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SISSEJUAHTUS

Käesoleva töö eesmärk oli kindlaks teha, kas Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee tn
114 kinnistutel on pinnas ja/või põhjavesi reostunud. 2021. a viis OÜ Maves läbi
reostusuuringu1, mille käigus uuriti vahetult läänepool paikneva Raadi sõjaväelinnaku
pinnase seisundit. Töö käigus selgus, et pinnas ja põhjavesi olid sõjaväelinnaku
territooriumil reostunud ning tõenäoliselt levib reostus ka naaber katastriüksustel
(käesoleva töö uuringualal).
Vastavalt töö lähteülesandele on ette nähtud rajada uuringualale 12 puuraku. Igast
puuraugust tuleb võtta üks pinnaseproov, milles analüüsitakse naftasaaduste, Pb, BTEX
sisaldused. Lisaks võtta igast puuraugust üks põhjaveeproov, milles analüüsitakse
naftasaaduste ja raskmetallide (As, Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) sisaldused. Reostuse
ilmnemisel tuleb koostada reostuse likvideerimise eelprojekt.
Töös kasutaud allikad:
•
•
•

1

Raatuse 110 reostusuuring ja reostuse likvideerimise tegevuskava. 2020.
Kobras AS.
Tartu Raatuse 110 ja 112 jääkreostusuuring ja reostuse likvideerimise
eelprojekt. 2021. OÜ Maves.
Maa-ameti geoportaal https://geoportaal.maaamet.ee/

Tartu Raatuse 110 ja 112 jääkreostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt. 2021. OÜ Maves.
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2.1

UURINGU ALA ÜLEVAADE
Asukoht

Uuringuala asub kolmel erineval katastriüksusel (Tabel 1) Tartu linna põhjaosas Raadi
asumis vahetult ida pool Kaitseväe Raadi sõjaväelinnaku territooriumist (Joonis 1).

Joonis 1. Uuringuala asukoht. Aluskaart: Maa-amet.
Kaitseväe territooriumil asus NL ajal aastakümneid Raadi sõjaväelennuvälja autobaas,
mille Eesti Vabariigi taastamise järgselt võttis üle Eesti Kaitsevägi. Käesoleva töö
uuringuala asub Raadi sõjaväelinnaku ja garaažide vahelisel ala oleval tühermaal.
Tabel 1. Uuringualal asuvad katastriüksused.
Aadress

Katastri tunnus

Sihtotstarve

Omandivorm

Raatuse T123

79515:003:0040

Transpordimaa 100%

Munitsipaalomand

Raatuse T125

79301:001:1041

Transpordimaa 100%

Munitsipaalomand

Puiestee tn 114

79301:001:1036

Tootmismaa 85%, ärimaa

Munitsipaalomand

15%
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2.2

Varasemad uuringud

Varasemalt on Raatuse T123, Raatuse T125 ja Puiestee tn 114 territooriumi lähialal
tehtud 3 reostusuuringut:
Endise N. Liidu Tartu Raadi lennuvälja naftaproduktidega reostuse uurimine.
1995. Kobras AS.
1995. a uuringu käigus oli vaatluse all kuus eeldatavalt kõige enam reostunud objekti:
lennuvälja kolm kütuseterminal, Raadi autobaas, kaitsejõudude autobaas ning
juhtimiskeskuse bensiinijaam.
Kaitsejõudude autobaasi territooriumil asusid autode seisu- ja remondiplatsid ning
bensiinijaam. 1995. a uuringu käigus võeti uuringualal 16 proovi pinnase naftasaaduste
sisalduse määramiseks. Üks uuringupunkt asus ka Raatuse 125T territooriumil.
Analüüsitud pinnaseproovis oli naftasaaduste sisaldus üle elumaa piirarvu. Proovivõtu
sügavusintervall pole teada. Ülejäänud uuringupunktid jäid kõik läänepool asuvale
sõjaväelinnaku territooriumile. Uuringu tulemusena kontuuriti üle tööstusmaa piirarvu
reostunud pinnasega ala suurusega 1,5 ha.
Raatuse 110 reostusuuring ja reostuse likvideerimise tegevuskava. 2020. Kobras
AS.
2020. a uuringu eesmärk oli uurida Raatuse tn 110 kavandatava ehitusobjekti ala, et
selgitada välja võimaliku reostuse olemasolu, ulatus ja maht ning hinnata pinnase ja
põhjavee võimalikku reostustaset, samuti anda soovitusi võimaliku reostuse
likvideerimiseks koos reostuse likvideerimise tegevuskavaga ja vajalike tegevuste
eeldatava maksumusega. Uuringu käigus puuriti Raatuse 110 territooriumile 4
puurauku ning võeti 4 pinnaseproovi 0,1–0,9 m sügavusest pinnaseintervallist. Lisaks
võeti kolm põhjaveeproovi. Kõikides proovides analüüsiti naftasaaduste (süsivesinikud
C10–C40 summa), arseeni (As) ning raskmetallide (Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) sisaldusi.
Proovide võtmise käigus tuvastati naftasaaduste visuaalsed reostusnähud ning
iseloomulik lõhn uuringuala idaosa puuraukudes PA-3 ja PA-4 (joonis 2) täitepinnase
kihis. Sealjuures asus puurauk PA-4 käesoleva töö uuringualal (Raatuse tänav T125
territooriumil. Nimetatud puuraukudes on reostunud intervall värvunud mustaks ning
esineb naftasaaduste reostusele omane pärlmutterläige ja lõhn. Reostunud kiht asus
puuraugus

PA-3

sügavusvahemikus

1,6–1,7 m

ning

puuraugus

PA-4

sügavusvahemikus 1,8–2,7 m.
Pinnaseproovide analüüsitulemuste järgi esines uuringualal naftasaaduste reostus
pinnases uuringuala idaosas, kus naftasaaduste sisaldus pinnases ületas tööstusmaale
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kehtestatud piirarvu. Raskmetallide ja arseeni sisaldus ei ületanud tööstusmaale
kehtestatud piirarve üheski analüüsitud proovis.
Põhjaveeproovide analüüsitulemuste järgi on Kvaternaari põhjaveekiht uuringualal
lokaalselt reostunud naftasaaduste ning raskmetallidest kroomi (Cr), plii (Pb),
elavhõbeda (Hg) ja nikliga (Ni).
Uuringu tulemuste järgi paikneb reostus uuringuala idaosas täitepinnase kihis.
Reostunud kiht asub reostusuuringu puuraukude andmetele tuginedes maapinnast
1,6–2,7 m sügavusel. Kogu reostunud kiht asub allpool põhjavee taset. Reostunud kihi
paksus on 0,1–0,9 m (keskmine paksus 0,5 m). Tööstusmaale kehtestatud piirarve
ületava reostunud pinnasega ala suurus on 2 600 m2 ning reostunud pinnase arvutuslik
maht on 1 300 m3.
Tartu Raatuse 110 ja 112 jääkreostusuuring ja reostuse likvideerimise eelprojekt.
2021. OÜ Maves.
Uuringu üheks eesmärgiks oli uurida Tartu linnas Raatuse tn 110 ja 112 kinnistutel
varasemalt tuvastatud jääkreostusala, täpsustada selle piire ja selgitada välja reostuse
mahud. Uuringu käigus rajati kokku 35 puurauku. Igast puuraugust võeti 1
pinnaseproov. Kõikides pinnaseproovides analüüsiti naftasaaduste sisaldust. Lisaks
analüüsiti 10 proovis Pb sisaldust ja 20 proovis BTEX sisaldust. Põhjaveeproove võeti
kokku 10-st puuraugust, milles analüüsiti naftasaaduste ja raskmetallide (As, Hg, Cd,
Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) sisaldused. Kõik uuringupunktid asusid Kaitseväe sõjaväelinnaku
territooriumil.
Uuringu tulemusena piiritleti üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnasega ala
uuringuala kagu osas (Raatuse tn 110 kinnistul), kus pinnas on reostunud
naftasaadustega. Üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas levib hinnanguliselt
2 500 m2 suurusel alal. Reostunud pinnasega ala asus uuringuala piiril, mistõttu hinnati,
et suure tõenäosusega levib see ka naaber katastriüksusele.
Võetud põhjaveeproovides ületas naftasaaduste sisaldus kõikides proovides vastavat
piirarvu. Lisaks ületas Pb sisaldus vastavat piirarvu 4 puuraugus (PA-3, PA-14, PA-15,
PA-19). Puuraugus PA-19 ületas vastavaid piirarve veel ka Cu, Hg, Ni, Pb, Cr ja As
sisaldus. Uuringu selgitati välja, et põhjavesi on reostunud hinnanguliselt 32 600 m2
suurusel alal.

2.3

Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused

Geoloogilise ehituse ja hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldusel on kasutatud Kobras
AS 2020. a reostusuuringu andmeid ja käesoleva reostusuuringu välitöö andmeid.
7. detsember 2021
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Maastikuliselt asub uuringuala Kesk-Eesti (Ugandi) lavamaa keskosas lainjal
moreentasandikul. Reljeef on tasane, üldise põhja-lõunasuunalise langusega. Maaameti kaardirakenduse andmetel on maapinna absoluutkõrgused vahemikus 50,–
52,5 m.
Uuringuala asub Raadi-Ropka ürgoru alal, mille laius on Tartu linna piires umbes 2 km
ja sügavus 80–120 m.
Uuringuala asub Raadi-Ropka ürgoru alal, mille laius on Tartu linna piires umbes 2 km
ja sügavus 80–120 m.
Uuringuala geoloogilise läbilõike ülemise, 0,5–2,45 m paksuse osa moodustab
killustikust, mullasegusest liivast, moreenist, savist ja telliskivi tükkidest (ehituspraht)
koosnev täitepinnas. Täitepinnase alune looduslik pinnas on esindatud beeži kuni
tumehalli värvusega kesktiheda savika keskliiva ja savimölliga, mille kihi paksus on 0,2–
2,0 m. Liiva ja savimölli kihi all lamab kogu uuringuala piires lokaalse veepideme
moodustav valdavalt punakaspruuni värvusega liivsavimoreen, mille kihi pealispind
jääb maapinnalt 2,1–3,5 m sügavusele.
Uuringualale lähim puurkaev2 asub ligikaudu 850 m kaugusel lääne suunas aadressil
Peetri tn 43. Puurkaev jääb Raadi-Ropka ürgoruga lõikuva Raadi-Maarjamõisa ürgoru
veerule. Raadi-Maarjamõisa ürgorg on kitsam kui Raadi-Ropka ürgorg ja tema põhi
jääb nende ürgorgude lõikumisel kõrgemale. 1973. aastal rajatud 180 m sügavuse
ühisveevärgi puurkaevu puurimise andmetel asub Kesk-Devoni ladestiku Aruküla
lademe (D2ar) savi vahekihtidega liivakivi pealispind 19 m sügavusel ning Narva lademe
(D2nr) liivakivi vahekihtidega mergli pealispind 45 m sügavusel maapinnast.
Maapinnalähedane

põhjaveekiht

(Kvaternaari

põhjaveekiht)

levib

uuringualal

täitepinnase kihis. Põhjaveetase oli välitööde ajal (09.11.2021) maapinnast on 0,2–1,9 m
sügavusel-, ehk absoluutkõrgusel 49,99–51,58 m. Veetaseme erineva sügavuse
tingivad

äravoolu

võimalused

Emajõkke

ning

moreenpinnase

erinevad

filtratsiooniomadused. Kvaternaari põhjaveekiht toitub sademete ja kõrgemalt (kirde ja
põhja suunast) peale valguva vee arvelt ning liigub lõunasse (edeleasse), Emajõe oru
suunas. Vabapinnalise põhjaveekihi lokaalseks veepidemeks uuringualal Raadi-Ropka
ürgoru piires on punakaspruun liivsavimoreen. Kvaternaari veekiht on looduslikult
kaitsmata maapinnalt lähtuva reostuse eest. Maapinnalt järgmine põhjaveekiht (KeskDevoni põhjaveekiht) levib Aruküla (D2ar) ja Narva (D2nr) lademe liivakivis ja aleuroliidis.
Raadi-Ropka ürgoru alal on liivakivis sisalduv vesi maapinnalt lähtuva reostuse eest
kaitstud.
2

Puurkaev nr 1236. https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-90102445
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REOSTUSUURING

Käesoleva reostusuuringu eesmärk oli kindlaks teha reostuse olemasolu Tartus Raatuse
T123, Raatuse T125 ja Puiestee tn 114 kinnistutel. Reostusuuringu välitööd tehti
09.11.2021. Uuringu käigus rajati puurmasinaga NordDrill löökvasar meetodil kokku 12
puurauku. Välitööde lõppedes puuraugud likvideeriti pinnase täitmise teel.
Rajatud puuraukudes hinnati visuaalselt ja lõhna järgi reostuse olemasolu ning
kaugemale plaanitud puuraukude rajamise otstarbekust.
Igast puuraugust võeti 1 pinnaseproov. Pinnaseproovid võeti reostuse ilmnemisel
reostunud kihist. Kui reostust ei ilmunud, võeti proov, et oleks tõendatud puhta pinnase
olemasolu. Lisaks võeti 6-st puuraugust põhjaveeproov. Töö lähteülesanne nägi ette
12 põhjaveeproovi võtmist, kuid kuute rajatud puurauku vett ei ilmunud või oli vett
sedavõrd vähe, et põhjaproovi ei olnud võimalik võtta. Kõik proovid võttis atesteeritud
proovivõtja. Proovivõtul lähtuti proovivõtumeetodite määrusest3.
Pinnase- ja põhjaveeproovid viidi analüüsimiseks Eurofins Environment Testing Estonia
laborisse. Kõikides pinnaseproovides analüüsiti naftasaaduste, BTEX ja Pb sisaldus.
Põhjaveeproovides analüüsiti naftasaaduste ja raskmetallide (Cu, Zn, Cd, Hg, Ni, Pb, Cr,
As) sisaldused.
Analüüsitulemusi võrreldi keskkonnaministri määrustes „Ohtlike ainete sisalduse
piirväärtused pinnases“4 ja „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“5
kehtestatud piirarvudega. Raatuse T123 ja Raatuse T125 katastriüksuste puhul on tegu
100 % transpordimaaga, kus kehtivad tööstusmaa piirarvud. Puiestee tn 114
katastriüksuse puhul on tegu 85 % tootmismaaga ja 15 % ärimaaga. Tootmismaal
kehtivad tööstusmaa piirarvud ja ärimaal elumaa piirarvud. Ärimaast üksnes tanklate,
sideehitiste ning massikommunikatsioonide ja tehnorajatiste alusel maal kehtivad
samuti tööstusmaa piirarvud.
Pinnaseproovide analüüsitulemuste järgi ületas naftasaaduste sisaldus ühes puuraugus
(PA-6) tööstusmaa piirarvu. BTEX ja Pb sisaldused tööstusmaa piirarvu ei ületanud
(Tabel 2).

3
4

Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 49 „Proovivõtumeetodid“.
Keskkonnaministri 28.06.2019 määrus nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“.

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072019006
5

Keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi piirväärtused“.

https://www.riigiteataja.ee/akt/106092019031
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Võetud põhjaveeproovides ületas naftasaaduste sisaldus kõikides proovides vastavat
piirarvu (Tabel 3). Puuraugust PA-1 võetud proovis ületasid kõik määratud raskmetallid
raskmetallide (Cu, Zn, Cd, Hg, Ni, Pb, Cr, As) vastavaid piirarve. Lisaks ületas Pb sisaldus
piirarvu veel 3 puuraugus (PA-3, PA-5, PA-10) ja Ni sisaldus piirarvu veel ühes
puuraugus (PA-5).
Kuigi kuuest uuringu puuraugust ei õnnestunud põhjaveeproove võtta, on suure
tõenäosusega põhjavesi reostunud terves ulatuses Raatuse T123 ja Raatuse T125
territooriumitel ning vähemalt Puiestee tn 114 kinnistu põhjaosas. Sellele viitavad
kõrged ohtlike ainete sisaldused võetud proovides ja Kaitseväe territooriumil asuva
reostunud põhjaveega ala suurus ja asukoht. Tõenäoliselt on põhjaveereostus tingitud
lokaalsest pinnasereostusest, nagu on seda ka kõrvalasuval Kaitseväe territooriumil.
Võimalik, et teatud piirkondades on naftasaaduste ja raskmetallide sisaldus pinnases
kõrgem ning see on aja jooksul põhjavette leostunud (võimalik, et ka edasi kandunud)
ning põhjustanud põhjavee reostuse. Põhjavesi on reostunud tõenäoliselt terves
ulatuses Raatuse T123 ja Raatuse T125 kinnistutel ning vähemalt 575 m2 suurusel alal
Puiestee tn 114 kinnistul. Hinnanguliselt on põhjavesi reostunud 7070 m2 suurusel alal.
Reostunud põhjaveega ala ulatuse kindlaks tegemiseks on vajalik täiendava
reostusuuringu läbi viimine kõrval kinnistutel. Otstarbekas on rajada 50 m sammuga
puurauke käesoleva töö ajal rajatud puuraukude ümber naaberkinnistutele. Igast
puuraugust

tuleb

võtta

põhjaveeproov,

milles

analüüsida

naftasaaduste

ja

raskmetallaide (Cu, Zn, Cd, Hg, Ni, Pb, Cr, As) sisaldusi. Vastavalt analüüsitulemustele
tuleb rajada täiendavad puuraugud samuti 50 m sammuga, kuni tehakse kindlaks
reostunud põhjaveega ala piir.
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Joonis 2. Puuraukude asukohad ning reostunud ala piir. Aluskaart: Maa-amet.
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Joonis 3. Puuraukude asukohad ning reostunud põhjaveega ala piir. Aluskaart: Maa-amet.
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Tabel 2. Pinnaseproovide analüüsitulemused.
Puuraugu nr

Proovi

Proovi

Naftasaadused

Benseen

Tolueen

Etüülbenseen

M/p-

O-ksüleen

Pb

intervall m

tähis

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

ksüleen

mg/kg

mg/kg

mg/kg
PA-1

1,8-2,3

P1

74

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

11

PA-2

0,8-1,3

P2

440

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

480

PA-3

0,8-1,3

P3

770

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

55

PA-4

1,0-1,3

P4

<20

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

6,1

PA-5

1,0-1,5

P5

36

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

290

PA-6

1,1-1,6

P6

22 000

0,76

<0,1

0,43

1,3

0,13

270

PA-7

1,0-1,5

P7

340

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

570

PA-8

1,3-1,8

P8

4300

0,0047

<0,1

0,51

16

<0,1

7,7

PA-9

1,3-1,8

P9

580

<0,0035

<0,1

<0,1

0,12

<0,1

370

PA-10

1,4-1,8

P10

31

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

6,2

PA-11

1,5-1,8

P11

120

<0,0035

<0,1

<0,1

<0,02

<0,1

19

PA-12

0,9-1,4

P12

1100

0,0041

<0,1

<0,1

0,34

<0,1

17

5000

5

100

50

30

600

600

Tööstusmaa piirarv
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Tabel 3. Põhjaveeproovide analüüsitulemused.
Puuraugu nr

Proovi tähised

Naftasaadused µg/l

Cu µg/l

Zn µg/l

Cd µg/l

Hg µg/l

Ni µg/l

Pb µg/l

Cr µg/l

As µg/l

PA-1

M1, N1

19 000

1800

6100

11

3,7

1100

4400

1200

270

PA-2

M2, N2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PA-3

M3, N3

9500

760

1700

4,2

<0,1

130

660

65

20

PA-4

M4, N4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PA-5

M5, N5

22 000

920

1500

3,2

0,49

480

1800

140

42

PA-6

M6, N6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PA-7

M7, N7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PA-8

M8, N8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

PA-9

M9, N9

380 000

34

200

0,3

0,15

59

70

58

14

PA-10

M10, N10

36 000

180

690

3,4

0,39

140

210

160

46

PA-11

M11, N11

2600

36

250

0,61

<0,1

34

150

39

18

PA-12

M12, N12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Künnisarv

20

15

50

1

0,4

10

10

10

5

Piirarv

600

1000

5000

10

2

200

200

200

100
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4

PROJEKTLAHENDUS

Projektlahendus tuuakse välja kahes osas – üle tööstusmaa pinnasereostuse
likvideerimine ja põhjaveereostuse likvideerimine. Kas ja millises mahus reostust
likvideerida, jääb maaomaniku otsustada. Põhjavee reostuse likvideerimiseks on
soovitatav enne viia läbi täiendav reostusuuring, millega tehakse kindlaks reostunud
ala täpne ulatus. Praeguse olemasoleva teabe kohaselt levib reostunud põhjaveega ala
uuringuala piiridest väljaspoole.
Käesoleva projektiga antakse lahendus reostunud pinnase likvideerimiseks Tartu linna
põhjaosas Raadi asumis Raatuse T123 ja Raatuse T125 territooriumitel. Kinnistute
sihtotstarbe järgi (100 % transpordimaa) tuleb arvestada pinnase likvideerimisega, mis
on reostunud üle tööstusmaa piirarvude. Projektlahenduse koostamisel on lähtutud
eelnevatest uuringutest (vt peatükk 2.2) ja käesoleva töö käigus läbi viidud
reostusuuringust.
Kõik alltoodud pinnase mahud on geomeetrilised, mis tähendab, et ei ole arvestatud
aukude nõlvakalletest tekkivat pinnasetööde mahu suurenemist. Varasem kogemus
näitab, et lisaks eelnevale tuleb arvestada vähemalt 20 % täiendava reostunud pinnase
mahuga. See tuleneb asjaolust, et reostusuuringu täpsus on piiratud ning võib juhtuda,
et reostus levib teisiti võrreldes uuringupuuraukude põhjal järeldatule (nt levib kahe
uuringupuuraugu vahelisel alal ulatuslikumalt).

4.1

Võimalikud saneerimis meetodid

Pinnase- ja põhjaveereostuse likvideerimiseks on kaks võimalust:
1. Reostunud pinnase välja kaevamine ja selle üle andmine käitlejale, kes töötleb
pinnast enda selleks ette nähtud territooriumil (ex situ meetod) – eeldab
mahukaid pinnasetöid, puude eemaldamist ja transpordi kulutusi. Meetod on
mõistlik juhul, kui reostuse likvideerimistööd tehakse vahetult enne uute
hoonete ehituse algust, sest siis pole pinnase tagasitäitmine ja ala korrastamine
täies mahus vajalik.
2. Pinnase töötlemine EKOGRID™6 tehnoloogia abil in situ - elektrokineetiliste ja –
keemiliste reaktsioone abil tõhustatakse bioremedatsiooni ja saasteainete
oksüdeerimist pinnases ja/või põhjavees. Maapinda paigutatakse omavahel
ühendatud elektroodid, millega luuakse pinnases elektrokineetiline väli.
6

https://ekogrid.fi/
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Elektroodidega ühendatud kontrolleri abil juhitakse puhastusprotsessis
kasutatavat pulseervoolu ja muudetakse vajadusel voolu suunda ja polaarsust.
Antud juhul on meetodi eelis see, et alalt ei ole vaja eemaldada haljastust ega
teostada suuremahulisi kaevetöid. Meetod miinuseks on teadmata tööde kestus.
EKOGRID tehnoloogia abil on teadaolevalt puhastatud Tallinnas üks objekt, kus
pinnas oli reostunud 565 m2 suurusel alal polütsükliliste aromaatsete
süsivesinikega (PAH) üle elumaa- ning kohati ka üle tööstusmaa piirarvu7.
Tehnoloogia sobib ka naftasaaduste reostuse puhul. Tehnoloogia sobivus
raskmetallide reostuse likvideerimiseks pole täpselt teada. Otstarbekas on
meetodit kasutades likvideerida naftasaaduse reostus, kuid paralleelselt jälgida
raskmetallide sisalduse muutusi.
Järgnevalt kirjeldatakse reostuse likvideerimistöid kahel meetodil: pinnase välja
kaevamine ja äravedu (ex situ) ning pinnase puhastamine objektil EKOGRID meetodil
(in situ).

4.2
4.2.1

Puhastustööde mahud
Naftasaadustega üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnase likvideerimine

Ex situ
Ala korrastamiseks tuleb välja kaevata üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas.
Reostunud pinnas levib 830 m2 suurusel alal ning selle maht on 960 m3. Reostunud kiht
asub maapinnast 0,4–2,7 m sügavusel ja selle paksus on 0,9–1,4 m.
Varasematele kogemustele tuginedes tuleb reostunud pinnase väljakaevel arvestada,
et võib ilmneda täiendavat reostust, mida reostusuuringuga ei olnud võimalik
tuvastada. Üle tööstusmaa piirarvude reostunud pinnasega alade väljakaeve piirid on
toodud joonisel (Joonis 2). Pinnasetööde mahtu suurendab reostunud pinnaselt
eemaldamist vajav reostumata pinnase kogus, milleks on hinnanguliselt 4 250 m3.
Eraldi ladustatud reostumata pinnast võib kasutada hiljem süvendite tagasitäiteks.
Tööde läbiviijal peab olema ohtlike jäätmete käitlemise litsents või vastav
keskkonnaluba.
In situ
Ala korrastamisel kaevetööd ei ole vajalikud. Reostuse likvideerimiseks kasutatakse
EKOGRID tehnoloogiat. Maapinda paigaldatakse elektroodid ja need ühendatakse

7

Kari 24 pinnasereostuse saneerimisaruanne. 2018. OÜ Maves. Töö nr. 18036.
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EKOGRID kontrolleriga, mille kaudu käib tööprotsessi juhtimine ja selle jälgimine.
Seade vajab elektrienergiat (ei vaja tööstusvoolu). Elektri ühenduskoht võib olla kasvõi
näiteks tänavavalgustus.
4.2.2

Põhjavee reostuse likvideerimine

Põhjavesi on reostunud naftasaadusega, kohati ka raskmetallidega. Põhjavee reostus
tuleneb suure tõenäosusega lokaalsest pinnasereostusest. Põhjavee reostuse
likvideerimiseks on soovitatav enne viia läbi täiendav reostusuuring, millega tehakse
kindlaks reostunud ala täpne ulatus.
Reostuse likvideerimise mahud on antud praegu olemasoleva teabe põhjal.
Põhjavesi on reostunud tõenäoliselt terves ulatuses Raatuse T123 ja Raatuse T125
kinnistutel ning vähemalt 575 m2 suurusel alal Puiestee tn 114 kinnistul. Hinnanguliselt
on põhjavesi reostunud 7070 m2 suurusel alal.
Põhjavee reostuse likvideerimiseks on kolm alternatiivi:
Alternatiiv 0 – reostunud põhjaveega alal toiminguid ei tehta ning säilitatakse
olemasolev olukord. Kuna reostunud pinnas on maa sees ja põhjavett joogiks ei
kasutata, ei ole uuringualal ohtu sellega kokkupuuteks. Arvestama siiski peab, et
reostunud põhjavesi levib tõenäoliselt ka uuringuala piirest väljaspoole.
Alternatiiv I – kasutatakse In situ puhastusmeetodit EKOGRID tehnoloogia abil.
Tehnoloogia sobib hästi naftasaaduste reostuse likvideerimiseks, kuid raskmetallide
osas on info puudulik. Meetodi kasutamisel pole vaja teha kaevetöid ning ei teki
jäätmeid.

In

situ

meetodi

peamine

puudus

on

tööde

teadmata

ajakulu.

Puhastusprotsessi kestus selgub alles reostuse likvideerimistööde käigus (alternatiivi
orienteeruv maksumus on toodud Tabelis 6).
Alternatiiv II – reostunud põhjaveega alal kaevatakse põhjaveereostust tekitav pinnas
välja ning antakse üle vastavaid jäätmeid ladustavale prügilale. Reostunud pinnase
eemaldamine loob eeldused põhjavee puhastumiseks, kuna põhjaveereostus on
üldiselt seotud pinnasereostusega. Pinnas tuleb likvideerida reostunud põhjaveega ala
ulatuses kuni liivsavimoreeni kihini, mis on lokaalseks veepidemeks. Liivsavimoreeni
kiht levib maapinnast 2,0–3,6 m sügavusel ja selle keskmine sügavus maapinnast on
2,6 m. Eemaldatava pinnase kogumaht on 18 100 m3.
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Prügilasse üleantavad jäätmete ohtlikkus kategoriseeritakse prügila määruse8 alusel.
Kategoriseerimine toimub leostustesti põhjal. Välja kaevatav pinnas püsijäätmeks ei
liigitu tõenäoliselt juba lahustunud orgaaniline süsinik ja lahustunud tahkete ainete
koguhulga tõttu. Leostustesti tegemata pole selge, kas pinnas võib liigituda
tavajäätmeks või ohtlikuks jäätmeks. Sellest sõltub ladestamise võimalus ja hind.
(alternatiivi orienteeruv maksumus on toodud Tabelis 7).
Alternatiiv III – reostunud põhjaveega alal kaevatakse põhjaveereostust tekitav pinnas
välja ning seda taaskasutatakse9 mõnel teisel territooriumil. Uues asukohas tuleb
tagada, et teisaldatud pinnas oleks isoleeritud muust keskkonnast, et vältida uue
reostuse teket. Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks tuleb taotleda
Keskkonnaametilt keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks või registreerida oma
tegevus jäätmekäitlejana10.

4.3
4.3.1

Järelevalve ja seire
Ehitustööde aegne kontroll

Ex situ
Üle tööstusmaa piirarvu reostunud pinnas tuleb välja kaevata ja anda üle ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi või keskkonnaluba omavale ettevõttele. Kaevandatavalt alalt
tuleb esmalt eemaldada reostunud pinnasel lasuv reostuseta pinnase kiht, mis
ladustatakse ajutiselt reservi ja kasutatakse hiljem väljakaevatud süvendite täiteks ja
hilisemateks rekultiveerimistööks. Ladustuspaik tuleb valida kooskõlas territooriumi
omaniku ja järelevalveinseneriga. Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb hoida kõik
tööpiirkonna naabruses paiknevad teed ja muud alad puhtana. Tööde läbiviimisel tuleb
vältida pinnase pudenemist tööde alalt lahkuvatelt täislaaditud veokitelt ning jäätmeid
tuleb vedada kinnises või kaetud veovahendis nii, et nad ei satuks laadimise ega

8

Keskkonnaministri 29.04.2004 a määrus nr 38: „Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded“.

https://www.riigiteataja.ee/akt/108052013002
9

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine

kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud,
või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises või
majanduses laiemalt.

Jäätmeseadus § 15 lg 1. Vastu võetud Riigikogu poolt 28.01.2004.

https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006
10

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmekaitlejaks-registreerimine
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vedamise ajal keskkonda. Mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb eemaldada
koheselt.
Kaevamistööde ajal tuleb vajadusel (kaevikusse vee ilmumisel) teha veetõrjet. Puhta
pinnase paigaldamisel kaevandisse tuleb eelnevalt seal olev reostunud vesi eemaldada
ning anda üle vett käitlevale ettevõttele (reoveepuhasti või ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi omav ettevõte).
Pinnasereostuse

likvideerimisel

tekkinud

süvendid

tuleb

täita

puhta

mineraalpinnasega, mis vastab sihtarvule. Kasvupinnast paigaldada vaja ei ole.
In situ
Puhastustöid juhib projektijuht, kes vastutab tööde teostamise ja tulemuste eest.
Tellijapoolne keskkonnajärelevalve peab viibima pinnaseproovide võtmise juures ja
toimetama pinnaseproovid objektilt laborisse.
4.3.2

Reostuse likvideerimistööde aegne pinnase seire

Ex situ
Pinnasereostuse väljakaevamise juures peab viibima tellijapoolne järelevalve, kes jälgib
reostustunnustega pinnasega eemaldamist ja tööde nõuetekohast täitmist. Järelevalve
otsustab, kust võetakse proovid kontrollimaks, et kogu reostunud pinnas on välja
kaevatud.
Reostunud pinnase eemaldamise järgselt tuleb kaevandi seintest ja põhjast võtta kokku
vähemalt

6

pinnaseproovi

(4

külgedelt,

2

põhjast)

veendumaks

reostuse

likvideerimistööde tõhususes. Pinnaseproovides tuleb analüüsida naftasaaduste
sisaldust.
In situ
Puhastustööd kestavad hinnanguliselt 8 kuud. Puhastuse tegelik kestus selgub
protsessi käigus. Kaks kuud pärast puhastustööde algust tuleb võtta esimesed
pinnaseproovid reostustaseme määramiseks. Selleks tuleb puurida üle tööstusmaa
reostunud pinnasega alale 4 puurauku. Põhjaveereostuse likvideerimisel tuleb alale
rajada kuni 15 puurauku. Igast puuraugust tuleb võtta pinnaseproovid visuaalselt
tõenäoliselt

reostunud

pinnasekihist

naftasaaduste

määramiseks.

Analüüside

tulemustest lähtuvalt saab puhastusseadme töörežiimi reguleerida. Pinnast tuleb samal
viisil seirata iga kuu aja tagant, valides iga kord uued proovivõtukohad, kuni kõik
pinnaseanalüüsid näitavad, et pinnas ei ole enam reostunud (naftasaaduste sisaldus
kõigis samal ajal võetud proovides jääb alla elumaa piirarvu). Siis võib puhastustööd
lõpetada. Põhjaveereostuse likvideerimisel rajatakse 15 puurauku ning nendes
7. detsember 2021
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samades puuraukudes tehakse põhjaveeseiret. Puuraukudesse tuleb paigaldada
perforeeritud torud, et rajatud puuraugud kinni ei vajuks.
4.3.3

Tööde järelevalve organiseerimine

Tööde keskkonnajärelevalve jaoks tuleb tellijal sõlmida leping eelneva sarnase
kogemusega keskkonnaeksperdiga. Ekspert koostab tööde lõpuks aruande, mis
sisaldab proovivõtuprotokolle, fotosid, tööde kirjeldust ning dokumente reostunud
pinnase ja vee üle andmise või käitlemise kohta.
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4.4

Reostuse likvideerimistööde mahud

Tabel 4. Üle tööstusmaa piirarvu naftasaadustega reostunud pinnase eemaldamise tööd ja mahud (Ex situ). Hinnad on toodud ilma
käibemaksuta.
JRK
1

2

3

4
5
6

Tööde kirjeldus
Tööd objektil: tööde juhtimine, aruandlus,
abitegevused jm
Naftasaadustega reostunult pinnaselt puhta
pinnase välja kaevamine
Naftasaadustega reostunud pinnase välja
kaevamine, transport ja käitlemine
Naftasaadustega reostunud pinnase
käitlemine
Tagasitäide ja heakorrastus, sh transport
Pinnaseanalüüsid naftasaaduste
määramiseks

Ühik

Kogus

Ühiku hind EUR

Maksumus EUR

tk

1

3 000

3 000

m3

915

2

1830

m3

960

70

67 200

m3

960

85

81 600

m3

960

30

28 800

tk

6

80

480

Maksumus

182 910

Ettenägematud kulud 20 %

36 582

Maksumus koos ettenägematute kuludega

219 492
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Tabel 5. Üle tööstusmaa piirarvu naftasaadustega reostunud pinnase puhastamine In situ meetodil.
JRK

Tööde kirjeldus

Ühik

Kogus

Ühiku hind EUR

Maksumus EUR

1

Projektijuhtimine ja järelevalve

päev

20

400

8 000

2

Ekogrid kontrolleri rent

kuu

8

5 000

40 000

tk

1

3500

3 500

tk

1

5 000

5 000

päev

6

1 750

10 500

tk

24

80

1 920

3

4

5

6

Kontrolleri transport ja ekspertide
konsultatsioon
Seadmete paigaldamine ja demonteerimine
pärast tööde lõppu
Puuraukude rajamine ja pinnaseproovide
võtmine tööde jooksul
Pinnaseanalüüsid naftasaaduste
määramiseks

7

Objekti valve

kuu

8

750

6 000

8

Elekter

kuu

8

300

2 400

Maksumus

77 320

Ettenägematud kulud 20 %

15 464

Maksumus koos ettenägematute kuludega

95 784
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Tabel 6. Reostunud põhjaveega alal in-situ puhastamismeetodi kasutamine (alternatiiv I).
JRK

Tööde kirjeldus

Ühik

Kogus

Ühiku hind EUR

Maksumus EUR

1

Projektijuhtimine ja järelevalve

päev

40

400

16 000

2

Kahe Ekogrid kontrolleri rent

kuu

8

10 000

80 000

tk

1

3500

3 500

tk

1

10 000

10 000

päev

7

1 750

12 250

tk

90

160

14 400

3

4

5

6

Kontrollerite transport ja ekspertide
konsultatsioon
Seadmete paigaldamine ja demonteerimine
pärast tööde lõppu
Puuraukude rajamine ja pinnaseproovide
võtmine tööde jooksul
Põhjaveeanalüüsid naftasaaduste ja
raskmetallide määramiseks

7

Objekti valve

kuu

8

750

6 000

8

Elekter

kuu

8

600

4 800

Maksumus

146 950

Ettenägematud kulud 20 %

29 390

Maksumus koos ettenägematute kuludega

176 340
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Tabel 7. Reostunud põhjaveega alal pinnase eemaldamise tööd ja mahud (alternatiiv II).
JRK

1

Tööde kirjeldus
Tööd objektil: tööde juhtimine,
aruandlus, järelevalve jm

Ühiku hind

Ühik

Kogus

tk

1

8 000

8 000

m3

18 100

70

1 267 000

m3

18 100

99

1 791 900

m3

18 100

30

543 000

EUR

Maksumus EUR

Märkused

Reostunud põhjaveega alal
2

pinnase välja kaevamine ja
transport

3

4

Pinnase käitlemine
Tagasitäide ja heakorrastus, sh
transport
Maksumus

Vastavalt Väätsa prügila
hinnakirjale

3 609 900

Ettenägematud kulud 20 %

721 980

Maksumus koos

4 331 880

ettenägematute kuludega
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LISA 1

PUURAKUDE KIRJELDUSED

PA-1 (51,81 m)

1,3–1,8 m

Reostustunnused

(X: 6 475 177; Y: 660 671)

puuduvad.

0–0,05 m

Muld

0,05–1,3 m

Täitepinnas: liiv, killustik,

1,8–2,6 m

puuduvad.

Reostustunnused

2,6–2,8 m

puuduvad.

Reostustunnused
puuduvad.

Reostustunnused

3,3–3,8 m

Liivsavimoreen,
punakaspruun, poolkõva.

Savimöll, hall, sisaldab
liiva vahekihte.

1,8–3,3 m

Keskliiv, kollakaspruun.
Reostustunnused

kruus, liivsavimoreen.

1,3–1,8 m

Keskliiv, hele hall.

puuduvad.

Veetase: 0,2 m

Keskliiv, helehall.

PA-3 (50,80 m)

Reostustunnused

(X: 6 475 148; Y: 660 654)

puuduvad.

0–0,15 m

Muld.

Liivsavimoreen,

0,15–0,4 m

Täitepinnas: kruus.

punakaspruun, poolkõva.

Reostustunnused

Reostustunnused

puuduvad.

puuduvad.

0,4–1,3 m

Veetase: 0,5 m (auk kinni)

Täitepinnas: liiv, killustik,
kruus, telliskivi tükid,

PA-2 (51,27 m)

pruunikas hall. Nõrga

(X: 6 475 172; Y: 660 653)

naftasaaduste lõhnaga.

0–0,1 m

Muld.

0,1–0,6 m

Täitepinnas:

1,3–1,8 m

liivsavimoreen, killustik,
punakaspruun.

liivsavimoreen, killustik,

Reostustunnused

kruus, liiv.

puuduvad.

Reostustunnused

1,8–2,4 m

puuduvad.
0,6–1,3 m

Keskliiv, sisaldab kruusa,
kollakaspruun.

Savimöll, hall – tumehall.

Reostustunnused

Reostustunnused
puuduvad.

Täitepinnas:

puuduvad.
2,4–2,8 m

Liivsavimoreen,
punakaspruun, poolkõva.
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Reostustunnused

1,6–2,1 m

puuduvad.

Täitepinnas: sinakashall
savimöll, kruus, killustik,
telliskivi tükid.

Veetase: 0,4 m (auk kinni)

Reostustunnused

PA-4 (50,63 m)

puuduvad.

(X: 6 475 148; Y: 660 635)

2,1–2,6 m

Keskliiv, sisaldab kruusa,

0–0,1 m

Muld.

kollakaspruun.

0,1–0,3 m

Täitepinnas: kruus.

Reostustunnused
puuduvad.

Reostustunnused
puuduvad.
0,3–1,1 m

2,6–2,8 m

Reostustunnused

Täitepinnas: liiv, savimöll,

puuduvad.

kruus, telliskivi tükid,
pruunikashall.

Veetase: –

Reostustunnused

PA-6 (51,86 m)

puuduvad.
1,1–1,3 m

1,3–2,5 m

(X: 6 475 190; Y: 660 677)

Savimöll, sinakashall,
Reostustunnused

0–0,1 m

Muld.

puuduvad.

0,1–0,4 m

Täitepinnas: liiv, killustik,
savimöll, telliskivi tükid.

Täitepinnas: savimöll,

Reostustunnused

liivsavimoreen,

puuduvad.

kollakaspruun.
Reostustunnused
2,5–2,8 m

0,4–1,6 m

Täitepinnas: liiv, killustik,

puuduvad.

savimöll,

tume

Liivsavimoreen,

Tugeva

naftasaaduste

Reostustunnused

1,6–1,8 m

puuduvad.

hele

hall.

Naftasaaduste lõhnaga.
1,8–3,2 m

PA-5 (50,60 m)

Keskliiv, hall. Väga nõrga
naftasaaduste lõhnaga.

(X: 6 475 158; Y: 660 667)
Täitepinnas: liiv, savimöll,

3,2–3,5 m

Keskliiv,

kollakaspruun.

Reostustunnused

liivsavimoreen, kruus,
Reostustunnused

Täitepinnas: liiv, killustik,
savimöll,

Veetase: 0,6 m

telliskivitükid,

hall.

lõhnaga.

punakaspruun, kõva.

0–1,6 m

Savimöll, hall.

puuduvad.
3,5–3,8 m

Liivsavimoreen,
punakaspruun, kõva.

puuduvad.
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Reostustunnused

0,8–2,2 m

puuduvad.

telliskivi tükid, savimöll,
tumehall.

Veetase: 0,3 m
2,2–2,4 m

(X: 6 475 177; Y: 660 689)
Muld.

0,1–0,6 m

Täitepinnas: liiv, savimöll,

2,4–2,8 m

kollakaspruun.

Liivsavimoreen,
punakaspruun,

Reostustunnused

Reostustunnused

puuduvad.

puuduvad.

Täitepinnas: savimöll, hall.
Reostustunnused
Täitepinnas:
kruus,

hall.

keskliiv,
Nõrga

naftasaaduste lõhnaga.
Täitepinnas:

keskliiv,

kruus,

helehall.

Veetase: 1,0 m

(X: 6 475 192; Y: 660 695)
0–0,05 m

Muld.

0,05–0,8 m

Täitepinnas: liiv,

puuduvad.

Reostustunnused
puuduvad.
0,8–2,5 m

Täitepinnas: liiv, telliskivi
tükid,

Liivsavimoreen,

killustik,

tumehall.

kõva.

kruus,

Naftasaaduste

lõhnaga.

Reostustunnused
puuduvad.

kruus,

kollakaspruun.

Reostustunnused

punakaspruun,

kõva.

PA-9 (51,89 m)

puuduvad.

2,5–2,8 m

pruunikashall.

puuduvad.

kruus,

1,6–2,5 m

Keskliiv,

Reostustunnused

0–0,1 m

1,0–1,6 m

Naftasaaduste

lõhnaga.

PA-7 (51,50 m)

0,6–1,0 m

Täitepinnas: liiv, killustik,

2,5–2,8 m

Liivsavimoreen,
punakaspruun,

Veetase: –

kõva.

Reostustunnused

PA-8 (52,38 m)

puuduvad.

(X: 6 475 207; Y: 660 691)

Veetase: 1,9 m

0–0,05 m

Muld.

0,05–0,8 m

Täitepinnas: liiv, killustik,

PA-10 (52,24 m)

telliskivi tükid, savimöll.

(X: 6 475 223; Y: 660 716)

Reostustunnused

0–0,1 m

Muld.

puuduvad.

0,1–0,9 m

Täitepinnas: liiv, telliskivi
tükid,
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Reostustunnused

2,4–2,8 m

puuduvad.
0,9–2,1 m

punakaspruun, poolkõva.

Täitepinnas:

Reostustunnused

liiv,

puuduvad.

liivsavimoreen, pruunikas

2,1–2,2 m

hall. Nõrga naftasaaduste

Veetase: 1,4 m

lõhnaga.

PA-12 (52,38 m)

Liivsavimoreen,

(X: 6 475 273; Y: 660 736)

punakaspruun,
poolpehme.
Reostustunnused

0–0,05 m

Muld.

0,05–0,8 m

Täitepinnas:
killustik,

puuduvad.
2,2–2,8 m

muld,

telliskivi

tükid,

puuduvad.
0,8–1,4 m

puuduvad.

kruus.

Reostustunnused

Reostustunnused

Keskliiv, kruus, savimöll,
hall. Nõrga naftasaaduste

Veetase: 1,0 m

lõhnaga.

PA-11 (52,68 m)

1,4–2,0 m

(X: 6 475 246; Y: 660 722)

Savimöll,

pruunikashall.

Reostustunnused

0–0,05 m

Muld.

0,05–1,5 m

Täitepinnas: liiv, killustik,

puuduvad.
2,0–2,6 m

Liivsavimoreen,

telliskivi tükid, savimöll.

punakaspruun,

Reostustunnused

poolpehme.

puuduvad.

Reostustunnused

Täitepinnas: liiv, savimöll,

puuduvad.

killustik, kruus, tumehall.

1,8–2,4 m

liiv,

savimöll,

Liivsavimoreen,
punakaspruun, poolkõva.

1,5–1,8 m

Liivsavimoreen,

2,6–2,8 m

Liivsavimoreen,

Reostustunnused

punakaspruun, poolkõva.

puuduvad.

Reostustunnused

Savimöll,

puuduvad.

kollakashall.

Reostustunnused

Veetase: 0,8 m

puuduvad.
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