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1 SISSEJUHATUS
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi ka KMH) objektiks on Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas
asuva olemasoleva veisefarmi kompleksi rekonstrueerimine ja laiendamine ning ühtlasi farmi
tootmismahu suurendamine.
Veisefarm paikneb Veadla külas neljal maaüksusel: Farmi (katastriüksuse tunnus 90001:003:0119),
Lagedi (90101:001:0178) ja Pumpla katastriüksus (90001:003:0159).
Olemasolevas olukorras on farmi kahes kasutusel olevas laudas kokku ligikaudu 160 noorlooma, kohti
on olemasolevas farmikompleksis kuni 400 noorloomale.
Ümberehituse (rekonstrueerimise ja laiendamise) järgne farm mahutab kavandatud tegevuse
kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma. Reaalne loomade arv ja karja struktuur
teatud ajahetkel sõltub nii olemasolevas kui planeeritavas olukorras karja tavapärasest arengust.
Keskkonnamõju hindamisel on, vastavalt arendajalt saadud hinnangule, lähtutud karja struktuurist,
mis vastab ligikaudu 2364 loomühikule.
Vinni Vallavalitsus algatas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi ka KeHJS) § 3 lg 1, § 6 lg 1 punkti 27, § 11 lg 2 ja § 12 lg 1 punkti 1 alusel oma 17.05.2017
korraldusega nr 194 kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise. Keskkonnamõju hindamine
algatati projekteerimistingimuste taotlemisel eesmärgiga hinnata planeeritava lauda püstitamise ja
tootmisega seotud eeldatavalt kaasnevat vahetut või kaudset mõju inimese tervisele, heaolule ja
keskkonnale.
KeHJS § 6 lg 1 punkt 27 sätestab, et olulise keskkonnamõjuga tegevus on niisuguse veisefarmi
püstitamine, kus saab kasvatada rohkem kui 600 piimalehma, 800 ammlehma või 1200 noorveist.
Planeeritava farmikompleksi maht on üle seatud künnise, mistõttu on KMH algatamine ja läbi viimine
kohustuslik.
Veisefarmi keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on hinnata kavandatava tegevusega kaasnevat
keskkonnamõju, s.h:






hinnata ehitamiseks vajalikke tegevusi, aspekte ja nende eeldatavat keskkonnamõju;
hinnata laiendatud veisefarmi tegevusega ja tegevusjärgse sulgemisega kaasnevaid aspekte ja
nende eeldatavat keskkonnamõju;
prognoosida võimalikke muutusi keskkonnale, sealjuures nii positiivseid kui negatiivseid;
välja tuua olulised mõjud1;
esitada soovitusi keskkonnanõuete seadmiseks, et kontrollida ja minimeerida veisefarmi
tegevusest tuleneda võivat negatiivset keskkonnamõju.

Keskkonnamõju hindamisel tuginetakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduses ning selle rakendusaktides KMH protseduurile ja sisule esitatud nõuetele ning Kadila
veisefarmi rekonstrueerimise ja laiendamise KMH programmile.
Keskkonnamõju hindamise teostaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE OÜ)
juhtekspert Toomas Pallo (KMH litsents nr KMH0090) juhtimisel. Keskkonnamõju hindamise protsessi
osalised on arendajana Kadila Põllumajanduse OÜ ning otsustajana Vinni Vallavalitsus.

1

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
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2 KAVANDATAV TEGEVUS JA SELLE REAALSED ALTERNATIIVSED
VÕIMALUSED
2.1 Tegevuse eesmärk ja vajadus
Arendaja, Kadila Põllumajanduse OÜ, poolt kavandatava tegevuse eesmärgiks on veisekasvatuse
jätkamine ja piima tootmine lüpsifarmiks ümberehitatud ja laiendatud kaasaegses farmikompleksis
suurendatud mahus.
Tootmismahu tõstmise ajendiks on tootmise majanduslik jätkusuutlikkus, arvestades seejuures
valdkonna tulevikuarenguid.

2.2 Tegevuse asukoht
Kadila veisefarm asub Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas Farmi kinnistul (Joonis 1). Kavandatud
tegevuse alal asub KMH programmi koostamise ajal töötav farmikompleks (noorloomafarm).
Farmikompleksiga on lisaks Farmi kinnistule (katastriüksuse tunnus 90001:003:0119) seotud Lagedi
kinnistu (90101:001:0178), millele on planeeritud farmikompleksi abirajatised, ning Pumpla kinnistu
(90001:003:0159), kus paikneb farmi olemasolev puurkaev.
Maaüksused on tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega. Farmirajatistest hõivamata maa on
KMH läbi viimise ajal valdavalt haritav põllumaa. Alljärgnevas tabelis (Tabel 1) on toodud
farmikompleksi maaüksuste andmed koos kõlvikulise jaotusega.

Maatulundusmaa

ha
35,12

1,23

0,17

0

21,26

21,04

ehitisalune
maa

ha
27,91 2,89 0,77 2,32

rohumaa

muu maa

Maatulundusmaa,
tootmismaa
Tootmismaa

Pindala

õuemaa

Farmi
(90001:003:0119)
Pumpla
(90001:003:0159)
Lagedi
(90101:001:0178)

Sihtotstarbed

haritav
maa

Nimi, tunnus

metsamaa

Tabel 1. Farmikompleksi maaüksuste maakasutuse andmed2

0,82

0,12 0,02 0,016 0,014 0,002
0

0,22

0

0

0

Kadila farmikompleksi vahetuks mõjupiirkonnaks on eeskätt Veadla küla ja farmist läände jääv Kadila
küla. Lisaks ulatub mõjupiirkond vähemalt Koeravere küla (farmikompleksist põhjas) territooriumini.

2

Maa-ameti kaardiserveri rakendused, http://www.maaamet.ee
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Joonis 1. Kadila veisefarmi asukoht

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

7/105

Kadila veisefarmi laiendamise ja rekonstrueerimise KMH aruanne

2.3 Kavandatava tegevuse kirjeldus
Olemasolevas olukorras on Kadila farm töötav noorloomafarm. Kavandatava tegevusena jätkub
kompleksi senine tegevus ehk veiste pidamine, kuid farmikompleks ehitatakse ümber lüpsifarmiks
ning loomade pidamine toimub suurendatud mahus.
Farmi ümberehituse käigus viiakse läbi alljärgnevalt kirjeldatud tegevused:














Rekonstrueeritakse
olemasolevad
loomapidamishooned
(laudad)
kaasaegseteks
noorloomalautadeks.
Rekonstrueeritakse
lautadest
põhjas
asuv
küün.
Hoone
jääb
kasutusele
küünina/söödahoidlana.
Olemasolev tahesõnnikuhoidla Farmi maaüksuse lõunaosas ehitatakse ümber
küüniks/söödahoidlaks.
Olemasolevatest lautadest kagusse rajatakse uued täiendavad loomapidamishooned
põhikarjale ja noorloomadele. Laudahooneid on kavandatud viis: kaks lüpsilehmade lauta,
lõpptiinete ja kinnisloomade laut, noorloomalaut ning poegimislaut.
Uude hoonekompleksi ehitatakse ka lüpsiplats ja olmehoone.
Farmikompleksi rajatakse kaks uut tahesõnnikuhoidlat – üks olemasolevate
(rekonstrueeritavate) lautade juurde ning teine uute lautade juurde.
Olemasoleva vedelsõnnikuhoidla jääb kasutusele ning selle juurde rajatakse kuni viis
täiendavat mahuti-tüüpi sõnnikuhoidlat, kuhu suunatakse uutes rajatavates lautades tekkiv
vedelsõnnik.
Farmikompleksi rajatakse uued söödaküünid ja silohoidlad.
Veevarustuse tagamiseks teostatakse olemasoleva puurkaevu uuringud ning rajatakse uus
veetrass Pumpla kinnistult Farmi kinnistule.
Lisaks rajatakse täiendav puurkaev Farmi kinnistu põhjaossa. Farmi kogu veevarustus toimub
oma puurkaevu(de) baasil. Lautades tekkiv reovesi suunatakse vedelsõnnikuhoidlatesse.
Rajatakse territooriumisisesed teed ja platsid.

Uued hooned ja rajatised, sh puurkaev, on kavandatud Farmi maaüksusele. Lagedi maaüksusele
ulatuvad osaliselt kavandatud silohoidlad.
Olemasolevate ja kavandatavate rajatiste orienteeruv paiknemine on kajastatud alljärgneval joonisel
(Joonis 2).
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Joonis 2. Kadila veisefarmi olemasolevad ja planeeritavad hooned ning rajatised

Planeeritava tegevuse tulemusel suureneks farmi loomakohtade arv kuni 1700 põhikarja veise
(lüpsilehmad, poegivad lehmad, kinnislehmad) ja 2000 noorlooma kohani.
Loomagruppide (lüpsilehmad, kinnis- ja poegivad lehmad, lõpptiined mullikad, noorkari) suurus
sõltub karja struktuurist konkreetsel ajahetkel.
Mõju hindamisel on, lähtuvalt arendaja esitatud informatsioonist, arvestatud järgmise karja
struktuuri ja loomade arvuga:




1400 lüpsilehma,
270 kinnislehma või poegivat lehma,
1270 mullikat (noorloomad vanuses 6-25 kuud),
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510 vasikat (noorloomad vanuses kuni 6 kuud).



Loomühikutesse arvestatuna on farmi suurus 2364 loomühikut. Seejuures on loomühikute
arvestamisel võetud aluseks lehmvasikate ja lehmmullikate koefitsiendid3.
Loomühik on erinevate loomagruppide keskkonnakoormust väljendav näitaja, mis arvutatakse
lähtuvalt loomade väljaheidetes sisalduva lämmastiku kogusest. Ühe loomühiku ekvivalendiks on
piimalehm.
Farmis peetakse loomi vabapidamisel.
Rekonstrueeritavates noorloomalautades ning rajatavas poegimislaudas on osaliselt kasutusel
grupisulud ning loomi peetakse sügavallapanul (tekib tahesõnnik), osaliselt on kasutusel
vedelsõnnikutehnoloogia.
Rajatavates lüpsi- ja noorloomalautades on kasutusel vedelsõnnikutehnoloogia. Loomadel on
lautades lamamisasemed. Lehmade lüpsmine toimub rajataval karusell-lüpsiplatsil. Lüpstud piim
suunatakse piimatankidesse, kus see jahutatakse ning hoitakse kuni piimatöötlejale üleandmiseni.
Vedelsõnnik eemaldatakse lautadest skreeperseadmetega ning pumbatakse läbi kinnise torustiku
otse vedelsõnnikuhoidlatesse. Tahesõnnik eemaldatakse lautadest mobiilse seadmega (traktoriga).
Sõnnikut veetakse farmist välja üldjuhul kord kuus (kevadest sügiseni) ning kasutatakse põldudel
mullaviljakuse tõstmiseks.
Planeeritav tegevus ehk loomade pidamine ümberehitatud farmikompleksis peab vastama parima
võimaliku tehnika (edaspidi ka PVT) nõuetele, mis on kirjeldatud veiste intensiivkasvatuse parima
võimaliku tehnika referentsdokumentides4,5.
Farmis ja sellega seotud tegevustes (söödatootmine jms) loovad eeldused eeldatavalt kuni 40
töökohale.

2.4 Reaalsed alternatiivsed võimalused
Keskkonnamõju hindamise puhul mõistetakse alternatiive kui arendaja seatud eesmärgi saavutamise
erinevaid võimalusi. Alternatiivid saavad olla tehnoloogilised või asukoha alternatiivid. Alternatiivid
peavad vastama allpool esitatud kriteeriumitele, et nad oleksid reaalsed:


olema vastavuses õigusaktidega;



ei kaasne vastuvõetamatut keskkonnamõju;



vastama eesmärgile (v.a nullalternatiiv);



olema majanduslikult teostatavad;



olema tehniliselt teostatavad;



vastama parimale võimalikule tehnikale;



arendaja peab olema nõus alternatiivi reaalselt ellu viima.

3

Põllumajandusministri 14.07.2014 määrus nr 71„Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused,
sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid”
Lisa 9.

4

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses. 2007

5

Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT-järeldused. 2015

10/105

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Kadila veisefarmi laiendamise ja rekonstrueerimise KMH aruanne

KMH raames käsitletavad põhialternatiivid piiritleti KMH programmi koostamisel.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on veiste kasvatamise jätkamine piima tootmiseks olemasoleva
farmikompleksi asukohas. Kuna tegu on olemasoleva farmikompleksi laiendamisega, ei käsitleta
keskkonnamõju hindamisel teisi asukohaalternatiive.
Kavandatava tegevuse teostamisel on võimalikud erinevad tehnoloogilised lahendused.
Arendaja kava on lüpsilehmade pidamine vabapidamisel, kasutades vedelsõnniku tehnoloogiat.
Vabapidamine tagab loomadele paremad elutingimused ja suurema heaolu, mistõttu soovitavad
veisekasvatuse parima võimaliku tehnika referentsdokumendid6,7 projekteerida uued laudad
vabapidamissüsteemist lähtuvalt.
Tuginedes PVT kirjeldusele ning keskkonnaministri määrusele 14.12.2016 nr 66 „Looma- ja
linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise
meetodid“, on arendaja kavandatav sõnniku eemaldamise süsteem (skreeperseadmed)
vabapidamisviisi puhul välisõhu heite seisukohast üks soodsaimaid. Seega puudub vajadus
alternatiivsete tehnoloogiliste alternatiivide leidmiseks - keskkonnamõju hindamise metoodikast
lähtuvalt ei hinnata arendaja poolt esitatud tegevusest halvemaid alternatiive.
Võttes arvesse eeltoodut, on tegevuste reaalseid alternatiive kaks – nn nullalternatiiv ja kavandatav
tegevus.
Nullalternatiiv ehk olemasoleva olukorra jätkumine. Olemasolevas olukorras on Kadila
Põllumajanduse OÜ Veadlas asuv farm töötav kompleks, kus peetakse noorloomi. Nullalternatiivi
korral säilitatakse farmikompleksis tootmise senine iseloom.
Loomapidamishoonetena on kasutusel kaks olemasolevat lauta, milles on 400 noorloomakohta. KMH
läbi viimise ajal peetakse lautades orienteeruvalt 160 noorveist.
Nullalternatiivi kirjeldamisel ja hindamisel on maksimaalse võimaliku arenguna arvestatud ka farmi
täielikku täituvust olemasolevate võimaluste piires ehk ilma farmikompleksi ümberehitust
teostamata. Seega on nullalternatiivi korral võimalik farmis pidada maksimaalselt kuni 400
noorlooma (vanuses 6-24 kuud). Loomühikutesse arvestatuna on farmi suurus orienteeruvalt 196
loomühikut.
Farmi kinnistul paiknevad lisaks hoonestusele (laudad ja abihooned) rõngasmahuti-tüüpi
vedelsõnnikuhoidla ja tahesõnnikuhoidla (kinnistu lõunaosas). Sõnnikuhoidlates hoiustatakse
noorloomalautades tekkinud sõnnikut. Vedelsõnnikuhoidla olemasolev mahutavus (8000 m3) ületab
hetke tootmismahu vajadused, mistõttu on see ühtlasi ka varuhoidla Pajustis paiknevale veisefarmile,
kust saab sõnnikut vedada vastavalt vajadusele.
Farmi tegevus peab seniste tootmismahtude ja -viiside jätkumisel vastama kõikidele
keskkonnakaitselistele nõuetele. Vastavalt vajadusele tuleb teostada olemasolevate hoonete ja
rajatiste rekonstrueerimisi.
Kavandatud tegevus, mida on lähemalt kirjeldatud eelnevas alapeatükis (ptk 2.3).

6

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses. 2007

7

Veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT-järeldused. 2015
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3 EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
3.1 Pinnas, sh muld, ja maavarad
Veadla küla ja laiemalt Vinni vald paiknevad Pandivere kõrgustikul, mida iseloomustab suhteliselt
õhuke pinnakate8. Pumpla ja Susi kinnistute puurkaevude geoloogilise läbilõike alusel on farmi
piirkonnas pinnakatte paksus ligikaudu 4 m9. Kvaternaaristete ehk pinnakatte all levivad
Ordoviitsiumi lubjakivid.
Pinnakatteks olev lubjarikas savikas moreen on samas soodne lähtematerjal kõrge produktiivsusega
muldade tekkeks. Seega levivadki piirkonnas Eesti oludes põlluharimiseks viljakaimad mullad —
leostunud ja leetjad liivsavimullad, millel on soodne õhu-, vee- ja toiterežiim. Nendega vaheldumisi
esinevad piirkonnas ka rähk- ja klibumullad. Vinni valla muldade boniteet (viljakus) on keskmiselt 44
hindepunkti ehk kõrgem kui Eesti keskmine. Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ alusel on Vinni
valla põllumajandusmaad, s.h Kadila veisefarmi ümbritsevad põllumaad määratletud kui väärtuslikud
põllumajandusmaad, mille puhul on eesmärgiks nende põllumajanduslikus kasutuses hoidmine.
Veadla ja Kadila külad, nagu ka nendega piirnevad alad, jäävad Rakvere maardla fosforiidi
prognoosvarudele. Maa-ameti geoportaali maardlate rakenduse alusel hõlmab Rakvere maardla 82
587,5 ha suuruse ala. Maavarade tarbe- või reservvarusid farmi vahetusse mõjupiirkonda ei jää.
Farmi territooriumist läände, Veadla uuringuruumile (Karja-Kõrtsi katastriüksus, tunnus
90001:003:0610), on väljastatud geoloogilise uuringu luba liiva ja kruusa tarbevaru selgitamiseks
(luba nr L.MU/329242). Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala on 5,81 ha, ala paikneb farmi ja
Kadila küla vahel. Geoloogilise uuringu luba ei anna uuringuloa omanikule siiski garantiid maavara
kaevandamisloa saamiseks. Keskkonnamõju hindamise aruande koostamise ajal ei ole ala edasine
staatus selgunud.

3.2 Pinna- ja põhjavesi
Kavandatava tegevuse ala paikneb Ida-Eesti vesikonnas. Farmi maaüksustel ja selle lähiümbruses
puuduvad looduslikud veekogud. Samuti ei ole territooriumil kuivenduskraave.
Kadila Põllumajanduse OÜ farm paikneb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal,
Pandivere piirkonnas. Nitraaditundlikuks loetakse ala, kus põllumajanduslik tegevus on põhjustanud
või võib põhjustada nitraatioonisisalduse põhjavees üle 50 mg/l või mille pinnaveekogud on
põllumajanduslikust tegevusest tingituna eutrofeerunud või eutrofeerumisohus. Nitraaditundliku ala
eripäraks paiknemine aluspõhjalise tuumikuga kõrgustikul, mida läbivad arvukad tektooniliste rikete
vööndid ning paiknevad ulatuslikud karstialad, kus toimub intensiivne põhjavee varude täienemine.
Nitraaditundlikule alale on veeseaduse alusel kehtestatud rangemad keskkonnakaitsenõuded põhjaja pinnavee kaitseks.
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel paikneb farm nõrgalt kaitstud kuni kaitsmata põhjaveega
piirkonnas10. Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitsmata põhjaveega alad on

8

Arold, I., 2005. Eesti maastikud

9

https://veka.keskkonnainfo.ee

10

Eesti Geoloogiakeskus, 2001. Eesti põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000
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vastavalt ala kaitse-eeskirjale täpsustatud vastava digitaalkaardiga, mille alusel asub Kadila
farmikompleks nõrgalt kaitstud põhjaveega alal (saasteainete infiltratsiooniaeg läbi kvaternaarisetete
on arvutuslikult 50-200 ööpäeva)11. Kadila farmikompleksi lähiümbruses asub ka kaitsmata
põhjaveega alasid (saasteainete infiltratsiooniaeg läbi kvaternaarisetete on arvutuslikult kuni 30
ööpäeva), lähim neist Kadila keskuses. Lähiümbruse kaitsmata põhjaveega alad on esitatud tundlike
alade kaardil ( Joonis 3).
Farmist ligikaudu 1 km edelasse jääb Kadila-Veadla karstiväli, kus esineb arvukalt karstilohke ja
väikesi kurisuid, mis ajavad kevadeti algul vett välja, hiljem aga hakkavad seda neelama. Vilgu-VäikeMaarja teest läänes on põllul asub 27 m pikk liudjas karstilehter ning teest idas ümar karstilehter
laiusega 5,5 m12.
Põhjavesi levib pinnakattes, aluspõhja ja kristalse aluskorra kivimeis. Suurima mahu ja levikuga neist
on aluspõhja kivimitega seotud põhjavesi. Maa-ameti geoloogia kaardirakenduse alusel moodustavad
piirkonnas ülemise põhjaveehorisondi Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi lõhelised ja karstunud
kivimid veeandvusega 0,1 - 0,5 ls/m.
Piirkonnas esinevad järgmised põhjaveekogumid:


Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) Pandivere põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas;



Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-C) põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas;



Kambriumi-Vendi Voronka (V2vr) põhjaveekogum;



Kambriumi-Vendi Gdovi (V2gd) põhjaveekogum.

Eesti geoloogilise baaskaardi seletuskirja13 alusel esineb pinnasevesi 1-3 m sügavusel maapinnast ning
on valdavalt 1-3 m paksune, S-O veekompleks 2-25 m sügavusel maapinnast ning on 100-140 m
paksune ning O-C veekompleks 140-200 m sügavusel ning on 25-30 m paksune.
Ida-Eesti veemajanduskava kohaselt on kavandatava tegevuse piirkonda jäävad põhjaveekogumid
heas koguselises seisundis14. Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi vee looduslik ressurss on oluliselt
suurem veevõtust ning põhjaveekogumis ei esine inimtegevusest põhjustatud veetaseme alanemist.
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumi ja Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi veevõtu
intensiivistamine võib põhjustada veetaseme alanemist, sulfaatide ja kloriidide sisalduse suurenemist
ning halvendada veevarustuse olukorda.
Veeseaduse § 12 lg 6 alusel määrab põhjaveevarud põhjaveekomisjon ning varud kinnitab
keskkonnaminister käskkirjaga. Kavandatud piirkonnas ei ole ühelegi põhjaveekihile põhjaveevarusid
kinnitatud, millest võib järeldada, et veekogumite koguselisele seisundile ja võetava vee kogusele
tuginedes ei ole seda tänasel päeval vajalikuks peetud.
Ordoviitsiumi-Kambriumi ning Kambriumi-Vendi Voronka ja Gdovi põhjaveekogumid on heas
keemilises seisundis. Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogum on halvas keemilises seisundis.
Põhjavee seirekaevudes esineb nitraatide kasvusuundumus ning seisundi hindamisel oli
kvaliteedinõuetele vastava põhjaveega seirekaeve 76%. Pestitsiidide piirväärtus oli ületatud kahes
seirejaamas, naftasaaduste piirväärtus ühes seirekaevus ja nitraatide seitsme aasta keskmine
piirväärtus ühes seirejaamas.

11

Maa-ameti Geoportaal, nitraaditundliku ala rakendus

12

AS Maves, 2002. Karst ja allikad Pandiveres

13

Eesti Geoloogiakeskus, 2015. Eesti geoloogiline baaskaart. 6432 Väike-Maarja. Seletuskiri

14

Keskkonnaministeerium, 2015. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021
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Kadila farmile lähim põhjavee seirekaev (SJA1649000) paikneb farmist läänes, Kadila külas. Viimased
seireandmed on nimetatud kaevu kohta aastast 2002, mil nitraatioonide (NO3-) sisaldus kaevu
põhjavees oli 0,1 mg/l.
Lähim põhivõrguseire (ehk püsiseire) kaev (SJA4800000) paikneb farmist edelas, Veadla külas. Veadla
seirekaev avab Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumit Ida-Eesti vesikonnas. Seirekaevu
ümbritsevad eramajapidamised ja põllumaad (vaheldumisi nii püsirohumaa kui põllukultuurid).
Viimane avaldatud seirearuanne on koostatud 2017. a kohta, mil Veadla seirekaevus oli keskmine
nitraatide sisaldus 35,5 mg/l ja aasta maksimum 41 mg/l15. Nitraadi lubatud piirväärtuseks on vees 50
mg/l.
Ammooniumi (NH4+) sisaldus jäi kõigil 2017. a seirekordadel seirepunktis alla 0,01 mg/l.
Ammooniumil piirsisaldus joogivees on 0,5 mg/l.
Aastate 2001-2017 keskmine nitraatide sisaldus oli seirekaevus 28,9 mg/l. Võrreldes pikaajalise
keskmisega on seega 2017. aastal seisund märkimisväärselt halvenenud.
Fosfaadi (PO43-) sisaldus oli Veadla küla seirekaevus aprillis 0,46 mg/l ja novembris 0,4 mg/l, mis oli
2017. a üks kõrgemaid fosfaadi sisaldusi nitraaditundlikul alal.
Vinni valla elanike veevarustus põhineb nii sügavatel kui ka pinnalähedastel põhjaveekihtidel. Osade
Vinni valla puurkaevude vett tuleb puhastada, enamasti on üle normi raud.
Kadila külas on rajatud ühisveevarustussüsteem, kuid puudub ühiskanalisatsioon16. Veevarustus
baseerub ühel 45 m sügavusel puurkaevul (katastrinumber 2888), mis avab Ordoviitsiumi
veekompleksi kivimeid. OÜ-le Askoterm väljastatud vee erikasutusloa alusel (loa nr L.VV/329278) on
Kadila puurkaevust lubatud 2018. a seisuga võtta aastas 2920 m3 vett. Kaev jääb farmist ligikaudu
900 m kaugusele, asudes Kadila külas, Pärna tn 13. Reovesi kogutakse kogumiskaevudesse.
Vinni valla väiksemate asulate ja talumajapidamiste veega varustamine toimub
individuaalpuurkaevude või salvkaevude baasil. Salvkaevud on madalad (keskmiselt 3-6 m) ja
toituvad kõige ülemisest põhjaveekihist, mistõttu on nad tundlikud nii pinnasereostuse kui sademete
hulga osas - veekvaliteet on neis kõikuv ning põuastel perioodidel võivad kaevud jääda veetuks. Tihti
on kaevud ilma vajaliku sanitaarkaitsetsoonita, mistõttu salvkaevude vee kvaliteet on kergesti
mõjutatav kohalikest reostusallikatest17. Reovee käitlemiseks kasutatakse piirkonnas
kogumiskaevusid, imbkaevusid, imbsüsteeme või kuivkäimlaid. Vinni valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on lokaalsete reoveekäitlusviisidega seotud probleemid
(s.h lekked) tõenäoliselt oluline madalate kaevude seisundi mõjutaja.
Kadila farmile lähimad Keskkonnaregistrisse kuuluvad puurkaevud on Kadila Põllumajanduse OÜ
puurkaev (katastri nr 2917) farmist läänes Pumpla kinnistul ning üksikmajapidamist varustav
puurkaev (52048) farmist idas Susi kinnistul.
Pumpla kinnistu puurkaevule on väljastatud vee erikasutusluba (nr L.VV/328721), millega on lubatud
võtta aastas 14400 m3 vett. Puurkaev on keskkonnaregistri andmetel rajatud 1987. a ja on 90 m
sügav, avades Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihti.
Susi kinnistu puurkaev on 42 m sügavune, avades samuti Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihti.
Keskkonnaregistrisse kantud andmete põhjal oli kaevus 2013. a nitraatioonide sisaldus põhjavees 56
mg/l, ammooniumioonide sisaldus < 0,07 mg/l.

15

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 2018. Nitraaditundliku ala põhjaveeseire 2016. Lõpparuanne

16

OÜ Vetepere, 2013. Vinni valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024

17

OÜ Vetepere, 2013. Vinni valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024
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Joonis 3. Kadila farmi lähiümbruse tundlikud alad ja kaitsealused objektid
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3.3 Välisõhu seisund
Välisõhu saastetaseme mõõtmisi Kadila Põllumajanduse OÜ farmi piirkonnas eksperdile
teadaolevatel andmetel teostatud ei ole, samuti ei ole saasteainete saastatuse taset hinnatud muul
viisil. Olemasolevad fooniandmed välisõhu seisundi kohta seega puuduvad.
Vaadeldava farmikompleksi piirkonda ei jää õhusaaste- või keskkonnakompleksluba omavaid
ettevõtteid. Lähimad suurfarmid jäävad Kadila veisefarmist ligikaudu 6 km kaugusele – Viru-Jaagupi
veisefarm ning Kakumäe lüpsifarm.
Vinni vallas tervikuna mõjutavad välisõhu seisundit eeldatavalt peamiselt transport valda läbivatel
suurematel teedel, põllumajandustegevus ning punktreostusallikatest tulenev õhusaaste.
Ka keskkonnamüra mõõtmist Kadila veisefarmi piirkonnas eksperdile teadaolevatel andmetel
teostatud ei ole. Piirkonna mürataset kujundab transpordimüra, olmemüra ja tootmistegevusega
kaasnev müra.
Lähimaks transpordimüra allikaks on Vilgu - Koonu asfaltbetoonkattega kõrvalmaantee (tee nr
17207), mis möödub farmist ca 550 m kaugusel. Vilgu - Koonu maantee keskmine liiklussagedus oli
2017. aasta seisuga 610 sõidukit ööpäevas, millest 90% moodustavad sõiduautod ning 10%
raskeliiklus18.
Farmikompleksi juurdepääsuteeks on kohalik Neeno tee, mis on pinnatud kruusatee (tee nr
9001168). Tee teenindab Kadila veisefarmi ja paari üksikelamut. Tee kohta liiklussageduse andmed
puuduvad.

3.4 Kliima
Piirkonna kliima on oluline eelkõige planeeritavast tegevusest tulenevate välisõhu saasteainete
hajumise hindamiseks.
Lähim ilmastikutingimustega kliimavaatluste koht on Eesti Keskkonnaagentuuri (KAUR)
Ilmateenistuse19 Väike-Maarja meteoroloogiajaam, mis asub farmist linnulennul ligikaudu 20 km
kaugusel. Alljärgnevad kirjeldused tuginevad Väike-Maarja meteoroloogiajaama 1981.-2010. aasta
vaatlusandmetel.
Aasta keskmine temperatuur piirkonnas 4,9 °C. Kõige soojem kuu on juuli, mil ööpäevane keskmine
õhutemperatuur on 16,9 °C. Kõige külmemad kuud on jaanuar ja veebruar, mil ööpäeva keskmine
õhutemperatuur on -5,2…-6,0 °C.
Mõõdetud keskmine aastane sademete hulk on piirkonnas 693 mm, mis ületab Eesti keskmist (672
mm). Sademeterohkem aeg on tavapäraselt juunist oktoobrini, kõige kuivem periood veebruarist
aprillini.
Valdavad tuuled piirkonnas on edela suunalt. Keskmine tuule kiirus on 3,8 m/s. Keskmine tuule kiirus
on suurem oktoobrist märtsini, veidi tuulevaiksem on suvekuudel. Tuule suuna ja tugevuse sagedust
illustreerib alljärgnev tuuleroos (Joonis 4). Tuule suuna ja tuuletugevuse sagedus on toodud
tuuleroosil protsentides (%).

18

19

Maa-ameti kaardiserveri rakendused, http://www.maaamet.ee (5.11.2018)
Eesti Keskkonnaagentuuri (KAUR) Ilmateenistus, http://www.ilmateenistus.ee
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Joonis 4. Väike-Maarja meteoroloogiajaama andmetele tuginev tuuleroos (koostanud ELLE OÜ)

3.5 Maastik, maakasutus ja looduslik mitmekesisus
Farm paikneb Pandivere kõrgustikul. Piirkonna pinnamood on valdavalt lainjas tasandik.
Kadila farmikompleks paikneb kultuurmaastikus. Kavandatava tegevuse ala on juba aastakümneid
kasutusel põllumajandusliku tootmise alana (loomapidamishoonete aluse maana ja põllumaana).
Farmi ümbritsevad peamiselt haritavad maad ning hoonestatud alad, idasuunas jäävad ka
metsakooslused. Farmikompleksiga piirnevate kinnistute maakasutus on toodud alljärgnevas tabelis
(Tabel 2).
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Tuleviku
Karja-Kõrtsi
Karjaveski
Metsa
Aasametsa
Tõllasepa
Neeno
Matsi
Piilu
Susi
Farmi
Kargupõllu
Neeno tee L2
Kiviaia
Neeno tee
Lagedi
Pintsli

Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Elamumaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Elamumaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa
Transpordimaa
Maatulundusmaa
Transpordimaa
Maatulundusmaa
Maatulundusmaa

ha
15,6
7,0
14,3
5,4
28,77
24,2
2,0
48,79
25,16
1,59
13,97
13,21
0,32
1,85
0,28
8,79
26,34

Muu maa

90001:003:0671
90001:003:0610
90001:003:0641
90001:003:0980
90001:003:0960
90001:003:1120
90001:003:1530
90001:003:1460
90001:003:1392
90001:003:0103
90001:003:0121
90001:003:0118
90001:001:0795
90101:001:0179
90101:001:0177
90101:001:0176
90101:001:0163

Pindala

Õuemaa

Sihtotstarve

Metsamaa

Nimi

Rohumaa

Tunnus

Haritav maa

Tabel 2. Farmikompleksiga piirnevate kinnistute maakasutuse andmed20

ha
14,7
0,5
0
0,2 0,2
0
0
6,9
0
0,1
14,3
0
0
0
0
0
0
0
0
5,4
28,07 0,3
0
0,4
0
16,4
5,6
1,4 0,2 0,6
0,9
0,1
0,7 0,2 0,1
43,5
0
0
0,2 5,1
5,18 19,15
0
0
0,83
0,63 0,17 0,49 0,17 0,13
13,22 0,55
0
0
0,2
13,01
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0,33 1,52
0
0
0
0
0
0
0
8,52
0
0,22
0
0,05
25,15
0
0
0
1,19

Farmikompleksi territooriumi ja selle lähiümbruse näol ei ole tegemist miljööväärtusliku alaga.
Piirkonnas ei ole kirjeldatud kõrgendatud väärtusega maastikke, elupaiku või taimekoosluse.
Kavandatava tegevuse alal ei ole registreeritud ka kaitsealuste liikide leiukohti (vt ka ptk 3.6)21. Samuti
ei kattu kavandatud tegevuse ala planeeringutes määratletud rohelise võrgustiku koridoridega.

3.6 Kaitstavad loodusobjektid
Kavandatud tegevusega hõlmatud maaüksustel ega lähimas mõjupiirkonnas ei ole kaitsealasid,
kaitsealuseid üksikobjekte ega kaitsealuste liikide keskkonnaregistris registreeritud leiukohti22.
Kadila farmikompleksist ca 2 km kaugusel idas asub Vabariigi Valitsuse korraldusega 05.08.2004 nr
615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ (RTL 2004, 111, 1758)
Natura 2000 võrgustikku arvatud Suurekivi loodusala. Loodusala asub Vinni vallas Veadla, Koeravere
ja Kannastiku küla territooriumitel. Ala pindala on 273,9 ha. Suurekivi loodusala on moodustatud
direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi rohunditerikkad kuusikud (9050) ning II lisas
nimetatud liikide harilik lendorav (Pteromys volans) ja kaunis kuldking (Cypripedium calceolus)
elupaikade kaitseks.

20

Maa-ameti kaardiserveri rakendused, http://www.maaamet.ee (5.11.2018)

21

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur

22

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur
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Alale on ühtlasi moodustatud Suurekivi kaitseala ning sellel kehtib vastav kaitsekord. 2005. aastal
võeti ala kaitse alla kui Suurekivi hoiuala. Vabariigi Valitsuse 07.03.2019 määrusega nr 20 moodustati
Suurekivi hoiualast Suurekivi looduskaitseala ja kinnitati selle kaitse-eeskiri. Suurekivi looduskaitseala
pindala on 270,2 ha - hoiualaga võrreldes vähendati kaitsealuse maa pindala 3,7 ha võrra. Suurem
osa looduskaitsealast (260 ha) kuulub sihtkaitsevööndisse.
Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta metsaökosüsteemi ning haruldasi, ohustatud ja kaitsealuseid
liike. Suurekivi looduskaitsealal on kolm rahvusvahelise väärtusega metsaelupaigatüüpi: vanad
loodusmetsad, vanad laialehised metsad ja rohunditerikkad kuusikud. Liikidest on Suurekivi
looduskaitseala kaitse-eesmärk kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), punane tolmpea
(Cephalanthera rubra) ja harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria).
Farmikompleksist põhjas (ca 0,9 km kaugusel) asuvad II ja III kategooria kaitsealuste liikide leiukohad:
tähnikvesilik (Triturus vulgaris), harivesilik (Triturus cristatus), harilik mudakonn (Pelobates fuscus) ja
rabakonn (Rana arvalis).

3.7 Elanikkond
Farmi vahetusse mõjupiirkonda jäävad Veadla, Kadila ja Koeravere külad. Vinni vallas elas 01.01.2018
seisuga 6812 elanikku. Veadla külas elas 01.01.2018 seisuga 64 inimest, Kadila külas 94 ja Koeravere
külas 60 inimest.23 Piirkonna elanike arv on viimastel aastatel järjest vähenenud.
Farm paikneb hajaasustuspiirkonnas. Kadila küla oma kompaktsema asustusmustriga on kavandatava
tegevuse alale lähim tiheasustusega ala (ca 600 m kaugusel).
Lähimad eluhooned paiknevad olemasolevatest farmi rajatistest ca 300-400 m kaugusel (Susi ja
Neeno kinnistud Veadla külas).
Farmile lähim ühiskondlikult kasutatav hoone, Kadila Seltsimaja, asub farmi rajatistest ca 800 m
kaugusel. Teise ühiskondlikke asutusi piirkonnas ei asu.
Suuremad asulad jäävad farmist linnulennult ca 6-7 km kaugusele (Viru-Jaagupi, Pajusti).
Peamisteks vallasisesteks tõmbekeskusteks on Vinni ja Pajusti alevikud. Pajusti on valla
halduskeskuseks. Alevikes paiknevad lasteaiad, Vinni-Pajusti gümnaasium, vallamaja jt elanikke
teenindavad asutused. Piirkonna kõrgema taseme tõmbekeskuseks võib lugeda maakonnakeskust
Rakvere linna. Kadila külast on Rakvere linna ligikaudu 15 km.
Vinni valla suurimad tööandjad tegutsevad põllumajanduse, hulgikaubanduse, puitmajade ehituses ja
keraamika tootmises24.

3.8 Kultuuripärand
Farmi vahetus mõjupiirkonnas puuduvad muinsuskaitsealad või kaitsealused üksikobjektid.
Kavandatava tegevuse asukoha lähim kaitsealune kultuurimälestis on kalmistu „Kabelimägi“
(registrinumbriga 10652), mis asub ca 1,1 km kaugusel põhjas Koeravere külas (Joonis 3). Tegu on
arheoloogiamälestisega, mis on moodustatud tulenevalt inimluude ja/või muu arheoloogilise
kultuurkihi olemasolust. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist.
23

Vinni Vallavalitsus. http://vinni.kovtp.ee/ (06.11.2018)

24

Vinni Vallavalitsus. http://vinni.kovtp.ee/ (06.11.2018)
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Teised kultuurimälestised jäävad farmist 1,5 km kaugusele või kaugemale.
Lisaks on piirkonnas kaardistatud mitmeid kultuurilooliselt huvipakkuvaid hooneid, mis on kantud
pärandkultuuri objektide registrisse, kuid mis ei ole otseselt (riikliku) kaitse all: Kadila kool, Kadila
meierei, Kadila seltsimaja, ja Lagearu talu eluhoone Kadila külas ning Kadila kõrts ja Sambergi talu
rehielamu (objektist on vähe säilinud) Veadla külas.
Piirkonda ei jää maakondliku või kohaliku tähtsusega väärtuslikke maastikke.

20/105

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Kadila veisefarmi laiendamise ja rekonstrueerimise KMH aruanne

4 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE METOODIKA
Keskkonnamõju hindamisel ja aruande koostamisel on lähtutud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest (RT I 2005, 15, 87) ja selle rakendusaktidest ning
keskkonnamõju hindamise headest tavadest. KMH läbiviimisel on arvestatud kehtivaid
keskkonnaalaseid õigusakte ning neis sätestatud piiranguid.
Kavandatavat tegevust võib jagada kolme etappi: ehitusaegne tegevus ehk olemasoleva
farmikompleksi laiendamine, ehitusjärgne tegevus ehk laiendatud farmi käitamine ning tegevuse
mistahes põhjusel lõpetamine ehk farmi võimalik sulgemine.
Keskkonnamõju hindamisel on arvestatud kõiki kolme etappi. Seejuures käsitletakse farmi kui
tervikut ehk hinnatakse kogu farmikompleksi tootmismahu mõju. Keskkonnamõju allikatena on
arvestatud nii loomapidamishooneid kui abirajatisi (nt sõnnikuhoidlad). Samuti on arvestatud n.ö
toetavate tegevuste keskkonnamõju (nt transpordikoormus juurdepääsuteedel).
Mõju hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hinnata tuleb muutusi keskkonnas, mis kaasnevad
planeeritud tegevuse elluviimisel. Selleks on oluline teada tegevusega kaasnevaid tagajärgi, mis
võivad viia muutusteni keskkonnaelementides (näiteks tegevuse tulemusel välisõhku eralduvad
saasteained on tagajärg ning nendest tulenev mõju on välisõhu kvaliteedi ehk seisundi muutus).
Käesolevas aruandes on seega antud esmalt ülevaade tegevusega kaasnevast keskkonnakasutusest
ning seejärel selle keskkonnakasutusega kaasnevatest mõjudest.
Tegevusega kaasneva keskkonnakasutuse kaardistamisel on kasutatud sisend-väljund analüüsi.
Sisend-väljund analüüs viidi läbi keskkonna seisukohalt vaadatuna, pöörates erilist tähelepanu
ressursitarbele ja eralduvatele heitmetele ning teistele võimalikele keskkonnamõju allikatele.
Kavandatava tegevuse tagajärjed on eraldi välja toodud nii ehitusetapile kui sellele järgnevale käitise
kasutamisele.
Keskkonnakasutusest tulenevaid mõjusid on hinnatud keskkonnaelementide (välisõhk, pinnavesi,
põhjavesi jne) lõikes. Hinnangute andmisel on arvestatud, et ehitusaegse tegevuse mõjud on üldjuhul
lühiajalised ning ehitusjärgse tegevuse (ehitiste kasutamine) mõjud pikaajalised.
Lõpuks on keskkonnaelementides (välisõhk, pinnavesi jne) toimuvaid muutusi vaadatud vastuvõtja
kontekstis. Nt lõhna levimine välisõhus ei oma olulist mõju ilma vastuvõtjata (elanike või
eluslooduseta).
Keskkonnamõju hindamise tulemusena on muutused esitatud võrdluses olemasoleva olukorra ehk
nullalternatiiviga. Keskkonnamõju hindamise ülesanne on põhjalikult hinnata kavandatud tegevuse,
mitte nullalternatiivi mõjusid. Nullalternatiivi rakendumine on paratamatu olukord, kui kavandatavat
tegevust ei ole võimalik ellu viia. Seetõttu ei ole nullalternatiiviga kavandatud tegevusi kirjeldatud
sama põhjalikult kui kavandatud tegevust. Sellegipoolest on nende keskkonnamõjusid arvestatud
sama kaaluga.
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on tegeleda kavandatava tegevuse oluliste aspektide ning
nendega kaasnevate tõenäoliste oluliste mõjudega. Tulenevalt olulise keskkonnamõju puudumisest
ei ole, vastavalt KMH programmis määratule, keskkonnamõju hindamise aruandes käsitletud mõju
järgmistele valdkondadele: kaitsealad, kaitsealused üksikobjektid ja liigid; Natura 2000 alad;
bioloogiline mitmekesisus, populatsioonid, taimed ning loomad; kultuuripärand; maavarad; valgus,
soojus ja kiirgus; vibratsioon; kliima. Vastavad põhjendused on lähemalt välja toodud KMH
programmis.
Keskkonnamõju hindamisel on töövõtetena kasutatud eksperthinnanguid olemasolevate
alusandmete
ja uuringute põhjal, ruumilist analüüsi, saasteainete heitkoguste arvutusi,
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arvutimodelleerimisi jms. Asukoha üldisemaks hindamiseks ning olemasoleva olukorra määramiseks
kasutati visuaalset vaatlust asukohakülastustega ELLE OÜ ekspertide poolt.
Kus võimalik ja asjakohane, kasutati farmi keskkonnakasutuse hindamisel riiklikke metoodikaid ja
raamistikke. Näiteks on kasutatud põllumajandusministri 14.07.2014 määrus nr 71 „Eri tüüpi sõnniku
toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja
põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid”, parima võimaliku tehnika
referentsdokumente veise intensiivkasvatuse kohta jms.
Mõju hindamisel välisõhu seisundile kasutati keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a määrusega nr
66 „Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku
määramise meetodid“ kinnitatud metoodikaid saasteainete heitkoguste arvutamiseks. Paiksetest
heiteallikatest tulenevat välisõhu saastetaset on hinnatud arvutimodelleerimisega, võttes arvesse
farmi tehnilisi omadusi, mahtusid, kavandatavat tehnoloogiat, prognoositavaid heitkoguseid,
kohalikke meteoroloogilisi tingimusi (nt tuule suund, temperatuur). Õhusaaste leviku
modelleerimiseks ja visualiseerimiseks on kasutatud saasteainete hajumisarvutuste Cambridge
Environmental Research Consultants (CERC) poolt loodud arvutimudelit ADMS 5.2, mis vastab
välisõhus saasteainete hajumisarvutuste arvutimudelitele Eestis ja EL-is kehtestatud nõuetele.
Heiteallikate koosmõju hindamisel lähtuti väljaspool käitise tootmisterritooriumi asetsevate
õhusaasteluba, keskkonnakompleksluba või registreeringut omavate käitiste andmetest, mis jäävad
käitise hajumisarvutuse piirkonda ehk piirkonda, mis ulatub vähemalt 500 m kaugusele (reaalselt
arvestati kaugusega 1500 m) igast käitise heiteallikast. Keskkonnaameti keskkonnalubade
infosüsteemi (KLIS2)25, keskkonnaotsuste infosüsteemi (KOTKAS)26 ja keskkonnaregistri avaliku
veebirakenduse27 andmetel ei asu Kadila veisefarmi läheduses (hajumisarvutuste piirkonnas)
sarnaseid heiteallikaid, kellele oleks väljastatud õhusaasteluba, kompleksluba või registreeringut.
Seega on õhukvaliteedi taseme määramisel saasteainete fooni tasemeks võetud null ning välisõhu
kvaliteedi taseme hinnanguliseks määramiseks teostatud hajumisarvutustesse on kaasatud ainult
Kadila veisefarmi paiksed heiteallikad.
Alternatiivide võrdlus on esitatud tegevuste ja/või valdkondadega seotud keskkonnamõju kaudu.

25

https://eteenus.keskkonnaamet.ee

26

https://kotkas.envir.ee/

27

http://register.keskkonnainfo.ee
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5 TÕENÄOLISED ARENGUD NULLALTERNATIIVI KORRAL
5.1 Nullalternatiivi keskkonnakasutus
Nullalternatiiviks on sisuliselt olemasoleva olukorra jätkumine Kadila veisefarmis. Nullalternatiivi
korral säilitatakse farmikompleksis tootmise senised mahud ning olulisi muutusi farmi kinnistutel ei
toimu.
Loomapidamishoonetena on kasutusel kaks olemasolevat lauta, milles peetakse orienteeruvalt 400
noorveist.
Farmi tegevus peab seniste tootmismahtude ja -viiside jätkumisel vastama kõikidele
keskkonnakaitselistele nõuetele. Olemasolevate loomahoonete ja abirajatiste rekonstrueerimine
toimub vastavalt vajadusele, lähtudes rajatiste amortiseerumise protsessist, loomade heaolust ja
keskkonnanõuetest.
Farmikompleksi tootmisprotsessi kirjeldus koos sisendite ja väljunditega on toodud alljärgneval
joonisel (Joonis 5).
Loomad

Töötajad

Sööt

Kütus

Ravimid

Transport

Abimaterjalid

Müra
Heide õhku
Avariiolukorrad

Elekter
Veisekasvatus
Vesi

Jäätmed
Sõnnik
Reovesi

Transport

Loomsed
kõrvalsaadused
Loomad järgmistesse tootmisetappidesse
Joonis 5. Sisend-väljund diagramm veisefarmi käitamisega kaasneda võivatest tagajärgedest
eesmärgiga välja selgitada võimalikud keskkonnamõjud.
Keskkonna seisukohalt on kavandatava tegevusega kaasnevad olulisemad tagajärjed:


heide välisõhku (s.h. lõhn);



veekasutus;



sõnnikuteke;



jäätmeteke;



mürateke.

Alljärgnevalt kirjeldatakse võimalikke kavandatava tegevuse tagajärgi detailsemalt.
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5.1.1 Heide välisõhku, sealhulgas lõhna teke
Kadila veisefarmis on välisõhu paikseteks heiteallikateks loomapidamishooned ja sõnnikuhoidlad.
Nullalternatiivi korral koosneb Kadila veisefarm kahest olemasolevast vasikalaudast, ühest
vedelsõnnikuhoidlast ja ühest tahesõnnikuhoidlast.
Lisaks on paikseteks heiteallikateks ka silohoidlad. Silohoidlatest välisõhku eralduvate saasteainete
hindamiseks Eestis tunnustatud metoodika käesoleval ajal puudub. Seetõttu ei ole silohoidlad
kaasatud välisõhu saastetaseme ja hajumise arvutustesse.
Lisaks paiksetele heiteallikatele mõjutavad käitise lähedast välisõhu saastetaset teatud aegadel
järgmised tegevused:




Sööda laadimisel ja ettevalmistamisel tekib tolmuheide.
Teenindava transpordi liikumisega kaasneb heitgaaside heide õhku ja kuival perioodil tolm
teedelt.
Sõnniku ettevalmistamisel veoks, sõnniku väljavedamisel ja sõnniku laotamisel toimub
saasteainete heide välisõhku (suureneb ammoniaagi heide).

Heitkoguste arvutustes ja heidete hajumise hindamisel liikuvaid heiteallikaid arvesse ei ole võetud,
kuna nendega seotud heide on kontrollimatu ning hajus. Selline heide sõltub paljudest asjaoludest,
mida on arvutustes väga keeruline arvesse võtta. Näiteks sõltub selline heide veoteede ja põldude
paiknemisest, kasutatavast laotustehnoloogiast (lohisvoolik, muldaviimise seade vms), mulla
parameetritest (tihedus, tera suurus, taimestiku olemasolu, temperatuur jne), erinevatest
meteoroloogilistest parameetritest (tuule suund ja tugevus, pilvisus, õhuniiskus, õhurõhk) jms.
Loomapidamishoonetest juhitakse saasteained välisõhku läbi katustel paiknevate väljatõmbeavade.
Farmi lautades on kasutusel loomulik ventilatsioon. Lautade väljatõmbeavad on arvutustes
koondatud iga lauda puhul üheks heiteallikaks, liites kõikide avade pindalad ning selle kaudu leitud
koondallika arvutuslik diameeter. Sõnnikuhoidlate puhul on heiteallikaks kogu hoidla pind.
Veisefarmi heiteallikate iseloomustus on välja toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 3).
Tabel 3. Kadila veisefarmi paiksed heiteallikad nullalternatiivi korral
Tähis
kaardil

Nimetus

Kõrgus
Arvutuslik
Mahtkiirus,
maapinnast, diameeter,
m3/s
m
m

L1

Noorkarjalaut I

8,5

3,48

6,83

L2

Noorkarjalaut II

8,5

3,48

6,83

H1

Tahesõnnikuhoidla

2,0

39,0
(46x26 m)

0,1

H2

Vedelsõnnikuhoidla

3,5

50,0

0,1

Väljuva õhu
temperatuur

LoomaVanuse-/
kohtade
toodangurühm
arv

Soe laut, 6 °C
kõrgem kui
Lehmmullikad
välistemperatuur,
mitte alla 0 °C
Soe laut, 6 °C
kõrgem kui
Lehmmullikad
välistemperatuur,
mitte alla 0 °C
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile

200

200

-

Heiteallikate paiknemine on välja toodud alljärgneval joonisel (Joonis 6).
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Joonis 6. Kadila veisefarmi heiteallikate paiknemine nullalternatiivi korral

Veisekasvatusest lähtuvate olulisemate välisõhu saasteainetena saab välja tuua ammoniaagi,
metaani ja dilämmastikoksiidi.
Vastavad arvutuslikud heitkogused on välja toodud alljärgnevalt. Tulemuste lihtsamaks jälgimiseks on
need välja toodud summaarse koondtabelina (Tabel 4).
Heitkoguste arvutused viidi läbi heiteallikate kaupa ning täpsemad arvutuskäigud on esitatud
aruande lisas (Lisa 2).
Heitkoguste arvutamisel on lähtutud farmide maksimaalsest võimalikust täituvusest nullalternatiivi
korral. Väiksema loomade arvu korral on kogused proportsionaalselt väiksemad.
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Tabel 4. Kadila veisefarmist välisõhku väljutatavate saasteainete ja lõhnaainete maksimaalsed
aastased heitkogused nullalternatiivi korral
NH3
Hetkeline
Aastane
heitkogus, g/s heitkogus, t/a
Loomapidamishooned
0,040
1,266
Sõnnikuhoidlad

CH4
N2O
Lõhn
Hetkeline
Aastane
Hetkeline
Aastane
Heite suurus,
heitkogus, g/s heitkogus, t/a heitkogus, g/s heitkogus, t/a OU/s
0,672

21,20

-

-

1438

0,236
Kokku
0,276

7,442

0,228

7,191

0,004

0,116

13764

8,708

0,901

28,391

0,004

0,116

15202

Saasteainete heitest tulenevalt tekib ühtlasi lõhnaheide. Lõhnaheidet kirjeldatakse lõhnaühikutes
(OU). Loomapidamishoonetest eralduva lõhnaaine hetkeline heitkogus on leitud arvutuslikul teel,
kasutades keskkonnaministri 27.12.2016 määruses nr 81 esitatud eriheiteid. Kuna määruses ei ole
sõnnikuhoidlate eriheiteid esitatud, on sõnnikuhoidlatest eralduva lõhnaaine hetkelise heitkoguse
arvutamisel rakendatud Saksamaal ametlikult kasutatavaid eriheiteid28. Kuigi sõnnikuhoidlates on
tagatud loomuliku kooriku teke, on ettevaatusprintsiibist lähtudes sõnnikuhoidlaid käsitletud katteta.
Nimetatud metoodilises materjalis on veisefarmi katmata tahesõnnikuhoidla puhul eriheiteks 3,3
OU/m2/s ja katmata vedelsõnnikuhoidla puhul 5 OU/m2/s. Lõhnaheite arvutusmetoodika on lähemalt
välja toodud aruande lisas (Lisa 2).
Summaarne lõhnaheide farmikompleksist on 15202 OU/s (Tabel 4). Lõhnaheite olulisimaks allikaks
on vedelsõnnikuhoidla.

5.1.2 Veekasutus ja reovee teke
Veevõtt toimub farmi olemasolevast puurkaevust Pumpla maaüksusel. Puurkaev on 90 m sügavune
ning
ammutab
Siluri-Ordoviitsiumi
põhjaveekompleksi
(Siluri-Ordoviitsiumi
Pandivere
põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas) vett.
Nullalternatiivi korral sõltub farmi veevõtt eelkõige loomade joogiveetarbest. Sõltuvalt loomade
vanusest ja kehamassist ning temperatuurist lautades, on noorloomade joogivee tarbimine
vahemikus 14-55 l päevas29.
Arvestades ühe looma keskmiseks joogiveetarbeks 30 l päevas, on veiste joogiveetarve kuni 12 m3
ööpäevas ehk 4380 m3 aastas.
Kadila Põllumajanduse OÜ-le on väljastatud tähtajatu vee-erikasutusluba (nr L.VV/328721) veevõtuks
mahuga 14400 m3/a (40 m3 ööpäevas).
Farmi olmeruumides olemasolevas olukorras ettevõtte andmetel olmereovett ei teki.

5.1.3 Sõnnikuteke
Loomakasvatushoonetes peetakse loomi osaliselt sügavallapanu pidamisviisiga ning tekib tahesõnnik,
osaliselt tekib lautades vedelsõnnik. Loomade täpne jaotus tekkivate sõnnikuliikide vahel tootmise
28

Heidenreich, T. 2008. Emissionsdatenbank des LfULG - Inhalt und Nutzung, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie
29

Kaasik, A., 2013. Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses.
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tootmispraktikast tulenevalt puudub. Tuginedes ettevõtte poolsetele hinnangutele, on arvestatud, et
ligikaudu pool tekkivast sõnnikust või mõnevõrra enam on vedelsõnnik ja ligikaudu pool
sügavallapanusõnnik.
Aasta jooksul tekib maksimaalse loomade arvu juures lautades arvutuslikult orienteeruvalt 2640 t
tahesõnnikut (Tabel 5). Seejuures on arvestatud, et kõik farmis peetavad noorloomad on
lehmmullikad.
Sügavallapanusõnnik eemaldatakse farmist mobiilse seadmega ning hoiustatakse territooriumi
lõunaosas paiknevas tahesõnnikuhoidlas (mahutavusega ligikaudu 2160 m2). Vedelsõnnik kogutakse
skreeperseadmetega ning suunatakse vedelsõnnikuhoidlasse (mahutavusega ligikaudu 8000 m2).
Mõlema hoidla mahutavus on piisav, et mahutada tekkivat sõnnikut vähemalt 8 kuu jooksul.
Tabel 5. Tekkivad maksimaalsed arvutuslikud sõnnikukogused nullalternatiivi korral
Loomagrupp

Loomakohti
(hinnanguline
jaotus)

Sõnnikuteke loomakoha
kohta30, t/a

Sõnniku
kokku, t/a

kogus

Sõnniku 8 kuu
kogus, t

Lehmmullikad,
vedelsõnnik

220

11,1

2442

1628

Lehmmullikad,
tahesõnnik

180

13,2

2376

1584

Kokku

400

4818

3212

Vedelsõnnikuhoidla on samaaegselt kasutusel ka partnerfarmi ehk Pajustis paikneva veisefarmi
varuhoidlana, millesse veetakse sõnnikut vastavalt vajadusele. Arvestama peab seega kuni 8000 m3
vedelsõnniku või digestaadi hoiustamisega Kadila veisefarmi territooriumil ning selle
transportimisega.

5.1.4 Jäätmeteke
Kadila veisefarmi tegevuse tulemusena tekib pakendijäätmeid (nt söödapakendid), ohtlikke jäätmeid
(nt ravimite jäägid), taimsete kudede jäätmeid (nt söödajäägid) jms. Lisaks tekib farmi tegevuse
käigus loomseid kõrvalsaaduseid (lõpnud loomad).
Arvestades tootmismahtusid, on jäätmete kogus väike.
Jäätmete ladestamist ning otsest keskkonda viimist ei toimu. Erinevad jäätmeliigid kogutakse eraldi
ning antakse üle vastavat luba omavatele jäätmekäitlejatele.

5.1.5 Mürateke
Peamine välisõhus leviva müra teke on seotud farmi teenindavate veokite ja traktoritega – loomade,
sööda, jäätmete ja sõnniku vedu. Tulenevalt tootmismahtudest on vedude arv väike ja seega müra
teke väheoluline.

30
Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 71 "Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused,
sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid"
lisale 3

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

27/105

Kadila veisefarmi laiendamise ja rekonstrueerimise KMH aruanne

5.1.6 Avariiolukorra oht
Keskkonnakahjude seisukohast on olulisemad n.ö avariiolukorrad, mis võivad farmis toimuda, seotud
sõnnikukäitlusega – nt vedelsõnnikuhoidla lekkimine.
Sõnnikuhoidla purunemine on eriolukord, mille esinemise tõenäosust on hoidla korrapärase
hooldamisega ning tüübile vastava käitamisega võimalik kontrollida. Lekete avastamiseks on hoidlal
kontrollkaevud.
Loomapidamisi ohustavad ka võimalikud haiguspuhangud. Farmikompleksis paigutatakse haiged
veised teistest lehmadest eraldi. Lõpnud loomad eraldatakse karjast ning antakse üle loomsete
jäätmete käitlustehasele.
Farmi veterinaartoimingud viiakse läbi vastavalt veterinaartegevuse alaste õigusaktide nõuetele.
Võimalike tekkivate avariiolukordade lahendamiseks peab omanikul olema tegutsemisplaan.

5.2 Nullalternatiivi keskkonnamõjud
5.2.1 Mõju maastikule ja pinnasele (s.h mullale)
Olemasoleva olukorra jätkumisel puudub mõju maastikule – tegu on antud asukohas pikka aega
paiknenud farmiga. Pigem negatiivse mõjuga on maastikule amortiseerunud hoonestus.
Farmi käitamisel ei viida pinnasesse saasteaineid. Mõju pinnasele (mullale) avaldub läbi
sõnnikukäitluse, eelkõige läbi sõnniku laotamise põldudele. Sõnnikus sisalduvad lämmastik, fosfor ja
kaalium, aga ka teised keemilised ained ja ühendid, võivad üleväetamise korral avaldada pinnasele
negatiivset mõju. Samas on nõuetekohaselt ja kõiki asukoha tingimusi arvestades laotatud sõnnik
kõrge väärtusega väetis, mis tõstab mullaviljakust.

5.2.2 Mõju pinna- ja põhjaveele
Farmi vahetus ümbruses olulised pinnaveekogud puuduvad. Tegevusega ei kaasne otseheidet
veekogudesse ega veekogude režiimi muutmist. Olulised otsesed mõjud pinnaveekogudele seega
puuduvad.
Farmi sõnnikuhoidla peab vastama kõigile veekaitsenõuetele ehk lekked põhjavette farmi
territooriumilt peavad olema välditud.
Kadila veisefarmile on väljastatud vee-erikasutusluba, mille lubatud veevõtt ületab nullalternatiivi
vajaduse. Seega saab eeldada, et nullalternatiivil puudub negatiivne mõju põhjavee koguselisele
seisundile.
Väljaspool farmi toimuvast sõnnikukäitlusest tulenevat mõju pinna– ja põhjaveele on käsitletud
järgmises peatükis (ptk 5.2.3).

5.2.3 Mõju sõnnikukäitlusest
Nii pinna- kui põhjaveele on võimalikud kaudsed mõjud läbi sõnniku laotamise.
Pinna- ja põhjavee kaitseks seatud piirangud on kehtestatud veeseadusega ja selle rakendusaktidega.
Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas ning kuni
25 kg fosforit aastas, sealhulgas loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus sisalduv lämmastik ja
fosfor. Haritavale maale sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse korral suurendada või
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vähendada arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena antud fosfori kogus ei tohi ületada 25 kg
hektari kohta.
Alates 01.10.2019 jõustub veeseaduse uus redaktsioon, mis sätestab uued erisused lämmastiku- ja
fosforinormide rakendamisel. Soodustamaks sõnniku sihtotstarbepärast kasutamist võimalikult
tekkekoha läheduses lubatakse tavapärasest suuremat sõnnikuga antava fosfori hulka fosfori
vaeguses olevatel muldadel. Selleks, et fosforinormi ületamisel oleks mulla madal fosforisisaldus
tõendatud, tuleb põllumehel korraldada mullaproovide võtmine ning pidada põllupõhist arvestust.
Lämmastiku ja fosfori mulda viimise ja mullast väljaviimise üle arvestuse pidamise nõuded ja korra
ning fosforitarbe määramise klassid kehtestatakse maaeluministri määrusega. Nimetatud
rakendusaktide eelnõud ei ole aga keskkonnamõju hindamise aruande koostamise ajal avaldatud.
Seetõttu on Kadila veisefarmis tekkiva sõnniku laotamiseks vajalike põllumajandusmaade ulatuse
hindamisel lähtutud mõju hindamise ajal kehtivatest rangematest normidest.
Kadila veisefarmis tekkivas sõnnikus sisalduv arvutuslik toitainete kogus on välja toodud alljärgnevas
tabelis. Arvutuste teostamisel on kasutatud põllumajandusministri 14.07.2014 määrust nr 71 „Eri
tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise
metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid”.
Farmis aasta jooksul tekkivas sõnnikus on arvutuslikult kuni 22318 kg lämmastikku ja 2909 kg fosforit
(Tabel 6). Tagamaks sõnniku nõuetekohast põldudele laotamist, peab vastavate laotamispindade
suurus olema orienteeruvalt 130 ha.
Tabel 6. Arvutuslik taimetoitainete sisaldus tekkivas sõnnikus ning minimaalne vajalik laotamispind

Loomagrupp

Lehmmullikad,
vedelsõnnik
Lehmmullikad,
tahesõnnik
Kokku

Tahesõnniku kogus
kokku, t/a

Taimetoitainete
sisaldus31, kg/t

Aastane
toitainekogus kokku,
kg

Laotuspind, ha

N

P

N

P

N
alusel

P
alusel

2442

4,44

0,52

10842

1270

63

51

2376

4,83

0,69

11476

1639

68

66

22318

2909

131

116

4818

Täpne laotuspindade vajadus sõltub siiski sõnniku reaalsest toitainesisaldusest. Konkreetse farmi ja
konkreetse aasta sõnniku toitainete sisaldust mõjutavad mitmed tegurid nagu kasutatav
söödaratsioon, allapanu kasutamise kogus, hoidlatesse sadanud vihmavee või lume kogus jms.
Vajalik kogus põllumaid on ettevõttel olemas farmi lähiümbruses. PRIA registri andmetel on ettevõtte
ja selle partnerite kasutuses kokku 2546 ha põllumajandusmaad, millest 738 ha otseselt Kadila
Põllumajanduse OÜ poolt.
Selline maabilanss võimaldab sõnniku laotamispindade valimisel valida selleks soodsamaid alasid,
vältida suurt orgaanilise väetisega antavat toitainekoormust ning tagada veeseaduses pinna- ja
põhjavee kaitseks määratud nõuetest kinni pidamine.
Lähem ülevaade laotamispindadest on esitatud ptk 5.2.3.
Lisaks potentsiaalsele mõjule veekeskkonnale kaasnevad sõnniku veo ja laotamisega ka heited
välisõhku, kuna sõnnikus sisalduv lämmastik on ammoniaagina (NH3) kergesti atmosfääri lenduv.
31
Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 71 "Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused,
sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid"
lisale 3
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Ammoniaagi heide sõltub laotamistehnoloogiast ning sõnniku muldaviimise kiirusest. Sõnniku
laotamisega seotud lõhnahäiring on aga ajutine esinedes vaid sõnniku laotamisperioodidel.

5.2.4 Mõju välisõhu kvaliteedile
Käitise tegevuse mõju hindamiseks välisõhule teostati lõhnaühendite ja lisaks eraldi ka ammoniaagi
hajumisarvutused. Õhukvaliteeti hinnati vastavalt keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta
määrusele nr 8432.
Tekkiva lõhnaaine esinemise ja õhukvaliteedi taseme määramiseks teostatud hajumisarvutustesse on
kaasatud kõigist paiksetest heiteallikatest lähtuvate lõhnaühendite ja ammoniaagi heide (vt ka ptk
5.1.1 ja Lisa 2). Kontrollimatut heidet pole õhukvaliteedi hindamisel arvesse võetud.
Lõhnaaine esinemise taset hinnatakse läbi lõhnatundide osakaalu kogu aasta tundidest. Üheks
lõhnatunniks loetakse seejuures tunnikeskmise lõhnaaine kontsentratsiooni 0,25 OU/m³ ületamist33.
Lõhnaaine esinemise häiringutasemeks (ehk oluliseks häiringuks) vastuvõtja juures loetakse 15%
aasta lõhnatundidest.
Lõhnaaine esinemise hindamiseks on seega leitud lõhnatundide protsentuaalne esinemissagedus.
Lõhnaaine esinemise hindamise metoodika on täpsemalt lahti kirjutatud aruande lisas (Lisa 2).
Lõhnatundide esinemise sageduse tõenäosus nullalternatiivi korral on esitatud alloleval joonisel
(Joonis 7). Sellelt lähtub, et 0,25 OU/m3 lõhna kontsentratsiooni juures ei toimu lõhnatundide 15%
piirmäära ületamist vastuvõtja juures. Seega võib öelda, et nullalternatiivi puhul käitise igapäevane
töö ei ületa lõhnaaine häiringutaset vastuvõtjate ehk (lähimate) elamute juures.
Kadila küla asub käitisest ca 600 m kaugusel lääne suunas. Piirkonnas on valdavaks edelatuuled,
mistõttu käitisest pärinevad lõhna tekitavad saasteained ei pruugi halvimate hajumistingimuste
juures kanduda küla suunas.
Samas on veisefarmile lähimad elamud ca 300-400 m kaugusel idas ning neid võib käitisest pärinev
lõhn halvimate hajumistingimuste juures enim mõjutada.

32

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord” (RT I, 29.12.2016, 62)

33

Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja
lõhnaaine esinemise häiringutasemed“. (RT I, 29.12.2016, 51)

30/105

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Kadila veisefarmi laiendamise ja rekonstrueerimise KMH aruanne

Joonis 7. Lõhna hajumine välisõhus nullalternatiivi korral, aasta keskmine
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Mõju olulisuse hindamisel võrreldakse saasteainete hajumisarvutuste tulemusi eelkõige nende
õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtustega, mis on kehtestatud kehtiva keskkonnaministri määrusega34.
Kuigi ammoniaagile, mis on üks olulisemaid loomakasvatusest pärinevaid saasteaineid, ei ole kehtiva
määrusega õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtust kehtestatud, on käesoleva mõju hindamisel
hajumisarvutused ammoniaagile siiski teostatud.
Mõju olulisuse hindamisel saab võrdlusalusena kasutada eelmise, nüüdseks kehtetu määrusega
ammoniaagile seatud normtaset, milleks oli aasta keskmine õhukvaliteedi sihtväärtus – 8 µg/m3 .
Hajumisarvutuste käigus selgitati välja halvimate hajumistingimustega olukord, kus ammoniaagi
arvutuslikud kontsentratsioonid välisõhus on maksimaalsed.
Ammoniaagi hajumisarvutuste tulemused farmikompleksi heiteallikate koosmõju kohta on esitatud
järgneval joonisel (Joonis 8).
Hajumisarvutuste tulemusena selgus, et nullalternatiivist ehk farmi praegusest tegevusest
põhjustatud maksimaalne õhukvaliteedi tase ammoniaagi põhjal ei ületa maapinnalähedases
õhukihis 8 µg/m3 (ammoniaagile varem kehtinud aasta keskmine sihtväärtus) väljaspool farmi
tootmisterritooriumi ega lähimate elumajade juures.
Ammoniaagi suurimad arvutuslikud kontsentratsioonid tekivad sõnnikuhoidlate vahetus läheduses.
Tootmisterritooriumi piiril on ammoniaagi maksimaalne aasta keskmine kontsentratsioon ligikaudu 6
µg/m3. Lähimate elamute juures jääb ammoniaagi kontsentratsioon vahemikku 0,5-1 µg/m3.
Lisaks käitise territooriumilt ja sõnnikulaotuspindadelt tulenevale häiringule võib mõjutada välisõhu
saastetaset negatiivselt ka käitist teenindava transpordiga kaasnev tolmu lendumine käitise
juurdepääsuteedelt.
Eelnevast analüüsist saab järeldada, et nullalternatiiviga kaasneb eeldatavalt mitteoluline negatiivne
mõju välisõhu seisundile, sh lõhna tasemele.

34

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud
piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid1“.(RT I, 29.12.2016, 44)
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Joonis 8. Ammoniaagi hajumine välisõhus nullalternatiivi korral, aasta keskmine
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5.2.5 Mõju müratasemele
Müra teke kaasneb nii paiksete seadmetega (farmi tehnoloogiline seadmestik) kui transpordiga.
Enamasti on tekkiva müra kestvus lühiajaline, samuti toimub suur osa müra tekitavatest tegevustest
loomapidamis- ja abihoonete siseruumides.
Peamiseks farmi käitamisega kaasnevaks müraks võib lugeda teenindavate veokite liiklusmüra, mis
on osaks teedel toimuva koguliikluse tekitatud müratasemest.
Nullalternatiivi puhul võib tekkivat mürataset lugeda väheoluliseks.

5.2.6 Mõju hädaolukordadest
Farmi tegevusega kaasnevatest võimalikest avariiolukordadest võib keskkonnamõjude aspektist
olulisemaks pidada võimalikke lekkeid sõnnikuhoidlatest. Farm paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega
alal, mistõttu vedelsõnnikuhoidla lekked toovad kaasa põhjavee reostumise riski.
Vedelsõnnikuhoidlal on kontrollkaevud lekete avastamiseks. Lekke avastamisel tuleb
vedelsõnnikuhoidla viivitamatult tühjaks pumbata ja leke likvideerida. Maapinnal nähtavad lekked
tuleb kokku koguda, vajadusel absorbeeriva ainega sidudes. Olemasolevas olukorras on
vedelsõnnikuhoidla näol tegu varuhoidlaga ning kohapeal tekkivat sõnnikut on võimalik hoiustada
tahesõnnikuhoidlas. Seega ei tekitaks hoidlaga seotud avarii tootmisseisakut.

5.2.7 Mõju sotsiaal- ja majanduskeskkonnale
Mõju hindamisel inimese tervisele on lähtutud eeldusest, et juhul, kui kavandatavatest tegevustest
tekkiv häiring (seotuna saasteainete heitega õhku, müra tekkega vm) jääb alla neid reguleerivates
Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides toodud piirväärtusi, siis otsest ohtu inimese tervisele ei ole.
Häiring kohalike elanike heaolule on aga võimalik ka allapoole piirväärtusi jäävate tasemete korral.
Inimese heaolu mõjutab eeldatavalt eelkõige tootmistegevusest (seejuures eeskätt
sõnnikukäitlusest) tulenev õhusaaste (lõhnahäiring). Õhusaaste levikut on lähemalt kirjeldatud
eelpool (ptk 5.2.4). Tulemustest järeldub, et nullalternatiivi tootmismahtude juures võib häiring
avalduda eelkõige lähimate elamute juures, sõnnikulaotusperioodidel (üldjuhul kevadel ja sügisel) on
häiring võimalik ka laotuspindade lähistel.
Oluline mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale nullalternatiivi puhul puudub.

5.2.8 Koosmõju teiste tegevustega ja kaudne mõju
Farmi vahetusse ümbrusesse ei jää keskkonnalubade infosüsteemide andmetel sarnasele tegevusele
keskkonnaluba omavaid ettevõtteid, mille tegevusega võiks tekkida oluline koosmõju.
Koosmõju esineb põhjaveevõtul farmi puurkaevust piirkonna teiste puurkaevude põhjaveevõtuga.
Probleeme veevõtuks kasutatava põhjaveekihi koguselise seisundiga piirkonnas tuvastatud ei ole.
Kaudse mõju all käsitletakse mõju, mis avaldub farmi tegevuse tulemusena mõnes teises asukohas.
Samuti mõju, mis on kandunud ühest keskkonnaelemendist teise ning avaldub läbi selle.
Kaudne mõju avaldub farmi sõnniku laotamiseks kasutatavatel põllumaadel koos muu
põllumajandustegevusega piirkonnas.
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6 KAVANDATAVA TEGEVUSE KESKKONNAKASUTUS
6.1 Farmi ümberehitus ja laiendamine
Käesolevas peatükis kirjeldatakse alternatiiv 1
ehitustegevusega kaasnevate keskkonnakasutust.

ehk kavandatava tegevuse käigus teostatava

Ehitusetapis rajatakse farmi territooriumile uued täiendavad loomapidamishooned koos lüpsi- ja
olmeplokiga, silohoidlad ning vedel- ja tahesõnnikuhoidlad. Olemasolevad hooned ja rajatised
rekonstrueeritakse. Samuti rajatakse vajalikus ulatuses täiendavad territooriumisisesed teed ja
platsid ning tehnovõrgud (elektriliinid, veetorustikud jms). Kinnistu põhjaossa on kavandatud uue
puurkaevu rajamine.
Ehitusetapi keskkonnakasutuse kaardistamiseks tehti sisend-väljund analüüs, millest annab ülevaate
allolev joonis (Joonis 5). Sisend-väljund analüüs viidi läbi keskkonna seisukohalt vaadatuna, pöörates
tähelepanu ressursitarbele ja eralduvatele heitmetele ning teistele võimalikele keskkonnamõju
allikatele.
Töötajad

Müra

Kütus
Energia
Vesi

Heide õhku
Lammutus- ja
ehitustööd

Reovesi
Pinnase tallamine ja
ümberpaigutamine

Sisseseade
Ehitus- ja
viimistusmaterjalid
Masinad ja
töövahendid

Jäätmed

Maastiku muutus
Laiendatud
veisefarm

Hädaolukorrad
ja tööõnnetused

Joonis 9. Sisend-väljund diagramm veisefarmi ümberehitusega kaasneda võivatest tagajärgedest
Keskkonna seisukohalt on farmi ümberehitusega kaasnevad peamised tagajärjed alljärgnevad.


Ressursikasutuse suurenemine. Ressursikasutus kaasneb mistahes ehitustöödega - ehitusel on
vaja kasutada ehitusmaterjale ning erinevaid seadmeid ja masinaid. Seadmed tarbivad energiat
(elekter, kütus vms).
Ressursikasutus on määratud tööde mahu ning seadmete kulumääradega. Kuna ressursid on
piiratud ning tekitavad ehitajale ja/või arendajale majanduslikke väljaminekuid, kasutatakse
erinevaid materjale, seadmeid jms võimalikult optimaalselt.



Ehitustegevusega ning transpordiga kaasnev võimalik müra. Müra tekib lammutustöödel,
ehitusmaterjalide vedamisel, erinevate paiksete ja liikuvate mehhanismide tööst,
ehitustööriistade kasutamisest jne. Selline mürateke kaasneb pea iga ehitustegevusega.
Tegemist on ajutise müraga, mis ilmneb ehitustegevuse alustamisega ja kaob koos selle
lõppemisega.
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Kasutatavate masinate müratase peab vastama nõuetele. Eestis on kehtestatud sellistele
mehhanismidele maksimaalsed lubatud helivõimsuse tasemed majandus- ja taristuministri
määrusega35. Seega peavad ehitusel kasutatavad masinad ja mehhanismid vastama määruses
toodud nõuetele.


Ehitustegevusega ning transpordiga kaasnev tolm ja teised heitmed välisõhku. Ehitustööde
käigus tekib ajutiselt tolmu, millest eriti peened osakesed kanduvad õhuvooludega edasi ning
mõjutavad sellega välisõhu kvaliteeti. Samuti kasvab ajutiselt õhuheite teke tulenevalt
transpordikoormuse tõusust (ehitusmaterjalide, seadmete ja töötaate vedu).



Tekkivad jäätmed. Tekkivateks jäätmeteks on eeldatavalt eelkõige ehitusjäätmed (s.h
olemasolevate hoonete rekonstrueerimise käigus tekkivad võimalikud lammutusjäätmed) ning
pakendijäätmed. Jäätmete koostis võib olla nii looduslikest (puit, kivi) kui tehismaterjalidest.
Ehitustegevuse käigus tekkivad jäätmed kogutakse kokku, sorteeritakse ning antakse üle
nõuetekohaseid lube omavatele jäätmekäitlejatele. Ohtlikud jäätmed antakse üle ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõtjale. Arendaja sõlmib ehitus- ja
lammutustöid teostavate ettevõtetega lepingud, kus nõuetekohane jäätmekäitluse korraldamine
on ehitusettevõtja kohustus.



Võimalikud avariikorrad. Ehitustegevus on üks avariide ja tööõnnetuste rohkemaid
tegevusvaldkondi. Tööõnnetused võivad esineda eriti töötamisel erinevate seadmete ja
mehhanismidega. Vedude puhul tuleb arvestada õnnetuseohuga liikluses. Avariioht on olemas ka
nt kemikaalide ja kütuste käitlemisel. Normaalsetes töötingimustes, kus kasutatakse töökorras
seadmeid ja mehhanisme ning järgitakse kõiki ohutusnõudeid, on avariiolukordade ilmnemine
välditav.

6.2 Farmi tegevus
Farmi tegevuse etapina on KMH aruandes mõistetud loomade pidamist farmis ja sellega otseselt
seotud abitegevusi. Veisekasvatuse sisendid ja väljundid keskkonna seisukohast lähtuvalt on toodud
alljärgneval joonisel (Joonis 10).

35

Majandus- ja taristuministri 08. juuni 2015. a määrus nr 59 „Nõuded välitingimustes kasutatavale seadmele lähtuvalt selle
tekitatavast mürast ja selle seadme vastavushindamisele“
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Loomad

Töötajad

Sööt

Kütus

Ravimid

Abimaterjalid

Müra

Transport

Heide õhku
Avariiolukorrad

Elekter
Veisekasvatus

Jäätmed

Vesi

Sõnnik
Reovesi

Transport

Loomsed
kõrvalsaadused
Piim
Joonis 10. Sisend-väljund diagramm veisefarmi käitamisega kaasnevast keskkonnakasutusest
eesmärgiga välja selgitada võimalikud keskkonnamõjud.
Kõige olulisem osa kavandatava tegevuse keskkonnakasutusest on:







heide välisõhku (s.h. lõhn);
veekasutus ja reoveeteke;
sõnnikuteke;
jäätmeteke;
mürateke;
avariiolukorra oht.

Alljärgnevates peatükkides kirjeldatakse võimalikke kavandatava tegevuse tagajärgi lähemalt.

6.2.1 Heide välisõhku, sealhulgas lõhna teke
Kavandatavas olukorras koosneb Kadila veisefarm kaheksast laudast, sh kahest lüpsikarjalaudast,
neljast noorkarjalaudast, ühest poegimislaudast ning ühest kinnis- ja noorloomade laudast. Lisaks on
farmis kuni kuus vedelsõnnikuhoidlat ja kaks tahesõnnikuhoidlat.
Samuti on alternatiiv 1 puhul heiteallikateks silohoidlad. Silohoidlatest välisõhku lenduvate
saasteainete hindamiseks Eestis tunnustatud metoodika käesoleval ajal puudub. Seetõttu ei ole
silohoidlaid kaasatud välisõhu saastatuse taseme arvutustesse ja saaste hajumise modelleerimisse.
Loomapidamishoonetest juhitakse saasteained välisõhku läbi katustel paiknevate väljatõmbeavade.
Farmi lautades on kasutusel loomulik ventilatsioon. Lautade väljatõmbeavad on arvutustes
koondatud iga lauda puhul üheks heiteallikaks, liites kõikide avade pindalad ning selle kaudu leitud
koondallika arvutuslik diameeter. Sõnnikuhoidlate puhul on heiteallikaks kogu hoidla pind.
Veisefarmi heiteallikate iseloomustus on välja toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 7).
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Tabel 7. Kadila veisefarmi paiksed heiteallikad kavandatava tegevuse korral
Tähis
kaardil

Nimetus

Kõrgus Arvutuslik Mahtmaapinnast, diameeter, kiirus,
m
m
m3/s

L1

Noorkarjalaut I

8,5

3,48

4,00

L2

Noorkarjalaut II

8,5

3,48

9,91

L3

Vasikalaut

8,5

1,95

2,44

L4

Lüpsilaut I

9,5

6,18

54,38

L5

Lüpsilaut II

9,5

6,18

43,23

L6

Poegimislaut

9,5

4,37

14,49

L7

Kinnis- ja
9,5
noorloomade laut

6,18

23,88

L8

Noorkarjalaut III

6,18

12,47

45,4

0,1

41,0

0,1

50,0

0,1

55,0

0,1

55,0

0,1

H1
H2
H3
H4
H5

9,5

Tahesõnnikuhoidla
2,0
I
Tahesõnnikuhoidla
2,0
II
Vedelsõnnikuhoidla
3,5
I
Vedelsõnnikuhoidla
4,0
II
Vedelsõnnikuhoidla
4,0
III
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LoomaVanuse-/
kohtade
toodangurühm
arv
Vasikad
(arvestatud
200
Soe laut, 6 °C kõrgem
lehmvasikateks)
kui välistemperatuur,
Mullikad
mitte alla 0 °C
(arvestatud
60
lehmmullikateks
Väljuva õhu
temperatuur

Soe laut, 6 °C kõrgem
Mullikad
kui välistemperatuur,
290
(arvestatud
mitte alla 0 °C
lehmmullikateks)
Soe laut, 6 °C kõrgem Vasikad
kui välistemperatuur, (arvestatud
250
mitte alla 0 °C
lehmvasikateks)
Soe laut, 6 °C kõrgem
Lüpsilehmad (10
780
kui välistemperatuur,
000 kg)
mitte alla 0 °C
Soe laut, 6 °C kõrgem
Lüpsilehmad (10
kui välistemperatuur,
620
000 kg)
mitte alla 0 °C
Kinnislehmad
ja
poegijad
35
(arvestatud
piimalehmadeks)
Kinnislehmad
135
Soe laut, 6 °C kõrgem (arvestatud
kui välistemperatuur, piimalehmadeks)
mitte alla 0 °C
Mullikad
(arvestatud
60
lehmmullikateks)
Vasikad
(arvestatud
60
lehmvasikateks)
Kinnislehmad
(arvestatud
100
Soe laut, 6 °C kõrgem
piimalehmadeks)
kui välistemperatuur,
Mullikad
mitte alla 0 °C
(arvestatud
495
lehmmullikateks)
Soe laut, 6 °C kõrgem Mullikad
kui välistemperatuur, (arvestatud
365
mitte alla 0 °C
lehmmullikateks)
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile
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Tähis
kaardil
H6
H7
H8

Nimetus

Kõrgus Arvutuslik Mahtmaapinnast, diameeter, kiirus,
m
m
m3/s

Vedelsõnnikuhoidla
4,0
IV
Vedelsõnnikuhoidla
4,0
V
Vedelsõnnikuhoidla
4,0
VI

55,0

0,1

55,0

0,1

55,0

0,1
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LoomaVanuse-/
kohtade
toodangurühm
arv

Väljuva õhu
temperatuur
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile
lähedane
välistemperatuurile

-

-

-

-

-

-
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Heiteallikate paiknemine on välja toodud alljärgneval joonisel (Joonis 11).

Joonis 11. Kadila veisefarmi heiteallikate paiknemine kavandatava tegevuse korral

Lisaks paiksetele heiteallikatele mõjutavad käitise lähedast välisõhu saastetaset teatud aegadel
järgmised tegevused (liikuvad heiteallikad):




Sööda laadimisel ja ettevalmistamisel tekib tolmuheide.
Teenindava transpordi liikumisega kaasneb heitgaaside heide õhku ja kuival perioodil tolm
teedelt.
Sõnniku ettevalmistamisel veoks, sõnniku väljavedamisel ja sõnniku laotamisel toimub
saasteainete heide välisõhku (suureneb ammoniaagi heide).
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Heitkoguste arvutustes ja heidete hajumise hindamisel liikuvaid heiteallikaid arvesse ei ole võetud,
kuna nendega seotud heide on kontrollimatu ning hajus.
Selline heide sõltub paljudest asjaoludest, mida on arvutustes väga keeruline arvesse võtta. Näiteks
sõltub selline heide veoteede ja põldude paiknemisest, kasutatavast laotustehnoloogiast (lohisvoolik,
muldaviimise seade vms), mulla või pinnase parameetritest (tihedus, tera suurus, taimestiku
olemasolu, temperatuur jne), erinevatest meteoroloogilistest parameetritest (tuule suund ja tugevus,
pilvisus, õhuniiskus) jms.
Veisekasvatusest lähtuvate välisõhu saasteainetena saab välja tuua ammoniaagi, metaani ja
dilämmastikoksiidi. Saasteainete heitest tulenevalt tekib ühtlasi lõhnaheide. Lõhnaheide on
arvutatud vastavalt metoodikale, mis on esitatud aruande lisas (Lisa 2). Lõhnaheidet kirjeldatakse
lõhnaühikutes (OU).
Veisekasvatusest lähtuvate saasteainete NH3, N2O ja CH4 ning lõhna arvutuslikud heitkogused on
esitatud alljärgnevalt. Tulemuste lihtsamaks jälgimiseks on need välja toodud alternatiivide
võrdlustabelina (Tabel 8). Saasteainete heitkoguste ja lõhnaheite arvutused viidi läbi heiteallikate
kaupa ning vastavad täpsemad metoodikad, arvutuskäigud ja võrdlused on esitatud aruande lisas
(Lisa 2).
Nagu tulemustest nähtub, kaasneb loomade arvu kasvuga ka loomapidamishoonetest ja
sõnnikuhoidlatest lenduvate saasteainete koguste kasv. Summaarne lõhnaheide farmikompleksist on
147893 OU/s (võrdluseks nullalternatiivi lõhnaheide 15202 OU/s).
Tabel 8. Kadila veisefarmist välisõhku väljutatavate saasteainete heitkoguste ja lõhnaainete
esinemise võrdlus
NH3
Hetkeline
Alternatiiv
heitkogus,
g/s
Loomapidamishooned
Nullalternatiiv 0,040

Aastane
heitkogus,
t/a

CH4
Hetkeline
heitkogus,
g/s

Aastane
heitkogus,
t/a

N2O
Hetkeline
heitkogus,
g/s

Aastane
heitkogus,
t/a

Lõhn
Heite
suurus,
OU/s

1,266

0,672

21,200

-

-

1438

Alternatiiv 1 0,814
Sõnnikuhoidlad
Nullalternatiiv 0,236
Alternatiiv 1 1,242
Laudad ja hoidlad kokku
Nullalternatiiv 0,276

25,671

9,770

308,100

-

-

68978

7,442
39,183

0,228
1,352

7,191
42,621

0,004
0,019

0,116
0,607

13764
78915

8,708

0,901

28,391

0,004

0,116

15202

Alternatiiv 1

64,855

11,121

350,721

0,019

0,607

147893

2,057

6.2.2 Veekasutus ja reovee teke
Veisekasvatuses vajatakse vett eeskätt loomade jootmiseks. Loomade jootmiseks paigaldatakse
jooturid, kust vesi on loomadele alati ja piiranguteta kättesaadav. Lisaks kulub vett lüpsiseadmete ja
ruumide pesuks ning vähesel määral töötajate olmevajadusteks.
Loomade jootmiseks läheb tarvis joogivee kvaliteediga vett. Veevarustuse tagamiseks teostatakse
olemasoleva puurkaevu uuringud ning rajatakse uus veetrass Pumpla kinnistult Farmi kinnistule.
Lisaks rajatakse täiendav puurkaev Farmi kinnistu põhjaossa. Farmi kogu veevarustus toimub oma
puurkaevude baasil.
Arvutuslik suurendatud tootmismahuga lüpsifarmi veevajadus on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel
9).
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Farmi ööpäevane veetarve on arvutuslikult 248 m3 ööpäevas ning 90458 m3 aastas.
Tabel 9. Prognoositav veetarve
Loomagrupp
Lüpsilehmad
Kinnislehmad
Noorloomad
Vasikad
Tehnoloogiline
(lüpsiplats jm)
KOKKU

vesi

Keskmine
veetarve36, l/öp
121 (102-146)
45 (37-61)
30 (14-55)
9 (8-12)
1737, lehma kohta

Tarbijate
arv
1400
270
1270
510

Veetarve
m3/öp
169
12
38
5

kokku,

Veetarve
m3/aastas
61831
4435
13907
1675

1400

24

8687

248

90535

kokku,

Farmis tekkiva reovee võib liigitada kaheks: lüpsiseadmete pesemisel tekkiv reovesi ja töötajate
olmereovesi. Farmikompleksis tekkiva lüpsiseadmete ja ruumide pesuvesi suunatakse
vedelsõnnikuhoidlasse. Töötajate olmeruumides tekkiv olmereovesi suunatakse samuti
vedelsõnnikuhoidlasse või kogutakse eraldi kogumiskaevu ja veetakse ära. Lahendus täpsustub farmi
projekteerimise käigus.
Hoonete katustelt ja katendiga maapinnalt juhitakse sademevesi kallete abil pinnasesse

6.2.3 Sõnnikuteke
Vastavalt loomagruppide pidamisviisidele ja allapanu kasutamisele tekib farmis nii tahe- kui
vedelsõnnik.
Tekkivad sõnnikukogused (Tabel 10) on arvutatud vastavalt põllumajandusministri 14.07.2014
määrusele nr 71 „Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate
mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise
koefitsiendid”. Sõltuvalt karja struktuurist teatud ajahetkedel, võib tekkiv sõnnikukogus ja selle
jagunemine tahe- ja vedelsõnniku vahel varieeruda.
Tabel 10. Tekkivad arvutuslikud sõnnikukogused kavandatava tegevuse korral
Loomagrupp
Vedelsõnnik
Lüpsilehmad ja kinnislehmad
Mullikad
Tahesõnnik
Kinnislehmad
Vasikad

Loomakohti

Sõnnikuteke
loomakoha kohta38,
t/a

Sõnniku kogus
kokku, t/a

Sõnniku 8 kuu
kogus, t

1635
1270

24,7
11,1

40385
14097

26923
9398

35
510

21,8
5,6
Vedelsõnnik kokku
Tahesõnnik kokku

763
2856
54482
3619

509
1904
36321
2413

36

Kaasik, A., 2013. Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses.

37

Kaasik, A., 2013. Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses.

38
Vastavalt põllumajandusministri määruse nr 71 "Eri tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused,
sõnnikuhoidlate mahu arvutamise metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid"
lisale 3
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Vedelsõnnik tekib eelkõige uutes lüpsilehma- ja mullikalautades. Skreeperiga kogutakse sõnnik
pumplasse, kust see pumbatakse edasi farmi vedelsõnnikuhoidlasse. Farmis tekib aastas arvutuslikult
ligikaudu 54 500 t vedelsõnnikut.
Tahesõnnik tekib olemasolevates noorloomalautades ning osaliselt rajatavas poegimislaudas.
Tahesõnnik eemaldatakse laudast mobiilse seadmega (traktoriga) ning hoiustatakse lautade juures
paiknevates tahesõnnikuhoidlates. Farmis tekib arvutuslikult ligikaudu 3 600 t tahesõnnikut aastas.
Sõnniku hoiustamiseks kasutatavad hoidlad peavad mahutama vähemalt 8 kuu sõnniku ning sellele
lisaks ka sademe- ja reovee kogused.
Farmi on planeeritud 5 uut mahuti-tüüpi vedelsõnnikuhoidlat, igaüks mahutavusega 12 000 m3. Ühes
olemasoleva vedelsõnnikuhoidlaga (8 000 m3) on vedelsõnnikuhoidlate mahutavus kokku 68 000 m3.
Lisaks on farmi planeeritud 2 tahesõnnikuhoidlat – suurusega 2 600 m3 ja suurusega 3 240 m3, kokku
5 840 m3. Tahesõnnikuhoidlates kogunev virts tuleb seejuures koguda eraldi virtsakaevudesse või
suunata vedelsõnnikuhoidlatesse.
Seega on nii vedel- kui tahesõnnikuhoidlad kavandatud piisava varuga, et vajadusel arvestada ka
erakordsete ilmastikuoludega - nt sademeterohke talveperiood, mis tõstab ka hoidlatesse jõudvate
sademete hulka või kevadisi põllutöid edasi lükkavad ilmastikuolud, mis tingivad sõnniku pikema
hoiustamisperioodi. Samuti on vajadusel vedelsõnnikuhoidlatesse võimalik pumbata
tahesõnnikuhoidlatest kogutud virtsa.

6.2.4 Jäätmeteke
Kadila põllumajanduse OÜ farmikompleksi tegevuse tulemusena tekib erinevat liiki jäätmeid.
Veisekasvatusega tegelevates farmides tekib tavapäraselt pakendijäätmeid (paberkotid, pappkastid,
silopallide või silohoidlate kattekile jms), biolagunevaid jäätmeid (söödajäägid, haljastusjäätmed),
olmejäätmeid (farmi töötajate vajadustest lähtuvalt) samuti ohtlikke jäätmeid ning nendega
saastunud pakendeid (lüpsiseadmete pesuvahendid, ravimite jäägid, seadmete õlid ja määrdeained
vms).
Jäätmete ladestamist ning otsest keskkonda viimist ei toimu. Erinevad jäätmeliigid kogutakse eraldi
farmi territooriumil paiknevatesse konteineritesse ning antakse üle vastavat luba omavatele
jäätmekäitlejatele.
Lisaks tekib farmi tegevuse käigus loomseid kõrvalsaaduseid (lõpnud loomad). Loomsed
kõrvalsaadused tuleb üle anda asjakohast tegevusluba omavale ettevõttele.

6.2.5 Mürateke
Farmi käitamisel on mürateke võimalik nii paiksetest saasteallikatest (tootmisprotsess) kui farmi
teenindavast transpordist.
Müra teke veiselautades tuleneb loomadest (liikumine, häälitsemine) ja kasutatavatest seadmetest
(lüpsiseadmed, sööda segamise seadmed, sõnniku eemaldamise seadmed). Enamasti on tekkiva
müra kestvus lühiajaline, samuti toimub valdav osa neist müra tekitavatest tegevustest
loomapidamis- ja abihoonete siseruumides.
Peamiseks farmi käitamisega kaasnevaks müraks võib seetõttu lugeda teenindavate veokite
liiklusmüra. Veokitega tuuakse farmi territooriumile sööta ja abimaterjale. Farmist viiakse ära
toodangut (piim), sõnnikut, jäätmeid. Hinnanguline aastane veoste arv maksimaalse tootmismahu
juures on 6350 ehk 17 veost päevas. Enim vedusid on seotud piima (ca 2040 vedu aastas), sööda (ca
1825 vedu aastas) ja sõnniku veoga (ca 2420 vedu aastas). Kahe viimasega seotud transpordikoormus
jaotub seejuures perioodiliselt (sõnnikuveoperioodid ning silo valmistamise periood). Sellele lisandub
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farmi teenindav sõiduautode transport (töötajad, veterinaarteenus, jms). Selliste muude sõitude arv
on hinnanguliselt 6000 sõidukit aastas ehk 16 sõidukit päevas. Arvestades, et ööpäeva liiklussagedus
jääb valdavalt ca 12 tunnisesse päevasesse ajaraami, on keskmine liiklussagedus 2-3 vedu/sõitu
tunnis ehk 5-6 veo- või sõiduauto edasi-tagasi sõitu tunnis.
Kadila asulat läbiva Vilgu-Koonu maantee ööpäevane liiklussagedus on 610 sõidukit ööpäevas (2017.
a), maanteel toimuv liikluskoormus suureneks seega 10%.

6.2.6 Energia kasutamine
Energiat vajatakse kavandatava tegevuse korral järgmistes tehnoloogilistes protsessides: sööda
ettevalmistamine ja söötmine, lüpsmine ja piima jahutus, sooja vee ettevalmistamine, valgustus,
sõnniku eemaldamine.
Lautade energiatarvet vähendatakse loomuliku ventilatsiooni kasutamisega.
Olulisemad energiaallikad on elektrienergia ja kütused (traktorites jt masinates kasutatav
diiselkütus).
Vastavalt veiste intensiivkasvatuse Eesti parima võimaliku tehnika juhendi põhjal koostatud PVT
järeldustele on loomade vabapidamisega lüpsifarmides ligikaudne elektrienergia tarbimine 267 - 326
kWh loomakoha kohta aastas. Teisendades farmi loomakohad lüpsilehmade põhiseks (kasutades
loomühikuid) ehk võttes aluseks, et farmis suurus on 2364 looma, võib farmi elektrienergia tarbeks
arvestada orienteeruvalt 700-770 MWh aastas.

6.2.7 Avariiolukorra oht
Hädaolukorrad, millega võib kaasneda keskkonnakahju, seonduvad peamiselt reovee ärajuhtimisega
ning sõnnikukäitlusega. Sellistel juhtudel on võimalik, et toimub äkkheide välisõhku või levib saaste
pinnasesse ning sealt edasi pinnaveekogudesse või põhjavette.
Sõnnikuhoidla purunemine on eriolukord, mille esinemise tõenäosust on hoidla korrapärase
hooldamisega ning tüübile vastava käitamisega võimalik kontrollida. Lekete avastamiseks on hoidlal
kontrollkaevud.
Võimalike tekkivate avariiolukordade lahendamiseks peab omanikul olema tegutsemisplaan.
Teine oluline valdkond, mis nõuab farmis tähelepanu on, võimalik haiguspuhang.
Piimaseadmeid ja –hoiuruume pestakse ja desinfitseeritakse vastavalt toidu- ja veterinaarohutuse
nõuetele. Farmikompleksis paigutatakse haiged veised teistest lehmadest eraldi. Lõpnud loomad
eraldatakse karjast ning antakse üle loomsete jäätmete käitlustehasele.
Farmide veterinaartoimingud viiakse läbi vastavalt veterinaartegevuse alaste õigusaktide nõuetele.
Loomataudi puhkemise korral tuleb muuhulgas juhinduda Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutustest
ning loomatauditõrje seadusest.

6.3 Farmi sulgemine
Farmi tegevuse mistahes asjaoludest tingitud lõpetamisel rakendatakse meetmete kava, mis tagab
jääkreostuse ja häiringute tekke vältimise. Farmi sulgemisel viiakse läbi järgmised tegevused:


farmis peetavad loomad realiseeritakse - müüakse kas teistele loomakasvatajatele või
tapamajale;
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laudad ja hoidlad tühjendatakse sõnnikust ja puhastatakse, sõnnik käideldakse vastavalt
nõuetele, tagades seeläbi jääkreostuse tekke vältimise;



laudad puhastatakse muudest abimaterjalidest;



silo- ja söödahoidlad tühjendatakse (võimalusel söödad müüakse);



farmiseadmed seisatakse ja konserveeritakse, tehnika (nt lüpsiseadmed) müüakse või võetakse
kasutusel teistes ettevõtte osades;



kütuse ja kemikaalide varud müüakse või antakse üle jäätmekäitlejale;



veetorustik ja pumplad tühjendatakse, kraanid suletakse;



kui puurkaevudel puudub perspektiivne kasutus, siis puurkaevud tamponeeritakse;



käitise territooriumil selle sulgemise ajal olevad jäätmed (segaolmejäätmed, ohtlikud jäätmed
jm) antakse üle vastavat luba ja/või litsentsi omavale jäätmekäitlejale;



kõik loomapidamishooned ja muud ehitised ning rajatised suletakse kõrvaliste isikute ja loomade
juurdepääsu vältimiseks.

Vastavalt võimalustele ja vajadustele toimub farmikompleksi konserveerimine, lammutamine või
üleandmine järgmisele omanikule. Territooriumi korrashoid tagatakse üleandmiseni järgmisele
omanikule.
Farmi sulgemisega lõppeb farmi tegevusega kaasnev keskkonnakasutus. Sulgemisetapis vajalik
ressursivajadus piirdub eelkirjeldatud sulgemis- või lammutustöödeks vajalike ressurssidega. Farmi
sulgemisega seonduvaks olulisimaks aspektiks on jäätmete teke.
Farmi omanik on kohustatud hoonete sulgemisel või lammutamisel tekkivad jäätmed nõuetekohaselt
koguma ning jäätmekäitlejale üle andma.
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7 KAVANDATUD TEGEVUSEGA KAASNEV KESKKONNNAMÕJU
7.1 Mõju maastikule ja pinnasele (s.h mullale)
Maastiku muutus ning vajalikud pinnasetööd toimuvad ehitusetapis. Ehitustegevus toimub juba
osaliselt hoonestatud põllumajanduslikul alal ning maakasutuse üldist iseloomu ei muudeta, mistõttu
olulist mõju eeldatavalt ei esine. Arvestama peab hoonestuse suhteliselt suure mahuga, mis
tähendab vastavas ulatuses maa hõivamist (põllumaast hoonete aluseks maaks).
Farm paikneb ka asulakeskustest ja maanteest eemal ega muuda seega olulisi vaateid.
Farmi käitamisel ei viida pinnasesse saasteaineid. Teatavat kaudset mõju võib avaldada farmist
eralduvate saasteainete sadenemine nt hoonete katusele ning sademeveega uhtumine otse
pinnasesse. Eeldatavasti ei ole tegemist suurte kogustega. Eeldusel, et farmi käitamisel järgitakse
keskkonnaohutusnõudeid ning kasutusele võetav tehnoloogia vastab käesolevas aruandes
kirjeldatule, puudub farmikompleksi territooriumil toimuval tegevusel oluline mõju pinnasele.
Farmi tegevusega kaasnevaks kaudseks tagajärjeks on aga põllumajandusmaade vajadus –
loomasööda tootmiseks ja ühtlasi farmis tekkiva sõnniku realiseerimiseks orgaanilise väetisena.
Valdavalt kasutatakse selleks eeldatavalt juba käesolevas olukorras haritavaid maid.
Põllumajandustootmise arendamine ja laiendamine panustab põllumaade kasutuses hoidmisesse
ning seega soodustab välja kujunenud põllumajandusmaastiku säilitamist piirkonnas. Võttes arvesse
riiklikul tasemel võetud eesmärki, milleks on väärtuslike põllumajandusmaade säilitamine ja
kasutamine, võib vastavaid kaudseid mõjusid lugeda positiivseks.
Samuti saab kaudse positiivse mõjuna välja tuua orgaaniliste väetiste (sõnniku) kasutamise mõju
muldade viljakusele. Muuhulgas on uuringud näiteks välja toonud, et vedelsõnniku kasutamine
väetamine suurendab vihmausside arvukust mullas39. Vihmaussidel on mullaviljakuse kujundamisel ja
säilitamisel oluline mõju, taimset materjali ümber töötades soodustavad nad huumuse
moodustumist.
Samas peab arvestama, et sõnnikus sisalduvad taimetoitained lämmastik, fosfor ja kaalium, aga ka
teised keemilised elemendid ja ühendid, võivad asjatundmatu väetamise (väetamisnõuetest mitte
kinni pidades või muldade ja kasvatavate kultuuride vajadusega mitte arvestades) korral avaldada
mullale negatiivset mõju. Laotuspindade vajadust ja nende paiknemist on lähemalt käsitletud ptk 7.3.

7.2 Mõju pinna- ja põhjaveele
Farmi vahetus ümbruses olulised pinnaveekogud puuduvad. Kavandatava tegevusega ei kaasne
otseheidet veekogudesse ega veekogude režiimi muutmist. Olulised otsesed mõjud
pinnaveekogudele seega eeldatavalt puuduvad.
Samuti ei ole farmi tegevusega ette näha saasteainete põhjavette viimist. Võimalikuks põhjavee
kvaliteeti mõjutavaks keskkonnaaspektiks farmi territooriumil on sõnnikus olevate mikroorganismide
või toitainete leke pinnasesse ja seejärel põhjavette. Farmi olemasolevad ja rajatavad sõnnikuhoidlad
peavad vastama kõigile veekaitsenõuetele. Leke on võimalik vaid juhul, kui tehnoloogilisi- või
keskkonnanõudeid rikutakse või avariiolukorras.
39

Eesti Maaviljeluse Instituut, 2012. Vedelsõnnik ja mullaharimine
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Kaudne mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile tuleneb farmis tekkinud sõnniku laotamisel
põllumaadele. Kadila veisefarmi KMH programmile esitas Keskkonnaamet ettepaneku käsitleda
sõnnikukäitlusest tulenevat keskkonnamõju eraldi peatükina, pöörates tähelepanu just sõnniku veole
ja laotamisele. Seetõttu on vastavat teemavaldkonda lähemalt käsitletud ptk 7.3.
Loomade arvu suurenemisega kasvab farmi veetarve ehk põhjaveevõtt. Vastavalt ptk 6.2.2 välja
toodud arvutuskäigule on farmi tegevuseks vajalik ligikaudu 250 m3 veevõtt. Oluliselt suureneva
põhjaveevõtuga kaasneb negatiivne mõju põhjavee kvantiteedile.
Kadila Põllumajanduse OÜ-le käesoleval ajal väljastatud vee-erikasutusluba (nr L.VV/328721) katab
vajalikust veevõtust ligikaudu kuuendiku. Olemasoleva puurkaevu (katastrinumber 2917) deebit ehk
keskmine vee hulk, mida kaev ajaühikus annab, on keskkonnaregistri andmetel 1,72 l/s. Seega on
olemasoleva kaevu tootlikus maksimaalselt 148 m3 päevas. Farmi veevarustuse tagamiseks kahe
puurkaevu baasil peaks rajatav puurkaev olema ligilähedase tootlikkusega.
Puurkaev rajatakse eeldatavalt maapinnalt esimesse ehk Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi,
vajadusel (veeandvus või vee kvaliteet ei võimalda vajalikku veevõttu) on alternatiiviks OrdoviitsiumiKambriumi põhjaveekompleks. Baaskaardi andmetel on piirkonnas Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi
veeandvus ehk deebit 0,1-10 l/s. Antud veekompleksis on kivimite veeandvus hüdrogeoloogilisest
ehitusest tulenevalt lõhelised kivimid) väga muutlik. Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi
veeandvus on 0,7-6,0 l/s. Sügavama veekogumina on viimatinimetatu maapinnalt lähtuva reostuse
eest paremini kaitstud.
Puurkaevu vajalik sügavus ja kasutatav põhjaveekiht selgitatakse puurkaevu projekti koostamise
käigus.
Nii Siluri-Ordoviitsiumi kui Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekiht on heas koguselises seisundis, neile
ei ole piirkonnas kinnitatud põhjaveevaru (mis seaks selged piirangud veevõtuks kasutada olevale
veeressursile) ning eksperdile kättesaadavatest alusmaterjalidest ei nähtu, et piirkonnas oleks
põhjavee varustuse probleeme.
Seega saab keskkonnamõju hindamisel arvestada, et kavandatav põhjaveevõtt ei ohustaks nende
põhjaveekogumite koguselist seisundit.
Detailne analüüs teostatakse aga puurkaevu ehitusprojekti koostamise käigus. Puurkaevu
ehitusprojekti peab koostama hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omav isik. Koostamisel tuleb
arvestada olemasolevate puurkaevude mõjuraadiusi, rajatava puurkaevu toiteala, sanitaarkaitseala
või hooldusala moodustamise võimalust, geoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi tingimusi. Samuti tuleb
projekteerimisel arvestada, et puurkaev ei tohi põhjustada põhjavee seisundi halvenemist ega
avaldada negatiivset mõju läheduses asuvatele puurkaevudele või salvkaevudele.
Puurkaevu rajamisel puudub otsene mõju pinnasevett kasutavatele salvkaevudele, mis on sõltuvuses
eelkõige sademete hulgast.
Sõltuvalt kaevu projekteeritavast sügavusest ja kasutatavast veekihist on võimalik koosmõju
piirkonna teiste puurkaevudega, mis kasutavad Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi vett. Lähimaks
neist on Susi kinnistul paiknev puurkaev 200 m kaugusel ja sügavusega 42 m. Uue puurkaevu
projekteerimisel ja rajamisel peab seega arvestama, kas ja milliselt mõjutab veehaarde alanduslehter
veetaset nimetatud kaevus ning vastava vajaduse ilmnemisel rakendama meetmeid jätkuva
veevarustuse tagamiseks. Muuhulgas on puurkaevu projekti koostamise käigus võimalik ka
puurkaevu asukoha muutmine farmi kinnistute piires. Teised piirkonda jäävad registrisse kantud
puurkaevud jäävad planeeritavast kaevust vähemalt 1 km kaugusele ning otsene mõju ei ole
tõenäoline. Ordoviitsiumi-Kambiumi põhjaveekogumit kasutavad puurkaevud Kadila ja Veadla
külades puuduvad.
Juhul kui puurkaevu projekti koostamisel selgub, et eeltoodud kriteeriume arvestades ei ole farmi
käitamiseks vajalikku veekogust võimalik siiski tagada, ei ole kavandatud mahus tegevuse läbi viimine
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võimalik või tuleb leida alternatiivne lahendus. Keskkonnaametil on õigus puurkaevu rajamise
taotluse kooskõlastamisest keelduda kui puurkaevu lahendus ei taga ehitusprojekti kohast vee
tootlikkust, vee kvaliteeti, põhjavee kaitse nõuete täitmist vms.

7.3 Mõju sõnnikukäitlusest
Sõnniku laotamise probleemidena nähakse võimalikku laotuspindade kaugust, laotamisele (sh
vedamine) kuluvat aega ning selle majanduslikku tasuvust.
Sõnniku laotamine vajab erilist tähelepanu farmi paiknemise tõttu nitraaditundlikul alal, kus põldude
n.ö üleväetamine ja sellega kaasnev võimalik toitainete mullast väljaleostumine võib kaasa tuua
nitraadireostuse jõudmise põhjavette.
Pinna- ja põhjavee kaitseks seatud piirangud on kehtestatud veeseadusega ja selle rakendusaktidega.
Sõnnikuga on lubatud anda haritava maa ühe hektari kohta kuni 170 kg lämmastikku aastas ning kuni
25 kg fosforit aastas, sealhulgas võttes arvesse ka loomade karjatamisel maale jäävas sõnnikus
sisalduva lämmastiku ja fosfori. Haritavale maale sõnnikuga antava fosfori kogust võib vajaduse
korral suurendada või vähendada arvestusega, et jooksva viie aasta keskmisena antud fosfori kogus
ei ületa 25 kg hektari kohta.
Alates 01.10.2019 jõustub veeseaduse uus redaktsioon, mis sätestab uued erisused lämmastiku- ja
fosforinormide rakendamisel. Eesti muldade fosforisisaldus on piirkonniti väga erinev, mistõttu
soodustamaks sõnniku sihtotstarbepärast kasutamist võimalikult tekkekoha läheduses lubatakse
teatud juhtudel tavapärasest suuremat sõnnikuga antava fosfori hulka fosfori vaeguses olevatel
muldadel. Selleks, et fosforinormi ületamisel oleks mulla madal fosforisisaldus tõendatud, tuleb
põllumehel korraldada mullaproovide võtmine ning pidada põllupõhist arvestust lämmastiku ja
fosfori mulda viimise ja mullast väljaviimise kohta. Lämmastiku ja fosfori mulda viimise ja mullast
väljaviimise üle arvestuse pidamise nõuded ja korra ning fosforitarbe määramise klassid
kehtestatakse maaeluministri määrusega. Nimetatud rakendusaktide eelnõud ei ole aga
keskkonnamõju hindamise aruande koostamise ajal avaldatud ning pole selge, kas Kadila farmi
laotuspindadel fosforinormi erisused rakenduksid. Seetõttu on Kadila veisefarmis tekkiva sõnniku
laotamiseks vajalike põllumajandusmaade ulatuse hindamisel lähtutud mõju hindamise ajal
kehtivatest rangematest normidest.
Kadila veisefarmis tekkivas sõnnikus sisalduv arvutuslik toitainete kogus on välja toodud alljärgnevas
tabelis. Arvutuste teostamisel on kasutatud põllumajandusministri 14.07.2014 määrust nr 71 „Eri
tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise
metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid”.
Konkreetse farmi ja konkreetse aasta sõnniku toitainete sisaldust mõjutavad mitmed tegurid nagu
kasutatav söödaratsioon, allapanu kasutamise kogus, hoidlatesse sadanud vihmavee või lume kogus
jms. Seetõttu võeti võrdlusaluseks ka planeeritava farmi partnerfarm (Kakumäe veisefarm), milles
kasutatakse sarnaseid söödaratsioone ja tootmisvõtteid, mis on planeeritud kasutusele võtta Kadila
veisefarmis.
Farmi reaalse tootmispraktika käigus võetud laotamiseelsete sõnnikuproovide analüüsid näitavad, et
tekkiva vedelsõnniku N ja P sisaldus on määruses toodud loomagruppide ülesest kaalutud keskmisest
oluliselt madalam. 2018. a oli vedelsõnnikus kogulämmastiku sisaldus 3,2 kg/m3 (kg/t40) ja kogufosfori
sisaldus 0,55 kg/m3 (kg/t)41. Seejuures oli proovide võtmisele eelnenud hoiustamisperioodi sademete
40

Vedelsõnniku mahumassiks saab lugeda 1,0 m3/t.

41

Põllumajandusuuringute Keskus. Katseprotokoll nr 18-001611 AKL/VA
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hulk Riigi Ilmateenistuse kuukokkuvõtete andmetel väga lähedane (veidi madalam) paljuaastasele
keskmisele (kuue kuu summana 264 mm, võrdluseks paljuaastane keskmine kuu summana 269 mm).
Siiski on tegu ühe aasta sõnnikuproovidega ning tulemused ei pruugi olla aastate lõikes stabiilsed.
Selleks, et arvestada nii farmi asukoha ja tootmispraktikate eripära kui ka võimalikke kõrvalekaldeid,
võeti käesolevas hindamises vedelsõnniku toitainete sisalduse puhul aluseks määruse nr 71 ja
kasutada olnud sõnnikuproovide kohaste sisalduste keskmine.
Kadila veisefarmi arvutuslik laotuspindade vajadus on vastavalt 1 353 ha lämmastiku alusel ning 1
877 ha fosfori alusel, arvestamata seejuures 2019. a sügisel rakenduvaid erisusi fosforinormidele
(Tabel 11).
Täpne laotuspindade vajadus sõltub siiski sõnniku reaalsest toitainesisaldusest.
Juhul, kui laotamispindade vajaduse arvutus teostada üksnes määruses toodud keskmiste
koefitsentide alusel, oleks laotamispindadeks vajalik maaressurss 2397 ha, mida võib ühtlasi
arvestada halvima võimaliku olukorrana.
Juhul, kui laotamispindade vajaduse arvutus teostada partnerfarmi 2018. a sõnnikuanalüüside alusel,
väheneks laotamispindadeks vajalik maaressurss 1 332 hektarini.
Tabel 11. Arvutuslik taimetoitainete sisaldus tekkivas sõnnikus ning vajalik laotuspind

Loomagrupp
Vedelsõnnik
Lüpsilehmad,
kinnislehmad, mullikad
Tahesõnnik
Kinnislehmad
Vasikad

Sõnniku kogus
kokku, t/a

Taimetoitainete
sisaldus, kg/t

Aastane toitainekogus
kokku, kg

Laotuspind, ha

N

P

N

P

N
alusel

P
alusel

54482

3,9

0,8

212480

43586

1250

1743

763
2856

4,36
4,96

1,37
0,8
Kokku

3327
14166
229972

1045
2285
46916

20
83
1 353

42
91
1 877

Laotuspindade reaalse vajaduse selgitamiseks teostatakse farmis enne laotusperioodi
sõnnikuproovides toitainete sisalduse analüüs ning koostatakse vedelsõnniku laotamisplaanid, mis
esitatakse kinnitamiseks Keskkonnaametile. Keskkonnaameti poolne järelevalve võimaldab jooksvalt
jälgida laotamispindade reaalset piisavust, s.h ka seda, et samadel põldudel ei tekiks erinevate
farmide tegevuse tõttu n.ö topeltarvestamist ja sellest tulenevat üleväetamise ohtu.
Eeltoodud nõue tagab ka selle, et farmi täisvõimsusel töötamine on võimalik vaid juhul, kui vastava
tootmismahu juures suudetakse tagada sõnniku laotamine kõigi kehtivate veekaitsenõuete kohaselt.
KMH on algatatud projekteerimistingimuste taotlemisel ehk kõige esimeses tegevuse planeerimise
etapis ning keskkonnamõju hindamise ja tegevuse võimaliku reaalse elluviimise vahele jääb seetõttu
arvestatav ajaperiood. Kadila Põllumajanduse OÜ-l on kuni laiendatud farmikompleksi
kasutuselevõtuni ja loomade arvu suurendamiseni aega sõlmida põllumaade ostu-, müügi- ja
rendilepinguid, samuti sõlmida koostöölepinguid tekkiva sõnniku üleandmiseks teistele huvitatud
põllumajandusettevõtetele vms. Ühtlasi on võimalik loomade arvu suurendada järk-järgult, vastavalt
saavutatud sõnnikukäitluse võimekusele konkreetsel ajahetkel.
Eelnevast tulenevalt ei ole käesoleval ajal võimalik esitada reaalset kõikehõlmavat laotamisplaani
farmi tegutsemisaastate jaoks. KMH raames on sõnniku laotamist käsitletud ulatuses, kus see on
antud planeerimise etapis võimalik.
Arvestatud on ettevõtte ja selle partnerite kasutuses (omanduses või rendil) olevate
põllumajandusmaadega ja nende paiknemisega 2018. a 1. novembri seisuga vastavalt PRIA
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põllumassiivide veebikaardile. PRIA veebikaardile on kantud põllumassiivid, mis on märgitud
ajakohastel pindalatoetuste taotlustel. Seega on võimalik, et siinses ülevaates ei kajastu kõik
ettevõttega seotud põllumajandusmaad.
PRIA registri andmetel on ettevõtte kasutuses kokku 2 546 ha põllumajandusmaad (sellest 738 ha
otseselt Kadila Põllumajanduse OÜ poolt), mis on 2018. a teravilja, rapsi, maisi või heintaimede all.
Lähimad põllumaad paiknevad farmi vahetus ümbruses – Veadlas ja Kadilas (Joonis 12), võimaldades
seeläbi minimeerida sõnniku transpordile kuluvat aja- ja ressursikulu ning veoga kaasnevaid
keskkonnamõjusid (transpordiga kaasnev müra, tolmu ja heitgaaside lendumine jm). Ligikaudu kuni
3-4 km pikkuse veotee raadiusesse jääb ca 950 ha ulatuses põllumaid42.
Kuni 6 km pikkuse veotee raadiusesse jääb koos eelnimetatutega kokku ca 1460 ha põllumaid ehk
valdav osa vajalikust laotamispinnast. Ligikaudu 10-12 km pikkuse veotee raadiusse jääb ca 1960 ha
põllumaid. Kaugeimad põllud paiknevad ligikaudu 20 km veotee kaugusel ning nende puhul on
sõnnikulaotuse otstarbekus ajaressurssi ja majandusliku tasuvuse osas küsitav. Samas lasub farmi
käitajal farmi kasutusele võtuga kohustus tagada nõuetekohane sõnniku käitlemine, sõltumata
sellega kaasnevatest tehnilistelt või majanduslikult keerulistest asjaoludest.
Seejuures peab aga arvestama veekaitseliste piirangutega, mis vähendab reaalselt väetiste
kasutamiseks kasutatava põllumaa pindala. Väetiste laotamine on keelatud veekogude
veekaitsevööndites, põhjaveehaarete sanitaarkatse- või hooldusaladel, allikate ja karstilehtrite
ümbruses (s.h laiendatud ulatuses nitraaditundliku ala oluliste allikate ja karstilehtrite ümber) ning
haritaval maal maapinna kaldega üle 10% kui see ei kuulu keskkonnaministri määruses 10.05.2016 nr
11 sätestatud erandite alla.
Piirangute ulatuse leidmisel on mõju hindamise raames kasutatud Maa-ameti kitsenduste kaardikihti,
EELISe andmeid ja Maa-ameti kaardirakenduse kallete kaarti. Nimetatud andmetele tuginedes saab
järeldada, et põllumaid, millele rakenduks täielik väetamise keeld tulenevalt maapinna suurest
kaldest, põllumassiivide hulka ei jää. Teiste veekaitseliste kitsendustega (veekaitsevööndid,
sanitaarkaitsealad) on hõlmatud ligikaudu 6 ha. Lisaks jääb 19 ha põllumaadest karstiväljade
piirkonda, mis tähendab, et nendel aladel võib põldudel paikneda karstilehtreid, mille ümbruses on
laotamine keelatud.
Teiseks peab põllumajandusmaa puhul arvestama, et osaliselt on analüüsitud maaressurss kasutusel
Pajustis paikneva partnerfarmi laotusvajaduse katmiseks. Vastavalt menetluses olevale keskkonnaloa
muutmise taotlusele tekib nimetatud farmis arvutuslikult 18719 t vedelsõnnikut ja 4685 t
tahesõnnikut aastas. Kasutades sama arvutusmetoodikat, mida käesolevas aruandes Kadila
veisefarmi puhul, võib farmi laotuspinna vajaduseks hinnata ligikaudu 580 ha lämmastiku alusel ja
860 ha fosfori alusel.
Ligikaudu 13 % ehk 326 ha põllumaast jääb kaitsmata põhjaveega alale, valdav osa põllumaadest on
nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.

42

Arvutus on ligikaudne, kuna veokaugus sõltub veoks valitud konkreetsetest marsruutidest
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Joonis 12. Võimalike sõnniku laotamispindade paiknemine43 ja veekaitseliselt tundlikud alad

43

Kaardipildilt jääb välja põllumassiivide kogum pindalaga ca 220 ha, mis paikneb kujutatud alast idas. Samuti ei ole kaardile
kantud Viola PM AS ning OÜ Olt & Ko põllumajandusmaid.
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Teostatud arvutused näitavad, et tootmise täismahus käivitamisel võib osutuda vajalikuks teatud
ulatuses täiendavate sõnnikukasutusviiside leidmine. Nagu eespool kirjeldatud, sõltub maavajadus
suuresti reaalsetest tootmispraktikatest ning sellest tulenevast sõnniku tegelikust toitainesisaldusest.
Nendeks täiendavateks viisideks saab olla nii sõnniku orgaanilise väetisena üle andmine teisele
põllumajandusettevõtjale, täiendavate maarendi lepingute sõlmimine, koostöö Vinni
biogaasijaamaga sõnnikust energia tootmiseks vms.
Arendajal on seejuures juba olemas valmidus neist esimese viisi rakendamiseks. Farmil on
eelkokkulepped sõnniku orgaanilise väetisena üle andmiseks/laotamiseks Viola PM AS ning OÜ Olt &
Ko põllumajandusmaadele. Need kokkulepped suurendavad laotamispinda ligikaudu 570 ha võrra,
tõstes kogupindala 3116 hektarini.
Teiseks on arendajal olemas põhimõtteline valmidus koostöö sõlmimiseks Vinni biogaasijaamaga.
Biogaasijaamades läbib substraadina kasutatav vedel- või tahesõnnik lagunemise protsessi ning selle
käigus muutuvad materjali füüsikalised ja keemilised omadused. Kääritusjäägis ehk digestaadis on
suureneb mineraalse lämmastiku osakaal ja väheneb orgaanilise lämmastiku osakaal. Seega on
digestaadis sisalduv väetis taimedele kiiremini ja kergemini omastatav, mis vähendab lämmastiku
mullast välja leostumise ohtu. Koostöö biogaasijaamaga ei muudaks küll oluliselt laotamispindade
vajadust, kuid see vähendaks mõnevõrra võimalikke riske põhjaveele.
Oluline on märkida, et KMH aruandes välja toodud loomade arv on maksimaalne planeeritav ning
soovitud mahuni on võimalik jõuda ka järk-järguliselt (alustades väiksema loomade arvuga).
Maksimaalse tootmismahuni saab jõuda alles siis, kui on tagatud kogu tekkiva sõnniku
keskkonnanõuete kohane käitlemine. Järelevalvet selle üle teostab Keskkonnaamet. Sellega
arvestatakse keskkonnakompleksloa taotlemisel, s.t loaga seatava lubatud maksimaalse
tootmismahu taotlemisel.
Analüüsist võib järeldada, et laotuspindade kaartidel toodud põllumajandusmaad on kavandatud
tegevuse ellu viimisel edaspidi valdavas ulatuses orgaanilise väetisega väetatavad.
Laotamispindadeks ette nähtud põllumaad on ka tänasel päeval kasutusel erinevate põllukultuuride
kasvatamiseks, mis tähendab, et kasutatakse ka väetisi. Seega on sisuliseks muudatuseks, võrreldes
olemasoleva olukorra ehk nullalternatiiviga, mineraalväetiste kasutamise asendamine orgaaniliste
väetistega.
Nimetatud arengul on nii positiivseid kui negatiivseid keskkonnamõjusid. Positiivse mõjuna saab välja
tuua, et sõnniku kasutamine kohaliku väetisena on energiasäästlikum kui mineraalväetiste tootmine
ja kasutamine. Samuti parandab sõnniku kasutamine mulla orgaanikat44.
Peamisteks negatiivse keskkonnamõju riskifaktoriteks on sõnnikus sisalduva lämmastiku emissioon
atmosfääri ammoniaagina ja lämmastikoksiididena, samuti leostumine nitraatidena pinna- ja
põhjavette.
Erilist tähelepanu vajavad veekeskkonnaga seotud riskid, kuna ettevõtte põllumaad paiknevad pinnaja põhjavee kaitse seisukohast suhteliselt keerulises piirkonnas. Piirkonna maapinnalt esimene
põhjaveekiht on reostuse eest nõrgalt kaitstud või kaitsmata ning riikliku seire kaevudes on viimastel
aastatel täheldatud lämmastikusisalduse kasvutrendi.
Orgaaniliste väetiste kasutamisel võib leostumine olla mineraalväetistega võrreldes suurem45.
Lämmastik on sõnnikus esindatud nii anorgaanilises (mineraalses) kui ka orgaanilises vormis.
Taimede poolt on kergesti omastatav mineraalne lämmastik. Ülejäänud lämmastikku koheselt ei
44

Eesti Maaviljeluse Instituut, 2012. Vedelsõnnik ja mullaharimine

45

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, 2011. Vedelsõnniku (läga) kasutamine rohumaade ja
põllukultuuride väetisena ning mõju keskkonnale ja saagi kvaliteedile
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kasutata ning see hakkab mullas aja jooksul mineraliseeruma. Seega on võimalik, et osa toitaineid
vabaneb mulda ajal, kui taimed neid ei vaja, ning leostuvad ebasoodsate ilmastikuolude korral
mullast välja.
Eriti võib sellist ohtu välja tuua hilissügisese laotamise, taimikuta põldude ja n.ö pehme
õhutemperatuuriga talve korral. Sügisese laotamise mõju vähendamiseks on ette võetud veeseaduse
järk-järgulised muudatused, millega on lubatud laotusperioodi vähendatud. Kas ja milline on selle
täiendava piirangu mõju põllumajanduspiirkondade põhjavee kvaliteedile, selgub edasiste aastate
jooksul.
Liiga suurte laotusnormide korral võib esineda ka fosfori ja kaaliumi ärakannet põllult, kui pinnaveel
on võimalik voolata mulda imbumata põllult ära.
Lisaks potentsiaalsele mõjule veekeskkonnale kaasnevad sõnniku veo ja laotamisega ka heited
välisõhku. Vedelsõnnikut veetakse kinnistes tsisternides, mistõttu heited tekivad eelkõige sõnniku
laotamiseelsel segamisel hoidlas (vajalik hoiustatud vedelsõnniku koostise ühtlustamiseks) ning
laotamisel. Tahesõnniku puhul võib heide avalduda ka veo käigus, samas ei tajuta tahesõnnikuga
kaasnevat lõhnahäiringut üldjuhul niivõrd tugevana (ebameeldivana) kui vedelsõnniku oma. Sõnnikus
sisalduv lämmastik on ammoniaagina (NH3) kergesti atmosfääri lenduv. Samuti on lenduv
dilämmastikoksiid (N2O), mis tekib pärast vedelsõnniku mulda viimist nitrifikatsiooni ja
denitrifikatsiooni käigus. Ammoniaagi heide sõltub laotamistehnoloogiast (nt lohisvooliklaotur või
sõnniku sisestusseade) ning sõnniku muldaviimise kiirusest. Sõnniku laotamisega seotud lõhnahäiring
on aga ajutine esinedes vaid sõnniku laotamisperioodidel.
Ettevaatusprintsiibist lähtudes võib seega eeldada, et kavandatava tegevusega kaasneval sõnniku
veol ja laotamisel on negatiivne mõju nii piirkonna välisõhu kvaliteedile kui ka veekeskkonnale,
eeskätt põhjaveele. Järgides õigusaktide nõudeid ja head põllumajandustava ehk kasutades väetiseid
keskkonnatingimusi, kasvavaid kultuure, ilmastikku ja kohalikke elanikke arvestades, on võimalik
negatiivseid mõjusid minimeerida.

7.4 Mõju välisõhu kvaliteedile
Mõju välisõhu seisundile on eeldatavalt üheks kõige olulisemaks mõjuvaldkonnaks.
Mõju välisõhu kvaliteedile võib jagada ehitusaegseks ja ümberehitatud farmi käitamise ehk loomade
pidamise aegseks mõjuks. Ehitustegevuse aegne mõju (tolmu lendumine ehitusplatsilt jms) on
lühiajaline, lokaalne ning mahtudest tulenevalt väheoluline. Nende mõjude ulatust saab piirata
töökorralduslike ja tehniliste meetmete rakendamisega.
Farmi tegevuse ehk loomade pidamise aegse mõju hindamiseks välisõhule teostati lõhnaühendite ja
lisaks eraldi ka ammoniaagi hajumisarvutused. Õhukvaliteeti hinnati vastavalt keskkonnaministri 27.
detsembri 2016. aasta määrusele nr 8446.
Tekkiva lõhnaaine esinemise ja õhukvaliteedi taseme määramiseks teostatud hajumisarvutustesse on
kaasatud kõigist paiksetest heiteallikatest lähtuvate lõhnaühendite ja ammoniaagiheide (vt ka ptk
6.2.1 ja Lisa 2). Kontrollimatut heidet pole õhukvaliteedi hindamisel arvesse võetud.
Lõhnaaine esinemise taset hinnatakse läbi lõhnatundide osakaalu kogu aasta tundidest. Üheks
lõhnatunniks loetakse seejuures tunnikeskmise lõhnaaine kontsentratsiooni 0,25 OU/m³ ületamist47.
46

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord1” (RT I, 29.12.2016, 62).

47

Keskkonnaministri määrus 27.12.2016 nr 81 „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja
lõhnaaine esinemise häiringutasemed“. (RT I, 29.12.2016, 51)
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Lõhnaaine esinemise häiringutasemeks (ehk oluliseks häiringuks) vastuvõtja juures loetakse 15%
aasta lõhnatundidest.
Lõhnaaine esinemise hindamiseks on seega leitud lõhnatundide protsentuaalne esinemissagedus.
Lõhnaaine esinemise hindamise metoodika on täpsemalt lahti kirjutatud aruande lisas (Lisa 2).
Lõhnatundide esinemise sageduse tõenäosus alternatiiv 1 korral on esitatud alloleval joonisel (Joonis
13). Sellelt lähtub, et 0,25 OU/m3 lõhna kontsentratsiooni juures ei toimu lõhnatundide 15%
piirmäära ületamist vastuvõtja juures. Seega võib öelda, et kavandatava tegevuse puhul farmi
igapäevane töö ei ületa lõhnaaine häiringutaset vastuvõtjate ehk (lähimate) elamute juures.
Kadila küla asub käitisest ca 600 m kaugusel lääne suunas. Piirkonnas on valdavaks edelatuuled,
mistõttu käitisest pärinevad lõhna tekitavad saasteained ei pruugi halvimate hajumistingimuste
juures kanduda küla suunas. Samas on veisefarmile lähimad elamud ca 300-400 m kaugusel idas ning
neid võib käitisest pärinev lõhn halvimate hajumistingimuste juures enim mõjutada.
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Joonis 13. Lõhna hajumine välisõhus kavandatava tegevuse korral, aasta keskmine
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Mõju olulisuse hindamisel võrreldakse saasteainete hajumisarvutuste tulemusi eelkõige nende
õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtustega, mis on kehtestatud kehtiva keskkonnaministri määrusega48.
Ammoniaagile, mis on üks olulisemaid loomakasvatusest pärinevaid saasteaineid, ei ole kehtiva
määrusega õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtust kehtestatud, kuid käesoleva mõju hindamisel
hajumisarvutused ammoniaagile siiski teostatud. Mõju olulisuse hindamisel saab seejuures
võrdlusalusena kasutada eelmise, nüüdseks kehtetu määrusega ammoniaagile seatud normtaset,
milleks oli aasta keskmine õhukvaliteedi sihtväärtus – 8 µg/m3.
Hajumisarvutuste käigus selgitati välja halvimate hajumistingimustega olukord, kus ammoniaagi
arvutuslikud kontsentratsioonid välisõhus on maksimaalsed.
Hajumisarvutuste tulemusena selgus, et alternatiiv 1-st ehk farmi kavandatavast tegevusest
põhjustatud maksimaalne tekkiv õhukvaliteedi tase ammoniaagi põhjal ei ületa maapinna lähedases
õhukihis 8 µg/m3 (eelmise nüüdseks kehtetu määrusega ammoniaagile seatud aasta keskmine
sihtväärtus) väljaspool farmi tootmisterritooriumi, sh lähimate elumajade juures.
Ammoniaagi suurimad arvutuslikud kontsentratsioonid tekivad sõnnikuhoidlate vahetus läheduses.
Tootmisterritooriumi piiril on ammoniaagi maksimaalne aasta keskmine kontsentratsioon alternatiiv
1 korral ligikaudu 8 µg/m3, nullalternatiivi korral on see väärtus ligikaudu 6 µg/m3. Lähimate elamute
juures jääb ammoniaagi kontsentratsioon alternatiiv 1 korral vahemikku 3-6 µg/m3 (nullalternatiivi
korral vahemikku 0,5-1 µg/m3).
Ammoniaagi hajumisarvutuste tulemused farmikompleksi heiteallikate koosmõju kohta on esitatud
järgneval joonisel (Joonis 14).
Tulemustest saab järeldada, et kavandatava tegevuse elluviimisel kasvava tootmismahuga kaasneb
tekkivate saasteainete heitkoguste kasv ning farmi mõjupiirkonna laienemine, kuid see ei too kaasa
elanike- ja keskkonna kaitseks määratud piirnormide ületamist.
Seoses kavandatavast tegevusest tuleneva lõhnaaine esinemisega tuleb juhtida tähelepanu ka sellele,
et lõhna tugevuse tajumine on suhteline. Loomakasvatusega kaasnev lõhna teke ja hajumine on
individuaalselt tajutav ning õigusaktidega seatud normide piiresse jäämine ei tähenda automaatselt,
et konkreetne elanik üldse häiringut ei taju.
Samuti peab arvestama, et ebameeldiv lõhnahäiring farmist suureneb ajutiselt sõnniku segamise,
vedamise ja laotamise perioodil. Lõhnahäiringu elamuteni jõudmine sõltub seejuures hetkeilmast,
laotuspindade paiknemisest jms.
Negatiivselt mõjutab välisõhu kvaliteeti ka farmi teenindava transpordiga kaasnev tolmu lendumine
farmi ja laotuspindade juurdepääsuteedelt.

48

Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud
piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid1“.(RT I, 29.12.2016, 44)
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Joonis 14. Ammoniaagi hajumine välisõhus kavandatava tegevuse korral, aasta keskmine
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7.5 Mõju müratasemele
Müratase farmi territooriumil ja selle juurdepääsuteedel kasvab olemasoleva olukorraga võrreldes nii
ehitusetapis kui farmi käitamisel.
Müra teke kaasneb nii paiksete seadmetega (ehitusseadmed, farmi tehnoloogiline seadmestik) kui
transpordiga.
Enamasti on tekkiva müra kestvus lühiajaline, samuti toimub suur osa müra tekitavatest tegevustest
loomapidamis- ja abihoonete siseruumides. Peamiseks farmi käitamisega kaasnevaks müraks võib
seetõttu lugeda teenindavate veokite liiklusmüra, mis on osaks teedel toimuva koguliikluse tekitatud
müratasemest.
Elamuteni ulatub eeldatavalt eeskätt vaid farmi teenindavate sõidukite transpordimüra, mis on osaks
kogu transpordimürast kasutatavatel teedel (koosmõju teiste sõidukitega). Transpordikoormus
suureneb sööda, allapanu, sõnniku, jäätmete ja piimavedude kasvu võrra. Arvestades, et ööpäeva
liiklussagedus jääb valdavalt ca 12 tunnisesse päevasesse ajaraami, on keskmine liiklussagedus 2-3
vedu/sõitu tunnis ehk 5-6 veo- või sõiduauto edasi-tagasi sõitu tunnis. Tegu on liiklussagedusega, mis
ei too kaasa liiklusmüra piirväärtuse ületamist.
Võrdluseks saab tuua, et liikluskoormuse kasvul kahekordseks, kasvab müratase üldjuhul ca 3 dB.
Kadila asulat läbiva Vilgu-Koonu maantee liikluskoormus suureneks aga ligikaudu 10% ning seega
jääks hinnatud mürataseme tõus eeldatavalt alla 1 dB. Vilgu-Koonu teelt farmini viiva kohaliku tee
vastava lõigu äärde müratundlike objekte (elamuid vms) ei jää.

7.6 Mõju hädaolukordadest
Farmi tegevusega kaasnevatest võimalikest avariiolukordadest võib keskkonnamõjude aspektist
olulisemaks pidada võimalikke lekkeid sõnnikuhoidlatest. Farm paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega
alal, mistõttu vedelsõnnikuhoidla lekked toovad kaasa põhjavee reostumise riski.
Vedelsõnnikuhoidlatel on kontrollkaevud lekete avastamiseks. Lekke avastamisel tuleb
vedelsõnnikuhoidla viivitamatult tühjaks pumbata ja leke likvideerida. Maapinnal nähtavad lekked
tuleb kokku koguda, vajadusel absorbeeriva ainega sidudes.

7.7 Mõju sotsiaal- ja majanduskeskkonnale
Mõju hindamisel inimese tervisele on lähtutud eeldusest, et kuna kavandatavatest tegevustest tekkiv
häiring (seotuna saasteainete heitega õhku, müra tekkega jm) jääb alla neid reguleerivates Eesti
Vabariigis kehtivates õigusaktides toodud piirväärtusi, siis otsest ohtu inimese tervisele ei ole.
Peamine võimalik mõju sotsiaal- ja majanduskeskkonnale avaldub mõjus inimese heaolule.
Suurendatud tootmismahuga farmi käitamisel on kohalikele elanikele häiringuks loomakasvatusele
iseloomuliku lõhna tekkimine ja levimine. Kavandatavaks tegevuseks on piimakarja kasvatamine,
mistõttu ebameeldiva lõhna teke on vältimatu. Farmist tulenev lõhnahäiring esineb eelkõige
ebasoodsamate ilmastikutingimuste korral ning laotusperioodil (üldjuhul kevadel ja sügisel).
Seejuures lõhna aisting on väga individuaalne. Objektiivse hinnangu andmiseks on kasutatud lõhna
hajumisarvutusi lõhnaühikute ja lõhnatundide alusel. Modelleerimistulemused näitavad, et olulist
keskkonnahäiringut tähistava 15% lõhnatundide esinemissageduse piirmäära lähimate elumajade
juures, ei ületata. Võrreldes olemasoleva olukorraga, suureneb siiski farmi välisõhu saasteainete foon
ning farmi mõjupiirkond.
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Kaudne potentsiaalne negatiivne mõju võib avalduda läbi toitainekoormuse põllumajandusmaadele,
kui see toob kaasa nitraadiühendite sisalduse kasvu joogiveehaaretena kasutatavates kaevudes.
Sõnniku käitlemisel tuleb kinni pidada vee kaitseks kehtestatud nõuetest ning otsest põhjus-tagajärg
seost sellise mõju avaldumiseks välja ei saa tuua.
Samuti ei ole keskkonnamõju hindamisel kasutada oleva informatsiooni alusel põhjust eeldada, et
farmi tegevusega kaasnev veevõtt tooks kaasa veevarustuse probleemid kasutatavas põhjaveekihis.
Läbi keskkonnamuutuste avalduvad olulist mõju majanduskeskkonnale KMH käigus ei tuvastatud.
Farmiga kaasnev transpordikoormuse kasv avaldab lisakoormust teedele. Vilgu-Koonu riigimaantee
liikluskoormus suureneks ligikaudu 10%. Tegu on asfaltbetoonkattega riigi hoolduses teega. Kadilast
on farmi juurdepääs mööda munitsipaalomandis Neeno teed (ca 600 m pikkune lõik), mis kuni
farmini on pinnatud kruusatee, sealt edasi kruusatee. Tee on juurdepääsuks ka farmist idasse jäävale
kahele elamutega kinnistule. Teede korrashoiu eest vastutab teede omanik. Samas on kohaliku tee
võimalikult n-ö heaperemehelik ja säästlik kasutus tegevuste elluviimisel farmi enda huvidest lähtuv
eesmärk, kuna see on vajalik farmi jätkusuutlikuks tegevuseks.

7.8 Koosmõju teiste tegevustega ja kaudne mõju
Farmi vahetusse mõjupiirkonda ei jää keskkonnalubade infosüsteemide49 andmetel sarnasele
tegevusele keskkonnaluba omavaid ettevõtteid, mille tegevusega võiks tekkida oluline koosmõju.
Koosmõju avaldub teiste tegevustega avaldub läbi põhjaveevõtu – koos teiste piirkonda jäävate
puurkaevudega. Põhjaveevõtu mõju on lähemalt käsitletud eespool.
Samuti avaldub farmi teenindava transpordi ja teedel toimuva muu transpordi koosmõju farmi
juurdepääsuteedel. Tekkivat koosmõju võib lugeda väheoluliseks.
Kaudse mõju all käsitletakse mõju, mis avaldub farmi tegevuse tulemusena mõnes teises asukohas.
Samuti mõju, mis on kandunud ühest keskkonnaelemendist teise ning avaldub läbi selle.
Esmatähtsaks kaudseks mõjuks võib lugeda mõjusid mullale, veele ja õhule, mis avalduvad farmi
laotamiseks kasutatavatel põllumajandusmaadel. Vastavaid mõjusid on lähemalt käsitletud eespool.
Kaudsed mõjud avalduvad ka läbi farmi laienduseks vajalike ehitusmaavarade kaevandamise, farmis
tekkinud jäätmete käitlemise nende lõppkäitluskohas, farmiks vajalike söötade tootmise jms.
Kaudsed mõjud on nii negatiivsed kui ka positiivsed. Positiivse mõjuna võib välja tuua nt väärtuslike
põllumajandusmaade kasutuses hoidmise tänu veisekasvatusega tihedalt seotud taimekasvatusele.
Kaudsed mõjud, mis avalduvad teiste ettevõtete tegevuse tulemusena, ei ole otseselt arendaja
kontrolli all.

49

http://klis.envir.ee/klis; https://kotkas.envir.ee/
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8 KESKKONNAMEETMED
8.1 Ehitusetapi keskkonnameetmed
Ehitusaegne keskkonnamõju on ajutise iseloomuga ning eeldatavasti ei kandu territooriumi piirist
oluliselt väljapoole. Alljärgnevalt on sellegipoolest toodud mõned soovitused vastavate
keskkonnamõjude võimalike leevendusmeetmete kohta.
Ehitustegevuse tagajärjed, millele leevendamisele on soovitav tähelepanu pöörata, on heide
välisõhku (sh tolm), mürateke ning jäätmeteke.
Välisõhu heidete ja müra peamisteks allikateks on veokite ja teiste ehitusmehhanismide mootorid.
Mõju on võimalik vähendada, töötades ainult tööpäevadel ning päevasel ajal (häiring elanikele on
seeläbi väiksem) ning kasutades nõuetekohaseid töökorras seadmeid. Tolmu eraldumise
vähendamiseks tuleks vältida suure hulga peenefraktsiooniliste materjalide (liiv, muld) hoidmist
territooriumil. Vajaduse korral tuleb territooriumisiseseid teid tolmu lenduvuse vähendamiseks
kasta.
Jäätmete negatiivne keskkonnamõju sõltub suures osas nende lõppkäitlemise viisist. Jäätmete
tekkekohas sortimine ning üleandmine kordus- või taaskasutuseks aitab vähendada jäätmete tekkest
tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Jäätmekäitlusalased nõuded ja tingimused tuleb arendajal
edastada peatöövõtjale.
Eterniidijäätmed sisaldavad asbesti. Seetõttu peab olema tagatud, et asbesti sisaldav eterniit
kogutakse ja käideldakse vastavaid oskusi ning tehnoloogiat omavate ettevõtete poolt. Samuti peab
asbesti sisaldava eterniidi lõppladestamine toimuma nõuetele vastavas prügilas.
Teatud ehitusetappidel tekkivad kerged ehitusjäätmed (nt papp, plast, kile, vahtplast vms) võivad
tuultega kanduda ümbruskonda. Ümbruskonna risustamise vältimiseks ehitusjäätmetega tuleks
kaaluda ehitusprahi konteinerite katmist või sagedast tühjendamist.

8.2 Farmi tegevuse keskkonnameetmed
Alljärgnevalt on kirjeldatud meetmeid, millega on võimalik mõjutada kavandatava tegevuse tagajärgi
ning seeläbi vähendada negatiivset keskkonnamõju. Leevendavad meetmed ei tohi kaasa tuua
negatiivset keskkonnamõju teistes valdkondades ning peavad olema majanduslikult ja tehniliselt
teostatavad.
Keskkonnameetmete välja toomisel on keskendutud olulisematele mõjuvaldkondadele. Kavandatava
tegevuse olulisimad negatiivse keskkonnamõju valdkonnad on mõju välisõhu kvaliteedile
(lõhnahäiring), mõju põhjaveele farmi veevõtust ning potentsiaalne mõju pinna- ja põhjaveele
sõnniku käitlemisest väljaspool farmi (sõnniku laotamine).
Kadila veisefarm on kavandatud tootmismahus keskkonnakompleksloa kohuslane, mis tähendab, et
farm peab vastama asjakohastes referentsdokumentides toodud parima võimaliku tehnika nõuetele.
Parim võimalik tehnika vastab tegevusala ja selle rakendatavate töömeetodite tõhusaimale ja
arenenumale astmele, mille kasutamine on kulusid ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja
tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise.
Valdkondlikud parima võimaliku tehnika viitedokumendi järeldused kinnitatakse Euroopa Liidu
tasandil Euroopa Komisjoni otsuse lisana. Veiste intensiivkasvatusele Euroopa Liidu tasandil parima
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võimaliku tehnika kohustust ei laiene, mistõttu on vastav PVT välja töötatud siseriiklikul tasemel ning
PVT järeldused on kinnitatud keskkonnaministri 27.03.2015. aasta käskkirjaga nr 319. PVT järeldused
koostati veiste intensiivkasvatuse Eesti PVT juhendi alusel50.
KMH ekspert ei ole pidanud vajalikuks kõigi PVT nõuete KMH aruandesse kopeerimist. Nendega on
võimalik tutvuda viidatud dokumentides. Keskkonnakompleksloa taotlemisel peab ettevõte oma
taotluses esitama detailse ülevaate vastavusest vähemalt üldrakendatavatele nõuetele.
Ülevaade KMH eksperdi hinnangul olulisematest PVT nõuetest (ehk nõuetest, mis on suunatud
peamistele negatiivsete keskkonnamõjude valdkondadele), mida Kadila farmis peab rakendama, on
välja toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 12).
Tabel 12. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses ja märkused selle arvestamise kohta
PVT kirjeldus

Märkused

Üldised meetmed (välisõhu kaitse, veekaitse, avariiolukordade vältimine)
PVT nr 1 on veisekasvatusettevõtte heal põllumajandustaval põhinev
juhtimissüsteem, mis koosneb vähemalt järgmistest osadest:
a) tegevuse planeerimine, sh sõnniku laotamisplaanide koostamine ning
laotamise ettevalmistamine ja laotamiseks üleandmise korraldamine;
b) käitise (lauda, sõnnikuhoidla jms) asukoha valik (ei ole rakendatav
olemasolevate käitiste suhtes); mh arvestatakse järgmisi aspekte:
·loomade, sööda, abimaterjalide ja sõnniku transpordivajaduse ja
kauguste vähendamine;
·piisav kaugus kaitsealustest ja reostustundlikest aladest;
·piisav kaugus elumajadest;
·valitsevate ilmastikutingimustega, sh valdava tuulte suunaga
arvestamine;
·lauda laienemisvajadus, selleks võimaluste olemasolu.
c) Töötajate piisav teadlikkus, perioodiline koolitus ja täiendõpe.
d) Omaseire korraldus ja andmestik, sh energia, vee, loomasöötade ja
mineraalväetiste kulu ning tootmisjääkide ja sõnniku tekke täpne
arvestus.
e) Rajatiste ja tehnika remont ning hooldus, korrasoleku kontroll,
hoolduskavade väljatöötamine.
f) Hädaolukordades tegutsemise kava.
Rakendatavus: PVT nr 1b ei ole rakendatav olemasolevate käitise
suhtes.
Söötmine (välisõhu kaitse, loomade heaolu)
PVT nr 3 eeldab, et sõltumata söötmistehnoloogiast:
a) kasutatakse ratsioonis kvaliteetseid ning laboratoorselt analüüsitud
söötasid;
b) on ratsioon koostatud vastavalt looma (loomarühma) füsioloogilisele
tarbele (söötmisnormidele); täisratsioonilise segasööda söötmisnormide
väljatöötamisel rühmitatakse loomad võimalusel toodangu,
laktatsioonifaasi või mingi muu parameetri alusel, arvestades seejuures
nii karja suuruse, produktiivsuse, geneetilise piimatootmise võime,
loomade toitumuse kui ka tööjõu vajadusega söötmisel;
c) arvestatakse söötmise tehnoloogia valikul selle positiivsete ja
negatiivsete mõjudega produktiivsusele, looma tervisele ja keskkonnale;
d) söötade segamisel tagatakse homogeensus.

50

Kadila farmis tuleb järgida head
põllumajandustava. Sõnniku
laotamine peab toimuma vastavalt
kasvatatavate kultuuride
väetisevajadusele, laotusplaanile ja
ilmastikutingimustele. Kuna tegu on
olemasoleva käitisega, siis asukoha
valikut on võimalik rakendada vaid
uute hoonete ja rajatiste puhul. Uued
hooned ja rajatised on planeeritud
olemasolevatest lautadest itta ehk
vastassuunaliselt lähimast asulast
(Kadila). Territooriumile ei jää
kaitsmata põhjaveega alasid vm
kõrgendatud tundlikkusega objekte.
Farmikompleks tervikuna paikneb
Kadila ja Veadla asulatest allatuult.
Samas jäävad uute hoonete/rajatiste
suunda lähimad üksikud eluhooned,
mistõttu tuleb uued rajatised
paigutada territooriumil võimalikult
kompaktsena (võimalikult suur
vahemaa lähimate elamutega).
Farmis kasutatakse loomade
grupeerimist ning söödaratsioon
koostatakse vastavalt loomarühma
söötmisnormidele. Kasutatakse
kvaliteetseid ning laboratoorselt
analüüsitud söötasid, arvestades
nende mõjudega produktiivsusele,
looma tervisele ja keskkonnale.

Kaasik, A., 2013. Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses.
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PVT kirjeldus
Sööda hoiustamine (veekaitse)
PVT nr 5 on talvise koresööda – silo – säilitamine veekaitsenõuete
kohaselt:
a) silohoidla siloga kokku puutuvad konstruktsioonid on veekindlad;
konstruktsioonide perioodiline kontrollimine ja hooldus;
b) silo hoidmisel tekkinud jääkvedelik (silomahl) suunatakse
spetsiaalsesse hoidlasse või virtsahoidlasse; hoidlad on kaitstud
hüdroisolatsiooniga ning varustatud vesilukuga, et välistada õhu
sissetungimine silosse;
c) silomahla hoidla mahutab vähemalt 10 liitrit silomahla 1 m3 silohoidla
ruumala kohta;
d) erakorralise meetmena silo ladustamisel maa peale kasutatakse
alusmaterjalina veekindlat materjali ja silomahla sidumiseks sellise
paksusega põhukihti, mis väldib silomahla keskkonda valgumise;
e) silohoidla on ehitatud nii, et sademed ja pinnavesi ei valguks
silohoidlasse;
f) rullsilo põllul hoidmisel ei ole silorullid virnastatud.
Tõhus veekasutus
PVT nr 7 on ühe või mitme meetme kasutamine veekulu vähendamiseks:
a) vee kulumõõtjate kasutamine ja kuluarvestuse pidamine;
b) torustike-seadmete veelekete avastamine ja kõrvaldamine;
c) kõrgsurvepesurite kasutamine ja väljaheidete mehhaaniline
koristamine;
d) võimalusel saastumata sademevee kogumine ja selle kasutamine
koristamisel;
e) tehnoloogiliste seadmete pesuvee kasutamine ruumide koristamisel
(nt piimajahuti pesuvee kasutamine enne reoveepuhastisse või hoidlasse suunamist lüpsiplatsi või ooteala põranda pesemiseks),
Sõnnikukäitlus (välisõhu kaitse, veekaitse)
PVT nr 10 on tahesõnniku hoidlas ladustamisel ja säilitamisel:
a) betoneeritud alusega (vajadusel seintega) lekkekindla hoidla, mis on
varustatud sõnnikukihist väljavalguva uriini, virtsa ja sademevee
mahutiga, kasutamine;
b) hoidla paigutamine asulate elurajoonide suhtes optimaalsele
kaugusele ja valitsevate tuulte suhtes allatuult (rakendatav uutele
hoidlatele);
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Märkused
Silohoidlad rajatakse lekkekindlate
konstruktsioonidega, lahendades
nõuetekohaselt silomahlade
kogumine. Konstruktsioone tuleb
perioodiliselt kontrollida ja hooldada.

Vee kulu üle peetakse arvestust ning
torustike ja seadmete lekkekindlust
kontrollitakse. Teiste tehniliste
lahenduste kasutamise võimalused
täpsustuvad projekteerimisel.

Tahesõnnikuhoidlad projekteeritakse
ja ehitatakse lekkekindlatena,
nõuetekohaselt lahendatakse virtsa
kogumine. Hoidlad on Kadila ja
Veadla asulatest allatuult. Hoidlad
paiknevad lautade otstes, mis
võimaldab vähendada sõnniku
transporti territooriumil, võrdluses
olemasoleva tahesõnnikuhoidlaga,
mis paikneb lautadest eemal.
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PVT kirjeldus

Märkused

PVT nr 12 on poolvedel- ja vedelsõnniku ladustamine ning säilitamine
betoon-, teraselementidest või muudest tehniliselt sobivatest uudsetest
materjalidest hoidlas, mis vastab järgmistele nõuetele :
a) hoidla paigutamine asulate elurajoonide suhtes optimaalsele
kaugusele ja valitsevate tuulte suhtes allatuult (rakendatav uutele
hoidlatele);
b) põhi ja seinad on lekke- ning korrosioonikindlad;
c) konstruktsioonid on vastupidavad mehhaaniliste, termiliste ja
keemiliste mõjurite suhtes;
d) hoidla on varustatud kaane või kattega;
e) hoidla väljavoolu ehk tühjendusavad on varustatud kahekordse
klapiga;
f) konstruktsioone hooldatakse ning kontrollitakse regulaarselt
(soovitavalt kord aastas) ja süstemaatiliselt;
g) sõnnikut segatakse hoiustamise perioodil ainult üks kord, vahetult
enne hoidla tühjendamist.
PVT nr 12 a. Betoon- ja teraselementidest või muudest tehniliselt
sobivatest uudsetest materjalidest hoidlale sobiv kate on:
a) kaas, katus või tent;
b) present- või plastkangas;
c) loomulik koorik (kui sõnniku kuivaine sisaldus on vähemalt 2% ning kui
toimub hoidla alttäitmine kiirusel, mis koorikut ei kahjusta);
d) ujuvkate, mille materjaliks võib olla näiteks rapsiõli vms biolagunev
põllumajandussaadus;
e) hoidla paigutamine asulate elurajoonide suhtes optimaalsele
kaugusele ja valitsevate tuulte suhtes allatuult (rakendatav uutele
hoidlatele);
PVT nr 14 on sellise laotustehnoloogia kasutamine, mis arvestab
mullatüübile sobivust ja kõlviku tüüpi.
PVT sõnniku laotamisel põllumaadele on sisestus-, segamis- ja ka
lohislaotus.
Sõnniku laotamisel rohu- ja karjamaadele on PVT sisestus- ja lohislaotus.
PVT nr 22 on sõnniku eemaldamisel üks järgmistest süsteemidest:
a) optimaalse pikkusega puhkelatrid, skreeperseadmed söötmispuhkealal, restpõrand liikumiskäikudes, valg- või uhtkanalite süsteem;
b) optimaalse pikkusega puhkelatrid, sõnniku eemaldamine mobiilsete
seadmetega söötmis-puhkealal, restpõrand liikumiskäikudes, valg- või
uhtkanalite süsteem;
c) optimaalse pikkusega asemed, osaline restpõrand söötmis-puhkealal
ja liikumiskäikudes, valg- või uhtkanalite süsteem;
d) optimaalse pikkusega asemed, betoonpõrand söötmis-puhkealal,
osaline restpõrand liikumiskäikudes, valg- või uhtkanalite süsteem;
e) sügavallapanul pidamisviis, piisavas koguses allapanu, skreeper- või
mobiilsed seadmed;
f) olemasolevates vabapidamise lautades osaline restpõrand söötmispuhkealal ja liikumiskäikudes ning paiskanalite süsteem;
g) olemasolevates vabapidamise lautades on tingimisi PVT osaline
restpõrand söötmis-puhkealal ja liikumiskäikudes ning põranda alla
rajatud sõnnikukelder (hoidla) ning sõnniku eemaldamine söötmispuhkealalt mobiilsete seadmetega (v.a sügavallapanul pidamise korral).

Vedelsõnnikuhoidlad projekteeritakse
ja ehitatakse lekkekindlatena. Hoidlad
on Kadila ja Veadla asulatest allatuult.
Vedelsõnnikuhoidlatena kasutatakse
monoliit-betoonist põhja ja
moodulseinaelementidest lekke- ja
korrosioonikindlaid mahuteid.
Sõnnikulaguune ei rajata.
Konstruktsioone tuleb regulaarselt
kontrollida. Vedelsõnnik on kaetud
loomuliku koorikuga. Loomulik koorik
on ühtlasi lõhnaheidet vähendav
meede. Sõnnikut segatakse enne
hoidla tühjendamist.
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Vedelsõnniku laotamiseks
kasutatakse lohisvooliklaoturit või
sisestuslaoturit. Laotamisel ei
kasutata paisklaotust.
Loomad on vabapidamisel.
Vastavuses PVT nõuetega ja sõltuvalt
loomagruppidest on planeeritud nii
skreeperseadmete kasutus kui
mobiilsete seadmete kasutus
(sügavallapanu).
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PVT kirjeldus
Välisõhu kaitse
PVT nr 23 on vabapidamisega laudas saasteainete õhkuheite
vähendamine järgmiste käitamistingimuste täitmisega:
a) optimaalse suurusega puhkelatrid, (loomade väljaheited satuvad
sõnnikukäiku, asemete saastumine ja loomade määrdumine on
minimaalne);
b) optimaalse pindalaga söötmis-puhkeala ja liikumiskäigud (mida
väiksem on sõnnikuga saastuv ala, seda vähem ammoniaaki lendub);
c) sõnniku regulaarne eemaldamine laudast (kanalitest) hoidlasse;
d) väljaheidetega saastuval alal siledate ja lihtsalt puhastatavate
materjalide kasutamine;
e) allapanu piisav kogus sügavallapanul pidamisviisi korral.
PVT nr 24 on järgmiste täiendavate meetmete kasutamine:
a) allapanu kasutamine saasteainete heite vähendajana sõltumata
pidamisviisist ja allapanu liigist;
b) spetsiifiliste niiskust imavate preparaatide kasutamine asemetel.

Märkused
Puhkelahtrite, söötmis-puhkeala ja
liikumiskäikude optimaalse suurusega
tuleb arvestada lautade
projekteerimisel ja ehitamisel.
Sõnnikut eemaldatakse laudast
skreeperseadmetega. Lautadesse
rajatakse lihtsalt puhastatavad
betoonpõrandad. Sügavallapanuga
lautades kasutatakse piisavas koguses
allapanu.
Pidamisviis varieerub loomarühmade
kaupa. Allapanuga pidamisviisi korral
kasutatakse allapanuna põhku või
turvast. Allapanuta pidamisviisi korral
kasutatakse asemetel kummimatte.

Heide välisõhku
Peamised meetmed välisõhku viidavate saasteainete (sh lõhnaainete) heitkoguste ning vastavalt
saasteainete hajumise vähendamiseks farmikompleksist on parima võimaliku tehnika (PVT) ja hea
loomapidamistava rakendamine.
Väljaheidetega eralduva lämmastiku ja lõhnaainete kogust on võimalik vähendada söödaratsiooni
toitefaktorite sisalduse kaudu. Tasakaalustatud ratsiooniga söötmisel on väljaheidete lämmastiku ja
lõhnaainete kontsentratsioon madalam. PVT nõuded sätestavad, et ratsioon koostatakse vastavalt
looma (loomarühma) füsioloogilisele tarbele (söötmisnormidele) ning ratsioonis tuleb kasutada
kvaliteetseid ning laboratoorselt analüüsitud söötasid.
Keskkonnamõju leevendavaks meetmeks võib lugeda farmikompleksi kui terviku paiknemist.
Piirkonnas on valitsevaks edelast puhuvad tuuled ning seega paikneb farm ühes oma
sõnnikuhoidlatega elamupiirkondade suhtes pigem allatuult. Kadila küla keskus jääb farmist läände
ning Veadla küla keskus lõunasse. Valitsev tuulesuund kannab farmist tuleneva õhusaaste üksikute
elamute suunas.
Välisõhu saasteainete hajumist (lõhna edasikandumist keskkonnas) on võimalik mõjutada ka
ehituslike lahenduste ja tootmisvõtete kaudu. Keskkonnamõju hindamisel arvutati läbi kaks
laudahoonete ventilatsioonilahendust – ventilatsioonikorstnatega laudad ja lahtiste katuseharjadega
laudad.
KMH läbi viimise käigus teostatud arvutuste põhjal oleks lahtise katuseharjaga lautade puhul ulatus,
kes esineb lõhnatundide teatud arvutuslik esinemissagedus, suurem. Näiteks on uutest lautadest itta
jääval Neene kinnistu õuealal arvutuslik lõhnatundide esinemissagedus korstnate puhul vahemikus 57% (Joonis 13), katuseharjadega lahenduse puhul aga ca 10% (Joonis 15). Häiringutasemele vastav
esinemissagedus (15% aasta lõhnatundidest) jäi nii ventilatsioonikorstnate kui lahtiste
katuseharjadega lahenduse puhul tootmisterritooriumi sisse.
Ümbruskonnale soodsamad hajumistulemused saadi ventilatsioonikorstnatega lahendusega, mis on
seetõttu KMH eksperdi soovitus ehitusprojektile. Vastav lahendus integreeriti leevendava meetmena
keskkonnamõju hindamisse. Samas peab ehitusprojektis arvestama ka loomade heaoluga, mistõttu
ventilatsioonilahendus võib aruandes arvestatust siiski mõnevõrra erineda.
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Joonis 15. Lõhna hajumine välisõhus kavandatava tegevuse korral, aasta keskmine. Lahtiste
katuseharjadega ventilatsioonilahendus.
Farmi vedelsõnnikuhoidlate mahutavus on KMH eksperdi hinnangul arvestatud teatava varuga.
Seetõttu on lõhna hajumist võimalik teataval määral vähendada, vältides võimalusel lähimate
elamute poolsete hoidlate täielikku täitumist või vähendades nende täieliku täituvuse perioodi.
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Seega, kui see on tehniliselt teostatav, on hoidlate täielikul täitmisel soovitav seda alustada
laudahoonete poolsetest hoidlatest.
Samuti tuleb minimeerida sõnniku segamist, tehes seda hoiustamisperioodil ainult üks kord, vahetult
enne hoidla tühjendamist.
Lisaks heitele farmi territooriumilt peab arvestama ka lõhnahäiringuga sõnniku veol ja laotamisel.
Sõnnikus sisalduv lämmastik on ammoniaagina (NH3) kergesti atmosfääri lenduv. Samuti on lenduv
dilämmastikoksiid (N2O), mis tekib pärast sõnniku muldaviimist nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooni
käigus.
Mida kõrgem on laotusaegne õhutemperatuur, seda suuremad on lämmastikukaod läbi lendumise.
Samuti suurendab ammoniaagi emissiooni tuul ja madal õhuniiskus - kuivanud maapinnale laotatud
vedelsõnnik ei imbu piisavalt kiiresti pinnasesse, mistõttu lendubki palju ammoniaaki.
Seega on soovitatav planeerida laotamist jahedama ja niiskema ilmaga. Vedamis- ja laotusaja valikul
tuleks elamute lähedastel põldudel vältida ka ebasoodsaid tuulesuundi suuremate elamupiirkondade
suhtes. Lisaaspektina saab märkida, et suured lämmastikukaod sõnniku laotamisel on ühtlasi
majanduslik kahju põllumehele - seda väiksemaks jääb sõnniku positiivne mõju väetisena. Seega on
võimalikult soodsates oludes laotamine üldjuhul ka ettevõtte enda huvi. Sõnniku laotamiseks sobiv
periood on agrotehniliselt piiratud ning farmi sõnnikukogus ja laotamispind suur, mistõttu on selge,
et alati ei ole võimalik eelkirjeldatud tingimusi siiski tagada.
Teiseks sõltub sõnniku kasutamise efektiivsus ja heide välisõhku laotustehnoloogiast ning laotamise
ja muldaviimimise ajalisest vahest. Vedelsõnniku pinnalelaotamisel lohisvoolikutega tuleks
vedelsõnnik seetõttu segada mulda võimalikult kiiresti, soovitatavalt vahetult laotuse järel.
Veekasutus
Farmi veetarve tuleneb peamiselt loomade jootmisest. Loomapidamise seisukohast ei tohi piirata
loomadele kättesaadava joogivee hulka, samuti ei saa puhastamiseks kasutatava vee kogust piirata
lõpmatuseni, sest see võib endaga kaasa tuua sanitaarnõuete mittetäitmise.
Veekulu on võimalik vähendada sellega, et välditakse lekkeid ning asjatut veekadu kõigi tegevuste
juures jooksvalt ehk rakendatakse nö head majapidamistava.
Puurkaevu saastumise vältimiseks tuleb rangelt järgida puurkaevu sanitaarkaitsealal rakenduvaid
keskkonnanõudeid.
Laiendatud farmi veevajaduse tagamiseks on kavandatud uue puurkaevu rajamine. Puurkaevu
rajamiseks ja veekasutusega alustamiseks tuleb koostada ja kooskõlastada puurkaevu ehitusprojekt
ning taotleda ja saada luba vee-erikasutuseks. Vastavates protsessides hinnatakse soovitud mahus
veevõtu võimalikkust, arvestades seejuures piirkonna teiste olemasolevate puurkaevude
mõjuraadiustega. Juhul, kui farmi reaalse tegevuse käigus ilmneb sellegipoolest, et kaevu veeandvus
ei vasta mingil põhjusel hinnatule, tuleb tootmine vastavalt ümber korraldada.
Ette ei ole näha, et farmi veevõtt põhjustaks veepuuduse teistes piirkonna kaevudes. Lähimad
puurkaevud on farmi enda olemasolev puurkaev ja Susi kinnistul paiknev erapuurkaev. Juhul, kui
farmi veevõtt peaks põhjustama veepuuduse viimati nimetatud kaevus, peab farm leidma lahenduse
majapidamise veevarustuse taastamiseks – nt tagades veevarustuse farmi puurkaevu baasil.
Arendajal on olemas põhimõtteline valmisolek vastava abinõu rakendamiseks.
Veekaitse laotamispindadel
Sõnniku laotamisel tuleb järgida head põllumajandustava ja parima võimaliku tehnika nõudeid.
Kompleksloa kohustusega veiselauda käitaja peab veenduma, et sõnnikukäitluse PVT järeldusi ja
õigusaktidega esitatavaid keskkonnanõudeid täidetakse sõnniku käitlusahela kõikides etappides, s.t
nii farmist eemaldamisel ja hoiustamisel kui transpordil ja laotamisel.
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Põllule laotatava väetise koguse arvestamisel tuleb põllu omanikul/rentnikul arvestada konkreetse
põllu muldade omadustega ning kasvatatavate kultuuridega. Õigel ajal ning kogustes orgaanilise
väetise laotamine vähendab mineraalväetiste kasutamise vajadust.
Tundlikumatel aladel (eeskätt puurkaevudega piirnevatel põllumaadel) on soovitav vähendada
vedelsõnnikuga antava väetase norme, asendades vajadusel taimede väetistarve tahesõnnikuga, mis
samuti farmis tekib, või mineraalväetistega.
Taimede toitumise ja veekaitse seisukohast parima tulemuse saavutamiseks tuleks sõnnikut laotada
kevadel enne kevadkündi või kasvavale taimikule.

8.3 Ettepanekud seire ja kontrolli korraldamiseks
Õigusaktidest tulenevad nõuded ja keskkonnaeksperdi soovitused keskkonnaseire teostamiseks
kavandatava farmi tegevuste juures on toodud alljärgnevas tabelis.
Soovituste tegemisel on lähtutud kavandatava tegevusega kaasnevatest tagajärgedest ning nendest
eeldatavalt tulenevatest mõjudest.
Tabel 13. Keskkonnaeksperdi soovitused keskkonnaseire teostamiseks

Tegevus
Saasteallikatest välisõhku
eralduvate saasteainete
(ammoniaak) heitkoguste
kohta arvestuse pidamine
Välisõhu saastamisega
seotud tegevuse aruande
koostamine

Aeg
Õigusaktidega ettenähtud
sageduse (kord kvartalis)
ning tähtajaga

Kellele
Keskkonnaametile

Täpsustus
Vastavalt
õigusaktidele

Õigusaktidega ettenähtud
sageduse (kord aastas)
ning tähtajaga

Vastavalt
õigusaktidele

Tekkivate jäätmekoguste
arvestuse pidamine eraldi
liikide kaupa
(jäätmearuanne)
Põhjaveest võetava vee
koguste üle arvestuse
pidamine

Õigusaktidega ettenähtud
sageduse (kord aastas)
ning tähtajaga

Elektrooniliselt
veebipõhisesse
keskkonnaregistri
sidussüsteemi OSIS või
keskkonnaotsuste
infosüsteemi KOTKAS
Keskkonnaametile

Õigusaktidega ettenähtud
sageduse (kord kuus,
veekasutuse aastaaruanne
kord aastas) ning tähtajaga
Õigusaktidega ettenähtud
sagedus (vähemalt kord
aastas)

Keskkonnaametile

Vastavalt
õigusaktidele

Keskkonnaametile

Vastavalt
õigusaktidele

Õigusaktidega ettenähtud
sagedus

Ettevõttesisene arvestus.
Andmed esitada
nõudmisel
Keskkonnainspektsioonile
või Keskkonnaametile
nende iga-aastase
külastuste käigus
Vastavalt kliendilepingule

Vastavalt
õigusaktidele

Põhjavee kvaliteedi
kontroll puurkaevus
õigusaktidega ettenähtud
parameetritele
Kasutatava kütuse ja
kemikaalide koguste üle
arvestuse pidamine

Energiakulu üle arvestuse

Vastavalt kliendilepingule
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Tegevus
pidamine arvesti näidu
järgi voolumõõtjas
Farmis kuluva sööda
koguste üle arvestuse
pidamine
Kaebuste (lõhnahäiring
jm) registreerimine ja
analüüs
Põldudele laotatud
väetiste, s.h kasutatud
tahe- ja vedelsõnniku
koguste, nende
lämmastiku- ja
fosforisisalduse ning
kasutamise aja kohta
arvestuse pidamine
põldude kaupa

Aeg

Kellele

Täpsustus

Jooksvalt

Ettevõttesisene arvestus

-

1 tööpäeva jooksul

Keskkonnainspektsioonile

-

10 kalendripäeva jooksul
töö tegemisest või
lõpetamisest arvates

Ettevõttesisene arvestus.
Andmed esitada
nõudmisel
Keskkonnainspektsioonile.

Vastavalt
õigusaktidele

Lisaks annab ekspert järgmised soovitused kontrolli teostamiseks farmis läbi viidavate protsesside
üle:
•
•

•

Seadmete (jooturite, pesurite jne) korrasoleku kontroll (ettevõtte sisene ning andmete
esitamine pole vajalik).
Sõnnikuhoidlate kontrollkaevude ja sõnnikuhoidlate seisundi regulaarne kontroll
minimaalselt 1 x kuus visuaalselt ning reostuskahtluste tekkimisel teostada kontrollkaevudest
veeproovide võtmine. Proovides analüüsida vähemalt nitraatide ja ammooniumi sisaldust
ning mikrobioloogiat.
Kontrollkaevude kontrolli kohta pidada ning täita päevikut. Päevik esitada nõudmisel
Keskkonnainspektsioonile või Keskkonnaametile nende iga-aastaste külastuste käigus.
Optimaalsete/nõuetekohaste töövõtete kasutamise ning hea majapidamistava rakendamise
kontroll (ettevõtte sisene ning andmete esitamine pole vajalik).

Eeltoodud seire ja kontrolli teostajaks on arendaja.
Üheks mõjuvaldkonnaks on farmis tekkiva sõnniku laotamisest tulenevad võimalikud riskid
veekeskkonnale. Mõju hindamise käigus selgitati, et farmi laotuspindade vahel paikneb olemasoleva
seireandmete aegreaga nitraaditundliku ala põhjaveeseire seirekaev (SJA4800000). Tegu on riikliku
seirejaamaga, mis tähendab, et seiret korraldab arendajast ja elanikest sõltumatu osapool. Kadila
veisefarmi võimalike laotamispindade hulka arvatud põllumassiivid ümbritsevad seirekaevu kõigist
ilmakaartest. Lisaks paikneb seirekaev veekaitselt ebasoodsas asukohas ehk Veadla karstivälja
läheduses. Seega on asjakohane jälgida nimetatud seirekaevu tulemusi ning lämmastikuühendite
olulise tõusutrendi ilmnemise puhul analüüsida, kas ja mil määral võib see olla mõjutatud sõnniku
laotamisest lähedastel põldudel. Vajaduse selgumisel tuleb korrigeerida sõnnikulaotuspraktikaid
(laotamisnorm, laotamisaeg, laotamistehnoloogia vms).
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9 KAVANDATUD
TEGEVUSE
ALTERNATIIVSETE VÕIMALUSTEGA

VÕRDLUS

REAALSETE

Alternatiive on võrreldud välja selgitatud mõjude kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid hinnanguid
kõrvutades ning analüüsides. Alljärgnevas tabelis (Tabel 14) on esitatud farmi tegevuse peamised
mõjuvaldkonnad ehk mõju välisõhule, veele ja elanikkonnale. Mõju suurused toetuvad eelnevates
peatükkides antud hinnangutele.
Tabel 14. Alternatiivide võrdlus.
Mõjuvaldkond

Aspekt

Mõju
pinnasele, Veevõtt
pinna- ja põhjaveele

Nullalternatiiv

Kavandatav tegevus

Vajalik vee kogus 12 m3/ööp.

Vajalik vee
m3/ööp.

kogus

247

Puurkaevu tootlikkus 148 Puurkaevude
tootlikkus
3
m /ööp.
Põhjaveekogumi selgitatakse enne tegevuse
seisund võimaldab veevõttu. ellu viimist. Põhjaveekogumi
seisund võimaldab veevõttu.
Sõnnikukäitlus

Tekkiv vedelsõnniku kogus Tekkiv vedelsõnniku kogus
2442 t/a ja tahesõnniku 54482 t/a ja tahesõnniku
kogus 2376 t/a.
kogus 3619 t/a.
Laotuspindade vajadus 131 Laotuspindade vajadus 1877
ha.
ha.

Hindamise
järeldus
Mõju
välisõhu Lõhn
kvaliteedile

Keskkonnataluvust
mitte Keskkonnataluvust
mitte
ületav negatiivne mõju.
ületav negatiivne mõju.
Keskkonnakoormus tõuseb.
Arvutuslik
lõhnatundide Arvutuslik
lõhnatundide
esinemissagedus lähimatel esinemissagedus lähimatel
elamualadel < 1 % aastas.
elamualadel 5-9 % aastas.
Häiringutaset
lähimatel Häiringutaset
lähimatel
elamumaadel ei ületata.
elamumaadel ei ületata.

Mõju
sotsiaalkeskkonnale

Hindamise
järeldus

Keskkonnataluvust
mitte Keskkonnataluvust
mitte
ületav negatiivne mõju.
ületav negatiivne mõju.
Keskkonnakoormus tõuseb.

Hindamise
järeldus

Keskkonnataluvust
mitte Keskkonnataluvust
mitte
ületav negatiivne mõju.
ületav negatiivne mõju.
Eeldatavalt esineb häiring.

Kavandatava tegevuse elluviimisega kasvab Kadila veisefarmi (kvantitatiivselt väljendatav)
keskkonnakasutus nullalternatiiviga võrreldes märgatavalt. Kavandatava tegevuse puhul tarbitakse
loodusvarasid ning heidetakse väliskeskkonda saasteaineid suuremas koguses. Tegevuse jätkamisel
suuremates mahtudes suurenevad ootuspäraselt ja märkimisväärselt ka tegevuse keskkonnamõjud.
Mõju hindamisest selgub, et kumbagi alternatiivi puhul ei ületata eeldatavalt kehtivates õigusaktides
sätestatud piir- või sihtnorme. Ette ei ole näha piiranguid või häiringuid, mis võiks välistada
kavandatava tegevuse. Seetõttu ei ole alternatiivide hulka lisatud teistsuguseid tootmismahte või
tehnoloogilisi lahendusi.
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
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10 ÜLEVAADE AVALIKUSTAMISE TULEMUSTEST
KMH programmi koostamisel küsiti asjaomastelt asutustelt seisukohta programmi sisu osas. Asutuste
vastuskirjad on lisati programmile ning esitatud seisukohti on võetud arvesse keskkonnamõju
hindamise läbi viimisel ja vastava aruande koostamisel.
Läbi avalikustamiste olid KMH protsessi kaasatud ka teised huvitatud isikud ja asutused. KMH
programmi eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 2.-15.07.2018 ning avalik arutelu toimus
19.07.2018 algusega kell 17.00 Kadila seltsimajas. KMH programmiga oli võimalik tutvuda Vinni
Vallavalitsuse veebilehel ning paberkandjal vallavalitsuses. Avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest teavitati enne avaliku väljapaneku algust (juunis 2018) Vinni valla veebilehel, kohaliku
levikuga ajalehes („Koduvalla Sõnumid“), Ametlikes Teadaannetes, Kadila küla teadetetahvlil ning
kirjade teel.
Avaliku väljapaneku käigus esitati üks kirjalik seisukoht, mille esitajaks oli Keskkonnaamet ning millele
vastati kirjalikult. KMH programmi avalikul arutelul oli 17 osalejat. Arutelul esitatud küsimustele ja
seisukohtadele vastati kohapeal suuliselt ning arutelust koostati protokoll.
Sarnaselt KMH programmi koostamise etapile küsiti asjaomastelt asutustelt seisukohta valminud
KMH aruande sisu osas. Asutuste vastavad kirjad on esitatud KMH aruande lisas (Lisa 3). Esitatud
seisukohad on võetud arvesse KMH aruande täiendamisel, selgitused seisukohtade arvestamise
kohta on tabeli vormis aruande lisas (Lisa 3).
Ülevaade KMH aruande avalikustamise tulemustest lisatakse peale KMH aruande avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu toimumist.
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11 KOKKUVÕTE
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi ka KMH) objektiks on Lääne-Virumaal Vinni vallas Veadla külas
asuva olemasoleva veisefarmi kompleksi rekonstrueerimine ja laiendamine ning ühtlasi farmi
tootmismahu suurendamine.
Veisefarm paikneb Veadla külas neljal maaüksusel: Farmi (katastriüksuse tunnus 90001:003:0119),
Lagedi (90101:001:0178) ja Pumpla katastriüksus (90001:003:0159).
Olemasolevas olukorras on farmi kahes kasutusel olevas laudas kokku ligikaudu 160 noorlooma, kohti
on olemasolevas farmikompleksis kuni 400 noorloomale.
Ümberehituse (rekonstrueerimise ja laiendamise) järgne farm mahutab kavandatud tegevuse
kohaselt kuni 1700 põhikarja veist ning 2000 noorlooma. Reaalne loomade arv ja karja struktuur
teatud ajahetkel sõltub nii olemasolevas kui planeeritavas olukorras karja tavapärasest arengust.
Keskkonnamõju hindamisel on lähtutud karja struktuurist, mis vastab ligikaudu 2364 loomühikule.
Rekonstrueeritud ja laiendatud farmi käitamise (veiste pidamise) tagajärjed on sarnased
nullalternatiiviga, kuid märkimisväärselt kasvavad keskkonnakasutuse mahud. Peamisteks
tagajärgedeks on heide välisõhku, s.h lõhna teke, sõnnikuteke, veekasutus, jäätmeteke, mürateke.
Eelnimetatuile lisanduvad ajutise iseloomuga ehitustegevuse tagajärjed nagu mürateke, tolm ja muu
heide välisõhku, ressursikasutuse suurenemine ning jäätmeteke.
Olulisemateks mõjuvaldkondadeks, millele farmi tegevuse käigus mõju avaldatakse, seda nii
nullalternatiivi kui ka kavandatava tegevuse puhul, on välisõhk ja põhjavesi (veevõtt).
Keskkonnamõju
hindamise
osana
teostati
välisõhu
saasteainete
modelleerimine.
Modelleerimistulemused näitavad, et lõhnatundide esinemissageduse 15% piirmäära, mis
iseloomustab elanikkonnale soovimatut lõhnahäiringut, farmi territooriumist väljaspool ei ületata.
Lõhna aisting on siiski väga individuaalne ning teatava lõhnahäiringuga peab piirkonnas arvestama,
seda tõenäoliselt eelkõige sõnniku väljaveo perioodidel. Tootmismahtude tõstmisega häiring kasvab.
Laiendatud farmi veevajaduse katmiseks on vajalik suurendada veevõttu ning rajada täiendav
puurkaev. Kuigi farmi põhjaveetarve on märkimisväärne, ei ole piirkonna põhjaveevarude seisukorra
alusel ette näha sellest tulenevat olulist negatiivset mõju põhjaveekogumite koguselisele seisundile.
Farmi normaaltingimustel töötamise korral ei ole ette näha olulist negatiivset mõju ka põhja- ja
pinnavee kvaliteedile. Peamised ohud on seotud avariiolukordadega, mille mõjude minimeerimiseks
koostatakse tegutsemisplaan.
Kaudsed mõjud võivad avalduda läbi sõnniku kasutamise väetisena põllumajandusmaadel. Sõnniku
laotamisele tuleb erilist tähelepanu pöörata nitraaditundlikul alal paiknevate põllumaade tõttu.
Nende mõjude minimeerimiseks on sõnnikukäitleja kohustatud tagama piisava laotamispinna
olemasolu, väetamisplaanide koostamise ning neist väetamisplaanidest ja kõigist asjakohastest
veekaitsenõuetest kinni pidamise.
Kadila Põllumajanduse OÜ on farmi tootmismahu suurendamisel soovitud mahuni
keskkonnakompleksloa kohuslane ning peab seetõttu rakendama parimale võimalikule tehnikale
vastavat tehnoloogiat, mis muuhulgas arvestab keskkonnakaitseliste aspektidega. Tuginedes
käesoleva hindamise käigus leitud kavandatava tegevuse tagajärgedele ning eeldatavatele mõjudele,
on aruandes esitatud siiski võimalikke täiendavaid keskkonnamõju leevendusmeetmeid.
Kokkuvõttes ei tuvastatud keskkonnamõju hindamisel ühtegi tegevust välistavat negatiivset mõju
ümbritseva keskkonna seisundile, sh inimese tervisele ning heaolule. Tulenevalt tootmisega
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kaasnevast keskkonnakasutusest on aga vajalik tegevuse pidev seire vastavalt õigusaktide nõuetele ja
aruandes esitatud soovitustele.
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LISA 1.

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROGRAMM

Lisatud eraldi failina/kättesaadav Vinni Vallavalitsusest
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LISA 2. VÄLISÕHU SAASTEAINETE HEITKOGUSTE JA TEKKIVA
SAASTETASEME HINDAMISE METOODIKA
1. Veiste elutegevusest lähtuvate heitkoguste arvutamise metoodika
Saasteainete (NH3, CH4 ja N2O) heitkogused on arvutatud keskkonnaministri määruses51 esitatud
eriheitel põhinevat metoodikat kasutades.
Eriheitel põhineva meetodi kasutamise korral arvutatakse lämmastikusisaldus väljaheites (kg/aastas)
järgmise valemiga:
MNväljaheited = L × qN,
kus:
L – aastaloom või aastalind, tk;
qN – väljaheites sisalduva lämmastiku eriheide, kg-des aastalooma kohta määruse nr 66 lisa tabelis 9
esitatu põhjal.
Olenevalt sünnist peetakse farmikompleksis kas lehmvasikaid või pullvasikaid. Kuna vastavalt
keskkonnaministri määrusele on lämmastiku sisaldus lehmvasikate väljaheidetes suurem kui
pullvasikatel, on pullvasikad NH3 ja N2O heitkoguste arvutamisel arvestatud lehmvasikateks.
Kinnislehmad (sh tiined lehmad) on arvestatud piimalehmadeks.
Loomakasvatushoonest väljutatava ammoniaagi heitkogus (kg/aastas) arvutatakse, lähtudes
lämmastikusisaldusest väljaheites, järgmise valemiga:
MNH3laut = MNväljaheited × klaut / 100,
kus:
MNväljaheited – arvutatakse määruse nr 66 § 4 lõigetes 3 ja 4 või §-s 5 esitatud valemitega, kg;
klaut – lämmastiku lendumine ammoniaagina protsentides, mis on esitatud määruse nr 66 lisa
tabelites 2-4.
Sõnnikuhoidlast väljutatava ammoniaagi heitkogus (kg/aastas) arvutatakse järgmise valemiga:
MNH3sõnnikuhoidla = (MNväljaheited– MNH3laut / 1,214) × ksõnnikuhoidla / 100,
kus:
MNväljaheited – arvutatakse määruse nr 66 § 4 lõigetes 3 või 4 või §-s 5 esitatud valemite järgi, kg;
MNH3laut – arvutatakse määruse nr 66 §-s 6 esitatud valemiga, kg;
1,214 – ammoniaagilt lämmastikule ülemineku tegur;
ksõnnikuhoidla – lämmastiku lendumine ammoniaagina protsentides määruse nr 66 lisa tabelis 5
esitatu põhjal.
Loomakasvatushoonest väljutatava metaani heitkogus (kg/aastas) arvutatakse järgmise valemiga:

51

Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid. Keskkonnaministri 25.
märtsi 2014. a määrus nr 8.
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MCH4laut = L × qCH4laut,
kus:
L – aastaloom või aastalind, tk;
qCH4laut – määruse nr 66 lisa tabelis 6 esitatud eriheide, kg/aastaloom.
Sõnnikuhoidlast väljutatava metaani heitkogus (kg/aastas) arvutakse järgmise valemiga:
MCH4sõnnikuhoidla = L × qCH4sõnnikuhoidla,
kus:
L – aastaloom või aastalind, tk;
qCH4sõnnikuhoidla – määruse nr 66 lisa tabelis 7 esitatud eriheide, kg/aastaloom või kg/aastalind.
Sõnnikuhoidlast väljutatava dilämmastikoksiidi heitkogus (kg/aastas) arvutatakse järgmise valemiga:
MN2Osõnnikuhoidla = MNväljaheited × ksõnnikuhoidla / 100,
kus:
MNväljaheited – arvutatakse määruse nr 66 § 4 lõigetes 3 ja 4 või §-s 5 esitatud valemitega, kg;
ksõnnikuhoidla – lämmastiku lendumine dilämmastikoksiidina protsentides määruse nr 66 lisa tabelis 8
esitatu põhjal.
Saasteainete eraldumise kiirus sõnnikuhoidla pinnalt on esitatud hinnangulisena. Kuna saasteained
eralduvad loomuliku protsessina, siis on kiirused väga väikesed. Minnesotas tehtud uuringute käigus
kindlaks määratud saasteaine eraldumine toimus kiirusega 0,03 m3/s (0,33 m2-lt), mis teeb
joonkiiruseks 0,09 m/s (0,03 m3/s / 0,33 m2 = 0,09 m/s)52. Kiirus oleneb temperatuuride erinevusest,
saasteainete sisaldusest vedelsõnnikus ja välisõhus jne. Siinkohal on eeldatud, et saasteainete kiirus
pindallikalt jääb alla 0,1 m/s. Saasteainete väljumistemperatuur on ligilähedane välistemperatuuriga.
Tootmismahu, kasutatava tehnoloogia ja sellega seotud saasteainete heitmete koguste hindamise
juures on tuginetud Kadila Põllumajanduse OÜ ja ELLE OÜ spetsialistide hinnangutele.
Lõhnaaine esinemise hindamise metoodika
Lõhnaainetest tulenevat lõhnahäiringut reguleerib keskkonnaministri määrus53. Lõhnaainetele on
kehtestatud lõhnaaine esinemise häiringutase, mis on seotud lõhnaainete ajalise
esinemissagedusega aasta lõikes, milleks on 15% aasta lõhnatundidest vastuvõtja juures. See
tähendab, et kui lõhnaaineid esineb aastas vastuvõtja (elamu) juures alla 15% kogu aasta
lõhnatundidest, siis seda ei loeta oluliseks häiringuks. Nö lõhnatunni ja astronoomilise tunni vahe on
selles, et üks lõhnatund on teoreetiline suurus, mille juures eeldatakse, et kui välimõõtmistel tehti
kindlaks, et lõhn esines mõõtepunktis 10 minutilise perioodi jooksul rohkem kui 50% ajast, siis
loetakse see lõhnatunniks. Seega lõhnatund ei pruugi tegelikkuses ühtida astronoomilise tunniga, aga
see võetakse eelduseks lõhnaaine esinemissageduse hindamisel.
Lõhna tugevuse väljendamiseks on kasutusel Euroopa lõhnaühik (OUe), mis on selline lõhnaainete
kogus, mis aurustumisel 1 m3 neutraalsesse gaasi kutsub lõhnaeksperdis esile füsioloogilise

52

Odor Control Technology Evaluation: Geotextile Fabric Cover. Bicodo, J. R., Clanton, C. J

53

RT I, 29.12.2016, 51, „Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise
häiringutasemed“. Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 81.
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reageeringu ehk lõhna tuvastamise. Lõhna kontsentratsioon 1 OUe/m3 on tuvastatav 50%
lõhnaekspertidest.
Kuna otseselt pole lõhnaainete mõõtmisi Kureoja sigalas läbi viidud, leiti lõhnaainete hetkelised
heitkogused arvutuslikul teel.
Sigala korral arvutati lõhnaaine hetkeline heitkogus järgmise valemiga:
Q = qi × LÜ, kus
Q – lõhnaaine hetkeline heitkogus (OU/s);
qi – vastava valdkonna eriheide, mis on esitatud Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81
„Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise
häiringutasemed” lisas ning mis on piimalehmade puhul 29 OU/LÜ/s, kinnislehmade puhul 78
OU/LÜ/s, mullikate puhul 11 OU/LÜ/s ja vasikate puhul 10 OU/LÜ/s;
LÜ – vastava käitise loomühikud, mis on esitatud Põllumajandusministri 14.07.2014 määrus nr 71 „Eri
tüüpi sõnniku toitainete sisalduse arvestuslikud väärtused, sõnnikuhoidlate mahu arvutamise
metoodika ja põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid” Lisa 9 ning
milleks on piimalehmade puhul 1,00, lehmmullikate puhul 0,49 ja lehmvasikate puhul 0,14.
Sõnnikuhoidlate korral arvutati lõhnaaine hetkeline heitkogus järgmise valemiga:
Q = qi × S, kus
Q on lõhnaaine hetkeline heitkogus (OU/s);
qi – vastava valdkonna eriheide, mis on esitatud Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 81
„Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise
häiringutasemed” lisas;
S – pindallika pindala (m²).
Kuna sõnnikuhoidlate puhul pole eelpool mainitud määruses eriheidet toodud, siis lõhna
hindamiseks kasutati Saksamaal kasutatavaid eriheiteid (Heidenreich, T. 2008. Emissionsdatenbank
des LfULG - Inhalt und Nutzung, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie). Veisefarmi
katmata tahesõnnikuhoidla puhul on eriheiteks 3,3 OU/m2/s ja katmata vedelsõnnikuhoidla puhul
5 OU/m2/s. Siinkohal tuleb märkida, et Saksamaal on mõnevõrra soojem kliima, mille põhjal võib
hinnata, et saasteainete tekkekiirus võiks olla võrreldes Eesti kliimatingimustega suurem eelkõige
sõnnikuhoiustamisel ja aasta külmemal perioodil.
Kuigi sõnnikuhoidlates on tagatud loomuliku kooriku teke, on ettevaatusprintsiibist lähtudes
sõnnikuhoidlaid käsitletud katteta. Seega on arvutustes on hoidlate puhul arvestatud nö halvima
võimaliku olukorraga.
Lõhna tekkimine laudahoonetest ja sõnnikuhoidlatest sõltub väga paljudest teguritest. Olulised on
siinkohal nii sõnniku füüsikalistest omadustest nagu sõnniku pH, ruumi ja sõnniku temperatuur ja
niiskus, hapniku sisaldus kui ka loomade söötmine, millest tuleneb sõnniku keemiline koostis (nt
proteiini sisaldus sõnnikus). Laudahoonetes mängib rolli nt ka sõnnikukanalite täituvus, nende
tühjendamise sagedus, samuti asemete kui ka lauda üldisem korrashoid jne. Hoidlate puhul
mõjutavad saasteainete tekkimist ja lendumist nt hoidlate täituvus, pinda katva kooriku olemasolu
ning sõnniku koostis.
Saasteainete hajumise arvutamine arvutimudeliga
Saasteainete hajumise hindamiseks maapinnalähedases õhukihis tekkiva saastatuse taseme
(õhukvaliteedi) hindamiseks kasutab ELLE OÜ Suurbritannias Cambridge Environmental Research
Consultants (CERC) poolt loodud hajumisarvutusprogrammi ADMS 5.2. Mudel on koostatud
Suurbritannias Cambridge Ülikooli teadlaste ja suurtööstuste koostöös. Programm on kasutusel peale
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Suurbritannia paljudes riikides. Alates 2005. aasta teisest poolest omab ADMS programmi
kasutusõigust ka ELLE OÜ.
Eestis on hajumisarvutusprogrammidele nõuded kehtestanud oma määrusega keskkonnaminister54.
ADMS 5.2 on nende nõuetega vastavuses. Hajumisarvutused on koostanud ELLE OÜ spetsialistid.
Piirkonnas saasteainete hajumist mõjutavate näitajate kohta on tellitud ja kasutatud 2014.-2016.
aasta vaatlusandmeid aegridadena Keskkonnaagentuuri (KAUR) Riigi Ilmateenistuse Väike-Maarja
meteoroloogiajaamast.
Saasteainete heitkoguste arvestamine ja õhukvaliteedi hindamise määramiseks kasutatav
võrdlusanalüüs
Mõju olulisuse hindamisel võrreldakse saasteainete hajumisarvutuste tulemusi eelkõige nende
elanikkonna ja keskkonna kaitseks seatud õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtustega, mis on kehtestatud
kehtiva keskkonnaministri määrusega55. Kuigi ammoniaagile, mis on üks olulisemaid
loomakasvatusest pärinevaid saasteaineid, ei ole kehtiva määrusega õhukvaliteedi piir- ja
sihtväärtust kehtestatud, on käesoleva mõju hindamisel hajumisarvutused ammoniaagile siiski
teostatud. Mõju olulisuse hindamisel on võrdlusalusena kasutatud eelmise nüüdseks kehtetu
määrusega ammoniaagile seatud piirnormi, milleks oli aasta keskmine õhukvaliteedi sihtväärtus – 8
µg/m3.

54

RT I, 29.12.2016, 62. „Õhukvaliteedi hindamise kord1”. Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 84.

55

RT I, 29.12.2016, 44 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi
hindamispiirid1“.Keskkonnaministri 27. detsembri 2016. aasta määrus nr 75.
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2. Välisõhu saasteainete ja lõhna heitkogused heiteallikate kaupa - nullalternatiiv
Tabel L2-1. Ammoniaagi heitkogused loomapidamishoonetest ja sõnnikuhoidlatest (nullalternatiiv)
Heiteallika nr
Vanuse/
plaanil või
toodangukaardil,
rühm
nimetus

L1,
Noorkarjalaut
I

L2,
Noorkarjalaut
II

56

Vasikad
(arvestatud
lehmvasikateks)

Pidamisviis56

Vabapidamine,
sügavallapanu

KarjataAastamise
loom, arv päevi,
aastas

Karjatamise
tegur, Sk

N sisaldus
N
NH3 heitkogus laudahoonest
väljasisaldus
Hetkeheidetes
välja- N lendumine Aastane,
line,
kg/aasta- heidetes NH3-na, %
t/a
g/s
loom
kokku, t/a

90

0

1

34.2

3.078

5

0.154

0.005

Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
(arvestatud
sõnnikueemaldus
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu

110

0

1

58.1

6.391

7.5

0.479

0.015

Vasikad
(arvestatud
lehmvasikateks)

90

0

1

34.2

3.078

5.0

0.154

0.005

110

0

1

58.1

6.391

7.5

0.479

0.015

Vabapidamine,
sügavallapanu

Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
(arvestatud
sõnnikueemaldus
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu

NH3 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
NH3
HetkeAastane,
sõnniku- lendumin
line,
t/a
hoidla tüüp
e, %
g/s
H1
Tahesõnnikuhoidla,
loomulik
koorik
H2
Vedelsõnniku
hoidla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik
koorik
H1
Tahesõnnikuhoidla,
loomulik
koorik
H2
Vedelsõnniku
hoidla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik
koorik
H1 hoidla
kokku

40

1.180

0.037

10

0.600

0.019

40

1.180

0.037

10

0.600

0.019

40

2.361

0.075

Siin ja teistes tabelites on pidamisviisina märgitud keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 66 lisas toodud pidamisviis ja sõnniku eemaldamise süsteem, mis on kõige lähedasem ettevõtte
tootmisviisile. Määruse nimekirja piiratuse tõttu võib esineda väiksemaid erinevusi reaalsest tootmispraktikast (nt sõnniku eemaldamise sageduses).
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Heiteallika nr
Vanuse/
plaanil või
toodangukaardil,
rühm
nimetus

Pidamisviis56

KarjataAastamise
loom, arv päevi,
aastas

Karjatamise
tegur, Sk

N sisaldus
N
NH3 heitkogus laudahoonest
väljasisaldus
Hetkeheidetes
välja- N lendumine Aastane,
line,
kg/aasta- heidetes NH3-na, %
t/a
g/s
loom
kokku, t/a

NH3 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
NH3
HetkeAastane,
sõnniku- lendumin
line,
t/a
hoidla tüüp
e, %
g/s
H2 hoidla
kokku*

Kokku

400

18.938

1.266

10

0.040

5.081

0.161

7.442

0.236

* Nullalternatiivi korral on vedelsõnnikuhoidlast (H2) eralduvad heitkogused võrdsustatud alternatiiv 1 korral nimetatud vedelsõnnikuhoidlast eralduvate arvutuslike heitkogustega (vt tabel 4).
Hoidla on nullalternatiivi korral kasutusel partnerfarmi ehk Pajustis paikneva Kakumäe lüpsifarmi varuhoidlana.

Tabel L2-2. Metaani heitkogused loomapidamishoonetest ja sõnnikuhoidlatest (nullalternatiiv)
Heiteallika nr
Vanuse/
Aastaloom, Karjatamis- Karjatamisplaanil või
toodangurühm
arv
päevi, aastas tegur, Sk
kaardil, nimetus
L1, Noorkarjalaut
I

L2, Noorkarjalaut
II

Kokku

CH4 heitkogus laudahoonest
Eriheide,
Aastane, Hetkeline,
kg/aastaloom
t/a
g/s

Vasikad

90

0

1

53.0

4.770

0.151

Mullikad

110

0

1

53.0

5.830

0.185

Vasikad

90

0

1

53.0

4.770

0.151

Mullikad

110

0

1

53.0

5.830

0.185

21.200

0.672

400

CH4 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
Eriheide,
Aastane, Hetkeline,
sõnnikuhoidla tüüp
kg/aastaloom
t/a
g/s
H1 Tahesõnnikuhoidla,
1.1
0.099
0.003
loomulik koorik
H2 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
6.0
0.660
0.021
loomulik koorik
H1 Tahesõnniku-hoidla,
1.1
0.099
0.003
loomulik koorik
H2 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
6.0
0.660
0.021
loomulik koorik
H1 hoidla kokku
1.1
0.198
0.006
H2 hoidla kokku*
21.0
6.993
0.222
7.191
0.228

* Nullalternatiivi korral on vedelsõnnikuhoidlast (H2) eralduvad heitkogused võrdsustatud alternatiiv 1 korral nimetatud vedelsõnnikuhoidlast eralduvate arvutuslike heitkogustega (vt tabel 5).
Hoidla on nullalternatiivi korral kasutusel partnerfarmi ehk Pajustis paikneva Kakumäe lüpsifarmi varuhoidlana.

Tabel L2-3. Dilämmastikoksiidi heitkogused sõnnikuhoidlatest (nullalternatiiv)
N sisaldus
Heiteallika nr plaanil või
Vanuse/ toodangu-rühm väljaheidetes kokku,
kaardil, nimetus
t/a
Vasikad (arvestatud
3.078
lehmvasikateks)
L1, Noorkarjalaut I
Mullikad (arvestatud
6.391
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

N2O
Aastane, Hetkeline,
lendumine, %
t/a
g/s

Nr plaanil, sõnnikuhoidla tüüp

Sõnniku liik

H1 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Sügavallapanusõnnik

1.0

0.031

0.001

H2 Vedelsõnnikuhoidla, ringja põhiplaaniga,

Vedelsõnnik

0.1

0.006

0.000
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L2, Noorkarjalaut II

Kokku

lehmmullikateks)
Vasikad (arvestatud
lehmvasikateks)
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)

loomulik koorik
3.078
6.391

H1 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Sügavallapanusõnnik

H2 Vedelsõnnikuhoidla, ringja põhiplaaniga,
Vedelsõnnik
loomulik koorik
H1 hoidla kokku
Sügavallapanusõnnik
H2 hoidla kokku*
Vedelsõnnik

18.938

1.0

0.031

0.001

0.1

0.006

0.000

1.0
0.1

0.062
0.054
0.116

0.002
0.002
0.004

* Nullalternatiivi korral on vedelsõnnikuhoidlast (H2) eralduvad heitkogused võrdsustatud alternatiiv 1 korral nimetatud vedelsõnnikuhoidlast eralduvate arvutuslike heitkogustega (vt tabel 6).
Hoidla on nullalternatiivi korral kasutusel partnerfarmi ehk Pajustis paikneva Kakumäe lüpsifarmi varuhoidlana.
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Tabel L2-4. Lõhnaheide loomakasvatushoonetest (nullalternatiiv)
Tähis
Nimetus
kaardil

L1

Noorkarjalaut I

L2

Noorkarjalaut II

Vanuse-/toodangu-rühm

Pidamisviis

Vasikad

Vabapidamine, sügavallapanu
90
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3
110
korda päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, sügavallapanu
90
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3
110
korda päevas, vähene allapanu

Mullikad
Vasikad
Mullikad

12.6

10

Lõhnaaine
hetkeline
heitkogus,
OU/s
126

53.9

11

593

12.6

10

126

53.9

11

592.9

Loomade Loomühikud,
Lõhnaühikud, OU/LÜ/s
arv
LÜ

Kokku

1438

Tabel L2-5. Lõhnaheide sõnnikuhoidlatest (nullalternatiiv)
Tähis kaardil
H1
H2
Kokku

Nimetus
Tahesõnnikuhoidla
Vedelsõnnikuhoidla

Sõnnikuhoidla tüüp
Tahesõnnikuhoidla, katmata
Vedelsõnnikuhoidla, katmata

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Eriheide, OU/m2/s
3.3
5.0

Sõnnikuhoidla pindala m2
1196
1963
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Lõhnaaine hetkeline heitkogus, OU/s
3947
9817
13764
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3. Välisõhu saasteainete ja lõhna heitkogused heiteallikate kaupa kavandatava tegevuse puhul (alternatiiv 1)
Tabel L2-6. Ammoniaagi heitkogused loomapidamishoonetest ja sõnnikuhoidlatest (alternatiiv 1)
Heiteallika nr
Vanuse/
plaanil või
toodangukaardil,
rühm
nimetus

Pidamisviis57

Vasikad
(arvestatud
lehmvasikateks)

Vabapidamine,
sügavallapanu

N
NH3 heitkogus laudahoonest
N sisaldus sisaldus
Aasta- Karjata- KarjataväljaväljaN
Hetkeloom, mispäevi,
mise
Aastane,
heidetes heidetes lendumine
line
arv
aastas tegur, Sk
t/a
kg/aastaloom kokku, NH3-na, %
g/s
t/a
200

0

1

34.2

6.840

5

0.342

0.011

Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
(arvestatud
sõnnikueemaldus
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu

60

0

1

58.1

3.486

7.5

0.261

0.008

Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
L2, Noorkarja- (arvestatud
sõnnikueemaldus
laut II
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu

290

0

1

58.1

16.849

7.5

1.264

0.040

Vasikad
(arvestatud
L3, Vasikalaut
lehmvasikateks)

250

0

1

34.2

8.550

5

0.428

0.014

L1, Noorkarjalaut I

Vabapidamine,
sügavallapanu

57

NH3 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
NH3
HetkeAastane,
sõnnikuhoidla lenduline
t/a
tüüp
mine, %
g/s
H1
Tahesõnnikuhoidla, loomulik
koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H1
Tahesõnnikuhoidla, loomulik
koorik

40

2.623

0.083

10

0.327

0.010

10

1.581

0.050

40

3.279

0.104

Siin ja teistes tabelites on pidamisviisina märgitud keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 66 lisas toodud pidamisviis ja sõnniku eemaldamise süsteem, mis on kõige lähedasem ettevõtte
tootmisviisile. Määruse nimekirja piiratuse tõttu võib esineda väiksemaid erinevusi reaalsest tootmispraktikast (nt sõnniku eemaldamise sageduses).
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Heiteallika nr
Vanuse/
plaanil või
toodangukaardil,
rühm
nimetus

Pidamisviis57

N
NH3 heitkogus laudahoonest
N sisaldus sisaldus
Aasta- Karjata- KarjataväljaväljaN
Hetkeloom, mispäevi,
mise
Aastane,
heidetes heidetes lendumine
line
arv
aastas tegur, Sk
t/a
kg/aastaloom kokku, NH3-na, %
g/s
t/a

Vabapidamine,
skreeperseadmed,
Lüpsilehmad
sõnnikueemaldus
L4, Lüpsilaut I
(10 000 kg)
>3 korda päevas,
vähene allapanu

780

0

1

153.6

119.808

7.5

8.986

0.285

Vabapidamine,
skreeperseadmed,
Lüpsilehmad
L5, Lüpsilaut II
sõnnikueemaldus
(10 000 kg)
>3 korda päevas,
vähene allapanu

620

0

1

153.6

95.232

7.5

7.142

0.226

Vabapidamine,
Kinnislehmad
sõnnikueemaldus
arvestatuna
mobiilse vahendiga
lüpsilehmadek
2–3 korda päevas,
s (10 000 kg)
vähene allapanu
Vabapidamine,
Kinnislehmad
skreeperseadmed,
arvestatuna
sõnnikueemaldus
lüpsilehmadek
>3 korda päevas,
s (10 000 kg)
vähene allapanu
L6, Poegimislaut
Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
(arvestatud
sõnnikueemaldus
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu
Vasikad
(arvestatud
lehmvasikateks)

Vabapidamine,
sügavallapanu

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

35

0

1

153.6

5.376

8.0

0.430

0.014

135

0

1

153.6

20.736

7.5

1.555

0.049

60

0

1

58.1

3.486

7.5

0.261

0.008

60

0

1

34.2

2.052

5.0

0.103

0.003
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NH3 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
NH3
HetkeAastane,
sõnnikuhoidla lenduline
t/a
tüüp
mine, %
g/s
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H2
Tahesõnnikuhoidla, loomulik
koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H2
Tahesõnnikuhoidla, loomulik
koorik

10

11.241

0.356

10

8.935

0.283

40

2.009

0.064

10

1.945

0.062

10

0.327

0.010

40

0.787

0.025
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Heiteallika nr
Vanuse/
plaanil või
toodangukaardil,
rühm
nimetus

Pidamisviis57

Vabapidamine,
Kinnislehmad
skreeperseadmed,
arvestatuna
sõnnikueemaldus
lüpsilehmadek
>3 korda päevas,
s (10 000 kg)
vähene allapanu
L7, Kinnis- ja
noorloomade
laut
Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
(arvestatud
sõnnikueemaldus
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu
Vabapidamine,
Mullikad
skreeperseadmed,
L8, Noorkarja- (arvestatud
sõnnikueemaldus
laut III
lehm>3 korda päevas,
mullikateks)
vähene allapanu

Kokku
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N
NH3 heitkogus laudahoonest
N sisaldus sisaldus
Aasta- Karjata- KarjataväljaväljaN
Hetkeloom, mispäevi,
mise
Aastane,
heidetes heidetes lendumine
line
arv
aastas tegur, Sk
t/a
kg/aastaloom kokku, NH3-na, %
g/s
t/a

100

0

1

153.6

15.360

7.5

1.152

0.037

495

0

1

58.1

28.760

7.5

2.157

0.068

365

0

1

58.1

21.207

7.5

1.590

0.050

3450

261.646

25.671
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0.814

NH3 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil,
NH3
HetkeAastane,
sõnnikuhoidla lenduline
t/a
tüüp
mine, %
g/s
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
Vedelsõnnikuhoi
dla, ringja
põhiplaaniga,
loomulik koorik
H1 tahesõnnikuhoidla kokku
H2 tahesõnnikuhoidla kokku
H3, H4, H5, H6,
H7, H8
vedelsõnnikuhoidlad kokku
ühe
vedelsõnnikuhoidla kohta

10

1.441

0.046

10

2.698

0.086

10

1.990

0.063

5.902

0.187

2.796

0.089

30.485

0.967

5.081

0.161

39.183

1.242
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Tabel L2-7. Metaani heitkogused loomapidamishoonetest ja sõnnikuhoidlatest (alternatiiv 1)
Heiteallika nr
plaanil või
kaardil,
nimetus

Vanuse/
Aastaloom,
toodangurühm
arv

CH4 heitkogus laudahoonest
KarjatamisKarjatamisNr plaanil,
päevi,
Eriheide,
Eriheide,
tegur, Sk
sõnnikuhoidla
aastas
kg/aastaloom
kg/aastaloom
tüüp

Vasikad

200

0

1

53.0

10.600

0.336

Mullikad

60

0

1

53.0

3.180

0.101

L2, Noorkarjalaut II

Vasikad

290

0

1

53.0

15.370

0.487

L3, Vasikalaut

Mullikad

250

0

1

53.0

13.250

0.420

L4, Lüpsilaut I

Lüpsilehmad (10
000 kg)

780

0

1

128.0

99.840

3.1659

L5, Lüpsilaut II

Lüpsilehmad (10
000 kg)

620

0

1

128.0

79.360

2.516

35

0

1

128.0

4.480

0.142

L1, Noorkarjalaut I

L6, Poegimislaut

Kinnislehmad
arvestatuna
lüpsilehmadeks
(10 000 kg)
Kinnislehmad
arvestatuna
lüpsilehmadeks
(10 000 kg)
Mullikad

135

0

1

128.0

17.280

0.548

60

0

1

53.0

3.180

0.101
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CH4 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil, sõnnikuhoidla tüüp
H1 Tahesõnnikuhoidla,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H1 Tahesõnnikuhoidla,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H2 Tahesõnnikuhoidla,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik

Eriheide, Aastane, Hetkeline,
kg/aastaloom
t/a
g/s
1.1

0.220

0.007

6.0

0.360

0.011

6.0

1.740

0.055

1.1

0.275

0.009

21.0

16.380

0.519

21.0

13.020

0.413

3.0

0.105

0.003

21.0

2.835

0.090

6.0

0.360

0.011
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Heiteallika nr
plaanil või
kaardil,
nimetus

L7, Kinnis- ja
noorloomade
laut

Vanuse/
Aastaloom,
toodangurühm
arv

CH4 heitkogus laudahoonest
KarjatamisKarjatamisNr plaanil,
päevi,
Eriheide,
Eriheide,
tegur, Sk
sõnnikuhoidla
aastas
kg/aastaloom
kg/aastaloom
tüüp

Vasikad

60

0

1

53.0

3.180

0.101

Kinnislehmad
arvestatuna
lüpsilehmadeks
(10 000 kg)

100

0

1.00

128.0

12.800

0.406

Mullikad

495

0

1.00

53.0

26.235

0.832

Mullikad

365

0

1

53.0

19.345

0.613

L8, Noorkarjalaut III

Kokku

3450

303.100

CH4 heitkogus sõnnikuhoidlast
Nr plaanil, sõnnikuhoidla tüüp
H2 Tahesõnnikuhoidla,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8
Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga,
loomulik koorik
H1 tahesõnnikuhoidla
kokku
H2 tahesõnnikuhoidla
kokku
H3, H4, H5, H6, H7, H8
vedelsõnnikuhoidlad
kokku
ühe vedelsõnnikuhoidla
kohta

Eriheide, Aastane, Hetkeline,
kg/aastaloom
t/a
g/s
1.1

0.066

0.002

21.0

2.100

0.067

6.0

2.970

0.094

6.0

2.190

0.069

0.495

0.016

0.171

0.005

41.955

1.330

6.993

0.222

42.621

1.352

9.770

Tabel L2-8. Dilämmastikoksiidi heitkogused sõnnikuhoidlatest (alternatiiv 1)
Heiteallika nr
plaanil või kaardil,
nimetus

Vanuse/ toodangurühm

L1, Noorkarjalaut I

Vasikad (arvestatud
lehmvasikateks)
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)
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N sisaldus
väljaheidetes
kokku, t/a

Nr plaanil, sõnnikuhoidla tüüp

Sõnniku liik

N2O
lendumine,
%

6.840

H1 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Sügavallapanusõnnik

1.0

0.068

0.002

3.486

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

Vedelsõnnik

0.1

0.003

0.000

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Aastane, Hetkeline,
t/a
g/s
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Heiteallika nr
plaanil või kaardil,
nimetus
L2, Noorkarjalaut II
L3, Vasikalaut

Vanuse/ toodangurühm
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)
Vasikad (arvestatud
lehmvasikateks)

N sisaldus
väljaheidetes
kokku, t/a

Nr plaanil, sõnnikuhoidla tüüp

Sõnniku liik

N2O
lendumine,
%

16.849

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

Vedelsõnnik

0.1

0.017

0.001

8.550

H1 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Sügavallapanusõnnik

1.0

0.086

0.003

Vedelsõnnik

0.1

0.120

0.004

Vedelsõnnik

0.1

0.095

0.003

L4, Lüpsilaut I

Lüpsilehmad (10 000 kg)

119.808

L5, Lüpsilaut II

Lüpsilehmad (10 000 kg)

95.232

L6, Poegimislaut

L7, Kinnis- ja
noorloomade laut

L8, Noorkarjalaut III

Kinnislehmad arvestatuna
lüpsilehmadeks (10 000
kg)
Kinnislehmad arvestatuna
lüpsilehmadeks (10 000
kg)
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)
Vasikad (arvestatud
lehmvasikateks)
Kinnislehmad arvestatuna
lüpsilehmadeks (10 000
kg)
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)
Mullikad (arvestatud
lehmmullikateks)

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

5.376

H2 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Tahesõnnik

2.0

0.108

0.003

20.736

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

Vedelsõnnik

0.1

0.021

0.001

3.486

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

Vedelsõnnik

0.1

0.003

0.000

2.052

H2 Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik

Sügavallapanusõnnik

1.0

0.021

0.001

15.360

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

Vedelsõnnik

0.1

0.015

0.000

Vedelsõnnik

0.1

0.029

0.001

Vedelsõnnik

0.1

0.021

0.001

0.154
0.128

0.005
0.004

0.325

0.010

0.054

0.002

0.607

0.019

28.760
21.207

H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik
H3, H4, H5, H6, H7, H8 Vedelsõnnikuhoidla,
ringja põhiplaaniga, loomulik koorik

H1 tahesõnnikuhoidla kokku
H2 tahesõnnikuhoidla kokku
H3, H4, H5, H6, H7, H8
vedelsõnnikuhoidlad kokku
ühe vedelsõnniku-hoidla
kohta
Kokku
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Aastane, Hetkeline,
t/a
g/s

261.646
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Tabel L2-9. Lõhna heide loomapidamishoonetest (alternatiiv 1)
Tähis
kaardil

Vanuse/toodangurühm

Nimetus

L1

Noorkarjalaut I

L2

Noorkarjalaut II

Mullikad

L3

Vasikalaut

L4

Lüpsilaut I

L5

Lüpsilaut II

Vasikad
Lüpsilehmad (10 000
kg)
Lüpsilehmad (10 000
kg)

Vasikad
Mullikad

Kinnislehmad
L6

Poegimislaut

Kinnislehmad
Mullikad
Vasikad

L7

L8

Kinnis- ja
noorloomade laut
Noorkarjalaut III

Kinnislehmad
Mullikad
Mullikad

Pidamisviis
Vabapidamine, sügavallapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, sügavallapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, sõnnikueemaldus mobiilse vahendiga 2–3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, sügavallapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda
päevas, vähene allapanu

KOKKU
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Loomade
arv

Loomühikut,
LÜ

200

28.0

Lõhnaaine
Lõhnaühik, hetkeline
OU/LÜ/s
heitkogus,
OU/s
10
280

60

29.4

11

323

290

40.6

11

447

250

122.5

10

1225

780

780.0

29

22620

620

620.0

29

17980

35

35.0

78

2730

135

135.0

78

10530

60

29.4

11

323

60

8.4

10

84

100

100.0

78

7800

495

242.6

11

2668

365

178.9

11

1967

3450

2350

68978
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Tabel L2-10. Lõhna heide sõnnikuhoidlatest (alternatiiv 1)
Tähis kaardil
H1
H2
H3
H4

Nimetus
Tahesõnnikuhoidla I
Tahesõnnikuhoidla II
Vedelsõnnikuhoidla I
Vedelsõnnikuhoidla II

Sõnnikuhoidla tüüp
Tahesõnnikuhoidla. loomulik koorik
Tahesõnnikuhoidla. loomulik koorik
Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik
Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik

Eriheide. OU/m2/s58
3.3
3.3
5.0
5.0

Sõnnikuhoidla pindala m2
1620
1320
1963
2376

Lõhnaaine hetkeline heitkogus. OU/s
5346
4356
9817
11879

H5
H6
H7
H8
KOKKU

Vedelsõnnikuhoidla III
Vedelsõnnikuhoidla IV
Vedelsõnnikuhoidla V
Vedelsõnnikuhoidla VI

Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik
Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik
Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik
Vedelsõnnikuhoidla. loomulik koorik

5.0
5.0
5.0
5.0

2376
2376
2376
2376

11879
11879
11879
11879
78915

58

Heidenreich, T. 2008. Emissionsdatenbank des LfULG - Inhalt und Nutzung, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
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4. Alternatiivide võrdlus heitkoguste alusel
Tabel L2-11. Alternatiivide võrdlus heitkoguste alusel – loomapidamishooned
NULLALTERNATIIV
kaks noorkarjalauta
Loomade arv

Kokku kuni 400 looma:
Sh kuni 400 noorlooma.

Pidamisviis

Mullikad

Lämmastiku produktsioon väljaheidetega
kokku, t/a
Ammoniaagi aastane heitkogus, t/a
Ammoniaagi hetkeline heitkogus, g/s
Metaani aastane heitkogus, t/a
Metaani hetkeline heitkogus, g/s

92/105

Vabapidamine,
sügavallapanu

ALTERNATIIV 1
kaks lüpsikarjalauta, neli noorkarjalauta, üks poegimislaut, üks kinnis- ja noorloomade
laut
Kokku 3450 looma:
Sh 1670 põhikarja lehmi, 1270 noorlooma, 510 vasikat.
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda päevas,
Piimalehmad vähene allapanu;
(10 000 kg) Vabapidamine, sõnnikueemaldus mobiilse vahendiga 2–3 korda päevas,
vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed, sõnnikueemaldus >3 korda päevas,
Mullikad
vähene allapanu;
Vabapidamine, sügavallapanu
Vasikad
Vabapidamine, sügavallapanu

18.938

261.646

1.266
0.040
21.200
0.672

25.671
0.814
308.100
9.770
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Tabel L2-12. Alternatiivide võrdlus heitkoguste alusel – sõnnikuhoidlad
NULLALTERNATIIV
kaks noorkarjalauta
Loomade arv

Kokku kuni 400 looma:
Sh kuni 400 noorlooma.

Pidamisviis

Mullikad

Hoidla tüüp
Katmisviis

1 tahesõnnikuhoidla, 1 vedelsõnnikuhoidla
Loomulik koorik

Ammoniaagi lendumine
sõnnikuhoidlast, %

Tahesõnnikuhoidla,
loomulik koorik

Ammoniaagi lendumine
sõnnikuhoidlast, t/a
Ammoniaagi lendumine
sõnnikuhoidlast, g/s
Metaani lendumine
sõnnikuhoidlast, t/a
Metaani lendumine
sõnnikuhoidlast, g/s
Dilämmastikoksiidi aastane
heitkogus, t/a
Dilämmastikoksiidi hetkeline
heitkogus, g/s

Vabapidamine,
sügavallapanu

40

ALTERNATIIV 1
kaks lüpsikarjalauta, neli noorkarjalauta, üks poegimislaut, üks kinnis- ja noorloomade
laut
Kokku 3450 looma:
Sh 1670 põhikarja lehmi, 1270 noorlooma, 510 vasikat.
Vabapidamine, skreeperseadmed,
sõnnikueemaldus >3 korda päevas, vähene
Piimalehmad
allapanu;
(10 000 kg)
Vabapidamine, sõnnikueemaldus mobiilse
vahendiga 2–3 korda päevas, vähene allapanu
Vabapidamine, skreeperseadmed,
sõnnikueemaldus >3 korda päevas, vähene
Mullikad
allapanu;
Vabapidamine, sügavallapanu
Vasikad
Vabapidamine, sügavallapanu
2 tahesõnnikuhoidlat, 6 vedelsõnnikuhoidlat
Loomulik koorik
Tahesõnnikuhoidla, loomulik koorik 40
Vedelsõnniku-hoidla, ringja
10
põhiplaaniga, loomulik koorik

7.442

39.183

0.236

1.242

7.191

42.621

0.228

1.352

0.116

0.607

0.004

0.019
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LISA 3.

ASJAOMASTE ASUTUSTE SEISUKOHAD JA NENDEGA ARVESTAMINE

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamisest. Asjaomaste
asutuste kirjad on esitatud peale tabelit.
Tabel L3-1. Ülevaade asjaomaste asutuste seisukohtadega arvestamisest
Nr Ettepanek/märkus

Selgitus seisukohaga arvestamise kohta

1

Ettepanekuga on arvestatud ning aruande
peatükki 7.3 on täiendatud.

Aruande peatüki 7 punktis 7.3 nähakse
sõnniku laotamisel võimaliku probleemina
võimalike laotuspindade kaugust, laotamisele
kuluvat aega ning selle majandusliku
tasuvust. Tekkiva sõnniku laotamiseks ei ole
ettevõttel piisavalt maad (hinnanguliselt
vajalik maaressurss 2397 ha). Täiendada
aruannet ning tuua
välja täiendavad
meetmed ja võimalused sõnnikukogustest
tekkivate probleemide lahendamiseks ning
samuti asjaolud, mis ajaks on eeldatavalt
olemas lepingud ja täiendav maaressurss
tekkiva sõnniku laotamiseks (kas enne
ehitustegevust/keskkonnakompleksloa
taotlemist?). Esitatud täiendavate maade
osas märgime, et ettevõttel on küll ka
kaugemal maad aga arvestades asjaolu, et
Pajustis paiknev partnerfarm on samuti
laienenud siis võib vajaliku laotuspinna
leidmine
osutuda
keeruliseks.
Antud
olukorras võib teoreetiliselt tekkida olukord,
kus piisava maaressursi puudumisel ei saa
pidada sellise suurusega laudas maksimaalsel
arvul loomi (vältimaks üleväetamise ohtu
lähedal asuvatele põldudele).

KMH aruandesse on lisatud täiendavat infot
meetmete kohta, mida arendaja on valmis
täiendavalt rakendama/mille rakendamist on
alustanud. Peatükki on lisatud farmi poolt
tänaseks tehtud eelkokkulepped sõnniku
orgaanilise väetisena üle andmiseks/laotamiseks
Viola PM AS ning OÜ Olt & Ko
põllumajandusmaadele. Vastavalt suureneb
kasutatav laotamispind ligikaudu 570 ha võrra,
tõstes maade kogupindala 3116 hektarini.
Aruandesse on lisatud ka lähem kirjeldus, kuidas
mõjutaks
sõnnikukäitluse
mõju
koostöö
tegemine biogaasijaamaga.
Märgime, et KMH aruandes välja toodud
loomade arv ja tekkiv sõnniku kogus on
maksimaalne planeeritav. Soovitud mahuni on
aga võimalik jõuda ka järk-järguliselt.
Arendaja
on
teadlik,
et
maksimaalse
tootmismahuni saab jõuda alles siis, kui on
tagatud kogu tekkiva sõnniku keskkonnanõuete
kohane käitlemine. Järelevalvet selle üle teostab
Keskkonnaamet.
Juhul, kui selleks vajalikud ressursid ja meetmed
ei ole (veel) piisavad, tuleb farm kasutusele võtta
väiksema tootmismahuga ehk väiksema loomade
arvuga.
Sellega
arvestatakse
keskkonnakompleksloa taotlemisel, s.t loaga
seatava lubatud maksimaalse tootmismahu
taotlemisel.
Kirjeldatud põhimõte on selguse huvides lisatud
ka KMH aruandele.
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Nr Ettepanek/märkus

Selgitus seisukohaga arvestamise kohta

2

PVT nõudeid tuleks käsitelda täpsemalt kuna
tegemist
on
väga
suuremahulise
laienemisega ning osad elamud paiknevad
vaid paarisaja meetri kaugusel laiendusest
ning võimalusel tuleks valida ehitusprojekti
koostamisel leevendava meetmena kõige
vähem keskkonnamõju, sh lõhnahäiringut
põhjustavad variandid.

Ettepanekuga on arvestatud ja peatükki 8.2 on
lisatud ülevaade olulisematest (ehk peamiste
negatiivse
keskkonnamõju
valdkondadega
seotud) rakendamist vajavatest PVT nõuetest.

Aruandes tuleks käsitleda võimaliku ligipääsu
teed ja tuua välja liikluskoormuse kasv.
Olemasoleva farmi jaoks kasutatav ligipääsu
tee on munitsipaal omandis suures osas ja
seda kasutavad ka teised elanikud. Tee ei ole
suures osas asfalteeritud, mistõttu võib
halveneda, arvestades liiklusvoo suurenemist
kaasneva sõnnikuveoga, tee seisukord jms
probleemid.

Ettepanekuga on arvestatud ja aruande peatükke
6.2.5 ja 7.5 on täiendatud hinnangulise farmiga
seotud liikluskoormusega. Arvutuslikult kaasneb
farmi teenindamisega keskmiselt ligikaudu 17
veoauto ja 16 sõiduautoga tehtud veost päevas.
Samuti on ülevaade juurdepääsuteedest lisatud
ptk 7.7.

Arvestades asjaolu, et piirkonnas on
tuvastatud kaevudes suurenenud nitraatide
sisaldus siis tuleks kaaluda aruande
täiendamist leevendavate ja/või täiendavad
seiremeetmetega
vältimaks
suureneva
sõnnikukäitluse juures ohtu pinna ja
põhjaveele.

Ettepanekuga on arvestatud. Aruannet on (lisaks
ptk 7.3 täiendustele) täiendatud seiremeetmete
osas (ptk 8.3). Mõju hindamise käigus selgitati, et
farmi laotuspindade vahel paikneb olemasoleva
seireandmete aegreaga nitraaditundliku ala
põhjaveeseire seirekaev (SJA4800000). Kadila
veisefarmi
laotamispindade hulka arvatud
põllumassiivid ümbritsevad seirekaevu kõigist
ilmakaartest. Lisaks paikneb seirekaev veekaitselt
ebasoodsas asukohas ehk Veadla karstivälja
läheduses. Tegu on riikliku seirejaamaga, mis
tähendab, et seiret korraldab arendajast ja
elanikest sõltumatu osapool, mis eeldatavalt
tagab ka seire korrektsuse ja objektiivsuse. Seega
on asjakohane jälgida nimetatud seirekaevu
tulemusi ning lämmastikuühendite olulise
tõusutrendi ilmnemise puhul analüüsida, kas ja
mil määral võib see olla mõjutatud sõnniku
laotamisest lähedastel põldudel. Vajaduse
selgumisel
tuleb
korrigeerida
sõnnikulaotuspraktikaid
(laotamisnorm,
laotamisaeg, laotamistehnoloogia vms).

3

4
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Põhjalikum võrdlus PVT nõuetega tuleb farmil
teostada keskkonnakompleksloa taotlemisel, kui
farmi tehnoloogilised detailid on täpsustunud.
Arendaja on võtnud teadmiseks, et nõuetega
tuleb arvestada juba ehitusprojekti koostamisel.

Märgime, et kohaliku tee võimalikult n-ö
heaperemehelik kasutus tegevuse elluviimisel on
farmi enda huvidest lähtuv eesmärk, et tagada
tegevuse jätkusuutlikkus.
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Nr Ettepanek/märkus

Selgitus seisukohaga arvestamise kohta

5

Arvestades asjaolu, et ühe piisava
tootlikkusega C-V põhjaveekompleksi kaevu
asemel nagu KMH programmis oli toodud,
hakkab vett andma kaks madalamat S-O
põhjaveekompleksi kaevu, millest saab vee ka
naaberkinnistu puurkaev siis tuleks ette näha
meetmed
võimaliku
mõju
korral
naaberkinnistu kaevule.

Puurkaevu vajalik sügavus ja kasutatav
põhjaveekiht selgitatakse puurkaevu projekti
koostamise käigus. Farmi arendaja on võtnud
teadmiseks, et juhul, kui farmi veevõtt peaks
põhjustama veepuuduse naaberkinnistul kaevus,
peab farm leidma lahenduse majapidamise
veevarustuse taastamiseks. Seda on eeldatavalt
võimalik
teha,
tagades
naaberkinnistu
veevarustuse farmi uue puurkaevu baasil
(rajades kaevust veetrassi ka naaberkinnistule).
Vastav punkt on võimaliku leevendusmeetmena
kirjutatud ka KMH aruandesse (ptk 8.2).
Arendajal on olemas põhimõtteline valmisolek
vastava abinõu rakendamiseks juhul, kui vastav
reaalne vajadus selgub.

6

Aruande peatükkides 5 ja 7 punktides 5.2.3 ja
7.3 on toodud, et eeldatavalt muutuvad uues
veeseaduses fosforile kehtestatud normid
teatud juhtudel. Kuigi sellest ei ole lähtutud
sõnniku laotuspindade arvutamisel vaid kui
võimaliku varianti, et laotuspinna vajadus
tulevikus võib väheneda siis eeldatavalt
antud piirkonnas, arvestades, et tegemist on
nitraaditundliku alaga antud erand kehtima ei
hakka ja pigem tuleb jätkata teiste
võimalaluste otsimist.

Riigi Teatajas avaldatud veeseaduse tekst (Vastu
võetud 30.01.2019) ei too välja, et fosforitarbe
klasside põhimõtet ei rakendata nitraaditundlikul
alal. Võimalik on siiski, et see lähenemine selgub
kehtima hakkavatest määrustest.
Nõustume seetõttu, et tegu on üksnes ühe
võimaliku arenguga, mida ei saa võtta vaikimisi
eeldusena. Seetõttu ei ole sellisest eeldusest
lähtutud ka KMH järelduste tegemisel.
KMH aruandesse lisati täiendav selgitus, et pole
selge, kas Kadila farmi laotuspindadel
fosforinormi erisused rakenduksid.
Farmi arendaja on teadlik, et peab kuni
vastupidise info selgumiseni arvestama hetkel
kehtivate piirangutega.
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Nr Ettepanek/märkus

Selgitus seisukohaga arvestamise kohta

7

Veisefarmist välisõhku väljutatavate saasteainete
heitkogused erinevate ventilatsioonilahenduste
korral ei erine (sõltuvad loomade arvust ja
pidamisviisist).
Mõnevõrra
võib
erineda
saasteainete hajumine. Peatükki 8.2 on
täiendatud vastava illustreeriva hajumiskaardiga.

Lk 60 aruande peatükis 8 punktis 8.2 on
märgitud, et keskkonnamõju hindamisel on
arvutatud
läbi
kaks
laudahoonete
ventilatsioonilahendust
(lahtise
katuseharjaga
laudad
ja
ventilatsioonikorstnatega laudad). KMH
eksperdi soovitus ehitusprojektile on
ventilatsiooni
kortsnaga
lahenduse
kasutamine.
Samas
on
öeldud,
et
ventilatsioonilahendus
võib
aruandes
arvestatust mõnevõrra erineda. Arvestades
loomade arvu suurenemist ja elamute
lähedust, palume välja tuua milline erinevus
oli heitkogustes erinevate lahenduste
kasutamisel.

Lahtise katuseharjaga lautade puhul (muud
kriteeriumid on samad) laieneb ulatus, kus
esineb
lõhnatundide
teatud
arvutuslik
esinemissagedus. Näiteks on korstnatega
lahenduse puhul uutest lautadest itta jääval
Neene kinnistu õuealal arvutuslik lõhnatundide
esinemissagedus
vahemikus
5-7%,
katuseharjadega lahenduse puhul aga ca 10%.
Häiringutasemele vastav esinemissagedus (15%
aasta lõhnatundidest) jäi ka katuseharjadega
lahenduse puhul tootmisterritooriumi sisse.
Tegevuseks on vajalik keskkonnakompleksloa
taotlemine. Juhul, kui ehituslik lahendus erineb
KMH aruandes toodust ulatuses, mis võib
saasteainete hajumist mõjutada, teostatakse
täpsustatud õhusaaste hindamine hiljemalt
keskkonnakompleksloa taotluse koostamisel.
Keskkonnakompleksluba väljastatakse juhul, kui
on tagatud keskkonnanõuete täitmine.

8

9

Märgime, et tulenevalt atmosfääriõhukaitse
seaduse § 79 lõikest 6 peab õhusaasteloa
kohustusega paikse heiteallika käitaja enne
vastava heiteallika ehitusloa taotlemist
omama õhusaasteluba, mida antud juhul
asendab keskkonnakompleksluba. Sellest
tulenevalt
tuleks
peale
projekteerimistingimuste saamist ja enne
ehitusloa
taotlemist
taotleda
Keskkonnaametilt keskkonna kompleksluba.
Arvestades
asjaolu,
et
ehitusprojekti
koostamisel
võivad
laudahoonete
parameetrid ja tehnoloogiavalik erineda KMH
aruande heitkoguste arvutamise aluseks
olnud olukorraga võrreldes tuleks kindlasti
tähelepanu pöörata võimalike lahenduste
leidmiseks, mis ei suurendaks heitkoguseid ja
lõhnatunde võrreldes aruandes tooduga.
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Märkus on farmi arendaja poolt teadmiseks
võetud.
Tegevuse edasisel planeerimisel arvestatakse
kõigi tegevuse ellu viimiseks nõutavate lubadega.

Märkus on farmi arendaja poolt teadmiseks
võetud ning sellega arvestatakse ehitusprojekti
koostamisel.
Juhul, kui ehituslik lahendus erineb KMH
aruandes toodust ulatuses, mis võib saasteainete
hajumist mõjutada, teostatakse täpsustatud
õhusaaste
hindamine
hiljemalt
keskkonnakompleksloa taotluse koostamisel.
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