
 
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

Riin Kruusimägi  

 

Eesti Vabariigi tööstusheite seaduse 
rakendamise analüüs ettevõttes Kunda 

Nordic Tsement AS 
 

Magistritöö maastikukaitse ja –hoolduse erialal 

 

Juhendaja: Kalev Sepp, PhD 

Kalle Kikas 

 

 

Tartu 2014 



 

Kaitsmisele lubatud "......" .................. 20.... a EMÜ põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi õppedirektor/osakonna juhataja: 

.............................................................................  

Magistritöö juhendaja: ................................................................................. 

Magistritöö juhendaja: ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen koostanud magistritöö iseseisvalt ja kõik töö koostamisel kasutatud teiste 

autorite tööd, põhimõttelised seisukohad kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad 

andmed on viidatud. 

 

 

/Eesnimi, perekonnanimi ja allkiri/ 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev magistritöö on koostatud ühe osana EMÜ magistriastme õppetööst. 

Magistritöö hindamine positiivse hindega ei tähenda, et põllumajandus- ja 

keskkonnainstituut vastutab töös kasutatud meetodite, saadud tulemuste ja 

tehtud järelduste eest. 

 



! "!

 

SISUKORD!

!"!!#$%&'(%!) *!
+,)TÖÖSTUSHEITMETE KÄSITLUS KESKKONNAKORRALDUSES) -!
+,+)(..!(%!&#"(#/ TSEMENDITÖÖSTUSES) 0!
1,)23#4''/#)#((#45((#!()'!)6%7/')789/":)(!#;#7() +<!
1,+)6#!6687/) ++!
*,)3=&(#83%6899')23#4''/#) +1!
*,+)(..!(%!&#"(#)!#'/%!) +1!
3.2 KUNDA NORDIC TSEMENDI KESKKONNAASPEKTID) +>!
>,);'(#9$'3)$');#(88/"6') +?!
-,)TULEMUSED) 1<!
5.1 NÕUDED JA PIIRVÄÄRTUSED) 1<!
5.2 KOMPLEKSLOA VASTAVUS JA ERISUSED) 11!
5.3 MAJANDUSLIK ANALÜÜS) 1>!
5.3.1 TEHAS JÄTKAB TEGEVUST MÄRGMENETLUSMEETODIL! "#!
#$%$"!&'()*'!&++!,--).*'!/0'!.1-,2'3'&01*2''&45-0'! %#!
0,)'9%(#3%)$')$=9#3/%!#/) *@!
6866%45(#) >-!
SUMMARY) >A!
6'!%('(%/)'33"6'/) -+ 

LISA 1. RASKMETALLIDE, DIOKSIINIDE, TOLMU JA GAASIDE 2009-2013 
AASTA KESKMISED HEITKOGUSED ELEMENTIDE LÕIKES ETTEVÕTTES 
KUNDA NORDIC TSEMENT AS) -0!
LISA 2. TÖÖSTUSHEITE SEADUSEST TULENEVAD UUED NÕUDED 
KOMPLEKSLOA KOHUSLASTELE) -?!
!
 
 



! %!

 

 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Käesolev magistritöö kästleb tööstusheite seaduse (THS) rakendamise uurimist 

ettevõttes AS Kunda Nordic Tsement (KNT). Ettevõte moodustati 1992. aastal ning 

kuulub HeidelbergCement Groupi koosseisu. AS-i Kunda Nordic Tsement peamiseks 

tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte 

sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku.  

Euroopa Liit on seadnud ambitsioonika eesmärgi, saavutamaks 2050. aastaks 

süsinikuvaba majanduse, millega seoses on pandud 2020. aastaks siht, mida 

kutsutakse 20-20-20 vähendada kasvuhoonegaase ja energia kasutust mõlemat 20% 

võrra ning saada 20% vajatavast energiast taastuvatest energia-allikatest (Moya et al., 

2011). Riigikogu võttis 24. aprillil 2013. aastal vastu tööstusheite seaduse (THS), mis 

jõustus sama aasta 1. juunist. Seadus reguleerib peamiselt teatud tööstusvaldkondades 

tegutsevate ettevõtete (nt suurtööstused, põletustehased, orgaaniliste lahustite 

käitlejad – nt keemilised puhastused, autovärvimistöökojad – jm) tegevust ning 

asendab senise saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse (Keskkonnaõiguse 

Keskus, 2013).  

Teema olulisus tuleneb tööstusheite direktiivi 2010/75/EU nõuete vastavusse viimise 

tähtaegadest kompleksluba juba omavatele ettevõtetele. Teema aktuaalsus seisneb 

asjaolus, et THS nõuded hakkasid kehtima 7. jaanuaril 2014. Kompleksluba juba 

omavatele ettevõtetele on ette nähtud investeerimise periood 4 aastat ja üleminekuaeg 

3 aastat. Ettevõtte töö jätkamise seisukohalt on oluline kiire reageerimine direktiivi 

nõuete rakendamisele. 

Käesolevas töös kasutatakse mõisteid heited ja heitmed paralleelselt ning 

samatähenduslikult. Eesti keeles on tööstusheitmete puhul õige kasutada mõistet 

heitmed, seadus ning PVT järeldustes on tõlgitud kujul kasutuses sõna heited. 
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Uurimisaluseks objektiks valiti AS Kunda Nordic Tsement, sest magistritöö koostaja 

viibis ettevõttes praktikal ning uuris tööstusheite seadusest tulenevaid probleeme. 

Kuna ilmnes, et seadusega vastavusse viimiseks tuleb investeerida kas 

heitepüüdeseadmetesse või tootmisprotsesside muutmisesse, pidas ettevõtte juhtkond 

vajalikuks võimalikke arendamise variante täpsemalt ning sisulisemalt analüüsida.  

Töö eesmärk on analüüsida AS Kunda Nordic Tsemendi tootmise vastavusse viimise 

võimalusi tööstusheite direktiivi ja parima võimaliku tehnika nõuetega.  

Käesoleva töö uurimisülesanneteks on: 

• Võrrelda seni kehtinud parima võimaliku tehnika (PVT) ja saastuse 

kompleksse kontrollimise ja vältimise seaduse (IPPC) nõudmisi ja piirväärtusi 

uue tööstusheite seaduse (THS) ja PVT viitedokumendiga (BREF). 

• Analüüsida Kunda Nordic Tsemendi (KNT) kehtiva kompleksloa vastavust 

tööstusheite seaduse nõuetele. 

• Uurida majanduslikust aspektist, kas rekonstrueerida heitepüüdeseadmeid 

vastavalt PVT järeldustele või viia tehas üle kuivmenetlusmeetodil töötavale 

tootmisprotsessile. 
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1. TÖÖSTUSHEITMETE KÄSITLUS 
KESKKONNAKORRALDUSES 
 

Mõiste keskkonnaprobleem, kui kompleksne probleem ühiskonnas, võeti kasutusele 

alles 1960-ndatel. Esimene, otseselt keskkonnaprobleemiga tegelev rahvusvaheline 

institutsioon Euroopas Euroatom, pärineb 1959. aastast. Asutuse eesmärgiks oli 

koordineerida tuumaenergia kasutamis- ja tootmisprotsesse ning kaitsta töötajaid ja 

elanikkonda kiirituse eest. Euroopa Liit võttis esimesed keskkonnakaitsega haakuvad 

direktiivid, mis käsitlevad sõiduki heite ja müra piirväärtusi vastu 1970. ja 1972. 

aastal (Klemmensen et al., 2007).  

Euroopa Ühenduse terviklikust keskkonnapoliitikast saab rääkida alates 1972. aastast, 

mil toimus Stockholmis ÜRO egiidi all esimene inimkeskkonna konverents ja võeti 

vastu Stockholmi Deklaratsioon. Nimetatud konverentsile järgnes samal aastal 

Euroopa Ühenduse liikmesriikide tippkohtumine, kus valitsusjuhid ja riigipead tegid 

Euroopa Komisjonile ülesandeks koostada keskkonnapoliitika tegevusprogramm. EÜ 

esimene keskkonna tegevusprogramm kiideti heaks aastal 1973 (Kiisvärk, 2001). 

1992. aastal sõlmiti Rio de Janeiros ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, mille 

ülesanne on globaalse koostöö arendamine kliimamuutusi põhjustavate 

kasvuhoonegaaside emissioonide stabiliseerimiseks ja vähendamiseks. Eesmärgiks oli 

saavutada kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerumine atmosfääris tasemel, 

mis võimaldaks majandusliku arengu jätkumise säästlikul viisil 

(Keskkonnaministeerium, 2013). 1996. aastal võeti Euroopa Liidus vastu direktiiv 

saaste kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC). Direktiiv näeb ette, et 

tööstusettevõtted kasutavad parimat võimalikku tehnikat (PVT) ning saavutavad tänu 

tehnoloogilistele uuendustele ka saastemahud, mis jäävad piirangute raamesse 

(Truusa, 2012). 1997. aastal allkirjastati Kyoto protokoll, millega sätestati 
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konkreetsed kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid arenenud ja 

üleminekumajandusega riikidele (Keskkonnaministeerium, 2013). 

Märkimisväärse osa keskkonnamõjudest põhjustavad tööstusettevõtted. 

Tsemenditööstus on üks suurimaid süsiniku heitkoguse tekitajaid (Szabo, 2006). 

Euroopa Liidus on umbes miljon tööstusettevõtet, millest enamus on keskmised või 

väiksed ning mille tegevust reguleeritakse siseriiklike õigusaktidega. Nende hulgas on 

aga umbes 50000 suurt tööstusettevõtet, mille tegevus põhjustab hulgaliselt 

keskkonnaprobleeme. Nimetatud ettevõtete tegevus oli kuni 2014. aastani 

reguleeritud IPPC direktiiviga, samuti omavad tööstused keskkonnalitsentsi, mis 

lubab neil valdkonnas tegutseda (Klemmensen et al., 2007). Alates 2014. aasta 

jaanuarist muutus tööstusheite direktiivi vastuvõtmisega IPPC kehtetuks ning 

ettevõtted peavad kompleksloa taotlemisel lähtuma uuest seadusest ning karmimatest 

keskkonnapiirnormidest. 

 

 

1.1 Tööstusheited tsemenditööstuses 
 

Ajaloost saab tuua rohkelt näiteid õhureostuse ja selle negatiivsete tagajärgede kohta, 

millest tulenevalt võib järeldada, et õhureostus pole uus probleem. Nimetatu on 

oluline, kuna reostusel on suur mõju inimeste tervisele. Lisaks on teada arvukalt 

juhtumeid, kus saastest tulenevad kahjud on olnud suured nii teraviljasaagile, metsale 

kui ehitistele (Nilsson et al., 2007).  

Tsemenditööstus on üks valdkondi, mis mõjutab suurel määral kliimamuutust, 

moodustades ligi 5% atmosfääri heidetavatest inimtekkelistest CO2 heitmetest 

(Humphreys ja Mahasenan, 2002). Tsemenditootmisel eralduv süsihappegaas tekib 

kaltsineerimisel, kui lubjakivi kuumutamisel laguneb kaltsiumkarbonaat 

kaltsiumoksiidiks ja süsihappegaasiks ning teine pool CO2 tekib kütuse põletamisest 

(Trumm et al., 2010). Enamus tsemenditööstuse CO2 heitkogusest ja energiakulust on 

seotud klinkri tootmisega. Kaltsineerimise protsess moodustab umbes 63% CO2 

heitkogusest ning ülejäänud, umbes 37% eraldub fossiilsete kütuste põletamisel, 

millega tekitatakse kaltsineerimisprotsessi reaktsioon (Moya et al., 2011). Eelnevast 

tulenevalt on kliimamuutuste vastu võitlemise seisukohalt tööstuslike heitkoguste 
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vähendamine peamiseks eesmärgiks, täitmaks Kyoto protokollis kokkulepitut (Cagiao 

et al., 2011). Erinevad simulatsioonid näitavad, et materjalid, mida kasutatakse 

kütusteks tsemenditööstuses mõjutavad olulisel määral õhuheitmete hulka. Näiteks 

CO2, NOx, SO2 ja tolmu emissioone oleks võimalik vähendada 30 kuni 80%, 

kasutades erinevat tüüpi materjale ja alternatiivkütuseid (Gäbel, 2005). 

Kuigi tsemenditehastes tehakse pidevalt tehnoloogilisi uuendusi ja edusamme on 

siiski suuremateks emissioonide põhjustajateks soojuskadu läbi suitsugaaside ja 

kuuma õhu voolu, korstna, kaltsineerimisprotsessi ja muude kanalite. Samuti 

tekitatakse suures koguses CO2, mille püüdmiseks tuleb investeerida 

heitepüüdeseadmetesse (Benhelal, 2012). 

Soojusenergia saamiseks kasutas Kunda Nordic Tsement 2008. aastal 285000 tonni 

põlevkivi, 108000 tonni kivisütt, 26779 tonni vedelaid alternatiivkütuseid ja 12078 

tonni tahkeid alternatiivkütuseid ning tootmisel eraldus üle miljoni tonni CO2 (Trumm 

et al., 2010). Kontsern HeidelbergCement seadis eesmärgiks vähendada aastaks 2010 

võrreldes aastaga 1990 ühe tonni tsemendi tootmisel tekkivat süsihappegaasi 15% 

võrra. Eesmärk täideti juba 2007. aastal, mil CO2 heitkogust oli vähendatud 17% 

võrra (Trumm et al., 2010). 

2005. aastal jõustus Kyoto protokoll, millega alustati atmosfääri paisatavate 

heitkoguste mõõtmist ja rahalist hindamist. Kuni KNT kolmanda ahjuliini 

käivitumiseni aastal 2007, jäid heittasemed kõnealuses ettevõttes normide piiresse, 

hiljem limiite ületati ning tuli osta juurde kvoote CO2 õhku paiskamiseks (Trumm et 

al., 2010). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ 

"Ühenduses kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi loomine 

ja nõukogu direktiivi 96/61/EÜ muutmine", algas EL liikmesriikidel alates 1. 

jaanuarist 2005 kasvuhoonegaaside esimene kauplemisperiood, mida nimetatakse ka 

eel-Kyoto kauplemisperioodiks. Vastavalt riigi vajadustele vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid antakse käitajatele kasvuhoonegaaside teatud 

piirkogus, mida käitajad võivad õhku paisata. Kui käitaja paiskab õhku piirkogusest 

vähem, siis piirkoguse ja tegeliku heitkoguse vahe võib ta maha müüa 

(Keskkonnaministeerium, 2013). 
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Teine kauplemisperiood oli aastatel 2008-2012. Aastast 2013 algas kolmas kaheksa 

aasta pikkune kauplemisperiood mis oma kestuselt on võrreldes eelnevate 

perioodidega pikem ning muutusid ka lubatud heitkoguste ühikute taotlemise 

põhimõtted. Käesoleval kauplemisperioodil minnakse valdavalt üle 

enampakkumistele ning järk-järgult vähendatakse tasuta lubatud heitkoguste ühikute 

eraldamist käitistele (Keskkonnaministeerium, 2013). 

Viimase 30 aastaga on soojus- ja elektrienergia tarbimine Euroopas vähenenud 

märkimisväärselt, tänu uute tehnoloogiate kasutuselevõtule. Seega on vähendatud 

olulisel määral ka CO2 heitkoguseid (Cagiao et al., 2011). Analüüsi tulemused 

näitavad, et tsemenditööstuses kasutatavate vanade ahjude asendamisel uutega oleks 

võimalik vähendada tahkete osakeste heitkoguseid, samuti tuleks rakendada 

rangemaid heitkoguste kontrollimeetmeid ja tehnoloogiaid. Uus tehnoloogia 

vähendaks CO2 heitkoguseid 2020 aastaks kuni 12.8 % (Lei et al., 2011). 

Keskkonnanõuetele vastamise vajadusest lähtuvalt anti 2009. aastal 120 miljonit eurot 

laenu Aserbaid!aani tsemenditööstusele Garadagh Cement OJSC. Üleminek märjalt 

menetluselt kuivale aitas ettevõttel vähendada üldist energiatarbimist ning suurendada 

toodangut 1,3 miljonilt tonnilt aastas, 1,7 tonnini (Coretchi, 2009). Lääne-Ukrainas 

rahastati kuiva liini ehitamise projekti, mille eesmärgiks oli vähendada tehase 

tootmiskulusid, suurendada alternatiivkütuste kasutust ning tagada vastavus EL 

keskkonnanõuetele. Kokku oli projekti maksumus 300 miljonit eurot. Märjal 

menetluse töötav liin oli varasemalt moderniseeritud ning lisatud ESP filtreid ja NOx 

heitepüüde seadmeid kuid veenduti, et olemasolev tehas ei suuda saavutada vastavust 

uutele keskkonnanõuetele tehnoloogia ja tehnika vanuse tõttu. Vanad masinad 

põhjustasid sageli katkestusi ning ebastabiilsed tööprotsessid suurendasid tolmuheidet 

ning ESP filtrite väljalööke (Hartikainen, 2011).  

Varustamaks tsemenditööstusi vajaliku energiaga, vabastatakse märkimisväärne 

kogus heitmeid, mis pärinevad fossiilkütuste põletamisest. Uuringud on näidanud, et 

asendades fossiilsed kütused alternatiivsetega, vähenevad olulisel määral CO2 

heitkogused (Ali et al., 2011). Alternatiivkütuste kasutamine tsemenditööstustes 

mängib olulist rolli tuleviku energiatarbimise mahus ning CO2 emissioonide hulgas. 

Energiatõhususe lõhe tekkimise põhjusteks võivad olla kultuurilised erinevused 

ettevõtte või konserni raames, ettevõtte suurus, seotud sektorid jms (Cooremans, 
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2009). Oluline on ka pöörata tähelepanu asjaolule, et uuendusi ei pruugita ettevõttes 

rakendada, kuna nimetatu ei ole kuluefektiivne. Samuti tuleb hinnata, kuidas saaks 

energiatõhususe lõhet täita tulevikus, kasutades uuemaid tehnoloogiaid (Moya et al., 

2011). 

Üheks võimaluseks heiteid vähendada on kasutada alternatiivkütused, mille kasutust 

mõjutavad tooraine kättesaadavus, tsemendi omadused, standardid, turumajanduslik- 

ja sotsiaalne aktsepteerimine, õigusaktid ning alternatiivkütuste kulud (Hoenig ja 

Twigg, 2009). Alternatiivkütuste kasutamine vähendab prügi ladustamise vajadust 

ning samuti ka fossiilsete kütuste kasutamise hulka.  

Suureks probleemiks oleva CO2 emissiooni vähendamiseks on olemas kogumise ja 

säilitamise seadmed, mille kasutuselevõtuga väheneks oluliselt CO2 heite kogus 

tsemenditootmise valdkonnas, kuid nimetatud seadme kasutust pole ette nähtud EU27 

kohaselt enne aastat 2025 (Moya et al., 2011). 

Uued piirnormid ja karmistuvad saastetasud sunnivad ettevõtteid investeerima uutesse 

seadmetesse ja tehnoloogiatesse. Kulude arvestamisel tuleb lisada kalkulatsiooni 

lisaks põletusahju tüübile ka energiatarbimise suurus ning tehase tootmismahud 

(Moya et al., 2011).  

Märjal menetluse töötavas tootmisprotsessis sisaldab ahju söödetav tooraine kuni 38% 

vett. Sellisel kujul hoitakse kokku energiat tooraine ettevalmistamise faasis, kuna 

toorainet pole vaja kuivatada. Kuid üleüldine energiatarbimine on suurem, kuna 

lobrist tuleb vesi välja aurutada ja veeaur klinkriahjus üles kuumutada. Eelkuumutus 

ja eelkaltsineerimisseadmega kuivad ahjuliinid tarbivad energiat 8-11% vähem. 

Tulemuseks on põletuskambri madalam temperatuur, mis vähendab omakorda NOx 

emissioonide teket. Ahju võimsust on võimalik sel viisil suurendada kuni 12000 

tonnini klinkrit päevas (Madlool et al., 2011).  
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2. ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST AS KUNDA NORDIC 
TSEMENT 
 

AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal, Kunda tsemenditehase baasil, 

olles 143-aastase ajalooga ettevõte, mis kuulub rahvusvahelise HeidelbergCement 

Groupi koosseisu (Trumm et al., 2010). AS Kunda Nordic Tsement toodab 

ehitustsemente, lubjakivikillustikku ning pakub Kunda sadamas sadamateenuseid. 

Tsemendi peamine komponent on klinker, mida toodetakse purustatud ja 

homogeniseeritud lubjakivist ning savist. Klinkri põlemine toimub 1450º C juures. 

Klinker koosneb peamiselt kaltsium-, räni-, alumiinium- ja raudoksiidist. Jahutatud 

klinker suunatakse jahvatusse, lisatakse erinevaid komponente, vastavalt soovitud 

tsemendi omadustele ning tugevusastmele. Jahvatusest saadakse homogeenne pulber- 

tsement (Cembureau, 2009). 

Tehase naabruses leidub suurtes kogustes heakvaliteedilist lubjakivi ning kohalik 

põlevkivi on juba aastakümneid olnud ahjude peamiseks kütuseks. AS Kunda Nordic 

Tsement on erinevate tunnustatud asutustega sõlminud lepingud toodetavate 

tsementide kvaliteedi nõuetele vastavuse ja killustiku tootmisohje hindamiseks. 2012. 

aasta veebruaris väljastas Bureau Veritas AS-ile Kunda Nordic Tsement 

juhtimissüsteemi sertifikaadid vastavalt standardite ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

ja OHSAS 18001:2007 nõuetele (HeidelbergCement, 2014). 

Tehas müüb põllumajandusele tsemendi tootmise kõrvalprodukti - klinkritolmu, mida 

kasutatakse mullaparandusainena ja happeliste põldude lupjamiseks.  
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2.1 Keskkond 
 

Ettevõtte eesmärkideks on anda toodete ja teadmistega panus jätkusuutlikku 

ühiskonda samuti arvestada erinevate ehitusmaterjalide elutsüklit kui olulist tingimust 

ehitusprojektide hindamisel (HeidelbergCement, 2014). 

Betoonil on ehitusmaterjalina palju eeliseid, olles vastupidav, püsiv, tulekindel, 

mürakindel ja energiasäästlik ning soojapidav. Ehitusmaterjalide tõhusus ja 

keskkonnamõju omavad tulevikus üha tähtsamat rolli. Kaasajal mõistetakse betooni 

all (kui pole defineeritud teisiti) materjali, mis saadakse omavahel segatud tsemendist, 

jäme- ja peentäitematerjalist ning veest. Betooni omadused kujunevad tsemendi 

hüdratatsiooni tulemusena (Cleantech Estonia, 2012). 

Ettevõtte keskkonnamõjuks, seoses ressursikasutusega on jahutusvee võtt Kunda 

jõest, mida tarbitakse aastas umbes 1,9 miljonit m3. Tootmisprotsessis tekkivad 

heitveed keskkonnale olulist mõju ei avalda. Kaudset keskkonnamõju avaldavad 

mineraalsete ressursside kasutamine (kaevandamisest tulenevad keskkonnamõjud, s.h. 

pinna- ja põhjavee taseme alanemine) ja elektrienergia kasutamine. AS Kunda Nordic 

Tsement peamiseks keskkonda mõjutavaks teguriks on õhusaaste, eriti tolmuheitmed 

– nii punktallikatest kui ka hajusad heitmed (tooraine ladu, tahkekütuste puistangud). 

Ettevõtte õhusaaste mõjupiirkonnaks on ring raadiusega 4 km - viiekümnekordse 

kõrgeima tegutseva korstna (80 m) kõrguse järgi. Mõjutsooni sisse jääb kogu Kunda 

linn (HeidelbergCement, 2014). 

Jäätmetest omab potentsiaalset keskkonnamõju pöördahjude heitgaasidest välja 

filtreeritud tolm, mille prügilasse ladestamisel võivad tekkida leeliselised leostusveed. 

Ettevõtte tootmistegevusest lähtuv müra ja vibratsioon ei ole oluliseks 

keskkonnateguriks (Kompleksluba, 2000).  

AS Kunda Nordic Tsement on C-kategooria ohtlik ettevõte. Normaalsete 

töötamistingimuste korral ei ohusta läbiviidav tegevus käitises ja väljaspool käitist 

asuvaid inimesi, nende vara ja keskkonda (HeidelbergCement, 2014). 
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3. LÄHTEOLUKORRA ÜLEVAADE 
3.1 Tööstusheite seadus  
 

Euroopa Liidu (EL) 2020 keskkonnaprogramm (2010), EL kliimapoliitika (2008), 

Säästva Tarbimise ja Tootmise Strateegia ning EL Säästva Arengu Strateegia (2006) 

ja EL teemastrateegiad püstitavad kõrgeid keskkonnapoliitilisi eesmärke, mis pole 

tulemusi toonud. Nimetatust tulenevalt oli vajalik luua uus keskkonnaõiguslik alus. 

Samuti oli 1996. aasta IPPC direktiiv tähtaegne, mis kehtis kuni 30.10.2007. Kuna 

IPPC direktiivi juurutamine ei olnud nii tulemuslik, kui oodati ning lootes EL 

keskkonnaseisundit kiiremini parandada, otsustati ühendada IPPC ja kuus tööstusheite 

õigusakti (heited lahustitest 1999/13/EÜ, jäätmepõletus 2000/76/EÜ, suured 

põletusseadmed 2001/80/EÜ, TiO2 tööstuse direktiivid 78/176/EEC, 82/883/EEC, 

92/112/EEC) (Truusa, 2012). 

Tööstusheite direktiiv 2010/75/EU (THD) on raamdirektiiv, mis sätestab keskkonnale 

ja inimtervisele olulist mõju avaldavate tootmisharude suurtootjate tegevuse 

keskkonnaalase regulatsiooni kogu EL ulatuses. Tööstusheite direktiiv võeti vastu 

2010. aastal ning jõustus aastal 2011. Põhieesmärk on Euroopa Liidu keskkonnakaitse 

tõhustamine, direktiivi põhisisuks EL keskkonna ja kodanike kaitseks 

keskkonnaseisundi miinimumnõuete sätestamine (Truusa, 2012). Eelnõu kohaselt ei 

kehtestata seadusega täiesti uusi nõudeid, vaid koondatakse varasemad nõuded ühte 

õigusakti, lisades neile karmistavaid täiendusi (Neudorf, 2012). Integreeritud õigusakt 

ühendab saasteennetuse põhimõtteid, keskkonnatasu ja –tulud, normeerituse ja 

paindlikkuse, tootlikkuse tõstmise ja keskkonnamõju vähendamise PVT kaudu 

(Truusa, 2012). PVT rakendamise aluseks on parima võimaliku tehnika 
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viitedokument (BREF), tsemendi, lubja ja magneeriumoksiidi tootmise jaoks (EC, 

2013). 

Erinevatele tootmistegevuse valdkondadele kohalduvad endistviisi ka muud seadused, 

näiteks jäätmeseadus, välisõhu kaitse seadus, veeseadus, seega tuleb tööstusheite 

seadusega sätestatut käsitleda kui erinõudeid suure mahu ja keskkonnamõjuga 

tööstustegevusele. Teatud künnisvõimsustest alates on keskkonda oluliselt saastavates 

tegevusvaldkondades tegutsevatel käitistel kohustus taotleda 

keskkonnakompleksluba. Seni on kompleksluba Eestis antud 252 käitisele. 

Muuhulgas on kehtestatud nõuded suurte põletusseadmete, jäätmepõletustehaste ja 

koospõletustehaste jms käitiste käitajatele, mis hõlmavad nii heite piirväärtusi kui 

kohustusi heite seiramisel ja –vähendamisel (Neudorf, 2012). 

Uue seaduse sisulistest muudatustest on olulisem nõue, et kompleksloa kohustusega 

käitistes kasutataks parimat võimalikku tehnikat ettekirjutatud nõuete kohaselt, mis 

sisalduvad Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud parima võimaliku tehnika 

järeldustes ning viitedokumentides. Samuti tekib kompleksloa kohustusega käitise 

käitajale kohustus koostada tegevuskoha lähteolukorra aruanne ning ettevõtte 

tegevuse lõpetamisel teha järelhooldust. 

Tööstusheite seadusega (RT I, 16.05.2013, 1) kehtestatakse ka heidete piirväärtused, 

mis on mõnes osas varasemast rangemad, näiteks tolmu, SOx ja NOx puhul (tabel 1). 

Seega peaks seaduse rakendamisel olema positiivne mõju keskkonnale kuid suureneb 

ametnike halduskoormus (eelkõige keskkonnaametis ja -inspektsioonis). Samuti 

suurenevad ettevõtjate kohustused tagada tööstusheite vähenemine, mis omakorda 

tingib keskkonnatehnoloogiasse investeerimise vajaduse, mille kulud jäävad käitajate 

kanda (Neudorf, 2012). 
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3.2 Kunda Nordic Tsemendi keskkonnaaspektid 
 

Kunda Nordic Tsement on Kunda suurim tööstusettevõte, mille tootmistegevus 

põhjustab piirkonnas välisõhu saastatust, seda eelkõige peentolmu (PM10), 

vääveldioksiidi (SO2) ja lämmastikdioksiidi (NO2) osas (Kabral, 2014). 

Keskkonnauuringute keskus koostöös Kunda Nordic Tsement tehasega on teostanud 

tolmu uuringud juba 1994. aastast. 2013. aastal teostati välisõhu kvaliteedi seiret 

neljas mõõtepunktis. Programmi lülitati peale PM10 mõõtmise ka NO, NO2, NOx ja 

SO2 mõõtmised. Uuringuid viib läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus (Kabral, 

2014). 

THS jõustus 01.06.2013 ning samal kuupäeval muutus kehtetuks saastuse kompleksse 

vältimise ja kontrollimise (SKVK) seadus. Käitaja peab viima tootmise PVT nõuetega 

vastavusse hiljemalt 4 aastat pärast PVT järelduste avaldamist, mis tähendab, et 

hiljemalt aastaks 2017 (Truusa, 2012). 

Tsemenditootmine on väga energiamahukas, näiteks 2010 aastal kulus 

tootmistegevuseks 584700 tonni lubjakivi, 750000 m3 pinnavett, 70718 MWh 

elektrienergiat ja 182000 tonni põlevkivi. Suuri koguseid iseloomustavad ka joonisel 

1 näidatud materjalide ja energia vood. Joonisel on toodud 2010. aastal sisendite ning 

väljundite kogumahud uurimisaluses ettevõttes. Käesolev töö keskendub eelkõige 

erinevate gaaside, tolmu, raskmetallide ning dioksiinide ja furaanide uurimisele 

(joonisel 1 märgitud kollasega). 
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Joonis 1. Kunda Nordic Tsement materjalide ja energia bilanss, 2010 aastal 

(Jätkusuutlik tsemendiwabrik, 2010) 

 

Lähtudes potentsiaalsest ohust inimeste tervisele on viimastel aastatel aerosoolsele 

saastele järjest enam tähelepanu pööratud. Välisõhu kvaliteeti reguleerivates 

eurodirektiivides kuulub tolm esmase tähtsusega saasteainete nimekirja. PM10 

lühendiga tähistatakse tahkeid osakesi aerodünaamilise läbimõõduga vähem kui 10 

µm. Nende ohtlikkus on tingitud asjaolust, et nimetatud diameetrist väiksemad 

osakesed võivad siseneda ja peatuda inimese hingamisteedes. PM10 on osa õhus 

leiduvatest tahkete osakeste üldmassist ja sellesse fraktsiooni kuulub valdavalt ka 

antropogeenne tolmusaaste (Kabral, 2014).  

Ahju minevad toorained avaldavad oma lisandisisalduse tõttu õhku paisatavale heitele 

märkimisväärset mõju, seepärast võib tooraine hoolikas valimine seda heidet 

tekkekohas vähendada. Näiteks lubjakivi väävli- ja kloorisisalduse erinevused 

mõjutavad SO2- ja HCl heite määra heitgaasis, orgaanilise aine esinemine mõjutab 

üldise orgaanilise süsiniku ja CO-heidet (PVT järeldused, 2013). Kasutades kütust, 

mis on madala kloori ja floori tasemega, vähendatakse samuti heite taset.  

Tolmuheited tekivad praktiliselt kõigis klinkri ja tsemendi tootmisprotsessi etappides. 

Kõige suuremad tolmukogused tekivad pöördahjudest. Kui normaalre!iimil 

töötamisel on pöördahjude tolmuheide <50 mg/Nm3 (elektrifiltrite passijärgne 

maksimaalne saastetase), kusjuures keskmised emissiooni väärtused on 2. pöördahjul 
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ca 25 mg/Nm3 ja 4. pöördahjul ca 36 mg/Nm3 ning need on võrreldavad BAT 

piirväärtustega 20-30 mg/Nm3, siis tehase erireziimil töötamise ajal võivad tekkida 

tunduvalt suuremad tolmukogused. Erire!iimil töötamise all on mõeldud pöördahjude 

käivitamist ja põlemisprotsesside kõikumistest tingitud CO sisalduse tõus väljuvates 

gaasides, mille tõttu elektrifiltrid lülituvad välja, et vältida plahvatusohtu. Tavaliselt 

on sellistel puhkudel häire lühiajaline ja filtri töö häiritud 1-2 minutit. Ettevõte töötab 

väljalülitatud filtritega kuni 26 tundi aastas, mil paisatakse õhku ca kaks tonni tolmu 

tunnis (Kompleksluba, 2000).  
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4. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Töö koostamisel on autor kasutanud teemaga seonduvaid teadusartikleid, parima 

võimaliku tehnika järeldusi ja –viitedokumenti, tööstusheite seaduse teemadel 

ettekandeid valdkonna spetsialistidelt ning AS Kunda Nordic Tsement (KNT) 

andmebaase Keskkonnauuringute keskuse mõõtmistulemuste kohta. Samuti 

tööstusheite seadust, direktiivi ning nende seletuskirju ja lisasid. 

Teema ülevaate koostamisel ja uurimisõlesannetes analüüsiti alljärgnevaid 

dokumente: PVT rakendamise juhised (parim võimaliku tehnika järeldused ja parima 

võimaliku tehnika viitedokument (BREF); saastest tulenevate heitmete ja probleemi 

asjakohasusega seotud materjale (KNT keskkonnakompleksluba, tööstusheite seadus 

ja seletuskirja, välisõhu kaitse seadus, saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise 

seadus ning KNT kasvuhoonegaaside heitkoguste aruanne. Iga dokumendi analüüsi 

on täpsemalt kirjeldatud  allpool. 

Ettevõtte keskkonnaseisundi hetkeolukorra ülevaateks kasutati KNT andmebaase ning 

analüüsiti viimase viie aasta (2009-2013) keskmisi mõõtmistulemusi. KNT tellib 

Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt (EKUK) heitkoguste mõõtmisi, mille käigus 

mõõdetakse ahjudest tulevaid tahkeid osakesi ehk tolmu, vääveldioksiidi, 

lämmastikdioksiidi, lenduvaid orgaanilisi ühendeid kütuste põletamisel, elavhõbedat 

ja ühendeid, vesinikfluariidi, vesinikkloriidi, polüklooritud dibenso-p-dioksiine ja 

dibensofuraane, kaadmiumi ja anorgaanilisi ühendeid, talliumi, pliid, antimoni, 

arseeni, kroomi (VI), koobaltit, vaske. Mangaani, nikklit, vanaadiumi ja ühendeid. 

Mõõtmistulemuste keskmised väärtused on toodud tabelis 1.  

Heitkoguste mõõtmisi KNTs teostas viis kord aastas läbi Keskkonnauuringute 

Keskus. Mõõtmistulemuste aruanded on KNT keskkonnaspetsialisti poolt sisestatud 

ettevõtte andmebaasi, ida autor kasutas viie aasta keskmiste tulemuste arvutamiseks. 

Ajaline pikkus (5 aastat) on kehtestatud THSga ning analüüsitud mõõtmistulemused 

on baasides 10%-lise 02 tingimustes. Ettevõtte andmete võrdlemiseks saastuse 



! ;9!

kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduses (SKVK), tööstusheite seaduses ja  EL 

õhupaketis kehtestatud gaaside, tolmu ja raskmetallide piirväärtustega koostati 

võrdlustabelid, kus toodi välja kõigi KUK poolt mõõdetud heitmete kohta 

mõõtmistulemuste põhjal arvutatud keskmine ning SKVK, THS ja õhupaketis 

kehtestatud piirnorm. Võrdlusandmed on toodud tabelis 1. Esmalt võrreldi mil määral 

THSga kehtestatud piirmäärad erinevad SKVK piirmääradest ning seejärel, milliste 

heitmete kogused ületavad THSga kehtestatud norme. Võrdlusesse lisati ka alates 

2020. aastast õhupaketi kohaselt kehtima hakkavad piirväärtused. 

Arvutustel ning seadustes kasutati ühendeid kujul NOx ja SOx. NOx, mille puhul on 

tegu lämmastikoksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) summaga, mida 

väljendatakse NO2 kujul (PVT järedused, 2013). SOx puhul on tegu vääveldioksiidi 

(SO2) ja vääveltrioksiidi (SO3) summaga, mida väljendatakse SO2 kujul (PVT 

järeldused, 2013). Tolmuheite ja HCl piirnormide ületamisest informatsiooni 

saamiseks kasutati KNT seirejaama andmeid. Tolmuheite analüüs kajastab ahjudest 

tulevat tolmu. Hinnatud ei ole purustus- ja peenestusprotsessides eralduvaid tahkeid 

osakesi. 

Kompleksloa vastavuse ja erisuste välja selgitamiseks analüüsiti tööstusheite seadust 

ja välisõhu kaitse seadust. Kirjutati välja ettevõtte tegevuse jätkamise ja seadustega 

vastavusse viimise seisukohalt tähtsad paragrahvid, mis sisaldasid heitmete piirnorme 

või uusi nõudmisi ning hinnati rakendamise ajalist perspektiivi, samuti kaardistati 

nõudmised, mille rakendamiseks puuduvad selged juhised. Näiteks mis ajaks peab 

olema esitatud heitkoguste vähendamise tegevuskava.  

Piirväärtustele erisuste kauplemise tingimused selgitati välja KNT tooraine keemilisi 

koostisi ja seaduses kajastatud märkusi võrreldes. Samuti hinnati mil määral vastavad 

kompleksloas olevaid andmeid tööstusheite seadusega kehtestatud nõuetele. Kirjutati 

välja olulised paragrahvid ning uued lisakohustused (lisa 2). Otsiti välja THSis ja 

PVT dokumentides olevad märkused, erinevad tõlgendused ning joonealused viited, 

mis on suunatud ettevõtetele, mille tegevus sarnaneb KNTga. Kirjutati välja 

põhjendatud võimalused seadusest erinevate tingimuste taotlemiseks. 

Majandusliku analüüsi koostamisel lähtuti kahest stsenaariumist. Esimene 

stsenaarium käsitleb olukorda, kus tehas jätkab tööd märgmenetlusmeetodil ning 
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THSis määratud piirnormidele vastavus saavutatakse olemasoleva tehase 

saastepüüdeseadmeid rekonstrueerides (nt filtrid jms). Heitepüüdeseadmete sobivus 

tehasele, eluiga ja hind saadi parima võimaliku tehnika viitedokumendist (BREF). 

Teine stsenaarium on olukorrast, mil ehitatakse uus, kuivmenetlusel põhinev tehas. 

Vanast tehasest kasutatakse ära maksimaalselt seadmeid, vähendamaks 

investeeringute mahtu. Investeeringute maksumused on võetud PVT ja BREF 

dokumentidest ning on hinnangulised. Seadmete hinnad, mida BREF dokument ei 

kajasta, saadi konsulteerides KNT tehnikadirektoriga. Saamaks BREFis sisalduvad 

andmed ja muu info omavahel võrreldavaks, teisendati summad eurodeks tonni 

klinkri kohta aastas. Aastaseks klinkritoodanguks arvestati 560000 tonni, mis on 

KNTs toodetav keskmine näitaja. Arvutuse käik on toodud välja lisas 3. Täpseid 

summasid käesolevas töös ei kajastata, kuna tegemist on ärisaladusega. 

Vajalikud tehnoloogilised uuendused, seoses masinate võimsuse, heite suuruse ja 

püüdeseadmete tõhususega, valiti välja konsulteerides AS Kunda Nordic Tsement 

juhatuse liikmetega, kes andsid ülevaate olemasolevate seadmete heitepüüde 

võimsusele ning rekonstrueerimisvajadusele, samuti sobivusele uue tehasega. BREF 

dokument kirjeldab heitepüüdeseadmeid ja optimaalseid töötemperatuure, mille järgi 

tehti esimene valik. Kui mitme tehnoloogia puhul osutus temperatuurivahemik 

tehasele sobivaks hinnati töökulusid ning heitepüüdeseadme töö kõrvalmõjusid. 

Näiteks erinevate jäätmete käitlemise vajadust. Kolmandaks aspektiks oli hind. 

Koostöös KNT tehnikadirektoriga leiti variandid, kuidas maksimaalselt 

olemasolevaid tehnikaid ära kasutades, viia tehas üle, väiksemate kuludega 

kuivmenetlusele.  

Energiasäästu puudutav informatsioon on samuti hinnanguline ning sõltuv tooraine 

niiskussisaldusest ning tsüklon-eelsoojendi tsüklonite arvust. Ka kütustest ning tehase 

seadmete stabiilsusest ja optimeeritud tööprotsessidest tervikuna. Energiasäästu 

vahemike määramisel tugineti erinevate riikide praktikatele ning BREFis toodud 

näidetele. Näiteks Suurbritannias vähenes eelkaltsineerimisseadmega kuiva ahju 

ehitusega energiatarve 36% (EC, 2013). KNT võimaliku energiasäästu arvutamisel 

lähtuti nimetatud protsendist. Info KNT kohta pärineb ettevõtte 

keskkonnakompleksloast ja keskkonnajuhilt.  
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5. TULEMUSED 
5.1 Nõuded ja piirväärtused 
 

Euroopa Liidu 20-20-20 eesmärkidest tulenevalt, on saastekoguseid reguleerivad 

seadused viimastel aastatel pidevalt karmistunud. Tabel 1 toob välja SKVK, 

tööstusheite seaduse ja õhupaketis kehtestatud piirnormide vahelised erinevused. 

Selgub, et tolmu ja lämmastikdioksiide on lubatud 2020ndal aastal õhku paisata üle 

poole vähem kui enne 2014. aastat. Vääveldioksiidi lubatud heite piirväärtused olid 

enne 2014. aastat 1500 mg/Nm3, alates THS jõustumisest aga 50 mg/Nm3. 

Märkimisväärselt on vähenenud lenduvate orgaaniliste ühendite lubatud emissioonid, 

mida lubati varem 50 mg/Nm3 alates 2014. aastast aga 10 mg/Nm3. Teiste mõõdetud 

ainete puhul piirmäärad ei karmistunud. 

Kui 2014. aastast kehtima hakanud piirväärtusi võrrelda tabelis 1 olevate KNT 

keskmiste saastemahtudega selgub, et kompleksloaga vastavuse taotlemisel tekivad 

probleemid väävliühendite liiga suure mahuga. Pärast 2020. aastat osutuvad 

probleemseteks ka lämmastikoksiidid. Raskmetalle on summaarselt lubatud 0,5 

mg/Nm3. Lisas 1 on välja toodud raskmetallide keskmised heitkogused eraldi, kuid 

summaarsena ei ületa emissioonid lubatud piirnorme. 
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Tabel 1. Välisõhku eralduvate saasteainete lubatud heitkoguste piirväärtused enne ja 

pärast 2014. a. ning alates 2020 aastast võrrelduna viie aasta (2009-2013) keskmiste 

raskmetallide, gaasi, tolmu ning dioksiinide kogustega ettevõttes Kunda Nordic 

Tsement AS  

O2= 10 %, normaaltingimused 

 

Nimetus Piirväärtus 
mg/Nm3 enne 
2014 (SKVK) 

Piirväärtus 
mg/Nm3 alates 
2014 (THS) 

Piirväärtus 
mg/Nm3 alates 
2020 
(õhupakett) 

5. aasta (2009- 
2013) 
keskmised 
KNTs mg/Nm3 

Tahked osakesed, 
summaarsed (tolm) 50 30 30 7,4 

Vääveldioksiid (SO2) 1500 50 50 228 
Lämmastikdioksiid 
(NO2) 800 500 250-350 332 

Lenduvad org 
ühendid kütuse 
põletamisel 

50 10 10 4,4 

Vesinikkloriid (HCl)  10 10 10 2,4 
Vesinikfluoriid (HF) 1 1 1 0,1 
Dioksiinid (2,3,7,8-
TCDD/Fs ) 0,1 0,1 0,1 0,01 

kaadmium ja 
anorgaanilised 
ühendid (Cd)  
Tallium  (Tl)  

0,05 0,05 0,05 0,005 

Vask ja 
anorgaanilised 
ühendid (Cu)  
Mangaan ja ühendid 
(Mn)  
Nikkel ja lahustavad 
ühendid (Ni)  
Plii ja anorgaanilised 
ühendid (Pb) 
Kroomi (VI) ühendid 
(Cr)  
Vanaadium ja 
ühendid (V)  
Arseen ja 
anorgaanilised 
ühendid (As)  
Antimon ja ühendid 
(Sb) 
Koobalt ja 
anorgaanilised 
ühendid (Co)  

0,5 0,5 0,5 0,07 

Elavhõbe ja ühendid 
(Hg)  0,05 0,05 0,05 0,00003 
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Tabeli 1 põhjal selgub, et aasta keskmiste väärtuste lõikes tolmuheide piirnorme ei 

ületa. Lähtudes registreeritud CO väljalöökide arvust ja saasteainete 

pidevseiresüsteemi töö analüüsist, ei rahulda olemasolevad tahkete osakeste 

püüdeseadmed THSiga lubatud norme, rääkimata 2020 aastal kehtima hakkavatest 

väärtustest. Samuti tekivad alternatiivkütuste ebastabiilsest kvaliteedist tulenevalt 

probleemid HCl ja lenduvate orgaaniliste ühendite lubatud heitetasemete jälgimisega. 

 

 

5.2 Kompleksloa vastavus ja erisused 
 
 

Parima võimaliku tehnika viitedokumentides (BREF) ning tööstusheite seaduses on 

välja toodud erinevad võimalused, kuidas viia ettevõtte tegevus ja saastehulgad 

nõuetega vastavusse. Samuti leiab tööstusheite seadusest märkusi, kus tuuakse välja, 

et ettevõttel on võimalus taotleda eritingimusi, kui näiteks kütus sisaldab suures 

koguses väävlit või lämmastikühendeid.  

Lämmastikoksiidid tekivad lämmastikust katalüütilisel põlemisel. Valdavalt 

emiteeritakse lämmastikoksiidi, mis oksüdeerivate gaaside toimel (osoon) muutub 

edasi lämmastikdioksiidiks. Peamised inimtekkelised allikad on energia tootmine ja 

liiklus (Kabral, 2014). Saavutatav NOx heite tase sõltub kütusesegu omadustest (PVT 

järeldused, 2013). Saavutatava heitetaseme vahemiku puhul võetakse arvesse 

toorainete väävlisisaldust. Valge tsemendi ja eritsemendi klinkri tootmisel võib 

klinkri võime säilitada kütuse väävlisisaldus olla märkimisväärselt väiksem ning tuua 

kaasa suurema SOX-heite (PVT järeldused, 2013). Tsemendiahju jaoks, kus 

vääveldioksiidi ja orgaanilise süsiniku üldsisaldus välisõhku väljuvas heites ei tulene 

jäätmete põletamisest, võib loa andja loas määrata tabelis esitatud heite piirväärtustest 

erinevaid heite piirväärtusi (RT I, 16.05.2013, 1). THS lisa 1, tabel 5 kohaselt võivad 

tehase käivitamisel ja seiskamised süsinikoksiidi heited ületada norme. 

THS §165 (1) sätestab, et SKVK seadust rakendati kuni 2014. aasta 7. jaanuarini, 

millest tulenevalt ei ole võimalik taotleda olemasoleva kompleksloa määrade või 

kehtivuse pikendamist. Uue kompleksloa saab taotleda vaid THS alusel. 
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THS § 175 12) kohaselt määratakse jäätmepõletus- ja koospõletustehase korral 

saasteloas saasteainete heite piirväärtused, millest lähtuvalt tuleb kompleksloa 

taotlemiseks tootmine viia seaduses kehtestatud piirväärtustega vastavusse. 

THS § 26 (1) 3) kohustab ettevõtteid kasutama parimat võimalikku tehnikat, mis PVT 

järelduste kohaselt on võimalikult väikse energiakuluga. BREFi energiakulutabelist 

(tabel 3) selgub, et parimaks lahenduseks on kuivmenetlusel põhinev tehas, mille 

soojusenergia kulu MJ/t klinkri kohta on poole võrra väiksem kui märja 

tehnoloogiaga ahjudel. 

THS §57 kehtestab lähteolukorra aruande koostamist, mis sisaldab endas andmeid 

pinnase ja põhjavee saastatuse kohta, samuti ülevaadet territooriumil toimunud ja 

toimuvate tegevuste kohta ning võimalusel lisada olemasolev teave pinnaseproovide 

tulemuste kohta. Paragrahv sunnib olemasolevaid tehaseid otsima üles vanu 

arhiveeritud materjale, mille põhjal lähteolukorra aruannet koostada. Vastasel juhul 

tuleb võtta proovid lähteolukorra koostamise hetkel, sest minevikust proove võtta ei 

saa. § 165 (3) täpsustab, et lähteolukorra aruanne tuleb koostada enne käitise 

kompleksloa muutmist. Lisaks lähteolukorra analüüsile kehtestab § 175 sasteainete 

heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise kohustuse, mis tuleb samuti esitada 

Keskkonnaametile. Välisõhu kaitse seadus (VÕKS) (RT I 2004, 43, 298) §89 (1) 

sätestab samuti, et tuleb koostada tegevuskava, kuid pole määratud tähtaega. 

Nimetatud kava koostamine ning Keskkonnaameti teavitamine on vajalik, kui ettevõte 

ei saa tehnilistel või majanduslikel põhjustel täita seaduses sätestatud heite tingimusi 

etteantud kuupäevaks (VÕKS §20 (1). VÕKS § 148 alusel selgub, et enne kui 

taotletakse ehitusluba uuele tehasele, tuleb esitada taotlus kuiva menetlusega ahju 

keskkonna kompleksloale. 
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5.3 Majanduslik analüüs 
 

Väljaspool Eestit saab tuua näiteid, kus tsemenditööstustesse on investeeritud 

miljoneid eurosid, saavutamaks vastavus keskkonnanõuetele. Tabelis 3 on toodud 

välja energiatarve erinevat tüüpi tootmistehnoloogiate puhul. Kõige väiksema 

energiakuluga tonni toodetud klinkri kohta on kuivmenetlusel töötavad ahjud, millel 

on eelkuumutus- ja eelkaltsineerimisseadmed. Suurima energiakuluga on kuiv ja märg 

pikk pöördahi ning "ahtahjud.  

Uuringutest selgub, et reguleeritava kiirusastmega jahuti klinkritootmise ahjudele 

võimaldab saavutada 30% energiasäästu. Eelkuumutusseadme uuendamine või 

lisamine tootmisele võimaldab vähendada energiakulu 11-14% ulatuses (Madlool et 

al., 2011).  

 

Tabel 3. Ahjutüübist sõltuvad soojusenergia koguse vahemikud tonni klinkri kohta 

(EC, 2010)  
 

Ahju tehnoloogia Soojusenergia hulk (MJ/t klinkri kohta) 
Kuiv eelkuumuse- ja eelkaltsineerimisega 
pöördahi 

3000-4000 

Kuiv eelkuumutusega pöördahi 3100-4200 
Kuiv pikk pöördahi Kuni 5000 
Poolkuiv pikk pöördahi 3300-5400 
Poolmärg pikk pöördahi 3300-5400 
Märg pöördahi 5000-6400 
#ahtahi 3100-6500 ja kõrgem 
 

 

Nigeerias võrreldi kuiva- ja märja menetluse energiatarbimist erinevate 

tootmisetappide lõikes ning tulemusena selgus, et põletus, elektrienergia ja 

inimtööjõud moodustasid suurima osa energiatarbest mõlema menetlusmeetodi 

juures. Märgmeetodi puhul oli energia tarve intensiivsem ning ligi 90% energiast 

kulub põletusprotsessi toimimiseks. Asendades märjad ahjud kuivadega on võimalik 

vähendada energiakulu 40% võrra, sest pole vaja kasutada lisaenergiat lobrist niiskuse 

eemaldamiseks.  

Autor annab ka soovituse, asendada märjal meetodil töötavad tootmised kuivade 
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ahjudega, et vähendada üleüldist energia tarbimist maailmas (Ohunakin et al., 2013).  

Klinkritootmise protsessis eraldub palju soojust, millest saaks toota elektrit, et seda 

kasutada muude tootmisprotsesside läbiviimiseks. Sel viisil oleks võimalik saavutada 

energia kokkuhoid (Moya et al., 2011). Kahjuks paljud eksperdid ei pane nimetatud 

meetmele oluliselt rõhku, kuna üha karmistuvate saastemahtude ning ebastabiilsete 

tootmistsüklite tõttu on tehaste töös suuremat tähelepanu nõudvaid probleeme. 

 

 

5.3.1 Tehas jätkab tegevust märgmenetlusmeetodil 
 

Järgnevalt analüüsitakse varianti, kus KNT tehas töötab edasi praegusel 

märgmenetlusel põhineval meetodil. Keskkonnanõuetele vastavuse saavutamiseks 

rekonstrueeritakse filtreid moodusel, mille pakub välja PVT viitedokument. 

Hinnatakse variantide sobivust ettevõtte tootmisprotsesside ning seadmetes olevatele 

temperatuuridele. Tabelis 7 on toodud välja tootmise jaoks parimate lahenduste 

maksumused. 

Joonisel 2 on näidatud, milline on märgmenetlusel põhineva tootmise skeem. Ahi on 

märgitud joonisel punasega ning püüdeseadmeid tuleb rekonstrueerida ahjust 

väljuvate gaaside puhastamiseks.  
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Joonis 2. Märgmenetlusmeetodil põhinev tootmine (EC, 2010).  

 

Peamisteks probleemideks ettevõttes on liigsed tolmu, HCl, SO2, COx ja NOx 

emissioonid, samuti PVT nõue, et energiasäästu seisukohast on kuivmenetlusmeetod 

väiksema kuluga kui märgmenetlus. 

Tabelis 4 on toodud välja tolmu eemaldamiseks vajalike meetodite hinnangulised 

kulud. Meetodite puhul on hinnatud kahte varianti, ESP (electrostatic precipitator) 

ehk elektrostaatiline sadestaja ja tekstiilist kottfiltrid. Tabelis on näidatud hinnad 

lähtuvalt tehase võimsusest, samuti on kajastatud investeeringu maksumus ning 

summa, mis arvestab ka püsi- ja muutuvkulusid. Hindade võrdlemiseks on näidatud 

summad toodetud tonni klinkri kohta.  
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Tabel 4. Tolmu heitevähendusmeetodite kulude näited tehnoloogiate lõikes (EC, 

2013) 

 

    Vähendamismeetod/tehnika 
Parameeter Ühik ESP Tekstiilist filter 

Võimsus 

Tonni 
klinkrit 
päevas 

2200 2200 

Eluiga Aasta 35 35 
Tehase tegur  Tundi aastas 15360 15360 
Investeerimise 
maksumus Tuhat eurot 3000 3500 

Töökulud 
Tonni klinkri 
kohta 1,396 0,398 

Muutuvkulud 
Tonni klinkri 
kohta 0,63 0,73 

 

 

Elektrostaatilised filtrid tekitavad õhuvoolus sisalduvate peenosakeste liikumistee 

ümber elektrostaatilise välja. Osakesed muutuvad negatiivselt laetuks ja liiguvad 

positiivselt laetud kogumisplaatide poole. Kogumisplaate koputatakse või 

vibreeritakse perioodiliselt, mille tulemusena osakesed kukuvad allpool asuvatesse 

kogumiskambritesse. Oluline on, et elektrostaatiliste filtrite koputamistsüklid 

seadistataks nii, et osakeste taas kaasahaaramise ja seeläbi heitgaasi läbipaistvuse 

mõjutamise võimalus oleks viidud miinimumini. Elektrostaatilisi sadesteid 

iseloomustab võime toimida kõrgel temperatuuril (kuni ligikaudu 400 °C) ja suure 

niiskuse tingimustes. Nimetatud meetodi kõige ebasoodsam omadus on väiksem 

tõhusus isolatsioonikihi ja aine kuhjumise korral, mille võib põhjustada suur kloori- ja 

väävlisisaldus (PVT järeldused, 2013). Elektrostaatiliste filtrite üldise tõhususe 

säilitamiseks on oluline vältida CO eraldumisest tingitud häireid, mille üheks 

võimaluseks oleks ühtlane kütuse ja tooraine kvaliteet, mis tagaks ka põlemisprotsessi 

stabiilsuse. 

Kuigi elektrostaatiliste filtrite kasutamisel tsemenditööstuse eri protsessides ei ole 

tehnilisi piiranguid, ei valita neid sageli tsemendiveski tolmuärastusmeetodiks nende 

investeeringukulude ja tõhususmäära tõttu (suhteliselt suur heide) käivitamise ja 

seiskamise ajal.  

Tekstiilfiltrid on tõhusad tolmukollektorid, mille töö põhineb gaasi läbi laskval, kuid 
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tolmu kinni hoidval tekstiilmembraanil. Põhimõtteliselt on filtreeriv element 

konstrueeritud geomeetriliselt. Esialgu sadestatakse tolm pindmistesse kiududesse ja 

tekstiilikihi sisse, kuid kui tekib pindmine kiht, muutub tolm ise peamiseks 

filtreerivaks elemendiks. Väljuv gaas võib liikuda kas koti seest väljapoole või 

vastupidi. Tolmusademe tihenedes suureneb takistus gaasivoolule. Seepärast on 

gaasisurve languse kontrolli all hoidmiseks kogu filtri ulatuses vaja filtreerivat 

elementi regulaarselt puhastada. Tekstiilfiltril peaks olema mitu sektsiooni, mille võib 

filtrikoti rikke korral eraldada ning neid peaks olema piisav arv, et ühe sektsiooni 

tööst väljalangemise korral säiliks piisav tõhusus. Filtrikotte on saadaval 

mitmesugustest kootud ja mittekootud kangastest, mis võivad töötada temperatuuril 

kuni 280 °C (PVT järeldused, 2013). 

Tekstiilfiltrite tõhusust mõjutab mitu peamist näitajat, nagu filtrielemendi kokkuso- 

bivus heitgaasi ja tolmu omadustega, sobilikud omadused vastupidamiseks 

kuumusele, füüsilisele ja kemikaalide toimele, nagu hüdrolüüsile, happele, leelisele ja 

oksüdeerumisele ja protsessi temperatuurile. Meetodi valimisel tuleb arvestada 

heitgaaside niiskuse ja temperatuuriga, mille tõttu tuleb KNT tehases kasutada 

rekonstrueeritud ESP filtreid. 

Hübriidfiltrid (joonis 3) ühendavad endas elektrostaatilist filtrit ja tekstiilfiltrit. 

Üldiselt valmistatakse need olemasolevate elektrostaatiliste filtrite 

ümberseadistamisel. Need võimaldavad osaliselt vanu seadmeid uuesti kasutusse 

võtta. 
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Joonis 3. Hübriidfilter, koosneb elektrostaatilisest sadestajast ja tekstiilfiltrist (EC, 

2013) 

 

 

Tabelis 5 on toodud hinnangulised kulud NOx heite vähendamismeetoditele, näiteks 

investeering SNCR seadmesse oleks 500000 $, millele lisanduvad sadme 

opereerimiseks vajalikud püsi- ja muutuvkulud. Näidishinnad on toodud 1100 tonni 

klinkrit päevas tootvate ettevõtete mahu juures. Hinnad on kalkuleeritud ringi, 

arvestades Kunda Nordic Tsemendi tootmisvõimsust, mis on ligi kaks korda suurem. 

Tabelis 5 on toodud välja lisaks tehase võimsusele, mis on 2200 tonni klinkrit päevas, 

ning investeeringu maksumusele ka kapitalikulud ja seadmete eluiga. BREF 

dokument hindab kõigi heitepüüdeseadmete elueaks 35 aastat. 
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Tabel 5. NOx heitevähendusmeetodite kulude näited tehnoloogiate lõikes (EC, 2013) 

 

  Vähendusmeetod/ tehnika 

Parameeter Ühik 

Nox 
esmased 
meetmed/ 
tehnika 

SNCR 
(Selektiivne 
mittekatalüütiline 
sidumine) 

Võimsus 
Tonni/klinkrit 
päevas 2200 2200 

Võimsus Tonni/klinker/aastas 560000 560000 

Eluiga Aasta 35 35 
Tehase tegur 
(plant factor) Tundi/aastas 15360 15360 

Investeeringu 
maksumus Million eurot 1,2 0,5 

Töökulud 
Tonni klinkri kohta 
eurodes 0,06 0,14 

Muutuvkulud 
Tonni klinkri kohta 
eurodes 0,05 1,14 

 

 

NOx heite vähendamise esmaste meetodite all käsitletakse leegi jahutamist, väikese 

NOx heitega põleteid, põletust ahju keskel, mineralisaatorite lisamist ja optimeeritud 

protsessi.  

Leegi jahutamine kujutab vee lisamist kütusele või otse leeki eri 

sissepritsemeetoditega, mis alandab temperatuuri ja suurendab hüdroksüülradikaalide 

kontsentratsiooni. Meetod võib mõjuda kasulikult NOx vähendamisele 

põlemistsoonis. Kasutatavust võivad piirata toote kvaliteedinõuded ja võimalik mõju 

protsessi stabiilsusele. 

Väikese NOx-heitega põletid on ehitatud niimoodi, et põhimõtteliselt sisestatakse 

kütus ja õhk ahju kontsentriliste torude kaudu. Selle põletikonstruktsiooni netomõju 

on tekitada väga varajane süüde, eeskätt kütustes sisalduvate lenduvate ainete süüde 

hapnikuvaeses keskkonnas, tulemusena väheneb üldiselt NOx moodustumine. Väikese 

NOx-heitega põletite kasutamine ei too alati kaasa NOx-heite vähenemist, sest põleti 

seadistus peab olema optimaalne. 

Põletusega ahju keskel või tükilise kütuse põletamine on teel NOx heite vähendamise 

järgmine meetod. Kütuste põlemise kiirus võib olla otsustava tähtsusega. Kui see on 
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liiga aeglane, võivad põlemistsoonis tekkida redutseerivad tingimused, millel on mõju 

toote kvaliteedile. Kui põlemine toimub liiga kiiresti, võivad põletusahju 

soojusvahetiketid üle kuumeneda, mis toob kaasa kettide läbipõlemise.  

Mineralisaatorite, nt fluori lisamine toorainele on meetod, millega korrigeerida klinkri 

kvaliteeti ja mis võimaldab vähendada paagutamistsooni temperatuuri. 

Põlemistemperatuuri alandamisega väheneb ka NOx moodustumine.  

NOx-heite vähendamiseks võib rakendada optimeeritud protsessi, nt ahju tööre!iimi ja 

põlemistingimuste ühtlustamist ja optimeerimist, optimeeritud jahutusseadmete 

ühendused ja kütuse valimine ning optimeeritud hapnikutase (PVT järeldused, 2013). 

Selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR) hõlmab ammoniaagilahuse (kuni 

25 % NH3), ammoniaagi lähteainete või karbamiidilahuse sisestamist põletusgaasi, et 

NO redutseeruks N2-ks. Reaktsioonil on optimaalne mõju temperatuurivahemikus 

ligikaudu 830-1050°C ning sisestatavatele ainetele peab andma NO-ga reageerimiseks 

piisava viibeaja (EC, 2013). Nimetatud heitepüüdetehnoloogia sobib paremini 

kuivmenetlusega ahjudele. Märgmenetluse puhul soovitatakse selektiivset katalüütilist 

taandamist (SCR), mille käigus redutseeritakse NO ja NO2 ammoniaagi ja 

katalüsaatori abil N2-ks temperatuuril ligikaudu 300-400 °C.  

Tsemenditööstuses kaalutakse peamiselt kaht süsteemi: vähesele tolmusisaldusele 

ettenähtud konfiguratsioon tolmuärastusseadme ja korstna vahel ning rohkele 

tolmusisaldusele ettenähtud konfiguratsioon eelkuumuti ja tolmuärastusseadme vahel. 

Vähese tolmusisaldusega heitgaasile ettenähtud süsteemid nõuavad heitgaaside 

tolmuärastusjärgset korduvkuumutamist, mille tagajärjeks võib olla täiendav 

energiakulu ja survekadu. Rohkele tolmusisaldusele ettenähtud süsteeme peetakse 

tehnilistel ja majanduslikel põhjustel eelistatavaks. Nendes süsteemides ei ole nõutav 

korduv kuumutamine, sest jäätmegaasi temperatuur eelkuumutussüsteemi 

väljalaskeava juures on tavaliselt selektiivseks katalüütiliseks taandamiseks (SCR) 

sobivas vahemikus (PVT järeldused, 2013). SCR spetsiifilised kulud on ligi 50% 

võrra kõrgemad kui SNCRil. SCR on tegevuskulude seisukohalt efektiivsem kuid 

kokkuvõttes siiski kulukam kui SNCR (EC, 2013).  

Tabelis 6 on näidatud hinnangulised maksumused SOx heitkoguste vähendamise 

meetoditele ettevõttes, mille võimsus on 1100 tonni klinkrit päevas. Näiteks 
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märgpuhasti maksumus on 11000000 $, absorbendi lisamise meetme puhul oleks 

investeering 400000 $, mis on kordades vähem kui kuluks märgpuhastisse 

investeerimise peale. Tulemused on teisendatud ettevõtte Kunda Nordic Tsement 

võimsustega vastavateks. Uuritud meetoditeks on absorbendi lisamine või 

märgpuhasti. 

Absorbent lisatakse kas toorainele (nt kustutatud lubja lisamine) või sisestatakse 

gaasivoolu, milleks võib olla kustutatud lubi (Ca(OH)2), kustutamata lubi (CaO), 

suure CaO sisaldusega aktiveeritud lendtuhk või naatriumvesinikkarbonaat 

(NaHCO3). Kustutatud lubja võib laadida tooraineveskisse koos tooraine 

koostisosadega või lisada otse ahju etteandesse. Lubja lisamise eeliseks on, et 

kaltsiumit sisaldavast lisaainest tekivad reaktsioonisaadused, mida võib kaasata otse 

klinkripõletamise protsessi. 

Absorbenti võib lisada gaasivoogu kuival või märjal kujul, kus absorbent suunatakse 

heitgaaside liikumisteele vee kastepunktile lähedasel temperatuuril, mis loob 

soodsamad võimalused SO2 sidumiseks. Tsementahjusüsteemide puhul saavutatakse 

vajalik temperatuur tavaliselt tooraineveski ja tolmukollektori vahelises osas.  
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Tabel 6. SOx heitevähendusmeetodite kulude näited tehnoloogiate lõikes (EC, 2013) 

 

  Vähendusmeetod/ tehnika 

Parameeter Ühik 
Absorbendi 
lisamine Märgpuhasti 75% 

Võimsus 
Tonni klinkrit 
päevas 2200 2200 

Võimsus 
Tonni klinkrit 
aastas 803000 803000 

Eluiga Aasta 35 35 
Tehase tegur 
(plant factor) Tundi aastas 15360 15360 

Investeeringu 
maksumus Tuhat eurot 400 11000 

Töökulud 
Tonni klinkri 
kohta eurodes 0,045 1,25 

Muutuvkulud 
Tonni klinkri 
kohta eurodes 1,39 1,21 

 

 

Märgpuhastus on söeküttel töötavates elektrijaamades kõige sagedamini kasutatavam 

heitgaaside väävlitustamise meetod. Tsemenditootmisprotsessis on märgpuhastus 

SO2-heite vähendamise kindlakskujunenud meetod. Märgpuhastus põhineb järgmisel 

keemilisel reaktsioonil: SO2 + 1⁄2 O2 + 2H2O + CaCO3!" CaSO4 · 2H2O + CO2. 

Märgpuhastussüsteemid on lahustuvate happeliste gaaside korral kõikidest heitgaaside 

väävlitustamise meetoditest suurima kõrvaldamistõhususega, põhjustades kõige 

vähem liigseid stöhhiomeetrilisi tegureid ja tekitades kõige vähem tahkeid jäätmeid. 

Kuna aga kasutatakse vett, nõuab meetod reovee käitlemist. 
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Tabel 7. Investeeringute maksumused tolmu, SOx ja NOx heitepüüdeseadmetele  
 

  

ESP filter 
tolmu 
eemalduseks 

Absorbendi 
lisamine 
SOx heite 
püüdmiseks  

SNCR NOx 
heite 
püüdmiseks 

Võimsus (t/klin/a) 560000 560000 560000 

Investeering ($) 3000000 200000 600000 

Püsikulud($/t/klin) 1,396 0,0454 0,1364 

Muutuvkulud ($/t/klin) 0,63 1,396 1,138 
Töökulud kokku 
(püsikulud+muutuvkulud) 
($/a) 1134560 807184 713664 

Kulud kokku ($/a) 4134560 1007184 1313664 
 
 
Tabelis 7 on toodud maksumused heitepüüdeseadmetele. Tolmu kogumiseks tuleb 

rekonstrueerida ESP fltreid, mida on ettevõttes kaks, hinnangulised kulud kokku, koos 

investeeringu, püsikulude ja muutuvkuludega on umbes kaheksa miljonit eurot. SOx 

heite püüdmiseks tuleb rakendada absorbendi lisamist, mille kulude suuruseks 

hinnatakse miljon eurot. NOx heite püüdmiseks piisab kuivmenetlusega ahju puhul 1,3 

miljonist eurost, märja menetlusega ahju puhul on kulud 50% kõrgemad (EC, 2013) 

ning kasutada tuleb SCR püüdeseadet, mille maksumus on hinnanguliselt kolm 

miljonit eurot.  
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5.3.2 Tehase töö viiakse üle kuivmenetlusmeetodile 
 

Järgnevalt analüüsitakse stsenaariumi, kus KNT tehas viiakse üle kuivmenetlusel 

põhinevale tootmismeetodile (joonis 5). Tehase ümberehitamisel püütakse ära 

kasutada maksimaalselt olemasolevat tehnikat kuid investeerida tuleb ka uutesse 

seadmetesse või vanade seadmete ümberehitusse.  

 

 
Joonis 5. Kuivmenetlusmeetodil põhinev tootmine (EC, 2013). 

 

 

Suurimad erinevused meetodite võrdluses selguvad, kui analüüsida jooniseid 5 ja 2. 

Tooraine töötlemise protsessis ei kasutata kuivmenetluse puhul vett, saamaks lobri, 

millest tulenevalt muutuvad kasutuks hetkel tehases olevad lobrisegamisbasseinid 

lobrisegamisbasseinid ja osaliselt tooraine ettevalmistuse liin (nt savilobri 

ettevalmistus jne) lobri tootmiseks. Praegusel tehasel puudub toorjahusilo, mida 

läheks vaja kuivmenetluse korral saadud purustatud, jahvatatud ja kuivatatud tooraine 

ladustamiseks. Suurimaks investeeringuks võib pidada praeguse ahju asendamist 

lühema pöördahjuga, millele ehitatakse juurde eelkuumutus- ja eelkaltsineerimisseade 

(joonis 6). Kulude hajutamiseks ja madalamal hoidmiseks võib kaaluda varianti, 

ehitatakse esimeses etapis eelkuumutusseade ning teises etapis lisatakse 

eelkaltsineerimisseade.  
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Joonis 6. Eelkuumutuse- ja eelkaltsineerimisseadmega pöördahi (EC, 2013). 

 

 

Tabel 8. Kuivmenetluse tehnoloogia investeeringute suurused, investeeringute pikkus 

ning energiasääst  
 

Tehnoloogia Investeeringu 
maksumus ($/t 
klinkri kohta 
aastas) 
 

Investeeringu 
pikkus (a) 
 

Energiasääst 
(MJ/t klinkri 
kohta) 

Summa ($) 

Trummelkuivati 4 4,9 17,5 2 200 000 
Silo tooraine 
ladustamiseks 2,5 2 1 400 000 

Märja pöördahju 
asendamine kuiva 
pöördahjuga, 
eelkuumutuse ja 
eelkaltsineerimis-
seadme lisamine 

90 2,3 
3250 50 400 000 

 

Protsessi 
kontrollimise ja 
juhtimise süsteem 

4 2 165 2 200 000 
 

Kokku    56 200 000 
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Tabelis 8 on toodud välja märjalt kuivale menetlusele üleminekuks vajalikud 

investeeringute hulgad ning energiasäästud tehnoloogiate kaupa. Tooraine 

kuivatamiseks on vaja trummelkuivatit, mille maksumuseks hinnatakse 2,2 miljonit 

eurot ning saavutatav energiasääst oleks 17,5 MJ/t klinkri kohta. Seadme ehitamiseks 

saab kasutada ümberehitatava ahju korpust. Samuti hoitakse madalal seadme 

opereerimiskulusid, kuna toorainet kuivatatakse tootmisest tuleva soojusega.  

Toorjahu silo on vajalik valmis tooraine ladustamiseks viisil, millega kuivatatud ja 

jahvatatud pulber laiali ei lendaks ega tolmama ei hakkaks. Samuti peab olema 

võimalus lihtsalt toorained doseerida edasisse tootmisprotsessi. 

Märjalt menetluselt kuivale üleminekus võiks kasutada võimalikult palju 

olemasolevaid seadmeid, vähendamaks investeeringute suurust ning tasuvusaja 

pikkust. Olemasolev ahi tehakse lühemaks ning ahju korpuse teist osa saab kasutada 

trummelkuivati ehitamisel, samuti jäävad kasutusse viiekanaliline põletit ning klinkri 

jahutaja. Investeering ahjuliini ümberehitamiseks on hinnanguliselt kuni 60 miljonit 

eurot, mis tasub ära, kuna ligi poole võrra väheneb energiakulu ning heitgaaside hulk 

ja kogus, sest läbi filtrite ei ole vajadust enam juhtida aurustatud vett. Eelnevast 

tulenevalt väheneb koormus filtritele, ning kaob vajadus soetada uusi filtreid, sest 

piisab olemasolevate ESP filtrite rekonstrueerimisest. PVT järeldused (2013) viitavad 

energiatõhusatele mootoritele, mida vahetada pole vaja, kuna hetkel on tehases 

kasutusel uuema tehnoloogia mootorid.  

Tootmisvõimsus mõjutab energiatarvet, seejuures võimaldab suurem võimsus 

energiat säästa rohkem võrreldes väiksema võimsusega. Energiatarve sõltub ka 

tsüklon-eelkuumuti etappide arvust. Tsüklon-eelkuumuti arvukamate etappidega 

kaasneb ahju tööre!iimi väiksem energiakulu, etappide asjakohase hulga määrab 

esmajoones tooraine niiskussisaldus (PVT järeldused, 2013). 
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Tabel 9. Keskmine energiakulu märja- ja kuiva menetlusega ahjude puhul (Madlool et 

al., 2011). 

Soojusenergiat tarbiv 
protsess 

Kuivmenetlus (GJ/t) Märgmenetlus (GJ/t) 

Keemilised reaktsioonid 1,76 1,76 
Vee aurustamine 0 2,4 
Soojuskadu 1,4 1,7 
Kokku 3,2 5,8 
 

Tabelis 9 selgub, et märgmenetlusel töötav ahi kasutab ligi kaks korda rohkem 

energiat, põhjuseks eelkõige vee aurustamise vajadus. 

Kuivmenelusega pöördahjus tooraine vajaliku temperatuurini kuumutamine võtab 

vähem aega võrreldes märjal meetodil tooraine kuumutamisega, millest tulenevalt 

eraldub ka vähem tolmuheidet ning on ka väiksem energiakulu. 

NOx heite vähendamiseks on kuiva ahju puhul möödapääsmatu rakendada selektiivset, 

mittekatalüütilist taandamist (SNCR), mis on ligikaudu 50% odavam kui SCR 

tehnoloogia (EC, 2013). Märjal menetlusel jätkates tuleb investeerida SCR 

seadmesse. 

Kütuste väävlisisaldus ei ole probleemiks kuivmenetlusel töötava ahju puhul, millel 

on eelkuumutus ja –kaltsineerimissüsteem, samuti hävivad kõik orgaanilised ühendid 

kütuste sisestamisel läbi peapõleti (EC, 2013). 

Piirates sisendmaterjalide, eelkõige jäätmekütuste kloorisisaldust, väheneb leeliselise 

kloriidi teke, millest tulenevalt paraneks elektrostaatilise filtri tööefektiivsus ja 

väheneks tolmuheide. Kui jäätmete kloori sisaldus on üle 1%, kehtestab THS, et ahjus 

peab olema temperatuur vähemalt 1100°C (EC, 2013). Jäätmekütuste kasutamise 

kõrvalejätmine pole mõistlik. Energia maksumus moodustab 30-40% toote 

maksumusest, moodustades märkimisväärse osa tootmisprotsessi peale kuluvast 

summast. Jäätmekütused on odavamad, kui fossiilsed kütused, millest tulenevalt 

vähendab jäätmekütuste kasutamine opereerimiskulusid ettevõtte jaoks märgatavalt, 

võrreldes fossiilsete kütustega (EC, 2013). 
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6. ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

 

Järgnev arutelu keskendub AS-i Kunda Nordic Tsement klinkritootmise vastavusse 

viimise analüüsile tööstusheite seaduse (THS) ja parima võimaliku tehnika (PVT) 

nõuetega. Analüüsitakse, mil määral mõjutavad uued kehtima hakanud nõumised ja 

piirväärtused ettevõtte tegevust, samuti milliseid muudatusi tuleb sisse viia, et vastata 

kompleksloa väljaandmise tingimustele. Hinnatakse ka majanduslikust aspektist, mil 

määral tuleb rekonstrueerida heitepüüdeseadmeid ning millistel tingimustel 

saavutatakse vajalik energiasääst tootmisprotsessis. 

Keskkonnakaitse meetmeid on rakendatud maailmas juba eelmisest sajandist, mil 

peamisteks probleemideks olid heitmed õhku, vette ja müra, mis kahjustasid inimeste 

tervist. 1992. aastal, mil sõlmiti ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, hakati 

probleemile lähenema globaalsemalt, põhjuseks üha suurenev üleilmastumine ning 

rahvusvahelistumine. Märgati, et õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulk on 

muutunud liiga suureks ning põhjustab kliimamuutusi. 1996. aastal jõustus Euroopa 

Liidus direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise kohta, millega nähti 

ette, et tööstusettevõtted kasutavad parimat võimalikku tehnikat ning saavutavad tänu 

tehnoloogilistele uuendustele ka saastemahud, mis jäävad piirangute raamesse 

(Truusa, 2012). Aasta hiljem allkirjastati Kyoto protokoll, mis lisas vajaduse mitte 

ainult kontrollida vaid ka vähendada õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka. 

Kuna tsemenditööstus on üks suurematest inimtekkelise süsinikuheite tekitajatest, 

puudutavad kahtlemata eelnevalt nimetatud piirangud ja programmid tsementi 

tootvate ettevõtete tegevust. Saamaks luba valdkonnas töötamise jätkamiseks tuleb 

täita keskkonnanõuded, kuid mitte ainult hetkel kehtivad, vaid pilk tuleb suunata ka 

tulevikku. Suurte tööstusettevõtete, mida on Euroopa Liidus ligi 50000 (Klemmensen 

et al., 2007), tootmistsüklisse muudatuste sisseviimine või tehnoloogiliste uuenduste 
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rakendamine on aja- ning rahakulukas. Mõistlik on läheneda olukorrale pika 

perspektiivi seisukohast, kus ühe rekonstrueerimisstaadiumi lõppedes poleks vaja 

aasta möödudes samasse seadmesse uuesti investeerida.  

Nõudmised tehase energiakulule ja piirväärtused saastemahtudele muutuvad üha 

rangemateks. Probleeme AS Kunda Nordic Tsemendis põhjustavad tolm, NOx ja SOx 

heited. Alates 2020 aastast karmistuvad nõuded veelgi EL õhupaketi tõttu ja tekivad 

probleemid ka HCl ja lenduvate orgaaniliste ühenditega. Aasta keskmiste näitajate 

järgi tolm hetkel probleeme ei põhjusta. CO väljalöökide mõju analüüsides selgub, et 

tulevikus lubatud filtriteta tööaega 0,5 h/a ületatakse seadusega lubatust väga palju. 

Geograafilistest erisustest tulenevalt võivad olla heitkogused põhjustatud tooraine 

kvaliteedist, mille tõttu võimaldatakse taotleda ettevõtetel piirväärtustest erinevaid 

saastemäärasid. Näiteks NOx ja SOx heite hulk sõltub kasutatava kütuse koostisest 

ning pole mõeldav, et ettevõte lõpetaks põlevkivi või alternatiivkütuste kasutamise. 

Nimetatud juhul on lubatud PVT järelduste põhjal määrata ettevõttele piirnormidest 

kõrgemad saastemäärad. 

Kompleksloa vastavusseviimise seisukohalt on võimalik taotleda ettevõttele 

leebemaid tingimusi ning samuti erandeid näiteks juhul kui loa andja hinnangul 

tekitaks PVT heitetaseme saavutamine ebaproportsionaalselt suuri kulusid võrreldes 

keskkonnakasuga. Teise variandina võib suuremaid heitkoguseid põhjustada tooraine 

kvaliteet. Põlevkivis on suur karbonaatmineraalide sisaldus, mis põletamisel võib 

põhjustada süsinikoksiidi kasvu heitgaasides. Jäätmekütuste ebastabiilne kvaliteet 

põhjustab põlemisprotsessi ebastabiilsust ja CO väljalööke ning suurendab selle 

kaudu tolmuheite hulka. HCl heite kogus on samuti otseselt seotud jäätmekütuste 

kvaliteedi stabiilsusega. 

Ettevõtte tegevuse jätkamise seisukohalt on oluline uurida kompleksloa 

uuendamisega seotud informatsiooni. Tehasesse tehtavad investeeringud on suured 

ning rekonstrueerimistööd mahukad, mille tõttu nõuavad palju eeluuringuid, 

projekteerimist ning kaalumist. Ehitus on aeganõudev ning spetsiifiliste seadmete 

tellimise ooteaeg on pikk. Nimetatust tulenevalt on neli aastat üleminekuajaks väga 

vähe. Varasemalt oli võimalik taotleda olemasolevas kompleksloas olevate määrade 

pikendamist, kuna aga saastuse kompeksse vältimise ja kontrollimise seadus (RT I 
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2001, 85, 512) muutus tööstusheite seaduse jõustumisega kehtetuks, pole pikenduse 

andmine võimalik. Uue kompleksloa saab taotleda vaid THS alusel ning juhul kui 

tehase heited jäävad seadusega kehtestatud normide piiresse. Samuti tuleb jälgida 

energiakulu tooteühiku kohta lubatud piirmäära täitmist, mille nõutav vahemik on 

määratud parima võimaliku tehnika (PVT) järeldustes. Nimetatud dokumendi 

kasutamise juriidilise kohustuse kehtestab THS. 

Enne kuiva menetlusega tehaseehitusloa taotlemist tuleb esitada kompleksloa taotlus 

uue tehnoloogiaga tootmisliinile. Enne kehtiva kompleksloa muutmist tuleb koostada 

aga lähteolukorra aruanne, millega määratakse kindlaks pinnase ja põhjavee 

saastatuse tase. Juhul kui ettevõtte peaks tegevuse lõpetama, lasub kohustus taastada 

tehase territooriumil lähteolukorras fikseeritud keskkonnaseisund. THS kehtestab ka 

saasteainete heitkoguste vähendamise kava koostamise, mis on vajalik kui ettevõte ei 

saa tehnilistel või majanduslikel põhjustel täita seaduses sätestatud heite tingimusi 

etteantud kuupäevaks. 

Tsemenditööstus on üks valdkondi, mis mõjutab suurel määral kliimamuutusi, 

moodustades ligi 5% atmosfääri heidetavatest CO2 heitmetest (Humphreys ja 

Mahasenan, 2002). Tootmisel eralduv süsihappegaas tekib kaltsineerimisel, kui 

lubjakivi kuumutamisel laguneb kaltsiumkarbonaat kaltsiumoksiidiks ja 

süsihappegaasiks ning teine pool CO2 tekib kütuse põletamisest (Trumm et al., 2010 ). 

Eelnevast tulenevalt on oluline pöörata tähelepanu just CO2 heite vähendamisele ning 

kütuste valikule. Energia maksumus moodustab 30-40% toote hinnast, moodustades 

märkimisväärse osa tootmisprotsessi peale kuluvast summast. Jäätmekütused on 

odavamad, kui fossiilsed kütused, millest tulenevalt vähendab jäätmekütuste 

kasutamine opereerimiskulusid ettevõtte jaoks märgatavalt (EC, 2013). Jäätmekütuste 

koostis on aga väga varieeruv ning ebastabiilne kvaliteet põhjustab CO väljalööke 

filtrites, millest tulenevalt suureneb tolmuheite hulk. Seadusega on lubatud filtrita 

töötamise aeg 30 minutit aastas. Lähtuvalt Kunda Nordic Tsemendis registreeritud 

filtrite väljalöökide arvust ning ettevõtte pidevseiresüsteemi töö analüüsist selgub, et 

väljalöökide kestvus ületab tulevikus lubatud piiri.  

Probleemi lahendamiseks ei piisa vaid heitepüüdeseadmetesse investeerimisest, tähtis 

on teha koostööd ning pidada läbirääkimisi jäätmekäitlusettevõtetega, kellelt kütuseid 

vastu võetakse, et nemad kütuse kvaliteeti ühtlustaksid. KNT teeb arendustööd 
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jäätmekütuste kvaliteedi parandamiseks koos põhitarnijatega (Ragn-Sells, Tallinna 

Jäätmete Taaskasutuskeskus) Taaskasutusklastri projekti raames. Kasutades 

kvaliteetset kütust on võimalik vähendada emissioonide hulka kuni 80% (Gäbel, 

2005). Samuti on oluline investeerida tehnoloogiasse, erinevate tehaste kogemused 

näitavad, et kuivade ahjude käitajatel pole probleeme filtri väljalöökidega. Pidevalt 

töötatakse välja uusi ja energiasäästlikumaid lahendusi. Vanade ahjude asendamine 

uutega vähendab lisaks ligi poole võrra energiakulu ning vähenevad tahkete osakeste 

heitkogusedki, millest tulenevalt väheneb vajadus investeerida heitepüüdeseadmetesse 

ning ettevõte on konkurentsivõimelisem.  

Tolmuheite püüdeseadmete rekonstrueerimiseks pakub parima võimaliku tehnika 

viitedokument (BREF) välja mitmeid lahendusi uurimisalusele ettevõttele. KNTs 

kasutatakse hetkel tolmuheite püüdmiseks ESP filtreid. BREFis kirjeldatakse, et 

parim moodus olemasolevaid filtreid taas kasutusele võtta, on rekonstrueerida 

elektrostaatilised sadestajad (ESP) hübriidfiltriteks. Nimetatud lahendus ei sobi aga 

ettevõttele, kuna hübriidfilter koosneb nii ESP kui tekstiilfiltri lahendustest. Tekstiil 

aga ei kannata väga kõrgeid temperatuure, mille tõttu hübriidfiltri variant jäeti kõrvale 

ning otsustati rakendada vaid ESP filtri rekonstrueerimist. Kuivale menetlusele üle 

minnes saab paralleelselt panna tööle kaks tehasel olemas olevat ning 

rekonstrueeritud filtrit paralleelselt, mis tagaks seaduses kehtestatud tolmuheite 

taseme, milleks on alates 2014. aastast 30 mg/Nm3 (RT I, 16.05.2013, 1) ning alates 

2020. aastast 20 mg/Nm3 (Õhupakett, 2013).  

Lämmastikühendite heite vähendamiseks pakkus BREF välja kolm varianti, milleks 

olid esmaste meetmete rakendamine, selektiivne katalüütiline- ja mittekatalüütiline 

taandamine (SCR/SNCR). Keskkonna ning ohutuse kaalutlustel soovitab 

viitedokument esimese sammuna rakendada esmaseid meetmeid ehk optimeeritud 

protsessi, leegi jahutamist jne. Esmaste meetodite rakendamine uurimisaluses 

ettevõttes ei anna piisavat tulemust, mille tõttu tuleb kasutada SCR või SNCR 

tehnoloogiat. Märjal menetlusel jätkates on lahenduseks SCR heitepüüdeseadme 

rekonstrueerimine. Tehnika on ligi viis korda kallim kui SNCR kuid kasutuseks 

ainuvõimalik ahjus valitsevate temperatuuride tõttu. SNCR puhul on optimaalseks 

tööre!iimi temperatuuriks 830-1050 oC, SCR töötab kõige efektiivsemalt aga 300-400 
oC juures. Kuna märja menetluse puhul on gaaside temperatuurid ahjust väljumisel 
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madalamad, sobib ettevõttele SCR tehnika. Kuiva menetlusega ahju puhul on 

parimaks lahenduseks, saavutamaks seaduses kehtestatud heittasemeid, SNCR seade. 

THS kehtestab NOx heite piirväärtuseks 500mg/Nm3 (RT I, 16.05.2013, 1) ning alates 

2020. aastast tuleb emissioone vähendada veelgi, piirväärtuseni 250-350 mg/Nm3 

(Õhupakett, 2013) 

Enim probleeme tekitavad ettevõttele väävliühendid, mille lubatus piirväärtus oli enne 

2014 aastat 1500 mg/Nm3 ning alates 2014. aastast on 50 mg/Nm3 (RT I, 16.05.2013, 

1). BREFi põhjal on lahendusvariantideks absorbendi lisamine ning märgpuhasti 

kasutamine. Märgpuhastus on väga laialdaselt kasutuses ning lahustuvate happeliste 

gaaside korral kõikidest heitgaaside väävlitustamise meetoditest suurima 

kõrvaldamistõhususega (EC, 2013). Kuna protsessis kasutatakse vett, tekivad 

ettevõttel lisakulud reovee käitlemiseks, samuti on meetod kallim kui absorbendi 

lisamine. Eelnevast tulenevalt on parimaks lahenduseks absorbendi lisamise meetod, 

kus lisatakse põletusprotsessi kustutatud lupja, mille eeliseks on, et kaltsiumit 

sisaldavast lisaainest tekib reaktsioonisaadusena kips, mida võib kaasata otse 

klinkripõletamise protsessi. Kõnealune meetod vähendab BREFi andmetel ka HCl ja 

HF ühendite emissioone. 

Viies tehase töö üle märgmenetlusmeetodilt kuivmenetlusele, lisandub 

heitepüüdeseadmete rekonstrueerimise vajadusele ka investeerimisvajadus 

seadmetesse ja uude tehnoloogiasse. Märgmenetlusel kasutatakse karjääridest tulevat 

materjali, mis purustatakse, peenestatakse ning segatakse veega, saamaks lobri. 

Kuivmenetluse puhul lobri segamise vajadus kaob kuid lisandub toraine kuivatamise 

etapp, saamaks toorjahu, millest tulenevalt tuleb investeerida trummelkuivatisse. 

Seadmesse investeerimise maksumust saab vähendada, kasutades kuivati rajamiseks 

olemasoleva ahju korpust. Samuti tuleb lisada tehase seadmete hulka silo toorjahu 

ladustamiseks, mille maht peaks olema umbes 5000 tonni, mahutamaks kahe päeva 

jagu toormaterjali.  

Suurimaks investeeringuks on märja pöördahju asendamine kuiva pöördahjuga ning 

eelkuumutuse ja -kaltsineerimisseadme lisamine. Investeerimisperioodi 

lühendamiseks on ettevõtte soov esimeses faasis ehitada kiiresti valmis vaid kuival 

meetodil töötav pöördahi ning eelkuumutusseade, eelkaltsineerimisseade soovitakse 
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lisada hiljem. Seadmega vähendatav energiakulu on piisav, saavutamaks PVT 

järeldustes ette antud vahemikku.  

Tehase seadmete ümberehitus ning tootmistehnoloogia muutmine toob kaasa uued 

töövõtted, mille õpetamiseks töötajatele tuleb korraldada koolitusi ning 

tööohutusjuhendeid. Samuti osutub vajalikuks olemasolevate juhtimissüsteemide 

ümberprogrammeerimine ning kontrollprotsessi muutmine, millest tulenevalt on 

tabelis 8 välja toodud ka hinnangulised kulud kõnealuse aspekti kohta. 

Märgmenetluselt kuivale tehnoloogiale üleminek on väga kulukas ning võib maksma 

minna ettevõttele kuni 100 miljonit eurot (EC, 2013). Aserbaid!aani 

tsemenditööstusel, Garadagh Cement OJSC, tuli laenu võtta 120 miljoni euro ulatuses 

(Coretchi, 2009). Lääne-Uksainas rahastati kuiva liini ehitust 300 miljoni euroga 

(Hartikainen, 2011). AS Kunda Nordic Tsemendi tehas oleks võimalik üle viia 

kuivmenetlusmeetodile hinnangulisel 67 miljoni euroga. Erinevus tuleneb 

majanduslikust olukorras, ettevõtte suurusest ning vajalikest muudatustest. 

Aserbaid!aani tehase tootmisvõimsus on kaks korda suurem kui KNTl, millest 

tulenevalt oli kõnealuse näite puhul investeerimisvajadus samuti kahekordne. Ilma 

üleminekuta aga pikas perspektiivis ettevõte pole konkurentsivõimeline ning on 

sunnitud oma tegevuse lõpetama. Põhjuseks üha karmistuvad keskkonnanõuded ning 

saastenormid ning CO2 kvootidega kauplemise kulud Euroopa Liidus. 

Nimetatud 67 miljonit sisaldab endas tehase kuivmenetlusele üleviimise maksumust, 

hinnanguliselt 56 miljonit eurot, millele lisandub heitepüüdeseadmete 

rekonstrueerimise maksumus 11 miljonit eurot. Kokku on summaks 67 miljonit eurot, 

mis sisaldab heitepüüdeseadmete investeerimis- ja muutuvkulusid ning uue 

tehnoloogia ehituse ja paigaldamise maksumust. Käesoleva töö tulemusena selgub, et 

BREFis pakutud investeeringu kulusid on võimalik vähendada kuni 30 miljoni euro 

võrra. 

Tagamaks parem kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise prognoositavus ja 

laiendamaks süsteemi ulatust (lisades uusi majandusharusid ja kasvuhoonegaase), 

peeti Euroopa Liidus vajalikuks tugevdada süsinikuhinnaga antavat signaali, mis on 

oluline investeeringute stimuleerimiseks. Samas sooviti ka pakkuda uusi emissioonide 

vähendamisvõimalusi, mis omakorda toovad kaasa heitkoguste vähenemise 
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väiksemad kulud ja süsteemi suurema tõhususe. Muudatustega eeldatakse, et 

kauplemise süsteem toimib majanduslikult võimalikult tõhusalt ja põhineb ühenduses 

täielikult ühtlustatud saastekvootide eraldamise tingimustel. Eelnevast 

tulenevalt hakatakse saastekvoote eraldama peamiselt enampakkumistel, kuna 

meetodit peetakse lihtsaimaks ning üldiselt majanduslikult kõige tõhusamaks 

(Keskkonnaministeerium, 2014). Kasvuhoonegaaside heitkoguste tarbeks jagatakse 

igal järgmisel aastal tasuta kvoote üha vähem, millest tulenevalt on ettevõtted 

sunnitud kvoote juurde ostma vabalt turult. Kasumi investeerimine kvootidesse viib 

toote omahinna kõrgeks ning konkureerivad tööstused saavutavad turul eelise. 

Nimetatud viis viib ettevõtted lõpuks konkurentsist välja. 

Tsemenditööstuse jätkusuutlikkus sõltub haritud ja koolitatud töötajatest ning 

teadlastest, kellel tuleb lahendada väljakutse, kuidas vähendada energia- ja tooraine 

tarbimist samal ajal säilitades toote kvaliteet ning tootmise tulemuslikkus (Schneider, 

2011). Valderrama et al. (2012) poolt läbi viidud uuring näitas, et tsemenditööstuses, 

mis oli rekonstrueeritud, võttes arvesse PVT järeldusi, saavutati märkimisväärseid 

keskkonnatingimuste paranemisi klinkri tootmise protsessis. Suurimad säästud olid 

seotud kasutatud energia kogusega tooteühiku kohta, kuid saastekoguse vähenemist 

oli näha teistestki aspektidest. 
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KOKKUVÕTE 
 

 

Käesolev magistritöö “Eesti Vabariigi tööstusheite seaduse rakendamise analüüs 

ettevõttes Kunda Nordic Tsement AS” eesmärgiks oli analüüsida kõnealuse ettevõtte 

tootmise vastavusse viimist tööstusheite direktiivi 2010/75/EU ja parima võimaliku 

tehnika nõuetega. 

Riigikogu võttis 24. aprillil 2013. aastal vastu tööstusheite seaduse (THS), mis jõustus 

sama aasta 1. juunist. Seadus reguleerib teatud tööstusvaldkondades tegutsevate 

ettevõtete tegevust ning asendas varasema saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 

seaduse. Teema olulisus tuleneb tööstusheite direktiivi 2010/75/EU nõuete vastavusse 

viimise tähtaegadest kompleksluba juba omavatele ettevõtetele. Kompleksluba juba 

omavatele ettevõtetele on ette nähtud PVT-le üleminekuaeg 4 aastat ehk hiljemalt 

09.04.2017.  

Tööstusheite direktiiv 2010/75/EU (THD) võeti vastu 2010. aastal ning jõustus aastal 

2011. Nimetatud dokument kehtestab PVT rakendamise kohustuse, mille rakendamise 

aluseks on parima võimaliku tehnika viitedokument (BREF), tsemendi, lubja ja 

magneeriumoksiidi tootmise jaoks. Tööstusheite seadusega kehtestatakse heidete 

piirväärtused, mis on tolmu, NOx, SOx ja lenduvate orgaaniliste ühendite osas 

varasemast rangemad. Vääveldioksiidi lubatud heitkogus SKVK seadusega oli 

1500mg/Nm3, THSi jõustumisega langetati piirmäär 50 mg/Nm3-ni. 

Lämmastikoksiidi puhul oli vastav üleminek 800 mg/Nm3 500 mg/Nm3, lenduvate 

orgaaniliste ühendite lubatud heitkogus enne 2014. aasta oli 50mg/Nm3 ning alates 

2014. aastast on 10 mg/Nm3. Tolm lubatud piirnorm oli 50mg/Nm3, THSi 

jõustumisega langetati piirmäär 30 mg/Nm3. Teiste heitmete piirnormid uue seaduse 

jõustumisega ei muutunud. 
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Koostöös Kunda Nordic Tsement tehasega on teostatud tolmu uuringud juba 1994. 

aastast. Programmi lülitati peale PM10 mõõtmise ka NO, NO2, NOx ja SO2 

mõõtmised. Välisõhu seiret ja uuringuid viib läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus. 

Kunda Nordic Tsement on Kunda suurim tööstusettevõte, mille tootmistegevus 

põhjustab piirkonnas välisõhu saastatust, seda eelkõige peentolmu (ületamine CO 

väljalöökide tõttu), vääveldioksiidi (ületamine ca 180 mg/Nm3 võrra) ja 

lämmastikdioksiidi (ületamine ca 100 mg/Nm3 võrra) osas, pikemas perspektiivis 

osutuvad probleemideks ka vesinikkloriidi (HCl) ja lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkogused. 

Kõige suuremad tolmukogused tekivad pöördahjudest, mille aasta keskmiste 

mõõtmistulemuste põhjal probleem ei ilmne praegu. Lähtudes registreeritud CO 

väljalöökide arvust ja saasteainete pidevseiresüsteemi töö analüüsist, ei rahulda 

olemasolevad püüdeseadmed THSiga lubatud norme, rääkimata 2020 aastal kehtima 

hakkavatest väärtustest. Piirväärtused vastavad nõuetele raskmetallide ja dioksiinide 

osas, teiste mõõdetavate heitgaaside kogustega tekib komplaksloa vastavuse 

taotlemisel vastuolu. 

Kompleksloa taotlemiseks tuleb ettevõtte tegevus viia vastavusse THS ja PVT 

nõuetega. Tööstusheite seaduses on välja toodud olukorrad, mille puhul on ettevõttel 

võimalus taotleda eritingimusi, kui näiteks tooraine või kütus sisaldab suures koguses 

väävlit või lämmastikühendeid. Samuti tuleb saavutada vastavus kasutatava 

soojusenergia osas. Energiakulust tulenevalt on parimaks lahenduseks minna 

märgmenetluselt üle kuivmenetlusel töötavale tehasele, mille energiakulu on kaks 

korda madalam. 

Ettevõtte edasise töö jätkamiseks on vaja koostada lähteolukorra aruanne, 

kompleksloa taotlus kuivale ahjuliinile, saasteainete heitkoguste vähendamise 

tegevuskava ning taotleda ehitusluba. 

Majanduslikust aspektist tuleb hinnata investeeringuid heitepüüdeseadmetele. 

Tolmuheite vähendamise lahendusena tuleb rekonstrueerida elektrostaatiline sadestaja 

(ESP). Tekstiili- ja hübriidfiltrid jäeti vaatluse alt välja, kuna tekstiil ei kannata 

piisavalt kõrgeid temperatuure. NOx heite püüdmiseks sobib märja menetluse puhul 

selektiivne katalüütiline taandamine (SCR) ning kuiva menetlusega ahju puhul 
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selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR). Erinevus tuleneb samuti ahju 

temperatuuridest ning heitepüüdeseadmete optimaalsest töötamise re!iimist. SOx heite 

vähendamise sobivaimaks variandiks on absorbendi lisamise meetod. BREFis 

pakutud märgpuhastuse lahendus toob kaasa reovee käitlemise vajaduse, mille tõttu ei 

osutunud seade sobivaks. 

Kui tehas jätkab tegevust märgmenetlusmeetodil, oleks heitepüüdeseadmetesse 

investeerimise vajadus hinnanguliselt 16 miljonit eurot, kuid energiakulu liiga suure 

hulga tõttu kompleksluba taotleda ei õnnestuks. Kuivmenetlusele üle minnes 

langeksid investeeringud heitepüüdeseadmetele 11 miljoni euroni kuid lisandub 

investeerimisvajadus uude tehnoloogiasse, kogumaksumusega hinnanguliselt 57 

miljonit eurot. Summa sisaldab trummelkuivati ja toorainesilo rajamist, 

ahjutehnoloogia muutmist ning eelkuumutus- ja kaltsineerimisseadme lisamist. 

Samuti investeeringut protsessi juhtimise ja kontrollimise süsteemi. 
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SUMMARY 

 
This master thesis in “Implementation of Industrial Emission Act in Kunda Nordic 

Tsement AS” is intended to analyze company’s manufacture adjustment with 

industrial emissions directive 2010/75/EU and best available technique (BAT) 

requirements. 

24. April 2013, the Estonian parliament adopted Industrial Emissions Act, which 

came into force the same year, 1st of June. The Act regulates activities about certain 

industrial sectors and replaced the earlier Integrated Pollution Prevention and Control 

Act (IPPC). Subject is important due to the requirements of Directive 2010/75/EU on 

Industrial Emissions in line with the deadlines. Companies, that already have the 

commitment for the integrated environmental permit, have the transitional period for 

four years to apply BAT, but not later than 09. April 2017.  

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (IED) was adopted in 2010, and entered 

into force in 2011. Directive also imposes an obligation to implement BAT, which 

enforcement is based on Best Available Technique Reference Document (BREF) for 

cement, lime and magnesium oxide production (EC, 2013). Industrial emissions law 

also establishes emission limits for dust, NOx, SOx and volatile organic compunds, 

that are more stringent, than in the past.  SOx emission limit was 1500 mg/Nm3 but 

new law established limit for 50 mg/Nm3. Before IED adopted, NOx emission limit 

was 800 mg/Nm3, since year 2014, it’s 500mg/Nm3. Limit for volatile organic 

compounds was 50 mg/Nm3, IED established limit for 10 mg/Nm3. For dust, the limit 

used to be 50 mg/Nm3, after year 2014, it is 30 mg/Nm3. 

In collaboration with Kunda Nordic Tsement AS, dust studies have been carried out 

since 1994. In addition NO, NO2, NOx, and SO2 measurements were added. The 

studies are carried out by Estonian Environmental Research Centre. Kunda Nordic 
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Tsement is Kunda’s largest industrial company, which manufacturing activity causes 

air pollution in the area, especially fine dust (because of CO trips), sulfur dioxide 

(excess is about 180mg/Nm3) and nitrogen dioxide (excess is about 100mg/Nm3), in 

the long run, problems turn out to be hydrogen chloride (HCl) and volatile organic 

compounds emissions.  

The largest quantities of dust emerge from rotary kilns, but these problems do not 

occur in annual measurements averages. Based on the number of CO trips recorded 

and analyzing pollutant monitoring system, current abatement equipment do not 

satisfy standards, allowed by IED. Not to mention values that will be inure in 2020.  

The BREF and Industrial Emissions Act set out different ways to lead company’s 

operations amounts of pollutants into compliance, for example, if the raw material or 

fuel contains large amounts of sulfur or nitrogenous compounds. One important 

aspect is the amount of heat energy used per tone of produced clinker. Wet process 

uses twice as much energy as allowed in BAT. The best solution due to the energy 

consumption is to switch processes from wet kiln to dry kiln. 

Integrated environmental permit can't be applied if production don't meet 

environmental requirements. For the further work, it’s necessary to establish a 

baseline report, integrated environmental permit for the dry kiln, pollutant emission 

reduction action plan and apply for a building permit.  

From an economic point of view, it’s important to pay attention to abatement 

equipment. Solution for the dust emission is electrostatic precipitator (ESP) 

reconstruction. Textile- and hybrid filters were excluded, because textiles can’t stand 

high temperatures. For the wet process NOx emissions catching is suitable selective 

catalytic reduction (SCR) and for the dry process kiln selective non-catalytic 

reduction (SNCR). Due to different temperatures and optimum operation mode, 

different methods are needed. The most suitable option for SOx reduction is absorbent 

addition. BREF recommended also wet scrubbing method, with a consequent need for 

a wastewater treatment, due to which the device is not suitable. 

If the plant continues to operate with wet process, estimated needed investment would 

be 16 million Euros, but due to too high-energy consumption, integrated 

environmental permit can’t be applied if production don’t meet environmental 
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requirements. If the plant goes over to dry process kiln, estimated costs will be 57 

million Euros, which includes investment in new technology and reconstruction of 

abatement equipment. It will be necessary to build tumble dryer, raw material silo, 

replace wet kiln to dry kiln with preheater and pre-calciner, also energy management 

and process control.  
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LISA 1. Raskmetallide, dioksiinide, tolmu ja gaaside 
2009-2013 aasta keskmised heitkogused elementide 
lõikes ettevõttes Kunda Nordic Tsement AS 
 

  
KNT Keskmine 
mg/Nm3 

Cd  0.00081 
Cr  0.01248 
Cu  0.00979 
Mn  0.01200 
Ni  0.00723 
Pb 2 0.02053 
Tl  0.00457 
V  0.00189 
As  0.00281 
Sb 0.00477 
Co  0.00052 

Raskmetallid 

Hg  0.00003 
NOx 331.8 
CO 398.9 
SO2 228 
Tolm 7.368 
HCl 2.44312 
HF 0.13743 

Gaasid ja 
tolm 

TOC 4.396 

Dioksiinid 2,3,7,8-
TCDD/Fs 0.01249 
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LISA 2. Tööstusheite seadusest tulenevad uued 
nõuded kompleksloa kohuslastele 
 

Kuna THS §165 ja THS seletuskiri ptk 2 alusel hakatakse rakendama uusi nõudeid 

kompleksloa alusel töötavatele ettevõtetele alates 7.01.2014 a. tuleb hakata tegelema 

nõuetele mittevastavate näitajate (SO2, tolm jt) vastavusse viimise, kavade ning 

aruannetega võimalikult kiiresti. 

THS § 26 lõige 3 alusel tuleb kasutada parimat võimalikku tehnoloogiat. See 

tähendab, et tuleb üle minna kuivmenetlusele. 

THS § 165 lõige 1 ja §174 alusel ei saa pärast 7. jaanuari 2014 taotleda eelneva 

kompleksloa määrade või kehtivuse pikendust. Uue kompleksloa saab taotleda ainult 

THS alusel. 

Enne kompleksloa muutmist tuleb THS § 165 lõige 3 kohaselt esitada lähteolukorra 

aruanne, mis sisaldab THS §57 kohaselt andmeid pinnase ja põhjavee asjakohaste 

ohtlike ainetega saastatuse kohta käitise tegevuskohas. Samuti tuleb koostada 

ülevaade territooriumil toimuva ja toimunud tegevuse kohta. 

THS § 175 lõige 1 kohaselt tuleb koostada saasteainete heitkoguste vähendamise 

tegevuskava, milles Välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) § 80 lõike 11 kohaselt tuleb tuua 

välja, kuidas viiakse tootmine piirväärtustega vastavusse. 

VÕKS § 148 kohaselt tuleb uue seadme ehituse puhul enne ehitusloa taotlust esitada 

keskkonna kompleksloa taotlus kuiva menetlusega ahjule. 

THS seletuskirja ptk 4 kohaselt tuleb automaatseireseadmeid kalibreerida varasema 3 

aastase tsükli asemel kord aastas. 

THS seletuskirja peatükk 4 ütleb, et Keskkonnaameti kodulehel tuleb avaldada 

koospõletustehase, kus põletatakse enam kui 2 tonni jäätmeid tunnis,  tegevuse 

aastaaruanne. Täiendav andmete avalikustamine tagab avalikkuse parema teadlikkuse 

otsustest ning andmetest. 

 

 


