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ETTEVÕTTEST 

• AS Tallinna Sadam on äriühing, 
mille aktsiad kuuluvad riigile 

 

• AS Tallinna Sadam on maaomanik 

 

• Maaomanik pakub klientidele infrastruktuuri: 
maa, kaid ja tagab ohutu navigatsiooni akvatooriumis 

 

• Operaatorfirmade poolt on superstruktuur: 
kaubakäitlusvahendid ja laopinnad 



SADAMA ROLL 
KESKKONNA LOOJANA 

• Rajab sadamasse ja selle ümbrusesse kaasaegse infrastruktuuri 
tagades sellega soodsa keskkonna tootmise  arendamiseks. 

 

• Loob ettevõtetele – operaatoritele, turismifirmadele, 
vedajatele, potentsiaalsetele tootjatele – eelised oma äri 
ajamiseks. (Vabatsoon, pikaajalised koostöölepingud). 

 

• Koostöös järelvalveasutustega jälgime keskkonna, ohutus- ja 
turvalisusnõuete täitmist. 

 

 



TALLINNA SADAMA 
TEENINDUSMAHUD 2013. AASTAL 

• 28,3 miljonit tonni kaupa 

• 254 000 TEU-d konteinereid 

• 9,2 miljonit reisijat 

• 1932 kaubalaeva külastust 

• 4933 reisilaeva külastust 

• 344 kruiisilaeva külastust 

 



KESKKONNAALANE KOOSTÖÖ 

• EKJA asutaja liige   

• EcoPorts’i liige alates 2008.a 

• ESPO ja BPO keskkonnakomisjoni liige 

• EL projektid: 

• Clean Baltic Sea Shipping 

• MoS HAAB reostustõrjevahendite jm investeeringute rahastamine 

• MoS LNG (punker)terminali investeeringu ettevalmistamise toetus 

• Green Cruise Port 



Kas sadam 
  on selline? 



MUUGA SADAM 
Eesti suurim kaubasadam 

TERRITOORIUM 
AKVATOORIUM 

KAIDE KOGUPIKKUS 
KAIDE ARV 

MAKS. SÜGAVUS 
LAEVA MAKS. PIKKUS 

524.2 ha 
752 ha 
5.9 km 
28 
18 m 
300+ m 



MUUGA SADAMA 
IDAOSA ARENGUD 

27 ha  

UUS KAILIIN  1653 m 

RAJATAV TERRITOORIUM      64 ha 

64 ha  



VANASADAM 
 Eesti suurim turismivärav 

TERRITOORIUM 
AKVATOORIUM 

KAIDE KOGUPIKKUS 
KAIDE ARV 

MAKS. SÜGAVUS 
LAEVA MAKS. PIKKUS 

54.2 ha 
75.9 ha 
5 km 
25 
10.7 m 
340+ m 



SAAREMAA SADAM 
Süvasadam keset loodust 

TERRITOORIUM 
AKVATOORIUM 

KAIDE KOGUPIKKUS 
KAIDE ARV 

MAKS. SÜGAVUS 
LAEVA MAKS. PIKKUS 

10.08 ha 
44.3 ha 
460 m 
3 + ujuvkai 
10 m 
200 m 



SADAMATE JÄTKUSUUTLIKKUS 

EU transpordipollitika: 

Green port on sadam, mis on edukas keskkonnaalaste nõuete ja 
majanduskasvu vahelise tasakaalu saavutamisel    

 

Ohud ja võimalused: 

• Laevanduse, sadamate ja Läänemere regiooni konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkus vähenevad 

• Konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse säilitamiseks on vaja teha koostööd 
riikide tasemel ning rakendada toetuspaketid majandussektorite jaoks, 
mis enim kannatavad regulatsioonide kaudu  

• Vajalikud uued, innovatiivsed lahendused, et meretranspordi sektor 
saaks tegutseda regulatsioonide järgi ning säiliks/kasvaks meretranspordi 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus teiste transpordiliikidega võrreldes 

 



ÕIGUSLIK TAUST 

Rahvusvahelised konventsioonid (MARPOL) 

 

 

 
Regionaalsed Konventsioonid (HELCOM ),EL direktiivid  

 

 

 
EV seadused ja määrused, KOV eeskirjad, keskkonnaload, 
 standardid, piirangud,  nõuded (seire, KMH, finants, jm), 

trahvid, keskkonnatasu määrad jms 

 



MÕNED NÄITED 
EU REGULATSIOONIDEST, KONVENTSIOONIDEST SADAMATELE 

Nature protection  
Birds Directive = designation of special protection area 

Habitats Directive  areas also on coasts and estuaries 

Integrated Coastal Zone Management  

 
Water quality and Dredging  
Water Framework Directive = management of waterways  and pollution reduction  
European Marine Strategy  = protection of all EU seas and    oceans 

 
Waste management 
European Waste Directive  = disposal of dredged material 

Directive on Port Reception = waste reception facilities in ports 

Facilities 
 
Air Quality 
Sulphur Directive = use of fuel with low sulphur level 

Air Quality Directive = new standards for PM 2,5 & PM 10 

EU Recommendation on Shore Side Electricity 
 
Noise Directive  
Marpol, Helcom, ISPS Code, etc 



LAEVANDUSE 
MÕJU 

KESKKONNALE 



CO2 emissioon transpordiliikide lõikes 

* A.P. Moller - Maersk Group, 2008 



 

Väävli sisaldus laevakütustes   

• EL direktiiv 2005/33  

0,1%   alates 01.01. 2010  

(kui laevad viibivad sadamas > 2 h) 
 

• MARPOL (lisa Vl reg 14) 

globaalselt - world wide  

 4,50%   > 31.12. 2011 

 3,50%   01.01. 2012 -> 

  0,50%  01.01. 2020 ->  

eripiirkonnad – SECA (sulphur emission control area) piirkond –  

Läänemeri, Põhjameri 

  1,50%   > 30.06. 2010 

 1,00%   01.07. 2010 ->  

 0,10%  01.01. 2015 -> 

 

KARMISTUVAD KESKKONNANÕUDED 



VÄÄVLIDIREKTIIV 

Mõjud transpordi- ja logistikasektorile 
Alternatiivid: 

• Kvaliteetsem ja madala väävlisisaldusega kütus 

• Täiendavate filtrite, katalüsaatorite jm puhastusseadmete 
kasutamine  (scrubbers) 

• LNG, alternatiivsed kütused 

• Kalda elektrivõrk 
 

Tegeleme: 

• Regionaalne terminal 

• Punkerdamisvõimaluste loomine 
 

Puudused: 

• Tegevuskava ja analüüside puudus 

• Ebapiisav ajaraamistik 



ÕHUSAASTE VÄHENDAMINE SADAMATES 
VÕIMALIKUD LAHENDUSED JA TULEVIKUSUUNAD (1) 

 

 

 

 

Laevade ühendamine kalda elektrivõrku sadamas  

• Õhusaaste vähendamine 

• Müra ja vibratsiooni vähendamine 

• Suuremahulised investeerimiskulud sadamatele ja laevaomanikele 

• Keerulised tehnilised nõuded kruiisilaevadele (Hz, converter etc)* 

• soodustus elektrimaksule sadamas „reduced rate of electricity tax“ 

 (nt  Rootsi sadamates on riiklikult kehtestatud elektriaktsiisi 

vähendatud tariif)  

 

*Policy Research Corporation  



LNG punkerdamine 

• 2025. aastaks TEN-T sadamad 
peavad tagama LNG (liquefied 
natural gas) punkerdamist 
laevadele 

• LNG laevakütuse turg kasvab 
ca 13% aastas* 

• Tagatud ohutus – Norra VTA 
(Norwegian Maritime 
Directorate ) andmetel LNG  
ferry  M/S “Glutra” opereerib 
al.2001, ca 750 punkerdamist – 
NO ACCIDENTS  

 
*GreenPort 2014 

ÕHUSAASTE VÄHENDAMINE SADAMATES 
VÕIMALIKUD LAHENDUSED JA TULEVIKUSUUNAD (2) 

LNG laevakütuse kasutamine 
• SOx    –”0” emissioon 
• NOx    – 85% vähenemine 
• Pm (tahked osakesed)   – 95% vähenemine 
• CO2    – 25% vähenemine 



TOP 10 PORT ENVIRONMENTAL ISSUES 



EL direktiiv 2000/59/EÜ  

Merereostuse vältimise tagamine läbi 
laevaheitmete merrejuhtimise vähendamise  

Nõuded sadamatele 
(kõik laevaheitmed ja lastijäätmed)  

1) piisavate vastuvõtuseadmete tagamine kõigis EL riikides sadamas 
tagamaks kõikide laevaheitmete ja lastijäätmete vastu võtmine  

2) äraantud jäätmete kogusest sõltumatu tasusüsteemi rakendamine 
kõigis EL riikides  

3) sadama valdaja on kohustatud korraldama jäätmete vastuvõttu 

4) Laevadel NOx  vähendamise katalüsaatorites ja SOx vähendamise 
scrubberite kasutamisel tekkivate jääkainete vastuvõtu tagamine 
sadamates 

LAEVAHEITMED 



Reovee vastuvõtuseadmed 
• IMO – kohustus sadamatele hiljemalt 2016. aastaks 

täiendama oma kanalisatsioonisüsteeme nii, et need 
suudaksid vastu võtta kogu sadamasse tulnud reisi- ja 
kruiisilaevade reoveed 

• IMO plaan kuulutada Läänemere MARPOLi 
konventsiooni IV lisa (reovesi) osas eripiirkonnaks, 
mille kohaselt keelustatakse reisi- ja kruiisilaevadelt 
reovee merrelaskmine, mis hakkaks kehtima:  

• uued reisi- ja kruiisilaevad  – alates 2016.a 
(varasema 2013.a asemel)  

• kõik reisi- ja kruiisilaevad – alates 2018.a  
 
Vanasadama reovee torustik: 
• projekteerimine – Nordic Investment Bank 

Baltic Sea Action Plan Fund (Helcom) 
•  2013-2015 – loodemuuli torustiku ehitus 

(Twin-Port raames)  
 
 

REISI- JA KRUIISILAEVADE 
REOVEE VASTUVÕTMINE    



BALLASTVESI 
BALLASTVEE(SETETE) KÄITLUSE KONVENTSIOON 

 
 

 

 

Nõuded laevadele: 
Ballastvee vahetamise kohustus enne sisenemist Läänemerre Lääne-
Aafrika rannikult või üle Atlandi ookeani tulles või ballastvee  
“neutraliseerimine” laevas  
 

Nõuded sadamale: 
Ballastvett ja setteid on sadam kohustatud 
vastu võtma laevadelt, millistel teostatakse 
sadamas ballastvee tankide remonti ja 
puhastamist. Piisavate vastuvõtuseadmete 
olemasolu tagamine remondisadamas 



VALMISOLEK REOSTUSTÕRJEKS 

Merenaftatõkked (boonid): 
• Kokku mereboonid- ca 6 km  

• sorbentboonid - ca 3,5 km  

Reostustõrjelaevad 
• boonipaigaldaja VIIGER, LAMOR, KARU 

• korjelaevad (RONK, KAAREN, TÄHT, PIIBER) 

• korjelaev VARES reostuse likvideerimiseks reidil 

• skimmerid 

• ööpäevaringselt mehitatud korjelaevad 



ESPO Green Quide 
ESPO Award 2014 

Good practice examples  sisaldab näiteid sadamate 
keskkonnaalastest saavutustest 

Tallinna Sadam on esindatud kolmes erinevas kategoorias 
nelja keskkonnaalase projektiga: 

• Õhusaaste pidev seire ja välisõhu kvaliteedi jälgimise 
keskkonnajuhtimissüsteem Muuga sadamas 

• Laevaheitmete vastuvõtu korraldus: jäätmete 
sorteerimine ja taaskasutus 

• Jäätmekäitlus: õliseguste jäätmete käitlemise mobiilne 
tehnoloogiline kompleks 

• Sadamategevusest tingitud müra kaardistamine ja 
leevendavad meetmed (mürasein) Muuga sadama 
idaosas 

 
Tallinna Sadam koos tütarettevõttega Green Marine osaleb keskkonnaalaste saavutuste auhinna 
konkursil ESPO AWARD 2014 „ON SOCIAL INTEGRATION OF PORTS, Innovative Environmental 
projects“, mille hindamiskriteeriumiks on lisaks keskkonnaalasele 
innovatiivsusele ka  sotsiaalne vastutustundlikkus 
ja koostöö kohaliku kogukonnaga 

Kokku sisaldab kogumik 70 parimate 
keskkonnaalaste praktikate näiteid 23 
sadamast ja 11 riigist.  



SADAM & AVALIKKUS 

• EcoPorts/Green Port uuringud on näidanud: 

EL peab vajalikuks karmistada keskkonnanõudeid; sadamad 

teostavad piisavalt keskkonnajuhtimist ja väldivad mõju 

keskkonnale; elanikud ei usalda sadama keskkonnaalast tegevust 

(vajalik järelevalve). 

 

• Hea maine ja avalikkuse usalduse saavutamine on sadamate 

tegevuse võtmeküsimus! 



AVALIKKUSE 
KAASAMINE 

Muuga sadama, Paldiski 
Lõunasadama avatud uste päevad, 
Vanasadama merepäevad; 
 
Artiklid kohalikes lehtedes, 
projektide ja keskkonnanõuete 
täitmise põhjalikum tutvustamine, 
riiklikult strateegilise tähtsusega 
projektide vajaduse põhjendamine 
jms;  
 
Huvigruppide ekskursioonid, 
infoseminarid, keskkonnakomisjonid, 
ümarlauad, ametite teemapõhised 
külastused, jms.   



 

 

“If you feel today’s environmental 
requirements like a breeze, you should  

get ready for a storm tomorrow” 
 

Percy Nils Barnevik ; CEO ABB (before 2000) 




