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1 Sissejuhatus 

 

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse vahel sõlmitud lepingule nr 

4-1.1/130 teostatakse erinevaid töid sealhulgas õhukvaliteedi mõõtmisi, suuremate linnade 

saastetasemete modelleerimist ja nende kajastamist õhukvaliteedi juhtimissüsteemi kodulehel, 

ettevõtete saastelubade kontrollarvutusi, süsteemi arendustöid, emissiooniandmebaaside 

täiendamist. Käesolev töö annab ülevaate lepingu raames 2012 a. jooksul teostatud töödest. 
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2 Välisõhu kvaliteedi hinnangud ja uuringud 

 

Ajavahemikul 4.01-5.03.2012 ja 29.03-14.05.2012 teostati välisõhu kvaliteedi mõõtmisi Kose-

Uuemõisas ja Kosel. Mõõtmiste läbiviimiseks kasutati täisautomaatsete analüsaatoritega varustatud 

liikuvat õhulaborit, millega määrati vesiniksulfiidi (H2S), ammoniaagi (NH3), metaani (CH4), alifaatsete 

süsivesinike (NMHC), tahkete osakeste erinevate fraktsioonide (PM1, PM2,5, PM10) sisaldust välisõhus 

ning meteoroloogilisi parameetreid (tuule suund, tuule kiirus, välisõhu temperatuur, õhuniiskus). 

Ajavahemikul 23.02.2012-07.09.2012 tehti peente osakeste seiret Tallinna sadamas eesmärgiga AIS 

süsteemil baseeruva laevaliikluse andmebaaside valideerimine läbi hajumisarvutuste. Mõõtmiste 

läbiviimiseks kasutati täisautomaatsete analüsaatoritega varustatud liikuvat õhulaborit, millega 

määrati tahkete osakeste erinevate fraktsioonide (PM1, PM2,5, PM10) sisaldust välisõhus ning 

meteoroloogilisi parameetreid (tuule suund, tuule kiirus, välisõhu temperatuur, õhuniiskus). 2012 

aasta detsembris alustati Haabersti linnaosas peente osakeste ja süsinikoksiidi mõõtmisega 

kasutades teisaldatavat konteinerjaama. Mõõtmiste eesmärgiks on kohtkütte emissioonide 

andmebaasi valideerimine kombineerides mõõtmistulemusi hajumisarvutustega. 

Mõõtmistulemuste analüüsimisel lähtutakse keskkonnaministri 08.07.2011 määrusest nr 43 

“Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende 

saavutamise tähtajad“  (RT I, 12.07.2011, 3), kus saasteainete sisaldusele kehtivad piirnormid on 

aluseks välisõhu kvaliteedile hinnangu andmisel. 

Mõõtmiste üheks eesmärgiks on anda ülevaade välisõhu saastatusest mõõdetud saasteainetega ning 

võrrelda tulemusi eelpool mainitud määruses kehtestatud piirväärtustega. Lisaks kasutatakse 

mõõtmistulemusi emissioonide andmebaaside valideerimiseks läbi hajumisarvutuste. 

 

2.1 Kasutatavad seadmed ja metoodika 

 

Saastetasemete määramiseks välisõhus kasutati liikuvat õhulaborit MOBAIR, mis on varustatud 

täisautomaatsete õhuanalüsaatoritega. Reaalaja-analüüsis kasutatavad detektorid on enamasti 

optilised (põhinevad nähtava või sellele lähedase kiirguse neeldumisel või kiirgumisel), mis on 

piisavalt kiired ja töökindlad, et usaldusväärselt ja operatiivselt määrata tunni ja isegi tunduvalt 

lühema aja keskmisi kontsentratsioone (Tabel 2). Mõõtmised toimusid iga viie minuti järel, 

mõõtmistulemused salvestati mõõtejaamas paiknevasse salvestusseadmesse ja kanti tunnise 

intervalliga üle Eesti Keskkonnauuringute Keskuse serverisse. 
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Tabel 1 Kasutatavad seadmed 

Mõõdetavad parameetrid Sagedus Kasutatav seade 

Vesiniksulfiid  

(H2S) 

Pidev mõõtmine ultraviolett-fluorestsents HORIBA APSA – 

360 ACE 

Ammoniaak 

(NH3) 

Pidev mõõtmine HORIBA APNA – 360 

kemoluminestsents 

Summaarsed süsivesinikud 

(THC) 

Pidev mõõtmine HORIBA APHA – 360 

leekionisatsioon 

Peentolm  

(PM 10, PM2,5) 

Pidev mõõtmine HFH 62-I-R 

beetakiirguse absorbtsioon 

Peentolm (PM10, PM2,5, PM1) Pidev mõõtmine Grimm Dust Monitor Model  

180 

Tuule suund ja kiirus, 

õhuniiskus, temperatuur 

Pidev mõõtmine Thies Clima meteoroloogiline mõõtejaam 10 

m mastiga  
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2.2 Mõõtmistulemused: Kose-Uuemõisa 

 

Välisõhu saastatust mõõdeti Harjumaal Kose vallas Kose-Uuemõisas kahes mõõtepunktis. 

Ajavahemikul 4.01-5.03.2012 paiknes seirejaam aadressil Toominga tn 8 (katastriüksuse nr 

33701:002:0681) ja 29.03-14.05.2012 paiknes seirejaam aadressil Tööstuse tn 3 (katastriüksuse nr 

33701:002:0337). 

Mõõtepunkt 1 paiknes eramupiirkonnas ühe ahiküttel eramu vahetus läheduses. Eramu korsten jäi 

mõõtebussist kirde suunas, OÜ Baltian Rautavalimo tootmine jäi mõõtepunktist läänesuunda. 

Mõõtepunkt nr 2 paiknes tööstuspiirkonnas ja OÜ Baltian Rautavalimo tootmine jäi mõõtepunkti 

suhtes läände/loodesse. 

Mõõtepunktide asukohad Kose-Uuemõisas on märgitud allolevale kaardile. 

 

Joonis 1 Mõõtepunktide asukohad 
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Joonis 2 Mõõtepunkt nr 1 

 

Joonis 3 Mõõtepunkt nr 2 
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2.2.1 Mõõtmistulemused mõõtepunktis 1 

 

Meteoroloogilised tingimused mõõteperioodil, mõõteperioodi keskmine: 

1. Keskmine õhutemperatuur -6 0C (miinimum -31 0C, maksimum 5,3 0C) 

2. Keskmine tuule kiirus 0,85 m/s (miinimum 0,01 m/s, maksimum 5,3 m/s) 

3. Perioodi keskmine tuule suund oli kagust 

 

 

Joonis 4 Tuulte roos, 04.01-05.03.2012 
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Süsinikoksiidi (CO) maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon oli kuni 3,5 mg/m3 kuid see 

mõõdeti kirdetuulega, ehk tase oli põhjustatud mõõtepunkti vahetus läheduses paiknevast 

punktallikast. Mõõteperioodi keskmine süsinikoksiidi sisaldus välisõhus oli 0,26 mg/m3. 

 

Joonis 5 CO tunnikeskmine kontsentratsioon 
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Joonis 6 CO kontsentratsiooniroos 

 

Peente osakeste (PM10) maksimaalne tunni- ja ööpäevakeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 301 

μg/m3 ja 90 μg/m3. Mõõteperioodi keskmine peente osakeste sisaldus välisõhus oli 22 μg/m3. 

Maksimaalsed tasemed olid siiski põhjustatud kohalikest saasteallikatest ja mõõteperioodil Baltian 

Rautavalimo OÜ suunast olulist osakeste saastevoogu ei täheldatud. 
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Joonis 7 PM10 tunnikeskmine kontsentratsioon 

 

 

Joonis 8 PM10 24 h keskmine kontsentratsioon 
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Joonis 9 PM10 kontsentratsiooniroos 

 

Vääveldioksiidi (SO2) maksimaalne tunnikeskmine kontsentratsioon oli vastavalt 11 μg/m3. 

Mõõteperioodi keskmine peente osakeste sisaldus välisõhus oli 0,8 μg/m3. Maksimaalsed tasemed 

olid siiski põhjustatud kohalikest saasteallikatest ja mõõteperioodil Baltian Rautavalimo OÜ suunast 

täheldati küllalt nõrka vääveldioksiidi saastevoogu. 
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Joonis 10 SO2 tunnikeskmine kontsentratsioon 

 

Mõõteperioodil puhusid valdavalt tuuled lõunakaartest ja idast. OÜ Baltian Rautavalimo paiknes 

mõõtepunkt 1 suhtes kirdes. Mõõtepunktis mõõdetud saasteainete tasemed olid suhteliselt madalad 

ja mõõteperioodil ei täheldatud olulist saastevoogu OÜ Baltian Rautavalimo suunast. 
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Joonis 11 SO2 kontsentratsiooniroos 

 

Joonis 12 NMHC kontsentratsiooniroos 
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2.2.2 Mõõtmistulemused mõõtepunktis 2 

 

Meteoroloogilised tingimused mõõteperioodil, mõõteperioodi keskmine: 

1. Keskmine õhutemperatuur 5,2 0C (miinimum -10,1 0C, maksimum 17,4 0C) 

2. Keskmine tuule kiirus 1 m/s (miinimum 0,01 m/s, maksimum 3,6 m/s) 

3. Perioodi keskmine tuule suund oli edelast ja läänest. 

 

 

Joonis 13 Tuulte roos, 29.03-06.05.2012 

 

Süsinikoksiidi tasemed olid mõõtepunktis 2 võrreldavad eelmise mõõtekampaania käigus mõõdetud 

tasemetega. Saastevoo analüüs näitab teatud mõju lääne suunast. Maksimaalne tunnikeskmine 

kontsentratsioon oli 4,1 mg/m3. 
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Joonis 14 CO tunnikeskmine kontsentratsioon 

 

Joonis 15 CO kontsentratsiooniroos 

 

Peente osakeste tasemed olid mõõteperioodi ajal küllaltki tavapärased kuid mõõteperioodi lõpus 

tõusid ülimalt kõrgele. Saadud tulemusi analüüsitakse täiendavalt, et selgitada välja registreeritud 
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saasteepisoodi võimaliku põhjuse. Maksimaalne PM10 tunnikeskmine kontsentratsioon oli 751 

g/m3, ööpäevaseks kontsentratsiooniks mõõdeti 188 g/m3, mis ületab kehtivat välisõhu 

piirväärtust ligi 3 korda. 

 

Joonis 16 PM10 tunnikeskmine kontsentratsioon 

 

 

Joonis 17 PM10 ööpäevakeskmine kontsentratsioon 
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Joonis 18 PM10 kontsentratsiooniroos 

 

Vääveldioksiidi tasemed olid suhteliselt madalad, maksimaalne kontsentratsioon mõõteperioodi ajal 

oli 29 g/m3. Vääveldioksiidi voog pärines selgelt lääne suunast. 

 

Joonis 19 SO2 tunnikeskmine kontsentratsioon 
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Joonis 20 SO2 kontsentratsiooniroos 

 

Mittemetaansete süsivesinike maksimaalne kontsentratsioon oli 340 g/m3 ja saastevoog pärines 

selgelt lääne suunast ning seal võib eeldada, et peamiseks mõjutajaks on Baltian Rautavalimo OÜ 

tootmistegevus. 
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Joonis 21 NMHC tunnikeskmine kontsentratsioon 

 

Joonis 22 NMHC kontsentratsiooniroos 

 

Teise mõõtekampaania jooksul mõõdetud saastetasemete esialgne analüüs näitab mõningast 

saastevoogu Baltian Rautavalimo OÜ suunast. Saadud mõõtetulemuste põhjal tehakse täiendavalt 
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retseptormudeliga tagasiarvutus, et tuvastada võimalike saasteallikate asukohtasid. Samuti koguti 

mõõtekampaaniate raames filtritele peente osakeste proove, mida analüüsiti keemiliselt. Filtritelt 

määrati raskmetallide ja tsüaniidiooni sisaldust. 

 

2.3 Mõõtmistulemused: Tallinna Sadam 

 

Ajavahemikul 23.02.2012-07.09.2012 tehti peente osakeste seiret Tallinna sadamas eesmärgiga AIS 

süsteemil baseeruva laevaliikluse andmebaaside valideerimine läbi hajumisarvutuste. Mõõtmiste 

läbiviimiseks kasutati täisautomaatsete analüsaatoritega varustatud liikuvat õhulaborit, millega 

määrati tahkete osakeste erinevate fraktsioonide (PM1, PM2,5, PM10) sisaldust välisõhus ning 

meteoroloogilisi parameetreid (tuule suund, tuule kiirus, välisõhu temperatuur, õhuniiskus). 

 

 

Joonis 23 Mõõtebussi asukoht Tallinna sadamas 
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Joonis 24 Mõõtebuss Tallinna sadamas 
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Joonis 25 PM2.5 tunnikeskmine kontsentratsioon 
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Joonis 26 PM10 tunnikeskmine kontsentratsioon 
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3 Rahvusvaheline koostöö, aruandlus ja kohustused 

 

2012 aastal koostati järgmised aruanded: 

a) Aruandlus vastavalt direktiivile 2004/461/EMU, mis hõlmab välisõhu kvaliteedi direktiivide 

alusel teostatud saastetasemete mõõtmisi; 

b) Osooni saastetasemete aruandlus vastavalt direktiivile 2002/3/EU; 

e) EMEP (Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long range 

transmission of air pollutants in Europe) aruandlus Norra Õhu-uuringute Instituudile (NILU); 

f) EIONET (European Environmental Information and Observation Network) aruandlus DEM 

(digital elevation model) formaadis; 

 

Rahvusvahelised aruanded on kättesaadavad EIONET CDR kaudu: http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu 

Lisaks on õhukvaliteedi näitajad avalikkusele kättesaadavad Airbase kaudu: 

http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/ 

2012 aastal osaleti järgmistel rahvusvahelistel kohtumistel: 

Õhukvaliteedi komitee, Brüssel, 18-20 jaanuar, 2012 

Õhukvaliteedi komitee, Brüssel, 23-25 oktoober, 2012 

TFMM töörühm, Malta, 17-19 aprill, 2012 

 

Siseriiklikult osaleti kahe liikmega õhukvaliteedi standardimiskomitees töös, tegeleti asjakohaste 

standardite ülevaatamisega. 

 

Teostati üle-Eestilised hajumisarvutused SO2, NO2 ja PM10 jaoks, mis esitati Euroopa Komisjonile 

üle-Euroopaliste saastekaartide koostamiseks. Alljärgnevatel joonistel on toodud üle-Euroopalised 

saastekaardid nimetatud saasteainete jaoks. 

 

http://cdr.eionet.europa.eu/ee/eu
http://acm.eionet.europa.eu/databases/airbase/
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Joonis 27 NO2 aastakeskmine kontsentratsioon 

 

Joonis 28 PM10 aastakeskmine kontsentratsioon 
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Joonis 29 SO2 aastakeskmine kontsentratsioon 
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4 OSIS andmebaasi põhjal tehtud hajumisarvutuste ja reaalsete mõõtmiste võrdlemine 

 

Iga-aastaste OSIS andmebaaside põhjal tehakse olulisemate ja reaalsete mõõtmistega hõlmatud 

piirkondade kohta hajumisarvutused, et hinnata ettevõtete poolt aastaaruandes esitatud heitkoguste 

vastavust reaalsele olukorrale. 

 

4.1 Kohtla-Järve emissiooniandmete valideerimine 

 

Alljärgnevalt on toodud Kohtla-Järve H2S ja SO2 kontrollarvutused 2010 a. OSIS andmebaasiga, mida 

on võrreldud riiklku seire andmetega Kalevi tänava seirejaamast. Vesiniksulfiidi osas on 

aastakeskmiste kontsentratsioonide lahknevus 12 kordne ehk reaalselt on vesiniksulfiidi välisõhku 

viidud üle 10 korra rohkem kui ametlikud aastaaruanded näitavad. Samas vääveldioksiidi osas on 

kokkulangevus küllalt hea – arvutuslik tase on 85% reaalselt mõõdetud tasemest. Seega on jätkuvalt 

vajalik Kohtla-Järvel väljastatud keskkonnalubade ülevaatamine vähemalt vesiniksulfiidi osas. 

 

Joonis 30 H2S tunnikeskmine arvutuslik ja mõõdetud kontsentratsioon Kalevi 

seirejaamas 
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Joonis 31 SO2 tunnikeskmine arvutuslik ja mõõdetud kontsentratsioon Kalevi 

seirejaamas 

 

4.2 Muuga piirkonna emissiooniandmete valideerimine 

 

Alljärgnevalt on toodud Muuga piirkonna kontrollarvutused 2010 a. OSIS andmebaasiga, mida on 

võrreldud Muuga sadama seire andmetega Muuga 1 ja Muuga 2 seirejaamades. NMHC 

(mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid) osas on aastakeskmiste kontsentratsioonide 

lahknevus komekordne ehk reaalselt on NMHC välisõhku viidud üle 3 korra rohkem kui ametlikud 

aastaaruanded näitavad. 
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Joonis 32 NMHC tunnikeskmine arvutuslik ja mõõdetud kontsentratsioon Muuga 1 

seirejaamas 

 

 

Joonis 33 NMHC tunnikeskmine arvutuslik ja mõõdetud kontsentratsioon Muuga 2 

seirejaamas 

 

Sarnased arvutused on varasemalt tehtud ka Sillamäe ja Kiviõli linna saastelubade jaoks. Näiteks 

Kiviõli puhul alahinnatakse aruannetes vesiniksulfiidi heiteid võrreldes reaalse olukorraga suurusjärgu 

võrra. Sillamäel on suured erinevused mittemetaansete süsivesinike ja ammoniaagi osas. Senistest 

arvutustest saab ühise nimetajana välja tuua selle, et keskkonnatasusid laekub oluliselt vähem kui 

tegelikkuses peaks arvestades tegelikke heiteid välisõhku. Sellest tulenevalt on vajalik kvartali- ja 

aastaaruannete oluliselt põhjalikum kontroll nendes piirkondades ning olemasolevate saastelubade 

ülevaatamine ja vajadusel muutmine, et viia neid kooskõlla tegeliku olukorraga. 
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5 Süsteemi uuendamine ja täiendamine 

 

5.1 Keskkonnalubade infosüsteemi ühendamine 

 

Peamiselt jätkusid eelmisel aastal alustatud arendustööd. KLIS2 ja Airviro sidelahendus on tehniliselt 

valmis, kuid andmebaaside ületoomine ja testimine on eeldatust oluliselt komplitseeritum seoses 

KLIS2 andmebaasis olevate välisõhu saastelubade äärmiselt ebaühtlase kvaliteediga. Üheks 

peamiseks põhjuseks on saasteloa tabelite täitmise variatsioonidest tingitud lubade ebaühtlus. 

Teiseks põhjuseks on KLIS2 kui andmebaasi ülesehitus tervikuna, mis ei vasta andmebaasile 

esitatavale loogikale. 

 

Joonis 34 KLIS2 andmebaas Airviro keskkonnas (kaardivaade) 
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5.2 Kaardirakendus 

 

Tulenevalt vajadusest tagada geoalusel riiklike emissiooniandmete kättesaadavus õhukvaliteedi 

andmete kogumise ja aruandluse veebilehe kaudu valmis avalik kaardirakendus, mis võimaldab 

otsest juurdepääsu OSIS ja KLIS2 andmebaasides olevale teabele üle avaliku kaardirakenduse. Lisaks 

võimaldab rakendus Maa-ameti aluskaartidel kuvada arvutuslikke saastetasemeid ja annab 

juurdepääsu foonilise saastetaseme kaardikihtidele. Joonisel on toodud arendatud kaardirakenduse 

põhimõtteskeem. 

 

Joonis 35 Õhukvaliteedi andmete kaardirakendus 

 

Kaardirakenduse kaudu on tehtud kättesaadavaks foonilise saastetasemete arvutustulemused, mis 

on vajalikud ja nõutavad KMH ja LHK projektides koosmõju arvutusteks. 
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Allolevatel joonistel on kaardirakenduse ekraanitõmmised. 

 

 

Joonis 36 KLIS2 andmebaasi As saasteallikate kiht kaardirakenduses 

 

 

Joonis 37 KLIS2 andmebaasi CO saasteallikate kiht kaardirakenduses 
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Joonis 38 OSIS2008 andmebaasi H2S saasteallikate kiht kaardirakenduses 

 

 

Joonis 39 OSIS2009 andmebaasi H2S saasteallikate kiht kaardirakenduses 
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Joonis 40 OSIS2010 andmebaasi H2S saasteallikate kiht kaardirakenduses 

 

 

Joonis 41 Saastetasemete kontrollarvutuste tööriist kaardirakenduses (allika lisamine) 
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Joonis 42 Saastetasemete kontrollarvutuste tööriist kaardirakenduses (arvutamine) 

 

 

 

Joonis 43 Saastetasemete kontrollarvutuste tööriist kaardirakenduses 

(arvutustulemus) 
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5.3 Laevaliikluse andmebaas 

 

Täiendati laevaliikluse emissioonide andmebaas ja töötati välja AIS ja IMO andmebaasidel põhinev 

laevaliikluse heitkoguste andmebaas. Laevaliikluse heitkoguste arvutusmooduli arendusega seoses 

paigaldati AIS signaali kogumiseks 2012 aastal Marja tänavale AIS vastuvõtja, mis kattis ära Tallinna 

akvatooriumi. Aasta lõpus alustati AIS signaali kogumist Veeteede Ameti serverist kattes sellega ära 

kogu Eesti territoriaalveed. Kehtiva kokkuleppe kohaselt saadakse AIS signaal Veeteede Ametist, mis 

võimaldab hinnata laevaliiklusest tingitud heiteid kogu Eesti territoriaalvetes. 

 

 

Joonis 44 AIS signaali põhjal saadud laevaliikluse 2011 a. NOx heitkogus 
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Joonis 45 AIS signaali põhjal saadud laevaliikluse 2011 a. SOx heitkogus 

 

Joonis 46 AIS signaali põhjal saadud laevaliikluse 2011 a. PM2.5 heitkogus 
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Laevaliikluse andmebaasi valideerimiseks tehti Tallinna sadama jaoks hajumisarvutused, mis olid 

aluseks seireandmetega võrdlemisel ja andmebaasi valideerimisel. Allolevatel joonistel on toodud 

laevaliikluse andmebaaside põhjal tehtud hajumisarvutuste tulemused. 

 

 

Joonis 47 AIS signaali põhjal arvutatud SO2 aastakeskmine tase 
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Joonis 48 AIS signaali põhjal arvutatud NO2 aastakeskmine tase 

 

Joonis 49 AIS signaali põhjal arvutatud PM2.5 aastakeskmine tase 
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5.4 Emissioonide andmebaasi struktuuri muutmine 

 

Teostati saasteallikate ja ettevõtete andmebaasistruktuuri uuendamine ja viidi see vastavusse 

riiklikes andmekogudes olevate saasteallikate andmebaasidega. Selleks uuendati Airviro täielikult 

emissioonide andmebaasi sisemist struktuuri, minnes saasteallika põhiselt lähenemisest üle 

käitisepõhisele lähenemisele. See on paremas kooskõlas ka OSIS ja KLIS2 andmebaaside loogikaga 

ning võimaldab täielikult ühildada erinevaid andmebaase. 

 

6 Probleemsed piirkonnad 

 

Varasemate aastate põhjal joonistuvad Eestis välja teatud probleemsed piirkonnad, mille 

õhukvaliteedi parandamisele tuleb keskenduda. Osad piirkonnad on selgelt vaid sellised, kus 

probleemid on põhjustatd ühe-kahe ettevõtte tegevusest. Samas on piirkondi, kus probleem on 

märksa keerulisem, ühtset probleemi põhjustajat ei saa välja tuua ning selle lahendamine nõuab kas 

täiendavaid uuringuid või kompleksset lähenemist. Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti 

kaudu on suurematest piirkondadestlaekunud pidevalt kaebusi Sillamäe, Kiviõli ja Kohtla-Järve 

linnade ning Muuga-Maardu piirkonna õhukvaliteedi probleemide kohta. Lisaks on pidevalt 

probleeme Kose-Uuemõisa välisõhu kvaliteediga ja lõhnahäiringuga. Riikliku seire andmete põhjal on 

probleeme Tallinna ja Tartu peente osakeste tasemetega ning Kohtla-Järvel vesiniksulfiidi sisaldusega 

välisõhus. 

Kiviõli linnas viidi eelmisel aastal läbi põhjalik välisõhu kvaliteedi uuring ja seal on selgelt probleemi 

põhjuseks Kiviõli Keemiatööstus OÜ tegevus, mis hetkel on Keskkonnainspektsiooni uurimise all. 

Seetõttu täiendavaid uuringuid ja hinnanguid hetkel selles piirkonnas ei ole plaanis läbi viia. 

Sillamäe linnas on õhukvaliteedi probleemid esinenud viimase paari aasta jooksul ja olukord ei ole 

paranenud. Sillamäe linnas joonistuvad elanike kaebuste ja varasemate mõõtekampaaniate põhjal 

välja kaks probleemi allikat – Sillamäe Sadam koos piirkonnas paiknevate kütuseterminalidega ning 

Vaivara suunas paiknev Eesti Energia Õlitööstus. Varasemate aastate välisõhu mõõtmiste ja ametlike 

heitkoguste põhjal tehtud modelleerimiste tulemuste põhjal on näha, et tegelikult raporteeritud 

heitkogused alahindavad tugevalt reaalseid heiteid välisõhku, mistõttu on selles piirkonnas vajalik 

täiendavalt analüüsida väljastatud keskkonnalubasid ja vajadusel neid korrigeerida. Lisaks välisõhu 

saastamisele tähendab see riigile olulist kahju vähem laekunud keskkonnatasude näol. Sillamäe linna 

2012 a. kaebuste analüüs näitas, et sel perioodil registreeritud 77 kaebusest tervelt 35 esinesid 

idatuulte korral ehk mitte Sillamäe sadama suunast. Sillamäe linnas on vajalik õhukvaliteedi 

parandamiseks jätkuvalt analüüsida laekuvaid kaebuseid ja vajadusel korraldada täiendavaid 

mõõtmisi, et hinnata Vaivara suunas paikneva Eesti Energia Õlitööstuse võimalikku mõju Sillamäe 

õhukvaliteedile. 
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Muuga-Maardu piirkonnas on õhukvaliteedi probleemid vähemalt elanike kaebuste arvu arvestades 

viimaste aastate lõikes suurenenud. Piirkonnas on toimiv tööstuse omaseire ja Muuga Sadamas on 

rakendatud välisõhu kvaliteedi juhtimissüsteemi. Kuna elanike kaebused on seotud ebameeldiva 

lõhnaga ja seire andmetel otseselt saasteainete piirväärtuseid ei ületata, siis tuleb kaaluda seal 

piirkonnas lõhnaainete hindamise ja lõhnaainete vähendamise tegevuskava rakendamist. 

Kose-Uuemõisas on elanikud ebameeldiva lõhna üle kurtnud piisavalt sageli viimase paari aasta 

jooksul. Peamise põhjusena tuuakse välja malmivaluga tegeleva kohaliku ettevõtte. Ka 2010 a. OSIS 

andmebaasi andmetel on Kose-Uuemõisas vaid 4 saastellikat, millest kolm kuulub Baltian 

Rautavalimo OÜ-le. Käesoleva lepingu raames on sel aastal Kose-Uuemõisas läbi viidud kaks 

mõõtekampaaniat. 

Kohtla-Järve linnas on riikliku seire ja piirkonna ettevõtete omaseire andmetel pidev probleem 

vesiniksulfiidi piirväärtuse ületamisega. Samuti laekub linnaelanikelt küllalt palju kaebusi halva 

õhukvaliteedi kohta. 

 

Jätkuvalt on aktuaalne kohtkütte andmebaaside täpsustamine. Seal on kavas üle vaadata seni 

kasutatud eriheiteid peale kohtkütte heitkoguste hindamist reaalsete mõõtmistega. 

Liikluse andmebaaside osas on hetkel suurimaks määramatuseks teekattest tingitud osakeste heide 

välisõhku. Selles osas on kavas täiendavad mõõtmised teekattest tingitud heitkoguste täpsustamiseks 

ja teekatte tüübist sõltuvate eriheidete väljatöötamiseks. 
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7 Kokkuvõte 

 

Töö raames mõõdeti liikuva õhulaboriga kahe mõõtekampaania raames välisõhu kvaliteeti Kose-

Uuemõisas. Lisaks teostati veebruarist kuni septembrini mõõtmisi Tallinna sadamas eesmärgiga 

valideerida laevaliikluse heitkoguseid ja AIS- signaalil baseeruvaid emissioonide andmebaase. 

Õhukvaliteedi juhtimissüsteemi arendustööde on keskkonnalubade infosüsteemi andmebaaside ja 

Airviro andmebaaside operatiivse sidumise tehniline lahendus välja töötatud. Jooksvalt käib 

andmebaaside eksportimisega seotud saastelubade kvaliteediprobleemide lahendamine. 

Laevaliikluse heitkoguste arvutusmooduli arendustööd on käimas, paigaldatud on AIS vastuvõtja ja 

Tallinna akvatooriumi jaoks on olemas laevaliikluse andmed, mis võimaldavad arvutada 

laevaliiklusest lähtuvaid heitkoguseid. Aasta lõpust alates saadakse AIS signaal Veeteede Ametist, mis 

katab kogu Eesti territoriaalveed. 

Airviro süsteemi on imporditud OSIS andmebaasid ja nende põhjal on tehtud hajumisarvutused 

Kohtla-Järve linna ja Muuga piirkonna jaoks ning võrreldud saadud tulemusi seire raames mõõdetud 

välisõhu kontsentratsioonidega. Vesiniksulfiidi osas on näha, et ametlikult esitatud andmed 

alahindavad ligi 10 kordselt tegelikke heiteid välisõhku, NMHC osas on erinevus ligikaudu 3 korda, 

mistõttu on vajalik nendes piirkondades täiendavalt analüüsida väljastatud keskkonnalubasid. 


