva) biogaas (millest toodetakse elektri- ja soojusenergiat)
ning kii?iritatud s6nniku ja liiga substraat (digestaat). Kaheastmelise metaankaliritamise
kiiigus orgaanilised elemendid, mis on otseselt ebameeldivate l6hnade allikateks,
lagunevad peaaegu tiiielikult. Digestaadis sisalduvad toitained CN-P-K) on mineraalsel
kujul ja need on taimedele kergesti omastatavad - taimed omastavad rohkem ja
kiiremini, kui see toimuks pdllul olevate orgaaniliste ainete looduslikul ehk aeroobsel
lagunemisel. Anorgaaailist liimmastikku G.IH4-N) on kiiiiritatud sdnnikus ja liigas ca
25 % rohkem ja see viihendab ebameeldivat l6hna ca80Yo.

Valjala seal?iga metaankd?iritamise kogemus (kasutatud kirjandus 10) nditas, et
kavandatava tegevuse - veise- ja sealiiga ning s6nniku kiiiiritamise tulemusel viiheneb
oluliselt ebameeldivate l6hnade eraldumine vblis6hku sdnnikulaguunidest ning
digestaadi vedamisel ja laotamisel. Farmidest vdlis6hku eralduva ebameeldivate
ldhnade hulk jiiab samaks.

Kui farmide vdimaliku 6husaaste kohta maapinnaliihedases Ohukihis tehakse mitmeid
arvutusi, kaasaarvatud arvutimudelid, siis metaantankide ja nendega i.ihes kompleksis
biogaasijaamade kohta seda ei tehta, sest tulenevalt kinnistest stisteemidest
ebameeldivaid lOhnasid praktiliselt ei teki. Kui farmi saasteallikate s6nnikulaguuni
koosm6jul tduseb praegu k6ige liihemale piirviiiirtusele ammoniaagi maksimumtase -

ca 100 pglm3 (see on pool lubatust), siis peale liiga ja s6nniku metaankiiiiritamist
langeb see niiitaja ca 60 %o. Lenduvate orgaaniliste tihendite tase ulatub praegu kuni %-
ni piimormist ja vesiniksulfiidil sajandikuni sellest. Peale laga ja s6nniku
metaanke?iritamist langevad ka need niiitajad oluliselt. Suurimaid kontsentratsioone
tiiheldatakse praegu saasteallikatest kuni 100 m raadiuses. Peale sea- ja veiselEga ja
tahes6nniku kiiitlemisjaama valmimist j?iiib domineerivaks veisefarmist tulev
ebameeldiv l6hn.

Yaatarnata sea- ja veisel2iga ja tahes6nniku kiiitlemisjaamast sdnnikulaguunidesse
kogutava digestaadi paremale konsistentsile ebameeldivate l6hnade suhtes on ikkagi
soovitatav digestaat lagur"rnis katta, sest see on lihtsaim variant pikemaajalisel
digestaadi kogumisel lenduvate saasteainete leviku piiramiseks. Selleks sobib niiiteks
l0 cm paksune hekselpdhu kiht, 0,5 cm paksune mpsidlikiht, ujuv membraankate,
6hutihe telkkatus vms lahendus. Ohusaastet saab leevendada ka kui soodustada
kooriku tekkimist vedels6nniku pinnale. M0nede materjalide puuduseks on
segunemise v6i lahustumise v6imalus vedelsdnnikus, mis halvendab selle kvaliteeti
v6i on ohtlik karjatatavatele loomadele.
Hekselp6hk kui ujuvkate ei sobi viiga madala (viihem kui 5 %) kuivainesisaldusega
vedels6nniku katmiseks. Pdhust katet v6ivad kahjustada tugev fuul ja vihm. Samuti on
oht pumpade ja viiljavooluavade ummistumiseks. P6hust ujuvkate viihendab
saasteainete emissiooni 60. . .70 o/o vdrra. Pdhust ujuvkatet tuleb igal aastal uuendada.
Turbast ujuvkate peaks olema minimaalselt 10 cm paksune. Selline ujuvkate viihendab
saasteainete emissiooni 90 % ja rohkem. Turbast ujuvkatet tuleb uuendada piirast
s6nniku segamist (homogeniseerimist).
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Kergkruusa v6i plastikgraanulite kasutamisel s6nnikulaguuni ujuvkattena sdltub kihi
paksus materjali osakeste suurusest. Mida viiiksem on graanulite diameeter, seda 6hem
vdib olla kiht. S6ltuvalt graanulite suurusest kujuneb kihi paksuseks 3...20 cm.
Nimetatud materjalid ujuvkaftena viihendavad saasteainete emissiooni 70...90 %.
Rapsi6likiht sdnnikukihi pinnal vdhendab saasteainete emissiooni keskmiselt 90 %
v6rra. Rapsi6li puuduseks on oht, et anaeroobsete protsesside tulemusena tekib tugev
riiiisunud l6hn.
Ujuvkatete puhul peaks sdnnikulaguuni tiiitmise/ttihjendamise ava olema vdimalikult
hoidla p6hja liihedal.

Ammooniumi ja teiste kahjulike iihendite levikut saab piirata ka k6rghaljastusega.
Samas peab arvestama, et siseterritooriumil hoiab kOrghaljastus kahjulikke gaase
mingil miiiiral "kinni" ja siin v6ib nende kontsentratsioon veidi tdusta. Seepiirast vdiks
puid-p66said istutada iiksnes elamute, vaba aja veetmispaikade jne kaitseks, ehk ainult
sinna kus on tegemist inimeste pikemaaegse viibimisega.
Teada on, et loomakasvatusega seotult eraldub k6ige rohkem gaase 6hku s6nniku
laotamisel ja m6nda aega piirast seda. Kuna liiga ja s6nnik on metaantankides
stabiliseeritud, siis laotamisel lendub 6hku gaase minimaalselt.
Kavandatava tegevusega laotuspind ja laotatav kogus liimmastiku suhtes ei suurene.
S6nnik ja ka digestaat tuleb piirast laotamist vdimalikult kiiresti mulda viia.
Veeseadus: Kasvavate kultuurideta pdllule laotatud s6nnik on soovitav mulda viia 48
tunnijooksul (g 26r lg 43;. Kogu digestaat viiakse kdesolevaljuhul otse mulda (ca l0-
15 cm siigavusele) selleks etten?ihtud spetsiaalse masinaga (vt. fotod 9 ja 10). Sellise
tehnoloogia korral on ebameeldivate ldhnade levik minimaalne. Siiski sobivad
laotamiseks k6ige paremini jahedad niisked ning tuulevaiksed ilmad. Elamute ja
suvilarajoonide timbruses tuleb olla tiihelepanelik elanike suhtes. Viiltida tuleks
digestaadi vedu ja laotamist niidalalOppudel ning arvestama peab tuule suunda.

KeskkonnamSju hindamise eksperdid on arvamusel, et seoses liiga ja s6nniku
stabiliseerimisega metaantankides viiheneb oluliselt ebameeldivate lOhnade tugevus,
kestvus ja levik Kdrtsi farmi ja s6nnikulaguunide iirnbruses ja digestaadi laotamisel.
Soovitatav on siiski jiirgida ka ekspertide poolt viilja pakutud leevendavaid meetmeid.
Ebameeldivatest l6hnade levik ei kumuleeru biogaasi pdletamisest tekkiva reoainete
emissiooniga.

Biosaasi p6lemisel eralduvate saasteainete heitkogustest Eihtuv m6iu v6lis6hu
kvaliteedile (Margus Kdrt, tegevuslitsents nr. KMH0060).

Sissejuhatus.
T60 eesmiirk on arvutada Ttiri valda, Viiljaotsa kiilla, M6isavalla maaiiksusele, K6rtsi
farmi juurde rajatavast sea- ja veiseliigast metaankiiiiritamise teel biogaasi ning sellest
elektri- ja soojusenergia tootmisjaamast 6hku eralduvate saasteainete hetkkogused [g/s]
ning hinnata nende mdju viilis6hu seiswtdile.

+J



OU Vetepere

Foto 9. Liiga laadimine laoturisse.
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Foto 10. Laoturiga liiga mulda viimine.
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Tootmisprotsessi liihikirjeldus
Biogaasi tootmine toimub kolmes fermentaatoris (vt. alapunkt 2). Mikroorganismid
(metaani toofvad bakterid) lagundavad siisteemi tamitud orgaanilise toorme
bioloogiliselt. Kirjeldatud protsessis toodetud metaboolne toode on metaani sisaldav
gaasisegu ehk ,,biogaas". Tehasest tulev biogaas sisaldab ligikaudu 53% metaani.
Gaasi puhastatakse, kuivatatakse ja surutakse kokku, et muuta biogaas tarbitavaks ja
et pikendada gaasipdletite t<i6iga. Tunnis toodetakse 300 kuni 350 kuupmeetrit
biogaasi. Gaasikompressoriga luuakse algne kiiitamisrOhk. Koostootmisjaama
gaasimootor (sisep6lemismootor) kiiivitatakse siiiiteseadmest. Gaasimootoriga
kiiivitatakse generaator, mis toodab madalpingeelekhienergiat.
Koostoomisjaama viivale gaasitorustikule paigaldatakse gaasip6leti, mis p6letab gaasi
avariiolukorras nagu niiiteks koostootmisjaama rike ja vdldib tarbimata biogaasi
vliljavoolu. P6letil on injektsioonpdleti ja siidelahendusega siliitesiisteem. Pdleti
temperatuur on ligikaudu 900 'C. P6leti vdimsus on 350 kuupmeetrit gaasi tunnis.

Biogaasi ning sellest eleklri- ja soojusenergia tootmisjaamas toodetakse aastas 6,5
miljonit kWh elektrienergiat ja 6,5 miljonit kWh soojusenergiat.

Tehnilised niiitajad: - biogaasi tootmine ca2,98 miljonit m3/u,300 kwri 350 m3/h;
- avariiolukorra gaasip6leti j6udlus 350 mr/h;
'gaasimootori j6udlus 350 m'/h;
- gaasimootori soojuse toodang 770 kW;
- gaasimootori elektritoodang Pel :717 kW;
- soojusenergiat kokku ca 6,75 miljonit kWh/a;
- elektrienergiat ca 6,28 miljonit kWh/a
- gaasimootori korstna kdrgus l0 m ja korstna liibim66t 20 cm;

Arendaja poolt esitatud andmete kohaselt :
l. Kogu biologiliselt lagunevate j?idtrnete utiliseerimise tootrnisettevdttes kasutatav

tooraine tuuakse liiga kohale kinnise paagiga autodega ning ttihjendatakse
kinniselt utiliseerimisseadme mahutisse, mille tulemusel viilis6hku saasteaineid
ei eraldu.

2. K6ik tehases kasutatavad toorained ladustatakse kinnistes vastuvdtu s6lmedes
ning nendest vdlis6hku saasteaineid ei eraldu.

3. Tooraine pumbatakse vastuvdtusdlmedest kinniselt kii.iiritamismahutisse mille
jooksul viilisOhku saasteaineid ei eraldu.

4. Tooraine kiiiiritamine toimub kinnistes metaantankides mis on hermeetiliselt
suletud ning vdlisdhku saasteaineid ei eraldu.

5. Biogaasi p6letamine ja kasutatav p6leti on selliselt projekteeritud ning
p6letusprotsess toimib tehnoloogiliselt selliselt, et kogu biogaas p6letatakse
jdiikideta iira ning viilis6hku l6hnavaid saasteaineid ei suunata.

6. Biologiliselt lagunev toore kiiiiritatakse lagunemisprotsessis l6puni, mille
tulemusel viilis6hku saasteaineid ei eraldu.

7. Saadav digestaat ei eralda v?ilis6hku saasteaineid.
8. Kogu tehnoloogiline protsess liiga hanspordist kuni digestaadi saamiseni on

kinnine ning sellest ei suunata viilis6hku saasteaineid.
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9. Tehnoloogilistest seadmetest ei ole ehitatud iihtegi gaaside viilis6hku suunamise
av4 ventilatsioonististeemi ega klappi, mistdthr kogu tehnoloogiline siisteem on
kinnine ja hermeetiline. Ainuke v?ilis6hu saasteallikas on avariipdletusseade ja

sisepolemismootori korsten, mille kaudu suunatakse vtilis6hku ainult
p6letusproduktid - NO*, CO, LOU ja COz.

Polemisprotsessidest eralduvad saasteained on arvutatud vastavalt keskkoruraministri 2.
augusti 2004 . miiiirusele nr. 99.
Hajuvwarvutus on tdds teostatud amrtiprogrammiga GARANT, mille matemaatiline
mudel pdhineb keskkonnaministri mdiirusega nr. 120, 22. 09. 2004. a. "Viilisdhu
saastatuse taseme miiiiramise kord" (RTL 2004, 128, 1984) kinnitatud
arvutusmetoodikal.

Meteoroloogilised karakteristikud.
Meteoroloogilised karakteristikud ja 6hu saasteainete hajumist mii?iravad tegurid J?irva
Maakonnas Tini vallas planeeritava tootrnisettev6tte asukohas on jiirgmised:
Saasteainete hajumist m6jutav atmosfiiiiri stratifikatsiooni koefitsient A
Paikkonna reljeefi arvestav koefitsient
K6ige soojema kuu ( juuli ) 6hu keskmine temperatuur kella 13 ajal
K6ige soojema kuu ( juuli ) 66piieva keskmine temperatuur
K6ige kiilmema kuu ( veebruar ) keskmine temperatuur

Tuule kiirused :
Aasta keskmine
K6ige viiiksem iihe kuu ( august ) keskmine
K6ige suurem iihe kuu ( detsember ) keskmine

160
I
19.4" C
16.6" c
-  6 .0 'c

).l' m/s
4.4m/s
6.4 mls

Tuule suuna ja tuulevaikuse sageduse o/o:

NNOOSOS
r088 l l  20

w
l l

SW
2l

NW Tuulevaikus
11  4

Tehase territooriumil asuva k6rgema saasteallika 50 -kordse k6rgusega v6rdne kaugus
on 100 meetrit. Sellisel kaugusel ei esine hajuvusarvutust mbjutavaid tehnogeenseid
objekte. K6rguste erinevus katlamaja iimbruses 1 kilomeetri kohta ei iileta 50 meeffit,
mist6ttu ka geograafilised objektid ei m6juta hajumistingimusi.

Tehase saasteallikas ja saasteainete normatiivid.
Biogaasi p6letit kasutatakse elektri ja soojusenergia tootrniseks.
Tehases tddtab iiks biogaasi p6leti:
Biogaasi p6leti vOimsus
Ktitusena kasutatakse
Kiituse kulu:
Viiljuvate suitsugaaside temperatuur: 180 oC

Biogaasi pdleti t<idtab aastas maksimaalselt 8760 tundi.

0,,77MW
biogaasi
2,98 miljonit m'/a
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V-l Bioeaasi p6leti korsten:
K6rgus H= l0,0meetrit
Diameeter A:O,Z0meetrit

Kuna keskkonnaministri miiiirus w 99, 02.08.2004 "Pdletusseadmetest viilis6hku
eralduvate saasteainete heitkoguste miiliramise kord ja miiiiramismeetodid" (RTL
2004, 108, 1724) kehtestab pdletusseadmetest viilis6hku eralduvate saasteainete hetk-
ja aasta koguse arvutamise valemid ka lenduvatele orgaanilistele iihenditele, kuid
keskkonnaministri 07.09.2004 miiiirus nr 115 "V?ilisdhu saastatuse taseme piir-,
sihtvliiirtused ja saastetaluvuse piirmiiiirad, saasteainete sisalduse hiiiretasemed ja
kaugemad eesmiirgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase" (RTL 2004, 122,
1894) ei anna piirviiiirtusi lenduvatele orgaanilistele iihenditele, siis on kiiesolevas t66s
arvutatud lenduvate orgaaniliste iihendite saastetaset v6rreldud alifaatsetele
siisivesinikele kehtestatud saastetaseme piirvZiiirtuse normiga (SPVI - 5000 pglm3)
kuna hinnanguliselt moodustavad lenduvatest orgaanilistest iihendite st 95 yo alifaatsed
stisivesinikud.

Tabel 7. Saasteainete normatiivid.

Nimetus
Kood
(Chemical Abstract
Service Number)

Saastatuse taseme pi irvli?irrtus pglmr
Uhe tunni keskmine
SPVl

24 tunni keskmine
SPVz+

Llimmastikdioksiid 10102-44-0 200

Siisinikoksiid 630-08-0 5000 3000

Alifaatsed
siisivesinikud

8032-32-4 5000 2000

Viilis6hu saastetaseme piirviiiirtused on esitatud tabelis 7 (vastavalt Keskkonnaministri
07.09.2004 miiiirusele nr 115 "Viilis6hu saastatuse taseme piir-, sihtviiiirtused ja
saastetaluvuse piirmiiiirad, saasteainete sisalduse hiiiretasemed ja kaugemad eesmiirgid
ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase" (RTL 2004, 122, 1894).

Biogaasil tiititava bioloogiliselt lagunevate jiiiitmeteutiliseerimise tehase p6leti
saasteainete heitkoguste arvutamine.
Kiituse p6lemisel eralduvate saasteainete heitkoguste arvutamise aluseks on
keskkoruraministri 2.08.2004 miiiirus nr 99 "Pdletusseadmetest viilisdhku eralduvate
saasteainete heitkoguste miiiiramise kord ja miiiiramismeetodid" (RTL 2004, 108,
t724).
Biogaasiga tdiitava p6leti kasulik vdimsus on maksimaalselt 0,77 MW
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masuudi kasutegur

soojusv6imsus

n :0 ,77

N : 0,77 /0,93 : 0,83 MJ/s .

Biogaasi maksimaalne aastane kulu on tehases kokku 2 980 000 m'
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Hetkelised heitkogused leitakse jiirgmise valemiga:
Mpi:0,001 xP x qi, g/s

kus P - pdletusseadme soojusvOimsus, MWth
qi - i-nda saasteaine eriheide, g/GJ

Hetkelised heitkosused maasaasi p6letamisel.

Liimmastikoksiidid
Ivfa,s31u1ys:0,001 x 0,83 x 60 = 0,50 g/s

Stisinikoksiid
Mo.mv.7r: 0,001 x 0,83 x 60 = 0,50 g/s

Lenduvad org. iihendid
I\&.e:Mrr= 0,001 x 0,83 x 4:0,0033 g/s

Vastavalt eelnimetatud miiiirusele eraldub kiituse kuivaine stOhhiomeetrilisel p6lemisel
0,25 Nm3A4J kuivi suitsugaase.
Y=0,25 Nm3A4J x 0,83 MJ/s:0,21 Nm3/s

Liig6hutegur 3 %o -lise hapnikusisalduse puhul:
20 ,91(20 ,9 -3 ) :1 , t7

48

Standardse 3%o -lise hap-nikusisalduse juures on gaaside mahtkulu:
0,21 x 1,17 - 0,24 Nmr/s

Todtemperatuuri 180'C puhul on mahtkulu:
0.24 x 453 / 273 : 0.40 Tm'/s

Aastased heitkogused arvutatakse jiirgmise valemiga:
Mi  :10{xB lxq i ,  t

kus 81 - on kiifuse kulu soojustihikutes, GJ
qi - i -nda saasteaine eriheide, g/GJ

Kiituse kulu sooiusiihikutes
Biogaasi kulu aastas on 2,98 miljonit m' aastas.
Br:2 980 000 750 000 x22,7/10' = 67 646 GJ

M : 10-6 x6'l 646 x 60:4,06 Va

Siisinikoksiid
M : 10-6 x 67 646 x 60 : 4.O6 tla
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Lenduvad oreaanilised tihendid
M : l0-o x 67 646 x 4: 0,27 tla
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Siisinikdioksiidi arvutus.
Kiituse aastakulu on 2 980 000 mi biogaasi.
K0tuse kulu soojusiihikutes :

B'= 2 980 000 x22J xl0{ = 67.65 TJ

Mc : 10-3 x 67,65 x 15,3 x 0,995 : 1,03 GgC

Mco2: 1,03 x 44 / 12:3,78 Ggco2

so. 3 780 tonni CO2 aastas.

Maapinnaliihedaste kontsentratsioonide leidmine.
Ulaltoodud l2ihteandmete ja EMHI-lt saadud meteoroloogiliste parameetrite p6hjal
arvutati vtilja maksimaalne maapinnaliihedane kontsentratsioon aromaatsete ja
alifaatsete stisivesinike jaoks. Selleks kasutati US-EPA poolt viilja tddtatud Gaussi
difusiooniv6rrandil p6hinevat arvutusmudelit ISC3, mille kasutamine on kehtestatud
keskkonnaministri mZiiirusega nr. 120, 22.A9.2004. a. "Viilis6hu saastatuse taseme
mii?iramise kord (RTL 2004, 128, 1984). Mudel on kinnitatud ametliku
arvutusmudelina riikides nagu niiiteks USA, Suurbritannia, Austraalia jm. Mudeli
liihtekood ja kirjeldus on saadaval US-EPA kodulehel aadressil:
http ://www. epa. gov/scram00 I /Tthconf/iscprime/iscprmsr. zip. keskkonnaministri
miiiirusega nr. 120, 22.09.2004. a. "V?ilis6hu saastatuse taseme miiiiramise kord (RTL
2004, 128, I 984) kinnitatud arvutusmetoodikal:

Lisa 6 joonisel
maapiruraliihedases
iileta 0,96 SPV1.

Lisa 6 joonisel
maapinnaliihedases
iileta 0,19 mglm'.

Lisa 6 joonisel 3
maapinnallihe4ases
tileta 1,3 pg/m'.

I on toodud liimmastikdioksiidi hajuvusarvutus. Maksimaalne
6hukihis moodusfuv saastatuse tase biogaasi pdlemisprotsessist ei

2 on toodud sOsinikoksiidi hajuvusarvutus. Maksimaalne
Shukihis moodustuv saastatuse tase biogaasi p6lemisprotsessist ei

on toodud lenduvate org. tihendite hajuvusarvutus. Maksimaalne
6hukihis moodusfuv saastatuse tase biogaasi pdlemisprotsessist ei
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Jiireldused.
Tiiri valda Viiljaotsa Killa M6isavalla maatiksusele K6rtsi farmi juurde rajatavast sea-
ja veiseliigast metaankiiiiritamise teel biogaasi ning sellest elektri- ja soojusenergia
tootmisjaama poolt viilis6hku suunatavad saasteained on ainult biogaasi
pdlemisprotsessis tekkivad saasteained, kui ettev6te jiirgib tehnoloogitiselt lubatud
tingimusi:

1. Kogu biologiliselt lagunevate j?iritrnete utiliseerimise tootmisettevOttes kasutatav
tooraine tuuakse liiga kohale kinnise paagiga autodega ning tiihjendatakse
kinniselt utiliseerimisseadme mahutisse, mille tulemusel viilis6hku saasteaineid
ei eraldu.

2. KOik tehases kasutatavad toorained ladustatakse kinnistes vastuvOtu s6lmedes
ning nendest viilis6hku saasteaineid ei eraldu.

3. Tooraine pumbatakse vastuv6tusOlmedest kinniselt kiiiiritamismahutisse mille
jooksul vZilis6hku saasteaineid ei eraldu.

4. Tooraine kiiiiritamine toimub kinnistes metaantankides mis on hermeetiliselt
suletud ning viilis6hku saasteaineid ei eraldu.

5. Biogaasi pOletamine ja kasutatav p6leti on selliselt projekteeritud ning
p6letusprotsess toimib tehnoloogiliselt selliselt, et kogu biogaas p6letatakse
jiiiikideta iira ning viilisdhku l6hnavaid saasteaineid ei suunata.

6. Biologiliselt lagunev toore kii,iiritatakse lagunemisprotsessis l6puni, mille
tulemusel viilisOhku saasteaineid ei eraldu.

7. Saadav digestaat ei eralda viilisdhku saasteaineid.
8. Kogu tehnoloogiline protsess liiga transpordist kuni digestaadi saamiseni on

kinnine ning sellest ei suunata viilis6hku saasteaineid.
9. Tehnoloogilistest seadmetest ei ole ehitatud iihtegi gaaside viilisdhku suunamise

ava, ventilatsioonisiisteemi ega klappi, mist6ttu kogu tehnoloogiline siisteem on
kinnine ja hermeetiline. Ainuke viilis6hu saasteallikas on avariip6letusseade ja
sisepdlemismootori korsten, mille kaudu suunatakse viilis6hku ainult
pdlenrsproduktid - NO*, CO, LOU ja CO2.

Haisvate komponentide 6hku eraldumise iirahoidmine s6ltub operaatori tegevusest ja
planeeritud meetmete tiiielikust rakendamisest.
JZirgides eespool toodud tehnoloogilisi tingimusi viilis6hku ldhnavaid saasteaineid ei
suunata ning Ohusaaste seisund antud piirkonnas nende komponentide osas ei halvene.

Hajuvusarvutustest jflreldub, et biogaasi pdletamine 0177 MW vdimsusega
gaasinootoris v6i avariiolukorra gaasip6letis ei p6hjusta viilis6hus
iilenormatiivset saastetaset p6letusproduktide NO*, CO, LOti osas.

Liihtudes keskkonnaministi 22.O9.2004. a. maairusest nr 119 "Viilis6hu saasteloa ja
erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad nduded" esitame
jiirgmised soovitused: teostada 6hku paisatavate saasteainete foonilised m66tmised
enne tehase rajamist planeeritavas tehase asukohas ja kontrollida ka ldga ja sdnniku
kiiitlemisproteesist eralduvate v6imalike komponentide sisaldust viilis6hus jiirgmistel
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- tehnoloogilise protsessi muutmisel;
- uute aparaatide ja seadmete kasutusele v6tmisel;
- uute toorainete kasutusele vdtmisel;
- korstna parameetrite muutmisel.

Kasutatud normatiivdokumendid:
Viilis6hu kaitse seadus. (RT I 2004,43,298) Vastu vdetud 05.05.2004.
Keskkonnaministri 07.09.2004 miiiirus nr ll5 "Viilisdhu saastatuse taseme piir-,
sihtvAartused ja saastetaluvuse piirmiiiirad, saasteainete sisalduse hiiiretasemed ja
kaugemad eesmiirgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase" (RTL 2004, 122,
1894)
Keskkonnaministri 22.09.2004 miiiirus nr ll9 "Viilis6hu saasteloa ja erisaasteloa
taotluseja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad n6uded"
Keskkonnaministri 02.08.2004 miiiirus lu 101 "Saasteainete heitkogused ja
kasutatavate seadmete vdimsused, millest alates on ndutav viilis6hu saasteluba ja
erisaasteluba" (RTL 2004, 108, 1726)
Keskkonnaministi 22.09.2004 miiiirus nr 118 "Tiheasustusega piirkonnad, kus on
pdhjendatud viilis6hu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus"
Keskkonnaministi 22.09.2004 miiiirus rr 1 17 "Tiheasustusega piirkondade viilis6hus
kohustuslikult miiiiratavate saasteainete nimekiri"
Keskkonnaministri 16.07.2004 miiiirus nr 94 "Vdlis6hku eralduva siisinikdioksiidi
heitkoguse mriiiramismeetod" (RTL 2004, 101, 1625)
Keskkonnaministri 02.08.2004 miiiirus nr 99 "P6lefusseadmetest vdlis6hku eralduvate
saasteainete heitkoguste miiiiramise kord ja miiiiramismeetodid" (RTL 2004, 108,
1724\

7.2. MOju vaadeldava piirkonna elanikkonna telvisele, heaolule ja varale.

Vaadeldav tegevus ei kujuta endast otsest ohtu inimeste tervisele ja sellega kaasneb
ebameeldivate ldhnade intensiivsuse ja levikuala vfienemine. Suurenevad inimeste
puhkuse v6imalused ja t6useb elukvaliteet. Kavandatava tegel'use juures on
pdhilisteks mdjudeks ehitamisega ja ekspluateerimisega kaasnev ehitusmasinate ja

transpordivahendite mtira (ehitusmaterjalide ning s6nniku ja liiga juurdevedu ning
digestaadi ja ehitusjAatmete 2iravedu) ja 6husaaste (biogaasi p6letamisest).
Tootmisjaama ja Oisu asula tarbeks toodetakse biogaasist soojus- ja elektrienergiat.
Viilis6hku suunatakse saasteaineid biogaasi sisepOlemismootorist ja avariide ajal
gaasipdletist. Positiivne m6ju inimestele avaldub ebameeldivate l6hnade intensiivsuse
ja levikuala vfienemises, uute td<ikohtade loomises ja seoses sellega elatustaseme ja
kinnisvara hindade t6usus.
Veise- ja seafarmide liiga ja s6nniku kiiitlemise tulemusel tekib kiiiiritatud sdnniku ja

lZiga substraat ehk digestaat, milles on anorgaanilist liimmastikku CllllI4-N) ca 25 Yo
rohkem ja see viihendab ebameeldivat l6hna ca 80 %. Digestaat kogutakse
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s6nnikulaguunidesse ja laotatakse otse mulda viimise meetodil kolmel
laotamisperioodil kevadel, suvel ja siigisel.
Tootmisjaam ehitatakse Kdrtsi farmi territooriumile ja kavandatav tegevus ei piira uute
elamurajoonide paigutamist Oisu asula timber, sest tootmisjaama mi.iratase ja muud
keskkonnamdjud on tunduvalt viiiksemad K6rtsi suurfarmist liihtuvast
keskkonnam6just. Seoses s6nnikulaguunidest ja laotamisest liihtuva ebameeldiva
l6hna viihenemisega paraneb K6rtsi farmi liihipiirkonnas elavate inimeste elukvaliteet.
Viiheneb veisefarmist ja s6nnikulaguunidest liihtuv kumuleeruv m6ju v?ilis6hule.
Ttinassilma k0las Sikeviilja maaiiksusel asendatakse s6nniku laoplats
s6nnikulaguuniga, millesse veetakse digestaat, millest eraldub tunduvalt viihem
ebameeldivaid l6hnu, kui sdnniku laoplatsilt. Ka selles piirkonnas paraneb elanike
elukvaliteet.

Miira.
01. juulil 2002. aastal jOustus sotsiaalministri 04. miirtsi 2002. a. miiiirus "Mtira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning i.ihiskasutusega hoonetes ja miirataseme
m66tmise meetodid". Vastavalt m?iiirusele on tddstusettevdtetest liihtuva miira dine
taotlustase elamualadel 40 dB. Mtira ohtlikuks piimormiks on 85 dB.
Kavandatava tegevuse ehitustciddega kaasnevad mii'ra ja vibratsioon. Mihatase ja
vibratsioon ei Oleta ehitust0Ode ajal tavalise tiinavaliikluse miira (kuni 70 dB) ja
vibratsiooni taset ja seega ei ohusta inimeste tervist ja iirnbritsevat keskkonda.
Mi.iratase seadmete juwes ei tohi iiletada tdcilistele tekkida v6iva kuulmiskahjustuse
alampiiri, mis on 85 dBA kaheksatunnisel tddpiieval. Kuna k6ik protsessid toimuvad
hoone sees, siis viiljaspoole hoonet leviva miira tase langeb ca 20-30 dBA v6rra. Seda
kinnitasid ka samase tehase - Saaremaal Valjala seakasvatuse liigakiiitlusseadme
juures 2007. aastal teostatud miira taseme m66finised: tehnoloogiliste seadmete hoones
oli miiratase kuni 75 dB ja viiljaspool hoonet metaantankide juures 40 - 45 dB.
Sotsiaalministri miiiiruse jiirgi on vaadeldav ala valdavalt IV kategooria ala ehk
tddstusala, kus taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel aladel on:
1) Liiklusmiira ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
piieval 66sel
I kategooria 50 40
II kategooria 55 45
III kategooria 60 50
IV kategooria 65 55
2) Tiidstusettev6tete miira ekvivalenttase LpA,eq,T, dB
piieval 66sel
I kategooria 45 35
II kategooria 50 40
III kategooria 55 45
IV kategooria 65 55
Liiklusega seotud tiksikute miirasiitrdmuste korral hinnatakse Sotsiaalministri 04. 03.
2002. a. mtiiiruse w 42 jiirgi tiiiendavalt ekvivalentsele helir6hutasemele ka
maksimaalset helir6hutaset. Maksimaalne helirdhutase miiratundlike hooneteea aladel
LpA,max ei v6i olla suurem kui 85 dB(A) piieval ja 75 dB(A) 6iisel.
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Liiklusest (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, vees6idukite liiklus) pdhjustatud mtira
normtasemed elamute ja tihiskasutusega hoonete vaikust n6udvates ruumides on
toodud jrirgnevalt (viiljavdttes on esitatud vaid need hoone tiiiibid, mis on planeeritava

ala liiheduses):
Hoone ja ruumi mi.ira normtasemed:
Elamu
LpA,eq,T (dB)
I Eluruumides piieval40 (35)
2 Magamisruumides iidsel 30
LpA,max (dB)
Otisel45
Btiroo- ja haldushoone:
LpA,eq,T (dB)
I N6upidamisruumides, ttiiikabinettides, lugemissaalides, 6ppeklassides ja nendega
vdrdsustatud ruumides
Piieval40 (35)
LpA,eq,T (dB)
2 Avatud plaanilahendusega t<idruumides, niiituseruumides
Piieval45 (40)
I N6ue on esitatud magamisruumidele uutes hoonetes tingimusel, et dd jooksul leiab
aset mitte viihem kui 5 liiklusjuhtumit, kus miira piirtase LpAmax on iiletatud.
Olemasolevate hoonete magamisrurmides kiisitatakse tabelis I esitatud miira piirtaset
LpAmax soovitusliku taotlustasemena.
Miiiirus selgitab, et iihe v6i samaaegselt mitrne miiLraallika tekitatud miira ei tohi
iiletada normtaset.
MtiLra piirtasemed on esitatud A-korrigeeritud ekvivalentsete v6i maksimaalsete
helir6hutasemetena LpA,eq,T ja LpA,max, sulgudes on esitatud helir6hu
taotlustasemed. Miira spektri ligikaudseks hindamiseks v6ib vajadusel kasutada C-
konigeeritud helirdhutasemeid v6i tiipsemaid hirurangumeetodeid, niiiteks m66tmisi
l/3 v6i l/l oktaavribades. Regulaarsest liiklusest pdhjustatud mtira normtasemete
kehtestamisel ruumides on miiiiruses arvestatud keskmise liiklussagedusega
aastaringselt v6i regulaarse liiklusega perioodi viiltel.

Otseselt ja kaudselt m6jutatavaks keskkonnaelemendiks on inimeste elukeskkond ja

tervis. M6ju suuruse, ulatuse, kestvuse, kumuleeruvuse ja tdeniiosuse hindamisel
tuginesid juhtekspert ja eksperdid kogemustele sarnaste objektidega (Saaremaal
Valjala seakasvatuse liigaktiitlusseade) ja ekspertide eksperthinnangutele.

Mrira tase sdltub trantspordivahendite liigist ja hulgast tootmisjaama ja farmi
territooriumil. Tootmisjaama tehnoloogiliste protsesside kogemuslik miiratase
tootmisjaama vahetus liiheduses ei kujuta ohtu inimese tervisele ja ei ole hiiiriv ka
tititundidel.
Autotransport tootmisalal koosneb tddtajate s6iduautode liikumisest ning veoautode ja

traktorite l2iga ja sdnniku vedamisest tootmisjaama ja digestaadi vedamisest enne
laotamist Kabala ja Sikeviilja sdnnikulaguunidesse. Lisaks p6hjustab liiklusmiira
K6rtsi veisefarmi territooriumisisene transport. Rohkem tekib vedusid ia sellest
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tulenevat miira tootmiskompleksi ehitamise ajal. Samas piirneb sellise mi.ira teke
ehitusperioodiga ja l6ppeb peale seda.
Transpordimiira ei kasva oluliselt tootmisjaama ekspluatatsiooni kiiigus v6rreldes
praeguse Kabala ja Oisu piirkonna maanteede miiratasemega.
Liiklusintensiivsus ei suurene miirkimisviiiirselt. Eksperdid kontrollisid tugimaanteedel
liikluse intensiivsust 09. ja ll. septembril. Ajavahemikus (t<i6ajal) 8.00 kuni 17.00
saadi keskmiseks liiklusintensiivsuseks Ttiri-Arkma maanteel 28
viiiketranspordivahendit ning 12 veoautot, traktorit v6i bussi; Taikse-K?irevere-Oisu
kruusakattega teel 4 viiiketranspordivahendit ning 3 veoautot, traktorit v6i bussi.
Utejaanua teedel oli liiklusintensiivsus veelgi viiiksem. OU Estonia ja OU Kabala
Agro farmidest sea- ja veiseliiga vedamiseks M6isavalla maai.iksusele K6rtsi farmi
juurde ehitatava tootmisjaama vasfuvdfusdlmedesse kasutatakse iihte (vajadusel kahte)
hermeetiliselt suletavat 20 tonnise kandev6imega poolhaagist (vt. fotod 9 ja 12) ja
tahes6nnik tuuakse kaetud kiiruga. Hiie, Kabala ja Kaasiku suurfarmidest tuuakse 4
koormat tidpiievas, teistest farmidest ja sigalast veetakse liiga ja s6nnik tootmisjaama
iihel piieval nddalas. Seega suureneb liiklusintensiivsus 8 transpordivahendi edasi-
tagasi sOiduga tdiipiieva jooksul (1 s6it tunnis) K6rtsi farmi juurde ja sealt
sdnnikulaguunide juurde. Siit v6ib jiireldada, et tootmisjaama transpordi osatiihtsus ja
kumuleeruvus ning negatiivne m6ju keskkonnale on v6rreldes muu transpordiga vtiike.
Samas m6ju kestvus on pikk.
Soovitatav on seada K6rtsi suurfarmi sisestele teedele veoautodele ja traktoritele 10
km/h kiirusepiirang. Miirat6kked ei ole vajalikud, sest miiratasemed on suhteliselt
madalad ja kaugused liihimate elamuteni suured.

Kokkuv6tteks v6ib jiireldada, et tootmisjaama ja Sikeviilja s6nnikulaguuni ehitamisel
ja ekspluateerimisel ning s6nniku jalaga,jaafinete ja digestaadi transportimisel tekkiv
miira ei ole suurem seni piirkonnas olnud peamiselt autotranspordi miirast. M6ju
kohalikule elanikkonnale on pidev, kuid ei iileta taluvuspiire ja fooniniiitajaid.
K6rghaljastuse tiiiendav rajamine tootmisjaama territooriumile ei ole vajalik. MiiLra
tase ei fileta kehtivaid miiranorme.

Jiiiitmed.
Ehitustegevuse kiiigus tekkivad ehitusjtiiitmed veetakse Viiiitsa priigilasse, kus need
sorteeritakse ja utiliseeritakse. Tootmisprotsessi kiiigus j2iatrneid ei teki.
Tootmisprotsessi kiiigus tekkiv digestaat kasutatakse vaadeldavas piirkonnas p6ldude
viietamiseks.
Tootmisjaama ehitamisel tekkivad jiiiitmed ei kujuta ohtu vaadeldava piirkonna
keskkonnale. Mdju kohalikule elanikkonnale on minimaalne. Taaskasutatavad
ehitusjaatmed tuleb sorteerida ja suunata vastavalt kehtivatele reeglitele taaskasutusse.

Visuaalne m6iu.
Tootmisjaamast on visuaalselt niihtavad liiga ja sdnniku vastuv6tus6lmed, kaks
esimese astme ja tiks teise astme metaantank, tehnohoone, koostootmisjaam ja gaasi
avariip6leti ja gaasimootori korsten.
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Foto 1l. Liiga vedamiseks kasutatav hermeetiliselt suletav 20 tonnise kandev6imega
poolhaagis.

Kogu tootmisjaam projekteeritakse nii, et see arhitektuuriliselt ja visuaalselt sobiks
timbritsevasse keskkonda (vt. lisa 7). Tootmisjaama vtirvitoonid valitakse sellised, mis
harmoniseeruksid timbritseva looduskeskkonnaga ja juba valmis ehitatud teiste
tootmishoonetega K6rtsi farmi territooriumil.

Kokkuvdtteks vdib j?ireldada, et ehitatav tootmisjaam ei avalda visuaalselt negatiivset
mdju vaadeldava piirkonna keskkonnale. M6ju kohalikule elanikkonnale on
minimaalne. Mdju leevendamiseks on soovitatav tootmisjaama fassaadpindade
viirvitoonide valimiseks kasutada tunnustatud erialaspetsialisti.

7.3. MOju taimestikule.

Tootmisjaam ehitatakse K6rtsi farmi kdrvale (rt. lisa 1 ja fotod I ja 2). Ehitamiseks
kavandataval territooriumil on heinamaa. K6rtsi suurfarmi ia tootmisjaama
territooriumiga kiilgneb ldunast mets ja tilejiiiinud suundadest on maastik avatud.
Sikeviilja maaiiksusel on valdavalt lehQuu mets: sanglepp, harilik haab, harilik kuusk,
pajud, arukask ja teised liigid. Maaiiksuse kirdepoolses osas on lagendik, millel
paikneb tihendatud p6trjaga s6nnikuhoidla (sihtotstarve - jiiiitmehoidla maa) (vt. foto
3). Lagendiku servades esineb lopsakas rohurinne. s6nnikulaguun ehitataksegi sellele

57



OU Vetepere T66 nr. KMH - 2008 - 01

territooriumile - sdnnikutroidla asendatakse s6nnikulaguuniga. Ehitamiseks
kasutataval maa-alal taimestikku praktiliselt ei ole.
M6isavalla maaiiksusel ja Sikeviilja maaiiksusel ning nende liihitirnbruses
looduskaitsealasid ja muid kaitstavaid loodusobkjekte (taimi, loomi) ei ole.
Tootmisjaama ja s6nnikulaguuni ehitamise kiiigus rajatakse vundamendid,
juurdepiiiisuteed, laoplatsid ning vajalikud kommunikatsioonid. Tdtide teostamise ajal
hiivib osa olemasolevast rohttaimestikust.
Ehitamisel ei ole vdimalik viiltida olemasoleva taimestiku osalist kahjustamist. Samas
peab t6dema, et olemasolev rohttaimestik ei oma erilist viiiirtust. Peale ehitustriride
lOppemist luuakse ehitusobjektidel heakorrastamise kiiigus eeldused kahjustatud
taimestiku taastumiseks haljasalade niiol.
Seega on m6ju rohttaimestikule tootmisjaama liihiiimbruses liihiajaliselt suur, mujal
aga puudub. M6ju puittaimestikule ja kumuleeruv m6ju puudub.
Ekspluatatsiooniaegne mdju taimestikule seisneb haljasalade hooldamises. MOju on
lokaalne j a viiheoluline.
Kavandatava tegevuse mdjuallikaks on ehitustegevus. Otseselt ja kaudselt
mdjutatavaks keskkonnaelemendiks on tootmisjaama ja s6nnikulaguuni kinnistutel
kasvav taimestik. M6ju taimestikule on lokaalne ja ei ulatu vaadeldavate maa0ksuste
territooriumilt kaugemale.

7.4. M6ju loomastikule.

Kohalikelt jahimeestelt saadud andmetel on vaadeldavates piirkondades esindatud
iiksikud imetajad: niirilised ja jiinesed, territooriume liibivad rebane, kehdk, metskits ja
harva metssiga. 2008. aasta septembris toimunud p6gusal vaatluskiiigul tuvastati
tootmisjaama ja uue sdnnikulaguuni kinnistute liihikonnas 5 linnuliigi esinemine,
kellest 4 ilmselt liihiiimbruses ka pesitsevad. Tiiheldatud liigid on k6ik tavalised ja
suure arvukusega ja kaitsekorralduslikult olulisi liike nende seas ei ole. Metsatukas
pesitsevad viirvulised, meigas, harakad ja varesed.
Sikeviilja kinnistut ltibivad iiksikud imetajad ja mdju nende elutegevusele on ehitamise
ajal liihiaegne ja mitteoluline.
Teatud kaudsed piirangud seatakse loomade liikumisele ehitusobjektide tarastamise
korral. Ehitamisega kaasnev miira ja vibratsioon hiiirib l?ihiiirnbruses imetajate
tavapiiraseid liikumisv6imalusi ja lindude pesitsemist. Ehitamisaegne m6ju on
ltihiajaline.
Ekspluatatsiooniaegne m6ju loomastikule seisneb transpordivahendite mtira m6jus
lindude pesitsemisele ja imetajatele.
MOju tegelikku suurust lindudele ja imetajatele on raske hinnata, sest nimetatud liigid
kohanevad inimtegevusega tipriski hiisti.
Kavandatava tegevuse mdjuallikaks on ehitustegevus ning tootmisjaama ja
s6nnikulaguuni ekspluateerimine. Otseselt ja kaudselt m6jutatavaks
keskkonnaelemendiks on naabruses elavad linnud ja imetajad. M6ju lindudele ja
imetajatele on lokaalne ja ei ulatu vaadeldavate maaiiksuste territooriumilt kaugemale.
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7.5. M6ju pinna- ja p6hjaveele.
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Liiga ja sdnnik v6ivad reostada pinna- ja p6hjavee t6vestavate mikroorganismidega,

orgaanilise aine ja vees lahustuvate liimmastikuiihenditega. Kaevude vee reostumist

loomafarmide ja s6nnikuhoidlate iiLrnbruses esineb sageli. Reostunud pdhjavesi haiseb,

suurenenud on ammooniumiooni, lahustuva raudiooni ja orgaanilise aine sisaldus.

Reostunud p6hjavee kasutamine on tervisele ohtlik.
Otsene risk inimese tervisele on viirskes s6nnikus esinevad tOvestavad

mikroorganismid, mis levivad koos reostunud veega ja v6ivad veekeskkonnas siiilida

kuid. T6vestavad mikroorganismid hiivinevad s6nniku komposteerimisel ja kiiiirimisel
(t6hus vahend on metaankZiiiritamine metaantankides) ning osaliselt ka siiilitamisel.

Laotamisel peetub enamus mikroorganismidest (tavaliselt iile 90 %) Ohukeses

mullakihis, kus nad v6ivad siiilida olenevalt keskkonnatingimustest kiillaltki pikka

aega. Mdned haigustekitajad (n?iit Cryptosporidium parva) vdivad aga mullast leostuda
ja sattuda vedels6nniku laotusalade liiheduses asuvatesse kaevudesse, ohustades nii ka

inimesi.
Orgaanilise aine (nt virtsa) sattumisel veekogusse kaob veekogust hapnik ja v6ib
hukkuda vee-elustik. Sageli on vesi ka mikrobioloogiliselt reostunud. Taimetoitained
suurendavad veekogude eutrofeerumist. Isegi iihekordse reostuse m6ju v6ib olla
viiikej iirvedes pikaaj aline.
K6ige ohtlikum on vd.rske vedels6nniku laotamine tundlikele aladele (karstialad,

veehaarete ja i.iksikkaevude iimbrus, supluskohtadega veekogud, viiiirtuslikud

kalajded). Viirske s6nniku laotamisel kaitsmata p6hjaveega aladel vdib laotamisele
jiirgnev vihmasadu mikroobid kiiresti kaerudesse ja veekogudesse uhada.
Meie kliimas on soovitatav vedels6nniku laotusaladel kasvatada ainult heintaimi ja

teisi sti<idakultuure ning neid s66ta ptirast termilist tddtlust v6i sileerimist.
Vaadeldavas piirkonnas vOetakse vett valdavalt siigavuselt vahemikus 2010 m.
Tarbitava veekihi kvaliteediniiitajad ei ole head. Probleemiks on kaevuvee

rauasisaldus, vee viirvuse ja hiigususe niiitajad ning ammooniumi k6rge sisaldus.
Ammooniumiooni k6rged sisaldused iihisveeviiiirgi kaevudes on t6en2ioliselt
pdhjustatud kasutatava veekihi looduslikult anaeroobsetest tingimustest ja paikkonna

intensiivsest p6llumajanduslikust tegevusest ja sellest liihtuvast reostusest (viietamine,

normidele mittevastavad s6nnikuhoidlad). Jiirvamaal Oldiselt toimus 9O-ndate alguses
veekvaliteedi paranemine, 9O-ndate keskpaigas see peatus ning niiiidseks on kaevuvee
liimmastikukomponentide sisaldus hakanud pigem jiille t6usma.

Oisu piirkonnas voolavad p6ldude vahel Aruk0la ja Pikkmetsa j6ed ja Saarj6gi.
Kabala piirkonnas Riipu ja Retla j6ed. K6ik nimetatud j6ed on viiikese vooluhulgaga
Piimu j6gikonna j6ed. Vee kvaliteeti nimetatud jdgedes mdjutab otseselt intensiivne
pOllumajanduslik tegevus vaadeldavas piirkonnas.
Pdllumaade v2ietamisel on iileminekuaja madalseisust iile saadud ja edukamate
p6llumajandustootjate p6llud on hakanud jiille rohkem viietist saama.
Kabala Agro OU kasutada on 3350 ha maad ja Estonia OU kasutada on 5814 ha
p6llumaad.
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OU Estonia ja OU Kabala Agro on kehtestatud v?ietamisnorm 100 kg mineraalset
liimmastikvtietist ja 70 kg orgaanilist liimmastikviietist, kokku 170 kg liimmastikku iihe
hektari haritava maa kohta aastas.

P6hja- ja pinnavee kaitseks on seadusandlusega kehtestatud rida piiranguid. Nende
piirangute eesmiirk on iiks - iira hoida sdnnikus sisalduvate toit- ja reoainete p6hja-
ning pinnavette sattumine.
Vastavalt Veeseadusele ei tohi valgala reoainetega nii koormata, et vesi reostuks.
Valgalal tuleb vAltida reostusallika ohtlikku seisundit, mille jiitkuv halvenemine
p6hjustab v6i v6ib p6hjustada veekogu vdi pdhjaveekihi reostumist.
Pdhja- ja pinnavee kaitseks pOllumajandustootmisest piirineva reostuse (edaspidi
pdllumajandusreostus) ennetamiseks ja piiramiseks kchtestab Vabariigi Valitsus
s6nniku silomahla ja muude viietiste kasutamise ja hoidmise n6uded.
P6llumajandustootjal on soovitatav jtirgida head pdllumajandustava. Hea
pdllumajandustava on kiiesoleva seaduse tiihenduses iildtunnustatud tootmisvdtted ja -
viisid, mille jiirgimise korral ei teki ohtu keskkonnale. S6nnikuga on lubatud anda
haritava maa tihe hektari kohta keskmisena kuni 170 kg liimmastikku aastas.
Orgaanilisi ja mineraalv6etisi ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 31. mtirtsini ja muul
ajal, kui maapind on kaetud lumega, ktlmunud v6i perioodiliselt Oleujutatud, v6i
veega kiillastunud maale. Kasvavate kultuurideta p6llule laotatud s6nnik on soovitav
mulda viia 48 tunni jooksul.

Vabariiei Valitsuse 28. 08. 2001. a miiiirusega ff 288 on kehtestatud Veekaitsen6uded
vfletise- ia s6nnikuhoidlatele nins siloladustamiskohtadele ia sdnniku. silomahla
ia muude viietiste kasutamise ia hoidmise nduded.
S6nnikuhoidla ja -rennid peavad olema ehitatud nii, et sademed ja pinna- ning
pdhjavesi ei valguks s6nnikuhoidlasse. Vedelsdnniku- ja vitsahoidla peab
ammoniaagi lendumise viihendamiseks olema kaetud. S6nnikuhoidla ja -rennid peavad
olema lekkekindlad. Ehitamisel peab kasutama materjale, mis tagavad lekkekindluse
hoidla ekspluatatsiooniaja viiltel. Sdnnikuhoidla valdaja peab vdtma kasufusele
abin6ud tagamaks, et kdrvalised isikud v6i loomad ei piiiiseks hoidlasse. S6nnikuveol
peab vedaja 6ra hoidma s6nniku keskkonda sattumise. S6nnikut ei tohi laotada lumele
ja kiilmunud maale. Ule 300 loomiihiku loomi pidav isik (edaspidi loomapidaja), kes
kasutab loomapidamishoones vedelsOnnikutehnoloogiat, v6i isik, kes lepingu alusel
laotab 300-1e loomiihikule vastava koguse loomade vedelsdnnikut, koostab enne
vedels6nniku laotamist vedels6nniku laotamisplaani, milles niiidatakse laotatav
vedelsdnniku kogus, laotusala pindala, laotamisviisid, laotusala p6hjavee kaitstus,
laotusalal asuvad pinnaveekogud ja veehaarded. Vedels6nniku laotamisplaani kinnitab
enne vedels6nniku laotamist keskkonnateenistus. Vedels6nniku laotamisplaan
kinnitatakse kolme aasta kohta. Vedels6nniku koguse suurenemise puhul taotleb
loomapidaja laotamisplaani muudatuse tegemist v6i esitab kinnitamiseks uue plaani.

Kavandatav tegevus koosneb Tiiri vallas Vtiljaotsa kiilas M6isavalla maaiiksusel (vt.
fotod I ja 2) sea- ja veiseliigast metaanktiiiritamisel saadavast biogaasist elektri- ja
soojusenergia tootmisjaama ehitamisest ja kasutamisest ning tootmisprotsessist
tulenevalt Tiinassilma ktilla Sikeviilja maaiiksusele (vt. foto 3) s6nnikulaguuni
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(suurusega ca 15 000 mr) vahemahuti ehitamisest ja kasutamisest. Kiiiiritatud sdnniku
ja liiga substraat ehk digestaat laotatakse nagu seni kaitlemata liiga ja sdnnik ou
Estonia ja OU Kabala Agro poolt haritavatele maadele (\,1. lisa l).
Metaarkiiiiitamise protsess kestab 75 kuni 90 piieva. Toitained G.I-P-K) on peale
kiiiiritamist mineraalsel kujul ja need on taimedele kergesti omastatavad - taimed
omastavad rohkem ja kiiremini, kui see toimuks p6llul olevate orgaaniliste ainete
looduslikul ehk aeroobsel lagunemisel. Kiiitlemata liiga ja sdnniku ja digestaadi
ainesisalduse v6rdlus on toodud tabelis 13. Anorgaanilist liimmastikku (NlIr-N) on
k6rbitatud sdnnikus ja l6gas ca 25 %o rcttkemja see viihendab ebameeldivat l6hna ca 80
%o.Digestaat kogutakse Kdrtsi farmi (vr. fotod 4 - 6),Kabala farmi (vt. fotod 7 ja g) ja
ehitatavasse Sikevrilja sdnnikulaguunidesse. S6nnikulaguunid vooderdatakse
geomembraaniga ja need on veetihedad.

Sea- ja veiselflgast metaankiiiritamisel saadavast biogaasist elektri- ja
soojusenergia tootmisjaam ja sdnnikulaguunid ei kujuta endast ohtu pinna- ja
pdhjaveele - kavandatava tegevusega ei kaasne pinna- ja p6hjavee reostamise
oht.

Oht pinna- ja p6hjaveele v6ib tekl<ida digestaadi mitte normikohasel ia oskamatul
Iaotamisel. Sama oht on ka praegu kiiiiritamata ldga ja tahes6nniku laotamisel.
Digestaat on keskkonnale tunduvalt ohutum, kui kiiitlemata liiga ja s6nnik:

- orgaanilised kergesti roiskuvad ja veereostust pdhjustavad ained on
lagundafud peaaegu tiiielikult;

- toitained (N-P-K) on mineraalsel kujul ja need on taimedele kergesti ja
kiiresti omastatavad:

- digestaat ei tekita mullas anaeroobseid tsoone, vaid seotakse kiiresti
mullaga, millega kaasneb mullaviljakuse t6usl

ainesisaldus.
Parameetri nimetus Prooviv0lu kqhtlprcovid v6etud 21.05.2008)

OU Estpig
sigala

Iltie ja
Kaasiku

veisefarm

K6rtsi
veisefarm

Saksamaa
piritolu
digestaat

(05.02.200n
Uldliimmastik(N), %
(algmaterjalis)

0,94 0,94 0,77 0,32 0,40

Uldfosfor (P2O5), %
(algmatet'alis)

0,53 0,36 0,24 0,09 0 ,13

Uldkaalium (KzO),%
(algmatgjaliq)

0,94 1,62 0,76 0,51 0,39 (I(rO)

pH xcr 7,61 8,41 8,47 8,09
Kuivaine 7o 20,63 25,83 15,59 5,09 5,4
Magneesium (Me), %
(algmaterjalis)

0,033 0,163 0,105 0,042 0,0e (Mgo)

Ammoonium- l?immastik
(NX4-N),%

0,24

Kaltsium (CaO),% 0,1  5
V{avel (S), % 0,05
Vask (Cu) mgtcg 4,10
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- metaankiiiiritamise kiiigus hiivineb suur osa umbrohuseemnetest,
soolenugiliste munadest ja t6vestavatest mikroorganismidest;

- metaantankidest viilja juhitav digestaat ei haise.

Eksperdid on arvamusel, et kavandatava tegevus vastab kehtivatele veekaitse n6uetele.
Liiga ja tahes6nniku kiiitlemiseks valitud tehnoloogia (metaankeiiritamine) voimaldab
iira hoida veekeskkonna olulise halvenemise, kui p6llumajandustootjad jtirgivad head
p6llumajandustava. Hea pdllumajandustava tiihendab tildtunnustatud tootmisv6tete
kasutamist, mille jiirgimise korral ei teki ohtu keskkonnale.
Eksperdid soovitavad veekaitse seisukohast n6rgalt kaitstud ja kaitsmata pdhjaveega
aladel suurendada mineraalviietiste arvel digestaadi osatiihtsust. Digestaat viiakse otse
mulda ja seotakse seal kiiremini, kui mineraalviietised ja on veekeskkonnale
mineraalviietistest ohutum.
Taimede toitumise ja veekaitse seisukohast parema tulemuse saavutamiseks on
soovitatav digestaati laotada peamiselt kevadel enne kevadkiindi v6i vastavate
mehhanismidega otse mulda viies (vt. fotod 9 ja 10).
Tiheasusfusega alade ja elamute [imbruses tuleb olla tiihelepanelik naabrite suhtes,
veltides digestaadi vedamist ja laotamist niidalal6ppudel. Laotamiseks sobivad k6ige
paremini jahedad, niisked ning tuulevaiksed ilmad.
Digestaadi laotamisel tuleb jrilgida, et see ei voolaks drenaaLi, kraavi, ojja ja j6kke
ning hoiduma peab laotamisest neelukaevude ja karstilehtrite tirnber.

Arvestades, et OU Estonia ja Oii Kabata Agro on olemas s6nniku laotamiseks
vajalik pdllumaa ja arendaja peab kinni kohustuslikest kitsendustest digestaadi
laotamisel (viietamisnormidest) ning jnrgib leevendusabinduna head
p6llumajandustava, on eksperdid seisukohal, et digestaadi laotamine ei halvenda
vdrreldes praegusega piirkonna p6hja- ja pinnavee kvaliteeti, vaid arvestades
digestaadi omadusi peaks pinna- ja pdhjavee kvaliteet paranema.

Vastused Jiirvamaa Keskonnateenistuse kiisimustele:
1. Kui suwes koguses ja kuhu kiiideldud s6nnikut ja liiga ehk digestaati laotatakse?
Laotusmaa jricib samaks, mida on seni kasutatud. Kinni peetakse OU Estonia ja OU
Kabala Agro kehtestatud vcietamisnormist 100 kg mineraalset ldmmastikvcietist ja 70
kg orgaanilist lcimmastikvdetist, kokku 170 kg kimmastikku ilhe hektari haritava maa
kohta aastas.
2. Millisel miiiiral arvestatakse laotamisel ndrgalt kaitstud ja kaitsmata p6hjaveega
aladega?
Elesperdid soovitqvad veekaitse seisukohast ndrgalt kaitstud ja kaitsmata pdhjaveega
aladel suurendada mineraalvtietiste arvel digestaadi osatcihtsust. Digestaat viial<se
otse mulda ja seotakse seol kiiremini, kui mineraalvcietised ja on veekeskkonnale
miner aalvcie tis te s t ohutum.
Taimede toitumise ja veekaitse seisukohast parima tulemuse saavutamiselcs on
soovitatqv digestaati laotada peamiselt kevadel enne kevadkilndi ja vqstavate
mehhanismidega otse mulda viies.
3. Kas p6hjavee kvaliteedi seisukord liiheb paremaks v6i halvemaks?
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Samq vcietamisnormi korral digestaadi kasutamise korral pdhjavee kvaliteedi
s e isukar d lcihe b p ar emaks.

7.6. Mdju tehiskeskkonnale.

Vastavalt koostatavale iildplaneeringule on OU Estonia esitanud taotluse V?iljaotsa
kiilas asuva K6rtsi farmi juurde biogaasi tootmise jaama ehitamiseks. Uldplaneeringus
kavandatakse trassi asukoht, mille kaudu on v6imalik varustada oisu aleviku
tiheasustusala nimetatud jaamas toodetava gaasi v6i selle p6letamisel saadava
soojusega. Viiljaspool Tiiri linna asub kaugkiittevdrk ka Oisu alevikus. Ttiri valla
territooriumil paiknevad vaadeldavas piirkonnas ja selle ldhedal Eesti Energia
Pdhivdrgu jtirgmised elektriv6rgud: Paide-Tiiri-viindra Ll33A ja Paide - Tiiri - Suwe-
Jaani Ll34A I l0 kV dhuliinid ja Tiiri 110/35/10 kV alajaam.
vaadeldavat piirkonda liibivad riigi tugimaanteed Tiiri-Arkma (26) ja Imavere-
ViljandiKarksi-Nuia(49). Kohalikud teed iildplaneeringu m6istes on k6ik Tiiri vallas
kohalikuks liiklemiseks ja avalikuks kasutamiseks vajalikud teed, mis on kantud
kaardile Teed ja tebnov6rgud vastavalt TiiLri Vallavalitsuse ettepanekule.
Eksperdid kontrollisid tugimaanteedel liikluse intensiivsust 09. ja ll. septembril.
Ajavahemikus (ttidajal) 8.00 kuni 17.00 saadi keskmiseks liiklusintensiivsuseks Tiiri-
Arkma maanteel (terves ulatuses asfaltkattega - vt. lisa l) 28 viiiketranspordivahendit
ning l2 veoautot, traktorit v6i bussi; Taikse-Kiirevere-Oisu kruusakattega teel (Kdrtsi
farmist Oisu alevikuni asfaltkattega - vt. lisa l) 4 viiiketranspordivahendit ning 3
veoautot, traktorit v6i bussi. Ulej:Unud teedel oli liiklusintensiivsus veelgi viiiksem.
Liiga, tahes6nniku ja digestaadi kokku ja vahemahutitesse vedamise teede katend
(kruusakattega v6i asfaltkattega) on niiidatud lisas I toodudjoonistel.

Kavandatav tegevus koosneb sea- ja veiseliigast metaankiiiiritamisel saadavast
biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ehitamisest ja kasutamisest ning
tootmisprotsessist tulenevalt Sikevdlja maaiiksusele sdnnikulaguuni ehitamisest ja
kasutamisest.
Elekhi- j a sooj usenergia tootrnisj aama tehnilised niiitai ad :

- biogaasi tootmine ca2,98 miljonit m3/a, 300 kuni 350 m3A;
- avariiolukorra gaasipOleti j6udlus 350 m3/h;
- gaasimootori j6udlus 350 m3/h;
- gaasimootori soojuse toodang 770 kW;
- gaasimootori elektritoodang Pel - 717 kW1,
- soojusenergiat kokku ca 6,75 miljonit kWVa;
- elektrienergiat ca 6,28 miljonit kWh/a.

Uus sdnnikulaguun ehitatakse T?inassilma ki.illa Sikeviilia maatiksusele.
sdnnikulaguuni projektijiirgne kasulik maht on 15 000 m3 ja se^lle konstruktsioon on
satna, mis Kabala suurfarmi juurde ehitatud 16 000 m' kasuliku mahuga
s6nnikulaeuunil.
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kaasneb stabiilsem elektrivarustus
aleviku keskkonnasdbralikuma

seonduva transpordi osatiihtsus ja nende
v6rreldes muude transpordivahendite
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MOju tehiskeskkonnale viiljendub:
- kohaliku energiaallika loomises, millega

vaadeldavas piirkonnas ja Oisu
soojusenergiaga varustamine;

- liiklustiheduse suurenemises vaadeldava piirkonna teedel liiga ja
tahes6nniku vedamisel K6rtsi farmi juurde ehitatavasse tootmisj aama.

Positiivne m6ju tehiskeskkonnale ja inimesele avaldub nn ,,rohelise" soojus- ja
elekhienergia tootmises (energiat toodetakse veise- ja sealiigast ning tahesOnnikust) ja
sellega seoses fossiilsete ktituste kasutamise viihenemises ja sellega kaasneva
keskkonna saastekoormuse viihenemises - viiheneb p6levkivienergeetika ja sellega
kaasnev CO2, NO* ja SO2 emissioon atmosftiiiri ning p6hja- ja pinnavee reostamine.
Arvatavasti saab ka pakutav soojusenergia olema odavam, kui teiste energiaallikatega
toodetav soojusenergia. Parem ja stabiilsem elektrivarustus loob eelduse ka
tehiskeskkonna kiiremaks arenguks.

OU Estonia ja OU Kabala Agro farmidest sea- ja veiseliiga vedamiseks M6isavalla
maatiksusele K6rtsi farmi juurde ehitatava tootmisjaama vastuv6tus6lmedesse
kasutatakse iihte (vajadusel kahte) hermeetiliselt suletavat 20 tonnise kandevdimega
poolhaagist ja tahes6nnik tuuakse kaetud kiiruga. Digestaat veetakse laiali samade
hermeetiliselt suletavate poolhaagistega.
Ekspertide ning OU Estonia ja OU Kabala Agro spetsealistide iihist66na viiljavalitud
vedamise marsruudid on niiidatud lisas I toodud joonistel. Hiie, Kabala ja Kaasiku
suurfarmidest tuuakse 4 koormat 66piievas, teistest farmidest ja sigalast veetakse liiga
ja sdnnik biogaasi jaama iihel pdeval niidalas. Seega suureneb liiklusintensiivsus 8
ffanspordivahendi edasi-tagasi s6itu td'dprieva jooksul (l s6it tunnis) K6rtsi farmi
juurde ja sealt sdnnikulaguunide juurde (vedamise marsruudid on niiidatud lisas I

tcidga
on

liiklusintensiivsusega viiike.
Ekspertide ning OU Estonia ja OU Kabala Agro spetsealistide iihistiidna valmis
logistiline skeem (vt. lisa 1), mille koostamisel arvestati jiirgnevat:

- maksimaalselt piiiiti viiltida ldbisditmist Oisu alevikust ja tiheasustusega
kiilakeskustest;
- kui vdhegi oli v6imalik, siis piiiiti minimaalselt kasutada kruusateid;
- arvestati juba villja kujunenud raske p6llumajandustehnika liikumismarsruute.

S6nnikulaguunidest digestaadi pdllule vedamise marsruudid jiitivad samaks, mis on
siiani olnud liiga ja tahesdruriku vedamisel.

Eespooltoodust jiireldub, et liikluse intensiivsus tootmisjaama ekspluatatsiooni
kiiigus ei suurene vaadeldava piirkonna teedel mirkimisvfliirselt vdrreldes
praeguse Kabala ja Oisu piirkonna maanteede transpordikoormusega.
Keskkonnam0ju tehiskeskkonnale on ennem positiivne kui negatiivne.
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Vastused Tiiri valla abivallavanema Enn Miiser ettepanekutele:
l. Erilist tfielepanu tuleb p66ratakse logistiliste probleemide lahendamisele.
Logistiliste probleemide lahendamiseks viisid elcsperdid ldbi praeguse
liiklusintensiivsuse uuringu. Lrihtuvalt uuringu tulemustest ja eespoolnimetatud
kriteeriumitest koostasid eksperdid kaos OU Estonia ia OU Kabala Agto
spetsealistidega sea- ja veisekiga ja tahesdnniku tootmisjaama vedamise ja sealt
digestaadi sdnnikulaguunidesse vedamise logistilise skeemi, mis on toodud Hiesoleva
t<i6 lisas I .
2. Marsruutide kooskOlastamine teede omanikega.
Sea- ja veiselriga ja tahesdnniku ning digestaadi vedamiseks kasutatakse riigi
tugimaanteid (fiiri-Arhna (26) ja Imavere-Viljandi-Karlai-Nuia(9)) ja kohalikke teid
(kohalikulcs liiklemiselcs ja avalikuks kasutamiseks vajalikud teed). Erateid ei kasutata.
Arendaja kooskdlastab kdik sea- ja veiselciga ja tahesdnniku ning digestaadi
yedamiselrs kasutatavad marsruudid peale logistilise skeemi ldpplikku heokskiitmist
ke s kkonnamdj u hindamis e j cire I evalvaj a poolt.

7.7. Mdju koostoime.
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X- kavandatud tegevusega kaasneb viiheoluline mdju
X X- kavandatud tegevusega kaasneb oluline negatiivne m6ju
O - kavandatud tegevusega kaasneb positiivne m6ju

8. Negatiivse keskkonnam6ju viiltimise v6i minimeerimise meetmed ja nende
kasutamise eeldatav efektiivsus.

Kavandatava tegevuse l6ppeesmiirkideks on: "rohelise" energia tootmine; Oisu aleviku
ja Kabala kiila l[hiiimbruses OU Estonia ja OU Kabala Agro kasutuses olevatel
maadel kiiitlemata sea- ja veisel?iga ja tahes6nniku p6ldudele laotamise l6petamine ja
sellega seoses elanikkonnale ebameeldivate lOhnade leviku piiramine; sea- ja
veiseliigast veekeskkonnale lahtuva ohu vlihendamine.
Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnam6ju - kaasneb
viiheoluline negatiivbe keskkonnam6ju (vt. tabel 14).

Nesatiivseks keskkonnamdiuks on :
1. Ehitustegevusega kaasnev:

- transpordivahendite ja ehitusmasinate mtira,
- vibratsioon,
- liiklustiheduse suurenemine ja
- atmosf?idri heidetavad transpordivahendite ja ehitusmasinate heitgaasid.

M6ju leevendamiseks on soovitatav seada K6rtsi suurfarmi ja tootmisjaama sisestele
teedele veoautodele ja traktoritele l0 kmlh kiirusepiirang. Miuatdkked ei ole
vajalikud, sest miiratasemed on suhteliselt madalad ja kaugused liihimate elamuteni
suured. Keskmise k6rgusega haljastus on siiski soovitatav. Soovitatav on k6rge
miiratasemega ehitust66d teostada t06ajal.

2. Sea-jg veiseltisaja dieestaadi vedamiseqa kaasnev:
- transpordivahendite miira,
- vibratsioon,
- mdningane ebameeldiva l6hna levik tahes6nniku ffansportimisel,
- liiklustiheduse suurenemine ja
- atmosfiiliri heidetavad transpordivahendite ja ehitusmasinate heitgaasid.

M6ju leevendamiseks on koostatud sea- ja veiseliiga ja tahesdnnika transpordiskeem,
mille koostamisel: prititi maksimaalselt vliltida liibisOitmist Oisu alevikust ja
tiheasustusega krilakeskustest; piititi minimaalselt kasutada kruusateid; arvestati juba
viilja kujunenud raske p6llumajandustehnika liikumismarsruute. Soovitatav on k6ik
veosed teostada tddajal. Liiga vedamiseks kasutatakse tihte hermeetiliselt suletavat 20
tonnise kandevOimega poolhaagist ning tahesdruriku koormad kaetakse ebameeldiva
l6hna leviku t6kestamiseks kattesa.
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3. Sea- ia veiseliiga ja tahes6nniku kiiitlemisega kaasnev:
Sea- ja veiseliiga ja tahes6nniku kiiitlemine (metaankliiiritamine metaantankides) on

kinnine protsess ja selle kiiigus saasteaineid ei teki ja sellega negatiivseid

keskkonnam6jusid ei kaasne.

4. Soojus- ja elektrienergia tootmisega kaasnev:
- biogaasi pdletamise p6letusproduktid: COz, NO*, CO, ja LOU ning
- sea- ja veiseliiga ja tahes6nniku kiiiiritamise saadus digestaat.

Kiiesoleva KMH kiiigus tehtud hajuvusarvutustest jiireldub, et biogaasi pdletamine

0,77 MW vdimsusega gaasimootoris v6i avariiolukorra gaasipdletis ei p6hjusta

viilis6hus iilenormatiivsei saastetaset p6letusproduktide NO*, CO, LOU osas ning
leevendavaid meetmeid ei ole vaja rakendada. Biogaasi pdletamise tagajfiel
heidetakse atmosf?iiiri CO2, mis on 21 korda ohutum, kui metaan.
Sea- ja veiseliigast metaankii?iritamisel saadav digestaat kogutakse ja veetakse

sdnnikulaguunidesse. S6nnikulaguunid on vooderdatud geomembraaniga ja need ei

kujuta endast ohtu pinna- ja p6hjaveele ja inimeste tervisele.
Leevendavateks meetmeteks on: s6nnikulaguunide piiramine taraga, et inimesed ja

loomad sinna sisse ei kukuks; ka digestaadi korral peab ammoniaagi ja ebameeldivate
ldhnade lendumise vdhendamiseks olema s6nnikulaguun kaetud.

5. Digestaadi vedamisega vahemahutitest p6ldudele ja laotamisega kaasnev:
- transpordi- ja laotusmasinate mifua,
- vibratsioon,
- m6ningane ebameeldiva l6hna levik digestaadi laotamisel,
- oht pinna- ja pdhjaveele,
- liiklustiheduse suurenemine ja
- atmosf:iiiri heidetavad transpordivahendite ja ehitusmasinate heitgaasid.

M6ju leevendamiseks on koostatud digestaadi transpordiskeem, mille koostamisel:
ptiiiti maksimaalselt viiltida liibisditmist Oisu alevikust ja tiheasustusega
kiilakeskustest; piiiiti minimaalselt kasutada kruusateid; arvestati juba viilja kujurenud

raske pdllumajandustehnika liikumismarsruute. Soovitatav on k6ik veosed ja

laotamine teostada tiidajal. Digestaadi vedamiseks kasutatakse iihte v6i vajadusel

kahte hermeetiliselt suletavat 20 tonnise kandev6imega poolhaagist. Digestaadi mulda

viimiseks (kuni l5 cm stigavusele) kasutatakse spetsiaalseid digestaadi

laotamismasinaid (p6llumajaadustootjad j:irgivad head p6llumajandustava). Eksperdid

soovitavad veekaitse seisukohast n6rgalt kaitstud ja kaitsmata p6hjaveega aladel

suurendada mineraalviietiste arvel digestaadi osatahtsust. Taimede toitumise ja

veekaitse seisukohast parima tulemuse saawtamiseks on soovitatav digestaati laotada

peamiselt kevadel enne kevadkthdi. Laotamiseks sobivad kdige paremini jahedad,

niisked ning tuulevaiksed ilmad. Digestaadi laotamisel tuleb j?ilgida, et see ei voolaks

drenaaLi, kraavi, ojja ja j6kke ning hoiduma peab laotamisest neelukaevude ja

karstilehtrite iimber.
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9. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete v6imaluste vastavus
siiiistva arengu pOhimdtetele.

Eestis on energeetikas taastuvenergia osakaal ca l0o/o, 90% ulatuses kasutatakse
fossiilset energiat. Looduslik mitmekesisus viiheneb iihest ktiljest liiga intensiivse
maakasutuse t6ttu (metsaraie), teisalt kasutamata jiitmise t6thr (pool-looduslikud
kooslused).

Kavandatava tegevuse raames sii?istva arengu p6him6tete jiirgmine:
l) Inimesele vajalik energia saadakse kas otse Piiikeselt v6i inimese eluea jooksul
p?iikeseenergiast teisteks energialiikideks muundunud allikatest (tuuI, vesi, puit jne).
Kriesoleval juhul toodetal<se nn ,,rohelist" enelgiat sea- ja veisekigast ja sdnnikust
ning kavandatav tegevus vastab sddstva arengu pdhimdtetele.
2) Inimtegevusest ei teki jiiiitmeid; k6ik i.ihest tegevusest iilejiiiiv on kasutatav teise
tegevuse poolt v6i looduses m6ne aastajooksul lagunev.
Kavandatava tegevuse lrriigus tekkiv ehituspraht sorteeritalcse Vcicitsa prilgilas ja
sellest taaskasutatav osct vdetakse uuesti ringlusse. Sea- ja veisek)ga ja tahesdnniku
kridritamisel tekbivast biogaasist toodetakse energiat ning digestaat kasutatakse
p Sllukultuuride v cietamis eks, j tir gide s he ad pdllumaj andw tav a.
3) Suuremastaabilist ning energiarohkeid sisendeid (viietised, nafta) n6udvat
maaharimist ei toimu, inimtegevuseks kasutatakse seda, mida maa kasvatab.
Sea- ja veiseltiga ja tahesdnniku lcciciritamise teel saadakse digestaat, mis on kergemini
ja kiiremini pdllukultuuridele omastatav ja on keskkonnale ohutum, kui kiitlemata
sea- ja veiseldga ja sdnnik. Lcihitulevikus on soovitqtav vrihendada mineraalvtietiste
kasutamist j a suurendada digestaadi osatcihtsust.
4) Inimtekkelised ainevood moodustavad viiikese protsendi looduslikust foonist.
Digestaadi vtietamise normikohasel kasutamisel ei ole looduslikfoon ohustatud.
5) Looduslik mitmekesisus ei viihene inimtegevuse tulemusel.
Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne negatiivne mdju vaadeldava piirkonna
taimestikule ja loomastikule ning ei vcihene looduslik mitmekesisus.

Kavandatava tegevuse alternatiiv - tootmisjaama ei ehitata - on vastuolus s62istva
arengu p6him6tetega.

10. Ulevaade keskkonnamOju hindamise, avalikkuse kaasamise ja piiriiilese
keskkonnam6ju kohta.

Tiiri Vallavalitsus: OU-l ESTONIA, registrikood 10038386, algatada sea- ja
veiseliigast metaankdiiritamisel saadavast biogaasist elektri- ja soojusenergia
tootmiseks Tiiri vallas Vtiljaotsa k0las M6isavalla maaiiksusele tootmisjaama
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projekteerimiseks ja ehitamiseks ning tootmisprotsessist tulenevalt Tiinnassilma ktilla
Sikeviilja maairksusele vajalike vahemahutite rajamiseks keskkonnam6ju hindamine.
Keskkonnamdju hindamise ekspert on OU Vetepere j"hut"ja Aare Kuusik.

KMH programmi eelndu avalik viiljapanek toimus 08'07. - 22.07.2008. a. KMH
programmi eeln6u avalik arutelu toimus 23. juulil 2008. a. kell 16.00 aadressil: Oisu
alevik, Oisu rahvamaja, Tiiri vald, 72301, Jiirvamaa. KMH hindamise programmi
avalikust viiljapanekust ja arutelust teatati vastavalt Keskkonnam6ju hindamise ja

keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse $ 16. KMH hindamise programmi avalikust
arutelust v6ttis osa 18 inimest (vt. lisad 3 ja \.
Jiirvamaa Keskkonnateenistus tegi KSH programmi heakskiitmise kohta korralduse nr.
34-ll -3136404 27 . 08. 2008. a.
KMH aruande koostamisel on arvesse v$etud olemasolevaid teadmisi ja

tildtunnustatud hindamismetoodikat.
Keskkonnam6ju hindamise prograrnm ja selle avaliku arutelu protokoll on toodud
kiiesoleva aruande lisas 3 ja 4.

KMH programmi avaliku viiljapaneku ajal programmi kohta kirjalikke ettepanekuid ja

avaldusi ja vastuviiiteid ei esitatud.
KMH programmi avalikul arutelul tehti kaks ettepanekut programmi tiiiendada
Jiirvamaa Keskkonnateenistuse esindaja Milvi Aun poolt ja Tiri Vallavalitsuse
esindaja Enn Miiger poolt. M6lema ettepanekuga on arvestatud KMH programmi
koostamisel programmi alapunktis 4.3.: Vastaval Jcimamaa Keskkonnateenistuse
esindaja Milvi Aun ettepanekule p66ratakse erilist ttihelepanu jdrgmistele
kiisimwtele: kui suures koguses ia kuhu ktiideldud sdnnikut ja ltiga laotatakse?
Mitliset mciriral arvestatakse laotamisel ndrgalt kaitstud ia kaitsmata pdhjaveega
aladega? Kas pdhjavee l<taliteedi seisukord ldheb paremaks vdi halvemaks?
Vastavalt Tiiri Vallrryalitsuse esindaja Enn Mciger ettepanekule pddratakse erilist
tcihelepanu logistiliste probleemide lahendamisele vedamise fiarsruutide
pdhjendatud kujundamine arvestades liikluskoormust ja teede lagunemist, marsruutide
ko os kdlas t amine te e de omani ke ga.
Arendaja esindaja Taavi Malmre ja juhtekspert Aare Kuusik vastasid k6igile KMH
programmi avaliku arutelu koosolekul esitatud kiisimustele ja lahendamata probleeme
ei jiiiinud.

KMH aruande avalik viiljapanek kestab vtihemalt 74 pdeva - 23. 09.2008. a. kuni 07.
10. 2008. a. KSH aruande avalik arutelu toimub 08. 10. 2008. a.

Keskkonnamdju ulatub mingil miiiiral naaberkinnistutele. M6ju ulatub
naaberkinnistutele visuaalse m6ju, transpordist ja ehitamisest tekkiva miira, mingil
miiiiral ebameeldivate ldbnade ja biogaasi pdletamisest tekkiva 6hureostuse niiol.
KSike seda on juba eespool k?isitletud. Piiriiilene m6ju puudub'
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11. Raskused, mis ilmnesid keskkonnamdju hindamisel ja aruande koostamisel.

KMH programmi avalikul arutelul (vt. lisa 4) tuli vdga tlipselt kohalikele elanikele
selgitada, mida endast kujutab sea- ja veiseltiga ja tahesdnniku kiiiiritamine
metaantankides ning selle tulemusena saadavast biogaasist elekhi ja soojusenergia
tootmine ja mida positiivset see Oisu ja Kabala asulate piirkondade keskkonnale kaasa
toob. Eksperdid loodavad, et kohalikud elanikud saavad kiiesolevat KMH aruaruret
lugedes piisavad vasfused k6igile tiles kerkinud kiisimustele.

Kokkuv6tteks on KMH juhtekspert seisukohal, et arendaja poolt kavandatav tegevus
on keskkonnas6bralik ja selle tulemusel paraneb vaadeldava piirkonna
keskkonnaseisund ja elukvaliteet.

12. KMH aruande kokkuv6te.

Keskkonnamdju hindamise algatas oma korraldusega nr. 650 17. -iuunil 2008. aastal
Ttiri Vallavalitsus.

OU Estonia ja OU Kabala Agro farmides tekib ja veetakse eelnevalt kiiitlemata
(kogutakse ja hoitakse sdnnikulaguunides ja -hoidlates) pdldudele aastas 90 000 toruri
sea- ja veiseliiga ja tahket s6nnikut.

Sea- ja veiseliiga ning tahke sOnnikuga seonduvad keskkonnaprobleemid on
peaasjalikult seotud ohuga pinna- ja p6hjaveele ning elamuteni leviva ebameeldiva
l6hnaga. Sea- ja veiseliiga ning tahke sdnniku hoidlatesse kogumisel ning laotamisel
eraldub laguunidest ja hoidlastest ja pdldudelt intensiivne ebameeldiv l6hn, mis
muudab aegajalt madalaks kohaliku elanikkonna elukeskkonna kvaliteedi. S6nnikust
ja liigast liihtuvad emissioonid osalevad happevihmade kujunemisel (NH3, SO2, NOd,
osoonikihi lagundamisel (CH3Br), kasvuhoonegaaside tekkel (CO2, CHa, N2O) ja
raskmetallide haj ureostusel.

Vaadeldava piirkonna iildine keskkonnaseisund on rahuldav. Keskkonnaseisundit ei
saa pidada heaks, sest piirkonna viilisdhu kvaliteeti halvendab s6nniku segamisel
hoidlates ja s6nniku laotamisel 6hku reostavad ebameeldivad l6hnad. Vastavalt
Viilisdhu kaitse seadusele peab saasteallikate valdaja koostama l6blaaine viihendamise
tegevuskava, mis sisaldab kavandatavaid abin6usid. OU Estonia ja OU Kabala Agro
kavandavad keskkonnaseisundi parandamiseks sea' ja veiseliigast metaankAaritamis€l
saadavast biogaasist elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ehitamist, millega kaasneb
ebameeldivate l6hnade oluline viihenemine.

Kavandatava tegevuse eesmiirkideks on: "rohelise" energia tootmine; Oisu aleviku ja
Kabala kiila ltihiiimbruses OU Estonia ia OU Kabala Asro kasutuses olevatel maadel
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laotamise ldpetamine ja sellega
piiramine; sea- ja veiseliigast

kiiitlemata sea- ja veiseliiga ja tahesdnniku pdldudele
seoses elanikkonnale ebameeldivate l6hnade leviku
veekeskkonnale liihtuva ohu viihendamine.

%tmine ca 2,98 miljonit m3ra,300kuni 350 m3rh;
- gaasimootori j6udlus 350 m'lh;
- gaasimootori soojuse toodang 7?0 kW;
- gaasimootori elektritoodang Pel: 717 kW;
- soojusenergiat kokku ca 6,75 miljonit kWh/a;
- elektrienergiat ca 6,28 miljonit kWh/a.

Elektrienergia juhitakse AS Eesti Energia elektriv6rku ja soojusenergia kasutatakse
osaliselt kohapeal tehnoloogilisteks vajadusteks ja t6eniioliselt osaliselt Oisu alevikus.

Tootmisjaama ja Sikeviilja maaiiksusele uue liigalaguuni ehitamisel ja kasutamisel on
kaks altematiivi:

1. Viiljavalitud asukohtadesse ehitatakse elektri- ja soojusenergia tootmisjaam ja
liigalaguun.

2. Elektri- ja soojusenergia tootmisjaama ja liigalaguuni ei ehitata ja k6ik jeab nii
nagu on praegu.

Keskkonnamdju hindamisel pddrati erilist tiihelepanu tegevusega inimesele (sh. m0ra,
viilis6hukaitse jne.) ja veekeskkonnale kaasneva vdimaliku m6ju miiZiramisele ja
leevendamisele. M?iiiratud ja hinnatud on kumulatiivne keskkonnam6ju. Tdds on
esitatud soovitused tegevusega kaasneva negatiivse mdju leevendamiseks - r't.
alapunkt 8.

M6jude prognoosimisel kasutati tunnustatud omaala spetsialistide eksperthinnanguid.
Samuti kasutati analoogia meetodit, vdttes arvesse KMH teostaja ja ekspertide
varaj asemaid kogemusi samaste proj ektide hindamisel.

Keskkonnam6iu hindamise kiiigus j6uti jifgmiste jiireldusteni:
l. Vaadeldav tegevus ei kujuta endast otsest ohtu inimeste tervisele ja sellega kaasneb
ebameeldivate l6hnade intensiivsuse ja levikuala viihenemine. Suurenevad inimeste
puhkuse vdimalused ja t6useb elukvaliteet. Kavandatava tegevuse juures on
pdhilisteks mOjudeks ehitamisega ja ekspluateerimisega kaasnev ehitusmasinate ja
transpordivahendite miira (ehitusmaterjalide ning s6nniku ja liiga juurdevedu ning
digestaadi ja ehitusjZiiitmete iiravedu) ja 6husaaste (biogaasi pOletamisest).
Viietamisnormidest mitte kinnipidamisel on ohustatud pinna- ja p6hjavee kvaliteet.
2. Seoses liiga ja tahes6nniku stabiliseerimisega metaantankides viiheneb oluliselt
ebameeldivate ldhnade levik K6rtsi farmi ja s6nnikulaguunide iimbruses ning
vedamisel ja laotamisel. Soovitatav on siiski jiirgida ka ekspertide poolt vdlja pakutud
leevendavaid meetmeid. Farmidest viilis6hku eralduva ebameeldivate l6hnade hulk
iiiiib samaks.
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3. Biogaasi pdletamine 0,77 MW v6imsusega gaasimootoris v6i avariiolukorra
gaasipdletis ei p6hjusta viilis6hus iilenormatiivset saastetaset p6letusproduktide NO*,
CO, LOU osas. L?ihfudes keskkonnaministri 22.09.2004 mii?irusest ru 119 "Villisdhu
saasteloa ja erisaasteloa taotluse ja loa vormid, loataotluse sisule esitatavad n6uded"
esitame jtirgmised soovitused: teostada 6hku paisatavate saasteainete foonilised
m66tmised enne tehase rajamist planeeritavas tehase asukohas ja kontrollida ka
biologiliselt lagunevate jiilitmete utiliseerimise tootmisproteesist eralduvate v6imalike
komponentide sisaldust viilisdhus jdrgmistel juhtudel:

- ettevdtte ttid alustamisel;
- tehnoloogilise protsessi muutmisel;
- uute aparaatide ja seadmete kasutusele vdtmisel;
- uute toorainete kasutusele v6tmisel;
- korstna parameetrite muutmisel;
- puhasfusseadmete kasutusele v6hnisel.

4. Positiivne m6ju inimestele avaldub ebameeldivate l6hnade intensiivsuse ja levikuala
viihenemises, uute t66kohtade loomises ja seoses sellega elatustaseme ja kinnisvara
hindade t6usus. Tootmisjaam ehitatakse Kdrtsi farmi territooriumile ja kavandatav
tegevus ei piira uute elamurajoonide paigutamist iimber Oisu asula, sest selle mi.iratase
ja muud keskkonnamOjud on tunduvalt vdiksemad K6rtsi suurfarmist liihtuvast
keskkonnam6just.
5. Tiinassilma kiilas Sikeviilja maaiiksusel asendatakse s6nniku laoplats
s6nnikulaguuniga, millesse veetakse digestaat, millest eraldub tunduvalt vtihem
ebameeldivaid l6hnu, kui sdnniku laoplatsilt. Ka selles piirkonnas paraneb elanike
elukvaliteet.
6. Tootmisjaama ehitamisel ja kasutamisel tekkiv miira ei ole suurem seni piirkonnas
olnud peamiselt autotranspordi miirast. Mrha tase ei tileta kehtivaid miiranorme.
7. Tootrnisjaama ehitamisel tekkivad jiiiitmed ei kujuta ohtu vaadeldava piirkonna
keskkonnale. Taaskasutatavad ehitusjiiatmed tuleb sorteerida ja suunata vastavalt
kehtivatele reeglitele taaskasutusse.
8. Ehitatav tootmisjaam ei avalda visuaalselt negatiivset m6ju vaadeldava piirkonna
keskkonnale. M6ju leevendamiseks on soovitatav tootmisjaama fassaadpindade
viirvitoonide valimiseks kasutada tunnustatud erialaspetsialisti.
9. Mdju taimestikule, lindudele ja imetajatele on lokaalne ja ei ulatu vaadeldavate
maaiiksuste territooriumilt kaugemale.
10. Arvestades, et OU Estonia ja OU Kabala Agro on olemas vajalik pdllumaade
pindala s6nniku laotamiseks ja arendaja peab kinni kohustuslikest kitsendustest
digestaadi laotamisel (viietamisnormidest) ning j?irgib head p6llumajandustava, on
kiiesoleva keskkonnamOju hindajad seisukohal, et digestaadi laotamine ei halvenda
vOrreldes praegusega piirkonna p6hja- ja piffiavee kvaliteeti, vaid arvestades
digestaadi omadusi peaks pinna- ja p6hjavee kvaliteet paranema.
I I . Kavandatava tegel'use elluviimise tagajiirjel ei suurene liikluse intensiivsus
vaadeldava piirkonna teedel miirkimisviiiirselt v6neldes praeguse Kabala ja Oisu
piirkonna maanteede transpordikoormusega. Ekspertide ning OU Estonia ja OU
Kabala Agro spetsealistide iihistddna valmis logistiline skeem (vt. lisa 1), mille
koostamisel arvestati jiirgnevat:
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- maksimaalselt piiiiti viiltida liibis6itmist Oisu alevikust ja tiheasustusega
kiilakeskustest;
- kui viihegi oli v6imalik, siis p0iiti minimaalselt kasutada kruusateid;
- arvestati juba viilja kujunenud raske pdllumajandustehnika liikumismarsruute.

Arendaja koosk6lastab k6ik sea- ja veiseliiga ja tahes6nniku ning digestaadi
vedamiseks kasutatavad marsruudid peale logistilise skeemi ldpplikku heakskiitmist
keskkonnamdju hindamise jiirelevalvaja poolt.
12. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnam6ju - kaasneb
viiheoluline negatiivne keskkonnam6ju.
13. Kavandatava tegevuse alternatiiv - tootmisjaama ei ehitata - ei ole koosk6las
siiiistva arengu p6him6tetega.
14. Keskkonnam6ju ulatub mingil mii2iral naaberkinnistutele. M6ju ulatub
naaberkinnistutele visuaalse m6ju, transpordist ja ehitamisest tekkiva miiLra, mingil
miiiiral ebameeldivate l6hnade ja biogaasi p6letamisest tekkiva dhureostuse niiol.
Piiriiilene m6ju puudub.

Vastavalt Keskkonnaministri 2. augusti 2004. a miiiirusele nr 101 ,,Saasteainete
heitkogused ja kasutatavate seadmete vdimsused, millest alates on n6utav viilisdhu
saasteluba ja erisaasteluba" tuleb Oisu Biogaas OU-l taotleda tdd alustamisel viilisOhu
saasteluba. Kuna Oisu Biogaas OU tootmisjaama saasteallika poolt viilis6hus
p6hjustatav saasteainete saastetase ei Oleta lubatut, siis pole vajalik Oisu Biogaas OU
poolt viilis6hu kvaliteedi seiret korraldada. Soovitused 6hku paisatavate saasteainete
m66finiste teostamiseks on toodud eespool.
Tootmisjaama ekspluatatsiooni kiiigus jaiitmeid ei teki ja vastavalt Jiiiitmeseadusele ei
ole jiiiitmeloa taotlemine vajalik.
Tootmisjaama ekspluatatsiooni kiiigus vett ei v6eta ja ei kasutata ning heitvett
suublasse ei juhita ning vastavalt Veeseadusele ei ole vee erikasutusloa taotlemine
vaialik.
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