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Keskkonnamdju hindamise aruande nduetele vastavuse kontrollimine
2. miirtsil 2016. a esitas EuroChem Terminal Sillamiie Aktsiaselts projekteerimistingimuste
taotluse (sisse tulnud 2.03.2016. anr 7-61606-1), et tiipsustada arhitektuurilisi- ja ehituslikke
tingimusi, kavandatavate ehitiste asukohta ning vajadusel ehitise teenindamiseks vajaliku maa
suurust ja piire, samuti haljastuse-, heakorra- jalvoi liikluskorralduse p6him6tteid piistitamaks
Sillam?iel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitisi kasutamise otstarbega vedelkiituse-, krlttegaasi- im
terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- v6i gaasiki.ituse hoidmiseks.
Sillamde Linnavalitsus otsustajana algatas 10. miirtsi 2016. a korraldusega nr 126-k
,,Keskkonnamdju hindamise algatamine" keskkonnamdju hindamise (edaspidi KMH)
Sillam[e sadama territooriumile aadressidele Sillamiiel Kesk tn 2d, ja Kesk tn 2z
ammoniaagiterminali raj amiseks.
Kavandatava tegevuse ltihikirjeldus, eesmiirgid ja tiipne asukoht: arendaja kavatseb piistitada
Sillamiiel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitrsi kasutamise otstarbega vedelkiituse-, kiittegaasi- jm
terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- v6i gaasikrituse hoidmiseks. Kavandatavaks

tegevuseks on Sillamiie ammoniaagiterminali rajamine. Sillamiie ammoniaagiterminali
rajamise eesmiirk on vdimaldada veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist
ning ammoniaagi iimberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga (raudteelt meretranspordile,
meretranspordilt kaldal paiknevasse hoidlasse) Sillameie vabatsoonis. Terminali pohieesmiirk
on ammoniaagi eksport meretranspordiga Euroopa ja Ameerika turgudele. Kavandatav
aastane ekspordikiiive lzibi ammoniaagiterminali (kui terminal on ldpuni viilja ehitatud) on
kuni 1 miljon tonni ammoniaaki aastas. Kavandatav ammoniaagiterminal sotvitakse rajada
Sillamtie sadama territooriumi idaosas asuvale kinnistule Kesk tn 22. Terminali
toimimiseks vajalik taristu (raudtee, juurdepii2isutee, torustikud jms) on kavas ralad,a
kinnistule Kesk tn 2d, mis hOlmab suurt osa Sillamrie sadama alast.
Sillamiie Linnavalitsus tunnistas Sillamiie ammoniaagiterminali KMH programmi nouetele
vastavaks 8. detsembri2016. a korraldusega ff 665-k ,,Keskkonnamdju hindamise programmi
nduetele vastavuse kontrollimine". KMH aruande avalik viiljapanek toimus 3. augustist
2017. a kuni 4. septembrrni20lT ning KMH aruande avalik arutelu toimus 12. septembril
2017. a.

Liihtudes ,,Keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse" (edaspidi
KeHJS) $ 22 ldikest 1, esitas arendaja EuroChem Terminal Sillamiie Aktsiaselts piirast ffrrfH
aruande avalikku arutelu 6. oktoobri 2017 . a kirjaga (sisse tulnud 6.10.2017 . a nr 6-212524-l)
Sillamiie Linnavalitsusele Sillamiie ammoniaagiterminali KMH aruande n6uetele vastavuse
kontrollimiseks.

Ltihtudes KeHJS $ 22 l6ikest2, edastas Sillamiie Linnavalitsus 10. oktoobri 2017. a kirjaga
m 6-212563-1 KMH aruande asjaomastele asutustele kooskdlastamiseks. KeHJS 22 ldike 3
jargi asjaomane asutus, lahtudes oma piidevusvaldkonnast, kooskdlastab$ v6i jdtab
kooskdlastamata KMH aruande 30 piieva jooksul aruande saamisest arvates. KeHJS 22
$
16ikes 3 nZiidatud tiihtqa jooksul kooskdlastasid KMH aruande: Keskkonnaameti P6hja
regioon 24. oktoobri 2017 . a kirjaga w 6-311716690-9 (sisse tulnud 25.10.2017 . a nr 6-2126891), Aktsiaselts SILLAMAE SADAM 27. oktoobri 2017. a kirjaga nr l-l/23 (sisse tulnud
27.10.2017. a nr 6-212709-l), Ida-Viru Maavalitsus 8. novembri 2017. a kirjaga
nr 13-41201712938-2 (sisse tulnud 10.11.2017. anr 6-212845-1), Piiiisteameti Idapiiiistekeskus
10. novembri2017. aktujagam 7.2-13.3119955-2 (sisse tulnud 10.11.2017. anr 6-212847-l)
ja Terviseameti Ida talitus 10. novembri 2017. a kirjaga rtr 9.3-414955-5 (sisse tulnud
10.11.2017 . anr 6-212855-1).

Liihtudes KeHJS $ 1 l6ikest 2 1a ,,Haldusmenetluse seaduse" $ 16 ldikest 2, loetakse
kooskdlastus antuks ka nende asjaomaste asutuste poolt, kellele KMH aruanne oli
koosk6lastamiseks edastatud, kuid kes kooskdlastamisest miiiiratud tahtajaks ei keeldunud ega
pikendanud tahtaega. Keskkonnaministeeriumi 15. novembri2017. akirjagamT-l2l171699l2 (sisse tulnud 15.I1.2017. a nr 6-212893-1) koosk6lastas Keskkonnaministeerium Sillamiie
ammoniaagiterminali KMH aruande eelndu.
Asjaomased asutused koosk6lastasid KMH aruande miirkusteta, ualja arvatud Terviseameti
Ida talitus. Terviseameti Ida talituse kooskdlastuse kohaselt ei ole Terviseametil ttiiendavaid
ettepanekuid, kuid amet soovitab miiraolukorra hindamisel arvestada ka AS DBT Sillam[e
terminali laiendamisega (Kesk tn 2c, Sillamiie) kaasneva mriraolukoraga seoses rongiliikluse
suurenemisega.

KeHJS $ 22 l6ike 5 jargi kontrollib Sillamiie Linnavalitsus, tuginedes asjaomaste asutuste
koosk6lastustele:
1 ) aruande vastavust keskkonnam6ju hindamise programmile;
2) aruande vastavust KeHJS $-s 20 ja selle alusel kehtestatud nduetele;
3) aruande asjakohasust ja piisavust tegevusloa andmiseks;
4) aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuvtiidete arvestamist v6i arvestamata jiitmist.
Sillamtie Linnavalitsus on kontrollinud KMH aruande vastavust KMH programmile ja leiab,
et KMH aruanne vastab KMH programmile ja KMH programmist kdrvalekaldumisi ei ole.
KMH aruande peati.ikis 2 on toodud hinnang KMH programmis kirjeldatud valdkondade
kaupa.

Sillamiie Linnavalitsus on kontrollinud KMH aruande vastavust KeHJS
$-s 20 ja selle alusel
kehtestatud n6uetele ja leiab, et KMH aruanne vastab nendele n6uetele. Sillamiie
Linnavalitsus on kontrollinud juhteksperdi litsentsi olemasolu Keskkonnaministeeriumi
kodulehel avaldatud informatsiooni pdhjal, mille jiirgi 4. septembri 2017. a seisuga on
juhteksperdil kehtiv KMH hindamise litsents nr KMH0135 (kehtib kuni 20.10.201b. g.
Vastavalt KeHJS $ 20 ldikele 1 sisaldab KMH aruanne kavandatava tegevuse ja selle
reaalsete altematiivsete vdimaluste kirjeldust ja v6rdlust, eeldatavalt oluliselt m6jutatava
keskkonna kirjeldust ning eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnam6ju ja keskkonnameetmete
kirjeldust. Keskkonnaministri
l. septembi 2017. a mtitirusega rr 34
,,Keskkonnamdju hindamise aruande sisule esitatavad tiipsustatud nduded" on kehtestatud
keskkonnam6ju hindamise aruande sisu tdpsustatud nduded. Sillamiie Linnavalitsus on
kontrollinud KMH aruande vastavust nimetatud miitirusele ning leiab, et KMH aruanne vastab
selle mZiiirusega kehtestatud keskkonnamOju hindamise aruande sisu n6uetele.

Et KeHJS $ 20 l6ike 1 ja Keskkonnaministri 1. septembri 2017 . a miiiiruse nr 34 jiirgi sisaldab
KMH aruanne eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamdju ja keskkonnameetmete kirjeldust,
sh mtira mdju inimese tervisele ja Terviseameti Ida talitus on koosk6lastamise kiiigus esitanud
soovituse miiraolukorra hindamisel arvestada ka AS DBT Sillamiie terminali laiendamisega
(Kesk tn 2c, Sillamiie) kaasneva miiraolukoffaga seoses rongiliikluse suurenemisega, peab
Sillamde Linnavalitsus kontrollima KHM aruannet, tuginedes nimetatud kooskdlastusele.
Seoses AS DBT Sillamiie terminali laiendamisega vdib kaasneda rongiliikluse sagenemine ja
sellest tulenevalt muutuda ka mtiraolukord. KMH liibiviimisel ja riskianahirisi koostamisel on
koosmdju hindamisel arvestatud AS DBT olemasoleva terminaliga, kuid mitte selle
kavandatava laiendamisega, sest tcici tegemise ajal ei olnud selleks vajalikku sisendinfot.
Sillamiie Linnavalitsus ndustub KMH aruandes toodud seisukohaga, et rongiliikluse
lisandumisel edaspidi (seoses jiirgnevate arendustega Sillamiie sadamas) tuleb mi.iranormide
tiletamise korral kaaluda ka leevendusmeetmete rakendamise vajadust. See tlihendab, et
keskkonnameetmeid tuleb kaaluda arenduste lisandumisel. Seetdttu leiab Sillamiie
Linnavalitsus, et KMH vastab seaduse kohaselt kontrollitavatele n6uetele ja puudub vajadus
KMH aruande tiiiendamiseks.

KeHJS $ 20 l6ike 3 jargi tuleb keskkonnamdju hindamisel arvesse vdtta iildtunnustatud
keskkonnam6ju hindamise alaseid teadmisi ja hindamismetoodikat ning varasemate
asjakohaste hindamiste tulemusi. Sillam[e Linnavalitsus ja asjaomased asutused on
kontrollinud eksperdiriihma koosseisulist piisavust ning KMH litsentsi olemasolu ning
hindamismetoodikad on kirjeldatud vastavaks tunnistatud KMH programmis, KMH aruande
lisas 3 ,,Sillamiie ammoniaagiterminali m6ju hindamine viilisdhu seisundile" ning lisas 5
,,EuroChem Terminal Sillamiie AS Sillamiie ammoniaagiterminali riskianaliitis. Kesk tn2d ja
22, Srllamae".

Sillamiie Linnavalitsus on kontrollinud aruande asjakohasust ja piisavust tegevusloa
andmiseks. Tegevusloana kiisitletakse eelkdige 2.miirtsil 2016. a EuroChem Terminal
Sillamiie Aktsiaseltsi poolt esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel viiljastatavaid
projekteerimistingimusi (KeHJS $ 7 punkt 1). KMH aruanne kiisitleb
projekteerimistingimuste taotluses kirjeldatud tegevusi ning liihtub KeHJS gs 31 toodud
keskkonnam6ju hindamise eesmeirgist. Seetdttu on MKH aruanne tegevusloa andmiseks
asjakohane ja piisav.
Sillam2ie Linnavalitsus on kontrollinud aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuviiidete
arvestamist vdi arvestamata jiitmist. Ulevaade KMH aruande kohta esitatud ettepanekute ja
vastuviiidete arvestamist vdi arvestamata jatmise kohta on toodud KMH aruande 8. peati.ikis.
Sillamiie Linnavalitsus on kontrollinud, et KMH aruande kohta esitatud ettepanekute ja
vastuviiidete arvestamine v6i arvestamata jiitmine on kirjeldatud ning aruannet on tiiiendatud
vastavalt kirjeldatule ning ettepanekute ja vastuviiidete arvestamata jiitmise korral on esitatud
sellekohased p6hj endused, millega Sillamiie Linnavalitsus on ndustunud.

KMH

aruande lSppjiireldused kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt kaasneva
olulise keskkonnam6ju kohta on kokkuvdtlikult alljiirgnevad. Terminali tavaparase tegeluse
kiiigus ei ole ohtu p6hjaveele. Pdhjavee kaitsmiseks lekete eest on kavandatavas terminalis
ette ntihtud asj akohased tehnilised lahendused.

Terminali tavaptirase tegevuse kiiigus viilis6hku eralduvate saasteainete kontsentratsioonid
jaavad oluliselt allapoole kehtestatud piir- ja sihtvaartuseid. Samuti ei tiletata piir- ja
sihtviiiirtuseid koosmdjus teiste Sillamiie linna ja selle liihipiirkonna saasteallikatega. Sellest
tulenevalt v6ib <ielda, et ehitatav ammoniaagiterminal ei too endaga kaasa miirkimisviiiirset
Shukvaliteedi halvenemist Sillam[e linnas ega selle liihipiirkonnas. Samuti ei suurendarujatav

ammoniaagiterminal ka ldhnahiiiringut piirkonnas, kuna tavaolukorras tekkivad ammoniaagi
tasemed on oluliselt madalamad kui ammoniaagi ldhnaliivi.

Terminali ehitusaegne mtira samaneb iildjoontes igasuguse muu objekti ehitusaegse miiraga
ning on suhteliselt ltihiajaline ja pciiirduv, st piirast ehitusperioodi l6ppu see mi.ira lakkab.
Ehitustegevusega kaasnev mtira m6jutab elanikke minimaalselt, sest elamud ja
aianduskooperatiivid jziiivad terminalist kaugele. Terminali peamiseks miiraallikaks on

man<i<lverdavad vedurid ja rongikoosseisud. Tegevusega kaasnevad miirasiindmused jaiivad
terminali alale ega avalda olulist mdju kaugemal asuvatele elamutele. Et mrira piirviiiirtustest

lZihtuvalt kehtivad paralleelselt kaks II kategooria piimormi (alal ja miiratundlike hoonete
teepoolsel kiiljel), siis antud olukord vastab miira piirnormidele nii olemasolevas olukorras
kui ka kavandatava EuroChem-i ammoniaagiterminali lisanduva raudteeliikluse korral. Seega
antud juhul, sh seoses lisanduva EuroChem ammoniaagiterminali raudteeliiklusega, otsest
vajadust leevendusmeetmete rakendamiseks mi.ira osas ei ole.

Ammoniaagiterminali rajamise ktiigus tuleb kdrgendatud tiihelepanu pciorata vundamendi- ja
muude stivendite rajamisele seoses diktiioneemaargilliidi (dikttioneemakilda) esinemisega
kinnistul.
Terminali rajamine ei avalda m6ju asustuse paiknemisele ega maakasutusele.

Terminali rajamisega negatiivset mdju inimeste tervisele ei kaasne v6i on sellise m6ju
kaasnemine ebatSentioline.

KMH kiiigus j6uti jzireldusele, et ebasoodsa keskkonnamdju vtiltimise
meetmeid on vajalik rakendada jiirgmistes valdkondades:

-

-

vdi viihendamise

parima v6imaliku tehnika kasutamine terminali projekteerimisel (on rakendatud
tehnoloogilise proj ekti koostamisel);
pdhjavee kaitseks;
viilisdhu seisundijiilgimiseks;
mi.ira mdju viihendamiseks;
dikttioneemaargilliidi ohutuse tagamiseks ja radooni mdju viihendamiseks;
konalduslike meetmete rakendamine: kohustuslikud dokumendid (sh ohutusaruanne,
riskianaltiris, ohutuse tagamise sristeem, hiidaolukorra lahendamise plaan), kohustus
teavitada avalikkust ohutusabindudest ja 6nnetusest, varajase hoiatuse siisteem,
kohustuslik vastutuskindlustus, juhtimissiisteemise standardiseerimine ja integreerimine.

KMH kiiigus tehti ettepanekud keskkonnaseire tingimuste seadmiseks tehtdjiirgmistes
valdkondades:
- vtilisdhu seire;
- miirataseme seire;
- seoses diktrioneemaargilliidi kiiitlemisega.

Eeltoodust liihtudes leiab Sillamiie Linnavalitsus, et Sillamiie ammoniaagiterminali rajamise
keskkonnamSju hindamise aruanne on piisav ja asjakohane ning vastab oigusaktidest
tulenevatele nduetele, samuti on keskkonnamdju hindamine lzibi viidud vastavalt kehtivale
6iguse1e.

Eeltoodust liihtudes ja KeHJS g 22 ldigere 5 ja 6 alusel,

linnavalitsus annab

ko r r a I d u s e :

l. Tunnistada

,,Sillamiie_ ammoniaagiterminali rajamise keskkonnam6ju hindamise aruanne"
(Skepast&Puhkim OU tOo nr 2016-0016) nduetele vastavaks.
2. Teavitada Sillamiie ammoniaagiterminali rajamise KMH aruande nduetele vastavaks
tunnistamise otsuse tegemisest vastavalt KeHJS $ 22 ldigetele 7 ja g.
1
J. Ktiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jdhvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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